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ياد داشت نويسنده
"ﭘﻧﺟﺎه ﻣﻘﺎﻟﮥﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ" ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت ،ﻣﺟﻣوﻋﮥ  ٥٠ﻣﻘﺎﻟـﻪ
در زﻣﯾﻧﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓرھﻧﮔﯽ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت.
ﺑﺧﺷﯽ ﻋﻣده از اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﺷرح ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮔﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳـﻪ
دھﻪ اﺧﯾر اﺳت ﺗﺎ ﻧﺳل ﺟوان ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﺑراﯾن ﮐﺷور و ﺑر ﻣردﻣﺎن آن دراﯾـن
ﺳﯽ وﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر،از ﺳوی رھﺑران اﺣـزاب وﮔـروه ھـﺎی ﺳﯾﺎﺳـﯽ ﭼـﻪ
ظﻠم ھﺎی وﻧﺎرواﺋﯽ ھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده اﺳت؟ واﯾن رھﺑران ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت
دوﻟﺗﯽ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﺧود آﺑﺎدﯾﮫﺎ را ﺑﻪ وﯾراﻧﻪ ﻣﺑدل ﮐـرده
اﻧد و ﭼﺳﺎن ﻣردم را ﻣورد ﺗﺟﺎوز وﻏﺎرت و ﺗطﺎول ﻗرار داده اﻧد وﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﺣﻘوق وﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ اﻓراد ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﺑـﯽ ﭘرواﺋـﯽ وﻋـدم اﺣـﺳﺎس
ﻣﺳﺋوﻟﯾت رﻓﺗﺎر ﮐرده اﻧد.؟
ﺑﻧﺎﺑرﮔزارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ،در اواﻳل ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر ،۲۰۰۲اﺳﻣﺎ ﺟﮫﺎﻧﮔﻳر
ﮔزارﺷﮔر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،در ﻳک ﻣﺎﻣورﻳت ده روزه از ﮐﺎﺑل ،
ﻣزارﺷرﻳف و ھرات و ﻗﻧدھﺎر دﻳدن ﻧﻣود و از ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷردر ﺳﺎﻳﻪ
ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺗﻔﻧگ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھوﺷدار داد و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻌﻳﻳن ھﻳﺋﺗﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد.
ﺑدﻧﺑﺎل اﺳﻣﺎ ﺟﮫﺎﻧﮔﻳر ،ﮐﻣﺎل ﺣﺳﻳن ﮔزارﺷﮔر وﻳژه ﻣﻠل ﻣﺗﺣدﮐﻪ ﺑرای
ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﻳت ﺣﻘوق ﺑﺷرﺑﻪ ﮐﺎﺑل آﻣده ﺑود ،روز  ۲۹اﮐﺗوﺑر در ﻳک
ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺑری ﮔﻔت  :ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻری دﻟﻳل ﻋﻣده ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .وی اﻓزودﮐﻪ ﺑﺎﻳد ﺑﻪ ﻧظﺎم ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﻳﺎن
داده ﺷود و ﺟﺎی آﻧرا ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗﺎﻧون ﺑﮔﻳرد .ﮐﻣﺎل ﺣﺳﻳن
ﺑرﺿرورت ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﻣوﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﻳد ﮐرد و ﮔﻔت  :ﺑﺎ ﻣردم و
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻳن زﻣﻳﻧﻪ ﺻﺣﺑت ﮐرده اﺳت .ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ اﻳن ﮔزارﺷﮔر،
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اﮐﻧون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻔﻧگ ﺣﺎﮐﻣﻳت دارد .و اداﻣﻪ اﻳن وﺿﻌﻳت ﺑﺎﻋث ﻧﻘض
ﺑﻳﺷﺗر ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت .وی اﻓزود ﮐﻪ ﻣردم از ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺗﻔﻧگ ھراس دارﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﮐﺎﻳﺎت ﺷﺎﻧرا ﺑﻪ دوﻟت ﺑرﺳﺎﻧﻧد ) .ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ ۱۷،دﺳﻣﺑر(۲۰۰۲
ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮔرازاﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺿﻌف وﻓﻘدان ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺣﮐوﻣت ﮐرزی
ﺑرای ﻟﯾدرﺷﯾﭘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻗف ﺷده وﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﮐرزی ﺣﺗﯽ
در ادارۀ ﮐﺷوراز ﺳﻠف ﺧود ﺷﺎه ﺷﺟﺎع دراﻧﯽ ھم ﺿﻌﯾف ﺗراﺳت واز ﯾک
ﻣوﺿﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف وﮐم ﻗﺎطﻌﯾت ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻣﻠﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯾﮐﻧد واﯾن
ﺿﻌف وﻧﺎﺗواﻧﯽ او ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﺗﺎ رﺟﺎل ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل
ﺑﺳﯾﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯾدی دوﻟت را دراﺧﺗﯾﺎر ﺑﮔﯾرﻧد و از ﺳﺗﯾژ اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﻪ ﺣﯾف وﻣﯾل داراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺑﭘردازﻧد وﻧﺎم ﮐﺷور را ﺑﺧﺎک ﺑزﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ
اﮐﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن  ١٨٢ﮐﺷورﻓﺎﺳد ﺟﮫﺎن ﺑﻌد از ﺳوﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم اول
را ﮐﻣﺎﺋﯽ ﮐرده اﺳت.
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ھﺎ وﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی دوﻟت ﮐرزی ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺑﺣران
ھﺎی ﻋﻣﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی واﻣﻧﯾﺗﯽ وﻧظﺎﻣﯽ وﻓرھﻧﮔﯽ درﮐﺷور ﺷده
اﺳت وﯾﮐﯽ از دﻻﯾل ﻓﻘر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم در ﮐﺷور ،ﺣﮐوﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف
وﻧﺎﺗوان ﮐرزی ﺑوده اﺳت ﮐﻪ ﻧظﯾرآﻧرا ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧدارد.
کانديد اکادميسين سيستانی
٢٠١٥/٤/١٥
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مقالۀ اول

نگاه کلی بر عوامل و عواقب کودتای ثور
مقدمه:
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﻳت ﻣﮫم اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳﮐﯽ ﺧود واﻗﻊ درﻣﻳﺎن ﻣﺮزھﺎی ﻧﻳم ﻗﺎره ھﻧد،
ﺟﻣﮫوریھﺎی آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ ،ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه ﺧﻠﻳﺞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮن ﻧﺰدھم ﻣﺮﮐﺰ ﻣﮫم
رﻗﺎﺑت ﻣﻳﺎن اﺑﺮ ﻗدرتھﺎ ﺑوده اﺳت.
در ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﮐﻪ از ﻟﺣﺎظ ﻧظﺎﻣﯽ و ھم اﻗﺗﺻﺎدی در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻧگ ﺟﮫﺎﻧﯽ
دوم ،از اﻣﺮﻳﮐﺎ ﮐم آورده ﺑود ،ﭘس از ﺟﻧگ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ،ﺗﺻﻣﻳم ﮔﺮﻓت از ﻧﻳﻣﻘﺎره ھﻧد
ﻋﻘب ﺑﮐﺷد وﻟﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗوﺻﻳﻪ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠوﮔﻳﺮی از ﭘﻳﺷﺮﻓت روسھﺎ ﺑﺳوی
آﺑﮫﺎی ﮔﺮم ،درۀ ﺧﻳﺑﺮ را ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﻳد .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳن ﺗوﺻﻳﻪ ،اﻣﺮﻳﮐﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣورد
ﺗوﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﮐﺷﺎﻧدن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﭘﻳﻣﺎﻧﮫﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﺮق ﻣﻳﺎﻧﻪ و ﺷﺮق دور)
»ﺳﻧﺗو« و »ﺳﻳﺗو« ( ﭘﺷﺎور را ﺑﺣﻳث ﭘﺎﻳﮔﺎه ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧطﺮ ﺷوروی ﻗﺮار
داد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎﺳﻳس ،ﺧود را ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺣﮐوﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧد روﺑﺮو
دﻳد ﺗﺎ ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﺗﺳﻠﻳﺢ و ﺗﺟﮫﻳﺰ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود از طﺮﻳق ﮐﻣکھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﺮﻳﮐﺎ
ﭘﺮداﺧت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﻳﺮوی از ﺳﻳﺎﺳت ﻋﻧﻌﻧوی ﺑﻳطﺮﻓﯽ ،در ﭘﻳﻣﺎﻧﮫﺎی ﺳﻳﺗو و ﺳﻧﺗو
ﺷﺎﻣل ﻧﮔﺮدﻳد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧود در ﻣﻳﺎن دو اﺑﺮﻗدرت ﺧواھﯽ ﻧﺧواھﯽ ﺑﻪ ﺗﻘوﻳت ﻧظﺎﻣﯽ
ﺧود اﺣﺗﻳﺎج داﺷت و اﻳن اﺣﺗﻳﺎج را ﻣﯽﺑﺎﻳﺳﺗﯽ از طﺮﻳق ﮐﻣکھﺎی ﻳﮐﯽ از اﻳن اﺑﺮﻗدرتھﺎ
)اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻳﺎ ﺷوروی( رﻓﻊ ﻣﻳﻧﻣود .ﺑﻧﺎﺑﺮ اﻳن ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑﺗدا ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ رﺟوع ﮐﺮد
ﻣﮔﺮ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐم ﺑﮫﺎ داد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧﭘذﻳﺮﻓت.ﺣﮐوﻣت ھم
در ﺳﺎل  ۱۹۵۵ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻳﯽ را در ﮐﺎﺑل دﻋوت ﻧﻣود و ﻣﺳﺄﻟﻪ ﺗﻘوﻳت اردوی ﻣﻠﯽ
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺧﺮﻳداری اﺳﻠﺣﻪ و ھﻣﭼﻧﺎن »داﻋﻳﻪ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« را ﺑﻪ آن ﭘﻳش ﮐﺮد .ﻟوﻳﻪ
ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت اﺧﺗﻳﺎر داد ﺗﺎ داﻋﻳﻪ ﺣﻘوق ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی آﻧﺳوی ﺧط دﻳورﻧد را دﻧﺑﺎل ﻧﻣﺎﻳد
و ﺑﻐﺮض ﺗﻘوﻳت ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ،اﺳﻠﺣﻪ ﻣورد ﻧﻳﺎز را از ھﺮ ﮐﺷورﻳﮐﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮ ﻣﻣﮐن ﺑﺎﺷد،
ﺧﺮﻳداری ﻧﻣﺎﻳد .ﺑﻧﺎﺑﺮاﻳن ﻧﺧﺳﺗﻳن ﮐﺎروان اﺳﻠﺣﻪ از ﮐﺷور ﭼﮐوﺳﻠواﮐﻳﺎ ،از ﻧوع اﺳﻠﺣﻪ
ﺳﺎﺧت ﺷوروی ﺑﻪ ﮐﺷور وارد ﺷد و از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻧگ اﻓﺰارھﺎی
ﺳﺎﺧت ﺷوروی واﺑﺳﺗﻪ ﮔﺮدﻳد و ﺳﻳل ﻣﺷﺎورﻳن ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ اﻋﺿﺎی ﺷﺑﮐﮥ
ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﻌﺮوف »ک ـ ﺟﯽ ،ﺑﯽ« ﺑودﻧد ﺑﻪ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺳﺮا زﻳﺮ ﺷدﻧد.
در ﻋﻳن زﻣﺎن ،ﺷورویھﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﺑﺎ اﺧﺗﺮاع راﮐت ﺟدﻳدی ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻳک
ﻓﺮوﻧد طﻳﺎره ﺟت ﻧوع ) (U٢اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ را ﮐﻪ از ﻓﺿﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻣﺮو ﻓﺿﺎﺋﯽ
آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ اﺗﺣﺎد ﺷوروی داﺧل ﺷده و در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑود ،ﺳﻘوط دھﻧد .اﻳن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻧﺟﺮ
ﺑﻪ ﺗﻐﻳﻳﺮ اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋی اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﻣﻧطﻘﻪ ﮔﺮدﻳد ،ﺑدﻳن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺧﺎطﺮ ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻌش
در ﺣوزه ﺧﻠﻳﺞ از ﭘﺷﺎور ﺑﻪ ﺗﮫﺮان رﻓت و ﺑﺎ در آﻏوش ﮔﺮﻓﺗن رﺿﺎ ﺷﺎه و ﺗﻘوﻳت
اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ آن ،اﻳﺮان را ﺑﻪ ژاﻧدارم ﻣﻧطﻘﻪ ﺗﺑدﻳل ﻧﻣود.
ﺑدﻳﻧﺳﺎن ﮔوﻳﺎ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻣﻧﻔذی ﺑﺮای ﺗﻧﻔس ﺷوروی ﺑﺳوی آﺑﮫﺎی ﮔﺮم ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑدان
وﺳﻳﻠﻪ ﺗوﺟﻪ ﺷوروی را از ﺣوزه ﻧﻔت ﺧﻳﺰ ﺧﻠﻳﺞ ﺑدور ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ﺷوروی ﻧﻳﺰ ﺑﻪ
ﮔﺳﺗﺮش ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺮداﺧت و در دﺳﺎﻣﺑﺮ ۱۹۵۶
رھﺑﺮان ﺷوروی ﭘس از ﻣﺳﺎﻓﺮت ﺑﻪ دھﻠﯽ ﺳﺮی ھم ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زدﻧد و ﺿﻣن ﻣذاﮐﺮات
و ﺳﺧن راﻧﯽھﺎی ﺧوﻳش در ﮐﺎﺑل ،ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺳﺄﻟﻪ ﮐﺷﻣﻳﺮ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﺳﺎﻟﻪ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ذﻳﺣق و ﻣورد ﺣﻣﺎﻳت ﻗﺮار دادﻧد و ﺳﭘس ﻳک ﮐﻣک ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻳﺰان
ﻳﮐﺻد ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دادﻧد .اﻳن ﮐﻣک ﺑﻠﻧدﺗﺮﻳن رﻗم ﮐﻣکھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﻪ
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن ﺳوم و ﺑﻠﻧدﺗﺮ از ﮐﻣﮐﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺷوروی ﺑﺮای اﻋﻣﺎر »ﺑﻧد اﺳوان« ﺑﻪ
ً
طﺑﻌﺎ ﺑﺎ اﻳن ﮐﻣک ﺷوروی ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻳش از ﭘﻳش ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻣﺻﺮ داده ﺑود.
ﺣﺳن ھﻣﺟواری و ھﻣﮐﺎریھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﺟﻠب ﺷد.
ﺷوروی ﻧﻳﺰ ﺑﺎ ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از وﺿﻊ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮐﺷور و ﺑﺧﺎطﺮ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ
راهھﺎی ﺑﺣﺮی ﮐﻪ ﻏﺮب آﻧﺮا ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻳداد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را واﺑﺳﺗﻪ ﺑﮐﻣکھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﺳﺎﺧت و ﺑﺗدرﻳﺞ ﺑﺮ ﺑﺧشھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻗوای ھواﺋﯽ ،ﺗﺟﺎرت و
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ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺧش اﻳدﻳﺎﻟوژی
اﺳﺗﺧﺮاج ﮔﺎز طﺑﻳﻌﯽ و ﺷﺎھﺮاهھﺎی ﮐﺷور ﮐﻧﺗﺮول ﮐﺎﻣل ﻳﺎﻓت.
ﮐﻣوﻧﻳﺳﺗﯽ ﻋده ﻳﯽ از ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮐﺮان اﻓﻐﺎن را ﺑﻪ ھواداری ﮐﻣوﻧﻳﺰم ﺧط ﻣﺳﮐو ﺑﻪ
ﺣﺮﮐت آورد و از اﻳن طﺮﻳق ﻧﻳﺰ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗﺮار داد.

زمينه ھای کودتای ثور:
ﺷوروی از١٩٥٦ﺗﺎ،١٩٧٨در طول  ۲۰ﺳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔذاری در ﺑﺧشھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ـ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ﺳﻳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣواﺿﻌﯽ را ﺑﻧﻳﺎن ﮔذاری ﻧﻣود ﺗﺎ
روزی از اﻳن ﻣواﺿﻊ ﺑﺮ ﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﺳﻠطﮥ ﺧود ﻳورش ﺑﺑﺮد و آﻧﺮا ﻧﺎﺑود ﮐﻧد.
داودﺧﺎن،ﻧﺧﺳﺗﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ در ١٩٧٣ﺑﺮاﺛﺮﯾک ﮐودﺗﺎی ﺳﻔﯾد ﺑﻘدرت
رﺳﯾده ﺑود ،آن ﺷﺧﺻﻳت ﻣﻠﯽ و وطن دوﺳت و ﻣﻐﺮوری ﺑود ﮐﻪ ﻧﻣﻳﺗواﻧﺳت دﻳﮐﺗﻪ
رھﺑﺮان ﺧودﺧواه ﮐﺮﻣﻠﻳن را در اﻣور داﺧﻠﯽ ﮐﺷور
ﺑﭘذﻳﺮد .در آﺧﺮﻳن ﺳﻔﺮﻳﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺳﮐو اﻧﺟﺎم داد،
ﺑﺮﻳﮋﻧف رھﺑﺮﻓﺮﺗوت ﺷوروی ﺿﻣن ﻣذاﮐﺮات رﺳﻣﯽ
از روش ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳش
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎد
ﮐﺮده ،اظﮫﺎر ﻧﻣود ﺗﺎ آﻧﺎن را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺧﺮاج ﻧﻣﺎﻳد.
داودﺧﺎن در ﺟواب ﺑﺮژﻧف اظﮫﺎر ﮐﺮد» :آنچه ھمين
حاال بوسيله رھبر اتحاد شوروی گفته شد ،ھرگز مورد
قبول افغانھا قرار نخواھد گرفت .از نظر افغانھا اين
اظھارات دخالت صريح در امور داخلی افغانستان است .ما ھرگز به شما اجازه نخواھيم
داد که به ما ديکته کنيد که چگونه کشور خود را اداره کنيم و چه کسی را در افغانستان
استخدام نمائيم .اينکه چگونه و در کجا کارشناسان خارجی را استخدام کنيم انحصاراً و
کامال حق دولت افغانستان خواھد ماند .افغانستان اگر الزم باشد ،فقير خواھد ماند ،اما در
عمل و تصميمگيری خود آزادی خود را حفظ خواھد کرد «.ﺳﺧﻧﺎن داودﺧﺎن اﻳن ﺑﻳت
ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻳدھد ﮐﻪ ﻣﻳﮔوﻳد:
مرا مرگ بھتر از آن زندگی

که ساالر باشم کنم بندگی

ﺑﮫﺮﺣﺎل اﻳن ﻣذاﮐﺮات در ﻓﺿﺎی ﺻﻣﻳﻣﺎﻧﻪ ای ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻧﻳﺎﻓت و داودﺧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ از
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﻔﺮ ﻧﻣود .داود ﻣﻳﺧواﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از
ﻣﺳﮐو ﺑﻪ ﮐﺷور ﺑﺮﮔﺷت و
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زﻳﺮ ﺑﺎر و ﻧﻔوذ ﺷوروی ﻧﺟﺎت دھد و ﮐﻣکھﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﻳﻪ ،اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﻣﺻﺮ و ﻏﻳﺮه را در ﺟﮫت ﻋﻣﺮان ﮐﺷور ﺟﻠب ﻧﻣﺎﻳد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮔﻣﺎﺷﺗﻪﮔﺎن ﺷوروی ﮐﻪ در اﻳن ﺳﻔﺮھﺎ ،داودﺧﺎن را ھﻣﺮاھﯽ ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،ﺟﺰﺋﻳﺎت ﻣذاﮐﺮات
ﺳﻔﺮ او را در ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷوروی ﮔﺰارش ﻣﻳدادﻧد و ﺑﻧﺎﺑﺮاﻳن
دﺳﺎﻳس ﺷوروی ﺑﺮ ﺿد داود ﺑﮐﺎر اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐودﺗﺎ ﺧوﻧﻳن در٧ﺛور ۱۳۵۷
)٢٧اﭘﺮﻳل  (۱۹۷۸داود ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهاش ﮐﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ از ١٧ﺗن ﺧورد و ﺑﺰرگ ﻣﻳﺷدﻧد ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﻳد.
رھﺑﺮان ﮐودﺗﺎی ﺛور ﮐﻪ اﻋﺿﺎی ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ،ﻗدرت
دوﻟﺗﯽ را ﻏﺻب ﮐﺮدﻧد و ﺑﺎ طﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﺗﺎﺑﺰده و ﻗﺑل از وﻗت و اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر و
زورﮔوﻳﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻋﮐساﻟﻌﻣل ﺑﺮ ﺿد رژﻳم و ﻋﻣﺎل و ﮐﺎرداران ﮐم
ﺗﺟﺮﺑﻪ و ﭘﺮ ﻋﻘده آن ﻧﻣود .ﺑﺮﺧورد ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﮐﺎرداران ﺣﺰﺑﯽ ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺗوھﻳن ،ﺗﺣﻘﻳﺮ،
ﺣﺑس ،ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﻣﺻﺎدره داراﻳﯽ ﻣﺮدم و ﻗﺗل و زورﮔوﻳﯽ ،ﺳﺑب ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻣﺮدم از
ﮐﺷور ﺑﻪ ﮐﺷورھﺎی اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺮدﻳد.
در ﻋﻳن ﺣﺎل ﺣﺰب ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺗدار ﺑﺰودی ﭘس از ﮐﺳب ﻗدرت دﭼﺎر دو ﭘﺎرﭼﮔﯽ و
اﻧﺷﻌﺎب ﺷد و ﺟﻧﺎح ﺧﻠق ﺑﺮ ﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم ﺗﻔوق ﺧود را ﺣﺎﺻل ﻧﻣود و ﺣﻔﻳظ ﷲ اﻣﻳن
رھﺑﺮان ﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﻔﻳﺮ از ﮐﺷور ﺧﺎرج ﻧﻣود .رھﺑﺮی ﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم ﮐﻪ
ﺑﻳﺷﺗﺮ ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻣﺳﮐو ﺑود ،از ﭼﮐوﺳﮐواﮐﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺳﮐو رﺟوع ﮐﺮد .ﭼﻧدی ﺑﻌد ﻣﺳﮐو
اﺑﺗدا ﺗﺮهﮐﯽ را ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﺣﻔﻳظ ﷲ اﻣﻳن از ﺑﯾن ﺑﺮد و ﺳﭘس ﺣﻔﻳظﷲ اﻣﻳن را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋی ﻣﺳﮐو ﻣﻳﺷد ،ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﮔﺮوه ﮐﻣﺎﻧدوی ﻣوظف از طﺮف دﺳﺗﮔﺎه )ﮐﺎ ،ﺟﯽ ،ﺑﯽ(
در  ۲۷دﺳﺎﻣﺑﺮ  ٦)۱۹۷۹ﺟدی  (۱۳۵۸از ﻣﻳﺎن ﺑﺮداﺷت .ﺑﺎ از ﻣﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺗن اﻣﻳن و
ﺟﺎﮔﺰﻳﻧﯽ ﺑﺑﺮک ﮐﺎرﻣل ،ﻣﺳﮐو دﻳﮔﺮ ﺑﺮای ھﻣﺟوم و ﺗﺟﺎوز ﺧود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻳﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧود ﻧﻣﻲ دﻳد ،ﻟﮫذا در  ۲۷دﺳﺎﻣﺑﺮ  ۱۹۷۹ﺑﻪ ﭘﻳﺎده ﮐﺮدن ﻗﺷون ﺳﺮخ ﺧود
از طﺮﻳق ھوا و زﻣﻳن ﭘﺮداﺧت و ظﺮف ﻳک ھﻔﺗﻪ ﺑﻳش از  ۸۵ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺧود را در
ﻧﻘﺎط ﺳوقاﻟﺟﻳﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼون :ﮐﺎﺑل ،ھﺮات ،ﻗﻧدھﺎر و ﻏﻳﺮه ﻧﻘﺎط ﻓﺮو رﻳﺧت .اﻣﺎ اﻳن
اﻗدام اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎ ﻋﮐساﻟﻌﻣل ھﻳﺟﺎنآﻣﻳﺰ ﺑﻳناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻗﻳﺎم ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
روﺑﺮو ﺷد و رژﻳم ﺟدﻳد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻧﺰوای ﺷدﻳد ﺳﻳﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓت.
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ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﮫﺎﺟم ﺷوروی ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﺮﻳﮐﺎ و ﻣﺗﺣدﻳن او را در ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺎ
ﺧطﺮ ﺟدی ﻣواﺟﻪ ﺳﺎﺧت .زﻳﺮا ،ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ  ۶۰درﺻد ﻧﻔت اﻣﺮﻳﮐﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ۷۰
درﺻد ﻧﻔت ﺟﺎﭘﺎن از ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه ﺧﻠﻳﺞ ﺗﺎﻣﻳن ﻣﻳﮔﺮدد .ﺑﻧﺎﺑﺮاﻳن اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ
و ﻣﺗﺣدﻳن او و ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺮای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻣﺎﻳت ،ﺗﺟﮫﻳﺰ و ﺗﺳﻠﻳﺢ
ﻣﺟﺎھدﻳن اﻓﻐﺎن ﭘﺮداﺧﺗﻧد.
ﺟﻧگ ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﺷدﻳد ھواﻳﯽ و زﻣﻳﻧﯽ ﻧﻳﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻗوای
ھواﻳﯽ ﺷوروی روﺑﺮو ﮔﺷت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺳﻳﺳﺎت آﺑﻳﺎری ﺳﻧﺗﯽ و ﻋﺻﺮی ،ﺗﻣﺎم
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﭘﻧﺞ
ﺷﮫﺮھﺎ و ﻗﺻﺑﺎت ،ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻏﺳﺗﺎﻧﮫﺎ و ﺗﺎﮐﺳﺗﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺰارع ﻣﺮدم ﺗﺧﺮﻳب ﺷد.
ﻣﻳﻠﻳون اﻓﻐﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳن ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺷورھﺎی اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آواره وﻣﮫﺎﺟﺮﺷدﻧد و
ﺑﻳش از ﻳک ﻣﻠﻳون دﻳﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳدﻧد و در ﺣدود ﻧﻳم ﻣﻳﻠﻳون اﻓﻐﺎن دﻳﮔﺮ ﻣﻌﻳوب و ﻣﻌﻠول
ﮔﺮدﻳدﻧد.
ﻣﻌﮫذا ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ از طﺮﻳق ﺟﻧگھﺎی ﭼﺮﻳﮐﯽ )ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﻧده ﺗﺮﻳن
ﺟﻧگھﺎ در ﻧﻳم ﻗﺮن اﺧﻳﺮﺷﻣﺮده ﺷده( ﺑﺎ ﻧﻳﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻗوای ﻣﺗﺟﺎوز ﺷوروی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور اوج ﮔﺮﻓت .اﻣﺮﻳﮐﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ھﺮ ﻳک از
دﻟﭼﺳﭘﯽ ﺑﻪ اﻳن ﺟﻧگ ھدﻓﯽ داﺷت .ﻣﺛﻼ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﻳﺧواﺳت ﺧطﺮ ﺷوروی را از
ﺧود ﺑدور ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮐﻪ از طﺮﻳق ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮐﮫﺎی ﺳﺮﺷﺎر اﻣﺮﻳﮐﺎ و ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن
ﺳﻌودی و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺷورھﺎ ،ﻣﻳﺧواﺳت ﺑﻳش از ﭘﻳش ﺑﻪ ﺗﻘوﻳت ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷورش ﺑﭘﺮدازد ﺗﺎ
در روز ﻣﺑﺎدا ھم در ﺑﺮاﺑﺮ اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھم در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻧد ﮐﻪ ﭘس از ﺟداﻳﯽ از آن
ﮐﺷور دوﺑﺎر ﻣورد ﺿﺮﺑﻪھﺎی ﺷدﻳد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﻣﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎرات و از دﺳت دادن
ﻗﺳﻣتھﺎﻳﯽ از ﺧﺎک و ﻗﻠﻣﺮو ﺧود ﺷده ﺑود ،ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺮده ﺑﺗواﻧد.
و اﻣﺎ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﻳﺧواﺳت ﺷوروی را در ﻟﺟﻧﺰار ﺟﻧگ ﻓﺮﺳﺎﻳﻧده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮو ﺑﮐﺷﺎﻧد و اﻧﺗﻘﺎم ﺷﮐﺳت ﺧود را در وﻳﺗﻧﺎم از ﺷوروی ﺑﮔﻳﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ
ﻣﻳﺧواﺳت ﺑﺮای ﺷﮐﺳت ﮐﺎﻣل ﻗﺷون ﺷوروی ﺟﻧگ را اداﻣﻪ ﺑدھد و از اﻳن طﺮﻳق درس
ﺗﺎرﻳﺧﯽ ﺑﻪ ﺷوروی ﺑدھد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓوری و دورﻧﻣﺎﻳﯽ ﺧود را در ﻣﻧطﻘﻪ از دﺳت
ﺑدھد .اﻣﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن ﮔﺮﺑﺎﭼف در رھﺑﺮی ﺷوروی ،ﺷورویھﺎ را ﻣﺗوﺟﻪ اھداف
دراز ﻣدت اﻣﺮﻳﮐﺎ در اﻳن ﺟﻧگ ﺳﺎﺧت.
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ﺷوروی ﺑﺎ ﺗﺣﺮک ﺑﺧﺷﻳدن ﺑﻪ ﻣذاﮐﺮات ژﻧﻳو ،ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﺑدﺳت آورد ﺗﺎ ﻗﺷون ﺧود
را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻳﺮون ﺑﮐﺷد .اﻳن ﻋﻣﻠﻳﻪ ﺗﺎ  ۱۵ﻓﺑﺮوری  ۱۹۸۹ﺗﺣﻘق
ﭘذﻳﺮﻓت .در ﺗﺣﻘق اﻳن اﻣﺮ ﺗﻼشھﺎی آﻗﺎی ﮐوردو وﻳﺰ ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎ
ﺟواﻧب درﮔﻳﺮ ﻗﺎﺑل ﻳﺎدآوری و ﻗﺎﺑل ﺗﻘدﻳﺮ اﺳت .اﻣﺎ رژﻳم ﮐﺎﺑل ھﻧوز ﻣورد ﺣﻣﺎﻳت و
ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﮐو ﻗﺮار داﺷت و ﮐﻣﮐﮫﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺳﮐو درﻳﺎﻓت ﻣﻳﮐﺮد .اﻣﺮﻳﮐﺎ
ﻧﻳﺰ ﺑﺎ ﭘﻳﺮوی از اﺻل »ﺗﻘﺎرن ﻣﻧﻔﯽ« ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮐﻣﮐﮫﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺑﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن اﻓﻐﺎن
اداﻣﻪ داد.
ﺑﺎ ﺑﻳﺮون رﻓﺗن ﻗﺷون ﺷوروی از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻣﺮﻳﮐﺎ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﻳﺮوزی ﺧود ﺑﺮ ﺷوروی ﻧﺎﻳل آﻣدﻧد و ﮔﺮوهھﺎی ھﻔﺗﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ
ﺗﺷﮐﻳل ﺣﮐوﻣت ﻣؤﻗﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻧد .و ﭼون اﻳن ﺣﮐوﻣت ﻣؤﻗت ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﻳم
ﺗﮫﺮان ﺳﮫم و ﺟﺎﻳﯽ در ﻧظﺮ ﻧﮔﺮﻓت ،اﻳن اﻣﺮ ﺑﺎﻋث ﻧﮔﺮاﻧﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺗﯽ ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ ﺗﮫﺮان
ﺷد و ﺗﻼشھﺎی در ﺟﮫت ﺳﮫم دادن ﺑﻪ ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ ﺗﮫﺮان از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻳﺮﺗﺑﻪ اﻳﺮان
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻼمآﺑﺎد ﺻورت ﮔﺮﻓت ،ﻣﮔﺮ اﺗﺣﺎد ھﻔﺗﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳن دﻟﻳل ﮐﻪ ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ در
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮﺿد ﺷوروی و ﺿد رژﻳم ﮐﺎﺑل ﺳﮫم ﻋﻣﻠﯽ ﻧﮔﺮﻓﺗﻪاﻧد و اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ھم ﺑﺎﺷﻧد،
اﻧدک و ﭼﺷﻣﮔﻳﺮ ﻧﺑوده اﺳت ﺗﺎ اﺧﻳﺮ از ﻗﺑول ﺳﮫﻣﯽ ﺑﻪ ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ اﺑﺎ ورزﻳدﻧد .ظﺎھﺮا
ﺳﮫﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻳﺷد  ۲۵درﺻد ﭼوﮐﯽھﺎی ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺑود .در
ﻋﻳن ﺣﺎل ﻳﮐﯽ از ﮔﺮوهھﺎی دﻳﮔﺮ ﺷﻳﻌﻪ ﺑﻧﺎم »ﺣﺮﮐت اﺳﻼﻣﯽ« ﺗﺣت رھﺑﺮی ﺷﻳﺦآﺻف
ﻣﺣﺳﻧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺷﮫورﺷﻳﻌﻪ ﻗﻧدھﺎر از اﻳﺮان ﺑﺮﻳد و از ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓت و
ﺑﺰودی ﺑﺎ رھﺑﺮان ھﻔﺗﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺷﺎور ﮐﻧﺎر آﻣد و ﻓﻌﺎﻟﻳتھﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺧود را ﺑﺎ آﻧﺎن
ھﻣﺳﺎز و ھﻣﮔﺎم ﺳﺎﺧت .از آن طﺮف ﺑﻘﻳﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﺷﻳﻌﻪ ﻣذھب ﻣﻘﻳم ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ »ﺣﺰب وﺣدت« را اﻳﺟﺎد و ﺗﺣت رھﺑﺮی ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ﻣﺰاری ﻓﻌﺎﻟﻳتھﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ
ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧد.
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ اﮐﻧون از ﺧطﺮ ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺧود را ﺧﺎطﺮ ﺟﻣﻊ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود،
ﻣﻳﺧواﺳت ﺑﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮔﺮ از ﭘﻳﺮوزي ھﺎﻳش ﻗدم ﻧﮫد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن طﺮح ﻳک ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﺮق
آﺳﺎ را ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﺟﻼلآﺑﺎد ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﻪ ﻣﻧﺻﮥ اﺟﺮا ﮔذاﺷت ،اﻣﺎ ﻗﺑل از آﻏﺎز اﻳن
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣواﻓﻘت ﭘﻳﺗﺮ ﺗﺎﻣﺳن ،ﺳﻔﻳﺮ ﺳﻳﺎر اﻣﺮﻳﮐﺎ را در اﻣور ﻣﮫﺎﺟﺮﻳن اﻓﻐﺎن ﮔﺮﻓت.
ﺳﭘس ﭼﮫل ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه ھﺰار ﻣﺟﺎھد ﻣﺳﻠﺢ را ﺑﺮای ﻳک ﺣﻣﻠﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﺟﻼل آﺑﺎد ﮐﻪ

پنجاه مقالۀ سيستانی

١٥

ﻓﺮﻗﻪھﺎی  ۱۱و  ۱۸اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن آﻧﮫﺎ را ﺣﻣﺎﻳت ﻣﻳﮐﺮدﻧد ﺑﺳﻳﺞ ﻧﻣود .ﺟﻧﺮال ﺣﻣﻳد ﮔل
رﺋﻳس ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﺟﺮای اﻳن طﺮح ﻧﻘش ﻣﺮﮐﺰی داﺷت .اﻣﺎ
اردوی دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﺮ ﺳﺧﺗﺎﻧﮥ ﺧود ،ھﺟوم را دﻓﻊ ﮐﺮد .ﺟﻧگ در اطﺮاف
اﻳن ﺷﮫﺮ ﺣدود ﭼﮫﺎرﻣﺎه دوام آورد اﻣﺎ ﻣﺟﺎھدﻳن ﻣوﻓق ﺑﻪ ﻓﺗﺢ ﺟﻼلآﺑﺎد ﻧﺷدﻧد .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻣﺟﺎھدﻳن در ﻓﺗﺢ ﺷﮫﺮ ﺟﻼلآﺑﺎد ﺳﺑب ﺗﻐﻳﻳﺮ در ﻣوﺿﻊ ﮔﻳﺮی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺷد .از
آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌد ،ﺣل ﺑﺣﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طﺮﻳق ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻣطﻣﺢ ﻧظﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﭘﻼن ﭘﻧﺞ ﻓﻘﺮه ﻳﯽ را ﺑﺮای ﻣذاﮐﺮات ﻣﺳﺗﻘﻳم ﺳﺮان ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﺎ دوﻟت
ﮐﺎﺑل و ﺗﺷﮐﻳل ﻳک ﺣﮐوﻣت اﻳﺗﻼﻓﯽ را ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﮐﺮد .ﺑﻧﻳن ﺳﻳوان ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺧﺎص ﺳﺮ ﻣﻧﺷﯽ
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻳن راﺳﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺧود ﭘﺮداﺧت.
در ﺳﺎل  ۱۹۹۰درﺳت ﻳﮐﺳﺎل ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮥ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﺮ ﺟﻼلآﺑﺎد ،ﮐودﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺿد رژﻳم ﻧﺟﻳب ﷲ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ وزﻳﺮ دﻓﺎع ﺷﮫﻧوازﺗﻧﯽ ﺑﺮاه اﻓﺗﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣﻳد .در ﮐﺎﺑل ﭼﻧﻳن ﺗﺻوری ﻣوﺟود ﺑود ﮐﻪ ﮐودﺗﺎی ﻣذﮐور ﺑﻪ ﻣﺷوره و ﺗﺎﺋﻳد وزارت
دﻓﺎع ﺷوروی ﺑﺮاه اﻓﺗﺎده اﺳت ،اﻣﺎ ﺷواھد و اﺳﻧﺎد ﺑﻌدی ﻧﺷﺎن داد ﮐﻪ اﻳن اﻗدام ﺑﻪ ﺗﺣﺮﻳک
و ﺗوطﺋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﮐﺎ ،ﮔﯽ ،ﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺑود .ﺑﮫﺮﺣﺎل اﻳن ﺣﺎدﺛﻪ ﻳک ﺑﺎر
دﻳﮔﺮ ﺑﺎﻋث اﻧﺷﻌﺎب ﺣﺰب ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺗدار ﮔﺮدﻳد و رھﺑﺮان ﺟﻧﺎح ﺧﻠق دﺳﺗﮔﻳﺮ و ﺑﺰﻧدان
اﻓﺗﺎدﻧد و ﺑﻘﻳﻪ اﻋﺿﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮﻳن آن در اردو ﺟﺎی داﺷﺗﻧد ﭼﻧدان دﻟﭼﺳﭘﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ و
دوام دوﻟت ﻧﺟﻳبﷲ ﻧداﺷﺗﻧد.
ﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم ﺣﺰب ﻧﻳﺰ از ﻣدﺗﮫﺎ ﻗﺑل آﺳﻳب ﭘذﻳﺮ ﺷده ﺑود ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﺿﺎی آن ﮐﻪ ھوادار ﺑﺑﺮک ﮐﺎرﻣل ﺑودﻧد و ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺷﯽ آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﺟﻳبﷲ ﺷﻣﺮده
ﻣﻳﺷدﻧد و ﻣدﺗﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻧﺎر و در زﻧدانھﺎ اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد ،ﻧﻳﺰ از رژﻳم ﻧﺟﻳب ﷲ آزرده
ﺧﺎطﺮ و در آرزوی ﺳﻘوط دوﻟت ﺑودﻧد .اﻳن آزردﮔﯽھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺮت آن ﺑﺧش از
ﻋﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﭼﻣﯽ ﺗﺑدﻳل ﺷد ﮐﻪ ﻧﺟﻳب ﷲ ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﺑﺮک ﮐﺎرﻣل از ﻣﺳﮐو ﺑﻪ ﮐﺎﺑل،
دﺳت ﺑﻪ ﺑﺮطﺮﻓﯽ ﻣﺣﻣود ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺑﺮادر ﮐﺎرﻣل زد و ﺑﻪ اﻓﺷﺎءﮔﺮی ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻣﺎل و
اﺳﺮار ﺑﺑﺮک ﮐﺎرﻣل و ﺳﻠطﺎﻧﻌﻠﯽ ﮐﺷﺗﻣﻧد ﺗوﺳط ﺟﺮاﻳدی ﺑظﺎھﺮ ﺷﺧﺻﯽ ﭼون :ﭘﻠوﺷﻪ
ﺑﻣدﯾﺮﯾت زﻣﺎن ﺳﺗﺎﻧﯾﺰی و ﻳﺎ ﺟﺮﯾدۀ ﺣق ﺑﻣدﯾﺮﯾت ﻣﺣﺳﻧﯽ زد.
ﮐﺎرﻣل و ھواداراﻧش ،ﻧﻳﺮوی ﺧود را در ﺟﮫت ﺳﻘوط دوﻟت ﻧﺟﻳب ﷲ ﺑﮐﺎر
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ﮔﺮﻓﺗﻧد و ﻳﮐﯽ از ھواداران ﻣﻘﺗدر ﮐﺎرﻣل ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﺳﻳد ﻣﻧﺻور ﻧﺎدری
رھﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﺿد دوﻟت ﻧﺟﯾب ﷲ دﺳت ﺑﻪ ﺑﻐﺎوت زد .وی در
اﻳﺗﻼف ﺑﺎ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ﮐﻪ ﺗﻌدادی از اﻋﺿﺎی ارﺷد ﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک را
از ﻗﺑﯾل ﻓﺮﯾدﻣﺰدک ،ﻣﻌﺎون ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺰب ،ﻧﺟم اﻟدﯾن ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون دوم ﻣﻧﺷﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺰب ،ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺎون اول وزارت اﻣﻧﯾت ،ﺑﮫﻣﺮاه داﺷت،اﺋﺗﻼف ﺳﻣت ﺷﻣﺎل
را ﺳﺎزﻣﺎن و اﻳﺟﺎد ﻧﻣودﻧد و ﻋﻠم ﺑﻐﺎوت ﺑﺮ ﺿد دوﻟت را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺗﻧد .ﺳﻌﯽ دوﻟت در
ﻓﺮوﻧﺷﺎﻧدن ﻏﺎﻳﻠﻪ ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﺑﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﻳد و در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ اﻧﺗظﺎر ﻣﻳﺮﻓت ﭘﻼن ﺻﻠﺢ ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد در اﻳﺟﺎد ﻳک ﺣﮐوﻣت اﺋﺗﻼﻓﯽ ﻓﺮاﮔﻳﺮ،ﺑﺰودی ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد ،ﺑﻧﺎ ﺑﺮ دﺳﺎﻳس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
ﺧﻳﺎﻧت ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻧﺎﺻﺮ در رھﺑﺮی ﺣﺰﺑﯽ ـ دوﻟﺗﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺑﺮک ﮐﺎرﻣل ﺑﺎ ﻧﺟﻳبﷲ،
ﺗوﺳط ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم وھﻣﻧواﺋﯽ ﺟﻧﺮال ﻧﺑﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﻣﻌﺎون وزارت دﻓﺎع وﻗوﻣﺎﻧدان
ﮔﺎرﻧﯾﺰﯾون ﮐﺎﺑل،ﺳﯾد اﻋظم ﺳﻌﯾد ﻗوﻣﺎﻧدان ﮔﺎرد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺑﺎ ﺗﻌداد دﯾﮔﺮی از
ﺟﻧﺮاﻻن ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﮐﺷور ،در  ۱۶اﭘﺮﻳل ۱۹۹۲ﻣطﺎﺑق  ۲۶ﺣﻣل ﻧﺟﻳبﷲ ﻣواﺟﻪ ﺑﺎ
ﺳﻘوط ﺷد و در ﭘﻧﺟم ﺛور  ۱۳۷۱ﻣطﺎﺑق  ۲۵اﭘﺮﻳل  ۱۹۹۲ﮐﺎﺑل از طﺮف ﻣﺟﺎھدﻳن
اﺷﻐﺎل ﺷد و ﺷﺎم روز  ٧ﺛور ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ورود ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﺑﻪ ﮐﺎﺑل  ،ﺟﻧگھﺎی ﻗدرت
طﻠﺑﯽ ﻣﻳﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻧظﻳمھﺎ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳد.روز  ٨ﺛور ﻗدرت دوﻟﺗﯽ از دوﻟت ﻧﺟﯾب ﷲ
ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣﻌﺎوﻧﺎن او داﮐﺗﺮﺳﺮاﺑﯽ وﻋﺑداﻟﺮﺣﯾم ھﺎﺗف ﺑﻪ رھﺑﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی اﻧﺗﻘﺎل
ﯾﺎﻓت.
اﺷﻐﺎل ﮐﺎﺑل ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن ﮐﻪ ھﻳﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻣﻠﮐت داری ﺑﺎ
ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺳﺑب ھﺮج و ﻣﺮج ،ﻗﺗل و ﻏﺎرت ،آﺗشﺳوزی و وﻳﺮاﻧﯽ ،آدم رﺑﺎﺋﯽ ،ﻋدم
اﻣﻧﻳت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ و ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘوق و داراﻳﯽ و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﺷد و ﺣﮐوﻣﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ و
ﻧﮫﯽ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻣورد اطﺎﻋت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺳﻘوط ﺷﺎن ﺗوﺳط
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻣﻳﺎن ﻧﻳﺎﻣد .ﻣﺟﺎھدﻳن ﺗﺎ ﻗﺑل از ورود آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺑل در اﭘﺮﻳل  ۱۹۹۲ﻣﺎﻳﮥ اﻣﻳد
ﻓﺮاوان و ﻣورد اﺣﺗﺮام و ﺗﮐﺮﻳم ﻓﺮاوان ﺑودﻧد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺻﺎﺣب ﻗدرت واﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت
وﺟﻧﺎﯾت،ﺑﻪ ھﻣﺎن ﭼﻳﺰی ﻣﺑدل ﺷدﻧد ﮐﻪ از اول ﺑودﻧد وﻣﺮدم ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻧگھﺎی
ﺗﺑﺎھﮐن و وﻳﺮاﻧﮔﺮ ﻗدرت طﻠﺑﯽ در ﮐﺷور ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ھﺰاران اﻧﺳﺎن ﻣﻔﻳد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣل:
ﻣﺎدران ،ﭘدران ،زﻧﺎن ،ﮐودﮐﺎن ،ﺟواﻧﺎن ،ﭘﻳﺮﻣﺮدان ،اﺳﺗﺎدان ،داﻧﺷﻣﻧدان ،ﻧوﻳﺳﻧدﮔﺎن،
ھﻧﺮﻣﻧدان ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﺳﻳﺎﺳﺗﻣداران و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان ورزﻳده و ﻣﺟﺮب ﮐﺷور
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ﮐﺷﺗﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻠول ﺷدهاﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺗﻣﺎم ﻧﮫﺎدھﺎی ﺳودﻣﻧد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﮐﺷور
از ﻗﺑﻳل :ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ و آﻣوزﺷﯽ ،ﺳﻳﺳﺗمھﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻣواﺻﻼﺗﯽ و
ﻣﺧﺎﺑﺮاﺗﯽ ،دﺳﺗﮔﺎهھﺎی ﺗوﻟﻳدی و ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺳﺑب ﺧﺮاﺑﯽ و وﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺎﺑل ﭘﺎﻳﺗﺧت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﻪ دهھﺎ ھﺰار ﺑﺎﺷﻧده اﻳن ﺷﮫﺮ ﻳﺎ ﮐﺷﺗﻪ و زﺧﻣﯽ و ﻣﻌﻠول ﺷدﻧد
و ﻳﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ھﺎی وﻳﺮان ﺷده و ﭼﭘﺎول ﺷده ﺧود ﮔﺮدﻳده ﺑﻪ
ﮐﺷورھﺎی اﻳﺮان ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد و ﺗﺎﺟﮐﺳﺗﺎن و ازﺑﮐﺳﺗﺎن و روﺳﻳﻪ ﻗدراﺗﻳف و ﺳﺎﻳﺮ
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺷدﻧد.
و اﻣﺎ ﻣﺷﺗﯽ ﻣﺮدم ﺑﻳﭼﺎره و ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺷﮐﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﺗوان ﺑﻳﺮون رﻓت از آﻓت ﺟﻧگ را
ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ھﺰاران ﮔوﻧﻪ رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ھﺮدم ﺷﮫﻳدی در زﻳﺮ زﻣﻳنھﺎی ﻧﻣﻧﺎک و
ﻳﺎ در ﭘﻧﺎه دﻳوارھﺎی ﺷﮐﺳﺗﻪ ﺑﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧد و اﻧﺗظﺎر روزی را داﺷﺗﻧد ﺗﺎ »دﺳﺗﯽ از ﻏﻳب
در آﻳد و ﮐﺎری ﺑﮐﻧد« و آﻧﺎن را از ﭼﻧگ ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ و ﻗﺣطﯽ و ﭼﻧﮔﺎل ﻣﺮگ و ﺟﻧگ ﻧﺟﺎت
ﺑﺑﺧﺷد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺟﺎی»دﺳتھﺎی ﻏﻳب« ﮐﻪ ھﻣﺎﻧﺎ دﺳت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎﺷد ،دﺳتھﺎی
»ﻏﻳﺮ« در ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﮐﺎر اﻓﺗﺎده ﺑود و ﻧﻣﻳﮔذاﺷت ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﻳت در
ﮐﺷور اﻧﺟﺎم ﺑﮔﻳﺮد .ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺎرﻳﮐﻪ در آن روزھﺎ در وطن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻورت
ﻣﻳﮔﺮﻓت ،ﺟﻧگ ﺑود ،وﻳﺮاﻧﮔﺮی ﺑود ،رﻳﺧﺗن ﺧون اﻓﻐﺎن ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ﺑود .ﮔﺮﻳﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺎدران داﻏدﻳده و ﺳوﮔوار و ﮐودﮐﺎن ﺑﯽﻏذا و ﻳﺗﻳﻣﺎن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه و ﻣﺟﺮوﺣﺎن ﺑﯽ دوا ﺑود ﮐﻪ
ﻧﺎﻟﻪ و ﺿﺟﻪ آﻧﺎن را ھﻳﭼﮐﺳﯽ از ﻗدرت طﻠﺑﺎن و ﻗدرﺗﻣﻧدان ﻧﻣﯽﺷﻧودﻧد و ﻳﺎ اﻋﺗﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪ
آن ﻧﻣﯽﮐﺮدﻧد.
ً
واﻗﻌﺎ ﻧﻣﻲ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﮐﺟﺎ روی آورﻧد و ﺑﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺳﺗﺎﺻل وھﺮدم ﺷﮫﻳد ﮐﺎﺑل
اﺳﺗﻐﺎﺛﻪ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺟﻠو ﺟﻧگ و ﺧونرﻳﺰی و اﻳن ھﻣﻪ وﻳﺮاﻧﯽ در ﮐﺷور ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود؟ و
ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود اﻳن ﺟﻧگ و وﻳﺮاﻧﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ و ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗت در ﮐﺷور اداﻣﻪ ﺧواھد ﻳﺎﻓت؟
رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳمھﺎی ﻋﻣده ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺑودﻧد ﻳک وﺟب از ﻣواﺿﻊ ﺧود ﻋﻘب ﺑﺮوﻧد.
ﺑﺮﺗﺮی ﺧواھﯽ و اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﺋﯽ ﺣس ﻣﺮدم دوﺳﺗﯽ و وطن ﺧواھﯽ را در وﺟود آﻧﮫﺎ ﻧﺎﺑود
ﮐﺮده ﺑود .آﻧﮫﺎ ھﺮ ﻳک در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧود را طﺮﻓدار اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﻳک ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و
اﺋﺗﻼﻓﯽ واﻧﻣود ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،ﺗﻼش داﺷﺗﻧد ﺧود در رأس ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﻗﺮار داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺣﺳﺎس از ﺧودﮔذری ،وﺣدت ،اﺧوت اﺳﻼﻣﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺮ ﻳک دﻳﮔﺮ در ﻣﻳﺎن
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ً
ﻗطﻌﺎ وﺟود ﻧداﺷت .در واﻗﻊ آﻧﮫﺎ اﺳﻼم را دوﺳت ﻧداﺷﺗﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﮐﺛﺮرھﺑﺮان ﺗﻧظﻳم
را دوﺳت ﻧداﺷﺗﻧد و ﻣﻳﺧواﺳﺗﻧد وطن ﺗﺟﺰﻳﻪ ﺷود و ھﺮ ﻳک در ﮔوﺷﻪای اﻣﺎرﺗﯽ ﺟداﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺷﮐﻳل دھﻧد .ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﻗدرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺗواﻧد ﺗﻧظﻳمھﺎی ﺳﺮﮐش را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺷﺎن ﺑﻧﺷﺎﻧد
وﺟود ﻧداﺷت .ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻏﻳﺮ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻧظﻳمھﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻼﺣﯽ داﺷﺗﻧد و ﻧﻪ
رھﺑﺮی ،ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﯾدﻧد ﺗﺎ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺣق آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﺗﺻﻣﻳﻣﯽ ﻣﻳﮔﻳﺮد و اﻳن ﺗﺻﻣﻳم
آﻳﺎ ﻣورد ﻗﺑول ﺗﻧظﻳمھﺎ و ﻗوتھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎن ﻗﺮار ﻣﻳﮔﻳﺮد ﻳﺎ ﺧﻳﺮ؟
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺎ درک اﻳن واﻗﻌﻳت ﮐﻪ ﺗﻧظﻳمھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺧﺎطﺮ ﮐﺳب ﻗدرت
واﻧﺣﺻﺎرﻗدرت ،از ﺟﻧگ و وﻳﺮاﻧﯽ دﺳت ﺑﺮدار ﻧﻳﺳﺗﻧد و دﺳتھﺎی ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ و ﻣداﺧﻠﻪ ﮔﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺳوی ﻧﺎﺑودی ﻣﻳﮐﺷﺎﻧد ،در ﻣﺎرچ  ۱۹۹۴ھﻳﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﺣت ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ
ﺳﻔﻳﺮ ﻣﺣﻣود ﻣﺳﺗﻳﺮی ،ﺳﺎﺑق وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗوﻧس ﻣوظف ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺣﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
از ﻧﺰدﻳک ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑدھد و طﺮح ﺻﻠﺢ ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﺮای ھﻣﻪ طﺮفھﺎی
در ﮔﻳﺮ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اراﺋﻪ ﮐﻧد .ھﻳﺄت ﺧﺎص ﭘس از
ﻣﺳﺎﻓﺮتھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﻪ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻼﻗﺎت و ﻣذاﮐﺮات ﺑﺎ رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳمھﺎ،
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی ،ﺷﺧﺻﻳتھﺎی آزاد ﻣﻠﯽ ،روﺷﻧﻔﮐﺮان و ﺳﻳﺎﺳﺗﻣداران و ﮐﺎرﻣﻧدان
ﻣﺟﺮب و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘس از ﺗﻣﺎسھﺎی ﻣﺳﺗﻘﻳم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ،در ﺗﺎرﻳﺦ ۲۳
ﻧوﻣﺑﺮ  ۱۹۹۴ﮔﺰارش ﻧﮫﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺧود را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻧﺷﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و از طﺮﻳق ﺳﺮﻣﻧﺷﯽ
ﺑﻪ ﺷورای اﻣﻧﻳت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺷورای اﻣﻧﻳت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺿﻣن اﻋﻼﻣﻳﻪ ای از
ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻣﺣﻣود ﻣﺳﺗﻳﺮی ﺗﻣﺟﻳد و طﺮح ﺻﻠﺢ ھﻳﺎت ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را ﺑﺮای
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺋﻳد ﻧﻣوده و از ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣداﺧﻠﻪ در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﺣﻣﺎﻳت و ﺗﻘوﻳت ﮔﺮوه ﺑﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺷوراﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺧود داری ورزﻧد و ﻧﻳﺰ از ﺗﻣﺎم
رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳمھﺎ ﺧواھش ﺑﻌﻣل آورد ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آﺗش ﺑس داﻳﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
رﻋﺎﻳت و ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧﻧد.
در اواﻳل ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﻣﺣﻣود ﻣﺳﺗﻳﺮی ﻣﺟدداً وارد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد و ﺑﻪ
ﺗﻼشھﺎی ﺧود ﺟﮫت ﺗﺣﻘق ﭘﻼن ﺻﻠﺢ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﭘﺮداﺧت .ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻣﺳﺗﻳﺮی ﻣواﻓﻘت ﺗﻣﺎم
ﺗﻧظﻳمھﺎ و دوﻟت ﮐﺎﺑل را ﺑﺮای اﻳﺟﺎد ﻳک ﺷورای  ۲۶ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻧﻳم آن ﻣﺮﮐب از ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن
ﺗﻧظﻳمھﺎ و ﻧﻳم دﻳﮔﺮ آن ﻣﺮﮐب از ﺷﺧﺻﻳتھﺎی ﻏﻳﺮ واﺑﺳﺗﻪ ﮐﻪ از طﺮف ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗﻌﻳﻳن
ﺷده ﺑود ،ﺣﺎﺻل ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺷده ﺑود ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۸ﻣﺎه ﻓﺑﺮوری  ۱۹۹۵ﻗدرت دوﻟﺗﯽ از
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آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳن ﺷورا اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺮدد ،اﻣﺎ دو روز ﻗﺑل از ﻓﺮا رﺳﻳدن ﻣوﻋد ﻣﻌﻳﻧﻪ ،ﮔﺮوه
ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن« در  ۱۶ﻓﺑﺮوری ﭘس از آﻧﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻳﺮوھﺎی
ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺰب وﺣدت را در ﻣﻳدان ﺷﮫﺮ در ھم ﺷﮐﺳﺗﻧد ،وارد ﭼﮫﺎر آﺳﻳﺎب واﻗﻊ
در ١٠ﮐﻳﻠوﻣﺗﺮی ﺟﻧوب ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد و ﺑﻼوﻗﻔﻪ ﺑﻪ دوﻟت رﺑﺎﻧﯽ اﺧطﺎر دادﻧد ﺗﺎ ﻗدرت
ﺣﺎﮐﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺳﻠﻳم داده ﺷود.
ﻣﺣﻣود ﻣﺳﺗﻳﺮی ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﺗﻣﺎس آﻣد و از آﻧﮫﺎ ﻧﻳﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻣﺎﻳﻧده ﻳﯽ در
ﺷورای ﺟدﻳد دوﻟﺗﯽ ﻧﻣود اﻣﺎ ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن از اﻋﺰام ﻧﻣﺎﻳﻧده و ﺣﺗﯽ ﻗﺑول طﺮح ﺻﻠﺢ ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد اﻣﺗﻧﺎع ورزﻳد و ﻣﺟددا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺳﻠﻳﻣﯽ دوﻟت رﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐت طﺎﻟﺑﺎن ﺗﮐﺮار
ﻧﻣودﻧد .از اﻳﻧﺟﺎ ،ﻳﮐﺑﺎر دﻳﮔﺮ ﺑﺣﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﭼﺎر ﺑن ﺑﺳت ﮔﺮدﻳد و دور ﺟدﻳدی از
ﺟﻧگ و وﻳﺮاﻧﯽ در ﮐﺎﺑل آﻏﺎز ﺷد.
ﻧﺎظﺮﻳن ﺳﻳﺎﺳﯽ ،ورود »ﮔﺮوه ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن« را در ﻣﻳدان ﺳﻳﺎﺳت و ﺟﻧگ،
ﺳﺑوﺗﺎژی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﺣﻘق ﭘﻼن ﺻﻠﺢ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧد .در ﭘﺷت ﺳﺮ ﮔﺮوه
ً
اوﻻ ﺗﺟﺰﻳﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎز ھم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗﺮار داﺷت و ﻳﮐﯽ از اھداف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن،
اﻟﺣﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺳﻣتھﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺷور ﺑود ،ودرﺻورت ﻋدم ﺗﺣﻘق اﯾن ﭘﻼن ،روی ﮐﺎر
ﺳﺎﺧﺗن ﻋﻧﺎﺻﺮی از دﺳت آﻣوزان اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ)آی اس آی(آﻧﮐﺷور ﺑود ﮐﻪ ﻓﻘط
دﺳﺎﺗﯾﺮ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﻪ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد و ﺑس.
در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ روﺷﻧﻔﮐﺮان ،داﻧﺷﻣﻧدان و ﺧﺑﺮه ﮔﺎن ﮐﺷور در ھﺮ ﮐﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺑودﻧد ،ﻣﺳﺋوﻟﻳت داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺻدای اﻋﺗﺮاض ﺧود و ﻣﺮدم ﻣظﻠوم و رﻧﺟدﻳده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑﮔوش ﺟﮫﺎﻧﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد و ﺑﮔوش ﻗدرت ﻣﻧدان و ﻗدرت طﻠﺑﺎن ﮐﻪ ﺧود را اﻓﻐﺎن و
ﺧدﻣﺗﮔﺰار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻳﺧواﻧدﻧد ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻳﺎی وطن را ﺑﺧﺎطﺮ ﺗﮐﻳﻪ زدن ﺑﺮ
ارﻳﮐﻪ ﻗدرت ﭼﻧد روزه ،ﻓدای اﻏﺮاض ﺑﻳﮔﺎﻧﮔﺎن ﻧﺳﺎزﻧد .روﺷﻧﻔﮐﺮان ﺑﺎ درد وظﻳﻔﻪ
وﺟداﻧﯽ داﺷﺗﻧد ودارﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻠم و زﺑﺎن و ﻣﻧطق و ﺻدای رﺳﺎی ﺧود ،زورﻣﻧدان و
زورﮔوﻳﺎن ﻗدرت طﻠب را ﻗﺎﻧﻊ و ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎزﻧد ﮐﻪ ﺟﻧگ و وﻳﺮاﻧﮔﺮی ،راه و روش ﻣﻌﻘول
ﺣﮐوﻣت ﮐﺮدن ﻧﻳﺳت و ﻗدرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر و وﻳﺮاﻧﮔﺮی ﺑدﺳت ﺑﻳﺎﻳد ،ﻧﻣﯽﺗوان ﺗﺎ دراز
ﻣدت ﺑﻪ ھﻣﻳن روش و ھﻣﻳن ﺷﻳوه ﻧﮔﮫداﺷت و ﺟﮫﺎﻧﻳﺎن ﻣﺗﻣدن ﺑﻪ ﭼﻧﻳن ﻗدرﺗﯽ و ﺣﮐوﻣﺗﯽ
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﺳﺎﻋد ﻧﺧواھﻧد ﻧﮔﺮﻳﺳت.
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درﻋﺻﺮ ﺣﺎﺿﺮ دﻳﮔﺮ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل زور و آدﻣﮐﺷﯽ و وﻳﺮاﻧﮔﺮی ﻧﻣﯽﺷود ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺣﮐوﻣت ﮐﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ اطﺎﻋت ﺑﯽﭼون و ﭼﺮا واداﺷت .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﮐوب وﺷﮐﻧﺟﻪ و
آدﻣﮐﺷﯽ ﻣﻳﺷد ﺑﻪ ﻋﻣﺮ ﺣﮐوﻣتھﺎ دوام داد ،ﺷﺎﻳد ﺣﮐوﻣتھﺎی ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم ﺗﺎ اﺑد ﺑﺮ ﻣﺮدم
ً
اوﻻ از ﻟﺣﺎظ روﺣﻳﺎت ﺧود ﻣﺛل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﮐوﻣت ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺷورھﺎ ﻧﻳﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ زور ﺗﺳﻠﻳم ﺷوﻧد و ً
ﺛﺎﻧﻳﺎ ھﺮ آﻧﭼﻪ ﺑﺎ زورﮔوﺋﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
دﻳﮐﺗﻪ ﺷود ،وﻟو ﻣﺗون ﻣﻘدﺳﻪ ھم ﺑﺎﺷد ،از ﻗﺑول آن ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﻳﭼﻧد و ﺑﻪ زور رﻋﻳت و
ﻣﻧﻘﺎد ﻧﻣﯽﺷوﻧد ،ﭘس ﺗﻧﮫﺎ راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻳﻣﺎﻧد ،ھﻣﺎﻧﺎ راه ﻣﻔﺎھﻣﻪ و ﻣذاﮐﺮه واﻳﺟﺎد ﻓﺿﺎی
اﻋﺗﻣﺎد و ﻗطﻊ ﺧﺻوﻣت و دﺷﻣﻧﯽ اﺳت .ﺑﺎ ﺗﺮک ﻣﺧﺎﺻﻣت و دﺷﻣﻧﯽ ﻣﻳﺗوان ﻋﻣﺮی در
ﮐﻧﺎر ھم زﻳﺳت و اﻣﺎ در ﻏﻳﺮ اﻳن ﺻورت ﻧﻣﻳﺗوان ﻟﺣظﻪ ﻳﯽ ھم در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
طﺮح ﺻﻠﺢ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،در آن زﻣﺎن ﻳﮔﺎﻧﻪ راه ﺗﺮک ﻣﺧﺎﺻﻣت و دﺷﻣﻧﯽ و ﺟﻠب
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺮ ﻳﮐدﻳﮔﺮ و اﻣﮐﺎن زﻳﺳت ﺑﺎ ھﻣﯽ و ﻣﺎﻧﻊ ﺧطﺮ ﺗﺟﺰﻳﻪ ﮐﺷور ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷد .وﻣﯽ
ﺑﺎﯾد در ﺟﮫت ﺗﺣﻘق اﻳن طﺮح ،ﻣﺳﺎﻋﯽ ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓت ،زﻳﺮا ﭼﺷم اﻣﻳد
ﻣﻠﻳوﻧﮫﺎ اﻓﻐﺎن درﺑدر و رﻧﺟدﻳده ﺑﺳوی ﭘﻼن ﺻﻠﺢ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑود و اﻳن ﻳﮔﺎﻧﻪ روزﻧﻪ ﻧﺟﺎت
از ﺟﻧگ و ﺧون رﻳﺰی و وﻳﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑودی ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮود .ﻧﺎظﺮان اﻣورﺳﻳﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ظﮫور»ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن« را در ﺻﺣﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﮥ ﺳﺑوﺗﺎژ ﭘﻼن
ﺻﻠﺢ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧد .زﻳﺮا ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻋﻘﻳم ﺳﺎﺧﺗن و ﺗﺧﺮﻳب ﭘﻼنھﺎی ﺻﻠﺢ
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در راﺑطﻪ ﺑﻪ ﺑﺣﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎرﺑﯽ دارد و ﺷﮐﯽ ﻧﻳﺳت ﮐﻪ اﻳن ﺑﺎر ﻧﻳﺰ
ﺧوایمﺳت ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺎﺧﺗن ﭘﻼن ﺻﻠﺢ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻧﻳﺎت و اھداف ﺧود را در ﻣورد ﮐﺷور
ﻣﺎ و ﺳﺮﻧوﺷت ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺗﺣﻘق ﺑﺑﺧﺷد اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾن آرزوی ﺧود ﻧﺮﺳﯾد .وھﺮﮔﺰ ﻣﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ
ارزوھﺎی ﺷوﻣش ﺑﺮﺳد!
ﭘﺎﯾﺎن
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مقاله دوم

روزھای ٧و ٨ثور دو روز نا ميمون درتاريخ کشور
ھــﺮ ﮐــﺷوری در ﺗــﺎرﯾﺦ ﺧــود روزھــﺎی ﻣﯾﻣــون وﺧوﺷــﻧﺎم واﻓﺗﺧــﺎرﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ دارد ،ﮐــﻪ ﺑــﺎ
ﻓﺮارﺳﯾدن آن دﻟﮫﺎ ﻣﻣﻠو از ﻟذت وﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯾﮔﺮدد وﺗﻣﺎم اﻗـﺷﺎرﻣﺮدم از ﺧـورد و ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای
ﻓﺮارﺳﯾدن و ﺑﺰرﮔداﺷت آن روزﺷﻣﺎری ﻣﯾﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﭘﺮﺷﮐوه ﺗﺮ آن روزھﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑدارﻧد
و ازآﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان روزھﺎی ﻣﻠﯽ وﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان اﻋﯾـﺎد ﻣـذھﺑﯽ ﺑـﺎ ﺳﺮوروﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﮐـﺮﯾم وﺗﺟﻠﯾـل
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮐس در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮﮐﺷوری روزھﺎی ﺳﯾﺎه وﺑدﺷﮔون وﻧﺎﻣﯾﻣوﻧﯽ ﻧﯾﺰ وﺟود دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻣدن آن روزھﺎ دﻟﮫﺎ ازﻏم وﻏﺻﻪ ﺑﻪ درد ﻣﯽ آﯾﻧـد وﺧـﺎطﺮات از دﺳـت دادن واﺑـﺳﺗﮔﺎﻧﯽ ﭼـون:
ﭘدر ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر ،ﺧواھﺮ ،ﻓﺮزﻧد ،واﻗﺎرب ودوﺳﺗﺎن دوﺑﺎره دراذھـﺎن ﺗـداﻋﯽ ﻣﯾـﺷود واﺣـﺳﺎس
ﻧﻔﺮت ﺷدﯾد وﺟود آدﻣـﯽ را ﻓﺮاﻣﯾﮔﯾـﺮد ،ﭘـس ھـﯾﭼﮐس ﻧﻣﯾﺧواھـد ﺗـﺎ ﭼﻧـﯾن روز وروزﮔـﺎری ﺑـﺎز
ﺑﺳﺮاﻏش ﺑﯾﺎﯾد وﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﯾﺎورد و ﻟذا ازآن ﺑﯾﺰاراﺳت .روزھﺎی ھﺎی  ٧و ٨ﺛور درﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺷورﻣﺎ از ﺟﻣﻠﻪ روزھﺎی ﺧوﻧﯾن وﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرو ﭘﺮازﻧﺣوﺳت وﻣﺻﯾﺑت اﻧد وھﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑدرﺟﺎت
ﻣﺗﻔﺎوت ازآﻧﮫﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧد .ﭼوﻧﮐﻪ ھﺮ دو روز ﺑﺮای ﻣﻠت ﻣﺎ ﺟﺰ ﻣﺻﯾﺑت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ودرد ﺑﯾﮐﺮان
از دﺳت دادن ھﻣﻪ دار و ﻧدارﺷﺧﺻﯽ وﻣﻠﯽ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت .ﺷﮐﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ
ھﻧوز ﻣﻌدود ﮐﺳﺎﻧﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﮫﺮه ﮔﯾﺮی از ھﺮج وﻣﺮج »ﺑﮔﯾﺮ وﺑﺑﻧد وﺑﮐـش« در ﻓﺮاﯾﻧـد
اﯾن دوروز ،ﺑﺎ ﻧوﻋﯽ اﻓﺗﺧﺎر از اﯾن روزھﺎ ﯾﺎد دھـﺎﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧـد و ﺑـﺎد درﻏﺑﻐـب ﻣـﯽ اﻧدازﻧد،ﺑـدون
ﺗﺮدﯾد ﺗﻌداد اﯾن اﻓﺮاد از ﯾک درﺻد ﮐل ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎوز ﻧﺧواھد ﮐﺮد.

اﯾن دو ﺳﯾﺎه روز ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﯾﮐﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ رژﯾم ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق
)ﻣوردﺣﻣﺎﯾت ﺷوروی ﺳﺎﺑق( اﺳت ودﯾﮔﺮی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ) ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی واﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺻﺮ( اﺳت.
رھﺑﺮان ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ،ﺑﺮاﺛﺮ ﺧود ﺧواھﯽ ھﺎ و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ھﺎی ﺧود
ﮐﻪ ﺷوروی آﻧﺮا ﭘﮐﻪ ﻣﯾﺰد ﺑﺎ راه اﻧدازی ﮐودﺗﺎی  ٧ﺛور ،ﯾک ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑطور

پنجاه مقالۀ سيستانی

٢٢

ﻧورﻣﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﮐت ﺧود ﺑﺳوی اﻧﮐﺷﺎف اداﻣﻪ ﻣﯾداد ،ﺳﺮﻧﮔون ﮐﺮدﻧد و ﺳﭘس ھﺮ ﮐﺳﯽ را
ﮐﻪ ﺗﺻور ﻣﯾﺷد ﺑﺎراه و روش ﺣﮐوﻣت داری آﻧﮫﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯾﺳت ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
وﭼون دﯾدﻧد ﻣﺮدم ﺑﺎ زور و ﺑﺎ ﺑﮔﯾﺮو ﺑﮐش ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺑﻌﯾت از دﺳﺎﺗﯾﺮ رژﯾم ﺑﺮﺳﺮﻗدرت
ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺟﺎت »اﻧﻘﻼب؟« از دﺳت اﻣﭘﺮﯾﺎﻟﯾﺰم ﺟﮫﺎﻧﺧوار ،وﻟﯽ درواﻗﻊ
ﺑﺧﺎطﺮﺣﻔظ ﻗدرت ﺷﺧﺻﯽ وﮔﺮوھﻰ ﺧود ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷدﻧد ﻗﺷون ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮاى ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ
ﮐﺷور ﻓﺮا ﺑﺧواﻧﻧد ﺗﺎ ﺧود ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ زﯾﺮ ﭼﺗﺮ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﮐوﻣت ﮐﻧﻧد .ﺑدون
ﺗﺮدﯾد اﮔﺮ ﻗﺷون ﺳﺮخ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯾﮐﺮد ،ﻣﺟﺎھدی ھم ظﮫور ﻧﻣﯽ ﻧﻣود و ﺗﻧظﯾم
ھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻧﻣﯾﺷد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺰم ﺑﻪ ﮐﺷور
ﮔﺳﯾل ﻧﻣﯾﮔﺮدﯾد ،و ﮐﺷورﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯾدان ﺟﻧگ ﻣﺑدل و ﺑﻪ ﻻﻧﮥ ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ وﺗﺮوزﯾﺰم اﻟﻘﺎﻋده و
ﺑن ﻻدن و طﺎﻟب ﻣﺑدل ﻧﻣﯾﺷد.
اﻣﺮوز ﮐﻪ از ﮐودﺗﺎی ﺛور  ٢٨ ،١٣۵٧ﺳﺎل و ازآﻏﺎز وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﺑل در  ٨ﺛور
 ١۵ ،١٩٩٢ﺳﺎل ﻣﯾﮔذرد ،ھﺮﮐس ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن دو روز ﺷوم را ﺑﺮ
ﺳﺮﻧوﺷت ﮐﺷور ﺑﺳﻧﺟد و ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻧﺮا ﺑﺎ دوران ﻗﺑل و ﺑﻌد از ٧و ٨ﺛور ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﮔﯾﺮد
وﻗﺿﺎوت ﮐﻧد .ھﺮ اﻓﻐﺎن ﻏﻳﺮ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺰاب ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﻣﻠﮐﺮد رھﺑﺮان ﺣﺰب
دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق وﻋﻣﻠﮐﺮد رھﺑﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی را در دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﺎن ﻣورد
ﻧﻘد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑدھد و درﯾک ﮐﻼم ﺑﮔوﻳد ﮐﻪ در آن رژﻳﻣﮫﺎی اﯾدﯾوﻟوژﯾک ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ
ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺳﺟﯾل ﺷده ،اﺣﺗﺮام
ﻧﻣﯾﺷد و آزادى ﺑﯾﺎن و آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت و آزادی ھﺎی ﻣدﻧﯽ از ﻗﺑﯾل ﺗﺷﮐل اﺣﺰاب و
ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت وﺟود ﻧداﺷت و ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاز ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮫﺎت ﻧﻘض و
ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻣﯾﺷد.
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺳﺮﺷﻧﺎس ﮐﺷور آﻗﺎی رھﻧورد زرﯾﺎب در ﯾک ﻧوﺷﺗﮥ ﺑﻠﻧد ﺗﺣت ﻋﻧوان »
دور ﻗﻣﺮ«  ،ﺗﺻوﻳﺮﮐﻠﯽ از ﻋﻣﻠﮐﺮدﺣﺰب ﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ﺑدﺳت ﻣﯾدھد ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮐﯽ دو
ﭘﺮاﮔﺮاف آﻧﺮا در اﻳﻧﺟﺎ ﻧﻘل ﻣﻰ ﮐﻧﻳم »:ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق ﮐﻪ در دوره دﻣوﮐﺮاﺳﻰ
)دھﻪ  (٦٠ﻧﻘﺎب اﻧﺳﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﻪ ﻳﻰ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه داﺷت  ،از آزادى  ،ﻋداﻟت  ،و ﺣﻘوق
ﻣﺮدم ﺳﺧن ﻣﻳﮔﻔت و اﻳﺟﺎد ﻳک آرﻣﺎﻧﺷﮫﺮ زﻳﺑﺎ  ،ﺧوش آﻳﻧد و رھﺎ از ﺑﻳداد را ﻣﮋده ﻣﻳداد.
ﭘس از اﻳﻧﮐﻪ ﻗدرت دوﻟﺗﻰ را ﺑدﺳت ﮔﺮﻓت  ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮه اش ﻓﺮواﻓﺗﺎد و ﻣﺮدم
اژدھﺎى ھﺰار ﺳﺮ ﺳﮫﻣﻧﺎﮐﻰ را دﻳدﻧد ﮐﻪ ھﺰار ﺗﺎ دھن داﺷت و از ھﺮ دھﻧش آﺗش و
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ﺧﺎﮐﺳﺗﺮ ﺳوزان ﻣﻰ ﺑﺎرﻳد .ﺗﻣﺎم آزادى ھﺎ  ،ﻋداﻟت  ،ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮدم و اﻣﻧﻳت و
ﻣﺻﺋوﻧﻳت در اﻳن آﺗش ﺳوﺧﺗﻧد و زﻳﺮ ﺧﺎﮐﺳﺗﺮ ﺷدﻧد ...
ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق ﭼﻧﻳن ﺑﮫﺷﺗﻰ را وﻋده داده ﺑود ،وﻟﻰ ﺟﮫﻧم ﺳوزان
ھوﻟﻧﺎﮐﻰ اﻳﺟﺎد ﮐﺮد و دراﻳن ﺟﮫﻧم ﺑﻳﺷﺗﺮ از ھﻣﻪ ،آن ﮔﺮوه ﻋظﻳﻣﻰ ﺳوﺧﺗﻧد و رﻧﺞ دﻳدﻧد
ﮐﻪ ﺑﮫﺮوزى و ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن را ﺷﻌﺎر ﺧوﻳش ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود ،ﻧﺎدارﺗﺮﻳن و ﺑﻳﻧواﺗﺮﻳن ﻣﺮدم
ﮐﺷور ....در ﻓﺮھﻧگ ﺳﺮخ ﺣﺰب  ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ آزاد اﻧدﻳﺷﻰ و آزاداﻧﻪ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﮔﻧﺎھﻰ ﺑﺰرگ
ﺑود ،ﺑل ،ﮔوش دادن ﺑﻪ ﮔپ و ﺳﺧﻧﻰ ﮐﻪ از آن طﻧﻳن ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻧﺎﺳﺎز ﮔﺎرى ﺑﺎ ﺣﺰب و
راه وروش آن ﺷﻧﻳده ﻣﻳﺷد ،ﺧﻳﺎﻧت و ﺟﺮم ﺑﺷﻣﺎر ﻣﻳﺮﻓت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺧواﻧدن ھﺮ ﻧﮐﺗﻪ و
ﺳﺧﻧﻰ ﮐﻪ ﺑوى ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻣوزﺷﮫﺎى دﺑﺳﺗﺎن ﺣﺰب ﻣﻳداﺷت  ،ﺳﺰاوار ﺑﺎز ﭘﺮﺳﻰ و ﮐﻳﻔﺮ
ﻣﻰ ﺑود .ﺑدﻳن ﺻورت  ،ﺣﺰب ﻣﺮدم را از دﺳﺗﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ  ،داﻧش و روﻳدادھﺎى ﮔوﻧﻪ
ﮔون ﺟﮫﺎن ﻏﻳﺮ ﮐﻣوﻧﻳﺳت ﻣﺣﺮوم ﻣﻳﺳﺎﺧت و ﺣﺗﻰ ﺷﻧﻳدن رادﻳوھﺎى ﺟﮫﺎن  ،ﺑوﻳﮋه در
ﻋﮫد ﻧﺎﻣﻳﻣون ﺗﺮه ﮐﻰ  -اﻣﻳن ،ﻣﻳﺗواﻧﺳت ھﻣﭼون ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺗﺑﺮى ﺑﺮاى اﺛﺑﺎت ﺿد اﻧﻘﻼب
ﺑودن ﺑﮐﺎر رود و ﺷﻧوﻧده ﺗﻳﺮه ﺑﺧت را رواﻧﮥ زﻧدان ﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه ﺳﺎزد...
ﺑﻣﺑﺎران ﺑﻳدرﻳﻎ روﺳﺗﺎھﺎ  ،ﮐﺷﺗﺎرھﺎى ﮔﺮوھﻰ  ،ﻧﺎﺑودﮐﺮدن ﻓﺮآورده ھﺎى
ﮐﺷﺎورزى و ﺣﻳواﻧﺎت روﺳﺗﺎﺋﻳﺎن  ،وﻳﺮان ﮐﺮدن ﻗﻠﻌﻪ ھﺎ  ،ﺑﺎغ ھﺎ و ﺗﺎﮐﺳﺗﺎﻧﮫﺎ  ،از
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎى ﺑﺳﻳﺎر ﺳﻧﮔدﻻﻧﻪ ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق ﺑﺷﻣﺎر ﻣﻳﺗواﻧﻧد رﻓت .در ﺳﺮاﺳﺮ
دوره ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻰ ﺣﺰب  ،آدﻣﻳﺎن و زﻧدﮔﻰ آدﻣﻳﺎن ،ھﻳﭼﮔوﻧﻪ ارزﺷﻰ ﻧداﺷت .ﺑﻪ ﻧظﺮ
ﻣﻳﺮﺳﻳد ﮐﻪ ﺣﺰب  ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺷور را ﻣﻠک طﻠق ﺧوﻳش ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻣﻰ آورد  ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن
ﮐﺷور را ﻧﻳﺰ ﺑﭼﺷم ﮐﻧﻳﺰان و ﺑﺮدﮔﺎن ﺧود ﻣﻰ دﻳد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧوردى را ﻣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎھﺎن ﺧود ﮐﺎﻣﻪ ﺳده ھﺎى ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻧﻳﺰان و ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﺎن داﺷﺗﻧد .ﮔذﺷﺗﻪ از اﻳن  ،ھﻣﻳن
ﺳﺗﻣﮔﺮﻳﮫﺎ ،ﺳﻧﮔدﻟﻰ ھﺎ و ﺧﺷوﻧت ھﺎى ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق ﺑود ﮐﻪ ﻣﻳﻠﯾوﻧﮫﺎ ﺗن از ﻣﺮدم
ﮐﺷور را ،در ﺳﺮزﻣﻳن ھﺎى دور و ﻧﺰدﻳک  ،آواره و درﺑدر ﺳﺎﺧت .ﻣﮫﺎﺟﺮﺗﻰ ﭼﻧﻳن
ﮔﺳﺗﺮده وﻋظﻳم ،در ﭼﻧﻳن ﻣدﺗﯽ ﮐوﺗﺎه  ،ﺑﻪ ﻣﻧظور ﻧﺟﺎت زﻧدﮔﻰ و آرﻣﺎن ،ﺷﺎﻳد در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺟﮫﺎن ﻧظﻳﺮ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد) «.اﺧﺑﺎر»وﻓﺎ«،١٣٧٤ﻧﯾﺰﻣﻘدﻣﻪ ﻳﻰ ﺑﺮﮐودﺗﺎى ﺛور وﭘﻳﺎﻣدھﺎى آن
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،از اﯾن ﻗﻠم  ،ﺳوﺋد ،١٩٩٦ ،ص (٣٨٠
واﻣﺎ در ٨ﺛورﺑﺎ ورود ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ،ﻧﺧﺳﺗﻳن رﺋﻳس ﻣؤﻗت دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ،
ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﮐﻪ ﯾک ﺷﮫﺮ ﺳﺎﻟم دو ﻣﯾﻠﯾون ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑود ﺑﺮاﺛﺮ راﮐت ﺑﺎری ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی
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ﺑﺮ ﻣواﺿﻊ ﯾﮐـدﯾﮔﺮ ﺑﺧون ﻧﺷﺳت و ﻣدت ﺳﻪ روز ﺟﻧگ ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷدﻳدی را ﻣﺗﺣﻣل ﺷد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،ﺷﮫﺮﻳﺎن ﮐﺎﺑل در ﻣﺎﺗم ﻋﺰﻳﺰان از دﺳت داده ﺧوﻳش ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﺣﺿﺮت ﻣﺟددی
روز)۸ﺛور (۱۳۷۱ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را از ﻣﻌﺎون رﺋﻳس ﺟﻣﮫور ﺳﺎﺑق آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺳﺮاﺑﯽ
درﺣﺎﻟﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﺟﻧگ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ درﮐوﭼﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺟﺮﯾﺎن داﺷت .او ھﻣﺎن
روز ھﻳﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻣوظف ﺳﺎﺧت و دو روز ﺑﻌد آﺗش ﺑس ﻣﻳﺎن ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﺗﺧﺎﺻم ﻧﺎﻓذ ﺷد ،اﻣﺎﻓﺿﺎی ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﺮﺷﮫﺮ ﺣﮐﻔﺮﻣﺎ ﺑود.
ﻣﺟﺎھدﻳن ﻣﺳﻠﺢ ھﻧﮔﺎم ﻋﺑور از ﺟﺎدهھﺎ ،در ﻣوﺗﺮھﺎی ﭘﻳﮐپ ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ و ﺗوﻳوﺗﺎ و
ﺟﻳپھﺎی ﺳﺮﮔﺷﺎده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳت ﺑﺎﻻی ﻣﺎﺷﻪ ﻣﺎﺷﻧﻳدار ﻳﺎ راﮐت ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺋﯽ ﺧود
ﮔﺮﻓﺗﻪ و آﻧﺮا ﺑطﺮف ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻣﺗوﺟﻪ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑودﻧد ،ﺟﺎدهھﺎ را ﻋﺑور ﻣﻳﮐﺮدﻧد و ﺑدﻳن
ﺳﺎن ﺗﺮس و رﻋب در دل ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﮫﺮ اﻳﺟﺎد ﻣﻳﮐﺮدﻧد.
ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﺻؤوﻧﻳﺗﯽ درھﺮ ﻗدم و ھﺮﮐوﭼﻪ و ھﺮ راھﺮو ،در روز و ﺷب
ﺣﮐﻣﻔﺮﻣﺎ ﺑود .ھﺮ ﻳک از اﻓﺮاد ﻣﺳﻠﺢ ﭘﮐول دار ﮐﻪ ﺧود را ﻣﺟﺎھد ﻣﻳﻧﺎﻣﻳد ،ﻣﻳﺗواﻧﺳت در
ھﺮ ﻗدم رھﮔذران را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد .ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻣﺎﻳد .ﭘول و ﺳﺎﻋت و ﺑﺎﻳﺳﮐل و ﻣوﺗﺮ
ﺷﺧﺻﯽ اﻓﺮاد را ﺑدون ﭼون و ﭼﺮا ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣﺎﻳد .ﻣﺮﺟﻊ ﺷﮐﺎﻳت وﺟود ﻧداﺷت و ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮش ﺑﺮ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺳﺎری و ﺟﺎری ﺑﺎﺷد ،ﺳﺮاغ ﻧﻣﻳﺷد .ﻗﺗل ،ﺗﺮور ،دزدی ،ﺟﻧﺎﻳت و
ﺗﺟﺎوز ﺑﺮ ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ،ﻏﺎرت اﻣوال و داراﻳﯽ دﻳﮔﺮان ھﺮ ﺷب در ھﺮ ﮔوﺷﻪ و ﮐﻧﺎر
ﺷﮫﺮ ﺷﻳوع داﺷت و ﻓﻘط ﻣﺮدم ﻣﻳﺗواﻧﺳﺗﻧد آن را ﺑﻪ ﻋﻧوان دﻻﻳل ﺿﻌف و ﻧﺎﺗواﻧﯽ
ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ھﻣدﻳﮔﺮ ﺧودﻗﺻﻪ ﮐﻧﻧد و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺳﺑﯽ رژﻳم ﮔذﺷﺗﻪ را ﺑﺮ آن
ﺑﺮﺷﻣﺎرﻧد.
ھﺮ ﺷب ھﺰاران و ﺷﺎﻳد ﻣﯾﻠﻳوﻧﮫﺎ ﻣﺮﻣﯽ ﮐﻼﺷﻧﻳﮐوف و ﻣﺎﺷﻳﻧدار ﺛﻘﻳل و ﺧﻔﻳف و
ً
ﺑﻌﺿﺎ راﮐت ﻣﻳﺎﻧﻪ )ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺋﯽ( و وﺗوپ از داﺧل ﻣﺣﻼت ﻣﺳﮐوﻧﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ھوا ﻓﻳﺮ
ﻣﻳﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،ده ھﺎ اﻧﺳﺎن در ﻣﻧﺎزل ﺧوﻳش ﻣﺟﺮوح و ﻳﺎ ﺗﻠف ﻣﻳﺷدﻧد و وزارت
ﺻﺣتﻋﺎﻣﻪ و ﮔﺎرﻧﻳﺰون ﺷﮫﺮی از طﺮﻳق رادﻳو و ﺗﻠوﻳﺰﻳون اﺑﻼﻏﻳﻪھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ
ﻣﻧﻊ ﻓﻳﺮھﺎی ھواﻳﯽ ﭘﺧش ﻣﻳﻧﻣودﻧد ،وﻟﯽ ﮐﺟﺎ ﺑود ﮔوش ﺷﻧواﻳﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﯽ ﺷﻧﻳد و ﺑدان
ﻋﻣل ﻣﻳﮐﺮد؟
ﻣﮐﺎﺗب ،ﻣدارس ،ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ﻣﺳدود ﮔﺮدﻳد و ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎهھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﺣل
ﻗوﻣﺎﻧدۀ ﺗﻧظﻳمھﺎی ﺟﮫﺎدی ﻣﺑدل ﺷدﻧد .ﻣﺎﻣورﻳن و ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﻣﺗﺮ ﺑﻪ وظﺎﻳف ﺧوﻳش
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ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻳﺷدﻧد و اﮔﺮ ﺑﻪ وظﻳﻔﻪ ﻣﻳﺮﻓﺗﻧد ﭼون دﻓﺗﺮ و ﻣﻳﺰ و ﭼوﮐﯽ ﺑﺮای ﻧﺷﺳﺗن ﻧداﺷﺗﻧد،
ﺑﻧﺎﭼﺎر ﭘس از اﻣﺿﺎی ﺣﺎﺿﺮی و ﺗﺑﺎدﻟﮥ دﻳدﻧﯽھﺎ و ﺷﻧﻳدﻧﯽھﺎی ﺷﮔﻔت اﻧﮔﻳﺰ ﺧود ﺑﻪ
ھﻣدﻳﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧوﻳش ﺑﺮ ﻣﻳﮔﺷﺗﻧد .اذﯾت وآزار رھﮔذران،ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺟﯾب
ﻋﺎﺑﺮﯾن ،ﻓﺮوش اﺟﺑﺎری اﻣوال دزدﯾده ﺷده ﺑﺮرھﺮوان ،ﻏﺎرت وﭼﭘﺎول ﻣﻧﺎزل وداراﺋﯽ
ﻣﺮدم،ﺗﺻﺎﺣب داراﺋﯾﮫﺎی دوﻟﺗﯽ وﺗﺧﺮﯾب وﺳﺎﯾط زرھﯽ وﻣوﺳﺳﺎت ﺗوﻟﯾدی و زﯾﺮﺑﻧﺎﺋﯽ
واﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻓﺎﺑﺮﯾﮐﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻧﺮخ آھن ﭘﺎره واﺧﺗطﺎف اﻓﺮاد
ﺛﺮوﺗﻣﻧد ھﺮﺷب در ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮫﺮ ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓت ودر ﺑدل ﭘﺮداﺧت ﭘول ھﻧﮔﻔت
اﺧﺗطﺎف ﺷدﮔﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود وﻓﺮزﻧدان ﺧود را ﻣﯾﺧﺮﯾدﻧد.
ﺑدﻳﻧﺳﺎن دورۀ دو ﻣﺎھﮥ ﺣﮐوﻣت ﺣﺿﺮت ﻣﺟددی ﮔذﺷت .ﻣﺟددی آﻧﭼﻧﺎﻧﮐﻪ دﻳده
ﺷد ،آدم رک و راﺳﺗﮔوﯾﯽ ﺑود .ﺟﻧگھﺎ ،ﻏﺎرتھﺎ و ﭼﭘﺎول داراﺋﯽ ﻣﺮدم ﺗوﺳط ﻣﺟﺎھدﻳن
را ﻣﺣﮐوم ﻣﻳﮐﺮد و ﺑﺻﺮاﺣت اﻋﺗﺮاف ﻣﻳﻧﻣود ﮐﻪ از اﻳن ﻟﺣﺎظ او ﺧﺟﺎﻟت ﻣﻳﮐﺷد ﮐﻪ ﺧود
را ﻣﺟﺎھد ﺑﺷﻣﺎرد .درﻋﻳن ﺣﺎل آن ھﻣﻪ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ و ﺑﯽ اﻣﻧﻳﺗﯽ را در ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﮔﺎرﻧﻳﺰون ﮐﺎﺑل ووزارت دﻓﺎع ﮐﻪ اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ﻋﮫده دار آن دوﻣﻘﺎم ﺑود ،ﻣﯽاﻧداﺧت.
او ﺑﺎرھﺎ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﻋدم ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت در ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﻣوظﻔﻳن
اﻣﻧﻳﺗﯽ اﻋﺗﺮاف ﮐﺮد و از آﻧﮫﺎﻳﯽ ﮐﻪ داراﻳﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺧود و واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺧود را از دﺳت
داده ﺑودﻧد ﺑﺎ اظﮫﺎر ﺗﺎﺳف ﻣﻌذرت ﺧواﺳت و ﮔﻔت»:ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎی ﮐﻪ ﻧﺷد وﷲ اﮔﺮ روس
اﻳن ﮐﺎرھﺎ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷد وﷲ اﮔﺮ ﮐﻣوﻧﻳﺳتھﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻧد ﻳﺎ ھﻳﭼﮐس دﻳﮔﺮ ،وﷲ ﻣﺎ
ﺧﺟﺎﻟت ﻣﻳﮐﺷﻳم ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺟﺎھد را ﺑﮔﻳﺮﻳم .ﻋﺰﺗﯽ را ﮐﻪ ﺧداوﻧد ﺑﻪ ﻣﺟﺎھد داده ﺑود ﺑﺰﻣﻳن
زده ﺷد«.
ﺑﺎ ﺑﻘدرت ﻧﺷﺳﺗن ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺟﺎی ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی  ،اوﺿﺎع ﺑدﺗﺮ از
ﭘﯾﺷﺗﺮ ﮔﺮدﯾد .راﮐت ﭘﺮاﻧﯽ وﺷﻠﯾک ﺗوپ وﺑﻣﺑﺎران ﻣﻧﺎطق زﯾﺮ ﺳﻠطﮥ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ﺑﻪ
اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭼﮫﻠﺳﺗون و داراﻻﻣﺎن و ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر وﮐﺎرﺗﮥ ﻧو،ازﺳوی ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﺣت
ﻗوﻣﺎﻧده اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ازﯾﮐﺳو ،وﭘﺮﺗﺎب راﮐت وﺗوپ وﺳﻼح ھﺎی ﺛﻘﯾﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻪ ﻣﺗﻌﻠق
ﺑﻪ ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ﺑﺮﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ،دﻣﺎراز روزﮔﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮآورد .ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن
ﺳﻳﻣﺎی ﺑس ﺧﺷوﻧﺗﺑﺎر از ﺧود ،ﺑدﺗﺮﻳن و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗﺮﻳن ﺣﺰﺑﯽھﺎی رژﻳم ﮔذﺷﺗﻪ را
ﺑﺮاﺋت دادﻧد و ﻣﺮدم و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻘوط رژﻳم ﮔذﺷﺗﻪ دﻋﺎ ﻣﻳﺧواﻧدﻧد ،ﺑدﺗﺮﻳنھﺎی
رژﻳم ﻗﺑﻠﯽ را ﺑﺮ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺟﻧگ اﻓﺮوز و ﻣﺮگ آﻓﺮﻳن اﻓﻐﺎن ﺗﺮﺟﻳﺢ ﻣﻳدادﻧد .زﻳﺮا ﻣﻳدﻳدﻧد

پنجاه مقالۀ سيستانی

٢٦

ﮐﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺟﺰ ﮐﺷﺗن و ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت و راﮐت زدن و آﺗشاﻓﺮوزی و وﻳﺮان ﮐﺮدن
ﺷﮫﺮ وھﻣﻪ دار و ﻧدار وطن ،ﺑﻔﮐﺮ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮدن و آراﻣﯽ اوﺿﺎع و اﻣﻧﻳت ﻣﺮدم ﻧﺑودﻧد
و ﻧﻳﺳﺗﻧد.
طﻰ ﺳﺎﻟﮫﺎى  ١٩٩٦ -١٩٩٢ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻧگ ھﺎی ﺗﺑﺎھﮐن ﻗدرت طﻠﺑﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و
ﻗوﻣﯽ وزﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻳش از ﺷﺻت ھﺰار اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮔﻧﺎه از ﻣﺮدم ﻏﻳﺮ ﻧظﺎﻣﻰ در ﮐﺎﺑل ﮐﺷﺗﻪ و
ﺑﯾش از %٧٠از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺑدل ﺷدﻧد .ﮐدام ﻋﻣﻠﮐﺮد ﻣﻳﺗواﻧد
ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎر ﺗﺮ از اﻳن ﻋﻣل رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳم ھﺎى اﻓﺮاطﻰ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻪ دﻳن و ﭘﺎﺳدارى
از اﺳﻼم ،ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺣت ﺳﺎﺣﻪ ﺗﻧظﻳم ﻣﺧﺎﻟف ﺧود را ﺑﻪ ﺗوپ و راﮐت و ﺑﻣﺑﺎران
ﺑﺳﺗﻧد ،ﺑﺮزﻧﺎن ﮔﺮوه ھﺎى ﻣﺧﺎف ﺧود ﺗﺟﺎوز دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻰ ﻧﻣودﻧد .ﭘﺳﺗﺎن زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﮔﺮوه ﻣﺧﺎﻟف را ﺑﺮﻳدﻧد و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻗوم دﻳﮔﺮ ﻣﻳﺧﮫﺎى ﺷش
اﻧﭼﻪ ﮐوﺑﻳدﻧد و ﺷﮐم درﻳدﻧد و ﻧﻌش ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را از ﭼﻧﮔگ ﻗﺻﺎﺑﻰ آوﻳﺧﺗﻧد و زﻧﺎن
ﺷوھﺮدار را ﺑﺰور ﺑﻪ ﻧﮐﺎح ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺧود در آوردﻧد؟ ﻣﮔﺮ در ﻗﺮآن ﺧدا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
وﻋﺮض ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺎل و داراﺋﻰ
ﺑﺮادر ھم ﮔﻔﺗﻪ ﻧﺷده اﺳت؟ ﭘس ﭼﺮاﺣﻳﺛﻳت و آﺑﺮوى ِ
ھﺎى ﺷﺧﺻﻰ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و داراﺋﻳﮫﺎى ﻋﺎﻣﻪ ﺑدﺳت ﻏﺎرت ﺳﭘﺮده ﺷد و ﻳﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدى و
ﺗوﻟﻳدى ﮐﺷور از ﺑﻳﺦ و ﺑﻧﻳﺎن ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﻳد و ﻣوﺗﺮھﺎى ﻣﻠﻰ ﺑس و ﺗﺎﻧک ھﺎى ﻣﺣﺎرﺑوى و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ھﺎى ﻣﻠﻰ آن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد و ﺑﻪ ﻧﺮخ آھن ﭘﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻳد؟
ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺷﺎھد ﺻدھﺎ و ھﺰاران ﻧﺎرواﺋﻰ ھﺎى ﺷﺮم آور ﮔﺮوه ھﺎى ﻣﺳﻠﺢ
واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎى ﺟﮫﺎدى اﺳﺗﻧد .اﻳن در ﺣﺎﻟﻰ ﺑود ﮐﻪ روزاﻧﻪ از زﻣﻳن و ھوا ﺑﺎران
ﻣﺳﻠﺳل ﺗوپ و راﮐت و ﺑﻣب ھﺎى ﺗﺑﺎھﮐن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﻰ ﺑﺎرﻳد و ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮥ ﺷﺎن
را ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻰ ﻣﻳﮐﺷﺎﻧﻳد .ﻣﺮاﮐﺰ ﻗدرت ﻣﺗﻌدد ﺑود و ھﻳﭻ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﻰ از ھﻳﭻ ﻣﺮﺟﻌﻰ دﺳﺗور
ﻧﻣﻰ ﭘذﻳﺮﻓت و ﺑﻪ ھﻣﻳن ﻋﻠت وﻗﺗﻰ دﺧﺗﺮان و زﻧﺎن ﺷوھﺮدار ﻣورد اﺧﺗطﺎف ﮔﺮوه ھﺎى
ﺟﮫﺎدى ﻗﺮار ﻣﻳﮔﺮﻓﺗﻧد ،ﻣﺮﺟﻌﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮐﺎﻳﺎت ﻣﺮدم رﺳﻳدﮔﻰ ﮐﻧد ،و ﺟﻠو اﻳن ھﺮج و
ﻣﺮج و اﻧﺎرﺷﻰ را ﺑﮔﻳﺮد ،وﺟود ﻧداﺷت و ﺗﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧت ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮔﻔت ﭘول ﻣﻳﺗواﻧﺳت
ﺣﻼل ﻣﺷﮐﻼت ﺑﺎﺷد .وﺑﻧﺎ ﺑﺮﻳن ﺑﺳﻳﺎرى از ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﺗﺧت و ﺷﮫﺮھﺎى ﺑﺰرگ ﮐﺷور ﺑﺎ
روﻳﮐﺎر آﻣدن ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺟﺎھدﻳن ،ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧود ﺷدﻧد و ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻳﺎ اﻳﺮان و ﺗﺎﺟﮐﺳﺗﺎن و ﻳﺎ روﺳﻳﻪ و ﻳﺎ در داﺧل ﮐﺷور ﺑﻪ ﻣﺰارﺷﺮﻳف ﻳﺎ ﺟﻼل
آﺑﺎد ﮐﻪ از اﻣﻧﻳت ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﺮﺧوردار ﺑود ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ﻻ اﻗل ﺟﺎن ﺧود را از ﭼﻧگ ﻋداﻟت
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اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎ ﻧﺟﺎت داده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺟﻠﯾل از  ٨ﺛور،ﺗﺟﻠﯾل از اﻓﺗﺧﺎرات ﺟﮫﺎد وﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮﻗدرت
ﺷوری ﻧﯾﺳت  ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺷوروی ﺑوﺳﯾﻠﻪ دﺳت ﭘﺮوردﮔﺎن ﺧود درﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم ﺣﺰب
دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق،ﺑﺎ ﯾک ﮐودﺗﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﻋﻠﯾﻪ داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ،ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد را ﺳﺑوﺗﺎژ ﻧﻣود وﺳﭘس ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺷﯾدن ﮔﺮوه ھﺎی ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻗدرت و
ﻣﺷﺗﻌل ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ  ،ﺑﻘول داﻧﺷﻣﻧد ﻣﻌﺎﺻﺮ وطن ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ ﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﯾم
ﻋﺰﯾﺰ » :اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ از اﻓﺗﺧﺎرات ﺟﮫﺎد و ﭘﯾﺮوزی ﺷﺎن ﺑﺮﻗوای ﺳﺮخ« ﻣﺣﺮوم ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷدﻧد.
ﺑﺎ ﻗﺑول ﭼﻧﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ ،ﺗﺟﻠﯾل از  ٨ﺛور در ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎد آوری ازﯾک ﻣﺎﺗم ﻣﻠﯽ وﯾک
ﺳوﮔواری ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارﺑﺎﺷد روزی را ﺑﻪ ﻋﻧوان روز ﻧﺟﺎت ﮐﺷور
از ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺑﺮﮔﺰﯾد وازآن ﺗﺟﻠﯾل ﺑﻌﻣل آورد ،آن روز،ﺑﺎﯾد روزی ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺎﯾﻪ ﺷوم ھﺮﭼﻪ ﺗﻔﻧگ وﺗﻔﻧﮔداراﺳت از ﺳﺮ ﺧود ﺑدور دﯾده ﺑﺎﺷﻧد ،وﻧﻪ روز ٨ﺛور ﮐﻪ ﺟﺰ
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﮔﺮی وﺟﺰ آواره ﮔﯽ ورﻧﺞ ﺑﯾﮐﺮان ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﭼﯾﺰی درﺑﺮ ﻧداﺷﺗﻪ
اﺳت .ﻓﻘط ﭼﻧد ﮔﺮوه از ﺗﻧظﯾﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾن روز ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﯾده و ازﻏﺎرت
داراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣب ﺛﺮوت ﺑﯾﮐﺮان ﺷده اﻧد ،ﺑﻪ اﯾن روز دﻟﺑﺳﺗﮔﯽ دارﻧد و ﺑﻪ آن ﻣﯽ
ﺑﺎﻟﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺳﮫم ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺟﮫﺎد ﺑﺮﺿد ﺷوروی داﺷﺗﻪ
اﻧد ،از اﯾن روز دل ﺧوش ﻧدارﻧد و ﺗﺟﻠﯾل از آن ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻧﻣک ﭘﺎﺷﯾدن ﺑﺮزﺧم ھﺎی
ﺟﺎﻧﮐﺎه ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل و ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺷﺎھد ﺧودﮐﺎﻣﻪ ﮔﯽ و زورﮔوﺋﯽ واﺟﺣﺎف ﻟﺟﺎم
ﮔﺳﯾﺧﺗﮥ ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ،ﺷورای ﻧظﺎرو ﺣﺰب وﺣدت ﻣﺰاری ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر
ودﯾﮔﺮ اﻓﺮاطﯾون ﻣذھﺑﯽ ،طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٩٩٦-١٩٩٢ﺑوده اﻧد و ﺑﻪ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء
ﺿﺮﺑت ﺟﺎﻧﮐﺎه ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم ﻏﺎرت و ﺗﺟﺎوز وھﺗک ﺣﺮﻣت را ﺑﺮھﺳﺗﯽ و داراﺋﯽ ﺧود و
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان و واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺧود دﯾده اﻧد .وظﯾﻔﻪ ﻣﺑﺮم ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﺗﺎ از ﺗﺟﻠﯾل
روز  ٨ﺛور ﮐﻪ در واﻗﻊ روز ﺗذﻟﯾل ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل وﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺻﺮف ﻧظﺮﮐﻧد
و ﺑﺟﺎی آن روز دﯾﮔﺮی را ﮐﻪ آﺣﺎد اﻓﺮاد ﻣﻠت ﺧود را در ﺧوﺷﯽ آن ﺳﮫﯾم ﺑداﻧﻧد،
ﺑﺮﮔﺰﯾﻧد واز آن ﻣﺎﻧﻧد روز  ٢٨اﺳد ﺑﻪ ﻋﻧوان روز ﻧﺟﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮐﺮﯾم وﺗﺟﻠﯾل ﺑﻌﻣل
آﯾد.
وﺑﻘول ﯾک ھﻣوطن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﺎ»اﯾﮐﺎش آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺻد ھﺎ ھﺰاراﻓﻐﺎﻧﯽ)واﻟﺑﺗﻪ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ( ﻣﺻﺎرف ﮔﺰاف اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا را ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺰار ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ
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و آﺑﺮو رﯾﺰی از ﺟﯾب ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد  ،ﺑﺎﻻی ﺻد ھﺎ و ھﺰار ھﺎ
ﺧﺎﻧواده ﻓﻘﯾﺮی ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ روز ھﺎی ھﻔت و ھﺷت ﺛور ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .
ھﺰاران ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ای ﮐﻪ ھﻣﯾن اﮐﻧون ﻗوت ﻻﯾﻣوت ﺷﺑﺎروزی ﺧود و ﯾﺗﯾﻣﺎن ﺑﯾﻧوای ﺧوﯾش
را در اﺧﺗﯾﺎرﻧدارﻧد«.
ﭘﺎﯾﺎن
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مقالۀ سوم

ما درکجای تاريخ قرار داريم؟
از ﻗدﻳم ﮔﻔﺗﻪ اﻧـد ﮐـﻪ »:ﺧـود ﺷـﻧﺎس ﺗـﺎ ﺧـدا را ﺷﻧﺎﺳـﯽ !« ﺑﻧـﺎﺑﺮﻳن ﺑﺎﻳـد ﺧـود را
ﺑﺷﻧﺎﺳﻳم و ﺑﺑﻳﻧﻳم ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از رﺷد و ﺗﮐﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗـﺎرﻳﺧﯽ در ﺟﮫـﺎن
ﻗﺮار دارﻳم ؟
ﺑﺎ ﺣدوث ﮐودﺗﺎی ﺛور در ﮐﺷور  ،ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮﻣﺎﻟﮐﻳت ﻓﻳوداﻟﯽ زﻣﻳن
ﻣﻘﺎم ﺧود را ﺑﻪ ﺣﻳث ﻳک ﻧظﺎم ﻣﺳﻠط از دﺳت داد و ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺟدﻳد)ﻳﺎ رژﻳم روﺷﻧﻔﮐﺮان١
ﻣﺗﺮﻗﯽ( ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﻳم ﻧﻣود  .ﺑﺧﺷﯽ ﺧواﺳﺗﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﻪ در ﭘﮫﻠوی
ﻧظﺎم ﺟدﻳد اﻳﺳﺗﺎدﻧد و ﺑﺧش دﻳﮔﺮ از رژﻳم ﺑﺮﻳدﻧد و راھﯽ دﻳﺎر ھﺟﺮت ﮔﺮدﻳدﻧد و در
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ رژﻳم ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧود را ﺗﺮک ﮔﻔﺗﻧد و ﺧود را ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﺎرژﻳم ﺟدﻳد ﺑﻪ
ﭘﻳﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺗﻧد .و ﺑﺧش ﺳوم ھﻣﺎﻧﺎ اﮐﺛﺮﻳت ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﺑود ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﻳن و ﻧﻪ ﺑﺎ آن  ،ﭼﺷم
ﺑﻪ آﻳﻧده دوﺧﺗﻪ ﺑودﻧد  .از آن ﺑﺑﻌد ھواﺧواھﺎن رژﻳم ﺟدﻳد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿد
اﻧﻘﻼب ﺗﻌﻘﻳب ،زﻧداﻧﯽ ،ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻧﺎﺑود ﻣﻳﮐﺮدﻧد .و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن رژﻳم ﻧﻳﺰ آﻧﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺟدﻳد اﻣﺮار ﻣﻌﺎش وﺣﺗﯽ در ﻳک ﻣﮐﺗب دھﺎﺗﯽ ﮐﺎرﻣﻳﮐﺮدﻧد  ،وﻟو ھﻳﭻ
ارﺗﺑﺎط و واﺑﺳﺗﮔﯽ اﻳدﺋو ﻟوژﻳک ﺑﺎ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺳﺮﻗدرت ھم ﻧﻣﻳداﺷﺗﻧد  ،ﺑﻧﺎم ﮐﻣوﻧﻳﺳت و
 -١ﻣن در ﺳﺎﯾت ﻓﺎرﺳﯽ ﺻدای آﻟﻣﺎن ،ﺧواﻧده ﺑودم ﮐﻪ »:روﺷﻧﻔﮐران ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ
ذھﻧﯾت ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺧرد وﻋﻘل ،ﺧﻠق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .روﺷﻧﻔﮐر ﻧوﮔرا
ﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ،اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎﯾش را اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﯾﺎن روﺷﻧﻔﮐران و ﮔروه
ھﺎی اﮐﺎدﻣﯾک در اﯾن اﺳت ﮐﻪ روﺷﻧﻔﮐر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗﻔﮐر اﺳت ﺗﺎ ﻣﺣﻘق .در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﮔروه ھﺎی
اﮐﺎدﻣﯾک ﺑﻪ ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻧﺎﺳﯽ ،اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﯽ،
ﻧظﺎم ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،و دﯾدﮔﺎه ھﺎ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﻪ
روﺷﻧﮔری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺳﺑب ﻣﯽ ﮔردد« .

پنجاه مقالۀ سيستانی

٣٠

ﻣﻠﺣد و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و...و درﺻورت دﺳﺗﮔﻳﺮی اﻋداﻣﺷﺎن ﻣﻳﮐﺮدﻧد و اﻳن ﻋﻣل ﺧود
را ﻳک ﻋﻣل اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد .
ﺑﺎ اﻳن ﻣوﺿﻊ ﮔﻳﺮی ﺧﺻﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳن ﺑﻳﻧش دﮔم و ﺗﻧگ ﻧظﺮاﻧﻪ و ﻋﻣﻠﮐﺮد
ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻳﺰ ھﺮدو ﺟﺎﻧب درﮔﻳﺮ  ،ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻳﺮ ﭘذﻳﺮی از ﺗﺑﻠﻳﻐﺎت رواﻧﺳوز ﺟﻧگ ﺳﺮد دو اﺑﺮ
ﻗدرت ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎن ﻏﺮق در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮔﺮدﻳد .در ﺣدود ﭘﻧﺞ ﻣﻠﻳون از ﻣﺮدم ﮐﺷور
راه ﻣﮫﺎﺟﺮت در ﭘﻳش ﮔﺮﻓﺗﻧد و در ﺣدود ﻳک وﻧﻳم ﻣﻠﻳون اﻓﻐﺎن دﻳﮔﺮ ﺟﺎن ھﺎی ﺧوﻳش را
از دﺳت دادﻧد و ﮐم ازﮐم ﻧﻳم ﻣﻠﻳوﻳن اﻧﺳﺎن دﻳﮔﺮ ھم ﻣﻌﻠول و ﻣﻌﻳوب ﮔﺮدﻳدﻧد و اﻓﺰون ﺑﺮ
آن ﺗﻣﺎم ﻧﮫﺎد ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﺮھﻧﮔﯽ وﻧﻳﺰ ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺳﻳﺳﺎت ﻋﺻﺮی و ﻋﻧﻌﻧﯽ
ﮐﺷﺎورزی و آﺛﺎر ﻣدﻧﯽ در ﻣﺟﻣوع ﺗﺧﺮﻳب و از ﻣﻳﺎن رﻓﺗﻧد .
اﻣﺎ آﻧﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻳﺰ ﺗﺮ از اﻳن ھﻣﻪ ﺑود  ،ﺑذر ﺗﺧم »ﻧﻔﺎق ﻣﻠﯽ« ﺑﺟﺎی» وﻓﺎق ﻣﻠﯽ
« ﺑود ﮐﻪ ھﺮدو طﺮف درﮔﻳﺮ ،در ﺗﻌﻣﻳم و ﺗﻌﻣﻳق آن ﺳﻌﯽ ﺑﻠﻳﻎ ﺑﺟﺎ آوردﻧد .رژﻳم
روﺷﻧﻔﮐﺮان ﭼپ)ﮐﻣوﻧﺳت ( ﺑﺮای ﺗداوم ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺧوﻳش ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ از راه ﭘﻳﺷﮐش رﺷوه
ھﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺗﻧظﻳم ھﺎ ،از ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺗﺟﺎوزﻳن ﺷوروی
ﻣﻳﮐﺎﺳت  ،ﺑﻠﮐﻪ آﺗش ﻧﻔﺎق را در ﻣﻳﺎن ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﻠﯽ ﻧﻳﺰ روﺷن ﻧﮔﻪ ﻣﻳداﺷت .
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳن ﺑﺎ اﻳﺟﺎد ﮐﻧدﮐﮫﺎ و ﻏﻧد ھﺎی ﻗوﻣﯽ و دﻓﺎع ﺧودی  ،اﻳن ﻏﻧد ھﺎی ﻗوﻣﯽ را
ً
طﺑﻌﺎ ﺑﺳﻳﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑود .طورﻧﻣوﻧﻪ ﻏﻧد
ﺑﺮﺿد اﻗوام دﻳﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻧگ و اﻣﻳداﺷت ﮐﻪ
ﻗوﻣﯽ دوﺳﺗم اوزﺑک ﺑﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت وﺣﺷت ﻧﺎک ﺧود در ﻣﻧﺎطق ﻗﻧدھﺎر و زاﺑل و ﭘﮐﺗﻳﺎ و ﺟﻼل
آﺑﺎد و ﻏﻳﺮه ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور و ھﻣﭼﻧﺎن ﻏﻧدﻗوﻣﯽ ﻏﻔﺎر ھﻠﻣﻧدی و رﺳول ﺑﻳﺧدا در ﺻﻔﺣﺎت
ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻧگ ﻗوم ﮐﺷﯽ ﻧﻔﺮت و ﮐﻳﻧﻪ ﻋﻣﻳﻘﯽ در ذھن و ﺧﺎطﺮ ﻣﺮدم آﺳﻳب
دﻳده ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺗﻧظﻳم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﻧﺎﺗوان ﺗﺮ از آن ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻳﺟﺎد ﻳک ﺟﺑﮫﻪ وﺳﻳﻊ ﻣﻠﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺗﺟﺎوزﻳن و اﺷﻐﺎﻟﮔﺮان از ﻧﻔﺎق ﻣﻠﯽ ﺟﻠو ﮔﻳﺮی ﮐﻧﻧد .آﻧﮫﺎ ھﺮﻳﮐﯽ در ﻣﺣور ﻗوم
و ﻗﺑﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﻣذھب و ﺳﻣت ﺧوﻳش ﻧﻳﺮوھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت را ﺗﻧظﻳم ﮐﺮده ﺑودﻧد و ﭘﻳش از اﻳﻧﮐﻪ
دﺷﻣن ﻣﺷﺗﺮک ﺧود را از ﺻﺣﻧﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺮﺳﺮ ھﻣدﻳﮔﺮ ﺧود ﻣﻳﺰدﻧد و دره
ای از ﺗﻧﻔﺮ ﻣﻳﺎن ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻧظﻳﻣﯽ اﻳﺟﺎد ﻣﻳﻧﻣودﻧد.
ﭘس از ﺳﻘوط ﺣﺎﮐﻣﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان و روی ﮐﺎر آﻣدن ﺗﻧظﻳم ھﺎی ﺟﮫﺎدی  ،اﻧﺗﻘﺎم
ﮐﺷﯽ در ﻣﻳﺎن ﮔﺮوه ھﺎی اﺗﻧﻳﮐﯽ وﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﭼﻧﺎن اوج ﮔﺮﻓت ﮐﻪ از ﮐوﺑﻳدن ﻣﻳﺦ
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ھﺎی آھﻧﻳن ﺑﺮﻓﺮق ﺳﺮﻗوم دﻳﮔﺮ و ﺑﺮﻳدن ﭘﺳﺗﺎن زﻧﺎن و ﮔوش وﺑﻳﻧﯽ و ﻟب ودرﻳدن ﺷﮐم و
ﻣﺛﻠﻪ زدﻧﮫﺎ و ﺳﺮﺑﺮﻳدن ھﺎ و ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳش ﮔذاﺷﺗن ﺻﺣﻧﻪ ھﺎی رﻗص ﻣﺮده  ،داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی
ﺟﺎﻧﮐﺎه و ﺗﮐﺎﻧدھﻧده ﺋﯽ در ﮐﺎﺑل ﺣﮐﺎﻳت ﻣﻳﺷد .اﻳن ﺟﻧﺎﻳﺎت ﭼﻧﺎن ﻋظﻳم وﭼﻧﺎن وﺣﺷﺗﻧﺎک و
ﺑﻳﻧظﻳﺮ اﻧد ﮐﻪ ﺷﺎﻳد ﺗﺎ ﭼﻧدﻳن ﻧﺳل آﻳﻧده ﻣﺮدم ﻣﺎ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﻧﻧد.
ﻧظﺎم روﺷﻧﻔﮐﺮان ،ﮔﺮﭼﻪ از راه ﻓﺷﺎر ،اﺧﺗﻧﺎق و زﻧدان و ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و طﺮد
ﺗﻣﺎم ﮔﺮوه ھﺎی دﮔﺮ اﻧدﻳش و ﺗوﻟﻳد ﻧﻔﺎق ﺑﻳن اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻳﺧواﺳت ﺷﻳوه ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺧود را
دوام ﺑﺑﺧﺷد  ،ﻣﮔﺮ اﻳن راه و روش ﺣﮐوﻣت ﮐﺮدن ﮐﻪ روﺳﮫﺎ آﻧﺮا دﻳﮐﺗﻪ ﻣﻳﮐﺮدﻧد ﻣؤﺛﺮ
واﻗﻊ ﻧﮔﺮدﻳد و ﺑﺎ وﺟود ﺣﻣﺎﻳت ﺑﻳدرﻳﻎ ﻳک اﺑﺮﻗدرت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮ اﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﺳﻘوط
روﺑﺮوﮔﺮدﻳد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻧﻳﺷﻧﺎن رژﻳم ﺟدﻳد ﻧﻳﺰ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ طﻼی زرد
ﻣﺑدل ﮐﻧﻧد و از ﺧود ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺗﯽ و ﻧﺎﺷﺎﻳﺳﺗﮔﯽ ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻔن ﮐش ﺳﺎﺑق
ﻣﺣﺗﺎج ﺷدﻧد) .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﻳد ﮔﻔت ﮐﻪ اﺣﺗﻳﺎج ﺑﻪ ﮐﻔن ﮐش ﺳﺎﺑق  ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻘﺎﻧﻳت رژﻳم
دﺳت ﭼﭘﯽ ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﻳﺳت(.
اﻧدﻳﺷﻣﻧد وﻣﺗﻔﮐﺮاﻓﻐﺎن »م  .ا .ﻧﮔﺎرﮔﺮ« در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ھﺎ و ﺧﺷوﻧت ھﺎﻳﯽ
ﮐﻪ از دﺳت روﺷﻧﻔﮐﺮان در ﮐﺷورھﺎی ﮐم رﺷد و از ﺟﻣﻠﻪ درﮐﺷورﻣﺎ ﺳﺮ زده  ،ﻣﻳﻧﮔﺎرد
 » :ﻣﺎ در ﺧﻼل اﻳن ﻓﺎﺟﻌﻪ دراز ﻣدت ﺧون و آﺗش ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺷور ﺧود ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﮐﺮدﻳم ﺗﺑﺮ
ﺑﺮ داﺷﺗﻳم و درﺧﺗﺎن ﺑﻪ ﺛﻣﺮ رﺳﻳده ﺑﺎغ ﺧود را از ﭘﺎ اﻓﮔﻧدﻳم  .ﻧﺧﺑﮔﺎن  ،ﺗﻌﻠﻳم ﻳﺎﻓﺗﮔﺎن و
ارﺑﺎب ﻓﮐﺮ و ﻓﺮھﻧگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧود را ﮐﺷﺗﻳم  .ﻧﻪ ﻳک ﺗﺎ،ﻧﻪ دوﺗﺎ ،ﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻠﮐﻪ ﺻدھﺎﺗﺎ را .
آﻳﺎ ﮔﺎھﯽ از ﺧود ﭘﺮﺳﻳده اﻳم ﮐﻪ اﻳن ھﻣﻪ را ﮐﻳﮫﺎ ﮐﺷﺗﻧد ؟ و ﺑﺧﺎطﺮ ﭼﻪ ﭼﻳﺰ ﮐﺷﺗﻧد ؟ ...
اﻳن ھﻣﻪ ﺑﮔﻳﺮ و ﺑﺑﺮ و ﺑﮐش ﺑﺮای ﭼﯽ ؟ آﺧﺮ اﮔﺮ ھﺮﮔوﻧﻪ ﺑﺣث اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ را ﮐﻧﺎر
ﺑﮔذارﻳم ﺑﺎز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻳم ﮔﺮﻳﺑﺎن ﺧود را از ﭼﻧگ اﻳن ﺣﻘﻳﻘت ﺑدﻳﮫﯽ ﺑﺮھﺎﻧﻳم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧود راﺑﻪ آب رﻳﺧﺗﻪ اﻳم  .در ﺗﺮﺑﻳت ھﺮﻳک از آن ﮐﺷﺗﻪ ﮔﺎن ﺻدھﺎ ﻣﻌﻠم ﺧون دل
ﺧورده ﺑودﻧد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ از ﮐﻳﺳﮥ ﻧﻳﻣﻪ ﺗﮫﯽ و ﻣﺣﻘﺮ ﺧوﻳش ﭘول ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑود وﻟﯽ ﻣﺎ
در ﺧﺮﻣن رﺳﻳده ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧود آﺗش اﻓﮔﻧدﻳم و ﻣﺣﺻول ﻳک ﻋﻣﺮ ﺗﻼش ﺧود را ﻳک ﺷﺑﻪ
ﺳوﺧﺗﻳم .ﻣن ﺑﺎرھﺎ از ﺧود ﭘﺮﺳﻳده ام  :آﻳﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮب ﺗﻳﺮه ﺗﻔﻧگ و ﺗﻔﻧﮔﭼﻪ را در ﻣﻐﺰ
آب ﺟو ﺧون رﻳﺧﺗﻧد ﻳک ﺑﺎر ﻧور اﻳن
روﺷن ﺑﺮادر ھﻣوطن ﺧود ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧد وﺑﻪ ﻧﺮخ ِ
ﭘﺮﺳش در ذھن ھﺎﻳﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻳﺮ ﺗﻌﺻب و ﺧوﻳﺷﺗن ﭘﺮﺳﺗﯽ ﺳﻳﺎه ﮔﺮدﻳده ﺑود ﺑﺮق زد ﮐﻪ
از اﻳن ھﻣﻪ ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﭼﻪ ﻣﻳﺧواﺳﺗﻧد ؟ اﻳﻧﺎن را ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﻧد ؟ اﻳﻧﺎن را ﺗﺮه ﮐﯽ
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ﮐﺷت  ،اﻣﻳن ﮐﺷت  ،ﺑﺑﺮک ﮐﺷت  ،ﻧﺟﻳب ﮐﺷت  ،ﮔﻠﺑدﻳن ﮐﺷت  ،ﻣﺳﻌود ﮐﺷت  ،رﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺷت  ،طﺎﻟب ﮐﺷت و ده ھﺎی دﻳﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺟﺎل ذﮐﺮﻧﺎم ﺷﺎن ﻧﻳﺳت ﮐﺷﺗﻧد .ھﻣﻪ را درﻳک
ﮐﻠﻣﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻳﮐﻧﻳم  :اﻳﻧﺎن را روﺷﻧﻔﮐﺮ ﮐﺷت  .ﭼون اﻳن او ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﺳﺎﻻر درﺻدر اﻳن ﮐﺷﻧدﮔﺎن اﺧذ ﻣوﻗﻊ ﮐﺮده ﺑود .ﺷﻣﺎ ھﺮﮐﺳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻼﻣت ﻣﯽ
ﺷﻣﺎرﻳد ،اﺧﺗﻳﺎر دارﻳد وﻟﯽ ﻣن از ھﻣﻳن ﻣﻼﻣت اﺻﻠﯽ ﻳﻌﻧﯽ روﺷﻧﻔﮐﺮ ﻧﻣﯽ ﮔذرم و
ﮔﺮﻳﺑﺎن او راﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺟﺮم اﺻﻠﯽ دودﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﭼﺳﭘم  .ﻣﮔﺮ ﺗﺮه ﮐﯽ روﺷﻧﻔﮐﺮ ﻧﺑود ؟
ﺑﺑﺮک و اﻣﻳن را ﺑﺎ ﻧطق ھﺎی ّﻏﺮا و ﭘﺮطﻣطﺮاق ﺷﺎن ﺑﻳﺎد ﺑﻳﺎورﻳد ﮐﻪ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﺷﺎن
ﺑﺮ ﺳﺮﺗﻌﻣﻳق و ﮔﺳﺗﺮش دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻳد  .اﮔﺮ اﻳﻧﺎن ﻣﻠﻌﺑﻪ ﻗدرت ھﺎی ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ ﺷدﻧد
و ﺑﻪ ﻣﺣﻣل ھﺎی ﺗﺟﺎوز اﺟﻧﺑﯽ اﺳﺗﺣﺎﻟﻪ ﻧﻣودﻧد ﺑﺎز روﺷﻧﻔﮐﺮ ﺑودﻧد و اﺳﺗﻌﻣﺎر ھم اﮔﺮ
ﻣﺎﻧﻧد زاھدان رﻳﺎ ﮐﺎر دام ﺧود را دردل داﻧﻪ ﻧﮫﺎن ﻣﻳﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﮐﺎر را ﻏﺎﻓﻠﮔﻳﺮ ﻧﻣﺎﻳد  ،ھدف
ﺷﮐﺎر او روﺷﻧﻔﮐﺮ اﺳت .ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻠت ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺧود را در درون ﺧود ﻧﭘﺎﻟﻳم و
ﺑﺮآن ﻋﻠت ﻏﻠﺑﻪ ﻧﻧﻣﺎﻳﻳم اﻧﮔﺷت ﻣﻼﻣت ﺑﻪ ﺳوی دﻳﮔﺮان دراز ﮐﺮدن ﻳﺎ اﺳﺗﺮﺣﺎم از
ﺑﻳﮔﺎﻧﮔﺎن  ،ﮔﺮه ﮐﺎر ﻣﺎ را ﮔﺷوده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ) «...دﻳده ﺷود ﺗﻘﺮﻳظ آﻗﺎی ﻧﮔﺎرﮔﺮﺑﺮﮐﺗﺎب
»ﻧﮔﺮاﻧﻳﮫﺎ از روﺷﻧﻔﮐﺮان« ازدﮐﺗور ذﮐﯽ ﻧﺟﻳب ﻣﺣﻣود ،ﺗﺮﺟﻣﻪ ﻏﻼم ﺻﻔدر ﭘﻧﺟﺷﻳﺮی(
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻳد از ﮔﻔﺗﻪ ھﺎی آﻗﺎی ﻧﮔﺎرﮔﺮ ،ﻣﻳﺧواھم ﻳﺎد آور ﺷوم ﮐﻪ ﭘس از ﺗﺟﺎوز
ﺷوروی و ﻧﺎﺑودی اﻣﻳن ،ﻟﻳﺳت  ۱۲ھﺰار زﻧداﻧﻳﺎن ﺳﻳﺎﺳﯽ در دﻳوارھﺎی وزارت اﻣور
داﺧﻠﻪ ﻧﺻب ﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﮔوﻳﺎ در ظﺮف ﻳﮐﺻد روز ﻗدرت اﻣﻳن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻳﺳت ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﻪ
ﺳﺧن دﻳﮔﺮ در ھﺮ روز ﻳﮐﺻد و ﺑﻳﺳت ﻧﻔﺮ در ﻗﺗﻠﮔﺎه ﭘﻠﭼﺮﺧﯽ ﻧﺎﺑود ﻣﻳﺷده اﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳن
ﺣﺳﺎب در ھﺮﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ ﻧﻔﺮﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھوس ﻗدرﺗﻣﻧدان رژﻳم روﺷﻧﻔﮐﺮان دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻳﺷد .
ﺣﺮف ﺑﺮﺳﺮ اﺳﺗﺑداد ﺣﺎﮐﻣﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان وطن ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺳﺮﮔﻳوﺗﻳن دﺳﺗﮔﺎه ﺧــون
آﺷﺎم »اﮔﺳﺎ« ﻳﺎ »ﮐﺎم« ﺑود .ﺑﺎورﮐن" ﻧﺎزﻧﻳن !" ﮐﻪ ﻣﺎھم آن ﺷﮐﻧﺟﻪ ﮔﺮان و آن ﺷﮐﻧﺟﻪ
ﮔﺎه را ﻧﻔﺮﻳن ﮐﺮده و ﻧﻔﺮﻳن ﻣﻳﮐﻧﻳم ،اﻣﺎ ﺑﺧﺎطﺮ ﺑﺎﻳد داﺷت ﮐﻪ ﭘس از ﺷﺷم ﺟدی ۱۳۵۸
)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧوﻳن و ﺗﮐﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور؟( ﻧﻳﺰﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ آن ﺷﮐﻧﺟﻪ ﮔﺎه ﻣﺳدود ﻧﮔﺮدﻳد  ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻌداد اﻳن ﺷﮐﻧﺟﻪ ﮔﺎه ھﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل و ﺷﮫﺮھﺎی دﻳﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓﺰوده
ﺷد .دﺳﺗﮔﺎه ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﺗﺮور اﻣﻳن )ﮐﺎم ( ﺑﻪ »ﺧﺎد« ﻧﺎم ﻋوض ﮐﺮد و ﺑﺮﺗﺷﮐﻳﻼت و
ﭘﺮﺳوﻧل آن اﻓﺰاﻳش ﺑﻌﻣل آﻣد .اﻣﺗﻳﺎزات و رﺗﺑﻪ ھﺎی آن از ﻣﻠﮐﯽ ﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻐﻳﻳﺮ ﻳﺎﻓت و
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ﺗﻌداد رﻳﺎﺳﺗﮫﺎی آن ازﺣﺳﺎب ﺑﻳﺮون ﮔﺷت  .ﻗدرت ھﺮﻳک از اﻳن رﻳﺎﺳﺗﮫﺎ از ﻗدرت وزﻳﺮ
ھﺮ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻧدﺗﺮ و ﺻﻼﺣﻳت آﻧﮫﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗﺮ از وزارت ھﺎی داﺧﻠﻪ و دﻓﺎع ﺑود.
ً
ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺎ ﺗﺣت دﺳﺗور ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺷﺗﺎﭘوﺋﯽ
ﭼﺮا ﭼﻧﻳن ﺑود ؟ ﺑﺮای آﻧﮐﻪ اﻳن رﻳﺎﺳﺗﮫﺎ
»« KGBﮐﺎر ﻣﻳﮐﺮدﻧد و ﺑودﺟﻪ و اﻣﺗﻳﺎزات ﺧود را از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ »ﮐﯽ،
ﺟﯽ ،ﺑﯽ « ﻣﻳﮔﺮﻓﺗﻧد و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ در اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻳﮐﺮد در واﻗﻊ ﺑﺮای
ﺷوروی ﺧدﻣت ﻣﯽ ﻧﻣود و از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷوروی دﻓﺎع ﻣﻳﻧﻣود .ﺑﺮای »ﮐﯽ .ﺟﯽ .ﺑﯽ « ﻓﺮق
ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ آن ﺑود ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻧد
ﻧﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻧد»ﺧﺎد« ﺑﺎ ﺳواد ﺑود ﻳﺎ ﺑﯽ ﺳواد .ﺷﺮط ﻋﻣده
او روزاﻧﻪ ﭼﻘدر اﻓﻐﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه را )ﺑﺟﺮم وطن ﺧواھﯽ ﻳﺎ ﺑﺟﺮم ﻧﻔﺮت از ﺷوروﻳﮫﺎ ( ﻣﺗﮫم
ﮐﺮده و راﭘور داده ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت  .ﺗﺮﻓﻳﻌﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﻣداﻟﮫﺎ و ﻧﺷﺎﻧﮫﺎی اﻓﺗﺧﺎری و
ﺑﺧﺷش ھﺎی ﻧﻘدی ،ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻳﺰان راﭘورھﺎی راﺳت و دروﻏﯽ ﺑود ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻧد ﺧﺎد ﺑﻪ آﻣﺮ
ﻣﺎﻓوق ﺧود ﻣﻳداد .اﮐﺛﺮﻳت ﻗﺮﻳب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻋﺿﺎی »ﺧﺎد« ﻧﻪ ﻣﻌﻧﺎی »وطن« وﻧﻪ ﻣﻌﻧﺎی
»ﻧﺎﻣوس وطن« و ﻧﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘوﻻﺗﯽ ﭼون  :دﻣوﮐﺮاﺳﯽ  ،آزادی  ،ﺣﻘوق ﻓﺮد ،ﺣﻘوق
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﻧواﻣﻳس ﻣﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻳت ﻣﻠﯽ  ،ھﻳﭼﻳک را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﭘﻳوﺳﺗﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
دارای ﺷﺮاﻓت ﻣﻠﯽ و ﺻﺎﺣب داﻧش و ﺗﺣﺻﻳل ﺑﻳﺷﺗﺮ و ﻧﻳﺰ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دارای روﺣﻳﮥ
ﻣﻠﯽ و ﺿد ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺗﯽ ﺑودﻧد  ،ھﻣواره ﻣورد ﭘﻳﮔﺮد ﺑﻼ وﻗﻔﻪ ﺧوﻳش ﻗﺮار ﻣﻳدادﻧد ﺗﺎ
ﻣﮫﺮ ﺧﻣوﺷﯽ ﺑﺮﻟب ﻧﮫﻧد و از دﺳﺗورات و ﻓﺮاﻣﻳن رژﻳم ﺗﺑﻌﻳت ﻧﻣﺎﻳﻧد و ﻳﺎ از وطن از
طﺮﻳق ﻏﻳﺮ ﻣﺟﺎز ﻓﺮار ﻧﻣﺎﻳﻧد .و وای ﺑﺮﺣﺎل آن روز ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ اﻳﮐﻪ ﺑﭼﻧگ ﺟواﺳﻳس )ھﻣﻪ
ﺟﺎﺑود( »ﺧﺎد« ﻣﯽ اﻓﺗﺎد .دراﻳن ﺧﺻوص از ﭘوھﺎﻧد داﮐﺗﺮ ﺣﺳن ﮐﺎﮐﺮ و ﭘوھﺎﻧد ھﺎﻟﻪ
اﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻳد ﭘﺮﺳﻳد ﮐﻪ ھﺮدو ھﻧﮔﺎم ﺧﺮوج از ﮐﺷور دﺳﺗﮔﻳﺮ و ﺑﺰﻧدان
ﭘﻠﭼﺮﺧﯽ ﺳﭘﺮده ﺷدﻧد و ﭼﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﻧدﻳدﻧد از ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﺗوھﻳن و ھﺗک ﺣﺮﻣت و ﻏﻳﺮه و
اﮔﺮ ﻓﺷﺎر ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﻳﮫم ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ آدرس رﻳﺎﺳت ﺟﻣﮫوری و اﻋﺿﺎی
ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ وﻏﻳﺮه ارﮔﺎﻧﮫﺎی ذﻳﺮﺑط ﻧﻣﯽ ﺑود .ﺧدا ﻣﻳداﻧد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺣﺷﺮی ﺑﺮ روزﮔﺎر
ﺷﺎن ﻣﯽ آوردﻧد؟
داﮐﺗﺮ ﺣﺳن ﺷﺮق در ﮐﺗﺎب »ﮐﺮﺑﺎس ﭘوﺷﺎن ﺑﺮھﻧﻪ ﭘﺎ« )ص  (۲۳۰در ﻣورد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ »ﺧﺎد« ﻣﯽ ﻧوﻳﺳد  » :در زﻣﺎن ﺟﻣﮫوری ﻣﺣﻣد داود اداره
اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺑﻧﺎم »ﻣﺻﺋوﻧﻳت ﻣﻠﯽ« ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﯽ ﻣﻳﻠﻳون اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑودﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﻳداﺷت  .اﮐﻧون
ﻣﺷﺎورﻳن روﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺻﺮف ﺳﯽ ﻣﻳﻠﻳﺎرد اﻓﻐﺎﻧﯽ  ،ﺳﯽ ھﺰار ﻣﺮﺗﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺻﺎرف و
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ﺗﺷﮐﻳﻼت اﻳن دﺳﺗﮔﺎه در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓﺰوده ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﻓﺮق اﻳﻧﮐﻪ در اداره دﻳﺮوزی ﻓﺮزﻧدان
وطن  ،دﺷﻣﻧﺎن وطن را ﻣﯽ ﭘﺎﻟﻳدﻧد و ﺑﻪ دﺳﺗﮔﺎه اﻣﺮوزی  ،دﺷﻣﻧﺎن وطن و اﺷﻐﺎﻟﮔﺮان ،
ﻓﺮزﻧدان وطن را ﺑﺟﺮم وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ و ﻋﺷق ﺑﻪ آزادی ﺷﺎن دﺳﺗﮔﻳﺮ و ﺷﮐﻧﺟﻪ ﻣﻳﮐﻧﻧد«.
توجه کنيد داکتر شرق چه بجا ميگويد » :در اداره استخبارات ديروزی  ،فرزندان
وطن دشمنان را می پاليدند ولی در دستگاه خاد امروزی دشمنان و اشغالگران وطن
،فرزندان وطن را تعقيب ميکنند «.ببين تفاوت ره از کجا ست تا بکجا؟ ﻓﮐﺮ ﻣﻳﮐﻧم اﻳن
ﺳﺧﻧﺎن داﮐﺗﺮ ﺷﺮق راز ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﻳﺳﺎزد و آن اﻳﻧﮐﻪ ﺳﺮﻧوﺷت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ً
ﮐﺎﻣﻼ در دﺳت ﺷوروﻳﮫﺎ ﺑود و اﻳﻧﮐﻪ ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق  ،دم از
ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﺷوروی
اﺳﺗﻘﻼل و ﺧود ارادﻳت ﻣﻳﺰد  ،ﮔﺰاﻓﻪ ﮔوﻳﯽ ﺑﻳش ﻧﺑوده اﺳت .
ﺑﺎری ﮐﺷور ﻣﺎ در ﭼﻧگ ﮔﺮوه ﻣذھﺑﯽ ﺗﺎرﻳک اﻧدﻳش و ﮐوﺗﺎه ﺑﻳﻧﯽ اﻓﺗﺎد ﮐﻪ ﺗﺻور
ﻣﻳﮐﺮدﻧد ﻋﻠت ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺧﺎطﺮ ﮐوﺗﺎھﯽ رﻳش و رﻓﺗن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﮐﺗب و
ﻣدرﺳﻪ و رواج ﭘوﺷﻳدن ﻟﺑﺎس اروﭘﺎﺋﯽ و ﺷﻧﻳدن ﻣوﺳﻳﻘﯽ و دﻳدن ﺗﻠوﻳﺰﻳون و وﻳدﺋو اﺳت.
اﻳن ﮔﺮوه ﻣﺗﻌﺻب و ﻋﻘﺑﮔﺮا ﮐﻪ از ﻣظﺎھﺮﺗﮐﻧﺎﻟوﺟﯽ وﻣدﻧﻳت ﺟدﻳد ﺑﻳﺧﺑﺮ و از ﻧﻌﻣت
ﺳواد ﻻزم ﺑﯽ ﺑﮫﺮه ﺑودﻧد  ،ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی را ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اداﻣﻪ ﺟﻧگ ﺑﺮادرﮐﺷﯽ و ﻣداﺧﻠﻪ
اﺟﺎﻧب داﻣﻧﮔﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷده ﺑود ،ھﻣﻪ را ﺗﻘدﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻳدﻓﺎع و ﺑﯽ دوا و ﺑﯽ ﻧوای اﻓﻐﺎن
ﻣﻳداﻧﺳﺗﻧد و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺑودﻧد از ﻣوﺿﻊ ﺧود ﻳک وﺟب ﺑﺮﮔﺮدﻧد و زﻣﻳﻧﻪ ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت و
اﻣﻧﻳت را ﻓﺮاھم ﮐﻧﻧد درﺣﺎﻟﻳﮐﻪ ﻣﻳداﻧﺳﺗﻧد ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺮدم را ﺗﺎ دراز ﻣدت
ﻧدارﻧد.
در ﺷﺮاﻳط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺳﻳﺎر ﻣﺷﮐل اﺳت ﮐﻪ ﺟﺎ و ﻣﺣل دﻗﻳق ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﺗوان
ﺗﻌﻳﻳن ﮐﺮد .ﻣﻌﮫذا اﮔﺮ ﺧواﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳم ﺳﺧﻧﯽ در اﻳن ﻣورد ﺑﮔوﺋﻳم وﻟو از ارﻓﺎق ھم ﮐﺎر
ﺑﮔﻳﺮﻳم ﻧﻣﯽ ﺗوان اﻳن ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻳن رژﻳم را از ﻧﻳﻣﻪ ھﺰاره ﻗﺮون وﺳطﯽ ﺟﻠو ﺗﺮ ﻗﺮارداد
و اﻣﺎ در اوﺿﺎع و اﺣوال ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻳﭻ ﮐﺟﺎی ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن )ﺑﺟﺰﺧود( ﺷﺑﺎھت و
ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻧدارﻳم ،ﺳﺧن از دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﮔﻔﺗن و از ﻧظﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زن
وﻣﺮد دم زدن،ﺧﻳﻠﯽ ﭘﻳش از وﻗت اﺳت .دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺣﺻول ﺗﻔﮐﺮ ﺳﺎﻟم و ﺳﺎزﻧده دﻧﻳﺎی
ﻣﺗﻣدن و ﭘﻳﺷﺮﻓﺗﻪ ﻏﺮب اﺳت ﮐﻪ ﻻ اﻗل ﭘﻧﺟﺻد ﺳﺎل ازﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻠو ﻗﺮار دارﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﮔﻔﺗﻪ داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن داﮐﺗﺮ اﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن »:ﻣﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﺮدﻣﯽ زﻣﻳن ﺑﺳﺗﻪ و ﻋﻧﻌﻧﯽ ھﺳﺗﻳم .
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و در ﺑطن و ﻣﺗن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻗوم و ﻗﺑﻳﻠﻪ  ،رﺳﺗﻪ و دﺳﺗﻪ ھﺎی دﻳﺮوزی زﻧدﮔﯽ ﻣﻳﮐﻧﻳم ...
وﺗﺎ رﺳﻳدن ﺑﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و آزادی ﻓﺮﺳﺧﮫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻳم  ) «.ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻳد ،ﺷﻣﺎره (١۴۵

ھﻣﻳن داﻧﺷﻣﻧد در ﺟﺎی دﻳﮔﺮی ﻣﻳﻧوﻳﺳد » :روﻧدﺷﮐل ﮔﻳﺮی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ،زوال
ﻓﻳوداﻟﻳﺗﻪ  ،ظﮫورﺗﺎﺳﻳﺳﺎت ﺟدﻳدﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ ،رﺷد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮐﺎﻻﭘوﻟﯽ ،ﺟداﺋﯽ دﻳن
ازﺳﻳﺎﺳت ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﮐﻳت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻧﮫﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﻳﺮﻧگ ﺷدن ﺗﻣﺎﻳﻼت ﻗوﻣﯽ
 ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﮋادی ،ﻏﻠﺑﻪ ﺧﺮدﮔﺮاﺋﯽ ﺑﺮ ﻧظﺎﻣﺎت ﺑﺳﺗﻪ اﻧدﻳﺷﻪ ﺋﯽ و درﻧﮫﺎﻳت ﺗﺣﮐﻳم ﻣوﺿﻊ
ﺣق ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﻧوان ﻣﺿﻣون و ﻣﺣور ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺣﻘق ﺣﻘوق ﺗﻣﺎم
آﺣﺎد و اﺟﺰای ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻣﺮ ﺗﺎﺳﻳس ،ﺗدوﻳن  ،اداره و ﮐﻧﺗﺮول ﻗدرت و ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﯽ
ﻣﻳﺑﺎﺷد .دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻻﻳﯽ از رﺷدﻓﺮھﻧگ  ،ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧدﻳﺷﻪ و وﺟدان آدﻣﯽ
اﺳت.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺧﯽ ﺷده  ،ﻏﻳﺮﭘﺎراﺷوﺗﯽ  ،ﻏﻳﺮاﮐﺗوﻳل  ،ﻏﻳﺮ اﺟﺑﺎری و ﻏﻳﺮ ﺧﻠق
اﻟﺳﺎﻋﻪ ﮐﻪ در روﻧدﺗﺣول ﺗدرﻳﺟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک ﻧﻳﺎز اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﻳﺮاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،
ﺗﺎرﻳﺧﻳت ﻣﯽ ﻳﺎﺑد و اﻧﺻﺮاف از آن ﻣوﺟب ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﺷدﻳد ﻧﻳﺮو ھﺎی ﮐﻧﺗﺮول ﮐﻧﻧده
ﻣﻳﺷود .اﮐﻧون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،آزادی ﺑﺎ اﻧﺎرﺷﻳﺳم  ،ﺟﻧگ ھﺎی ﻓﺮﺳﺎﻳﻧده داﺧﻠﯽ  ،آدم رﺑﺎﺋﯽ
 ،ﺑﺮﺧوردھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﻳﻠﻪ ﺋﯽ و ﻣذھﺑﯽ ،دﺳت اﻧدازی ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﻣﺗﻌﺎرف
ﮐوﭼﻪ و ﺑﺎزار ،ﻏﺎرت ﻣوزﻳم ھﺎ و اﻧﺗﻘﺎل دار و ﻧدار ﮐﺷور ﺑﻪ ﺑﺎزار ھﺎی ﭘﻳﺷﺎور ،ﺗﺣﻘﻳﺮ
زﻧﮫﺎ و ﺗذﻟﻳل ﺗﻣﺎم ﻣظﺎھﺮ زﻧدﮔﯽ ﻣدﻧﯽ ﺗﻌﺑﻳﺮ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎن ﭼﻳﺰی ﮐﻪ درﺳت در ﻧﻘطﻪ
ﻣﻘﺎﺑل آرﻣﺎﻧﮫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎن » آزادی راﺳﺗﻳن « ﺑوده اﺳت  ) «.ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻳد  ،ﺷﻣﺎره
(۱۷۳
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻳد از ﺳﺧﻧﺎن اﻳن اﻧدﻳﺷﻣﻧداﻓﻐﺎن ﻣﻳﺧواھم ﻋﻼوه ﮐﻧم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎده و
ﻣﺗﻌﺎرف ﻣﺎ ﺑﺎ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻧدﻳن ﻧﺳل و ﺗﺣﺻﻳل ﮐﺮدﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘدﻳده دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و آزادی
ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﭼﻧدﻳن دھﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧد .دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ آﺗش ﺗﺎﻧک وﺗﻔﻧگ وﺗﺣﺮﯾک ﻋﺻﺑﯾت
ﻗوﻣﯽ وﻗﺑول ﻧداﺷﺗن ﻧﺗﯾﺟﮥ آراء ﻣﺮدم در ﺗﺿﺎد اﺳت و ﺳﻳﺎﺳت ﻣدار ﺑﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺳﯾپ
ھﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ  ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را ﺑدﻧﺎم و ﺑﻪ ﺳوﺗﻪ ﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺑدل ﻣﻳﮐﻧد .دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﺣﺗﺮام
ﮔﺰاردن ﺑﻪ آراء ﻣﺮدم اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯾﯾن زﻋﺎﻣت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻧدوق ھﺎی رأی
ﻣﯾﺮوﻧد و رأی ﻣﯾدھﻧد و اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ رأی ﺷﺎن ارزش داده ﺷود وھﺮﮐﻪ ﺑﺎزﻧده
ﺑﺎﺷد ،ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺧت ﺧود اﻋﺗﺮاف ﻧﻣﺎﯾد و رﻗﯾب ﺑﺮﻧده را ﺗﺑﺮﯾک ﺑﮔوﯾد.

پنجاه مقالۀ سيستانی

٣٦

در  ٣٥ﺳﺎل اﺧﯾﺮ،ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻣﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان ﻣﺗﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻳش از ﻗدرت ﺑﺮای
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﻠوﭘﺎره ﻣﻳﮐﺮدﻧد  ،ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳم و دﻳدﻳم ﮐﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ از
دﻳدﮔﺎه آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻧﯽ دارد :اﻧﻘﻳﺎد و اطﺎﻋت ﻣطﻠق ﺑﻪ دﺳﺗورات رھﺑﺮ ﻳﺎ رھﺑﺮی ﺣﺰب .و
ﺣﺎﮐﻣﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان اﺳﻼﻣﯽ و دﺳت راﺳﺗﯽ را ھم ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳم و دﻳدﻳم ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻣﻳت
اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻳﺳت وﭼﻪ ﻣﻌﻧﯽ دارد :ﺑﯽ ﺑﻧد وﺑﺎری و ھﺮج و ﻣﺮج و ﻏﺎرت اﻣوال دوﻟﺗﯽ و
ﺗﺟﺎوز و دﺳت اﻧدازی ﺑﻪ داراﺋﯽ و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم وﮐﺷﺗن و ﺑﺳﺗن و زورﮔوﺋﯽ و ﻣﺮدم را
از ﺣﻘوق ﻋﺎدی ﻣﺣﺮوم ﻧﻣودن و ﻏﻳﺮه وﻏﻳﺮه  .در رژﯾم ﭘﺳﺎ طﺎﻟﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ،
ﻧﺎﻣﺰدان زﻋﺎﻣت ﮐﺷوروﻟو دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ھم ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﺧت ﺧود را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾﺮﻧد
وﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﭼﻧگ ودﻧدان  ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺑن ﺑﺳت ﻣﯽ ﺑﺮﻧد و آراء ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺳﺧﺮﯾﻪ ﻣﯾﮔﯾﺮﻧد١.
ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﻧﺳﺧﻪ ھﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳﻣﺎر و ﺑﻳﺳواد و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده
ﻣﺎ ﺗﺟوﻳﺰ ﻣﻳﮐﻧﻧد ،ﺑﻪ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮔﺷﺎدی ﻣﻳﻣﺎﻧد ﮐﻪ ﺑﺮﻗد و اﻧدام ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺗﺑداد زده و ازﺣﺮﮐت
ﻣﺎﻧده ﻣﺎ ﻓﺮاﺧﯽ و درازی ﻣﻳﮐﻧد .ﺑﻘول ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺑﺎل :
ﺗﺧم دﻳﮔﺮ ﺑﮐف آرﻳم و ﺑﮐﺎرﻳم زﻧو
ﮐﺎﻧﭼﻪ ﮐﺎﺷﺗﻳم ز ﺧﺟﻠت ﻧﺗواﻧﻳم درو
آری ﺑﯽ ﺳوادی  ،ﺗﻌﺻب و ﻗوم ﮔﺮاﺋﯽ درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳت ﮐﻪ ﻧﻣﻳﮔذارد
ﻣﺮدم از ﻻک و ﭘوﺳﺗﻪ ﻗوم ﮔﺮاﺋﯽ و ﺗﻌﺻب و ﻋﻧﻌﻧﻪ ﭘﺮﺳﺗﯽ و ﺧود ﺧواھﯽ ﺑدرآﻳﻧد .
ﺑﻳﺮون ﮐﺮدن ﻣﺮدم از اﻳن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺗﺎرﻳﺧﯽ  ،ﮐﺎر ﻳک روز و دو روز و ﻳک ﺳﺎل دو ﺳﺎل و
ده ﺳﺎل ﻧﻳﺳت .ﻳک ﭘﺮوﺳﻪ طوﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻧﺳل ﻳﺎ ﻧﺳل ھﺎی ﺟدﻳدی ﺗﺮﺑﻳت و ﺑﺎ
ﺳواد و ﺑﺎ ﻓﺮھﻧگ و ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﻠﯽ ﺑﺎر آﻳﻧد و اﻳن ﮐﺎر از ﻋﮫده ﮐورس ھﺎی اﮐﺎﺑﺮ ﺑﺮآﻣده
ﻧﻣﻳﺗواﻧد .ﺑﺎﻳد ﻓﺮزﻧدان اﻳن ﻣﺮدم را ﺑدرﺳﺗﯽ ﺗﺮﺑﻳت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻘوق و وﺟﺎﻳب ﺧود و ﻣﻠت و
وطن را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻣﻌﻧﯽ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را درﻳﺎﺑﻧد.
تاھنوز"ما ھمانيم که بوديم":

 -١اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗﮫدﯾدات داﮐﺗرﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ ﺑﻪ داﮐﺗراﺷرف ﻏﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ
ﺑﻌد از ﺷش ﻣﺎه اﻧﺗظﺎرﻣردم  ،ﺑﺎﻻﺧره آراء ﻣردم ﺑﻪ ﯾﮐﺳو ﭘرﺗﺎب ﮔردﯾد و ﺑﺎ دﺳﺗور
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﻧﺎم ﺣﮐوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ،دوﺳﻠطﺎن در ﯾک زﻣﺎن ودر ﯾک ﻗﻠﻣرو ﺑﻪ ﻣﯾﺎن آﻣدﻧد
ﮐﻪ اﻣﯾدی ﺑﻪ دوام آن ﻧﯾﺳت.
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اﯾن ﺳﺧن ﻧﻐﺰ وﭘﺮﻣﻐﺰ)"ﻣﺎ ھﻣﺎﻧﯾم ﮐﻪ ﺑودﯾم"(از ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻧﺎﻣدار ﮐﺷورداﮐﺗﺮ اﮐﺮم
ﻋﺛﻣﺎن اﺳت ﮐﻪ درﻣورد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ در ﺑﻌد از  ١٤ﺳﺎل ﺣﺿور ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﺷق دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ واﻧﺗﺧﺎﯾﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و آزادی ﺑﯾﺎن وﻣطﺑوﻋﺎت ورﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ،دراﯾن اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻗﺗل ﻓﺟﯾﻊ ﻓﺮﺧﻧده در ٢٨ﻣﺎرچ ٢٠١٥از ﺳوی ﻣﺮدان ﺟﺎھل
وﻋﺎﻗﺑت ﻧﯾﻧدﯾش درﻗﻠب ﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت وﭼﻪ ﺑﺟﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد:
»ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮادوﮐﺳﺎل ) (Paradoxalدارﯾم  ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺎ ﺧود در ﺑﯾن ﺗﻧﺎﻗض
ھﺎی آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾﺮ ﺑﺳﺮ ﻣﯾﺑﺮﯾم و آدم ھﺎی دﻣدﻣﯽ ﻣﺰاج و درھم و ﺑﺮھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم  .اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﻪ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺎرھﺎ  ،ﺑﯽ ﺳﻧﺟش و ﺑﯽ ﻣﻼﺣظﻪ ﻋﻣل ﻣﯾﮐﻧﯾم  ،ﺑﯽ
ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ژرﻓﺎی آب ﮐﻠوخ ﻣﯾﮔذارﯾم و از رودﺑﺎر ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﯾم .ﻣﺎﺣﺻل اﯾن طﺮز
رﻓﺗﺎر اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺳﺎﻟﮫﺎ آزﻣون ﺧطﺎ و ﺗﺟﺮﺑﻪ و ﺗﻣﺮﯾن در اﻧﺗﺧﺎب ﯾک راه درﺳت
ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺳﺮﮔﺷﺗﻪ و ﮔﻣﮐﺮده راھﯾم  ،ﯾﺎ از ﻓﺮط ھﯾﺟﺎن ﭘل و ﭘﻠوان را ﺧﺮاب ﻣﯾﮐﻧﯾم و ﯾﺎ از
ﺷدت اﻧﻔﻌﺎل از دﻧﯾﺎ و ﻣﺎﻓﯾﮫﺎ ﻣﯾﺑﺮﯾم و ﺟوﮔﯽ وار ﺑﻪ رﻣل و اﺻطﺮﻻب ﭘﻧﺎه ﻣﯾﺑﺮﯾم .
ﻣﺎ ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯾﺷوﯾم ﯾﺎ ﺻوﻓﯽ و ﺗﺎرک دﻧﯾﺎ  .در اﻧﺗﺧﺎب و اﺗﺧﺎذ راه ﻣﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ
درﺑﺮﮔﯾﺮ ﻣﺣﺎﺳن و ﻣﺣﺎﻣد ھﺮ دو ﻣﺷﺮب ﺑﺎﺷد درﻣﯾﻣﺎﻧﯾم  .و اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻏﺮاﯾﺰ و ﮐﺷش ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺣﮐﻣﻔﺮﻣﺎﺳت  .زﯾﮔﻣوﻧد ﻓﺮوﯾد  ،ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن رواﻧﺷﻧﺎس ﻗﺮن
ﺑﯾﺳﺗم ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﻪ ﻣﺟﻣوع دﺳﺗﺎورد داﻧﺷﯽ و ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺗﺑﺎر اﻧﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪٔ ﻻﯾﻪٔ ﻧﺎزﮐﯽ
اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ اﻗﯾﺎﻧوس ﻏﺮاﯾﺰ ﻗﺮار دارد  .ﺗوﻓﺎﻧﮫﺎی ﺷدﯾدی در ھﺮ آن و ھﺮ ﻟﺣظﻪ اﯾن ﻻﯾﻪ
ﻧﺎزک را ﺗﮫدﯾد ﻣﯾﮐﻧد  :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣواظب ﻧﺑﺎﺷﯾم ﺗوﻓﺎن ﺳﮫﻣﮔﯾن  ،آن ﻗﺷﺮ را ﭘﺎره ﻣﯾﮐﻧد و
ً
ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﺎﺑﯾن دو اﮐﺳﺗﺮﯾم« ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﺑﻪ
ﻋﻣﺮ ﮐوﺷش ﻣﺎ را ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯾدھد  .ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ﻣﺎ »
ً
ﻣطﻠﻘﺎ ﺧوب و ﯾﺎ ﻣطﻠﻘﺎً ﺑد ﻣﯾﮔوﯾﯾم و
داوری ﻣﯾﭘﺮدازﯾم و در ﺑﺮﺧورد ﺑﺎ ھﺮ ﻗﺿﯾﻪ ﯾﯽ ،
در اﯾن ﻣﯾﺎن از ﻣﺮز اﻋﺗدال ﻣﯾﮔذرﯾم و در داوری ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺰ ھﻣﯾن ﯾک ﻋﺎﻣل ! را
ﻋﻣده ﻣﯾﮐﻧﯾم و ﻣﺎﺑﻘﯽ را از ﻧظﺮ ﻣﯾﺎﻧدازﯾم  .و در ﻣورد ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺰ ﺟﺎﻧب ﺗوﻓﺎن را ﻣﯾﮔﯾﺮﯾم
ﺗﺎ ﺟﺎﻧب ﻓﺮھﻧگ را  .از ھﻣﯾن ﺳﺑب ﻋﺻﺑﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ راه ﺑﻪ ﻋﻣﺮان و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧﻣﯾﺑﺮد و ﮐﺷور را از ﺑﻧﯾﺎد وﯾﺮان ﻣﯾﮐﻧد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣن ﻣﯾداﻧم ﺣﺮﮐت ﻣﺎ ﺑﻪ طﺮف آﯾﻧده و ﺗﺮﻗﯽ ھﻣﻪ ﮔﺎﻧﯽ »ﺣﺮﮐت
ﺗﻘوﯾﻣﯽ!« اﺳت .روز ﺑﻪ ھﻔﺗﻪ  ،ھﻔﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه  ،ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺎل  ،و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳده ﭘﯾوﺳﺗﻪ اﺳت
اﻣﺎ آﻣد و ﺷد زﻣﺎن  ،ﮐﺎر ی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت  .ﻣﺎ ھﻣﺎﻧﯾم ﮐﻪ ﺑودﯾم  .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧدرت
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ﺗﺣول ﻣﺎھوی و اﻧدﯾﺷﻪ ﯾﯽ داﺷﺗﻪ اﯾم و دﻟﯾﻠش اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ و ھﯾﭼﮔﺎه ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی
و اﻧﺣطﺎط ﺧود را ﺑﻪ ﭘﺮﺳش ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﯾم و از ﻧظﺮ اﻧدﯾﺷﻪ ﯾﯽ ﻣﺗوﻗف ﻣﺎﻧده اﯾم .ﺑﻪ ﻗول
ﻣﻌﺮوف »ﺑﺟﻧﺑد زﻣﯾن و ﻧﺟﻧﺑد ﮔل ﻣﺣﻣد!«
ً
ٔ
داﯾﺮه ﺑﺳﺗﻪ ﭼﺮﺧﯾده اﯾم.
اﮐﺛﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯾﺷﺮﻓت ،ﭘﺳﺮﻓت ﮐﺮده اﯾم و ﺣول ﯾک
ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾن ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﺑن ﺑﺳت! و رﻓﺗﺎر ﺑﯽ ﺣﺎﺻل! و اﺳﻔﺎ ﮐﻪ ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻣﺛﺑت ﻣﺎ از ﺳطﺢ ﺑﻪ
ﻋﻣق ﻧﺮﻓﺗﻧد و ذات ﺳﺗﺮون ﻣﺎ را ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧدادﻧد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺷت رﺳواﯾﯽ ﻣﺎ از ﺑﺎم اﻓﺗﺎد و ﺣﻘﯾﻘت اﻏﺮاق ﮔوﯾﯽ و ﻻف و ﮔﺰاف ﻣﺎ
آﺷﮐﺎر ﺷد .ﻣﺎ ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﺑﯽ ﭼﺮا دارﯾم .اﮐﺛﺮ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﭼون ﻣوﺟودات ﮐور و ﮐﺮ ﺑﻪ
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺣوادث ﻣﯾﺮوﯾم .ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﭘﺮﺳﯾم ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺮوﯾم و ﭼﺮا ﻣﯾﺮوﯾم .ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ طﻠﺳم
ﺳﮐوت را ﺷﮐﺳت ﺷﺟﺎح دﺧﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺮﺧﻧده« ﺑود ﮐﻪ از ھﻔت ﺧوان رﺳﺗم! ﮔذﺷت
و ﺗک و ﺗﻧﮫﺎ  ،ﺻدھﺎ ﻟﮔد ﻧﺎﻣﺮداﻧﻪ و وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ را از ﻣﺮدھﺎی ﻧﺎﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾد و ﺑﻪ
رﯾش ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﮫل و ﺟﻧون ﻣﺎ ﺧﻧدﯾد .
ﺑدون اﻏﺮاق او ھﻣﺎن ﻗﻘﻧوس اﻓﺳﺎﻧوی و ﯾﺎ ﻣﺮغ آﺗش ﺑود ﮐﻪ از ھﺮﮔﺎھﯽ از
ٔ
آﺗﺷﮐده ﺟﺎودان ﺑﻠﺦ ﺑﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯾﺂﯾد و از ﺗﻘدس آﺗش ﺧﺑﺮ ﻣﯾدھد .زھﯽ ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ
ﮐﻪ ﯾک ﺷﯾﺮدﺧﺗﺮ در ﺳﺮزﻣﯾن ﺧواب آﻟود ﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎد دﻟﯾﺮی و اﺳﺗﺟواب ﺳﺮﺑﻠﻧد
ﻣﯾﮐﻧد و ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺮاﻓﻪ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﺎرﯾک اﻧدﯾﺷﯽ ﻗﯾﺎم ﻣﯾﮐﻧد .
ﻓﺮﺧﻧده ھﻣواره و در ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص زﻧده ﮔﯽ  ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺧواب ﺧﺮﮔوﺷﯽ
ٔ
ﻧﻔﺣﻪ ﺑﯾداری را در ﮔوش ھﺎ
و ﺑﯾداری و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯾﺮه ﻣﯾﮔﺮدد  ،ظﺎھﺮ ﻣﯾﺷود و
و روان ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯾدﻣد و ﺗﺟدﯾد ﺣﯾﺎت را ﺑﺷﺎرت ﻣﯾدھد.
اﯾن ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾﻧد او از ﻋﺎﻗﺑت ﭘﯾﮐﺎرش ﺧﺑﺮ ﻧداﺷت ،درﺳت ﻧﯾﺳت  -او ﺧوب
ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﻪ درآﻣﯾﺧﺗن ﺑﺎ دﯾو و دد و ﮔﺮگ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل دارد  .ﺑﺎﺷد ﮐﻪ اﯾن
ﻓداﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺳﺎھﻠﻪ و ﻣدارا را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﺗﺎ زﻧده ھﺳﺗﯾم ﺳﺮاغ ﺿﻌﯾف آزاری  ،زن
ﮐﺷﯽ ! و ﮐودک ﮐﺷﯽ ﻧﺮوﯾم )«.اﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن :ﻣﺮغ آﺗش از ﺧﺎﮐﺳﺗﺮﻣﺮگ-ﺳﺎﯾت آﺳﻣﺎﺋﯽ(
ﮔوﺗﻧﺑﺮگ ﺳوﻳدن  ،ﺟون ۲۰۰۱
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مقاله چھارم
دموکراسی مرحله وااليی از رشد فرھنگ
وتعالی انديشه ووجدان آدمی است
درﺗﻌﺮﯾف ﮐﻼﺳﯾک دﻣوﮐﺮاﺳﯽ آﻣده اﺳت ﮐﻪ :دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮐوﻣت ﻣﺮدم  ،از
طﺮف ﻣﺮدم وﺑﺮای ﻣﺮدم .وﻟﯽ داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن داﮐﺗﺮ اﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن،ﻣؤﻟﻔﻪ ھﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﻰ
راﭼﻧﯾن ﺑﺮﻣﯾﺷﻣﺎرد »:روﻧد ﺷﮐل ﮔﻳﺮى دﻣوﮐﺮاﺳﻰ ،زوال ﻓﻳوداﻟﻳﺗﻪ  ،ظﮫور ﺗﺎﺳﻳﺳﺎت
ﺟدﻳد ﺗﺟﺎرﺗﻰ و ﺻﻧﻌﺗﻰ  ،رﺷد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮐﺎﻻ -ﭘوﻟﻰ ،ﺟداﺋﻰ دﻳن ازﺳﻳﺎﺳت  ،ﺑﺮﻗﺮارى
ﻣﺎﻟﮐﻳت ﺧﺻوﺻﻰ و ﻧﮫﺎدھﺎى اﻗﺗﺻﺎدى ،ﺑﻳﺮﻧگ ﺷدن ﺗﻣﺎﻳﻼت ﻗوﻣﻰ ،زﺑﺎﻧﻰ و ﻧﮋادى،
ﻏﻠﺑﻪ ﺧﺮدﮔﺮاﺋﻰ ﺑﺮ ﻧظﺎﻣﺎت ﺑﺳﺗﻪ اﻧدﻳﺷﻪ ﺋﻰ و درﻧﮫﺎﻳت ﺗﺣﮐﻳم ﻣوﺿﻊ ﺣق ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻌﻧوان ﻣﺿﻣون و ﻣﺣور ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺣﻘق ﺣﻘوق ﺗﻣﺎم آﺣﺎد و اﺟﺰاى ﺟﺎﻣﻌﻪ
در اﻣﺮ ﺗﺎﺳﻳس ،ﺗدوﻳن  ،اداره و ﮐﻧﺗﺮول ﻗدرت و ﻧظﺎم ﺳﻳﺎﺳﻰ ﻣﻳﺑﺎﺷد .دﻣوﮐﺮاﺳﻰ
ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻻﻳﻰ از رﺷد ﻓﺮھﻧگ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧدﻳﺷﻪ و وﺟدان آدﻣﻰ اﺳت .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺧﻰ ﺷده،
ﻏﻳﺮﭘﺎراﺷوﺗﻰ،ﻏﻳﺮ اﮐﺗوﻳل ،ﻏﻳﺮ اﺟﺑﺎرى و ﻏﻳﺮ ﺧﻠق اﻟﺳﺎﻋﻪ اﺳت ﮐﻪ در روﻧد ﺗﺣول
ﺗدرﻳﺟﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک ﻧﻳﺎز اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﻳﺮاﺟﺗﻣﺎﻋﻰ  ،ﺗﺎرﻳﺧﻳت ﻣﻰ ﻳﺎﺑد و اﻧﺻﺮاف
از آن ﻣوﺟب ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﺷدﻳد ﻧﻳﺮو ھﺎى ﮐﻧﺗﺮول ﮐﻧﻧده ﻣﻳﺷود ) «.ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻳد ،
ﺷﻣﺎره (١٧٣
ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗوﺿﯾﺢ ﻓوق دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ
"ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻻﯾﯽ از رﺷد ﻓﺮھﻧگ وﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧدﯾﺷﻪ ووﺟدان آدﻣﯽ اﺳت ".واﯾن ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧدﯾﺷﻪ
ﻣﺣﺻول ﺗﮐﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟواﻣﻊ ﻣﺗﻣدن و ﭘﻳﺷﺮﻓﺗﻪ ﻏﺮب اﺳت ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اش ﺗﺎ ﻋﺻﺮ
اﻓﻼطون ،ﻳﻌﻧﻰ ﺗﺎ دوھﺰار وﭘﻧﺟﺻد ﺳﺎل ﭘﻳش ﻣﻳﺮﺳد .از اﯾﻧﺳت ﮐﻪ درﺟواﻣﻊ
ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﮥﻏﺮب ،زﻧدﮔﯽ ﺑﺮﻣﺣور دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ،ﺗﻌﻘل وﺧﺮد ورزی وﺗﺣﻣل ﺣﺿورﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽ
ﭼﺮﺧد وﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻧگ ﻧظﺮﯾﮫﺎ ودﮔم اﻧدﯾﺷﯽ ھﺎ وﺟود ﻧدارد.ﻓﺮھﻧگ ﺗﺣﻣل ھﻣدﯾﮔﺮ ودادن
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ﺣق اﺑﺮاز ﻧظﺮﺑﺮای ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺑﻪ ﯾک اﺻل ﭘذﯾﺮﻓﺗﮥ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑدل ﺷده اﺳت واﮔﺮ ﮐﺳﯽ
ﺑﺮﺧﻼف اﯾن روﻧدﺣﺮﮐت ﮐﻧد ،ذھﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠو آﻧﺮا ﻣﯾﮔﯾﺮد و ﻣﺣﮐوﻣش
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻧوزاﯾن ﮐﻼم وﻟﺗﺮ را ازﯾﺎد ﻧﺑﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻳﮐﯽ از ﻣﻧﺗﻘدان
آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﻳﺮ ﺧود ﮔﻔﺗﻪ ﺑود » :ﻣن ﺑﺎ آﻧﭼﻪ ﺗو ﻣﻳﮔوﻳﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔم ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﻳﺳﺗﺎده ام
ً
آزاداﻧﻪ آﻧﺮا داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯽ«) ﺗوﻟدی دﻳﮔﺮ ،ص ( ٣۵
ﮐﻪ ﺗو ﺣق ﮔﻔﺗن
ﻧوﯾﺳﻧده ﺗواﻧﺎی ﮐﺷورﺟﻧﺎب ﺳﯾد ھﺎﺷم ﺳدﯾد در ﺑﺧش ﻧظﺮﺧواھﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن
ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن،ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط درﻓﺷﺎﻧﯽ ھﺎی داﮐﺗﺮ ﻓﺮﯾد ﯾوﻧس درﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﺟوﻻی ٢٠١١
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ":ارﺷﺎدات ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب ﻓﺮﯾد ﯾوﻧس را در ﻣورد " دﻣوﮐﺮاﺳﯽ " ﺷﺎﯾد
ﺑﯾﺷﺗﺮ از ده ھﺎ ﺑﺎر ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﯾم .ﺗﻠﻘﯽ اﯾﺷﺎن از دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ـ در ﺳﻪ ﮐﻠﻣﻪ ـ اﯾن اﺳت":
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﯽ ".
ﮔوﯾﻧده ﻋﺑﺎرت "دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﯽ " ﺣق دارﻧد ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک اﻧﺳﺎن
آزاد از ھﺮ ﻧظﺮی ﮐﻪ ﻣطﺎﺑق ﻣﯾل ﺷﺎن ﻧﺑﺎﺷد ﻧﻘد ﮐﻧﻧد .وﻟﯽﻧـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻧﯾن ﺷﮐﻠﯽ ،و ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﮐﻠﻣﺎت و اﻟﻔﺎظﯽ ﺑـﺎزاری ،ﺑـﺎ ﻋﺮض ﻣﻌذرت ،ﻓﮐﺮ ﻧﮐـﻧم ﮐـﻪ ﺿدﯾـت ﺑـﺎ اﻓﮐﺎر و ﻋﻘﺎﯾد ﯾـﺎ
ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﯾﮔﺮان ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﺧﺻوص ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﯾک ﻓﺮد ﺗﺣﺻﯾل
ﮐﺮده و ﺟﮫﺎن دﯾده ،ﺑﺎﺷد.
"داﮐﺗﺮ ﯾوﻧس" ﭘﯾش از اﯾﻧﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻧﺎ و
ﻣﻔﮫوم اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم را ،ﺣوزۀ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﺑﺧﺻوص وظﺎﯾف ﺷﺎن را ،ﺑﻪ درﺳﺗﯽ ﺑداﻧﻧد و
ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﻪ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﺷﮐﺎر ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ آن ﭼﻪ ،ﭼـﻪ درﻏﺮب و ﭼـﻪ در
ﺷﺮق ،اﺳﺎس ھﻣﻪ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ازھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮔﯽ ھﺎ اﺳت ،ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ،ﺑﺧﺻوص ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم
اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ،و ﻧﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ .ﺷﻣﺎ ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم را ﺑﺎ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮐﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﯾد!!
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾن دو ﻣﻔﮫوم ھﺮ ﮐدام طﺑﯾﻌت و ﻣﺎھﯾت دﯾﮔﺮی دارﻧد.
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﻧدﯾﺷﻪ اﺳت ﺑﺮای اﯾﺟﺎد ﻣﺟﻣوﻋﻪ از ﻧﮫـﺎد ھـﺎی ﺑﮫم ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑﻧﺎم
ﺣﮐـوﻣت ﺑﺮای اداره و اﻧﺳﺟﺎم ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎی اﻧدﯾﺷﻪ ی ﮐﻪ ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ﺧواﻧده
ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت .آزادی ھـﺎﺋﯽ را ﮐـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑﺮ آن اﻧﮔﺷت اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮔذارﯾـد ،از
طﺑﯾﻌت ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم اﺳﺗﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻪ از طﺑﯾﻌت دﻣوﮐﺮاﺳﯽ! و ﮔﺳﯾﺧﺗﮔﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺷﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد زاده ای طﺑﯾﻌت ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ آزادی ﻓﺮدی اﺳت
ﻧﻪ زاده ای دﻣوﮐﺮاﺳﯽ.
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ﺑﻧﯾﺎد ﻓﻠﺳﻔﻪ وﺟودی ﺟواﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ را " آزادی " ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھد .ﺑﺮای ﺗﺣﻘق وﺣﻔظ
آزادی ﺑﺎﯾد اﻣﻧﯾت ﺑﻪ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺑﺎﯾـد ﻗواﻧﯾن وﺿﻊ ﺷوﻧد و ﺑﺮای
ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾد دوﻟت ﯾﺎ ﺣﮐوﻣﺗﯽ ﺷﮐل ﺑﮔﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎی ﻗواﻧﯾن
ﻣوﺿوﻋﻪ ﻋﻣل ﮐﻧد.
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ در ﻧﻔس ﺧود ﯾک وﺳﯾﻠﻪ اﺳت؛ ﯾک اﺑﺰار اﺳت؛ ﯾک دﺳﺗﮔﺎه ﯾـﺎ ﻧظـﺎﻣﯽ
اﺳت ﮐـﻪ ﺑوﺳﯾــﻠﻪ ھﯾﺋﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را دوﻟت ﯾﺎ ﺣﮐوﻣت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾم و ﺑﺮ طﺑق اﻧدﯾﺷﻪ ای
ﺧﺎص ﺟﮫت اﺟﺮای ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎی اﻧدﯾﺷـﻪ ی ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺳﺗﯽ وﺿﻊ ﺷده اﺳت ﺑﮐﺎر ﻣﯽ
اﻓﺗد .دﺳﺗﮔﺎه ﯾﺎ اﺑﺰار را اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧدازﻧد؛ ﺑﺮای ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺻدی .ﺑدی در
دﺳﺗﮔﺎه ﯾﺎ اﺑﺰار ﻧﯾﺳت؛ ﺑدی در ذھﻧﯾت ھﺎ ،در اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎ و از ھﻣﻪ اوﻟﺗﺮ در ﻧﯾﺎت و
ﻣﻘﺎﺻدی اﺳت ﮐﻪ آن اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﺻول ﺑدان ھﺎ ﺑﮐﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود!!
اﻧدﯾﺷﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻧظﺎم دﻣوﮐﺮاﺗﯾک را ،در ﯾک ﺟﻣﻌﺑﻧدی ﻣﺧﺗﺻﺮ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻪ
ﯾک ﻧﮐﺗﻪ ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم :ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻧﯽ:ﭘذﯾﺮش ﺣق و اراده ﻣﺮدم در اﻧﺗﺧﺎب و در
ﻋﺰل ﺣﮐوﻣت و در اﻣﺮ ﺗﺻﻣﯾﻣﮔﯾﺮی در اﻣور ﻋﻣوﻣﯽ .ﺗﻣﺎم اﻧدﯾﺷﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ در ھﻣﯾن
ﯾک ﻧﮐﺗﻪ ﻧﮫﻔﺗﻪ اﺳت.
ﯾﮐﯽ از ده ھﺎ و ﺻد ھﺎ ﻧﮐﺗﻪ ﻣﺛﺑت اﯾن ﻧظﺎم ھﻣﯾن اﺳت ﮐـﻪ ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ ﻓﺮﯾد
ً
ﻣﺛﻼ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮐﯽ از ھﻣﯾن ﮐﺷور ھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧظﺎﻣش را ﺑﯽ
ﯾوﻧس و اﻣﺛﺎل ﺷﺎن،
ً
طﺑﻌﺎ زﻣﺎﻣداران آن ھم ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﺮداﺷﺗﯽ ﺑﺎﯾد "
ﻧﺎﻣوﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧد ،در ھﻣﯾن اﻣﺮﯾﮐﺎ ـ ﮐﻪ
ﺑﯽ ﻧﺎﻣوس " ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﺷوﻧد ـ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آزاداﻧﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﻌﺎدل ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﯽ
ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و اﺣدی ھم ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﻪ " ﺑﺎﻻی ﭼﺷم ﻧﺎزﻧﯾن ﺗﺎن
اﺑﺮوﺳت!"
آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﺮﻓﯽ را در ﻣورد ﻋﺮف و ﻋﺎدات و رﺳوم ﯾﺎ در ﻣورد ﻗﺎﻧون و ﺳﯾﺎﺳت
و ﻧظﺎم و ﯾﺎ  ...ﻣﺎ در دوران ﺣﮐوﻣت طﺎﻟﺑﯽ ،در دوران ﺣﮐوﻣت رﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ در دوران
ﺣﮐوﻣت ﮐـﺮزی ﮐـﻪ ﺧـود را ﭘﯾﺎم آور دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ داﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
ﺑﺰﻧﯾم؟ ﺧود ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ! ﺑﮔذرﯾد از ﯾک ﺧﺎرﺟﯽ!
ً
ﻣﺧﺗﺻﺮا ﺑﻣﻔﮫوم و ﻣﻌﻧﯽ
ﺑﺮای ﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺷﺧﯾص ﺑﮫﺗﺮ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻻزم اﺳت ﮐﻪ
ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ﻧﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺷود ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺗﻔﮐﯾک دﻣوﮐﺮاﺳﯽ از ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ،ﺗﺎ ھﺮ دو واژه
ﺗﻌﺮﯾف ﻧﺷود ،ﮐﻣﯽ ﻣﺷﮐل ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯾﺮﺳد .ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم آرﻣﺎﻧﯾﺳت ﺑﺮای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣـد
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اﮐﺛﺮ آزادی ﻣﻣﮐن ،وﻟﯽ ﺗوأم ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻓﺮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ در دو ﺣوزه:
ﯾک -ﺣـوزه ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم اﻣور ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾک ﻓﺮد از
اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت و ﻓﺮھﻧگ و ﮐﺎر و ﺳﻔﺮ و ازدواج و طﻼق و ﺗﺟﺮد و ﺗـﺄھـل و اﻧﺗﺧﺎب
دﯾن و ﻣذھب و رﺷﺗﻪ درﺳﯽ و ﺷﻐل و ﭘﯾﺷﻪ و ﻣﺳﻠک و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺣوزه ﯾک
اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘوق و آزادی دﯾﮔﺮان آﺳﯾب ﻧﺮﺳﺎﻧد آزاد اﺳت ﺗﺎ راه و رﺳم
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن اﺻﻠﯽ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗواﻓق ـ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻧﯾد ﺑﻪ
" ﻗﺮارداد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ " روﺳو ـ ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ اﺳت .ﺑـﺎ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺗدار ﺣﮐوﻣت از ﺣداﮐﺛﺮ ﻣﺻﺋوﻧﯾت و آزادی ﺑﺮﺧوردار اﺳت.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗذﮐﺮ اﺳت ﮐﻪ در اﻓﮐﺎر ﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن اﻧدﯾﺷﻪ ،آزادی ـ ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻟﺟﺎم
ﮐﺳﯾﺧﺗﮔﯽ و ھﺰل و ﻋﯾﺎﺷﯽ و وﺳﯾﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺑوده اﺳت.
دوم -ﺣوزه ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣوزه ای ﮐﻪ ﺑﯾﺮون از ﺳﻪ ﺣﯾطﻪ ذﯾل ﺑﻪ ﻗول ﯾوﺳف
اﺑﺎذری ﺑﺎﺷد١:ـ ﺣﯾطﮥ اﯾﻣﺎن دﯾﻧﯽ و وﺟدان اﺧﻼﻗﯽ٢.ـ ﺣﯾطﮥ ﻣﺑﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ و رواﺑط
اﻗﺗﺻﺎدی٣.ـ ﺣﯾطﮥ رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ و ﺟﻧﺳﯽ و ﺳﻠﯾﻘﻪ ای.
ھﺮ آﻧﭼﻪ از اﯾن ﺳﻪ ﻣﺣدوده ﺑﯾﺮون ﺑﺎﺷد ،ﺷﺎﻣل ﺣوزه ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﻪ
آن ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن طﺮﯾق ﺑﻪ ﮔﻔت و ﮔو در اﻣور ھﻣﮔﺎﻧﯽ ﮐﺷور ﺧوﯾش ﻣﯽ
ﭘـﺮدازﻧـد و از آن طﺮﯾق ،و ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﻪ ﻗواﻧﯾن و ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﻓﺮدی ﻗدرت دوﻟت
را ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾن ﭼﻧد ﺳطﺮ ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺗوﺟﻪ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﻪ اﯾن دو ﺣوزه ﮐﻪ اﺟﺰای
ﻣﺗﺷﮐـﻠﻪ و ﺗﺟﻠﯽ ای از ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ھﺳﺗﻧد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺗـﺎر دﯾﮔـﺮی ﺑﻧﺎم دوﻟت ﯾـﺎ ﺣﮐوﻣت
ﻗﺮار دارﻧد؛ دوﻟت ﯾﺎ ﺣﮐوﻣﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺻل و اﺳﺎس ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوﺟود آﻣده اﺳت ﮐﻪ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺮای ﺧود راه و روش و اﺻوﻟﯽ دارد ﮐﻪ از اﻧدﯾﺷﻪ و
ﻓﻠﺳﻔﻪ ﻟﯾﺑﺮال ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت .ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﺑدﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻧﮫﺎد ھﺎ و اﺟﺰای
اﺳت .ﺧﻼف ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﯾک ﺗﻔﮐﺮ ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﻣﻌﻧوی اﺳت ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑل رؤﯾت اﺳت و
ﻧﻪ وﺟود ﻣﺎدی دارد .ﺧﻼف ﻧظﺎم ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر دﻣوﮐﺮاﺗﯾک دوﻟت ﮐﻪ وﺟود ﻣﺎدی دارد:
ﭘوﻟﯾس ،دادﮔﺎه ،زﻧدان ،ﻗواﻧﯾن ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﺣﮐوﻣت و ...
ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣطﺎﻟب ﺷﺎﯾد ھﺮﺧواﻧﻧده ﺑﻪ اﯾن اﻣﺮﻣﻌﺗﻘد ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
در اﻣﺮ ﭘﯾداﯾش و وﺟود ھﺰل و اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮔﯽ و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری وﻋﯾﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٤٣

اﻧﺣﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ـ ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻌﺮﯾف و ﺗﻌﺑﯾﺮی ﮐﻪ از اﺧﻼق داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم ـ ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎط و
ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارد .آن ﭼﻪ ﻣﻧﺑﻊ ھﻣﻪ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﮐﮋی ھﺎ و اﻧﺣﺮاﻓﺎت ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در ﺟواﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ھﻣﻪ ﮐﺷور ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻟﺟﺎم ﮔﺳﯾﺧﺗﻪ ،ﺑوﯾﮋه
ﻟﯾﺑﺮاﻟﯾﺰم اﻗﺗﺻﺎدی ﻣطﻠق و ﻧﺎﻣﺣدود اﺳت .ھﻣﻪ ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ ـ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻣول
ﻧﻣﺎﯾش اﻧدام و روﺳﭘﯾﮔﺮی ﺗﻧﮫﺎ و ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﭘول اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روی ﺷﮐم ﺳﯾﺮی
و ﺑﺮﺧﯽ ھم از روی اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ آن ھﻪ دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎزﻧد.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﻌد از ﯾک اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ
روﺳﭘﯽ ھﺎ ﭼﻪ ﮐﻧﻧد و ﭼﻪ روﯾﻪ ای را ﭘﯾش ﮔﯾﺮﻧد .ﺑﺮای ﺣل اﯾن ﻣﺷﮐل ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻧظم از
ﯾﮐﯽ از رھﺑﺮان اﻧﻘﻼب ﭘﺮﺳﯾدﻧد ﮐﻪ در ﻣورد روﺳﭘﯽ ھﺎ ﭼﻪ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮔﯾﺮﻧد .ﺟواﺑﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺗﻧد اﯾن ﺑود :در ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺟﺑور ﺑﻪ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﯾﺮ ﮐﺮدن
ﺷﮐم ﺧود ﺷوﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺮدم را ﻣﻼﻣت ﮐﺮد .ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﻣﻼﻣت ﺷود ﺗﻔﮐﺮ ﻏﺎﻟب ﺳﯾﺎﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧظﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷده اﺳت ،ﻧﻪ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﺎن .ﺑﺮای
ھﻣﻪ آن ھﺎ ﮐﺎر و ﺣﻘوق ﻓﺮاھم ﮐﻧﯾد ،اﮔﺮ ﺑﺎز ھم ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری دﺳت زدﻧد ،آﻧوﻗت آن ھﺎ
را در زﻣﺮه ﺑدﮐﺎران ﻗﺮار دھﯾد.
ﺑﮐﺷور ﺧود ﻧﮔﺎه ﮐﻧﯾد! ﺑﻪ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن! ﺻد ھﺎ و ﺷﺎﯾد ھم ھﺰار
ھﺎ زن و دﺧﺗﺮ از روی ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻪ ﺧود ﻓﺮوﺷﯽ رو آورده اﻧد .ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن ھﺎ از
روی ﺷوق اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ﺑﯾﺷﺗﺮ از اﯾن ﭼﯾﺰی ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم .ﮐﻣﯽ ﺧود ﺗﺎن ھم در
ً
ظﺎھﺮا ﻣذھﺑﯽ ﺗﻧگ
اﯾن ﻣورد ﻓﮐﺮ ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ از ﻣوﺿﻊ ﯾک اﻧﺳـﺎن و ﻧﻪ از ﻣوﺿﻊ ﯾک ﻓﺮد
ﻧظﺮ!"
درﮐﺷورﻣﺎ درﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم دﻣوﮐﺮاﺳﯽ دوﺑﺎرﭼﮫﺮه ﻧﻣود و ﻣﺮدم ﻣﺎ آﻧﺮا در وﻗﻔﻪ
ھﺎی ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧد و ﺧﺎطﺮات ﺷﻳﺮﻳن و ﻓﺮاﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ از ھﺮدو ﺑﺎر را ﺑﻳﺎد
دارﻧد .وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ھﺮدو ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻣداﺧﻼت دﺳﺗﮫﺎی ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ از آﺳﺗﯾن روﺣﺎﻧﯾت
ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯽ دردﻧﺎﮐﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓت .ﺑﺎر اول در ﻋﮫد ﺳﻠطﻧت اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت ﺷﺎه اﻣﺎن
ﷲ ﻏﺎزی ﭘس از اﺳﺗﻘﻼل در۱۹۱۹آﻏﺎز ﺷد و ﺑﺎ اﻋﺗﺷﺎش ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﺷﻳﻧوار
ﻧﻧﮔﺮھﺎر و درﮐوھداﻣن ﮐﺎﺑل در در اواﺧﺮ  ۱۹۲۹ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓت و ﺟﺎی آﻧﺮا اﺳﺗﺑداد ﮔﺮﻓت
وﻣﺮدم ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل دﯾﮔﺮ ﺧﻣﯾﺎزه ﮐﺷﯾدﻧد.
ﺑﺎردوم ﺑﺎ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ۱۹۶۴درﻋﮫد ﺳﻠطﻧت ظﺎھﺮﺷﺎه ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
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دوﺑﺎره طﻠوع ﮐﺮد .روﻧق ﻧﺷﺮﯾﺎت آزادی ﻣﺧﺎﻟف وﻣواﻓق دوﻟت وﺳﺧﻧﺮاﻧﯾﮫﺎی آﺗﺷﯾن
ﺑﺮﺿد رژﯾم وﻗت ،از طﺮﯾق ﺗظﺎھﺮات وراه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﻣﺣﺻﻼن وداﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘوھﻧﺗوﻧﮫﺎ
وﻟﯾﺳﻪ ھﺎی درﻣﺮﮐﺰ ووﻻﯾت ﮐﺷور در ﺑﯾﺷﺗﺮ اوﻗﺎت درﺳﯽ ،ﻣﺿﻣون اﺻﻠﯽ اﯾن دھﻪ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺑود .ﺷوق و ذوق ﺟواﻧﺎن ﺑﻪ ﻣطﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺗﺮﻗﯽ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون :ﻣﺎرﮐس واﻧﮔﻠس وﻟﻧﯾن وﻣﺎﺋو وﻟﯾوﺷﺎوﭼﯽ وآﺛﺎر ﺣﺰب ﺗوده اﯾﺮان وﻏﯾﺮه
وآﺛﺎرﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭼون :ﺳﯾد ﻗطب وﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎ وﻣوﻻﻧﺎ ﻣودودی وﻏﯾﺮه ﺑﺣدی
رواج ﭘﯾدا ﮐﺮد ﮐﻪ درھﯾﭻ وﻗت وزﻣﺎن دﯾﮔﺮی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ آن ﺣد روﻧق ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود.
وﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ودوﻟﺗﻣﺮدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯾﺮ ﻣﺣﺻول
ً
ﺳﺗﺎره دھﻪ
ھﻣﺎن دھﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﺳت .ﺑﺎﮐودﺗﺎی ﺳﺮدارﻣﺣﻣد داود در ﺳﺎل ۱۹۷۳
ً
ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑﻳﺳت ﺳﺎﻟﻪ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ظﺎھﺮﺷﺎھﯽ اﻓول ﻧﻣود .ﺑدﻳن ﺳﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ در دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
ً
ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑﻳﺳت و ﭘﻧﺞ
) وﺑﺎدرﻧظﺮداﺷت دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺻدراﻋظم (
ﺳﺎﻟﻪ دارﻧد  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺛور ۷و ﺑدﻧﺑﺎل آن ﻓﺟﺎﯾﻊ ۸ﺛور وﺟﻧﮔﮫﺎی ﺗﺑﺎه ﮐن در
ً
ﺗﻳﺮه اﺳﺗﺑداد و زور ﮔوﺋﯽ وﺣق ﺗﻠﻔﯽ ﺑﺮﻓﺿﺎی
ﮐﺷورﺳﺑب ﮔﺮدﻳد ﺗﺎ ﺑﺎردﻳﮔﺮ اﺑﺮھﺎی
ﮐﺷورﺳﺎﻳﻪ اﻓﮔﻧد وﺻﻔﻳﺮ ﮔﻠوﻟﻪ ھﺎی ﺗوپ و ﺗﺎﻧک و راﮐت و اوراﮔﺎن روح و روان ﻣﺮدم
را ﺧﺳﺗﻪ و درﻣﺎﻧده ﮐﻧد.
ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻣﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان ﭼﭘﻰ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻳش ازرﺳﻳدن ﺑﻪ ﻗدرت ،ﺑﺮاى دﻣوﮐﺮاﺳﻰ
و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﮔﻠوﭘﺎره ﻣﻳﮐﺮدﻧد  ،ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳم و دﻳدﻳم ﮐﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﻰ از دﻳدﮔﺎه آﻧﮫﺎ
ﭼﻪ ﻣﻌﻧﻰ دارد -اﺳﺗﺑداد اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ و اطﺎﻋت ﻣطﻠق ﺑﻪ دﺳﺗورات رھﺑﺮى ﺣﺰب
ﺑﺮﺳﺮاﻗﺗدار و ﺳﻧگ ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺗﻰ ﺑﻪ ﺳﻳﻧﻪ زدن -و ﺣﺎﮐﻣﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان اﺳﻼﻣﻰ را ھم
ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳم و دﻳدﻳم ﮐﻪ ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﻰ ﭼﻳﺳت وﭼﻪ ﻣﻌﻧﻰ دارد :ھﺮج و ﻣﺮج  ،ﺑﻰ ﺑﻧد
وﺑﺎرى  ،ﺗﻌدد ﻣﺮاﮐﺰﻗدرت و ﻏﺎرت اﻣوال دوﻟﺗﻰ و دﺳت اﻧدازى ﺑﻪ داراﺋﻰ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ
وﺧﺻوﺻﯽ و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم وﮐﺷﺗن و ﺑﺳﺗن و زورﮔوﺋﻰ و ﻣﺮدم را ازﺣﻘوق ﻋﺎدى
ﻣﺣﺮوم ﻧﻣودن و ﺑﻪ ﺳﺎز ﺣﺎﻣﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻰ ﺧود رﻗﺻﻳدن وﻏﻳﺮه .
اﮐﻧون ﻧﯾﺰ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺎرﺷﻳﺰم  ،آدم رﺑﺎﺋﻰ  ،ﺗﻔﺮﻗﻪ ھﺎی ﻗوﻣﻰ
،زﺑﺎﻧﯽ  ،ﻣذھﺑﻰ وﺳﻣﺗﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﺣﻘوق وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ،ﻏﺻب داراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ
وﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ،ﻏﺎرت آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ زﯾﺮزﻣﯾن

وروی زﻣﯾن

واﺧﺗﻼس ﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،رﺷوه ﺧواری ،ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده اداری و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر
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وﺗﺣﻘﻳﺮوﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن و ﺗذﻟﻳل ﺗﻣﺎم ﻣظﺎھﺮ ﻣدﻧﻰ ،ﺗﻌﺑﻳﺮ ﻣﻰ ﺷود.
ً
اﮐﺛـﺮا ﺑﯾـﺳواد ،ﺑـﺎ رﺳـوم و آداب و
ﺑطورﮐﻠﯽ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت  ،ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﯽ ھﺳﺗﻳم
ﻋﺎدات و وﻳﮋه ﮔﻰ ھﺎى ﻗﺮون وﺳطﺎﺋﻰ ،ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﻳﺳت وﻳﮐم ﺟﺎﺋﯾﮐﻪ ﺟﺎﯾﮔﺎه واﻗﻌﯽ ﻣـﺎ
ﻧﯾﺳت ،زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧﯾم ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺗوان ﭘذﻳﺮش ﭼﻳﺰھﺎﻳﻰ را ﻧدارﻳم ﮐﻪ در ﺟواﻣﻊ ﺑﺮﺧوردار
ً
اﮐﺛﺮا ﺑﯾﺳواد ،ﻋﻧﻌﻧﻪ ﭘﺮﺳت
از ﻧﻌﻣت دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮب ﻣورد ﭘذﻳﺮش اﺳت .درﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﻧﺎﻣﻣﮐن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد وﺳﻳﺎﺳت ﻣدار ﻓﺎﻗد
و زﯾﺮﻧﻔوذ روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ،ﺗﺣﻘق دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
ﺗﺣﻣل وﺧﺮد ﻻزم ،ﺑﺰودى ﺑﻪ دﻳﮐﺗﺎﺗور ﻣﺑدل ﻣﻳﺷود .آرى ﺑـﻰ ﺳـوادى  ،ﺟﮫﺎﻟـت و ﻧﻔﮫﻣـﻰ
درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳـت ﮐـﻪ ﻧﻣﻳﮔـذارد ﻣـﺮدم از ﭘوﺳـﺗﻪ ﻋﻧﻌﻧـﻪ ﭘﺮﺳـﺗﻰ  ،ﻗـوم ﮔﺮاﺋـﻰ و
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﻰ ،ﺳﻣﺗﯽ واﺗﻧﯾﮐﯽ ﺑدرآﻳﻧد  .ﺑﻳﺮون ﮐـﺮدن ﻣـﺮدم از اﻳـن ﺑـدﺑﺧﺗﻰ ﺗـﺎرﻳﺧﻰ ،
ﮐﺎر ﻳک روز و دو روز و ﻳک ﺳﺎل دو ﺳﺎل و ده ﺳﺎل ﻧﻳﺳت  ،ﻳـک ﭘﺮوﺳـﻪ طـوﻻﻧﻰ اﺳـت
وﺗﺎ ﻣﺮزﻧﺎﺑودﮐﺮدن ﺑﯾﺳوادی ازﮐﺷور وﻗت ﻣﯾﺧواھد ﺗﺎ ﻧﺳل ھﺎى ﺟدﻳدى ﺗﺮﺑﻳت و ﺑﺎ ﺳواد
و ﺑﺎ ﻓﺮھﻧگ و ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﻠﻰ ﺑﺎر آﻳﻧد .ﺑﺎﻳد ﻓﺮزﻧدان اﻳـن ﻣـﺮدم را ﺑدرﺳـﺗﻰ آﻣـوزش داد
وﺗﺮﺑﻳت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﻘوق و وﺟﺎﻳب ﺧود و ﻣﻠت و وطن را ﺑـﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻣﻌﻧـﻰ دﻣوﮐﺮاﺳـﻰ را
درﻳﺎﺑﻧد.
در ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﻏﺮب آزادى ﺑﻳﺎن و ﺣق اﻧﺗﻘﺎد رﮐن ﻣﮫم دﻣوﮐﺮاﺳﻰ اﺳت،
و ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ھﻣﻪ ﻣﺮدم ﺣق دارﻧد از طﺮﻳق رﺳﺎﻧﻪ ھﺎى ﺟﻣﻌﻰ ﺑﺻورت ﮐﺗﺑﻰ ﻳﺎ ﺷﻔﺎھﻰ
ھﺮﮐس را ،از رﺋﻳس ﺟﻣﮫور ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﻣور ﭘﺎﺋﻳن رﺗﺑﻪ از طﺮز اداره و ﺷﻳوه ﮐﺎرش
اﻧﺗﻘﺎد و ﺑﺮ طﺮﻓﻰ او را ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﻧﻣﺎﻳﻧد.
آﻳﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻣﻳﺗوان ازرھﺑﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺮد؟ ﻣﮔﺮ ﻧﺻﯾﺮ ﻓﯾﺎض
ﮔﺮداﻧﻧده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ و آﻗﺎی ﯾﻌﻘوﺑﯽ ﻣدﯾﺮ ﻣﺟﻠﻪ آﺋﯾﻧﻪ روز ،ﺟﺰ ﺑﯾﺎن
ﺣﻘﺎﯾق ﭼﻪ ﮔﻧﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮐب ﺷده ﺑودﻧد ﮐﻪ اوﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺷﺎرو دﺳﺗور ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺗﻧظﯾﻣﯽ
ﺑﺰﻧدان ﺳﭘﺮده ﺷد و دوﻣﯽ را آﻧﻘدر ﻟت و ﮐوب ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ﻗﺑﺮﻏﻪ ھﺎﯾش ﺷﮐﺳت.
ﻣﮔﺮﻣﯾﺮﺣﺳﯾن ﻣﮫدوی ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز وﻋﻠﯽ ﭘﯾﺎم ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣدﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺗﺎب ﺟﺰ
اﻧﺗﻘﺎد از رھﺑﺮان ﺟﮫﺎدی ﭼﻪ ﮔﻧﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮐب ﺷده ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺑﻌد از ﻧﺷﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻓﺎﺷﯾﺰم
ﻣﻘدس" روزﻧﺎﻣﻪ ﺗوﻗﯾف و ﺧودﺷﺎن زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد واﮔﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮوآزادی ﺑﯾﺎن
ﺑﻪ داد آﻧﮫﺎ ﻧﻣﯾﺮﺳﯾدﻧد ،ﺷﺎﯾد ھﺮدو آن ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا ﺳﺮﺑﻪ ﻧﯾﺳت ﻣﯾﺷدﻧد وﯾﺎ ﻣﺛل ﭘﺮوﯾﺰ
ﮐﺎﻣﺑﺧش ھﺮﯾک ﺑﻪ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺣﺑس ﻣﺣﮐوم ﻣﯾﮔﺮدﯾدﻧد.
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در ﻳك دﻣوﻛﺮاﺳﻲ آزاد ،ﻣﻔﮫوم آزادي اﻧدﻳﺷﻪ ،ﺑﻳﺎن و آزادي رﺳﺎﻧﻪ ھﺎي ﮔﺮوھﻲ
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺣق ﺑﺣث ﻛﺮدن ،آزادي ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ اﻧدﯾﺷﻪ و ﻧظﺮدﯾﮔﺮان  .ھﺮﻛﺳﻲ ﺣق دارد
ﺑﺮ ﺧﻼف دﻳﮔﺮان ﺑﻳﻧدﻳﺷد .اﻛﺛﺮﻳت ﺣق ﻧدارد اﻗﻠﻳت را از ﺑﻳﺎن اﻧدﻳﺷﻪ ھﺎي ﻣﺧﺎﻟﻔش
ﺑﺎزدارد و ھﺮﻛﺳﻲ ﻣﻳﺗواﻧد اﻧﺗﻘﺎد و دﮔﺮاﻧدﻳﺷﻲ ﻛﻧد .دﻣوﻛﺮاﺳﻲ آزاد ،داﻣﻧﻪ آزادي ھﺎي
اﻧﺳﺎن را ﮔﺳﺗﺮش ﻣﻳدھد و زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ارزﺷﮫﺎي اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺗﺟﻠﻲ ﻣﻳﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ درﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ  ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ واز ﺟﻣﻠـﻪ آزادی ﺑﯾـﺎن
وﻗﻠم واﻧدﯾﺷﻪ وﻋﻘﯾـده واﻧﺗﻘـﺎد وﺟـود ﻧـدارد و ﺑـﺷدت ﺑـﺎ آزادی ھـﺎی ﻣﻧـدرج دراﻋﻼﻣﯾـﻪ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯾﺷود .دراﯾن ﮐﺷورھﺎ آزادي ﺑﯾﺎن واﻧدﻳﺷﻪ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺟـداﺋﯽ
دﯾن از ﺳﯾﺎﺳت ﺑﻪ ھﺮ ﺷﻛﻠﻲ ﻧوآوري وﺑدﻋت و ﻛﻔﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود و ﻣﺟﺎزاﺗش ﻣﺮگ اﺳت.
ﺷـﺎﻳد ﻳﻛـﻲ از ﺑزرﮔﺗــرﻳن ﻋواﻣـل ﺑﺎزدارﻧـده ﺑــراي رﺳـﻳدن ﺑـﻪ دﻣوﻛراﺳــﻲ
درﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎﻛﻳد ﺑراﻳن ﻋﻘﻳده اﺳت ﻛﻪ اﺻول و اﺣﻛﺎم اﺳـﻼﻣﯽ،
روش ﻏﺎﻳﻲ ﻛردار ﺑﺷري اﺳت .در اﺳﻼم ،ازﺗﺳﺎوی ﺣﻘـوق ﺑـﺷری ﻛـﻪ در
ﻏرب رﻋﺎﯾت ﻣﯾﺷود ،ﻧﺷﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺷم ﻧﻣﻳﺧورد .ﺷﻌﺎر داﺋﻣـﻲ ﻓرﻣـﺎﻧﺑرداري
از ﺧﻠﻳﻔــﻪ ،ﺳــﺎﻳﻪ ﷲ در روي زﻣــﻳن ،ﺟــﺎﺋﻲ ﺑــراي وﺟــود ﻓﻠــﺳﻔﻪ ﺣﻘــوق
ﺑﺷرﺑﺎﻗﻲ ﻧﻣﻳﮔذارد.
ﯾﮐﯽ از ﻣﺣورھﺎی ﺗﻌﺎرض اﺳﻼم ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ،ﻣﺳﺋﻠﻪ آزادی
ﻋﻘﯾده وآزادی ﺑﯾﺎن اﺳت .در ﻣواد ھﺟدھم وﻧﺰدھم اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وﻣواد
ھﺟدھم وﻧﺰدھم ﻣﯾﺛﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ آﻣده اﺳت » :ھﺮﮐس ﺣق دارد ﮐﻪ
از آزادی ﻓﮐﺮ ،وﺟدان وﻣذھب ﺑﮫﺮه ﻣﻧدﺷود .اﯾن ﺣق ﻣﺗﺿﻣن آزادی ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣذھب ﯾﺎ
ﻋﻘﯾده وھم ﭼﻧﯾن ﻣﺗﺿﻣن آزادی اﺿﮫﺎر ﻋﻘﯾده و اﯾﻣﺎن اﺳت وﻧﯾﺰ ﺷﺎﻣل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣذھﺑﯽ و
ً
ً
وﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﺑطور
ﻣﻧﻔﺮدا
اﺟﺮای ﻣﺮاﺳم دﯾﻧﯽ اﺳت .ھﺮﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد از اﯾن ﺣﻘوق
ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑﺎﺷد .ھﺮﮐس ﺣق آزادی ﻋﻘﯾده وﺑﯾﺎن دارد وﺣق ﻣﺰﺑور
ﺷﺎﻣل آن اﺳت ﮐﻪ از داﺷﺗن ﻋﻘﺎﯾد ﺧود ﺑﯾم واﺿطﺮاﺑﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد و در ﮐﺳب
اطﻼﻋﺎت واﻓﮐﺎر و دراﺧذ و اﻧﺗﺷﺎر آن ﺑﻪ ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﻣﻣﮐن و ﺑدون ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺮزی
آزادﺑﺎﺷد«.
ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺑﻌﯾض ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﻟﺣﺎظ ﺟﻧﺳﯾت وﻣذھب ،ﻣﺳﺎﻟﻪ آزادی
ﻋﻘﯾده وﺑﯾﺎن وﻗﻠم در اﺳﻼم ﺑﺎﻣﻧدرﺟﺎت اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ درﺗﺿﺎد اﺳت .ﺑﻘول

پنجاه مقالۀ سيستانی

٤٧

دﮐﺗﺮﻣﺣﺳن ﮐدﯾور ،ﯾﮐﯽ ازﻣﺗﻔﮐﺮان اﺳﻼم ﺷﻧﺎس اﯾﺮان :در اﺳﻼم در ﻣوارد ﻣﺗﻌددی
آزادی ﻋﻘﯾده و ﻣذھب ﻣﺣدود وﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از اﯾن ﺣﯾث ﻧﻘض ﺷده اﺳت .ﺑﻪ ﻗول آﻗﺎی
ﮐدﯾور» :ﻣﺳﻠﻣﺎن آزاد ﻧﯾﺳت دﯾن ﺧود را ﺗﺮک ﺑدھد ﯾﺎ دﯾن دﯾﮔﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻧد ،ﭼﻪ در اﯾن
ﺻورت"ﻣﺮﺗد" ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده ﺑﺷدت ﻣﺟﺎزات ﻣﯾﺷود .ﻣﺳﻠﻣﺎن آزاد ﻧﯾﺳت اﻣﺮی را اﻧﮐﺎر
ﮐﻧد ﮐﻪ اﻧﮐﺎر رﺳﺎﻟت ﯾﺎ ﺗﮐذﯾب ﭘﯾﺎﻣﺑﺮ و ﯾﺎ ﺗﻧﻘﯾض ﺷﺮﯾﻌت ﻣﺣﺳوب ﺷود .ﺣﺗﯽ اﮔﺮ ﺧود
را ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑداﻧد ،ﻣﺮﺗد ﺷﻣﺮده ﺷده اﺣﮐﺎم ﻣﺮﺗد ﺑﺮاو ﺟﺎری ﻣﯾﺷود .ھﻣﺳﺮش ﺑﺮ او ﺣﺮام
واﻣواﻟش ﺑﯾن ورﺛﻪ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷود .ﻣﺮﺗد ﻣﻠﯽ ﺳﻪ روز ﻣﮫﻠت دارد ﺗﺎ ﺗوﺑﻪ ﮐﻧد در روز
ﭼﮫﺎرم ھﻣﺎن اﺣﮐﺎم اﻋدام ،ﺑﯾﻧوﻧت ھﻣﺳﺮ و ﺗﻘﺳﯾم اﻣوال درﺑﺎره اش اﺟﺮا ﻣﯾﮔﺮدد .زن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗد ﺷده ﺑﺎﺷد ھﻣﺳﺮش ﺑﺮاو ﺣﺮام ﻣﯾﺷود و اﮔﺮ ﺗوﺑﻪ ﻧﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﺑس ﺑﺎ
اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﻪ ﻣﺣﮐوم ﻣﯾﺷود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗوﺑﻪ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﻣﯾﺮد .ﻧوﺟواﻧﯽ ﮐﻪ واﻟدﯾﻧش ﯾﺎ ﯾﮐﯽ از
آﻧﮫﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑوده اﻧد ،ﭘس از ﺑﻠوغ آزاد ﻧﯾﺳت ﺗﺎ دﯾﻧﯽ ﻏﯾﺮ از اﺳﻼم اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد ،اﮔﺮ ﺑﻪ
ھﺮ دﻟﯾﻠﯽ اﺳﻼم اﺧﺗﯾﺎر ﻧﮐﺮد ،اﺣﮐﺎم ﻣﺮﺗد ﻣﻠﯽ ) اﻋدام ﺑﺮای ﭘﺳﺮ وﺣﺑس ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺷﺎﻗﻪ
ﺑﺮای دﺧﺗﺮ( در ﺑﺎره او ﺟﺎری ﻣﯾﺷود .ﺗﻠﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ از اﺳﻼم در ﻣورد اھل ذﻣﻪ ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن وﯾﮫودﯾﺎن وزرﺗﺷﺗﯾﺎن ﮐﻪ در داراﻻﺳﻼم زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد آزاد ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﻧﺳﯾﻪ وﮐﻠﯾﺳﺎ
وﺻوﻣﻌﻪ وآﺗﺷﮐده اﺣداث ﮐﻧﻧد .وآزاد ﻧﯾﺳﺗﻧد دﯾن ﺧود را ﺗﺑﻠﯾﻎ وﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻧﻧد .اھل ذﻣﻪ
آزاد ﻧﯾﺳﺗﻧد دﯾن ﺧود را ﺑﻪ ﻏﯾﺮ از اﺳﻼم  ،ﺑﻪ ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﯾﮫودﯾت وﻣﺟﺳوﯾت ﺗﻐﯾﯾﺮ دھﻧد
واﻻ ﮐﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد....از دﯾدﮔﺎه اﺳﻼم ﺳﻧﺗﯽ ،ﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻋم از اﯾﻧﮐﻪ اھل ﮐﺗﺎب ﺑﺎﺷﻧد
اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺑول ﺷﺮاﯾط ذﻣﻪ ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ ﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎھده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .واﺟب اﺳت اﺳﻼم
ﺑﺮ اﯾﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷود ،اﮔﺮ ﻧﭘذﯾﺮﻧد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺟﮫﺎد ﻣﯾﺷود ).ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ اﯾن دﺳﺗﻪ از
ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔﺎر ﺣﺮﺑﯽ  ،ﻧﺟس اﻧد ،ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣوظف اﻧد ﺑﺎ اﯾن طﺑﻘﻪ از ﻣﺮدم ﭘﯾﮐﺎر ﮐﻧﻧد
ً
اﺻوﻻ ﺣق ﺣﯾﺎت ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳد ﺑﻪ آزادی ﺑﯾﺎن
وﮔﺮدن آﻧﺎن را ﺑﺰﻧﻧد (.اﯾﻧﮔوﻧﻪ آدﻣﯾﺎن
وﻋﻘﯾده وﻣذھب«.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل » در اﺳﻼم ﺳﻧﺗﯽ ،آزادی ﻋﻘﯾده وﺑﯾﺎن وﻣذھب ﺗﻘﺮﯾﺑﺎً ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت ...از
اﯾن دﯾدﮔﺎه اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗب وﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘد آراء و رد ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﮐﺗب ﺿﻼل ﻣﺣﺳوب ﺷده  ،ﻧﺷﺮ و ﺗوزﯾﻊ آﻧﮫﺎ ﺣﺮام و ﻣﻣﻧوع اﺳت .دﯾﮔﺮ ﮐﺎﻻھﺎی
ﻓﺮھﻧﮔﯽ از ﻗﺑﯾل ﻓﯾﻠم و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮐﺎرﯾﮐﺎﺗور وﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ و اﯾﻧﺗﺮﻧت وﻣﺎھواره و ....ﻧﯾﺰ
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ﻣﺷﻣول ھﻣﯾن اﺣﮐﺎم اﻧد .در ﻣﺟﻣوع در ﺣﮐوﻣت ھﺎی دﯾﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن  ،آزادی ﻗﻠم،
آزادی ﻋﻘﯾده وﻣذھب ﻣﻧﺗﻔﯽ اﺳت .آﻧﭼﻪ واﺿﺢ اﺳت ﻧﻘض آزادی ﻋﻘﯾده و ﻣذھب وﺑﯾﺎن
وﻗﻠم درﺗﻠﻘﯽ ﺳﻧﺗﯽ از اﺳﻼم اﺳت .اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧﯾن آزادﯾﮫﺎی را درﺗﻌﺎرض ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑﺎ دﯾﻧداری وﺗﺷﺮع ﻣﯾداﻧد و ﺑﺮای ﺣﻔظ اﯾﻣﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺗوا ﺑﻪ ﻧﻘض ﯾﺎ ﺗﺣدﯾد
ً
ازﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﺣﺳن ﮐدﯾور ﺑﺎ ﻣﺎھﻧﺎﻣﻪ آﻓﺗﺎب ،ﺷﻣﺎره ،٢٧
اﯾﻧﮔوﻧﻪ آزادﯾﮫﺎ را ﻣﯽ دھد) «.
ﺗﯾﺮ(١٣٨٢

دشمنی بنيادگرايان با دموکراسی
ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ  ،ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺧواﻧﯽ
اﺳت ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﺗﺳوﯾد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺷﻣﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
اﺑﺮازﮐﺮد و ﮔﻔت  :ﺑﺎﯾد ﮐﻠﻣﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺣذف ﮔﺮدد وﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﻪ
ﺟﻣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﯾﺰﺑﺎﯾد از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺣذف ﺷود.
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﻳش  ،ﻳک ﻧوﻳﺳﻧده ﺧطﺮ ﮐﺮدو درﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺷﺮﯾﻪ آﻓﺗـﺎب
زﯾﺮﻋﻧوان»ﻓﺎﺷﻳﺰم ﻣﻘدس« از ﻋﻣﻠﮐﺮد رھﺑﺮان دﻳﻧﻰ -ﺗﻧظﯾﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﺗﻘـﺎد ﮐـﺮده
ً
ﺳﺎده ﺑﺷﺮی ﻓﺮﺳﻧگ ھﺎ
،ﻧوﺷت  »:اﺳﻼم ﻣﺎ را اﻣﺮوز ﻋﻠﻣﺎﻳﯽ ﺗﻔﺳﻳﺮ ﻣﻳﮐﻧﻧد ﮐﻪ از اﺻول
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم آﻗﺎی ﺳﻳﺎف ﺑﻪ ھﻳﭻ ﺑﮫﺷﺗﯽ راه ﭘﻳـدا ﻧﺧواھـد ﮐـﺮد .اﮔـﺮ
اﻳﺷﺎن اﺳﻼم را درک ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،ﺣداﻗل زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺷـﺎن ﺑـوﻳﯽ از اﺳـﻼم داﺷـت.
آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺟﺎی ﮐﺗﺎب ﺧداوﻧدی ً
آﻳﻪ وﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺎﺑل را ﮐـﺷف ﮐـﺮده ﺑودﻧـد ﮐـﻪ آﻧـﺮا ﺑـﺎ
ﺑﻣب و راﮐت وطﻳﺎره ﺑﺮﺳﺮﻣﺮدم ﺑدﺑﺧت وزﺑون ﺑﻪ ﺗﻌﺑﻳﺮ ﻧﺷﺳﺗﻧد .آﻗﺎی ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ﺑـﻪ ﮐـدام
ﮐﺗﺎب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﻳﻣﺎن دارد؟ اﺻﻼ ھﻣﻳن ﻣﻼﻋﻣﺮ ﻋﺰﻳﺰ را ﺑﺑﻳﻧﻳد  :اﺳﻼم او اﺳﻼم ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ
و ﻣﺮگ اﺳت .اﺳﻼم اﺳﻳﺮی و ﺑﺮدﮔﯽ اﺳت .اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐـﻪ ﺑﺎﻳـد ﺑـﺎ ﺗﻣـﺎم وﺟـود ﺑـﺎ آن
ﮐﺎﻓﺮ ﺷد ،وﻟﯽ ﺑﺎزھم ﺧدا ﭘدر اﻳن ﻣﻼﻋﻣﺮﻋﺰﻳﺰ را ﺑﻳﺎﻣﺮزد ﮐﻪ ﺣد اﻗل ﮐﻣﺗـﺮ از ﻣﻼھـﺎی
ﻣدرن ﻣﺎ ازﺧون ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧود ﮐﺎﺧﮫﺎ درﺳت ﻧﮐﺮد .ﻣـن ﻧﻣـﯽ داﻧـم ﮐـﻪ اﺳـﺗﺎد رﺑـﺎﻧﯽ ،
اﺳﺗﺎد ﺳﻳﺎف  ،آﻳت ﷲ اﻟﻌظﻣﺎ ﻣﺣﺳﻧﯽ و ﺧﻳﻠـﯽ از ﺑﺰرﮔـﺎن دﻳﮔـﺮ ﺑـﺎ ﮐـدام روﻳـﯽ اﻋـﻼم
ً
ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ اﺳﻼم ؟ درﺣﺎﻟﻳﮐـﻪ ﺿـﻣن آﻟـوده ﺑﺧـون
ﻣﻳﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻣﻔﺳﺮان دﻳن اﻧد وﭼﮫﺮه ھﺎی
ﺑودن دﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎرﮐﺷﺎن ،ﮐﺎﺧﮫﺎ از ﻋﺰت و آﺑﺮوی اﻳن ﺳﺮزﻣﻳن ﺑﺮای ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ اﻧـد .از
ذﮐﺮ ازدواج ھﺎی ﻣﮐﺮر اﻳن ﺣﺿﺮات ﻣﻳﮔذرﻳم  ،اﻣﺎ ﻟطف ﮐﻧﻧد و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻧد ﮐﻪ ﺑﺮاﺛـﺮ ﮐـدام
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ﻓﻌﺎﻟﻳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﺮوع ﮐﻪ ﺧﻣس و ذﮐﺎت آﻧﺮا ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد  ،اﻳن ھﻣﻪ ﻣوﺗﺮ ﮐﺮوزﻳﻧگ
و ﺧدم و ﺣﺷم را ﺧﺮﻳده اﻧد ؟« )اﻓﺗﺎب،ﺷﻣﺎره  ،٢٠ﺟون (۲۰۰۳
اﻳن اﻧﺗﻘﺎد ازرھﺑﺮان دﯾﻧﯽ  -ﺗﻧظﯾﻣﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻋث واﮐﻧش ﺷدﻳد ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﮐﺎران
دوﻟﺗﯽ ﺗﺣت ﻧﻔـوذ رھﺑـﺮان ﺗﻧظﻳﻣـﯽ واﻗـﻊ ﺷـد و ھﻧـوز ﺑﺟـﺰ ﻣﺣـدود ﮐـﺳﺎﻧﻰ آن ﻣﻘﺎﻟـﻪ را
ﻧﺧواﻧده ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺣﮐم ﺗوﻗﻳف ﻧﺷﺮﻳﻪ و زﻧداﻧﻰ ﺷدن ﻧوﻳﺳﻧده و ﻣـدﻳﺮ ﻧـﺷﺮﻳﻪ ﺻـﺎدرﮔﺮدﻳد
ودر ظﺮف ﮐﻣﺗﺮ از دوھﻔﺗﻪ ﺣﮐم اﻋدام ھﺮدوى ﺷﺎن ﺻﺎدرﺷد .و اﮔﺮ ﮐﻣک ﺑﻪ ﻣوﻗـﻊ ﻧﮫـﺎد
ھــﺎى ﺣﻘــوق ﺑــﺷﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠــل  ،ﮐﻣــﺳﻳون ﻣــﺳﺗﻘل ﺣﻘــوق ﺑــﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ،اﺗﺣﺎدﻳــﻪ
ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن ﺑدون ﻣﺮز ﻓﺮاﻧﺳﻪ واﺗﺣﺎدﻳـﻪ ژورﻧﺎﻟـﺳﺗﺎن اﻓﻐـﺎﻧﻰ ﻧﻣـﻰ ﺑـود ،اﻳـن دوﻧوﯾـﺳﻧده
ﺟوان  ،ﻣﻔت و راﻳﮔﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﻳﺳت ﺷده ﺑودﻧد .اﻳن ﻋﻣل ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟـت ﮐـﺮزی ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن وﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن و روﺷﻧﻔﮐﺮان اﻓﻐـﺎﻧﯽ و ﻣﺟـﺎﻣﻊ ﺑـﻳن اﻟﻣﻠﻠـﯽ را دﭼـﺎر ﻧﮔﺮاﻧـﯽ
ﺳﺎﺧت وآﻧﮫﺎ ﻧﮔﺮاﻧﯽ ﺧود را ازاﻳن ﻋﻣل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺑﺮاز داﺷـﺗﻧد و ﺧواھـﺎن رھـﺎﻳﯽ
دو ﺗن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎر اﻓﻐﺎن ﺷدﻧد.
ً
ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،درﺑﻳﺎﻧﻳﻪ
ﻟﺧﺿﺮ اﺑﺮاھﻳﻣﯽ ،
ﻳﯽ در ﮐﺎﺑل روز  ٢٢ﺟون اﻋﻼم داﺷت ﮐﻪ دوﻟت ﺑﺎﻳد ھﺮﭼﻪ زود ﺗﺮ اﻳن دو روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮔﺎر را رھﺎ ﮐﻧد و در ﺟﮫت ﺗﻘوﻳت آزادی ﺑﻳﺎن  ،ﺗوﺳﻌﻪ ﻧﮫﺎد ھﺎی دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ،ﻣﺣﺎﻓظت
از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎران و ﺗﺿﻣﻳن آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت ﺗﻼش ﮐﻧد و ﺑﺎﻳد ﻣﺗوﺟﻪ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺗوﻗﻳف
ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣذﮐور ﮐﻣﮐﯽ در ﺟﮫت آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.ﺧﺎﻧم ﻣﺎرﮔﺮﻳت ﻟدﻧﺮ ،ﻣﺳﺋول
ﻋﻔو ﺑﻳن اﻟﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ اظﮫﺎر ﻧظﺮﻧﻣود وﮔﻔت »:اﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواھد
ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻳک ﮐﺷور ﻣدرن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻳد آزادی ﺑﻳﺎن و ﻗﻠم را ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺧود ﺗﺿﻣﻳن ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧظﺮﻳﺎت ﺧود را آزاداﻧﻪ ﺑﻳﺎن ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺗﻔﻧگ ﭘﺎﻳﺎن
دھﻧد ) «.ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ  ٢۵ ،ﺟون (۲۰۰۳
ﻗﺑل از اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،روز  ۳ﻣﯽ ) روز ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻣطﺑوﻋﺎت( از وﺿﻌﻳت آزادی ﺑﻳﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺮده ﮔﻔﺗﻪ ﺑود »:ﻧﻳﺮوھﺎی اﻣﻧﻳﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻳﺟﺎد ﻓﺿﺎی رﻋب و وﺣﺷت  ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎران را از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎدی
ً
درﺑﺎره ﺣﺎﮐﻣﻳت اﻳن ﮐﺷور ﻣﻧﺻﺮف ﻣﻳﮐﻧﻧد .ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن  ،ﻳﮐﯽ از ﭘﮋوھﺷﮔﺮان ﺑﺧش
آﺳﻳﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﻳﮔوﻳد  :آزادی ﻣطﺑوﻋﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﻌﺮض
ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮاردارد .وﻧﻳﺮوھﺎی ﭘوﻟﻳس  ،ارﺗش و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎرات ) اﻣﻧﻳت ﻣﻠﯽ (
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ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران اﻓﻐﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮگ و زﻧدان ﺗﮫدﻳد ﻣﻳﮐﻧد .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت
ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﮐﻪ در  ۲ﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷد ،ﺑﺳﻳﺎری ازاﻳن ﺗﮫدﻳدھﺎ و دﺳﺗﮔﻳﺮی ھﺎ
ﺑﻌد ازآن روی داده اﺳت ﮐﻪ ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎران ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم )وزﻳﺮ دﻓﺎع وﻗت(  ،ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ)وزﻳﺮﻣﻌﺎرف وﻗت(،
وﺷﻣﺎری از رھﺑﺮان ﺟﮫﺎدی اﻳن ﮐﺷور ،ھﻣﭼون ﺑﺮھﺎن اﻟدﻳن رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺑداﻟﺮﺳول ﺳﻳﺎف
را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗﺮار داده اﻧد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺑﺧش ﺑﻳﺷﺗﺮ اﻳن ﺗﮫدﻳدھﺎ ،ﺗوﺳط
ﻧﻳﺮوھﺎی اﻣﻧﻳت ﻣﻠﯽ) ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﯽ از ﺷورای ﻧظﺎر( ،اﻋﻣﺎل ﻣﻳﺷود « ) ﺟﺎم ﺟﮫﺎن ﻧﻣﺎی
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ  ۵ﻣﯽ ( ٢٠٠٣
اﻳن ھﻣﻪ ﻧﺎرواﺋﻳﮫﺎ و اﻳن ھﻣﻪ وﻳﺮاﻧﮔﺮی ھﺎ و اﻳن ھﻣﻪ ﮐﺷﺗﺎر ھﺎ زﻳﺮ ﺳﺮ رھﺑﺮان
ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎی اﻓﺮاطﯽ اﻓﻐﺎن ﻧﮫﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﮐﺳب ﻗدرت ﺑﻳﺷﺗﺮ وﻳﺎ ﺣﻔظ آن  ،ھﺮﻳک
اﻓﺮاد واﺑﺳﺗﻪ ﺑﺧود را ﺑﺟﺎی ﺑﺮادری و ﺗﻔﺎھم و ﮔذﺷت  ،ﺑﺳوی ﻧﻔﺎق و ﺑﺮادر ﮐﺷﯽ و
ً
درﺧﺎﻧﻪ ﺧدا را در
ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ﺗﺷوﻳق ﮐﺮده اﻧد .اﻳن ھﻣﺎن رھﺑﺮان اﻧد ﮐﻪ ﺳوﮔﻧد
ﺑﻳﺮون از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮐﺳﺗﺎﻧدﻧد .اﻳن ھﻣﺎن رھﺑﺮاﻧﯽ اﻧد ﮐﻪ ﻣﻠﻳوﻧﮫﺎ داﻟﺮو ﭘوﻧد و ﷼
ﮐﺷورھﺎی ﮐﻣک ﮐﻧﻧده ﺑﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن را درﺟﻳب ھﺎی ﺧود ﻣﻳﺮﻳﺧﺗﻧد و ﻣﺟﺎھدﻳن را ﺑﺎ ﺷﮐم
ﮔﺮﺳﻧﻪ راھﯽ ﻣﻳداﻧﮫﺎی ﻣﺮﮔﺑﺎر ﺟﮫﺎد ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،ﺑدون آﻧﮐﻪ دﻳﻧﺎری از آن ﭘوﻟﮫﺎی ﮐﻣک ﺷده
ً
آواره ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﺟﺎی ﺣﻘوق و ﻣﺰد ﺧون ﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﻧد و اﮐﻧون از
را ﺑﻪ ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﺑﺮﮐت ھﻣﺎن ﭘوﻟﮫﺎﺳت ﮐﻪ ھﺮﻳک ﺑﺮای ﺧود ﻗﺻﺮھﺎی ﺧﯾﺎل اﻧﮔﯾﺰدرﺳت ﮐﺮده اﻧد.
رﺑﺎﻧﯽ در دوﻣﻳن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﻣﺳﻌود ﺷﻧﺎﺳﯽ درﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﺧود ﮔﻔت ":آﻧﺎﻧﻳﮐﻪ ﻣﻳﮔوﻳﻧد
 ،ﻣﺟﺎھدﻳن ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل را ﺧﺮاب ﮐﺮده  ،دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺟﺎھدﻳن و دﺷﻣﻧﺎن اﺳﻼم اﻧد ".ﺑﻪ ﭼﻧﻳن
دﻳده دارا ﺋﯽ ھﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔوﻳﻧد دروﻏﮫﺎی ﺷﺎﺧدار .ﺑﻪ ﻋﻘﻳدهً ﺻﺎﺣﺑﻧظﺮان  ،ﺑﺮای ﺑﯽ
روﻧق ﺳﺎﺧﺗن دﮐﺎن ﺳودﺟوﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ از دﻳن ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺑﺰاری ﺟﮫت ﻓﺮﻳب دادن ﻣﺮدم ﻳﺎ
ﺑﺰرگ ﺟﻠوه دادن ﺧود و ﮐوﭼک ﻧﻣودن دﻳﮔﺮان و ﺗﺣت ﺗﺎﺛﻳﺮ در آوردن ﻋواطف و
اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑﮫﺗﺮﻳن وﺳﻳﻠﻪ آﻣوزش ﻋﻠم و داﻧش ﺑﺮای ﺑﻳدار
ً
ﺷﺧﺻﺎ دﻳن را ﺑﻔﮫﻣد و ﺑداﻧد ﮐﻪ دﻳن ﭼﻳﺳت و
ﮐﺮدن و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺮدم اﺳت ﺗﺎ ھﺮﮐس
ﺑﺮای ﭼﻪ آﻧﺮا اﺣﺗﺮام ﻣﯽ ﮐﻧد؟ و رھﺑﺮان ﻣذھﺑﯽ ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺧود
ﮐﻣﺗﺮﺑدان ﻋﻣل ﻣﻳﮐﻧﻧد؟

ﭘﺎﯾﺎن
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مقالۀ پنجم
بھترين راه نجات از چنگ استبداد  ،سيکوالريزم است!
سيکوالريزم چيست؟
درﯾوﺗﯾوب Youtubeﺗﺣت ﻋﻧوان ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ﭼﯾﺳت؟ ﻋده ﯾﯽ از ﺻﺎﺣب
ﻧظﺮان وداﻧﺷﻣﻧدان ﻋﺮﺻﮥﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺑﺮاز ﻧظﺮﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﺎب آن ﻧﮐﺎت ﺑﺮای
ﻓﮫم و درک ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﻧظور ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣک ﻣﯾﮐﻧد .در اﯾن ﻧظﺮﯾﺎت از ﺳﯾﮐوﻟﺮﯾﺰم
ﭼﻧﯾن ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﺷود :
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﯾک اﻋﺗﺮاض اﺳت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺷﺎﻧدن اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﺧﺎطﺮزﻧدﮔﯽ
دﯾﮔﺮﮐﻪ ﻣﺎ ھﯾﭻ از آن ﻧﻣﯾداﻧﯾم.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﮔذار ﺧدا ﺧودش از ﺧود ﺣﻔﺎظت ﮐﻧد.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،ﻧﺎم دﯾﮔﺮی اﺳت ﺑﺮای ﺣس ﻣﺷﺗﺮک و ﻋﻘل ﺳﺎﻟم.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﯾﻌﻧﯽ ﺗواﻓق در اﻧﺗﺧﺎب ﺗواﻧﺎﺋﯾﮫﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻣطﻠوب وﻗﺎﺑل درک
ھﺳﺗﻧد.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،ﻋﻘﯾده ﺑﻪ ﺳﺎﺧت ﺧﺎﻧﻪ در ھﻣﯾن ﺟﮫﺎن دارد،ﺑﻪ ﺳﺧن دﯾﮔﺮ
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ﯾﻌﻧﯽ داﺷﺗن ﺧوراک وﭘوﺷﺎک وﮐﺎﺷﺎﻧﻪ وﺳﻘف در اﯾن ﺟﮫﺎن.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،اﻧﺮژی ،آﮔﺎھﯽ واطﻼﻋﺎت ،ﻣﺷﺎھده وﺗﺟﺮﺑﻪ اﺳت ﺗﺎ ﯾک ﭼﯾﺰ ﻧﺎﻣﻌﻠوم
وﻣﺎوراء طﺑﯾﻌت.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،آرزوی ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ دراﯾﻧﺳوی ﮔورﺳﺗﺎن اﺳت.ﮐﺳب داﻧش ،ﻟذت ﺑﺮدن
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از ھﻧﺮ ،وﻧوﯾد دھﻧده ﺑﺮای آﺳﺎﯾش ﻧﮋاد ﺑﺷﺮی اﺳت.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،اﺳﺗﻘﻼل ،آﮔﺎھﯽ وﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻣﻪ آزادی اﺳت .ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﯾﻌﻧﯽ
زدودن دﺷﻣﻧﯾﮫﺎی ﻓﺮﻗﻪ ای،وﮐﯾﻧﻪ ھﺎی دﯾﻧﯽ .ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﯾﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای
ﺧودﺗﺎن و ﺑﺮای ﯾﮐدﯾﮔﺮ .ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،ﭘﺮورش ذوق ھﺎ و ﺳﻠﯾﻘﻪ ھﺎ.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،اﻋﺗﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﻓﺮدی،ﮐﺎرﻣﻌﻘوﻻﻧﻪ ،و ﻓﺮاﻏت ﻣﻌﻘوﻻﻧﻪ.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﭘﺮورش دوﺳﺗﯽ وﻣﮫﻣﺎن ﻧوازی ﺧﺮدﻣﻧداﻧﻪ.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺣﺎل ﺑﺟﺎی ﮔذﺷﺗﻪ ،ﺑﺮای اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای دﻧﯾﺎی
دﯾﮔﺮ.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﯾﻌﻧﯽ داﺷﺗن ﺣق اظﮫﺎرﻋﻘﯾده و اﻓﮐﺎرت ،ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏم ﭘﺎپ ،ﮐﺷﯾﺷﺎن،
و ﺧداﯾﺎن.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﺑودی ﮐﺎر آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺗﺮس را ﺗﺟﺎرت ﻣﯾﮐﻧﻧد .ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،
ﺳﻌﯽ در ﭘﯾدا ﮐﺮدن روش ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت .ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﮐﺎرﮐﺮدن را ﭘﺮﺳﺗش
)ﻋﺑﺎدت( ﻣﯾداﻧد،ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯾﺎﯾﺷﮔﺮ.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﮔوﯾد:زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺟواھﺮات "ﮐﺮدار ﻧﯾک"آراﺳﺗﻪ
ﮐن! ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،ﺑﻪ ﺧود ﺗوﺟﻪ ﮐﺮدن اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺗواﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮔﺮان ﮐﻣک ﮐﻧﯽ،
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،آراﻣش وﺧوﺷﻧودی را ﺑﺮای روان آدﻣﯽ ﻣطﺮح ﻣﯾﮐﻧد.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،آﺗش درد ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺳﺎزد.ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﯽ وﻓﻘﺮوﺑﯾﻣﺎری
ﺳﺮدﺷﻣﻧﯽ دارد.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﺑﻪ ﻧﯾﺎﯾش ﮐﺮدن وﮔﺮﻓﺗن ﺑﺎور ﻧدارد ﺑﻠﮐﻪ اﻋﺗﻘﺎد ﺑﻪ ﻟﯾﺎﻗت داﺷﺗن
وﺑدﺳت آوردن دارد .ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ،اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺧﺮدﻣﻧدی واﺳﺗﻘﻼل اﺳت.ﯾک اﻋﺗﺮاض اﺳت
ﻋﻠﯾﻪ ظﻠم وﺳﺗم ﻣذھﺑﯽ ،ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺑداد ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ.ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧده وﺑﺮده وﺗﺎﺑﻊ ﺑودن ﺑﻪ ﯾک ﺷﺑﺢ ،وﯾﺎ
ﮐﺷﯾش.
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم،ﻣﯾﮔوﯾد راه ﺧود راﺑﺎ ﻧور ﺧورﺷﯾد"دوﺳﺗﯽ وﻋﺷق" روﺷن ﺑدار!
ً
ﻓوﻗﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾد ،اﮐﻧون
ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم ﺗوﺳط داﻧﺷﻣﻧدان
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ﺑﻪ ﻧظﺮﯾﺎت ﭼﻧد ﺻﺎﺣب ﻧظﺮاﻓﻐﺎن ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﮐﻧﯾم:
آﻗــﺎی درﻳـــځ  ،دﮔــﺮ اﻧـــدﯾش اﻓﻐــﺎﻧﯽ ﻣﻘـــﯾم اطــﺮﻳش ،درﻣـــورد ﺳـــﮐوﻻرﯾﺰم
درﻧظﺮﺧواھﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟـﺮﻣن ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ۲۰۰۹ /۴ /۱۲ﭼﻧـﯾن ﻧوﺷـﺗﻪ ﺑـود  " :د
ټوﻟوﺳﺗوﻧځو د ھواري ﻳوازﻳﻧۍ ﻻر دا ده ﭼﯥ دﺳﻳﮐوﻻر ﺳﻳﺳﺗم ﭘﻪ رڼﺎﮐﯥ ،دﻳـن  ،ﺳـﺎﻳﻧس
او ﺳﻳﺎﺳت ﺳﺮه ﺑﯾل ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻳـﺳﺗم ﮐـﯥ ھﻳﭼﺎﺗـﻪ دګﻳﻠـﯥ او ﻣﺮورﺗﻳـﺎ ځـﺎی ﻧـﻪ ﭘـﺎﺗﯥ
ﮐﭔږي .دﺑﺷﺮ دﺣﻘوﻗو دﻧړﻳواﻟﯥ اﻋﻼﻣﻳﯥ ﭘﻪ رڼﺎﮐﯥ ﻣدﻧﻲ ﻗﺎﻧون ھم ﭘﻪ ﻳوه ټوﻟﻧـﻪ ﮐـﯥ دﻳﻧـﻲ
او ﻣذھﺑﻲ ﺗوﭘﻳﺮوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻧځﻪ وړي اوھم ددﻳـن وﻣـذھب ﭘﺮوړاﻧـدې ﮐﺮﮐـﻪ ﭘـﺎی ﺗـﻪ رﺳـوي
.ﺳﻳﮐوﻻرﻳﺰم ﭘﻪ ھﯾڅ ﻣﺎﻧﺎ د دﻳن دښﻣﻧۍ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دی .ھﻐﻪ د دﻳن وﺟداﻧﻲ ارزښت ﺗﺮ ھﺮ
ﺑل ﺳﻳﺳﺗﻣﻪ ښﻪ ﺳﺎﺗﻼی ﺷﻲ .ھﻐوی ﭼﯥ ﻏواړي دﻳن ﺗﻪ ﺳﭘﮐﺎوی وﻧﺷﻲ او ﻟﻪ ﺧدای ﺳﺮه
داﻧﺳﺎن اړﻳﮐﻲ درﻳښﺗﻳﻧﻲ اﻳﻣﺎن اوﻋﻘﻳدې ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﭘﺮ ځﺎی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ؛ ﺗﺮ ﺳﻳﮐوﻻرﻳﺰم ﭘﺮﺗـﻪ
ﺑﻠﻪ ﻻر ﻣوﻧدﻻی ﻧﺷﻲ.ﮐﻪ څوک ﭘﻪ رﭔښﺗﻳﺎ ﻟﻪ دﻳن ﺳﺮه ﻣﻳﻧﻪ ﻟﺮي ،ھڅﻪ دې وﮐړي ﭼﯥ دﻳن
ﻟﻪ ﺳﻳﺎﺳﺗﻪ ﺑﭔل ﺷﻲ.ځﮐﻪ ﺳﻳﺎﺳت زښﺗﻪ ډﭔﺮې ﻻﻧﺟـﯥ ﻟـﺮي او داﺳـﻣﻪ ﻧـﻪ ده ﭼـﯥ دﻳـن ﭘـﻪ
ﻻﻧﺟو واړول ﺷﻲ" .
اﻧدﯾﺷﻣﻧد دﯾﮔﺮ اﻓﻐﺎن،آﻗﺎی ﺳﯾدھﺎﺷـم)ﺳـدﯾد( از آﻟﻣـﺎن در ﻣـورد ﺟـداﺋﯽ دﯾـن از
دوﻟت ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد" :ﺟداﺋﯽ دﯾن و دوﻟت ﯾﮐﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت اوﻟﯾـﻪ ﺑـﺮای رﺷـد و ﺷـﮔوﻓﺎﺋﯽ
ﯾک ﮐﺷور اﺳت ...آﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ طﺮﻓـدار ﺟـداﺋﯽ دﯾـن از دوﻟـت ـ دﯾـن از ﺳﯾﺎﺳـــت ـ ھـﺳﺗﻧد
ھﯾﭼﮔﺎه دﯾن را ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد .ﻧﻔﯽ ﯾک اﻧدﯾﺷﻪ ـ ھﺮاﻧدﯾﺷﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷد -ﺑﺎﺗﻔﮐﺮ ﺳﮐوﻻرﯾﺳﺗﯽ
ھﻣﺎھﻧگ ﻧﯾﺳت .ﺳﮐوﻻرھﺎ طﺮﻓدار ﺗﮐﺛﺮﮔﺮاﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و از آن دﻓﺎع ﻣﯾﮐﻧﻧـد ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
طﺮﻓداران ادﻏﺎم ﺳﯾﺎﺳت و دﯾـن ھﻣـواره ﺗـک ﺻـدا ھـﺳﺗﻧد؛ ﯾﻌﻧـﯽ ﺗﻧﮫـﺎ ﺧواھـﺎن ﺗﺣﻣﯾــل
اﻧـدﯾﺷﻪ ھﺎی ﺧود ﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .آن ھﺎ ﺣق اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮐﻧﻧد و اﯾـن ھـﺎ ﺟـﺰ ﻣﻌـدوم ﮐـﺮدن ﺣـق
ﮐﺎری دﯾﮔﺮی ﻧدارﻧد .ﺣﮐوﻣـت ھــﺎی دﯾﻧـﯽ ﻣوﺟــود ھﻣـﻪ ﺑــﻪ ﺷـﮐل اﺳـﺗﺑدادی اداره ﻣـﯽ
ﺷوﻧد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳـﻌودی ،اﻧـدوﻧﯾﺰﯾﺎ ،ازﺑﮐـﺳﺗﺎن ،ﺳورﯾــﻪ و  ...در ﻧظـﺎم
ھﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﮐوﻻرﯾﺰم ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد دﯾن ﺑﻌﻧـوان ﮐـﺎﻻ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻗـدرت و
ﺛﺮوت ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻣﯾﺷـود .در ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﮫﺎ دﯾـن ،در ﺟﺎﯾﮔـﺎه ﻣﺗﻧﺎﺳـب ﺑـﺎ ﺧـودش ﻗـﺮار ﻣـﯽ
ً
واﻗﻌﺎ ﻻزم اﺳت ـ ﺑﺎ ﻣﺷوره ﺑﺎ دوﻟت
ﮔﯾـﺮد و اﻣور ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎﺣت ﺳﯾﺎﺳت را ـ ﺟﺎﺋﯾﮐﻪ
و ﺗواﻓق ﺑﺮ ﺣﺳب واﻓﻌﯾت ھﺎی ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﻋﯾﻧﯽ و ﻓـﺮا ﺧــور ﺣــﺎل و اﻣﮐﺎﻧـﺎت ﻋﻣﻠـﯽ
اﻧﺳﺎن ﺑﻌد از اﯾن ﮐــﻪ دوﻟـت ﺧواھـﺎن ﭼﻧـﯾن ﻣـﺷوره ﺷـود ،در ھﻣـﺎن ﻣـوردی ﮐـﻪ ﻻزم
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اﺳــت ،ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺷﮐل ،ﻣﻧﺣﯾث ھﻣﮐﺎر دوﻟت و ﺑﻪ ﺳود ھﻣﮔﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﻣـﯽ ﺑـﺮد و ﺑـﺎ دوﻟـت
ھﻣﮐﺎری ﻣﯾﮐﻧد .ﺑﺎور ﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗوان ﺑودن اﻧﺳﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﺷش ھـﺎی
ﻣﺎدﯾﺎت و ﺟﮫﺎن ﺧواھﯽ ،از ھﻣﻪ اوﻟﺗﺮ ﺑﺳود دﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑـﺮای رھــﺎﺋﯽ از آﻟـودﮔﯽ ،از
ﺳﯾﺎﺳت دوری ﮐﻧد .ﮔواه اﯾـن ﻣـدﻋﺎ ،اﮔـﺮ ﺧﯾﻠـﯽ دور ﻧـﺮوﯾم ،ﺳﯾﺎﺳـت ﺳـﯽ ﺳـﺎل ﮔذﺷـﺗﻪ
ﮐﺷور ﻣﺎ و رھﺑﺮان واﻻ ﻣﻘﺎم دﯾﻧﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺑوده اﺳت .اﮔﺮ اﯾن دوره ﺑﺎ آن ھﻣﻪ ﺑﯾداد
رھﺑﺮان دﯾﻧﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﭼــﺷم ھﺎی ﻣﺎ را ھﻧوز ھم ﺑﺎز ﻧﮐـﺮده ﺑﺎﺷـد ،ﺧـدا ﺑـداد ﻣـﺎ ھـﺎ
ﺑﺮﺳد!" ) ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آن ﻻﯾن ،ﺑﺧش ﻧظﺮﺧواھﯽ درﻣورد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟداﺋﯽ دﯾن از
دوﻟت ﺑﻘﻠم ﻣﺳﻌود ﻓﺎراﻧﯽ ،ﻣﯽ (۲۰۰۹
وﺟﻧﺎب اﻣﯾن ﷲ از ھﺎﻟﻧد در ﻣورد ﺳﮐوﻻرﯾﺰم ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻧوﯾـﺳد" :ﺳـﮐوﻻرﯾﺰم ﺟﻠـو
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از دﯾن را ﺳد ﻣﯾﺷود .ﺳﮐوﻻرﯾﺰم رﻓﺎه ﻣﺮدم را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺳﮐوﻻرﯾﺰم
ﺧواﺳت ﺧداوﻧد را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻋﯾﻧﯾـت ﻣﯾدھـد .ﺳـﮐوﻻرﯾﺰم ﺗـﺿﻣﯾن دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ و آزادی
اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ھوﯾت دﯾﻧﯽ و ﻋﻘﯾدﺗﯽ اش ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯾـﺳﺎزد .ﺳـﮐوﻻرﯾﺰم ﺑـﺎر ﻣﻔـت ﺧـواران و
زرﻧﮔــﺎن دروﻏﮔوﯾــﺎن را از ﺷــﺎﻧﻪ ھــﺎی دردﻣﻧــد ﻣــﺮدم ﺑــﺮ ﻣﯾــدارد .ﺳــﮐوﻻرﯾﺰم رﺳــﺎﻟت
ﭘﯾﺎﻣﺑﺮان را ﺑﺎ ﺧواﺳت ﭘﯾﺎﻣﺑﺮان درﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺑﺎل ﮐﺮده در راه ﺗﺣﻘـق آن ﻣـﺳﺎﻋﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾـد.
ﺳﮐوﻻرﯾﺰم ﺗﺮﻗﯽ ،ﺗﮐﺎﻣل ،رﻓـﺎه ،و دﯾﻧـداری را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ُﭘـﺮ ﺑـﺎر ﻣﯾـﺳﺎزد .ﺳـﮐوﻻرﯾﺰم
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن را ﻣﺛل ﭘﯾـﺎﻣﺑﺮان ﺣﻣﺎﯾـﻪ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾـد .ﺳـﮐوﻻرﯾﺰم ازدواﺟﮫـﺎی اﺟﺑـﺎری را ﻣـﺎﻧﻊ
ﻣﯾـﺷود .ﺳــﮐوﻻرﯾﺰم ارﺗــﺷﺎء و ﻓــﺳﺎد اداری را اﺟـﺎزه ﻧﻣﯾدھــد .ﺳــﮐوﻻرﯾﺰم راه آرﻣــﺎﻧﯽ
اﻧﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .ﺑﻪ اﻣﯾد آﻧﺮوز ﮐﻪ آﻓﺗـﺎب ﺟـداﯾﯽ دﯾـن از دوﻟـت ﯾـﺎ ﺳـﮐوﻻرﯾﺰم در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ طﻠوع ﻧﻣﺎﯾد .و ﺣق ﺑﻣﺣق ﺑﺮﺳد )" .ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آن ﻻﯾن ،ﻧظﺮﯾـﺎت در
ﻣوردﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت ﻧوﺷﺗﮥ آﻗﺎی ﻣﺳﻌود ﻓﺎراﻧﯽ .ﻣﯽ (۲۰۰۹
اﮐﺛﺮﯾت ﺣﮐوﻣت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﮐوﻻرﯾﺰم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯾورزﻧد واﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھﻧـد ﺗـﺎ
اﻣور دﯾن ازاﻣـور دﻧﯾـﺎ ﺟـدا ﺑﺎﺷـد و ﻣﺮدﻣـﺎن ﮐـﺷورھﺎی اﺳـﻼﻣﯽ از ﺧـواب ﺧﻠـﺳﻪ آور
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣذھﺑﯽ ﺑﯾدار ﺷوﻧد و ﺑﻪ ﻧﯾﺮوی ﺧﺮد ﺧود اﺗﮐﺎء ﮐﻧﻧد؟
ﺑـﻪ ﻋﻘﯾــده اﻧدﯾـﺷﻣﻧد اﻓﻐــﺎن ،آﻗــﺎی ﺳـدﯾد ،دﯾــن ھــﯾﭻ ﻧﻘـﺷﯽ در ﻋﻣــﺮان واﻧﮐــﺷﺎف
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎ ﻧدارد ،ﺑﻠﮐﻪ اﯾن ﻋﻠم اﺳت ﮐـﻪ ﺳـﺑب رﺷـد وﺗوﺳـﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
واﯾﺟﺎد ﻣﮐﺎﻧﮫﺎی ﺷﮐوھﻣﻧد و ﺷﮫﺮھﺎی ﻣدرن وﺣﯾﺮت اﻧﮔﯾﺰ ﻣﯾﮔﺮدد و ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﻪ درآن ﻋﻠم
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ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﺮوﺑﺎل ﺑﮐﺷﺎﯾد وﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺷﺮ ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد  ،ﻧظﺎم ھﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺳﮐوﻻر اﺳت،
ﮐﻪ درآن آزادی ﺑﯾﺎن وﻋﻘﯾده واﻧﺗﻘـﺎد ﻣﯾـﺳﺮاﺳت ،ﻧـﻪ ﻧظـﺎم ھـﺎی ﻣـذھﺑﯽ وﻧـﻪ رژﯾـم ھـﺎی
اﺳﺗﺑدادی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از دﯾن ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﺮﮐوب ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺧود وﻣﮐﯾدن ﺧون
ﻣﺮدم وﺛﺮوت ﻣﻧد ﺷدن ﺧوﯾﺷﺗن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻏﺮب ،ﯾﻌﻧﯽ درﮐﺷورھﺎی ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻧظـﺎم ھـﺎی ﺳﮐوﻻرﯾـﺳﺗﯽ
ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳت از ﮐﺎر دﯾن ﺟدا اﺳت وﺧود ﻣﺣور ﺑﯾﻧﯽ دﯾﻧـﯽ ﺟـﺎی ﺧـود را ﺑـﻪ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺧﺮدﮔﺮاﺋﯽ و ﺗﻌﻘل واﺣﺗﺮام ﺑﻪ ﻧظﺮﯾـﺎت دﯾﮔـﺮان داده اﺳـت .از اﯾﻧـﺳت ﮐـﻪ
اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم اﯾن ﮐﺷورھﺎ از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮫﺎت ﺑﻪ ﭘﯾﺷﺮﻓت ھﺎی ﺷﮔﻔت آوری ﻧﺎﯾـل آﻣـده
اﻧــد و ﻣــﺮدم ﺑــﺎ اﺣﺗــﺮام وﺗﺣﻣــل ﻧظﺮﯾــﺎت ﻣﺧــﺎﻟف ،درﯾــک ﻓــﺿﺎی ﺗﻔــﺎھم ﺑــﺎ ﺣﻘــوق
ﺑﺮاﺑﺮﺷﮫﺮوﻧدی اﻣورزﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﻪ ﭘﯾش ﻣـﯽ ﺑﺮﻧـد و اﮔـﺮ ﮐـﺳﯽ ﺑـﻪ زورﮔـوﺋﯽ ودﮔـم
اﻧدﯾــﺷﯽ ﻣﺗوﺳــل ﺷــود ،ﺧــﺮد وﺗﻌﻘــل ﺟﻣﻌــﯽ ﭼﻧــﯾن اﻧــﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮﺳــﺮﺟﺎﯾش ﻣــﯽ ﻧــﺷﺎﻧد،
وازطﺮﯾق اﺑﺮاز ﻧظﺮﯾﺎت واﻧﺗﻘﺎدات ﺳﺎزﻧده او را ﺑﺮﺳـﺮﻋﻘل ﻣـﯽ آرﻧـد ،ﺗـﺎ ﺟﺎﯾﮔـﺎه ﺧـود
ودﯾﮔﺮان را ﺑﺷﻧﺎﺳد واز ﺣد وﺣدود ﺧود ﺗﺟﺎوز ﻧﮐﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎھﻧوز ﭼﻧﯾن ﻓﺮھﻧﮔﯽ وﺟود ﻧـدارد ،زﯾـﺮا ﮐـﻪ در
اﯾن ﮐﺷورھﺎ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺟود ﻧدارد و ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ھﻣﯾﻧﮐﻪ ﺳﺧﻧﯽ ﺑﻪ ﻣذاق ﮐﺳﯽ ﯾـﺎ ﮔﺮوھـﯽ
وﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ازﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯾﺎﻣد ،ﮔوﯾﻧدۀ ﻣﺧﺎﻟف را ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺗوھﯾن وﻣﺗﮫم ﺑﻪ ھـﺰار
وﯾک ﺧﯾﺎﻧت ﻧﺎﮐﺮده ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺳﻌﯽ در ﺑد ﻧﺎم ﮐﺮدن وﺣﺗﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑﺮدن ﻓﺰﯾﮐﯽ وی ﻧﯾﺰ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺗﻔﮐﺮ واﻧدﯾﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن داﮐﺗﺮ اﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن ﻣﯾﮔوﯾد" :در ﺷﺮاﯾط ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺳن و ﻗﺑﺢ
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎورھﺎی اﻧﺳﺎن در ﭼﮫﺎر ﭼوب اﻋﻼﻣﯾﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺗﺻﺮﯾﺢ وﻓﺮﻣول
ﺑﻧدی ﺷده اﺳت .ﺑﻪ ﻣوﺟب آن اﻋﻼﻣﯾﻪ ﻣﻧﺷﺎء ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﮐﺗوب وﻏﯾﺮ ﻣﮐﺗوب " ﺗﺑﺎر
اﻧﺳﺎن" اﺳت وﻓﻘط اﻧﺳﺎن ﺿﺎﻣن ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣطﻠق ﮐﺮدن واﯾدﯾوﻟوژﯾک
ﮐﺮدن اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎ ﭼﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﭼﻪ اﻗﺗﺻﺎدی وﭼﻪ ﻓﻠﺳﻔﯽ راه را ﺑﻪ ﺑﯾﺮاھﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎﯾد
زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدن را در ﺑﯾن ﻋﻘﺎﯾد ،ﻣواﺿﻊ وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﻧﯾم وھﻣﺰﯾﺳﺗﯽ ﻣﻠل و ﻧﺣل
را ارج ﺑﮔذارﯾم".
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داﻧﺷﻣﻧد اﯾﺮاﻧﯽ دﮐﺗﺮ ﺷﻔﺎ ﻣﯾﮔوﯾد »:ﺑﺎ آﻧﮐﻪ اﻣﺮوز دوران ﺗﺎزه ای در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻣدن
ﺑﺷﺮی آﻏﺎز ﺷده ﮐﻪ  ،دوران دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﻧﺎم دارد  ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﻳﮐﻪ
ﺑﺮﺣق آزادی ﻓﮐﺮ و آزادی ﺑﻳﺎن و آزادی اﻋﺗﻘﺎد وآزادی ﺗﺷﺧﻳص ﺗﮐﻳﻪ دارد  ،دوراﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﻣﺮوز در ﺟﮫﺎن دو ﻣﯾﻠﻳﺎرد ﻧﻔﺮی ﻣﺳﻳﺣﻳت  ،ﺣق آزادی ﻣذھب و آزادی ﻗﺑول ﻳﺎ
ً
واﺳﺎﺳﺎ آزادی داﺷﺗن ﻳﺎ ﻧداﺷﺗن ﻣذھب ﺑﺮای ھﻣﻪ اﻓﺮاد وﺟود
رد ﻣطﺎﻟب » ﮐﺗﺎب اﻧﺟﻳل«
دارد ،ﺑﻠﮐﻪ در ﮐﺷوری ﭼون اﺳﺮاﺋﻳل ﻧﻳﺰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻣﻼ در دﺳت ﺧﺎﺧﺎم ھﺎی
واﭘﺳﮔﺮای اﻓﺮاطﯽ و ﻣﺗﻌﺻب آن اداره ﻣﻳﺷود ،اﻳن ﺣق آزاد اﻧدﻳﺷﯽ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻻﺋﻳک آن ﺑطور اﺻوﻟﯽ ﺑﺮای ھﻣﻪ اﻓﺮاد آن وﺟود دارد  ،درﺟﮫﺎن ﺑوداﺋﯽ و
ﺷﻳﻧﺗوﺋﯽ آﺳﻳﺎی ﺧﺎوری و در ھﻧد ﺑﺮھﻣﺎﺋﯽ و در ﻗﻠﻣﺮو ھﺎی ﻣذاھب ﻗﺑﻳﻠﻪ ﺋﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎ و
اوﻗﻳﺎﻧوﺳﻳﻪ ﻧﻳﺰ  ،ﺑﺎ ھﻣﻪ ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﯽ ﮐﻪ در ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ وﺟود دارد  ،ﮐﺳﯽ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ﻧظﺮﻳﺎت ﻣذھﺑﯽ ﺧود ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت ﻗﺮار ﻧﻣﯽ ﮔﻳﺮد و ﻓﺗواﯾﯽ ھم ﺑﺮای
ﮐﺷﺗﻧش ﺻﺎدر ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﻣﮔﺮ ﺗﻧﮫﺎ دﻧﻳﺎی اﺳﻼم اﺳت ﮐﻪ ﻋﻣﻼ درآن ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺣق
ً
درزﻣﻳﻧﻪ ﻣذھﺑﯽ وﺟود ﻧدارد) «.
آزادی ﻋﻘﻳده و ﺗﺷﺧﻳص و آزادی اﻧﺗﺧﺎب و آزادی اﻧﺗﻘﺎد
دﮐﺗﺮ ﺷﻔﺎ  ،ﺗوﻟد دﻳﮔﺮ  ،ص ( ٣٦
ﯾــک ھﻣــوطن ﺑــﺎدرک ﻣــﺎ ﺟﻧــﺎب ھﺎﺷــم اﻧــوری ﻣﺛــﺎل ﻣﻠﻣوﺳــﯽ از ﻓﻘــدان ﻋــداﻟت
درﮐــﺷورھﺎی اﺳــﻼﻣﯽ واز ﺟﻣﻠــﻪ ﻋﺮﺑــﺳﺗﺎن ﺳــﻌودی داده در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﯾــﯽ ﻣﯾﻧوﯾــﺳد »:در
ﮐداﻣﯾک از  ٥٧ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺟﺰ ﻧﻔﺎق ،ظﻠم ،ﺗﺑﻌﯾض ،ﻓﺳﺎد ،ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻏﺮور و ﺧود
ﺧواھﯽ( ،ﻋداﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮐﻣﻔﺮﻣﺎﺳت؟ ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯾد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻓﻐﺎﻧﯽ )١٨٣٨ -١٨٩٧
ﻣﯾﻼدی( ﻣﯽ ﮔﻔت  »:در ﻏﺮب زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدم اﺳﻼم را دﯾدم وﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ،در ﺷﺮق
زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را دﯾدم وﻟﯽ ﻧـﻪ اﺳـﻼم را« .در ﺣﺎﻟﯾﮐـﻪ از ﺧـورد ﺗـﺎ ﺑـﺰرگ ھﻣـﻪ
ﻣﯾﮔوﯾﯾم ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾن ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ،ﺑـﺮادری و ﺑﺮاﺑـﺮی ،ﻋـداﻟت ،ﺗـﺮﺣم و در ﻣﺟﻣـوع
ﻗﺎﻧون ﻋﺎﻟم ﺑﺷﺮﯾت اﺳت ،اﻣﺎ ﮐﺟﺎﺳت ﺗطﺑﯾق اﯾن ﻗﺎﻧون و اﯾﻧﮫﻣﻪ ﺧوﺑﯽ ھـﺎ و ﻓـﺿﺎﺋل ﮐـﻪ
ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ذرﯾﻌﮥ ﻗﺮآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺄن و رﺳول ﻣﻘﺑول ﺧود ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﻧﻣوده اﺳت.
ﺑﻪ طور ﻣﺛﺎل ﮐﺷورﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﮐﻪ از ﺟﻣﻠﻪ ﮐﺷور ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار)ﺛﺮوﺗﻣﻧد( ﺟﮫـﺎن
اﺳﻼم ﺑﻌد از ﻗطﺮ ،ﮐوﯾت و اﻣﺎرات ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷـﻣﺎر ﻣﯾـﺮود ،از ﺛـﺮوت ﻏﯾﺑـﯽ ﺧداوﻧـد )
ﺑدون اﯾﻧﮐﻪ دﺳﺗﮫﺎی ﺷﺎن آﺑﻠﻪ ﮐﻧد و ﯾـﺎ ﻋﺮﻗـﯽ از ﺟﺑـﯾن ﺷـﺎن ﺑﺮﯾـﺰد( ﺑﮫـﺮه ﻣﻧـد ﮔﺮدﯾـده
اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دﺳت ﮐﺷورھﺎی را ﮐﻪ در اطﺮاف ﺷﺎن از ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﻣﯾﺮﻧد ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد ﮐﻪ
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ﻧﮔﺮﻓﺗﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ﮐﺷور ھﺎی زﯾﻣﺑﺎوی ،ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎ ،ﮐﺎﻧﮔو و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ھـﺮ ﯾـک آن از
ﻧﮔﺎه ﻓﻘﺮدر ردﯾف ھﺎی اول ،دوم ،ﭘﻧﺟم و دھم ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾﺮ وﻋﻘب ﻣﺎﻧـدۀ ﺟﮫـﺎن اﺳـﻼم
ﻗﺮار دارﻧد.
ﺷﮫﺰاده اﻟوﻟﯾد ﺑن ﺗﻼل ﻣﺗوﻟد  ١٩٥٥ﺑﺮادر زادۀ ﻣﻠک ﻓﮫد ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑق ﻋﺮﺑـﺳﺗﺎن
طﯾﺎره ﺟت ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﻪ ﻗﯾﻣت  ٣٢٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ازﯾـک ﮐﻣﭘﻧـﯽ اروﭘـﺎﺋﯽ ﺧﺮﯾـد و ﻣﺑﻠـﻎ
 ١٨٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﺑﺮای ُﻣﻠﻣﻊ ﮐﺎری ﺑﯾﺮون طﯾﺎره ﺑـﺎ طـﻼ ﺑـﻪ ﻣـﺻﺮف رﺳـﺎﻧد ﮐـﻪ ﻗﯾﻣـت
ﻣﺟﻣوﻋﯽ اﯾن طﯾﺎره ﺑﻪ  ٥٠٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ وﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺑﺎرۀ دﯾﮔﺮ ﺑـﻪ ﻧـﯾم ﻣﯾﻠﯾـﺎرد داﻟـﺮ رﺳـﯾد.
طﯾﺎره و ﯾﺎ ﻗﺻﺮ ﺑﺎل دار ﺷﮫﺰاده دارای اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت اﺳت :ﻗﺻﺮ ھـواﺋﯽ و ﯾـﺎ ﺑﺎﻟـدار
ﺷﮫﺰاده اﻟوﻟﯾد ﺑن ﺗﻼل ﮐﻪ از ﺳﻪ طﺑﻘـﻪ ﺗـﺷﮐﯾل ﺷـده و ﮔﻧﺟـﺎﯾش  ٨٠٠ -٥٠٠ﻣـﺳﺎﻓﺮ را
دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد دارای ﺣﻣﺎم ﺗﺮﮐﯽ ،اطﺎق ﺧواب ﺑﺎ  ٥ﺑﺳﺗﺮ ﺑﺰرگ دو ﻧﻔﺮی ،ﻣﯾﺰ ﻧـﺎن ١٤
ﻧﻔﺮی ،اطﺎق ﺟﻠﺳﺎت ،ﺻﺎﻟون ﮐﻧﺳﺮت ،ﮔﺎراج ﻣوﺗﺮ ﻣﺧﺻوص ﺷﮫﺰاده ،و ﺟﺎﻟب از ھﻣﻪ
اطﺎق ﻧﻣﺎز ﺑﺎ ﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮی ﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺑﻠﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷـد ﻣـﺰﯾن ﮔﺮدﯾـده اﺳـت .و
ﻗﺮار اﺳت در ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﻪ ﮐﺎزﯾﻧوی ھواﺋﯽ ﻣﺑدل ﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺟﻠـﮥ ﺗـﺎﯾﻣﺰ ،ﺷـﮫﺰاده اﻟوﻟﯾـد ﺑـن ﺗـﻼل ﺑـﺎ دو ﺧـﺎﻧﻣش در ﻗـﺻﺮ ٣٠٠
ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮی ﮐﻪ دارای  ٣١٧اطﺎق ﮐﻪ ﺗﺰﺋﯾن ﺑﺎ  ١٥٠٠ﺗن ﺳـﻧگ ﻣﺮﻣـﺮ اﯾﺗﺎﻟﯾـﺎﺋﯽ ،ﻗـﺎﻟﯾن
ھﺎی اﺑﺮﯾﺷﻣﯽ ،و ﺗﺷﻧﺎب ھﺎی ﻣﺰﯾن ﺷده ﺑﺎ آب طﻼ ،و  ٢٥٠ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻠوﯾﺰون و  ٤آﺷﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ آﺷﭘﺰ ھﺎی ﻣﺎھﺮ ﮐﻪ در ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻣﺣدود ﺑﺮای  ٢٠٠٠ﻧﻔﺮ ﻏذا ﺗﮫﯾﻪ ﻣﯾﮐﻧﻧـد در ﺷـﮫﺮ
رﯾﺎض ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد.
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑد ﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ] %٨٥ﻣﺮدﻣﺎن[ ﮐﺷور ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺮق در ﺟﮫل و
ﺑﯾﺳوادی و  %١٥آن ﻏﺮق در ﻋﯾﺎﺷﯽ و ﺧوﺷﮔذراﻧﯽ و ﺑﯽ ﺧﺑﺮی از ﺧداوﻧد اﺳت .اﯾن
ﺷﺎھﺎن و ﺷﯾﺧﺎن ﻣﻔت ﺧور ،ﻣﺗﮐﺑﺮ ،و ﻋوام ﻓﺮﯾب ﺑﺎ ﭼﻠﺗـﺎر و ﻗﺑـﺎ ھـﺎی دراز ﺧـود ﺣﺗـﯽ
 %٥از آن ﭘوﻟﮫــﺎی ﺑــﺎد آروده را ﺻــﺮف ﺳــﺎﺧﺗن ﻣﮐﺎﺗــب و ﻣؤﺳــﺳﺎت ﻋــﺎﻟﯽ ﻋﻠﻣــﯽ و
ﻓﺮھﻧﮔﯽ در ﮐﺷور ھﺎی ﻓﻘﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از اﯾﻧﮫﻣﻪ ﺟﮫل و ﻧﺎداﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻧﺗﺞ ﺑﻪ ﺟﻧﮔﮫﺎی ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوز ﻣﯾﮔﺮدد ﻓﺎرغ ﮔﺮدﻧد و در ﺳﺎﺣﺎت ﺳـﺎﯾﻧس و ﺗﮐﻧـﺎﻟوژی ﺑـﺎ
ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ ھﻣﺳﺮی ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣﯾف اﺳت ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑـﺮای ﻣـﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧـﺎزل ﺷـده و ﺑﮫـﺮه
اش را ﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧد].ﭼوﻧﮐﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن داﻧش ﺑﮫﺮه ﮔﯾﺮی از آن را ﻧدارﻧد«[.
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)ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن (٢٠١١

مکثی برعقب ماندگی علمی وصنعتی ملل اسالمی :
ﻧظﺮی ﮔذراﺑﻪ وﺿﻊ اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ ﮐـﺷورھﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ،اﯾـن واﻗﻌﯾـت ﺗﻠـﺦ ودردﻧـﺎک
راﺛﺎﺑت ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﻪ از ﺑﯾن ﮐﺷورﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺗﯽ ﯾک ﮐﺷور را ﻧﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﻪ دارای
ﺑﻧﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣﮐﻣﯽ ﻣﺑﺗﻧـﯽ ﺑـﺮﻋﻠم و ﺗﮐﻧوﻟـوژی ﺑﺎﺷـد وﺑـﺎ ﮐـﺷورھﺎی ﻏﺮﺑـﯽ ھﻣـﺳﺮی
ﮐﻧد.در اﯾن ﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺷوری را ﻧﻣﯾﺗوان ﺳﺮاغ ﻧﻣود ﮐﻪ درآن ﺣﻘوق اﺳﺎﺳـﯽ اﻓـﺮاد
ﻣﺣﺗﺮم ﺷﻣﺮده ﺷود وﺣﻘوق زن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک اﻧﺳﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺮد رﻋﺎﯾـت ﮔـﺮدد .آﻧﭼـﻪ
دراﯾن ﮐـﺷورھﺎ ﺑـﻪ ﻧظـﺮ ﻣـﯽ ﺧـورد ،وﺟـود ﺣﮐوﻣﺗﮫـﺎی اﺳـﺗﺑدادی ،ﻏﻠﺑـﻪ ﺟﮫـل و ﻋﻘـب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ،اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﺳﺎﻟم و ﻓﻘﺮ اﺳﺧوان ﺳوز ،ﺗﻼش اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم آن ﺑﺮای ﺗﮫﯾـﻪ ﺣـد اﻗـل
ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج روزاﻧﻪ زﻧدﮔﯽ اﺳت.
دﮐﺗﺮ ﺷﻔﺎ داﻧﺷﻣﻧد اﻳﺮاﻧﯽ ،درراﺳﺗﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ وﺣﺷت آور ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،
ارﻗﺎم دﻗﯾﻘﯽ ﺑدﺳت ﻣﯾدھـد وﻣﯾﻧوﯾـﺳد ... » :اﻳـن دﻧﻳـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ،درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﺎﻣل
ً
ھﻣﻪ آﻧﮫﺎ از ﻧﮔـﺎه ﻋﻠﻣـﯽ و ﺻـﻧﻌﺗﯽ در ﺳـطﺣﯽ ﺑـﺳﻳﺎر
][۵٧ﮐﺷورﺟﮫﺎن ﺳوﻣﯽ اﺳت ﮐﻪ
ً
ﺳـﺮاﻧﻪ
ﭘﺎﺋﻳن ﺗﺮ ازﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣﺮدم اﻳن ﺟﮫﺎن ﭘﻳﺷﺮﻓﺗﻪ اﺳت.آﻧﺟﺎ ﮐﻪ رﻗم ﻣﺗوﺳط درآﻣد
ﺳــﺎﻻﻧﻪ دراﻣﺮﻳﮐــﺎی ﺷــﻣﺎﻟﯽ  ٢٧٠٠٠دﻻر  ،در اروﭘــﺎ  ١٨٠٠٠دﻻر و در اوﻗﻳﺎﻧوﺳــﻳﻪ
 ١٧٠٠٠دﻻر اﺳت  ،اﻳن رﻗم در ﮐﺷورھﺎی ﻏﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم از  ٩٠٠داﻟـﺮ ﻓﺮاﺗـﺮ
ﻧﻣﯽ رود .وﻗﺗﻳﮐﻪ ﮐﺷوری ﭼون ﺳوﻳس دارای درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٤١ھﺰار داﻟﺮ در ﺳﺎل اﺳت
 ،و ژاﭘن  ٤٠ھﺰار دﻻر و ﻧـوروﻳﮋ  ٣١ھـﺰار دﻻر و اﻳـﺳﻠﻧد  ٢۵ھـﺰار دﻻر و دﻧﻣـﺎرک
 ٢٣ھﺰار دﻻر و ﻓﺮاﻧﺳﻪ  ،آﻟﻣﺎن  ،اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن  ،اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ ،ھﺎﻟﻧد  ،اﺗﺮﻳش و آﺳـﺗﺮاﻟﻳﺎ درﺣـدود
 ٢٠ھﺰار دﻻر  ،ھﻣﻳن درآﻣد ﺳـﺮاﻧﻪ در ﻣـﺻﺮ  ٧٩٠دﻻر  ،و در ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن  ٤٦٠دﻻر و
در ﺑﻧﮔﻠﻪ دﻳش  ٢٤٠دﻻر و در ﭼﺎد  ١٨٠دﻻر و در ﺑﮫﺗـﺮﻳن ﺷـﺮاﻳط ﻏﻳـﺮ ﻧﻔﺗـﯽ ﺗﺮﮐﻳـﻪ و
ﺗوﻧس و ﺳورﻳﻪ و ﻣـﺮاﮐش از  ١٠٠ﺗـﺎ  ٢٦٠٠دﻻر  ،ﺣﺗـﯽ درﮐـﺷورھﺎی ﺑﺮﺧـوردار از
ﻋواﺋد ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺗﯽ ) ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی  ،اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋﺮﺑﯽ  ،ﮐوﻳت  ،ﻗطـﺮ  ،ﺑﺣـﺮﻳن
ﻟﻳﺑﯽ  ،اﻟﺟﺰاﻳﺮ ،ﻧﺎﻳﺟﺮﻳﺎ ( اﻳـن رﻗـم در ﺣـدود ده ھـﺰار دﻻر ،ﻳﻌﻧـﯽ ﮐﻣﺗـﺮ از ﻳـک ﭼﮫـﺎرم
درآﻣد ﺳﺮاﻧﻪ ای اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻓﺮد ﮐﺷور ﮐوﭼک ﻏﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ ﺳوﻳس ﺗﻌﻠق ﻣﻳﮔﻳﺮد .در دو
ً
ﮐﺷور ھﻣ ً
ﻣﻧطﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻳـﺎﻳﯽ
ﺳﺎﻳﻪ اردن واﺳﺮاﺋﻳل  ،ﮐﻪ ﺟﻣﻳﻌﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﻳﮐدﻳﮔﺮ دارﻧد و در

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٩

واﺣدی زﻧدﮔﯽ ﻣﻳﮐﻧﻧد ،درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﮐﻣک ھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ دراردن  ١۵٠٠دﻻر
و در اﺳﺮاﺋﻳل ١٦ھﺰار دﻻر اﺳت.
درﻗﻠﻣﺮو داﻧش  ،اﻳن ﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺳﺮﻣـﺷق واﻻی داﻧـش ﭘـﺮوری
ﺑود و » ﻓﺮھﻧگ اﺳﻼﻣﯽ « آن ﻋﺮب ﺟﺎھل را ﺧﻳﺮه ﮐﺮده ﺑود ،در دوران ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘـﺎﻣﯽ
ﻧﻪ ﭼﻧدان ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺳﻳﺎه ﻧدارد .طﺑق ﺗﺎزه ﺗـﺮﻳن آﻣﺎرھـﺎ ،ﻧـﺳﺑت ﺑـﯽ ﺳـوادی در
ﺳوﻣﺎﻟﯽ  % ٧٤در ﺳﻳﻧﻳﮔﺎل  ، %٦٩در ﺑﻧﮔﻠﻪ دﻳش و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  ،%٦٢در ﻣـﺮاﮐش،%۵٧
در ﻣــﺻﺮ  ، %٤٩دراﻟﺟﺰاﻳــﺮ  ،% ٤٠در ﺗــوﻧس  ،%٣٣درﺳــورﻳﻪ  ، %٢٩دراﻳــﺮان
 ،%٢٨و ) در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ( ٨۵%اﺳت .درﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ھﻣﻳن ﻧﺳﺑت دراروﭘﺎی ﺷـﻣﺎﻟﯽ و
ﻏﺮﺑﯽ وﻣﺮﮐﺰی و ﮐﺎﻧﺎدا وآﺳـﺗﺮاﻟﻳﺎ و ﻧﻳوزﻳﻠﻧـد از % ٤ﺗﺟـﺎوز ﻧﻣـﯽ ﮐﻧـد و در ﺑﺮﺧـﯽ از
ﮐﺷورھﺎ ﭼون دﻧﻣﺎرک وژاﭘن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻳده اﺳت.ﺗﻌداد ﮐﺗﺎﺑﮫﺎﺋﻳﮐﻪ در ﮐﺷور  ٦٠ﻣﻠﻳوﻧﯽ
اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼـﺎپ ﻣﻳـﺷود ،ﻣﻌـﺎدل ﻣﺟﻣـوع ﮐﺗﺎﺑﮫﺎﺋﻳـﺳت ﮐـﻪ در  ۵٢ﮐـﺷور اﺳـﻼﻣﯽ
ﺑﺎﺑﻳش از ﻳک ﻣﻠﻳﺎرد ﺟﻣﻳﻌت آﻧﮫﺎ ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﻳﺷود.
درﺳطﺢ ﻋﺎﻟﻳﺗﺮ ﺟﮫﺎن داﻧش  ،ﻳﻌﻧﯽ در ﻗﻠﻣﺮو داﻧـﺷﻣﻧدان ﺑـﺰرگ ،ﺗﺮازﻧﺎﻣـﻪ ﺟﮫـﺎن
ﮐﻧوﻧﯽ اﺳﻼم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ورﺷﮐﺳﺗﮔﯽ ﺑﺎزھم ﺑﻳـﺷﺗﺮی اﺳـت ﮐـﻪ آﻧـﺮا در ﻓﮫﺮﺳـت ﺑﺮﻧـدﮔﺎن
ً
ً
ﭘﻧﺟﮔﺎﻧﻪ اﻳن ﺟﺎﻳﺰه ﺑـﻪ
ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻌﺮوف ﻧوﺑل ﻣﻧﻌﮐس ﻣﻳﺗوان ﻳﺎﻓت .ﺳﻪ رﺷﺗﻪ از رﺷﺗﻪ ھﺎی
ﻋﻠوم اﺳﺎﺳﯽ ) ﻓﺰﻳک ،ﺷﻳﻣﯽ  ،ﻓﻳﺰﻳوﻟوژی و ﭘﮋﺷـﮐﯽ ( اﺧﺗـﺻﺎص دارد ﮐـﻪ ھﺮﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﺗﺮﻳن داﻧﺷﻣﻧدان ﺟﮫﺎن در ھﺮﻳک از اﻳن رﺷـﺗﻪ ھـﺎ ﺗﻌﻠـق ﻣﻳﮔﻳـﺮد .درﻗـﺮن ﺑﻳـﺳﺗم
ً
ﺑﺮﻧده اﻳن رﺷﺗﻪ ھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷده اﻧد ﮐﻪ  ١٨٨ﻧﻔﺮ آﻧﮫـﺎ اﻣﺮﻳﮐـﺎﻳﯽ ٦٦ ،
ﺟﻣﻌﺎ  ٣٩٨ﻧﻔﺮ
ﻧﻔﺮ اﻧﮔﻠﻳﺳﯽ  ۵٩،ﻧﻔﺮ آﻟﻣﺎﻧﯽ ٢٧،ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻧﺳوی ١٧ ،ﻧﻔﺮ روﺳﯽ  ١٦ ،ﻧﻔـﺮ ﺳـوﺋدی ١٢،
ً
ﺟﻣﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻳﺗـوان از
ﻧﻔﺮ ﺳوﻳﺳﯽ  ٣،ﻧﻔﺮ ھﻧدی و ﺑﻘﻳﻪ از ﮐﺷورھﺎی دﻳﮔﺮ ﺑوده اﻧد ﮐﻪ از
اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ  ،اﻳﺳﻠﻧد  ،ﮔواﺗﻳﻣﺎﻻ و اﺳـﺮاﺋﻳل ﻧـﺎم ﺑـﺮد .و ﺟﮫـﺎن اﺳـﻼﻣﯽ  ،ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﺑن ﺳﻳﻧﺎ ھﺎ  ،رازی ھﺎ  ،ﺧوارزﻣﯽ ھﺎ  ،ﺑﻳﺮوﻧﯽ ھﺎ  ،اﺑن ھﻳﺛم ھﺎ  ،ﻣـﺳﻠﻣﻪ ھـﺎ را
ﺑﻪ دﻧﻳﺎی داﻧش اھداﮐﺮد ﺑود ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺟﻣﻳﻌت ﻳک ﻣﻠﻳﺎرد و دوﺻدﻣﻠﻳون ﻧﻔـﺮی
ً
ً
ﺑﺮﻧده ﻋﻠﻣﯽ
درھﻣﻪ ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم ﺗﻧﮫﺎ و ﺗﻧﮫﺎ ﻳﮐﻧﻔﺮ
ﺧود ﻳک ﭘﻧﺟم ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻳﻌت ﺟﮫﺎن را دارد،
ً
ﺟﺎﻳﺰه ﻧوﺑل داﺷﺗﻪ ﮐﻪ آﻧﮫم ﺑﺎ اﺗﻔﺎق دو ﻓﺰﻳﮐدان اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ درﺳﺎل  ، ۱۹۷۹درﻳﺎﻓت داﺷـﺗﻪ
اﺳت) « .داﮐﺗﺮ ﺷﻔﺎ ،ﺗوﻟدی دﯾﮔﺮ ،ص (٣٩
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اﻳن داﻧﺷﻣﻧد ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد » :در ﻓﮫﺮﺳـت ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳﮐـﻪ از داﻧـﺷﻣﻧدان ﺑـﺰرگ ﺟﮫـﺎن
در ٦٤رﺷﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠوم درﺳـﺎﻟﻧﺎﻣﻪ آﻣـﺎری )  (Qiudeﺑﭼـﺎپ ﻣﻳﺮﺳـد  ،ﺣﺗـﯽ ﻧـﺎم ﻳـک
داﻧﺷﻣﻧد ﺟﮫﺎن اﺳﻼﻣﯽ را در ﻓﮫﺮﺳت اﺧﺗﺮاﻋﺎت و اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺰرگ دو ﻗﺮن اﺧﻳـﺮ ،ﻧﻣـﯽ
ﺗوان ﻳﺎﻓت ،ھﻣﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در ﻓﮫﺮﺳت ده ھﺎ ھﺰار اﺧﺗـﺮاع ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺟﮫـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻣـﯽ ﺗـوان
ﻳﺎﻓت)«.ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ ،ص (٤٠
درﺳﺎل  ۱۹۸۳ﮐﻧﻔﺮاﻧﺳﯽ از رؤﺳﺎی ﻣﮫﻣﺗﺮﯾن داﻧﺷﮔﺎه ھـﺎی ھﻔـده ﮐـﺷورﻋﺮﺑﯽ
در ﮐوﯾت ﺗﺷﮐﯾل ﺷد .ھدف اﯾن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠل وﺟﮫﺎت ﻋﻘـب ﻣﺎﻧـدﮔﯽ ﮐـﺷورھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ وطﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺮﻓت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺮﺑﯽ از ﻟﺣﺎظ داﻧش وﺗﮐﻧﺎﻟوژی ﺑود .وﻟﯽ در
ً
اﺻـوﻻ ﻋﻠـم
ﺗﻣﺎم ﻣدت ﮐﻧﻔﺮاﻧس ،ﻣوﺿوع ﺑﺣث روی اﯾن ﻧﮐﺗـﻪ ﻣﺗﻣﺮﮐﺰﺷـده ﺑـود ﮐـﻪ آﯾـﺎ
وداﻧش ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺮﺳﺎزﮔﺎری داردﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻋﺮﺑـﺳﺗﺎن ﺳـﻌودی در اﯾـن ﮐﻧﻔـﺮاﻧس
اظﮫﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺗﻣﺮﮐﺰ اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﻼم روی » داﻧش ﺧﺎﻟص« اﺳﻼم را ﺑـﻪ
ﻋﻘﺎﯾد واﻓﮐﺎر ﻣﮐﺗب ﻣﻌﺗﺰﻟﻪ ﻧﺰدﯾک ﻣﯾﮐﻧد وﮔﺳﺗﺮش ﭼﻧﯾن اﻓﮐﺎری در اﺳـﺎس ﻣﺑـﺎﻧﯽ ﻋﻘﯾـده
واﯾﻣﺎن را ﺳﺳت وﻧﺎﺗوان ﻣﯾﮐﻧد .ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺷورﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی اﻓﺰودﻧـد ،ﻋﻠـم وداﻧـش
در اﺳﺎس ﺑﺎ اﺟﺮای اﺻول وﻣوازﯾن اﺳـﻼم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺧـﺎﻟف اﺳـت واز اﯾـن رو ﺳـﺑب
اﯾﺟﺎد ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﻣﯾﺷود) «.دﮐﺗﺮ روﺷﻧﮔﺮ ،ﷲ اﮐﺑﺮ،ص (٣۵٧
ﺑﻧﻳﺎن ﮔذار ﺣﺰب ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻧﻳﺮوﻣﻧد » ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ« ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  ،ﻣوﻻﻧﺎ اﺑواﻟﻌﻼء
ﻣودودی  ،ﮐﻪ ﻳﮐﯽ از ﻣﮫﻣﺗﺮﻳن ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺗﻔﮐﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ﻋـﺻﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﺷـﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﻳـﺷود،
ً
ﺑﻧوﺑﻪ ﺧود ﺗﺎﮐﻳد ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻠوم ﻓﺰﻳـک ،ﺷـﻳﻣﯽ  ،زﻳـﺳت ﺷﻧﺎﺳـﯽ  ،ﺣﻳـوان ﺷﻧﺎﺳـﯽ ،
ً
ﺑـﺎره
زﻣﻳن ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﺟﻐﺮاﻓﻳﺎو اﻗﺗﺻﺎد ﺑدون ﺗطﺑﻳق ﮐﺎﻣل آن ﺑﺎ آﻧﭼـﻪ ﺧـدا و ﭘﻳـﺎﻣﺑﺮش در
آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺗﻪ اﻧد ،ﺗدرﻳس ﺷوﻧد ،ﺑﺎﻋث ﮔﻣﺮاھﯽ ﺟواﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧواھـد ﺷـد .و ﻣـﯽ ﭘﺮﺳـد» :
ﺷﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻳﻧﺎت ﻋﻣﺮی ﭼﻧد ﻣﻠﻳﺎرد ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻳﮐﻧﻳد و ﻧﻘش ﺧداوﻧـد را در آﻓـﺮﻳﻧش
ً
روزه آن ﻧﺎدﻳده ﻣﻳﮔﻳﺮﻳـد  ،ﭼﮔوﻧـﻪ ﻣﻳﺧواھﻳـد ﺟواﻧـﺎن ﺗـﺎن ﻣـﺳﻠﻣﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧـد؟ و
ﺷش
ﭼطور ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺗوﻗﻊ اﺻﺎﻟت اﺳﻼﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﻳد ووﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﻣوزش ھـﺎﻳﯽ را در
ً
زﻣﻳﻧﻪ اﻗﺗﺻﺎد و ﺣﻘوق وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻣﺮوزی ﻣﻳدھﻳد ﮐﻪ ﺑطور ﻧﮫﺎدی ﺑﺎ آﻣـوزش ھـﺎی
ﺳﻧﺗﯽ اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت دارﻧد ؟«
» ﻓﻘط ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﻳش  ،در ﻣﺎه ﻣﯽ  ،۱۹۹۱ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﻣﻳن ﺣﺰب ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ
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در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن ﻗـﺎﻧوﻧﯽ وﺿـﻊ ﺷـد ﮐـﻪ از آن ﭘـس از ذﮐـﺮ ﻋﻠـل و ﻋواﻣـل
ﻓﺰﻳﮐﯽ در ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی درﺳـﯽ ﺧـود داری ﺷـود ،ﻓـﯽ اﻟﻣﺛـل اﻧـﺮژی ﻋﺎﻣـل ﻓﻌـل و اﻧﻔﻌـﺎﻻت
ﮔوﻧﺎﮔون ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻧﺷود  ،زﻳﺮا ﻣﻌﻧﯽ آن ﺑﺮای داﻧش آﻣوزان ﺟدﻳد اﻳن ﺧواھد ﺑود ﮐﻪ ﻋﺎﻣل
ً
ﺷـده
اﻳن ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎل ھﺎ ﻧﻳﺮوی اﻟﮐﺗﺮﻳﺳﺗﻪ اﺳت و ﻧﻪ ﺧواﺳت اﻟﮫﯽ  ،و ﻓﺮﻣول ﺷـﻧﺎﺧﺗﻪ
ﺗﺮﮐﻳب اﮐﺳﻳﮋن و ھﻳدروژن ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ ﺧداوﻧد ﺧواﺳـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد ﻣﻳﺗواﻧـد آب ﺑوﺟـود آورد.
وﺑﺎزھم ﻣﻘﺮرﺷد ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺻﻠﯽ از ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ﻋﻠﻣﯽ در ﻣدارس ﺑﺎ ﺣدﻳث ﻳﺎ ﻣﺗﻧﯽ ﻣـذھﺑﯽ ﮐـﻪ
ﺑدان ﻣﺮﺑوط ﺑﺎﺷد و ﻧﺎﻗض آن ﻧﺑﺎﺷد ھﻣﺮاه ﺑﺎﺷد ،و از ذﮐﺮ ﻧﺎم داﻧﺷﻣﻧدان ﭼـون ﻧﻳـوﺗن و
ﺑوﻳل وﭘﺎﺳﺗور و ﻓﻠﻳﻣﻧگ وﻏﻳﺮه ﻧﻳﺰ ﺧود داری ﺷود ،زﻳﺮا ﻣﻔﮫوم آن اﻳﻧﺳت ﮐﻪ ﻗواﻧﻳﻧﯽ ﮐﻪ
ً
ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻏﻳﺮ از ﺧداوﻧد وﺿﻊ ﺷده اﻧد و اﻳن ﻣﻌﻧـﯽ ﺑـت
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺳﺑت داده ﻣﻳﺷود،
ﭘﺮﺳﺗﯽ دارد ) « ....دﮐﺗﺮ ﺷﻔﺎ ،ﺗوﻟدی دﯾﮔﺮ  ،ص (٤٢-٤١
دﮐﺗﺮ ﺷﻔﺎ درﻣورد آﻣوزش ﻋﻠوم طﺑﻳﻌﯽ در داﻧﺷﮔﺎه ھﺎی اﻳﺮان ﻧﻳـﺰ ﻧﮐـﺎت ﺟـﺎﻟﺑﯽ
ﺑﻳﺎن ﻣﻳﮐﻧد و ﻣﻳﻧﮔﺎرد »:درﺟﺎﻣﻌـﻪ » وﻻﻳـت ﻓﻘﻳـﻪ« اﻳـﺮان ﻳـک داﻧـﺷﮔﺎه دردرﺟـﻪ اول ﻳـک
ﻣﺮﮐﺰ ﺗدرﻳس ﺷﺮﻋﻳﺎت و ﻳک ﭘﺮورﺷﮔﺎه » ﺧﻠﻳﻔﺔ ﷲ« ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﻳﺷود ﮐـﻪ در آن آﻣـوزش
ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،در ھﺮﻣوردی و در ھﺮ ﺳطﺣﯽ  ،در درﺟﺎت ﺑﻌدی اھﻣﻳـت ﻗـﺮاردارد و ﮔـﺎه
ﻧﻳﺰ اﺻوﻻ اھﻣﻳﺗﯽ ﻧدارﻧد .ﻣﺣﻣد ﺑﮫﺷﺗﯽ ،رﺋﻳس دﻳوان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷوراﻳﺮان درﻳـک ﺳـﺧﻧﺮاﻧﯽ
درﺣﺳﻳﻧﻳﻪ اﺣﻣدﻳﻪ  ،در  ۳۰آﺑﺎن  ۱۳۵۹ﮔﻔت  »:درﺟﺎﻣﻌـﻪ وﻻﻳـت ﻓﻘﻳـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻣـﺎم ﺳـﺎﺧﺗﻪ
ھﺎی ﻣدﻳﺮﻳت ﺷﻌﺑﻪ ھﺎی اﻣﺎﻣت ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺧﺻص ﻋﻠﻣﯽ ﺑﮫﺎی درﺟﻪ دوم دارد .ﺑﮫﺎی درﺟﻪ
اول و ﺑﺧش اﺻﻠﯽ را ﻣﻳدھﻳم ﺑﻪ ﻣﮐﺗب .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺎی ﮐﻪ ﻣﮐﺗب اﻟﮫﯽ آﻧﮫﺎ ﺷﮐل و ﺟﮫـت
آﻧﮫﺎ را ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻳﮐﻧد و در اﻧﺗﺧﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣـﺷﺎﻏل ﺑﺎﻳـد ﺳـوال اول درﺟـﻪ ﭘﺎﺑﻧـدی اﻳـن
ً
درﺟﻪ ﺗﺧﺻص آﻧﮫـﺎ « وﻳﮐـﯽ دﻳﮔـﺮ از ﻣﻘﺎﻣـﺎت
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺻول ﻣﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳوال دوم
ارﺷد ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻳﮔوﻳد  » :ﻣن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک ﺷـﮫﺮوﻧد ﺟﻣﮫـوری اﺳـﻼﻣﯽ ﻋﻘﻳـده
دارم ﮐﻪ داﻧﺷﮔﺎه ﻣﺣل ﻳک ﻣﺗﺧﺻص ﻧﻳﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺣل ﻳک ﻓﺮد ﻣﮐﺗﺑﯽ اﺳت ﮐـﻪ در ﺿـﻣن
ﺗﺧﺻص را ھم درآﻧﺟﺎ ﻓﺮا ﻣﻳﮔﻳﺮد .ﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻣﮐﺗﺑﯽ ﺑودن داﻧﺷﮔﺎه ھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻳم ﻓدای
ھﻳﭻ ﭼﻳﺰ دﻳﮔﺮی ﺑﮐﻧﻳم .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻳم ارزش ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺧﺎطﺮ اﻳﻧﮐﻪ ﻣﺗﺧﺻص ﮐم دارﻳم
ً
روزﻧﺎﻣـﻪ
ﻳﺎ اﺻﻼ ﻧدارﻳم در داﻧﺷﮔﺎه ھـﺎ اﺣﻳـﺎ ﮐﻧـﻳم ) «.ﺣـﺳﻳن ﻣوﺳـوی ﻧﺧـﺳت وزﻳـﺮ ،
ﮐﻳﮫﺎن ﺷﮫﺮﻳور  »(۱۳۶۳داﻧﺷﮔﺎه ﺟﺎی ﺗﺮﺑﻳت ﻣﺗﺧﺻص ﻧﻳﺳت  ،ھدف ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎ
ﻓﻘط ﭘﺮورش ﺧﻠﻳﻔﺔ ﷲ اﺳت ) «.ﮐﺎظم اﮐﺮﻣﯽ  ،وزﻳﺮ آﻣوزش و ﭘﺮورش ،در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ
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ً
داﻧﺷﮐده رﻳﺎﺿﯽ » اﻣﺎم ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎدق « در آﮔـﺎھﯽ
رادﻳو ﺗﻠوﻳﺰﻳون ۲۳آﺑﺎن  ( ۱۳۶۳و
ً
ً
ﻣـﺳﺎﺑﻘﻪ ورودی را ﭼﻧـﻳن
دررﺷﺗﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﻣواد اﻣﺗﺣـﺎﻧﯽ
ﺧود در ﻣورد ﭘذﻳﺮﻓﺗن داﻧﺷﺟو
ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻳﮐﻧد  » :اﺻول اﻋﺗﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ  ،اﺣﮐﺎم اﺳﻼم ،ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻋﻳﺎت « و در ﻣﺎھﻧﺎﻣﻪ ارﮔﺎن ﻧﺷﺮاﺗﯽ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻳک
ﻣﮐﺗﺑﯽ واﻗﻌﯽ ﭼﻧﻳن درﺟﻪ ﺑﻧدی ﻣﻳـﺷود  » :اﻋﺗﻘـﺎد ﺑـﻪ وﻻﻳـت ﻓﻘﻳـﻪ ،ﻋـﺷق ﺑـﻪ ﺷـﮫﺎدت ،
ﺑﺮدﺑﺎری ﻣوﺳﯽ وار  ،اطﺎﻋت از روﺣﺎﻧﻳون ،ﻧﻳم ﺳﺎﻋت ﻣطﺎﻟﻌـﻪ در ﺷـﺑﺎﻧﺮوز در ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺟﻧگ ھﺎی زﻣﺎن رﺳول اﮐﺮم و اﺋﻣﻪ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﻼم) «.دﮐﺗﺮﺷﻔﺎ  ،ھﻣﺎن  ،ص (٤٢٢
ً
ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻧﺎھﻣﺂھﻧﮔﯽ از ٥٧ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮫـﺎن ﺳـوﻣﯽ  ،در ﻗﻳـد و ﺑﻧـد
ﺑدﯾﻧﺳﺎن
ﺗﻌــﺻﺑﺎت ﻣــذھﺑﯽ ،از رﺷــد اﺳــﺗﻌداد ھــﺎی ﺷــﺎﮔﺮدان و داﻧــش آﻣــوزان درﻋﺮﺻــﻪ ﻋﻠــوم
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻠوﮔﻳﺮی ﻣﻳﮐﻧﻧد وﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﻳﺮی ﻋﻠوم دﻳﻧﯽ و ادﺑﻳﺎت ﺳﻌﯽ ﺑﺧﺮج ﻣﻳدھﻧد،
اﻳﻧﺳت ﻋﻠت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺟواﻣﻊ اﺳـﻼﻣﯽ و ﻋﻘـب ﻣـﺎﻧﯽ آﻧﮫـﺎ ازﮐـﺷورھﺎی
ً
ﭘﻳﺷﺮﻓﺗﻪ ﺟﮫﺎن .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻣﺎﻧﻌت روﺣﺎﻧﯾون درﮐﺳب ﻋﻠوم ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻋﺎﻣل دﯾﮔـﺮی ﻧﯾـﺰ در ﺗـﺷدﯾد
ﺑدﺑﺧﺗﯽ وﻋﻠت ﻋﻘـب ﻣﺎﻧـدﮔﯽ ﻣﻠـل اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﻘـش ﻣـوﺛﺮ دارد وآن ﺗﺑﻠﯾﻐـﺎت در ﺧـﺻوص
وارﺳﺗﮔﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن وﻋدم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣور دﻧﯾوی اﺳت .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﻪ ﺧدا ﺑﮫﺮﮐﻪ
ﺑﺧواھد ﻋـﺰت وﯾـﺎ ذﻟـت ﻣﯾدھـد و از ﻣـﺎل دﻧﯾـﺎ ﺑـﻪ ھـﺮﮐس ﺑـﻪ ھﺮاﻧـدازه ﮐـﻪ اراده ﻧﻣﺎﯾـد
ﻣﯾﺑﺧﺷد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﺳت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﻼق ﻧﻣﯾﺰﻧﻧد و در ﺻدد ﺑﮫﺑـود زﻧـدﮔﯽ
ﺧوﯾش ﺑﺮﻧﻣﯽ آﯾﻧد .اﯾن ﻋﻘﯾده وطﺮزﺗﻔﮐﺮ ،ﻣوﺟب ﺑﯽ اﻋﺗﻧـﺎﺋﯽ ﻣـﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑـﻪ اﻣوردﻧﯾـﺎﺋﯽ،
ﺧود داری ازﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣدت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﻠب ً
ﻗوه اﺑﺗﮐﺎر ﻓﺮدی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾش ﺗوﻟﯾد،
ً
اراده ﻻزم ﺑﺮای اﺧذ ﺗﺻﻣﯾم درﮐﺎرھﺎ ﮔﺮدﯾده اﺳت.
ﻋدم وﺟود
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﯾﺰی ﮐﻪ درﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯾﺮ درﮐـﺷورھﺎی اﺳـﻼﻣﯽ زﯾـﺎد ﭼـﺷﻣﮔﯾﺮ وﻣﺎﯾـﻪ
ﺧوف و ارﻋﺎب ﻣﻠل ﻣﺗﺮﻗﯽ وﻣﺗﻣدن ﻏﺮب ﺷـده اﺳـت ،دھـﺷت اﻓﮔﻧـﯽ وﺻدورﺗﺮورﯾـﺳم
ﺑﺮای ﻧﺎﺑودی ﻣﺮدم ﺑﯾﮔﻧﺎه از ﺳوی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐـﻪ اﯾـن اﻣـﺮ ھﺮﮔـﺰ ﺑﻣﻌﻧـﯽ
ھﻣﺳﺮی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻣدن ودﺳت آوردھﺎی ﺗﮐﻧوﻟوژی ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ وﻏﯾـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﯾـﺳت
وﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﯽ رﺷد ﻓﺮھﻧگ وﺧﺮد ﺟﮫﺎن اﺳـﻼم اﺳـت.اﻣـﺮوز ﺟﮫـﺎن ﻣﺗﻣـدن از ﻧـﺎم وﺣـﺿور
ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎن درﮐﺷورھﺎی ﺧـود وﺣـﺷت دارﻧـد واز ﻣﻌﺎﺷـﺮت وﻧﺰدﯾﮐـﯽ واﯾﺟـﺎد رواﺑـط

پنجاه مقالۀ سيستانی

٦٣

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﺗﻧﻔﺮ وﺑﯾﺰارﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐـﺷورھﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﯾش از ھﺮزﻣـﺎن
دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻣک ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﺮﻗﯽ و دﺳت آوردھﺎی ﻓﻧﯽ ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ ﻏﺮب ﻣﺣﺗﺎج ﺗﺮاﻧد.
ﺑﺮاى ﻧﺟﺎت ﻣﻠل اﺳﻼﻣﯽ از اﻳن ﺑـدﺑﺧﺗﻰ ﺗـﺎرﻳﺧﻰ  ،ﺑﮫﺗـﺮﻳن ﻧظـﺎم ھﻣﺎﻧـﺎ اﺳـﺗﻘﺮار
ﻧظﺎﻣﮫﺎی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺳﯾﮐوﻻر ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺮﮐﯾﻪ اﺳت ﮐﻪ در آن دﻳن از ﺳﻳﺎﺳت ﺟدا ﺑﺎﺷد و
ﺳﻳﺎﺳت در اﺧﺗﻳﺎر ﺳﻳﺎﺳﺗﻣداران ﻗﺮار ﮔﻳﺮد .ﺟﺎى ﻣﻼ و واﻋظ از ھﻣـﺎن آﻏـﺎز ،ﻣـﺳﺟد و
ﻣﺣﺮاب ﻧﻣﺎز ﺑوده اﺳت  ،ﻧﻪ ﮐﺮﺳﻰ ﺳﻳﺎﺳت و ﺑودﺟﻪ ﺳﺎزى و طﺮح ﭘﺮوژه ھﺎى ﻋﻣﺮاﻧﻰ
و اﻗﺗﺻﺎدى ﻳﺎ ﺗﺣﮐﻳم رواﺑط ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﻳﺎ ﺗوﺳﻌﻪ رواﺑط ﺗﺟـﺎرﺗﻰ و ﺑﮐـﺎر اﻧـدازى دﺳـﺗﮔﺎه
ھﺎى ﺗوﻟﻳد اﻧﺮژى و ﻏﻳﺮه و ﻏﻳﺮه .

لبريزشدن کاسۀ صبرجھان عرب:
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻠل اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﻋﺮب اﯾن ﻓﺮﺻت را ﻣﯾﺳﺮﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺳﺮﻧوﺷت ﺧود را ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد .در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎه
ھﺎی ﺳﺎل ) ٢٠١١اواﺧﺮ ﺳﺎل ١٣٨٩ش( اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺿد اﺳﺗﺑدادی ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ھﻣﻪ ﮐﺷورھﺎی
ﺟﮫﺎن ﻋﺮب را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺗﻪ واﻣﺮوز اﮐﺛﺮ ﻗﺮﯾب ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﻟﺗﮫﺎی ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺮ ﻋﺮب در ﺣﺎل
دﺳت و ﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗظﺎھﺮات و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﻣطﺎﻟﺑت ﺷﺎن ﺗﺳﺎوی،
ﻋداﻟت ،ﺑﺮاﺑﺮی و آزادی ﺑﯾﺎن اﺳت .در ﯾﻣن ،اﻟﺟﺰاﯾﺮ ،ﺑﺣﺮﯾن ،ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ،ﮐوﯾت و
ﺳورﯾﻪ ﻣﺮدم دﺳﺗﻪ دﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧد و ﺑﻪ رﻏم ﺳﺮﮐوﺑﯽ ﮐﻪ از ﺳوی دوﻟت
ﺷﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯾﺷود ،ﯾﮐﺻدا ﺗﻐﯾﯾﺮ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد.
ﺑﺎ ﺳﻘوط ﺑن ﻋﻠﯽ درﺗوﻧس و ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک در ﻣﺻﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗن ﻣﻌﻣﺮ ﻗذاﻓﯽ
در آﺳﺗﺎﻧﻪ ﺳﻘوط و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ اﺟﺑﺎری ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺣﺮﯾن در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌﺗﺮﺿﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺗﺣوﻻت ﯾﻣن و اﻟﺟﺰاﯾﺮ و ﻟﻐو ﺣﺎﻟت ﻓوق اﻟﻌﺎده در اﯾن ﮐﺷور ﺑﻌد از  ١٩ﺳﺎل دﯾﮔﺮ ﮐﻣﺗﺮ
ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷک ﮐﻧد ﮐﻪ ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘطﮥ آﻏﺎزﯾن آن ﺗوﻧس ﺑود ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮫﺎن ﻋﺮب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺳﻘوط ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺮ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ را اﺟﺗﻧﺎب
ﻧﺎﭘذﯾﺮﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت.
ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺳﻪ ﮐﺷور ﺷﻣﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﺧﯾﺰش ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد آﻧﭼﻪ ﮐﻪ اﻋﺮاب را ﯾﮐﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﯾﺰش واداﺷﺗﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋواﻣل و
ﻣﺧﺗﺻﺎت ﻣﺣﻠﯽ اﺳت و از ﯾک ﮐﺷور ﺑﻪ ﮐﺷور دﯾﮔﺮ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺗﻔﺎوت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ﺑﻪ
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طور ﻣﺛﺎل ﺗوﻧس و ﻣﺻﺮ ھﺮ دو ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾﺮی ﺑودﻧد ﮐﻪ درآﻣد ﺳﺮاﻧﮥ ﺷﮫﺮوﻧدان ﺷﺎن
از  ٣٠٠داﻟﺮ در ﺳﺎل ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻟﯾﺑﯽ ﮐﺷوری ﺛﺮوﺗﻣﻧد و ﻧﻔت ﺧﯾﺰ اﺳت .در
ﻣﺻﺮ و ﺗوﻧس ﻣﺮدم و ﺟواﻧﺎن دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮی ﺑﻪ اﻧﺗﺮﻧت و ﺷﺑﮐﻪ ھﺎی اطﻼﻋﺎت
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﻪ و ﮐﻧﺗﺮول ﺷده اﺳت.
ﺟﻣﻌﯽ داﺷﺗﻧد وﻟﯽ ﻟﯾﺑﯽ ﮐﺷوری
ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﻪ اﯾن ﻓﻘط ﺟﻣﮫوری ھﺎی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻣﺮ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﻪ در ﻣﺳﯾﺮ طوﻓﺎن ﺧﺷم ﻣﻠﺗﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد،
ﺑﻠﮐﻪ ﺷﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﻣﻠﺗﮫب اﺳت .ﮐﺷور ﻓﻘﯾﺮ ﯾﻣن در ﺟﻧوب ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ طﯽ
ﯾﮐﯽ دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﺎ آرام ﺑوده و رژﯾم ﻋﻠﯽ ﻋﺑدﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺳﺮﮐوب ﻣﻌﺗﺮﺿﺎن از
ﺧﺷوﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮده اﺳت.
ﻣﺮدم ﺳورﯾﻪ ﻧﯾﺰ ﺑﺮای اﻧﺟﺎم ﺗﻐﯾﯾﺮات و اﺻﻼﺣﺎت از اواﺧﺮ ﻣﺎرچ  ٢٠١١دﺳت
ﺑﻪ ﻋﺻﯾﺎن دواﻣدار زده اﻧد.دوﻟت ﺑﺷﺎراﺳد ﺑﯾﺮﺣﻣﺎﻧﻪ اﻋﺗﺻﺎب ﮐﻧﻧده ﮔﺎن را ﺳﺮﮐوب
ﻣﯾﮐﻧد .ﺑﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ،ﮔﺮوھﮫﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی ﺗﺧﻣﯾن زده اﻧد ﮐﻪ درﺟﺮﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن
اﻋﺗﺮاﺿﺎت ﺿد دوﻟﺗﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﺑﯾش از ٧ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم و  ۳۵۰ﻧﻔﺮ از
ﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ (١١ /٧/ ١٠
در ھﺮﯾک از ﺗظﺎھﺮات در ﺷﮫﺮھﺎی ﺳورﯾﻪ ﮐم از ﮐم ﯾﮐﺻدھﺰار از ﻣﺮدم ﺷﺮﮐت
ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﺑﺎ وﺟود ﺑﮐﺎراﻧداﺧﺗن ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻧﮔﯽ دوﻟت ﺑﺮﺿد ﻣﺮدم ﺗﺎ ﮐﻧون اﯾن ﺗظﺎھﺮات ﺑﻪ
ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﻧﮔﺮاﺋﯾده اﺳت وﻟﯽ ده ھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮاز ﺗﺮس ﺗﺮور و زﻧداﻧﯽ ﺷدن و ﺷﮐﻧﭼﻪ ﺷدن
ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻓﺮار ﺑﻪ ﮐﺷور ﺗﺮﮐﯾﻪ ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺳﺮﮐوب ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﻪ دوﻟت ﺑﺷﺎراﺳد
ﺑﺎﻋث ﺧﺷم ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ رھﺑﺮی آﻧﮐﺷور و اﻧﺗﻘﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷده اﺳت.
واﻗﻌﯾت آﻧﺳت ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﻋﺮب از ﺗﺣﻘﯾﺮ،ظﻠم ،ﻓﺳﺎد و ﺧﻔﻘﺎن ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی ﻣﺎدام اﻟﻌﻣﺮ ﺑﻪ
ﺟﺎن آﻣده و ﭘس از ﺳﻘوط ﺑن ﻋﻠﯽ ﺑﺎور ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ آﻧﭼﻪ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺮب اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻘوط ﯾک ﺣﮐوﻣت ﺗوﺳط ﻣﺮدم،ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘق اﺳت .وﺿﻌﯾت
ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎﺛﺑﺎت ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﺛل ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺷورای ھﻣﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟطف ﺛﺮوت
ھﺎی ﺑﺎد آورده ﻧﻔﺗﯽ وﺿﻌﯾت ﺑﮫﺗﺮی از ﮐﺷورھﺎی ﻣﻐﺮب ﻋﺮﺑﯽ دارﻧد ،ﭼﻧدان ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺑﻪ
ﻧظﺮ ﻧﻣﯽ رﺳد .ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی ﻣﺎدام اﻟﻌﻣﺮ ،ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﻌﯾض  ،واﺑﺳﺗﮔﯽ ﻏﯾﺮﻣﻧطﻘﯽ و
ﺗﺣﻘﯾﺮآﻣﯾﺰ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﻏﺮب و ﻋدم وﺟود آزادی در اﻋﺗﺮاض در ھﻣﻪ اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾﺰ
وﺟود دارد.ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻧﮐﻪ ﻣﺣﺮک اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم در ﺟﮫﺎن ﻋﺮب ﻧﺎن ﻧﺑوده ﺑﺎﯾد ﺗوﻗﻊ داﺷت
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ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣوج اﻋﺗﺮاﺿﺎت ﮐﺷورھﺎی ﺛﺮوﺗﻣﻧد ﺗﺮ ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﯾﺰ در ﺑﺮﮔﯾﺮد.ﺣﺎﮐﻣﺎن اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻣﺮدم و ﻓﺷﺎر ﻣﻧطﻘﻪ ای ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯾﯾﺮات ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺳﺮﻧﮔوﻧﯽ،
اﺻﻼﺣﺎت وﺳﯾﻌﯽ را در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ).آرﺷﯾف اﺧﺑﺎر آرﯾﺎﺋﯽ ﺣوت
(١٣٨٩
اﻣﯾد وارم روزی ﻓﺮارﺳد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎھم از ﺳواد وداﻧش ﻻزم ﺑﺮﺧوردار ﮔﺮدﻧد
وﺧﺮد ودراﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را در راه رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮐوﻓﺎﯾﯽ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺑﮫﺑود
زﻧدﮔﯽ ﻓﺮدی ﺧوﯾش ﺑﮐﺎر ﮔﯾﺮﻧد وﻓﻘﺮ وﺟﮫل وﺑﯾﺳوادی را از ﮐﺷور ﺧود ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد .وﺑﻪ
آزادی ﺑﯾﺎن وﻗﻠم و ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زن وﻣﺮدو ﺑﻪ ارزﺷﮫﺎی ﻣﻧدرج در اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﺣﺗﺮام ﮔﺰارﻧد.
ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗﺰ ازﻧظﺎم ھﺎی اﯾدﯾوﻟوژﯾک ﻣﻘﺎﻟﮥ ذﯾل ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﮐﻣک ﻣﯾﮐﻧد.
-١٦/nawid-٣٨http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part
.pdf٢٠١٤-٠٩
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مقاله ششم
سکوالريسم به معنی بی دينی نيست!
از ﻣــﺳﺎﯾل ﺑــﺳﯾﺎر ﻣﮫــم ﺳﯾﺎﺳــﯽ درﮐــﺷورھﺎی ﭘﯾــﺷﺮﻓﺗﻪ ﺟﮫــﺎن ﮐــﻪ ﻣﺑﺗﻧــﯽ ﺑــﺮ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﺳت،ﯾﮐﯽ آزادی ﺑﯾﺎن وﻋﻘﯾده اﺳت و دﯾﮔـﺮی ﺳﯾﮐوﻻرﯾـﺳم )ﺟـداﺋﯽ دﯾـن از
دوﻟت(اﺳت .دراﯾن ﮐﺷورھﺎ ﮐﺎر دﯾن ،ازﮐﺎر دوﻟت واز ﺳﯾﺎﺳـت ﮔـذاری ھـﺎی اﻗﺗـﺻﺎدی
وﻓﺮھﻧﮔﯽ واﻧﮐﺷﺎﻓﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ وھﻧﺮی دوﻟت ﺟداﺳت .
ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺰم)ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت( ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻪ ﻣﻌﻧـﯽ ﺗﺮدﯾـد دﯾـن
ھم ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮐﻪ ﻗﺮاردادن دﯾن در ﺟﺎﯾﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ازآن ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺑﺰاری درﺟﮫت
ﻣﻘﺎﺻد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮐﻧد .ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت،ﻗﺮاردادن دﯾن درﺟﺎﯾﮔﺎھﯽ اﺳـت
ﮐﻪ در اﻣور دوﻟت وﭼﮔوﻧﮔﯽ اداره وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﮫﺎی اﻗﺗـﺻﺎدی وﻓﺮھﻧﮔـﯽ وﻋﻠﻣـﯽ دوﻟـت
ﻣداﺧﻠﻪ ﻧﮐﻧد،ﺟﻠوﭘﯾﺷﺮﻓت وﺗﺣول ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﮔﯾـﺮد وﺑﮔـذارد ﮐـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎروان ﺗﺮﻗـﯽ
ﻋﺻﺮوزﻣﺎن ھﻣﮔﺎم ﺷود و ﻣﺮدم را از ﻓﻘﺮ ،ﺑﯾﺳوادی وﻣﺮض ﻧﺟﺎت ﺑدھد .راھﯽ را ﮐـﻪ
ﻣﻼ وآﺧوﻧد وطﺎﻟب در ﺟﻠو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮارﻣﯾدھد ،ﺑﻪ ﻧﺟﺎت ﻣـﺮدم از ﻓﻘـﺮ وﺟﮫﺎﻟـت وﻣـﺮض
ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد.
ً
ﻣﺛﻼ :اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺮاﻧﺳﻪ واﻟﻣﺎن واﻧﮔﻠـﺳﺗﺎن
درﮐﺷورھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ واروﭘﺎﺋﯽ
واﯾﺗﺎﻟﯾﺎ وﺳوﺋﯾس وﻏﯾﺮه ،اﻣوردﯾن از اﻣور دوﻟـت ﺟـدا اﺳـت ،وﻟـﯽ اﯾـن اﻣـﺮ ﺑـدﯾن ﻣﻌﻧـﺎ
ﻧﯾﺳت ﮐـﻪ دراﯾـن ﮐـﺷور ھـﺎ دﯾـن وﺟـود ﻧـدارد وﻣـﺮدم از اﺟـﺮای ﻣﻧﺎﺳـک دﯾﻧـﯽ ﻣﻣﻧـوع
ﺑﺎﺷﻧد.دراﯾن ﮐﺷورھﺎ ھم ﮐﺷﯾش روﺣﺎﻧﯽ وھم ﮐﻠﯾـﺳﺎ وھـم ﻣـﺳﺟد وﮐﻧﯾـﺳﻪ ﺑـﺮای ﻋﺑـﺎدت
وﺟود دارد وھم ﻣﺮدم دﯾﻧدار ﺑﺳﯾﺎری ھـﺳﺗﻧد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﺑـﺎدت ﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧـد،وﻟﯽ ھـﯾﭻ ﻓـﺮد
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ را ﺑﺧﺎطﺮﻧﺮﻓﺗن ﺑﻪ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ ﻋﺑﺎدﺗﮔﺎه ﻣورد ﺑﺎز ﭘﺮس و ﺗوھﯾن ﻗﺮار ﻧﻣﯾدھد.
ﻣﻌﻧﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ھم ھﻣﯾﻧﺳت ﮐﻪ ھﯾﭼﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮی را ﻣﺟﺑورﻧﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﺑﮐن وﭼﻧﺎن
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ﻣﮐن! زﯾﺮا ﺗﮐﻠﯾف ھﻣﻪ در ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺷده وھﺮﮐس ﺣد وﺣدود ﺧود ودﯾﮔـﺮان را ﻣـﯽ
ﺷﻧﺎﺳد.
اﻣﺎ درﯾک ﻧظﺎم دﯾﻧﯽ ،ﻧﻣﯾﺗوان دم از دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و از ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زن وﻣﺮد زد.
ﻧﻣﯾﺗوان دم ازﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق ﺷـﮫﺮوﻧدان زد .ﻧﻣـﯽ ﺗـوان دم ازآزادی ﺑﯾـﺎن وآزادی ﻋﻘﯾـده
وآزادی ﻣــذھب زد .ﻓﻘــط درﯾــک ﻧظــﺎم ﺳــﯾﮐوﻻر ﻣﯾﺗــوان از آزادی ھــﺎی ﻣــدﻧﯽ وﺣﻘــوق
ﺑﺷﺮﺳﺧن ﮔﻔت.
آن ﻋده از ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺣث ﺟـداﺋﯽ دﯾـن از دوﻟـت را ﻣطـﺮح ﻣﯾﮐﻧﻧـد ،اﻏﻠـب
ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﻪ درﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده اﻧد و ﯾـﺎ از ﻣـدﺗﯽ ﺑدﯾﻧـﺳو
دراﯾــن ﮐــﺷورھﺎزﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧــد وﻣﺰﯾــت ھــﺎی ﻧظــﺎم ھــﺎی ﺳــﯾﮐوﻻر ودﻣوﮐﺮاﺗﯾــک را
درﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ واﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﻧﯾک درﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد و دﯾده وﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧـد وﻟـذا دﻟـﺷﺎن ﺑـﻪ ﺣـﺎل
ﮐﺷور و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ﻣﯾﺳوزد وﻣﯽ ﺗﭘد وﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠل ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮫـﺎی ﻓـﺮاوان در ﮐـﺷور
ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾده اﻧد ﮐﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻدور ﻓﺗواھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧودﺟﻠو آزادی ﺑﯾﺎن واﻧدﯾـﺷﻪ
واﻧﺗﻘﺎد را ﻣﯾﮔﯾﺮﻧد ،درواﻗﻊ ﻣـﺎﻧﻊ ﺗﺣـول و ﺗﻐﯾﯾـﺮ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﯾﮔﺮدﻧـد و اﯾﻧﮫـﺎ ھﻣﯾـﺷﻪ ﺑـﺎ
ﻣداﺧﻠﻪ ﺧود در اﻣور ﻣﻣﻠﮐـت داری ﺳـد ﭘﯾـﺷﺮﻓت وﺗﺣـوﻻت اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ ﻣﯾـﺷوﻧد .ﺑﻧـﺎﺑﺮﯾن
ﺑﺮای ﻗﺮاردادن دﯾن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮔﺎه اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﺮاب وﻣﻧﺑﺮﻋﺑﺎدﺗﮔﺎه ﺑﺎﯾد از ﻣـﻼ وآﺧوﻧـد
وطﺎﻟب و ﻣوﻟوی واﻣﺎم ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑدون ﺧـﺷوﻧت ﺑﺮﮔﺮدﻧـد ﺑـﻪ ﻋﺑﺎدﺗﮔـﺎه ھـﺎ وﻣﻧﺑﺮھـﺎی
ﻣﺳﺎﺟد و ﺣﺮﯾم ﭘﺎک ﻣﺳﺟد را ﺑﺮای ﮐﺎر دﯾﻧداری روﻧق ﺑﺧﺷﻧد  ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ از ﻣﺳﺟد دﮐﺎن
دﯾن ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺳﺎزﻧد و ﺑﺣﯾث اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻد ﺳﯾﺎﺳﯽ از آن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﻪ درﺷﺮاﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺛﺮﯾـت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ درﺗﻧـور ﺑﯾـﺳوادی و ﻓﻘـﺮ
وﻣﺮض وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣـﺎری ﻣﯾـﺳوزﻧد و ازﺣـد اﻗـل ﺣـواﯾﺞ زﻧـدﮔﯽ ﻣﺣـﺮوم وھﻣﭼﻧـﺎن از
داﻧش وﺗﺧﻧﯾک ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯽ ﺑﮫﺮه اﻧد ،ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧوﺷﺗﻪ ﻋـﺎطﻔﯽ روﺷـﻧﻔﮐﺮان ﺧـﺎرج از
ﮐﺷور  ،روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮای ﺗﺎ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ وﻣـﺳﻠط ﺑﺮﺟـﺎن و روان ﻣـﺮدم را ﻣﺟﺑـور
ﺳﺎﺧت ﮐﻪ دﺳت از ﺳﺮﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻧﻪ وﻣﺮﯾض وﺑﯽ دوا وﺑﯽ درﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮدارﻧد و ﺑﺮﮔﺮدﻧـد
ﺑﻪ ﻋﺑﺎدﺗﮔﺎه ھﺎی ﺧودﺷﺎن ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺧﺮد ورز وآﮔﺎه وﺑـﺎ ﺗﺟﺮﺑـﻪ وﺟـداًﻧﺎ
ﻣﮐﻠﻔﯾت دارﯾم ﺗﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﯾک ﻧظﺎم ﺳﯾﮐوﻻر وآزاد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم را از
ﻓﻘﺮ وﺑﯽ ﺳوادی وﻣﺮض ﻧﺟﺎت ﻣﯾدھد،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧدان وآﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺷورﺧود ﺑﮔـوﺋﯾم ودﯾـن ﻣﻠـﯽ
ﺧود را ادا ﻧﻣﺎﺋﯾم.
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روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳت ﺑﻧـﺎم دﯾـن ھـﺰار ﺑـﺎر دروغ ﺑﮔوﯾـد وھـﺰار ﺑـﺎر
ﺳوﮔﻧد ﺑﺧورد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ او ﻣﯾﮔوﯾد ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮﻧﺻوص ﻣﻘدﺳﻪ وﻣﺣض ﺑﺮای ﻓﻼح ورﻓﺎه
ﺑﺷﺮﯾت اﺳت ،وﻟﯽ ﺧود ھﺮروز ﻣﺮﺗﮐب اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺷودﮐﻪ ﻋﮐس ادﻋﺎی او را ﺛﺎت ﻣﯾﮐﻧد.
روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا  ،ﺣﺎﺿﺮاﺳت ﺑﺮای ﺑدﺳت آوردن ﻗدرت وﯾﺎ ﺣﻔظ ﻗدرت ﺧـون
ھﺰاران ﺗن را ﺑﺮﯾﺰد و دﺳت ﺑﻪ ھﺮﻋﻣل ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﺷـﺮﻋﯽ وﻏﯾـﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺰﻧـد و ﻣـﺷوق
اﻋﻣﺎل ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ واﻧﺗﺣﺎری ﺑﺷود و ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل ﺧود ،ﺧون ﺻدھﺎ ﮐودک وﺟوان و اﻧﺳﺎن
ﺑﯾﮔﻧﺎه را ﺑﺮﯾﺰد ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ دﺳت ازﻗدرت ﺑدﺳت آﻣده ﻧﺧواھد ﮔﺮﻓت .زﯾـﺮا اﯾـن ﻗـدرت
ﺑﻪ او اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را ﺑﺧﺷﯾده ﮐﻪ ﻣﺮدم از اوﭼﺷم ﺗﺮس داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد وﺣﯾﺎت وﻣﻣﺎت ﺧود را
واﺑﺳﺗﻪ ﺑﺎ دوﻟب او ﺑداﻧﻧد.
روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا،ﺑﻪ ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﻔـس ﮐـﺷﯾدن ﻧﻣـﯽ دھـد ،ﻓﺮﺻـت ﺷـﻧﯾدن آوای
ﺧوش ﻣوﺳـﯾﻘﯽ را ﻧﻣﯾدھد،ﻟـذت دﯾـدن وﺗﻣﺎﺷـﺎی ﯾـک ﻓـﯾﻠم ھﻧـﺮی راﮐـﻪ ﻣﯾﺗواﻧـد ﺗﻔﺮﯾﺣـﯽ
وﺑﺮای ﺗﻣدد اﻋﺻﺎب وروان ﺧﺳﺗﻪ اﻧﺳﺎن ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد ،از اﻧﺳﺎن ﺳﻠب ﻣﯾﮐﻧد .ﺑت ھﺎی ﺑـﯽ
زﺑﺎن ﺑﺎﻣﯾـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﻼم واﺳـﻼﻣﯾت ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﺻـدﻣﻪ ای رﺳـﺎﻧده ﺑـود ﮐـﻪ ﺑـﺎﻓﺗوای ﯾﮐـﯽ از
ﺳﺮدﻣداران اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی )ﻣﻼﻋﻣﺮ( ﺑﻪ ﺗوپ ﭘﺮاﻧده ﺷـدﻧد؟ وﻧﻔـﺮت ﻋﻣﯾـق ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫـﺎ
اﻧﺳﺎن ﻣﻌﺗﻘد ﺑﻪ دﯾﺎﻧت ﺑوداﺋﯽ را درﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب وﺟﻧوب ﺷﺮق آﺳﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﺳـﻼم
واﺳﻼﻣﯾت ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧت.
ً
ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﻣﯾﺧواھﻧـد ﻋـﺰت دﯾـن را ﻧﮔﮫدارﻧـد و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم دﯾـن ﺑـﯽ ﺣﺮﻣﺗـﯽ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻورت ﻧﮔﯾﺮد،ﺑﺮ ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾورزﻧد وﻣﯾﺧواھﻧـد ﮐـﻪ دﯾـن را درﻋﺑﺎدﺗﮔـﺎه
ھﺎ ﺑﺑﺮﻧد واز ﻟوث ﮐذب ودروغ ورﯾﺎی روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ﺑدور ﻧﮔﮫدارﻧد .آﺧﺮ ﻧﻣﯾﺗوان ھم
دﯾﻧدار وﺻﺎدق وﺧداﺟو ﺑود وھـم ﺳﯾﺎﺳـت ﮐـﺮد ودروغ ﮔﻔـت .درﺳﯾﺎﺳـت ﮐـﺮدن ﻣﻣﮐـن
ﻧﯾﺳت ﺑﺮای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷور ﮔـﺎه ﮔـﺎھﯽ دروغ ﻧﮔﻔـت ،وﻟـﯽ در ﻟﺑـﺎس روﺣﺎﻧﯾـت
ودﯾﻧداری ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ دروغ ﮔﻔت؟ دروغ ﮔﻔﺗن از ﺳوی ﯾک روﺣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ رھﺑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﯾک اداره را ﺑدوش داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،درﺣﻘﯾﻘت ﺗوھﯾن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯾـت
اﺳـت .اﮔــﺮ آرزو دارﯾــم ﮐـﻪ دﯾــن از ﺗــوھﯾن واﺳـﺗﮫﺰای ﻣــﺮدم ﺑــدور ﺑﺎﺷـد ،ﺑﺎﯾــد دﯾــن را
ازﺳﯾﺎﺳت واز اﻣور دوﻟت ﺑدور داﺷت .دﯾن ﯾک راﺑطﻪ ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺳﺎن ﺑـﺎ ﭘﺮوردﮔـﺎراو
اﺳت،ﺑﮔذار اﻧﺳﺎن در ﺧﻠوت ﺧود ﺑﺎ ﺧداﯾش راز وﻧﯾﺎز داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺑﺮد
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ﯾک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ وﯾﺎ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ دروغ ﮔﻔـﺗن ﺑـﺷود ﮐـﻪ اﯾـن ﺧـﻼف
دﺳﺗوردﯾن)راﺳﺗﮐﺎری وراﺳت ﮔوﺋﯽ( اﺳت.
درﺳﺎل  ۱۹۹۲ﮐﻪ ﺟﮫﺎدﮔﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ھﺟوم آوردﻧد ،ﻣطﺑﻌﻪ دوﻟﺗﯽ
ﺳﻪ ﺑﺎر در آﺗش ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﺷد ودر اﯾن آﺗش ﺳوزﯾﮫﺎ ھﺰاران ﺟﻠد ﺗﻔﺎﺳـﯾﺮ ﻗـﺮآن
وھﺰاران ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﻋﻠﻣﯽ ﺳوﺧﺗﻧد ،ﻣﮔﺮﭼﺮت رھﺑﺮان وﺗﯾﮐﻪ داران اﺳﻼم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼون :
آﯾـت ﷲ ﻣﺣــﺳﻧﯽ ،ﻣﺟــددی،ﮔﯾﻼﻧﯽ ،رﺑـﺎﻧﯽ  ،ﺳــﯾﺎف ،ﻣوﻟــوی ﺧـﺎﻟص ،ﻣوﻟــوی ﻣﺣﻣــدی،
ﻣوﻟوی ﺣﻘﺎﻧﯽ وﻣﻼ ﮔﻠﺑدﯾن وﻏﯾﺮه ﺧﺮاب ﻧﺷد .ﺗﻣﺎم آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ را ﺟﮫﺎدﮔﺮان
اﺳﻼﻣﯽ دزدﯾدﻧد و ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎه ﻣﺎش ﻓﺮوﺧﺗﻧـد و آﻧﭼـﻪ از دزدی ﺟﮫـﺎدﮔﺮان
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود ازﺟﺎﻧب "طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺮام" ﺧﺮد وﺧﻣﯾﺮوﻧﺎﺑود ﺷدﻧد .
ﭼﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳت ﻣﯾﺎن ﮐﺗﺎب ﺳوزی ھﺎی ﺟﮫﺎدﮔﺮان اﺧواﻧﯽ وطﺎﻟﺑﺎن ﺳﻠﻔﯽ ﺑـﺎ در
آب اﻧداﺧﺗن ﯾﺎزده ھﺰارﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﭼـﺎپ اﯾـﺮان ﮐـﻪ ازﺳـوی ﻣﺮاﺟـﻊ ﻓﺮھﻧﮔـﯽ وﻗـﺿﺎﺋﯽ
دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻧﯾﻣﺮوز؟ ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣـﺻﯾﺑﺗﮫﺎ زﯾﺮﺳـﺮروﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾـﺎدﮔﺮا اﺳـت
ﮐﻪ در ﺳﯾﺎﺳت دﺧﺎﻟت دارد.روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ،ﺑﺮای ﮐﺳب اﻗﺗـدار وﺣﻔـظ آن  ،دﺳـت ﺑـﻪ
ھﺮﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻣﯾﺰﻧد ﺗﺎ ﺧود را ﺑﺮﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻠت ھﺎی ﻣظﻠوم ﺗﺣﻣﯾل وﻣﺳﯾﺮﺗﮐﺎﻣل ﺗـﺎرﯾﺧﯽ را
ﺳد ﮐﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾن ﺑﺣث ﺣﯾﺎﺗﯽ ازﺟﺎﻧب ھﺮﮐﻪ ﻣطـﺮح ﮔـﺮدد ،از طـﺮف ﻧﯾﻣﭼـﻪ ﻣﻼﯾـﺎن
ﺧﺰﯾده درآﻏوش ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﯾﮐوﻻرﯾﺳﺗﯽ ﻏﺮب ﺑﺎ ﭼﻣﺎق ﮐﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾﮔـﺮدد ،ﺑـدون اﯾﻧﮐـﻪ
ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﺟداﺋﯽ دﯾن از دوﻟت آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﯾن اﺳت ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر دﯾن؟ ﻣﺎﺑﻪ ﯾـﺎد دارﯾـم ﮐـﻪ
ﺗﺎ ﭼﻧد دھﻪ ﻗﺑل روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ،ھم درﺳطﺢ ﻣﻠﯽ وھم در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺣﯾﺛﯾـت
وﻣﻘﺎم ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺮﺧورد ﻧﺑود و ﺑﻪ اﺻطﻼح ﮐﺳﯽ ﺑﻪ آزاﻧش ﻧﻣـﺎز ﻧﻣﯾﺧواﻧـد،ﻣﮔﺮ ﺑـﺎ ﺗﺟـﺎوز
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دردﺳﺎﻣﺑﺮ  ،۱۹۷۹ﯾک ﺑﺎره ﭼﻧﺎن ﻣورد ﺗوﺟﻪ وﺣﻣﺎﯾت ﻏـﺮب
ﻗﺮارﮔﺮﻓت و از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ﺛﺮوﺗﻣﻧدﻏﺮب ﺑﺎ ﭘول واﺳﻠﺣﻪ واﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺎدی وﻣﻌﻧـوی
ﺗﻘوﯾت ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ ﻧظﯾﺮ آن را درھﯾﭻ زﻣﺎن دﯾﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﻣﯾﺗوان ﺳﺮاغ داد.
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑﺮ ﻏﺮب وﮐﺷورھﺎی واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﭘس ازﺗﺟﺎوزاﺗﺣﺎد ﺷوروی
ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺳﺗﺎﯾش ﺟﮫﺎد وﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺿد ﺷوروی ﺳـﻼح ﮔﺮﻓﺗـﻪ
ﺑودﻧد ،ﭼﻧﺎن داد ﺳﺧن ﻣﯽ دادﻧد و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﯾﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ھﺮﺟﺎﺳوس  ISIو CIAو MI٦در
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﮐﺎن ﺟﮫﺎد ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻏﺮب ﻋﺷوه دﯾﻧداری ﻧﻣود وﺧـود را ﭘﯾـﺷوای ﺟﮫـﺎد
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ورھﺑﺮ ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺗﺮاﺷﯾد وﺻﺎﺣب آرﮔﺎه وﺑﺎرﮔﺎه وﭘول وﺛﺮوت ﺑـﯽ ﺣـﺳﺎب ﮔﺮدﯾـد .ﻋﺑـدﷲ
ﻋظﺎم ھﺎ و ﺑن ﻻدن ھﺎ وﮔﻠﺑدﯾن ھﺎ و ورﺑﺎﻧﯽ ھﺎ وﺳﯾﺎﻓﮫﺎ و ﺣﻘﺎﻧﯽ ھﺎ و ﻣﺣﺳﻧﯽ ھﺎ وﻏﯾﺮه
وﻏﯾﺮه در ھﻣﺎن زﻣﺎن از ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺟﮫﺎدﯾﺎﻧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮﻓﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮﺿد ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻗد ﻋﻠم
ﮐﺮده وﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن را ﭼون ﻟﻘﻣﻪ ھﺎی ﮔوﺷت ﺧﺎم ﺑدھن ﺗوپ ﺟﻧگ ﺳﺮد اﺑﺮﻗدرﺗﮫﺎ ﻣﯽ
اﻧداﺧﺗﻧد.
اﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐـﺎت واﯾـن ﺣﻣﺎﯾـت ھـﺎی ﻣـﺎدی وﻣﻌﻧـوی از ﻣﺟﺎھـدﯾن اﻓﻐـﺎن ﺑﺧـﺻوص
ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﺑﺮﻗدرت ﺷوروی را ﺷﮐﺳت ﺑدھﻧد ،در ذھن واﻧدﯾﺷﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺗﻧدروان ﻗﮫﺎراﺳﻼﻣﯽ ،اﯾن ذھﻧﯾت را ﺧﻠق ﻧﻣود ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﻧﯾـﺮوی ﺟﮫـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ﺧـود را
ﺑﺮﺿد اﺑﺮﻗدرت اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﮐﺎر ﻧﮔﯾﺮﻧد ﺗﺎ ھم دﻧﯾﺎ وھم آﺧـﺮت ﻧـﺻﯾب آﻧـﺎن ﺑـﺷود .واﯾﻧـک از
ﺑﺮﮐت ھﻣﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻏﺮب درﺣق ﺟﮫـﺎدﮔﺮان اﺳـﻼﻣﯽ  ،ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧـﺎن ﭼـون ﺑـن ﻻدن
واﯾﻣن اﻟظواھﺮی وﻣﻼﻋﻣﺮ وﮔﻠﺑدﯾن وﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿل اﻟـﺮﺣﻣن ﭘـدرﻣﻌﻧوی طﺎﻟﺑـﺎن اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
وﻣوﻟوی ﻓﺿل ﷲ رھﺑﺮ طﺎﻟﺑﺎن در ﺳوات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  ،اﮐﻧون ﺑﻪ ﭼﻧﺎن ﻗوﺗﮫـﺎﯾﯽ ﻣﺑـدل ﺷـده
اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮫل ﮐﺷورﺟﮫﺎن دﺳت وﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم ﻣﯾﮐﻧﻧد وﺑطورﺟـدی ﻗـﺻد دارﻧـد رژﯾـم ھـﺎی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎﺣـﺿورداﺷت ﻗوﺗﮫـﺎی ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﺿـد ﺗﺮورﯾـﺰم ﺳـﻘوط دھﻧـد
وﻧظﺎم ﺷﺮﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎزﻧد.ﻧظﺎم دﯾﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﻳﻣﺎى طﺎﻟﺑـﺎن ﺑـﺎ ﺑـﺳﺗن ﯾـﺎ
ﺳوﺧﺗن ﻣﮐﺗب وﻣدرﺳﻪ ﺑﺮروی دﺧﺗﺮان وزﻧﺎن ﺗﺑﻠورﻣﯽ ﻳﺎﺑد ،ﺟﺰ ﺑﯾـﺳوادی و ﻓﻘـﺮ روز
ً
ﺟـدا
اﻓﺰون ﺗوده ھﺎى ﻣﻳﻠﻳوﻧﻰ ،راه ﺑﻪ ھﻳﭻ ﺑﮫﺷﺗﻰ ﻧﻣﻰ ﺑﺮد و ھﺮﻳک از اﻳن ﮔوﻧﻪ ﻧظﺎﻣﮫـﺎ
دﭼﺎر ورﺷﮐﺳﺗﮔﻰ ﺳﻳﺎﺳﻰ و اﻗﺗـﺻﺎدى اﺳـت و اﻣـﺮوز درﺗﺣـت ﻓـﺷﺎر وﻧﻔـﺮت ﺳﻳﺎﺳـﻰ
ﺟﮫﺎن ﻣﺗﺮﻗﻰ ﻗﺮاردارﻧد.
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن وظﯾﻔﻪ ﻋﻧﺎﺻﺮ آﮔﺎه اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎھﯾت روﺣﺎﻧﯾت ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﺷﺎﮐﻧد
وﺑﮔوﯾد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﺮﻧوﺷـت ﮐـﺷور ﻣـﺳﻠط ﮔﺮدﻧـدً ،
اوﻻ ﺑﺎﯾـد ﻧﯾﻣـﯽ از ﭘﯾﮐﺮﺟﺎﻣﻌـﻪ ،
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ازﺣق ﺗﺣـﺻﯾل وﺣـق ﮐـﺎر ﻣﺣـﺮوم ﺑﻣﺎﻧﻧـد و
ﯾﻌﻧﯽ زﻧﺎن ازﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود
ً
دوﻣﺎ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ دﺳت آوردھﺎی ﻋﻠم وﺗﺧﻧﯾـک اﻣـﺮوزی واطﻼﻋـﺎت ﺟﻣﻌـﯽ ﭼـون ﺗﻠوﯾﺰﯾـون
وﺳﯾﻧﻣﺎ وﺗﻠﻔون ﻣﺑﺎﯾل ﮐﻪ ﺟﺰء زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮدﯾده اﺳت ،ﺑﺎﯾد وداع ﺑﮔوﯾﻧد.
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ،ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮدن روﺷـﻧﻔﮐﺮان از دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ وازﺳﮐوﻻرﯾـﺳم ﺑﺧﺎطﺮآﻧـﺳت
ﮐﻪ ﻓﻘط وﻓﻘط درﯾک ﻧظﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر )ﮐﻪ دﺳت دﯾن از ﺳﯾﺎﺳت ﮐوﺗﺎه ﺷده ﺑﺎﺷد( اﻧـﺳﺎن
ازآزادی ﺑﯾﺎن وآزادی اﻧدﯾﺷﻪ وآزادی ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﺮﺧوردارﺷده ﻣﯾﺗواﻧد ،ﻧﻪ درﻧظـﺎم ھـﺎی
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دﯾﻧﯽ اﺳﺗﺑدادی  .درﯾک ﻧظﺎم دﻣوﮐﺮاﺗﯾک وﺳﮐوﻻر اﺳت ﮐﻪ زﻣﯾﻧـﻪ ھـﺎی رﺷـد وﺷـﮐوﻓﺎﺋﯽ
اﺳﺗﻌدادھﺎ ﻣﯾﺳﺮﻣﯾﺷود ،ودرﯾک ﻧظـﺎم ﺳـﮐوﻻر اﺳـت ﮐـﻪ ،ﻣﻧـﺷورﺣﻘوق ﺑـﺷﺮ ﺗﺑﻠـور ﻣـﯽ
ﯾﺎﺑد،ﻣﻧﺷوری ﮐﻪ درآن ھﺮﮔوﻧﻪ اﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ وﺣﻘوﻗﯽ وﻧـﮋادی ﻣﺣﮐـوم ﮔﺮدﯾـده وﺗﻣـﺎم
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ از ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی ﺷﮫﺮوﻧدی ﺑﺮﺧوردارﻣﯾـﺷوﻧد واﺣﺗـﺮام ﻣﯾﮔﺮدﻧـد.دراﯾـن ﻧظﺎﻣﮫـﺎ
اﺳت ﮐﻪ اﺳﺗﻌدادھﺎ اﻣﮐﺎن ﺟوﻻن واﻧدﯾﺷﻪ ھﺎ ﻣﺟﺎل ﭘﺮﮐﺷﯾدن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .از ﺑﺮﮐت آزادی
ﺑﯾﺎن وآزادی اﻧدﯾﺷﻪ وآزادی ﻣطﺑوﻋﺎت دراﯾن ﺟواﻣﻊ اﺳت ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ دل اﻧﺳﺎن ﺑﺧواھد
ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺗواﻧد وھﯾﭼﮐس ﺷﻣﺎرا ﺑﻪ ﺑﺧﺎطﺮﺑﯾﺎن ﻋﻘﯾده ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺣﮐوم ﻧﻣﯾﮐﻧد .ﯾﺎﺑﺧﺎطﺮ ﯾک
ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻟو اﻧﺗﻘﺎد از دﯾن ﯾﺎ اﻧﮐﺎر از دﯾن ﺑﺎﺷد ،ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎرا ﻣﺣﮐوم ﺑﻪ ﻣـﺮگ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺑﯾـﺳت
ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮐوم ﻧﻣﯾﮐﻧد .و...
از ﺑﺮﮐت ﺳﮐوﻻرﯾﺳم اﺳت ﮐﻪ ﺟواﻣﻊ ﻏﺮب در ھﻣﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﻪ ﺟواﻣﻊ ﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾﺷﺮﻓت ﮐﺮده اﻧد .زﯾﺮا درﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺻﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﻔت
اﺳت.در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺑل از ھﺮﭼﯾﺰ ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﻣﺳﻠﻣﺎن وﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯾﺷود ﮐﻪ دراﯾن ﺗﻘﺳﯾم ،ﮔﺮوه ﻣﺳﻠﻣﺎن دارای ھﻣﻪ ﺣﻘوق ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷود وﻏﯾﺮﻣﺳﻠﻣﺎن
از ﺣﻘوق اﻧدﮐﯽ درﺗﺣت ﺷﺮاﯾط ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺮﺧوردار ﻣﯾﮔﺮدد .ﺳﭘس ھﻣﯾن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺰ ﺑدو ﺑﺧش زن وﻣﺮد ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮔﺮدد ،ﺑﺧش ﻣﺮدان از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑﺮﺧودارﻧد،
اﻣﺎ زﻧﺎن ﻧﯾم ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺣﺳﺎب آﻣده و زﻧﺎن ﮐﺷﺗﺰارﻣﺮدان داﻧﺳﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﺮد
ھﺮوﻗت دﻟش ﺧواﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻪ اﯾن ﮐﺷﺗﺰار ﻓﺮود آﯾد وﺧواھﺷﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﺧود را
ارﺿﺎﮐﻧد ،وﻟﯽ زن ﻓﻘط ﻣﮐﻠف اﺳت ﺗﺎ از اواﻣﺮ ﺷوھﺮ اطﺎﻋت ﮐﻧد وﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﻣﺮد ﺧود را وﻟو روی ﭘﺎﻻن ﺷﺗﺮ ھم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺮآورده ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾن ﻣﺮد ﻣﯾﺗواﻧد
درﻋﯾن زﻣﺎن دارای ﭼﮫﺎر زن ﻧﮐﺎﺣﯽ و)در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯾﻌﻪ( دارای ﭼﻧدﯾن زن ﺻﯾﻐﻪ ﯾﯽ ھم
ﺑﺎﺷد ،واز ﻣﺗﻌﻪ وﮐﻧﯾﺰ ھﺮﻗدر ﮐﻪ ﺑﺗواﻧد ﻣﯾﺗواﻧد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﺷوھﺮدار
اﮔﺮﺑﺧواھد ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮔﺮی راﺑطﻪ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮارﮐﻧد ،ﺟﺰاﯾش ﺳﻧﮔﺳﺎر اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﭼﮫﺎرزن ﻧﮐﺎﺣﯽ دارد وﺗﻌدادی را ھم ﺑﻧﺎم ﺻﯾﻐﻪ ﻣورد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺟﻧﺳﯽ
ﻗﺮارﻣﯾدھد ،وﻟو ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﯽ دﯾﮔﺮی راﺑطﻪ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮارﮐﻧد ،ﺳﻧﮔﺳﺎرﻧﻣﯾﮔﺮدد .اﯾﮐﺎش
ﺑﻘول ﺧﯾﺎم:
گر بر فـلکم دست بدی چون يزدان

بر داشتمی من اين فلک را زميان

وز نو فــلکی دگـر چــنان ساخـتمی

کازاده بــه کام دل رســيدی آسان
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مقالۀ ھفتم
عدالت بدون مجازات مجرمين تمثيل نميشود!
ﻋداﻟت درﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﯾک ﮐﺷور ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن ﻧﺎﻓذۀ آن ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑدون ﺗطﺑﯾق ﯾﮐﺳﺎن ﻗﺎﻧون ﺑﺎﻻی اﻓﺮاد ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ اﻣﻧﯾت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﺷود وﻧﻪ از ﺻﻠﺢ
وﺛﺑﺎت ﺧﺑﺮی ﺧواھد ﺑود.ﻓﻘط ﻋداﻟت اﺳت ﮐﻪ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ وﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ
آورد وﺟﻠو ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ و رﺷوه ﺧواری وﺗﺟﺎوز ﺑﺮﺟﺎن وﻣﺎل وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم را ﻣﯾﮔﯾﺮد
وﻣﺎﻧﻊ زورﮔوﺋﯽ واﺟﺣﺎف ﻗدرﺗﻣﻧدان وﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ واﺧﻼﻗﯽ و رواﻧﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯾﮔﺮدد.
ھدف ﻧﺧﺳﺗﯾن داﺷﺗن ﭘوﻟﯾس ،اردو وﺳﺎﯾﺮﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ درﯾک ﮐﺷور ﺑﺮﻗﺮاری
ﻧظم واﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ اﺳت .ﺑﻪ ﺳﺧن دﯾﮔﺮ ﭘوﻟﯾس وﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ وﺳﺎﯾل واﺑﺰاری اﻧد در
دﺳت ﻣﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧون ﺑﺮای ﺗﺣﻘق ﻋداﻟت واﺳﺗﻘﺮار ﻧظم واﻣﻧﯾت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک
ﮐﺷور،از ده ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾن طﺮف ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺷﮐﯾل ﭘوﻟﯾس واردوی
ﻣﻠﯽ ده ھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ از ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺻﺮف رﺳﺎﻧده اﺳت ،ﺗﺎروزی
از اﯾن ﻧﯾﺮو در راه ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ واﻣﻧﯾت واﺳﺗﻘﺮارﺛﺑﺎت ﮐﺎر ﺑﮔﯾﺮد ،ﻣﮔﺮ ﺗﺎ ھﻧوز دوﻟت در
اﻧﺟﺎم اﯾن اوﻟﯾن وظﯾﻔﻪ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود ازاﯾن ﻧﯾﺮو ﮐﺎر ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺷﺎن
ً
ﻣﺛﻼﯾک وزﯾﺮﯾﺎ ﯾک واﻟﯽ ﻣﺧﺗﻠس وﻏﺎﺻب ورﺷوﺗﺧور را از ﻗدرت
ﺑدھد ﮐﻪ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﺮﮐﻧﺎر وﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﺑﻪ ﺳﺎرﻧواﻟﯽ وﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯾﺰ ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻧد؟ ﻋدم دﻟﭼﺳﭘﯽ ﺑﻪ
اﯾن ﮐﺎر ﺣﺗﯽ ﺑﺻورت ﺳﻣﺑوﻟﯾک ،ﺗﻣﺎم وﻋده ھﺎی دﻟﺧوش ﮐن دوﻟﺗﻣداری را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﺿﺮب زده ودوﻟت را در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت .ھﻣﯾن ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎری دوﻟت
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وﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﻟت ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت روز ﺗﺎ روز ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻗوت
ﺑﮔﯾﺮﻧد و ﺑﺎ دوﻟت وﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زور آزﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وﺣق ﺗﻠﻔﯽ وﺑﯽ ﺑﺎزﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺳﺗﻣﺮ اراﮐﯾن دوﻟت
ﺑﻪ ﺟﺎن رﺳﯾده اﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ داد ﺷﺎن ﺑﺮﺳد وﺣﻘوق ﺷﺎن را از
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮزی ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری وﺧدﻣﺗﮔﺰاری ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧورده اﻧد  ،ﺑﮔﯾﺮد.ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻳش ازھﺮ ﮐﺎرى ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﻳت ﺟﺎﻧﻰ ﻧﻳﺎز دارﻧد و ﺑدﻳن ﺑﺎوراﻧد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻳﮐﻪ
ﺟﻧﺎﻳﺗﮐﺎران و ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ ﭘﺎى ﻣﻳﺰ ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﻣﻠﻰ ﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﮐﺷﺎﻧده ﻧﺷوﻧد،
ﻋداﻟت ﺗﻣﺛﯾل وﺗﺄﻣﻳن ﻧﺧواھد ﺷد و ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﻳت ﺑﻪ ﮐﺷور ﺑﺮﻧﺧواھد ﮔﺷت .
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ،دﺳﺗﺎن اﮐﺛﺮﻳت ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ھم در دورۀ ﺣﮐوﻣت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی
وھم ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑش ﺑﺣﯾث رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣﻧﺗﺧب ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ درﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﻰ آﻟوده اﺳت،
ﺑﻠﮐﻪ در ﮐﺷت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﻧﻳﺰ دﺧﻳل وﺳﮫﻳم اﻧد .
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ،دﯾﮔﺮ آن ﻣﺣﺑوﺑﯾت روزھﺎی اول ﭘس ازﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن
رادر ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از دﺳت داده اﺳت ،زﯾﺮا اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺟﺎی آﻧﮐﻪ ﺳﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی
اﻓﺮاطﯽ وﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر را ﮐﻪ ﻣﺳﺑب اﺻﻠﯽ ظﮫور طﺎﻟﺑﺎن واﻟﻘﺎﻋده دراﯾن
ﮐﺷوراﺳﺗﻧد ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻧد و ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎﮔﺮﻓﺗﺎری ﻣﺗﮫﻣﯾن ﺑﻪ ﻋﺿوﯾت دراﻟﻘﺎﻋده وطﺎﻟﺑﺎن
آﻧﮫﺎ راﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﮔواﻧﺗﺎﻧﻣو واز آﻧﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺑﺳﭘﺎرد ،ﮔذاﺷت ﺗﺎ اﯾن ﻣﺎرھﺎی ﻧﯾم ﺟﺎن
ھﺮﯾک ﺑﻪ اژدھﺎی ھﻔت ﺳﺮ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد وﺑﺎ ﻏﺎرت داراﯾﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ و دﺳت اﻧدازی ﺑﻪ
ﻣﺎل وﻧﺎﻣوس وھﺳﺗﯽ ﻣﺮدم وﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯾش از ﭘﯾش ﮐﺷت ﺗﺮﯾﺎک وﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ھﺮﯾک
ً
ﺑﺮﺳﻠطﻪ ﺧود در ﻣﺣﻼت ﺑﯾﻔﺰاﯾﻧد وﺑﺎﻋث
ﺑﺎﻧدھﺎی ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗﺷﮐﯾل دھﻧد وازاﯾن طﺮﯾق
ً
ﺳﻠطﻪ اﯾﺗﻼف ﺷﻣﺎل
ﻋدم ﺛﺑﺎت واﺳﺗﻘﺮار اﻣﻧﯾت درﮐﺷور ﮔﺮدﻧد .رﻧﺟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم زﯾﺮ
از دﺳت زورﮔوﯾﯽ و اﺟﺣﺎف ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺑﯾﺑﺎک وﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ ﺑﺮﻧد ،ﮐﻣﺗﺮاز ﺳوز وﮔداز
دھﺷت اﻓﮔﻧﯽ طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوب وﺟﻧوب ﺷﺮق ﮐﺷور ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯽ
اﻣﺎن ﺑﻣب اﻓﮔن ھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ دود از دﻣﺎغ ﻣﺮدم ﻏﯾﺮﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾﮐﺷد.
ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﻧﺟﺎت ﻣﺮدم ﻣﺎ ازﭼﻧگ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻓﻘﺮ اﺳﺗﺧوان ﺳوز
وﻣﺮﯾﺿﯽ وﺑﯾﺳوادی  ،ﺑدون ﮐﻣک ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی وﻧظﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ و اﯾﺗﻼف ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت ،ﻣﮔﺮ ﺑﺎزھم ﻣﺮدم ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺻﺎﯾب را ﺑﺟﺎن ﺧواھﻧد ﭘذﯾﺮﻓت
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وﺣﺿور ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ دﺳت در دﺳت ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر ﺑﮔذارد وظﻠم و اﺟﺣﺎف را
درﮐﺷورﻣﺿﺎﻋف ﮐﻧد ،ﻧﺧواھﻧد ﭘذﯾﺮﻓت و ﺑﻪ ﺻف دﺷﻣﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﺣﺿوری ﺧواھﻧد
ﭘﯾوﺳت .اﻣﺮﯾﮐﺎ اﮔﺮ اﻧﺗظﺎرھﻣدﻟﯽ و ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫﺗﺮآﻧﺳت
ﺗﺎ دﺳت ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران را از ﮔﺮﯾﺑﺎن ﻣﺮدم ﻣظﻠوم ﮐوﺗﺎه ﮐﻧد وﺑﺎ ﺳﭘﺮدن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﺗﯾﺎم زﺧم ھﺎی ﺧوﻧﭼﮐﺎن ﻣﺮدم ﺑﭘﺮدازد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر ﮔﺰارش ﻣﺎه ﺟوﻻى ۲۰۰۳ﺧود ﺗﺣت ﻋﻧوان
»کشتن شما براى ما آسان است« ﻣﻳﻧوﻳﺳد» :ﺗﻣﺎم ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﺟﮫﺎدى  ،اﻋم از
رھﺑﺮان ﻣﺟﺎھدﻳن ﺳﺎﺑق و ﻣﺳﺋوﻟﻳن ﮐﻧوﻧﻰ وزارت دﻓﺎع ،داﺧﻠﻪ ،و اﻣﻧﻳت ﻣﻠﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﺑﺮوز ﺗﻣﺎم ﺣوادث ﺧوﻧﻳن در وﻻﻳﺎت واﻗﻊ در ﺟﻧوب وﺷﺮق ﮐﺷور ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﻳم ﻳﺎ
ﻏﻳﺮ ﻣﺳﺗﻘﻳم دﺳت دارﻧد .وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ ازﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وﺑﻰ اﻣﻧﻳﺗﻰ درﮐﺷور،
ﭘﻳﺎﻣد ﻣﺳﺗﻘﻳم ﺗﺻﺎﻣﻳم و اﻗداﻣﺎت ﻧﺎدرﺳت ﺣﮐوﻣت اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ ،دﻳﮔﺮﮐﺷورھﺎى
اﻳﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ و ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻧﺎﺻﺮ ﺣﮐوﻣت ﻋﺑورى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت «.ﮔﺰارش ھﻣﭼﻧﺎن
رواﺑط ﻣﺧﻔﻰ ﺑﻳن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷورھﺎى اﻳﺗﻼف و ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺟﺎﻧﻰ ﻣﺣﻠﻰ را اﻓﺷﺎء ﻣﻳﮐﻧد.
ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﻳﮔﺮ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدى ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﻣﺣﻠﻰ ﭘول ﻣﻰ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم
ﮐﺷور را )ﺑﻳﺮون از ﮐﺎﺑل( ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﻗدرت ﻣﻧدان ﻣﺣﻠﻰ ﮐﻪ ﻗوﺗﮫﺎى
اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻى آﻧﮫﺎ ﺗﮐﻳﻪ ﮐﺮده اﻧد  ،ﺑﺮاى ﺗﺣﮐﻳم اﻗﺗدار ﺧوﻳش ﮐﺎر ﻣﻳﮐﻧﻧد و از آوردن
ﻧظم و اﻣﻧﻳت و ﺑﺎزﺳﺎزى ﮐﺷور ﻗﺻداً ﺟﻠوﮔﻳﺮى ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺗﺎ ﮐﻧون در زﻧدﮔﻰ
ﻣﺮدم ﻧﺷﺎﻧﻪ اى از ﺑﮫﺑود و ﺗﻐﻳﻳﺮ دﻳده ﻧﻣﻰ ﺷود ) .ﻣﺟﻠﮥ آﻳﻧده  ،ﺷﻣﺎره (١٨
ً
ﺑﺷﺮ،ﭘﺮوژه "ﻋداﻟت ﺑﺮاى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﯾک
ﯾﮐﯽ از ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﮫم دﻓﺎع ازﺣﻘوق
ﭘﺮوژه ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻰ و ﺷﺎﺧﻪ ﯾﯽ از ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺟﮫﺎﻧﻰ اﺳت ،ﮐﻪ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ۱۷ﺟوﻻی) ٢٠٠٥
 ٢٦ﺳﺮطﺎن (١٣٨٤ﮔﺰارش  ١٦٨ﺻﻔﺣﻪ ﻳﻰ ﺧود رادرﻣورد ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺷﺮ ﻧﻣود .اﻳن ﭘﺮوژه ﮐﻪ از ﺳوی ﻳک ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﻰ ﭘﯾش ﺑﺮده ﻣﯾﺷود ،در
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺗﺎﺳﻳس ﮔﺮدﻳده و ھدف آن ﺗﮫﻳﮥ ﻣدارک ﺟدى در ﻣورد ﺟﺮاﻳم ﺟﻧﮔﻰ و
ﺟﺮاﻳم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﺮﻳت ﻣﻳﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺗوﺳط اﻓﺮاد اﺣﺰاب ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﻧگ ھﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
ﺳﺎل ١٣٥٧اﻟﻰ  ١٣٨٠ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣوادﺛﻰ را ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣل
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧگ ،ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷﺗﺎردﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻰ ،اﻋدام ،ﺷﮐﻧﺟﻪ روﺣﻰ ،وﺗﺟﺎوزﺟﻧﺳﻰ ،ﺻورت
ﮔﺮﻓﺗﻪ ،ﺗﺣت ﺗﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﻳدھد .در اﻳن ﮔﺰارش ﺑﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﺷده اﺳت
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ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﺗﻘﺮر اﻓﺮاد ﺑﻪ ُﭘﺳﺗﮫﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﻳد ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﮫﺎ را در ﻧظﺮ ﺑﮔﻳﺮد و اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﮔذﺷﺗﻪ ھﺳﺗﻧد ﻧﺑﺎﻳد ﺑﻪ ﭘﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷوﻧد.
دﺳﺗﮔﻳﺮی ھﺎ ،ﺷﮐﻧﺟﻪ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در زﻧدان ھﺎ ،اﻋدام ھﺎی دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ،
ﺑﻣﺑﺎران ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮐوﻧﯽ ،ﺳﺮﮐوب اﻋﺗﺮاض ھﺎی ﻣﺮدم در ھﺮات و ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن رژﻳم
ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم ،ﺣﺿور ﻧﻳﺮوھﺎی ﺷوروی ﺳﺎﺑق در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﻠﻳک راﮐت ﺑﻪ ﻣﻧﺎطق
ﻣﺳﮐوﻧﯽ ،ﮐﺷﺗﺎر ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﻗﺗل ﻋﺎم در زﻣﺎن ﺣﮐوﻣت ﻣﺟﺎھدﻳن در ﮐﺎﺑل ،ﻗﺗل ﻋﺎم
زﻧداﻧﻳﺎن طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺰار ﺷﺮﻳف و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻳﺎن ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺮﭘل ،ﺑﺎﻣﻳﺎن
و ﻳﮐﺎوﻟﻧگ و وﻳﺮان ﮐﺮدن و ﺳوزاﻧدن ﻣﻧﺎزل و ﮐﺷﺗﺰارھﺎ در "ﺷﻣﺎﻟﯽ" ،از ﻣواردی اﺳت
ﮐﻪ در اﻳن ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺷده اﺳت ۱۷،bbc) .ﺟوﻻی (۲۰۰۵
ﭼﻧدی ﻗﺑل ازاﯾن ﮔﺮوه دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ در ﻧﻳوﻳﺎرک ﻣﺳﺗﻘﺮ اﺳت ،از ﺣﺎﻣد
ﮐﺮزی ،رﺋﻳس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳت ﺑﺮای ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب ﺟﻧﺎﻳﺎت
ﺟﻧﮔﯽ ﻣﺗﮫم ھﺳﺗﻧد دادﮔﺎھﯽ ﺗﺷﮐﻳل دھد .ﭼﻧدﻳن ﻧﻔﺮ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳن ﮔﺮوه از آﻧﮫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ
ﺑﺮد ،دردوﻟت ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺮﻳم ﺧﻠﻳﻠﯽ ،ﻣﻌﺎون رﻳﻳس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻣﺣﻣد ﻗﺳﻳم ﻓﮫﻳم ﺳﺎﺑق وزﯾﺮدﻓﺎع )اﮐﻧون ﻣﻌﺎون اول رﺋﯾس ﺟﻣﮫور( ،ﻋﺑداﻟﺮﺳول ﺳﻳﺎف،
رھﺑﺮ ﺣﺰب اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋﺑداﻟﺮﺷﻳد دوﺳﺗم ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻی ﻧظﺎﻣﯽ در
دوﻟت ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی اﺳت ،در اﻳن ﮔﺰارش ،ﻣﺗﮫم ﺷده اﻧد ﮐﻪ "در ﺟﻧﺎﻳﺎت ﮔذﺷﺗﻪ دﺳت
داﺷﺗﻪ اﻧد".
دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ھﻣﭼﻧﻳن ﮔﻠﺑدﻳن ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ،رھﺑﺮ ﻓﺮاری ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺻدراﻋظم اﻳن ﮐﺷور در دوران ﺟﻧﮔﮫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب "ﺷﻧﻳﻊ ﺗﺮﻳن
ﺟﻧﺎﻳﺎت" آن دوران ﻣﺗﮫم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺣﻣد ﻗﺳﻳم ﻓﮫﻳم وزﻳﺮ دﻓﺎع ﭘﻳﺷﻳن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
از ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﮔﺰارش دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ ﻣﺗﮫم
ﺷده اﺳت .در ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﻘوط دوﻟت ﻣورد ﺣﻣﺎﻳت ﺷوروی ﺳﺎﺑق
در آﭘﺮﻳل  ۱۹۹۲ﻣﻳﺎن ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﺮوز ﮐﺮد ،ده ھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺷﺗﻪ
ﺷدﻧد.در ﺟﺮﻳﺎن آن درﮔﻳﺮی ھﺎ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﻓﺟﻳﻊ ﮔﺳﺗﺮده ای روی داد ،اﻣﺎ ھﻳﭻ ﮐس در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آن ﺣوادث ﺗﺣت ﭘﻳﮔﺮد ﻗﺿﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﻧﮔﺮﻓت .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در
ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧود ﺑﺮ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺮده ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ
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اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺟﺎی ھﻣﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢ  ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻧگ
ﺳﺎﻻران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺳواﺑق وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ در ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ دارﻧد ،ﻣﺳﺗﺣﮐم ﮐﺮده
اﺳت.
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب" اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺷﺗﻪ ﺑﺧون"ﻣﯾﮔوﯾﻧد :ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﻛﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ ﺟﻧگ ﻋـﻠﯾﮥ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﻪ اﺳم "ﻋـﻣﻠﯾﺎت آزادی ﻣﺗداوم" ﺑﺮاه اﻓـﺗﺎد .درﯾن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،ھـﺰار ھﺎ اﻓﻐﺎن ذرﯾﻌﮥ ﺑﻣﺑﮫﺎی ﺧوﺷﻪ ﺋﯽ ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت دادﻧد.
اﻣﺮﯾﻛﺎ ﯾك ﮔﺮوه ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎر دﯾﮔﺮ را ﺑﻧﺎم اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل روی ﺻﺣﻧﻪ آورد ،ﺗﺎ طﺮح ھﺎی
اﻣﺮﯾﻛﺎ را ﭘﯾﺎده ﻛﻧد .ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﻛﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﻛﻪ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت از ﺟﺎﻧب
اﻣﺮﯾﻛﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺻﯾﺑت ﻋظﯾﻣﯽ را ﺑﺮ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺟﻧگ ﻋـﻠﯾﻪ ﺗﺮورﯾﺰم
ﺑﺎﻋـث ﺷد ،ﻛﻪ ﺗوﺟﻪ از ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و ﭘﯾﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻧﺣﺮف ﮔﺮدد و ﻣطﺑوﻋﺎت
اﻣﺮﯾﻛﺎ ھم ﯾﺎ ﻧﺧواﺳت و ﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳت اﻋﻣﺎل ﮔذﺷﺗﻪ و ﺣﺎل اﯾن ﻣﺮدم را ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗـﺮار داده

و دﻣوﻛﺮاﺳﯽ ﺑﻧﺎﻣﯽ را ﻛﻪ اﻣﺮﯾﻛﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮاه اﻧداﺧت ،ﺑدﻗـت

ﻣوﺷﻛﺎﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺛﺮ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺎﻣﯾن ﻋـداﻟت و
ﻣﺣﺎﻛﻣﮥ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران اﻧد ،اﻣﺎ اﻣﺮﯾﻛﺎ ﻧﻣﯾﮔذارد ﻛﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺑﻪ ﻣﺣﻛﺎﻣﻪ ﻛﺷﺎﻧﯾده
ﺷوﻧد ،زﯾﺮا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ اﻓـﺷﺎء ﺧواھـد ﺷد ﻛﻪ ﺷﻣوﻟﯾت اﻣﺮﯾﻛﺎ را در آن ﺛﺎﺑت ﺧواھـد
ﺳﺎﺧت .ھﻣﻪ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت در ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻛوﻣت اﻣﺮﯾﻛﺎ ﺑﺮاه اﻓـﺗﺎد و ﯾﻛﯽ از دﻻﯾل ﺟﻧگ
را ھم اﺣﯾﺎی ﺣﻘـوق زن اﻓﻐﺎن ﻗـﻠﻣداد ﻛﺮدﻧد ﻛﻪ در ﺣﻘـﯾﻘـت ﭼﻧﯾن ﻧﺑود ،ﺑﻠﻛﻪ اھـداف دور
دﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻗـﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣﺮﯾﻛﺎ ﻣطﺮح ﺑﺣث ﺑود) .اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن -ﻣﻘﺎﻟﮥ:
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺷﺗﻪ ﺑﺧون ،ﺑﻘﻠم داﮐﺗﺮ ﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﯾم ﻋﺰﯾﺰ(
ﺷﮫﺑﺎز ﺳﻠﻳم ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻳﻧوﻳﺳد ﮐﻪ درﭘﻧﺟم ﻣﺎه دﺳﻣﺑﺮ ،٢٠٠٥ﭼﻧد ﺗن از
ﺳﻧﺎﺗوران اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﺗﻠوﻳﺰﻳون آن ﮐﺷور در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اظﮫﺎر ﮐﺮدﻧد » :ﻣﺎ
ﺑﻠﻳوﻧﮫﺎ داﻟﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺻﺮف ﮐﺮدﻳم  ،اﻣﺎ ﺧطﺎی ﺑﺰرگ را وﻗﺗﯽ ﻣﺮﺗﮐب ﺷدﻳم ﮐﻪ
ﻗدرت را ﺑﻪ ھﻣﺎن ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و آدم ُﮐﺷﺎن و ﻋده ﺋﯽ از اﻓﺮاد ﺿﻌﻳف اﻟﻧﻔس ﺳﭘﺮدﻳم«.
)درد دل اﻓﻐﺎن ،ﺷﻣﺎره  ،۴۳ص (۲۴
"اﻧدورﻧورث" ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر bbcدر ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﻳد :ﮐﻣﺗﺮ ﮐﺳﯽ را در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺗوان
ﻳﺎﻓت ﮐﻪ ﺳن او ﻗد دھد و ﺣﮐﺎﻳت وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ درﺑﺎرۀ ﺧود ﻳﺎ ﺑﺳﺗﮔﺎﻧش از وﻗﺎﻳﻊ اواﻳل دھﮥ
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ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده ﻳﺎ دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن را در آن
 ۱۹۹۰ﺑﺮای ﮔﻔﺗن ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .آﻧﮫﺎ
ﺟﻧگ ﺧوﻧﻳن ﮐﻪ ﮐﺎﺑل را ﻓﺮاﮔﺮﻓت از دﺳت داده اﻧد .ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ اﻳن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻓﮐﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﻪ اﮐﺛﺮﻳت ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھﺎن
ﻣﺳؤول ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷدن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻧﺎﻳﺎت ﻣﺗﮫﻣﻧد.
ﮔﺰارش ﮔﺮوه دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ در ﭘﯽ دو ﺳﺎل ﺗﺣﻘﻳق آﻣﺎده ﺷده و آﮐﻧده از
ﺟﺰﺋﻳﺎت اﺳت ،از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھم اﮐﻧون ﭘﺳﺗﮫﺎی ﻣﮫﻣﯽ در دوﻟت دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﻪ از
ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ﻣﻌﺎون اول رﺋﯾس ﺟﻣﮫور و ﮐﺮﻳم ﺧﻠﻳﻠﯽ ،رھﺑﺮ ﺣﺰب وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﺎون
رﻳﻳس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﻋﺑداﻟﺮﺷﻳد دوﺳﺗم ،ﺳﺗﺮﺟﻧﺮال دروزارت دﻓﺎع  ،ﺑﻪ ﻋﻧوان
ﻣﺗﮫﻣﺎن ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﯽ ﮔوﻳد :وﺿﻌﻳت ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﮥ دادن ﻣﺻوﻧﻳت ﺑﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﻪ در ﮔذﺷﺗﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد.ﻧﮔﺮاﻧﯽ اﻳن ﮔﺮوه اﻳن اﺳت ﮐﻪ اﻳن
ادﻋﺎھﺎ ﺑﺮای ﺣﻔظ ﺛﺑﺎت ﻧﺎدﻳده ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود ﺑﻪ ﺧﺻوص آﻧﮐﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎه
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﻧﺰدﻳک اﺳت .ﻳک ﺳﺧﻧﮔوی آﻗﺎی ﮐﺮزی ﮔﻔت ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﻳش از ﻧﺷﺎن دادن واﮐﻧش
ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﻳن ﮔﺰارش را ﺑﻳﺷﺗﺮ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﻧﻧد.
ً
ﻗﺑﻼ ﻧﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎن دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﺳﺗﻘﺮ در ﻧﻳوﻳﺎرک ،ﮔﺰارﺷﻰ را ﮐﻪ در آن
از ﺷﻣﺎرى رھﺑﺮان و ﻗو ﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدى ﺑﻪ ﺣﻳث ﻧﺎ ﻗﺿﻳن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻧﺎم ﺑﺮده ﺷده ﺑود،
ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧﻳده ﺑود.اﻣﺎ دوﻟت در آن زﻣﺎن ﮔﺰارش دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ﻧﺎﻣﮐﻣل
ﺧواﻧده و اظﮫﺎر داﺷﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ اﻳن ﮔﺰارش ﻳک ﻣﻘطﻊ ﺧﺎﺻﻰ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .اﺣﻣد
ﻧﺎدر ﻧﺎدرى ﺳﺧﻧﮔوى ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ ﺑﺮﻧﻳﺎز ﺗﺣﻘﻳق ﺑﻳﺷﺗﺮ
ﺑﺮاى ﻳﺎﻓﺗن ﺣﻘﺎﻳق و ﺗﻘوﻳت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﻳد ﻣﻰ ﮐﻧد.
در ﮔﺰارش ﺗﺎزۀ "ﭘﺮوژه ﻋداﻟت ﺑﺮاى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻋﻼه از ﺳﺮان اﺣﺰاب ﺳﺮﻧﮔون
ﺷده ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم از رھﺑﺮان ﺟﮫﺎدى ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺰب وﺣدت ،اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﻰ ،ﺷوراى ﻧظﺎر،
ﺟﻧﺑش ﻣﻠﻰ ،ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن و ﻧﻳﺮوھﺎى اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﻰ ﻳﺎد آورى ﺷده اﺳت.ﺧﺎﻧم ﭘﺮﻳﮋر ﮔﺎﺳﺗﻣن
رﺋﻳس اﻳن ﭘﺮوژه در ﺑﺧﺷﻰ از اﻳن ﮔﺰارش ﻣﻳﮔوﻳد» :اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔذار ﺳﻳﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎ اﺻول ﺣﮐوﻣت دارى ﺧوب ﺑﻪ ﺷﻣول ﺷﻔﺎﻓﻳت رھﻧﻣﺎﻳﻰ ﺷود ،ﭘس ھﻳﭻ ﺿﺮورت ﻧﻳﺳت
ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻳق دﻓن ﺷود) «.ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ(
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ﻳﮐﻰ از ﮐﺎرھﺎى ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﮫم ،ﺗوام ﺑﺎﺷﮫﺎﻣت ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﮐﻣﻳل ﭘﺮوژه دادﺧواھﻰ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐﺳﺎﻧﻰ اﺳت ﮐﻪ در ﺳﻪ دھﻪ
اﺧﻳﺮ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮﺗﮐب ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺷده اﻧد و اﮐﻧون ﺑﻲ دﻏدﻏﻪ ﺑﻪ ﺣﻳﺎت ﺷﺮم
آورﺧود درداﺧل وﺧﺎرج ﮐﺷور اداﻣﻪ ﻣﻳدھﻧد .رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮداﮐﺗﺮ
ﺳﻳﻣﺎ ﺳﻣﺮ اظﮫﺎرﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ » :ﻣﺎ درﮐﻣﺳﻳون ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎورﺑودﻳم ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑدون ﻋداﻟت ﺗﺄﻣﻳن
ﺷده ﻧﻣﻳﺗواﻧد .درﻋﻳن ﺣﺎل ﻧﺑﺎﻳد ﺑﻪ ﻧﻳﺎﺑت از ﻣﺮدم ،ﻧﻪ ﮐﻣﻳﺳﻳون وﻧﻪ دﻳﮔﺮان ﺣق دارﻧد
ﺗﺻﻣﻳم ﺑﮔﻳﺮﻧد .ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻋداﻟت وﭼﮔوﻧﮔﻰ ﺗطﺑﻳق آن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠق داﺷﺗﻪ وﺑﻪ ھﻣﻳن
ﻣﻧظورﻣﺎ ﻣﺷوره ﻣﻠﻰ را راه اﻧدازى ﮐﺮدﻳم«.
رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،داﻛﺗﺮ ﺳﻳﻣﺎ ﺳﻣﺮﻣﯾﮔوﯾد " ﺻﻠﺢ
ﺑدون ﻋداﻟت ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﮔﺮدد ".ﺑﻘول ﺧﺎﻧم ﺳﯾﻣﺎﺳﻣﺮ ":اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﯽ ٢٠٠٣
ﮐﻧواﻧﺳﯾون دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐﺮد .اﮔﺮ از ﻣﯽ  ٢٠٠٣ﺟﺮاﯾم ﺿد ﺑﺷﺮی
و ﺟﻧﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ ﻣﯽ دھد و دوﻟت ﺗواﻧﻣﻧدی ﺗطﺑﯾق ﻋداﻟت را ﻧدارد و ﯾﺎ ﻧﻣﯽ
ﺧواھد ﺗطﺑﯾق ﺑﮐﻧد ،در آن ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﮐﻧد.داﮐﺗﺮ ﺳﯾﻣﺎﺳﻣﺮ ﻣﯾﮔوﯾد :اﮔﺮ ﻣوﺿوع ﺗطﺑﯾق ﻋداﻟت در ﮐﺷور در ﺳﺎل ٢٠٠٠
و ٢٠٠٣ﺟدی ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺮوز ﮐﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﮐﺮده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت.
او ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﻪ در ﻣورد ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دوﻟت در راﺳﺗﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت در ﮐﺷور ،ﺑﻪ
ﻋدم ﺑﺮﺧورد ﺟدی ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﮥ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی ﺷﯾﺮﭘور ﮐﺎﺑل اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود ،اﮔﺮ
ﺑﺮﺧورد ﺟدی ﺑﺎ ﻗﺿﯾﻪ ﺷﯾﺮﭘور ﺻورت ﻣﯽ ﮔﺮﻓت ،زﻣﯾن ھﺎی دﯾﮔﺮ ﻋﺿب ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت در ﮐﺷور ،ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺟﺮاﯾم ﮔذﺷﺗﻪ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود ﺗﺎ آﯾﻧده ﺑﮫﺗﺮی ﺑﺮای
ﻧﺳل ﺑﻌدی ﻣﮫﯾﺎ ﺷود.
رﯾﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت را از وظﺎﯾف ﻋﻣده ي دوﻟت
ﺧواﻧد و ﺗﺎﮐﯾد داﺷت ﮐﻪ اﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون و دﯾﮔﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ و ﻣﺮدم ،ﻧﯾﺮوھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت در ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد .او ﮔﻔت ﺑﺎ آن ﮐﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧواﻧﺳﯾون
دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را اﻣﺿﺎ ﻛﺮده ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ ﻗﺿﯾﻪ ﺿد ﺑﺷﺮی را ﺑﻪ اﯾن
دادﮔﺎه اراﯾﻪ ﻧﮐﺮده اﺳت.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠٥ﺑﻪ ﻣﻧظور رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔذﺷﺗﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ھﻣﮐﺎری ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد طﺮح
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد  ٩٥درﺻد از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺷور ﻗﺮار ﮔﺮﻓت«.
درﻳن ﺷﮐﻰ ﻧﻳﺳت ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎری ازرھﺑﺮان وﻗوﻣﺎﻧدان ھﺎى ﻣﻘﺗدر دوﻟت ﻣﺟﺎھدﻳن
و اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﻰ طﺎﻟﺑﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺮﺧﻰ ازﻋﻧﺎﺻﺮ رژﻳم ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﺧﻠق ،ﻣﺗﮫم
ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳت وﺧﻳﺎﻧت ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺮدم وﮐﺷوراﺳﺗﻧد .از زﻣﺎن ﭘﺧش ﺧﺑﺮﺗﺳﻠﻳم دھﻰ ﮔﺰارش
ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣﮐوﻣت ،اﻳن اﻣﻳدوارى در ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﻘوﻳت ﻳﺎﻓت
ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮدوﻟت ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ،ﮐﺳﺎﻧﻰ را ﮐﻪ دﺳت ﺷﺎن ﺑﺧون ﻣﺮدم و
ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول داراﺋﻰ ھﺎى ﻋﺎﻣﻪ آﻟوده اﺳت ،ﺑﻪ ﻣﻳﺰ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺑﮐﺷﺎﻧد و داد ﻣﺮدم را از
ً
ﻣطﻣﺋﻧﺎ اﮔﺮدوﻟت ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺟﺎم ﭼﻧﻳن ﮐﺎر ﺳﺗﺮگ ﻣﻠﻰ ﺑﺷود ،ﻧﻪ
ﺟﻧﺎﻳﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﻰ ﺑﺳﺗﺎﻧد.
ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻳﺷﺗﺮﺑﺎور واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺮدم را ﺑﻪ رھﺑﺮى دوﻟت ﺗﻘوﻳت ﺧواھد ﮐﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ درس ﺑﺰرگ
ﺗﺎرﻳﺧﻰ ﺑﺮاى دﻳﮔﺮ زورﮔوﻳﺎن درﮐﻣﻳن ﻧﺷﺳﺗﻪ ﻧﻳﺰ ﺧواھد ﺑود.
ﺗﻘﺮر ﺑﺮﺧﻰ ازﻋﻧﺎﺻﺮ ﺑدﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ھﺎى ارﺷد دوﻟﺗﻰ ،آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﭘﺷﻳﻣﺎن
ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺮدم از اﻧﺗﺧﺎب ﺷﺎن وﻧﻣک ﭘﺎﺷﻳدن ﺑﺮزﺧم ﻣﺻﻳﺑت دﻳدﮔﺎﻧﻰ ﻧﻳﺳت ﮐﻪ درطول
ﺳﻪ دھﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ﺣﻘوق ﺷﺎن ﭘﺎﻳﻣﺎل زورﮔوﺋﻰ ﺗﻔﻧگ داران و ﻗدرت ﻣﻧدان ﺷده اﺳت؟
درﮔﺰارش ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده اﺳت :درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺎﻣﮫﺎى ﻣﮫﻣﻰ درﺟﮫت ﺛﺑﺎت ،اﻣﻧﻳت وﺗﺎﻣﻳن دﻣوﮐﺮاﺳﻰ ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت ،ﻣﺷورۀ
ﻣﻠﻰ اﻧﻌﮐﺎس دھﻧده درد ھﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﻰ ھﺎى ﻣﺮدم در دوران ﺟﻧگ ھﺎى ﺗﺑﺎھﮐن  ٢٣ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ﺑوده و ﺑﻳﺎﻧﮔﺮ ﺑﺮداﺷت ﺷﺎن از ﻋداﻟت وﺗطﺑﻳق آﻧﺳت .اﮐﺛﺮ ﻣﺮدم درﺟﺮﻳﺎن اﻳن
ﻧظﺮﺧواھﻰ ﺧود را ﻗﺮﺑﺎﻧﻳﺎن ﺗﺧطﻰ وﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر ٢٣ﺳﺎل اﺧﻳﺮ ﻣﻳداﻧﻧد .و
ﻣﻌﺗﻘداﻧد ﮐﻪ اﻳن ﺟﻧﺎﻳﺎت ھﻧوزھم اداﻣﻪ داﺷﺗﻪ و ﻳک ﺗﻌداد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮥ ﺗﺎرﻳک ودﺳﺗﺎن
ﺧون آﻟودﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺣوى درﮐﺷﺗﺎرھﺎى دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻰ ﻧﻘش داﺷﺗﻧد ،دروظﺎﻳف وﭘﺳت ھﺎى
ﻋﻣده ﺗﻌﻳﻳن ﺷده اﻧد .ﻧظﺮﺧواھﻰ در ٣٢وﻻﻳت و درﻣﻳﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﻳن دراﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت  .در ﻣﺟﻣوع  ٤١٥١ﻧﻔﺮو از آن ﺟﻣﻠﻪ  ٣٤٥١ﺗن درداﺧل ﮐﺷور٤٠٠ ،
ﺗن ﻣﮫﺎﺟﺮ درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و  ٣٠٠ﺗن ﻣﮫﺎﺟﺮ دراﻳﺮان درﻧظﺮﺧواھﻰ ﺳﮫم ﮔﺮﻓﺗﻧد .از اﻳن
ﺟﻣﻠﻪ ٪٦٩ﻣﺮدم ﮔﻔﺗﻪ اﻧدﮐﻪ ﺧود وى ﻳﺎ ﻳﮐﻰ ازاﻗﺎرب ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺣوى ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺟﻧﺎﻳﺎت
وﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر ﺳﻪ دھﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد .درﺟﺮﻳﺎن ﻧظﺮﺧواھﻰ از ﻣﺮدم ﺳوال ﺷد
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ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺷﻣﺎ ازﺗﺧطﻰ ھﺎى ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﺗﺎﺛﺮ وﻣﺗﺿﺮر ﺷده اﻳد؟ﻣﺮدم طور آﺗﻰ
ﺟواب داده اﻧد ٪١٦ :در دوران ﺗﺳﻠط ﺷوروى وﺣﺎﮐﻣﻳت ﺧﻠق وﭘﺮﭼم ٪ ١٨ ،درزﻣﺎن
ﺣﮐوﻣت ﻣﺟﺎھدﻳن ٪٨ ،در ھﺮدو درزﻣﺎن  ٪١١،در دوران ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن و ٪ ١٧در
ھﺮﺳﻪ زﻣﺎن .ھﻣﭼﻧﺎن  ٪ ٦٣ﭘﺎﺳﺦ دھﻧدﮔﺎن ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎوراﻧد ﮐﻪ ﺟﻧگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دوران
ﺟﻧگ ھﺎى داﺧﻠﻰ ) (١٩٩٦-١٩٩٢اﺳﺎس ﻗوﻣﻰ ﻧداﺷﺗﻪ ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ،ﺟﻧگ
ﺳﺎﻻران وﻗدرﺗﮫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺷﻣول اﻳﺮان وﭘﺎﮐﺳﺗﺎن داﻣن زده ﺷده ﺑود.
از ﻣﺮدم ﺳوال ﺷد ﮐﻪ ﮐﺷﺎﻧﻳدن ﺟﻧﺎﻳت ﮐﺎران ﺟﻧﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻳﺮى
ﺑﺮﺟﺮﻳﺎن ﻋداﻟت ﺧواھد داﺷت؟  ٪٧٦ .٤ﺟواب دادﻧد ﮐﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺟﻧﺎﻳت ﮐﺎران ﺑﻪ ﺛﺑﺎت
و اﻣﻧﻳت ﮐﻣک ﻣﻳﮐﻧد٪٦.٧.اظﮫﺎر داﺷﺗﻪ اﻧدﮐﻪ ﺛﺑﺎت راﮐﺎھش داده واﻣﻧﻳت راﺗﮫدﻳد ﻣﻳﮐﻧد.
 ٪ ٨٥ﭘﺎﺳﺦ داھﻧدﮔﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﺮﮐﺮﮐﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻣﺟﺮﻣﻳن ﺑﻪ آﺷﺗﻰ ﻣﻠﻰ ﮐﻣک ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد .و١١
٪ﻧظﺮ دادﻧد ﮐﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺑﻪ آﺷﺗﻰ ﻣﻠﻰ ﮐﻣک ﻧﺧواھد ﮐﺮد.درﺟﺮﻳﺎن ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺑﺎﻣﺮدم ،
ﮐﻣﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﻓﺮاد ﺣواﺳت ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺗﮫﺎى ﺧوﻳش رااز ﻣﻔﮫوم
ﻋداﻟت ﺑﻳﺎن دارﻧد .اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧدﮔﺎن اظﮫﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻋداﻟت ﻳک
ﻣﻔﮫوم وﺳﻳﻊ اﺳت ﮐﻪ از ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻣﺟﺮﻣﻳن وﺟﻧﺎﻳﺗﮐﺎران ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻳﺮود .ﻣﺮدم ﻋداﻟت
راراھﻰ ﺑﺮاى ﺑﮫﺑود ﺟﻧﺑﻪ ھﺎى ﮔوﻧﺎﮔون زﻧدﮔﻰ ﺧود داﻧﺳﺗﻪ اﻧد .ﺑﺮاى ﺗﻌدادى ﻋداﻟت ﺑﻪ
ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﻰ ﺑﺷﺮاﺳت ﮐﻪ ﺷﺎﻣل آزادى ﺑﻳﺎن  ،رﻓﻊ ﺗﺑﻌﻳض ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮋاد،
زﺑﺎن  ،ﺟﻧس ،وﺣق اﺷﺗﺮاک در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻳﺑﺎﺷد.ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮔﺮﻋداﻟت راﺑﻪ ﻣﻔوه دﻣوﮐﺮاﺳﻰ
اﻗﺗﺻﺎدى ﭘﻧداﺷﺗﻧﻪ اﻧد.ﺑﺮاى ﻳک ﺗﻌداددﻳﮔﺮ ،ﻋداﻟت ﻣﻔﮫوم وﺳﻳﻌﺗﺮى داﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣل رﻓﺎه
ﻋﻣوﻣﻰ  ،وﺣدت ﻣﻠﻰ ،ﺑﺮاﺑﺮى ،ﺑﺎزﺳﺎزى ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎرف ورﻓﻊ ﺑﻳﺳوادى اﺳت .ﻳک ﺗﻌداد
از اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻪ اﻳن ﻋﻘﻳده اﻧد ﮐﻪ ﻋﺰل ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران وﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاز
وظﺎﻳف دوﻟﺗﻰ ،ﻋداﻟت را ﺗﺄﻣﻳن ﺧواھد ﮐﺮد .اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧواھﺎن ﺗﺣﻘﻳق درﺧﺻوص
ﮐﺳﺎﻧﻰ ﮔﺮدﻳدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻳت اﻟﻣﺎل وﺑﻪ ﻗﻳﻣت ﺟﺎن ﻣﺮدم ،ﻗﺻﺮھﺎى ﻣﺟﻠل ﺳﺎﺧﺗﻪ،
ً
وﻗﺳﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮارﻧﻣوده اﻧد.
ﻣوﺗﺮھﺎى ﻟوﮐس ﺧﺮﻳده
ﺷﻣﺎر زﻳﺎدى از اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻪ اﻳن ﻋﻘﻳده ﺑودﻧد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﻓﺮاد ﺑﻠﮐﻪ
ﮐﺷورھﺎى ﮐﻪ درﺳﻳﺎﺳت واﻣور داﺧﻠﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﻪ ﮐﺮده اﻧد ،ﺑﺎﻳد ﭘﺎﺳﺦ ﮔوى اﻋﻣﺎل
ﺧود ﺑوده و ﻣﺳﺋوﻟﻳت ﺑﺮﺑﺎدى ھﺎى وارده را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻣﻳل
ﺷده ﺑﻪ ﻋﮫده ﺑﮔﻳﺮﻧد .اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧدﮔﺎن درﻣورد ﻧﮔﺮاﻧﻳﮫﺎى ﺷﺎن ھم اﺑﺮازﻧظﺮ ﻧﻣوده وﺗﺎﮐﻳد
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ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ دوﻟت ﺗﺎ ﮐﻧون درﺗﮫﻳﻪ ﺑﺮق ﮐﺎﻓﻰ ،ﺳﺮﭘﻧﺎه  ،ﻏذا و آب آﺷﺎﻣﻳدﻧﻰ ﺻﺣﻰ وﺳﺎﻳﺮ
وﺳﺎﻳل اﺑﻧداﺋﻰ زﻧدﮔﻰ ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﺳت .آﻧﮫﺎ ھﻣﭼﻧﺎن از ﺗﺎﺳﻳس زﻧداﻧﮫﺎى ﺷﺧﺻﻰ
وﺑﺎزداﺷﺗﮫﺎى ﺧود ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﮐﺎﻳت داﺷﺗﻪ وداﻣن زدن ﺑﻪ ﮐﺷﻣﮐش ھﺎى ﻗوﻣﻰ راذرﻳﻌﻪ
اﺟﺎﻧب وﻋﻣﺎل ﺷﺎن ،ﺧﻳﺎﻧت ﻣﻠﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻣودﻧد.ﮐﻣﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﻳﺷﻧﮫﺎدات ﻣﺗﻌددى راﻏﺮض ﺗطﺑﻳق اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋى ﺗﺎﻣﻳن ﻋداﻟت ﺑﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ﺗﻘدﻳم ﮐﺮده اﺳت .و از رﺋﻳس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده اﺳت ﺗﺎﺑﺮاى اﺟﺮى ﻳک
ﺳﻠﺳﻠﻪ از ﺗداﺑﻳﺮﺳﻣﺑوﻟﻳک ﺑﻪ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﻳت از ﻗﺮﺑﺎﻧﻳﺎن اﻗدام ﮐﻧد وﺟﮫت رﺳﻳدﮔﻰ ﺑﻪ
ﺟﺮاﻳم ﮔذﺷﺗﻪ از طﺮﻳق اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋى طوﻳل اﻟﻣدت ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ﺟﺑﺮان ﺧﺳﺎره ،ﻋداﻟت ﺟﺰاﺋﻰ
وﺑﺮﮐﻧﺎرى ﻣﻳﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﮫدﻧﻣﺎﻳد .دوﻟت ﺑﺎﻳﺳﺗﻰ ﺳﻌﻰ ورزد ﺗﺎ ﭘﺳت ھﺎى ﻣﮫم وﮐﻠﻳدى را ﺑﻪ
اﻓﺮادﻳﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻧﺎﺋﻰ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد وﺑﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﺣﺗﺮام ﻧﻣﻳﮔذارﻧد ،ﻧﺳﭘﺎرد .و ﺑﺎ
ﮐﻣﻳﺳﻳون درھﻧﮔﺎم ﻣﻘﺮرﻳﮫﺎ درﺳطﺢ ﻋﺎﻟﻰ ادارات دوﻟﺗﻰ ﻣﺷوره ﮐﻧد .ﮐﻠﻳﻪ اﺷﺧﺎﺻﻰ ﮐﻪ
ﻣﻘﺮر ﻣﻳﺷوﻧد ﺑﺎﻳد ﺳوﮔﻧد ﻳﺎدﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻳﺎ ﻓﺳﺎد را درﮔذﺷﺗﻪ ﻣﺮﺗﮐب ﻧﺷده و
درآﻳﻧده ھم ﻧﺧواھد ﺷد .درﮔﺰارش ھﻣﭼﻧﺎن آﻣده ﮐﻪ اﻳﺟﺎد ﻳک ﻧﮫﺎد داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ
ﻣﺟﺮﻣﻳن ﮔذﺷﺗﻪ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎدرﻧظﺮداﺷت ﺧواﺳت ﻣﺮدم ﻗﺑل از ﺑﮫﺑود ﻧظﺎم ﻋدﻟﻰ
وﻗﺿﺎﺋﻰ ﺿﺮورى اﺳت.
ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣدوﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رادرﻣورد ﻋﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺗن اﻳن اﺳﺗﺮﺗﻳﮋى ﺗﺷوﻳق ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺧﮔوﺋﻰ
وﺣﺳﺎﺑدھﻰ ﮐﺮده واز ﺗطﺑﻳق اﻳن اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋى ﺣﻣﺎﻳت ﺳﻳﺎﺳﻰ وﻣﺎﻟﻰ ﻧﻣﺎﻳد .ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺳت ﻓﺷﺎر ھﺎى ﺳﻳﺎﺳﻰ ﻻزم راﺑﻪ ﻣﻧظورﻋدم ﺗﻘﺮر ﻳﺎ ﺑﺮطﺮﻓﻰ ﻧﺎﻗﺿﺎن
ﺑدﻧﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وارد ﻧﻣوده و از اﻳﺟﺎد ﻳک ﻧﮫﺎد داﺧﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗطﺑﻳق ﻣﺟﺎزات ﻣﺟﺮﻣﻳن
ﺣﻣﺎﻳت ﺗﺧﻧﻳﮐﻰ ﮐﻧد .وﺿﻣﻧﺎً دوﻟت ﺑﺧواھد ﺗﺎﮔﺰارش ھﺎى ﻣﻧظﻣﻰ را درﺧﺻوص ﭘﻳﺷﺮﻓت
اﺳﺗﺮﺗﻳﮋى ﻋداﻟت دراﺧﺗﻳﺎرآﻧﮫﺎﻗﺮار ﺑدھد .ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن
از ﺟواﻣﻊ ﻣدﻧﻰ ﻣﻠﻰ وﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ داردﮐﻪ ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮرا ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎﺧﺗﻪ
وآﻧﮫﺎ راﺑﻪ اطﻼع دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ
ﺑﺮﺳﺎﻧد).ﺟﺮﯾدۀ ﻣﺮدم ،رﺣﯾم وﺣدت ،ﻣﻧﺷﺮۀ اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺷﻣﺎره ( ٨٥
ﭘس از اراﺋﻪ اﻳن ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻳﺎﺳت ﺟﻣﮫورى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن) ،ﮐﻪ ﻣورد ﺗﺎﺋﻳد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﻳﺰﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت( ﺑﺎ وﺟوداﻳﻧﮐﻪ اﺳﺎﻣﻰ ﻧﻘض ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
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دراﻳن ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﺮﺧﻰ از رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳﻣﻰ ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮ،درﮐﺎﺑل ﮐﻧﻔﺮاﻧﺳﻰ ﺗﺮﺗﻳب دادﻧد و درآن ﺑﺮھﺎن اﻟدﻳن رﺑﺎﻧﻰ ،ﺑﺎ اﻋﺗﺮاف ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎ ،در ﻣورد دادﺧواھﻰ ﻣﺮدم وﺗﮫﻳﻪ ﮔﺰارش ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﻳت ﺧواﻧد  ،ﺑﻠﮐﻪ ﺗﮫدﻳد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺗﺣﻘق اﻳن ﮔﺰارش
ﺛﺑﺎت را درﮐﺷور ﺑﺮھم ﺧواھد زد .اﻟﺑﺗﻪ اﺳﺗﺎدﺳﻳﺎف ﺑﺎ ﺟﺮﺋت ﺑﻳﺷﺗﺮاز رﺑﺎﻧﻰ اظﮫﺎر
داﺷت ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻣﺮ ﺗﺧﺮﻳب و ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ھﻳﭻ اﺷﺗﺑﺎھﻰ ﻧﮐﺮده اﻳم .او اﻓﺰود ﮐﻪ
ﻣﺎ»اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮐﺮدﻳم ،ﺑﻠﮐﻪ ﺳﻧﺟﻳده و داﻧﺳﺗﻪ ﻋﻣل ﮐﺮدﻳم .و از ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻧﻳﺰ ھﻳﭻ ﺑﺎﮐﻰ
ﻧدارﻳم«.
اﻧﮔﺷت اﺷﺎرت ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﺳوى رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳم ھﺎﻳﻰ اﺳت ﮐﻪ طﻰ ﺳﺎﻟﮫﺎى
 ١٩٩٦ -١٩٩٢ﻣﺮﺗﮐب وﻳﺮاﻧﻰ ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل وﮐﺷﺗﺎر ﺑﻳش از ﺷﺻت ھﺰار ﻧﻔﺮﻣﺮدم
ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻰ وﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﺳﺑب اﺻﻠﻰ ﺟﻧﺎﻳت ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﺮﻳت ﺷده اﻧد .ﮐدام ﻋﻣﻠﮐﺮد
ﻣﻳﺗواﻧدﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎرﺗﺮ از اﻳن ﻋﻣل رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳم ھﺎى اﻓﺮاطﻰ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻪ دﻳن و
ﭘﺎﺳدارى از اﺳﻼم  ،ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺣت ﺳﺎﺣﻪ ﺗﻧظﻳم ﻣﺧﺎﻟف ﺧود را ﺑﻪ ﺗوپ و راﮐت و
ﺑﻣﺑﺎران ﺑﺳﺗﻧد ،ﺑﺮزﻧﺎن ﮔﺮوه ھﺎى ﻣﺧﺎف ﺧود ﺗﺟﺎوز دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻰ ﻧﻣودﻧد .ﭘﺳﺗﺎن زﻧﺎن
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔﺮوه ﻣﺧﺎﻟف را ﺑﺮﻳدﻧد وﺑﺮ ﺳﺮﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻗوم دﻳﮔﺮﻣﻳﺧﮫﺎى
ﺷش اﻧﭼﻪ ﮐوﺑﻳدﻧد و ﺷﮐم درﻳدﻧد و ﻧﻌش ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را از ﭼﻧﮔگ ﻗﺻﺎﺑﻰ آوﻳﺧﺗﻧد و زﻧﺎن
ﺷوھﺮدار را ﺑﺰور ﺑﻪ ﻧﮐﺎح ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺧود در آوردﻧد؟ ﻣﮔﺮ در ﻗﺮآن ﺧدا ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
وﻋﺮض ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺎل و داراﺋﻰ
ﺑﺮادر ھم ﮔﻔﺗﻪ ﻧﺷده اﺳت؟ ﭘس ﭼﺮاﺣﻳﺛﻳت و آﺑﺮوى ِ
ھﺎى ﺷﺧﺻﻰ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و داراﺋﻳﮫﺎى ﻋﺎﻣﻪ ﺑدﺳت ﻏﺎرت ﺳﭘﺮده ﺷد و ﻳﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدى و
ﺗوﻟﻳدى ﮐﺷور از ﺑﻳﺦ وﺑﻧﻳﺎن ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﻳد و ﻣوﺗﺮھﺎى ﻣﻠﻰ ﺑس و ﺗﺎﻧک ھﺎى ﻣﺣﺎرﺑوى و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ھﺎى ﻣﻠﻰ آن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد و ﺑﻪ ﻧﺮخ آھن ﭘﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻳد؟
ﺗﺎﮐﻰ ﻣﺮدم ﺟﺮﺋت ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ ﺑﮔوﻳﻧد :اﻳن ھﻣﻪ ﻧﺎرواﺋﻳﮫﺎ و اﻳن ھﻣﻪ وﻳﺮان ﮔﺮﻳﮫﺎ و
اﻳﻧﮫﻣﻪ ﮐﺷﺗﺎرھﺎ زﻳﺮ ﺳﺮ رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎى اﻓﺮاطﻰ اﻓﻐﺎن ﻧﮫﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﮐﺳب
ﻗدرت ﺑﻳﺷﺗﺮ وﻳﺎ ﺣﻔظ آن ،ھﺮﻳک اﻓﺮاد واﺑﺳﺗﻪ ﺑﺧود را ﺑﺟﺎى ﺑﺮادرى وﺗﻔﺎھم و ﮔذﺷت ،
ﺑﺳوى ﻧﻔﺎق و ﺑﺮادر ﮐﺷﻰ و ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ﺗﺷوﻳق ﮐﺮده اﻧد.اﻳن ھﻣﺎن رھﺑﺮان اﻧد ﮐﻪ
ﺳوﮔﻧد در ﺧﺎﻧﻪ ﺧدا را در ﺑﻳﺮون ازآن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮐﺳﺗﻧد .اﻳن ھﻣﺎن رھﺑﺮاﻧﻰ اﻧد ﮐﻪ ﻣﻳﻠﻳوﻧﮫﺎ
داﻟﺮ و ﭘوﻧد و ﷼ ﮐﺷور ھﺎى ﮐﻣک ﮐﻧﻧده ﺑﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن را در ﺣﺳﺎﺑﮫﺎى ﺑﺎﻧﮐﻰ ﺧود وارﻳﺰ
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ﻣﻳﮐﺮدﻧد.و ﻣﺟﺎھدﻳن را ﺑﺎ ﺷﮐم ﮔﺮﺳﻧﻪ راھﻰ ﻣﻳداﻧﮫﺎى ﻣﺮﮔﺑﺎر ﺟﮫﺎد ﻣﻳﮐﺮدﻧد،ﺑدون آﻧﮐﻪ
دﻳﻧﺎرى از آن ﭘوﻟﮫﺎى ﺑﺎد آورده را ﺑﻪ ﺧﺎﻧواده ھﺎى آواره ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﺟﺎى ﺣﻘوق و ﻣﺰد
ﺧون ﺷﺎن ﺑدھﻧد .اﻳن رھﺑﺮان از ﺑﺮﮐت ھﻣﺎن ﭘوﻟﮫﺎﺳت ﮐﻪ اﮐﻧون ھﺮﻳک ﻟﺷﮐﺮ ﺷﺧﺻﻰ
ﺑﺮاى ﺧود درﺳت ﮐﺮده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎزھم ﺑﺣﺳﺎب اﻳن ﻧوﮐﺮان ﺑﻰ ﺧﺑﺮ وﻓﻘﻳﺮ ،ﺑﺮاى ﺧود
اﻋﺗﺑﺎر و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﮐﻣﺎﺋﻰ ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺳﻰ از ﻣﻳﺎن آﮔﺎھﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻋﻣﺎل اﻳن آﻗﺎﻳﺎن
را ﺑﻪ اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮐﺷد ،اﻧﺗﻘﺎد از ﺧود را ،ﺗوھﻳن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗوھﻳن ﺑﻪ ﻣﻘدﺳﺎت دﻳﻧﻰ ﻗﻠﻣداد
ً
ﻓورا ﮔوﻳﻧده را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و اﻟﺣﺎدوﮐﻣوﻧﻳﺳﺗﻰ ﻧﺳﺑت ﻣﻳدھﻧد و داد و واوﻳﻼ راه ﻣﻰ
ﻣﻳﮐﻧﻧد و
اﻧدازﻧد ﺗﺎ دﻳﮔﺮان را ﺑﺗﺮﺳﺎﻧﻧد و از اداﻣﻪ ﭼﻧﻳن اﻧﺗﻘﺎداﺗﻰ ﺟﻠوﮔﻳﺮى ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ آﻗﺎى
رﺑﺎﻧﻰ در دوﻣﻳن ھﻣﺎﻳش ﻣﺳﻌود ﺷﻧﺎﺳﻰ درﺗﺎرﻳﺦ  ٨ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ ٢٠٠٣ﮔﻔت» :آﻧﺎﻧﻳﮐﻪ
ﻣﻳﮔوﻳﻧد ،ﻣﺟﺎھدﻳن ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺟﺎھدﻳن و دﺷﻣﻧﺎن اﺳﻼم اﻧد«.
ﻳﮐﺳﺎل ﺑﻌد از اﻳن ﺳﺧﻧﺎن آﻗﺎى رﺑﺎﻧﻰ ،ﺳﻳﺎف ﻧﻳﺰ درارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻣﺳﺗﻘل
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮔﻔت» :ﮐﺳﻳﮐﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن را ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳت ﻣﻳﮐﻧد ،از داﻳﺮه اﺳﻼم
ﺧﺎرج اﺳت «.ھدف اﻳن دﻳده دراﺋﻳﮫﺎ ،اﻳن اﺳت ﺗﺎ ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل زﺑﺎن ﺷﮐﺎﻳت از ھﺮﮔوﻧﻪ
اﺗﮫﺎﻣﻰ ﻋﻠﻳﻪ آدﻣﮐﺷﻰ و ﺗﺟﺎوز ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎى اﻳﺷﺎن ﺑﺑﻧدﻧد !؟
ﺑﺎری درزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت رﺑﺎﻧﯽ -ﻣﺳﻌود ،ﯾﮐﯽ از ھﺰاران ھﺰار ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن
ودﺧﺗﺮان ﺷﺎن ﺑوﺳﯾﻠﻪ ھﻣﯾن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎرﺗﻧظﯾﻣﯽ رﺑوده ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ھﺰار وﺳﯾﻠﻪ و
واﺳطﻪ ﺧود را ﺑﻪ ﺟﻧﺎب رﺑﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﯾد وﻋﺮﯾﺿﻪ ً ﺧود راﭘﯾش ﮐﺮدﮐﻪ ﻓﻼن ﻗوﻣﻧدان ﺷﻣﺎ
زن ﻧﮐﺎﺣﯽ ﻣﺮاﺑﺰور ﺗﻔﻧگ رﺑوده و درﻗﺮارﮔﺎه ﺧودﻧﮔﮫداری ﻣﯾﮐﻧد ،ازﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود وازﺧدا
ﺟﻠو اﯾن ﺟﻧﺎﯾت راﺑﮔﯾﺮﯾد ﮐﻪ ﻣﺳﺎﻟﻪ ﻧﻧگ وﻧﺎﻣوس اﺳت .آﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﯾث رﯾﯾس ﺟﻣﮫور
)دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ( در زﯾﺮ ورﻗﻪ ﻋﺮض آن ﺑﺧت ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ ﻧوﺷت» :محترم قومندان صاحب،
زن عارض را برايش مسترد کنيد .تشکر« ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﻪ آن ﻗوﻣﻧدان ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر آن زن
ﺑدﺑﺧت را ﺑﻪ ﺷوھﺮش ﺑﺮﮔﺷﺗﺎﻧد ﯾﺎ ﺧﯾﺮ ،وﻟﯽ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎم آن ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺮای زن
ﻣطﻠوم ﻧﯾﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺑوده اﺳت وﺷوھﺮ ﮔوﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮐﻪ ﺑدﻧﺎﻣﯽ از داﻣن
ً
راﺣﺗﻣﺎ ﮐﺷﺗﻪ ﺧواھدﺑود .ﺑﺮای رﯾﯾس دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺧﺎﻧواده اش ،زﻧش
واﺳﻼﻣﯾت اﯾﻣﺎن داﺷت  ،ﻻزم ﺑود ﺗﺎ ﻗوﻣﺎﻧداﻧش را در ﻣﻼی ﻋﺎم ﺑﻪ دار ﻣﯾﺰد ﺗﺎدرس
ﻋﺑﺮﺗﯽ ﻣﯾﺷد ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻗوﻣﻧداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﻪ ﻣﯾﺰدﻧد.
ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾت رﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻧظﯾم اﺗﺣﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻳﺎف ﺑﺷﻣول ﺗﻧظﯾم ﺣﺮﮐت اﺳﻼﻣﯽ
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آﻳت اﷲ ﻣﺣﺳﻧﻰ در ﺗﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ دﻳﮔﺮﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ،ﺑﺧﺷﻰ ازﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی اﻓﺮاطﻰ اﻧد ﮐﻪ در
ھﻧﮔﺎم ﻗدرت دوﻟﺗﻰ ،درﻳک ﺟﺑﮫﻪ ﻣﺗﺣد ﺑﺮﺿد ﻧﻳﺮوھﺎى ﺗﻧظﻳم اﻓﺮاطﻰ ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر وﻣﺗﺣد او
ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم و ﺣﺰب وﺣدت ﻣﺰاری ﺟﻧگ را ﺗﺎ ﺳطﺢ ﮐوﭼﻪ ھﺎى ﮐﺎﺑل ،درﺟﻣﺎل ﻣﻳﻧﻪ و
ﭼﻧداول وﻣﻧطﻘﻪ اﻓﺷﺎر و دﻳﮔﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﮫﺮ ﮔﺳﺗﺮش دادﻧد ،و در ﺗﺎرﻳﺦ ھﺎی ۱۱و۱۲ﻣﺎه
ﻓﺑﺮورى ١٩٩٣ﺗﺧﻣﯾن ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻣﺮدم ﺑﻰ ﮔﻧﺎه اﻓﺷﺎر را درﮐﺎﺑل ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﺗوپ و ﻣﺳﻠﺳل
و ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﺑﻰ اﻣﺎن ﺧود ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐﺮدﻧد .اﻳن ﺟﻧﺎﻳت ﺟﻧﮔﻰ ﻳﮐﻰ از ﺷواھد اﻧﮐﺎر ﻧﺎﭘذﻳﺮى
اﺳت ﮐﻪ ﺗﻣﺎم ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل و ﻣﺮدم اﻓﺷﺎر ﮐﻪ اھل آن ﺑﻳﺷﺗﺮ ھﺰاره اﻧد و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﻳن ﻗﺗل
ﻋﺎم و ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻟﻣﻧﺎک ﺷده اﻧد ،آﻧﺮا ﺗﺎ ھﻧوز ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﺮده اﻧد ) .دﯾده ﺷود :ﭘﺮوژهٌ
دادﺧواھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺟﺮﯾده ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﺎپ اﻣﺮﯾﮐﺎ،ﺷﻣﺎره(۹۱
ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺗل ﻋﺎم دوھﺰار طﺎﻟب در ﺷﮫﺮ ﻣﺰارﺷﺮﻳف در ﻣﻰ  ١٩٩٧ﺑوﺳﻳﻠﻪ
ﻧﻳﺮوھﺎى ﺗﺣت ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق وﺟﻧﺮال ﻣﻠک و ﻗﺗل ﻋﺎم ﺣدود ھﺷت ھﺰار
ازﻣﺮدم ھﺰاره در ﻣﺰارﺷﺮﻳف ﺗوﺳط ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن آﺧﻧد درﺗﺎرﻳﺧﮫﺎى ھﺷﺗم و ﻧﮫم
اﮔﺳت  ،١٩٩٨وﮐوچ دادن اﺟﺑﺎرى ﻣﺮدم ﮐوھداﻣن و ﺑﻪ آﺗش ﮐﺷﻳدن ﺧﺎﻧﻪ وﺑﺎغ وﺗﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣﺮدم ﺷﻣﺎﻟﻰ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺑدﺳﺗور ﻣﻼﻋﻣﺮ و ﺗﺧﺮﻳب ﺑت ھﺎى ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﻣﻳﺎن وﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻳﺮاث ھﺎى ﻓﺮھﻧﮔﻰ ﻣﺮدم اﻳن ﻣﺮز وﺑوم ﺑدﺳﺗور ﻣﻼﻋﻣﺮ در ﻣﺎرچ  ،٢٠٠١و ﻗﺗل ﻓﺟﻳﻊ
ﺳﻪ ھﺰار اﺳﻳﺮطﺎﻟب ﺗوﺳط ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم در داﺧل ﮐﺎﻧﺗﻳﻧﺮھﺎى درﺑﺳﺗﻪ در دﺷت ﻟﻳﻠﻰ
ﺷﺑﺮﻏﺎن در دﺳﺎﻣﺑﺮ  ،٢٠٠١اﻳﻧﮫﺎھﻣﻪ اﻋﻣﺎل ﺟﻧﺎﻳت ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﺮﻳت اﻧد ﮐﻪ ﻣﺟﺮﻣﻳن آن ﺑﺎﻳد
ﺑﻪ ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﻰ ﺳﭘﺮده ﺷوﻧد.
در ﺗداوم ﺗﺻﻔﻳﻪ ھﺎى ﻗوﻣﻰ ﺗوﺳط اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن واﻟﻰ ھﺮات در  ٢٨ﻣﺎه
اﭘﺮﻳل ٢٠٠٣ﻧﻳﺮوھﺎﻳش ﺑﺮﭼﻧد روﺳﺗﺎى ﭘﺷﺗون در ﺑﺎﻻﻣﺮﻏﺎب ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد و ٣٨
ﻧﻔﺮﺑﺷﻣول  ٣زن و دو ﮐودک را ﮐﺷﺗﻧد و داراﺋﻰ ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺮا ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧد .در اواﻳل
ﻣﺎه ﻣﻰ ﺳﺎل ،٢٠٠٣در ﺑﺮﺧوردھﺎى ﺟﻧﺎﺣﻰ در وﻻﻳت ﺑﺎدﻏﻳس و ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻧﺟﺎه ﺗن
ﮐﺷﺗﻪ و  ١٥زن و ﮐودک ﭘﺷﺗون ازﺗﺮس ﺧود را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﻣﺮﻏﺎب ﭘﺮت ﮐﺮدﻧد و
ﻏﺮق ﺷدﻧد .وﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و ﻓﺮوﺷﮔﺎه ھﺎى ﻗﺮﻳﻪ ﺟﺎت ﭘﺷﺗون ﻏﺎرت ﺷدﻧد ٥) .ﻣﻰ ،ﺳﺎﻳت
آرﻳﺎﺋﻰ  ٢٨اﭘﺮﻳل( اﻓﺰون ﺑﺮاﻳن ﺟﻧﮔﺳﺎﻻراﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن زﺷﺗﻰ ودﻧﺎﻳت را ﺑﺣدى
رﺳﺎﻧدﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﺮﻳف ھﺮات را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺎرب وﻳﺎ ﻣﺮدان ﺧود از ﻣﻧﺰل ﺑﻳﺮون ﻣﻳﺮﻓﺗﻧد،
ﻣورد ﭘﻳﮔﺮد ﻗﺮار ﻣﻳداد وﻣوﺿوع ﺑﺎﮐﺮه ﺑودن ﺷﺎن را ﮐﻪ ﻳک اﻣﺮ ﺑﺳﻳﺎر ﺧﺻوﺻﻰ اﺳت،
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ﻣورد ﺗﺳت وﻣﻌﺎﻳﻧﺎت طﺑﻰ ﻗﺮار ﻣﻳداد ،وآﻧﺎﻧﻰ را ﮐﻪ از ﻧظﺮ او دراﻳن آزﻣون ﭘﺳت ﻧﺎﮐﺎم
ً
وطﺑﻌﺎ اﻗﺎرب ﺷﺎن ﻣورد ﺗوھﻳن و ﺗﺣﻘﻳﺮ ﻗﺮار
ﺑﻳﺮون ﻣﻰ آﻣدﻧد ،ﺑﻪ زﻧدان ﻣﻰ ﺳﭘﺮد
ﻣﻳﮐﺮﻓﺗﻧد و ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﻪ زﻧﺎن »ﻣﺗﮫم« ﮐﻪ دﻳﮔﺮ روى ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧداﺷﺗﻧد ،ﻣﺟﺑور
ﻣﻳﺷدﻧد ﺧود را آﺗش ﺑﺰﻧﻧد و ازﺷﺮ ﺳﺮزﻧش ﻓﺎﻣﻳل واﻗﺎرب و ھﻣﺳﺎﻳﮔﺎن ﺧود را راﺣت
ﮐﻧﻧد .ﻳک ﭼﻧﻳن ﺗوھﻳﻧﻰ را ﻣﺮدم ھﺮات در طول ﺗﺎرﻳﺦ ،ازﺳوى ھﻳﭻ ﻣﮫﺎﺟم ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ اى ﻧﻪ
دﻳده ﺑودﻧد ،ﻣﮔﺮ درزﻣﺎن اﻣﺎرت ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻣﺮدم ھﺮات دﻳدﻧد .اﺳﻣﺎﻋﻳل
ﺧﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺷﮐﺳت و ﻓﺮار ازدﺳت طﺎﻟﺑﺎن آدم درﺳت وﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮاﻣﻰ ﺑود ،وﻟﻰ ﭘس
ازﺷﮐﺳت و ﻓﺮار ﺑﻪ اﻳﺮان او زﻧﺟﻳﺮ ﻏﻼﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت اﻳﺮان را ﺑﺮﮔﺮدن
اﻧداﺧت و ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن و اﺷﻐﺎل دوﺑﺎره ھﺮات ،او ﺑﻪ ﻣداﻓﻊ ﺟدى ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻳﺮان در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑدﻳل ﺷد و اﺟﺮآت او درھﺮات ﺣﺗﻰ از درﺑﺳﻰ ﻣوارد دﺳت رژﻳم طﺎﻟﺑﺎن را
از ﭘﺷت ﺑﺳﺗﻪ ﺑود.
ﮔﺰارﺷﮫﺎی ﻣﻠﯽ وﻧﮫﺎد ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﺎﺗوان اﺳت  .ﺳﺎزﻣﺎن دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﻣﻘﯾم
ﻧﯾوﯾﺎرک ،ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧود از وﺿﻌﻳت ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را در ﭘﻧﺟﺻد ﺻﻔﺣﻪ ﻣﻧﺗﺷﺮ ﮐﺮده
ودر ﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮐﯾدۀ ﮔﺰارش آن ﭼﻧﯾن اﺳت:اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۲۰۰۶
ﺑﺎر دﻳﮔﺮ در ﻟﺑﻪ ﭘﺮﺗﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و ﺑﺮای ﻧﺎﻗﺿﻳن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺟﺎﻧﻳﺎن و اﻓﺮاطﻳون
ﻣﺳﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﮐﺎن اﻣﻧﯽ ﻣﺑدل ﺷد .اﮐﺛﺮﻳت اﻳن ﻧﺎﻗﺿﻳن در ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﻪ ﭼﻧدان دور ﻧﻳﺰ ﺑﺎﻋث
اذﻳت و آزار اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﮐﺷور ،ﻣﻧطﻘﻪ و ﺟﮫﺎن ﺷده
ﺑودﻧد.
دراﻳن ﺳﺎل ﻧﺎ آراﻣﯽ در ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺗﻣﺎم ﻋﻳﺎر ﻣﺑدل
ﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو ﮐﻪ وظﻳﻔﻪ ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ ﻓﻳﺻﻠﻪ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﻪ ﻋﮫده دارد ،ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺧود را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗﺮش
داد .در ﻧﻘﺎط دﻳﮔﺮ ﮐﺷور ،اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ روزﻣﺮه ﻣورد ظﻠم و ﺳﺗم ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و ﻣﻠﻳﺷﺎھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻪ ظﺎھﺮا ﺑﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﻧواﺳﺗﻧد ﻗﺮار داﺷت .ﻧﻳﺮوھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ و
ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﻳﺎن ﻣواد ﻣﺧدر از ﻣﻧﺎطق ﻣﺮزی ﻣﻳﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺣﻳث ﭘﻧﺎھﮔﺎه اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﺮده و آزاداﻧﻪ ﺑﻪ رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧد .اﻳن ﻋﻣل ﺳوءظن ھﺎی را در ﻣورد ﻧﻳﺎت و
ھﻣدﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺑﺎر آورده اﺳت.
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ﺗﺟﺎرت ﭘﺮروﻧق ﻣواد ﻣﺧدر در اﻳن ﺳﺎل ﻗﺳﻣﺎ ﻋﺎﻣل و ﻗﺳﻣﺎ ﺗﻣوﻳل ﮐﻧﻧده ﻧﺎ اﻣﻧﯽ
ھﺎ و ﺧﺷوﻧﺗﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷد  ۶۰ %ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۵رﯾﮐﺎردی ﻗﺎﺋم
ﮐﺮد .اﻳن ﺗﺟﺎرت ﻧﺻف درآﻣد ﮐﺷور و  ۹۲ %ھﺮوﺋﻳن ﺟﮫﺎن را ﺗﺷﮐﻳل ﻣﯽ دھد.ﻋﻠﻳﺮﻏم
رﺷد درآﻣد ﺳﺮاﻧﻪ )ﮐﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﻣدﻳون ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت( ﭘﻳﺷﺮﻓت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
در ﻣﻧﺎطق ﺷﮫﺮی و ﺑﺧﺻوص در ﮐﺎﺑل ﻣﺗﻣﺮﮐﺰ ﺷده اﺳت .ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ ﺑﺷﮐل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳش ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ وﻻﻳﺎت اﻓﺰاﻳش ﻣﻳﺎﺑد .ﺑﺮﺧوردھﺎی
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﭘﻳﺷﺮﻓت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را در اﮐﺛﺮ ﻧواﺣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻳﮐﯽ از ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ﺗﺮﻳن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳت ،ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت ﺟدی و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺑﮔﺮد ﻣواﺟﮫﻪ ﺳﺎﺧﺗﻪ
اﺳت .ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻟﺧﺻوص در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺳﻳب دﻳده و اﻳن ﻧﻘﻳﺿﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﺮﺧﺷم
ﻣﺮدم ﻣﺣﻠﯽ اﻓﺰوده اﺳت .ﺗﺎ ﺗﺣﺮﻳﺮ اﻳن ﻧوﺷﺗﺎر ،ﺑﻳﺷﺗﺮ از ﻳک  ۱۰۰۰ﺷﮫﺮوﻧد ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﯽ
در ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﺮﺧورد ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻳن ﺷورﺷﻳﺎن و ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو و دوﻟت در ﺟﻧوب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد .روﻳﮫﻣﺮﻓﺗﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ از  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﻧﺗﻳﺟﻪ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد ﮐﻪ اﻳن رﻗم دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﮐﺷﺗﻪ ﺷده در ﺳﺎل
 ۲۰۰۵و ﺑﻳﺷﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺎل دﻳﮔﺮ از زﻣﺎن ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣطﺎﺑق آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺷﻣﺎر ﺑﻳﺟﺎ ﺷدﮔﺎن در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ۱۵۰۰۰
ﻓﺎﻣﻳل )ﺧﺎﻧوار(  -ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ  ۸۰۰۰۰ﻧﻔﺮ -ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.طﺎﻟﺑﺎن و ﻧﻳﺮوھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ ﺑﻳﺷﺗﺮ از
 ۲۰۰ﺣﻣﻠﻪ اﻧﺗﺣﺎری را در اﻳن ﺳﺎل اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻳﺎن آن را اﻏﻠب اﻓﺮاد ﻏﻳﺮ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺷﮐﻳل ﻣﯽ دادﻧد .ﺣﻣﻼت ﻧﻳﺮوھﺎی ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت ﺑﺮھﺑﺮی ﻣﻼ ﻋﻣﺮ ،ﮔﻠﺑدﻳن
ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ،ﺟﻼل اﻟدﻳن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﮐﺎﺗب ،ﻣﻌﻠﻣﻳن و ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۵رﺷد
ﺑﻳﺳﺎﺑﻘﻪ ای داﺷﺗﻪ اﺳت؛ از آﻧﺟﺎﻳﻳﮐﻪ اﻳن ﺣﻣﻼت ﻣﻘﺎﺻد ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﯽ را ھدف ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻧد ﺟﻧﺎﻳت ﺟﻧﮔﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻳﻧد.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور ،ﺟﻧﮔﺳﺎﻻراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺑداﻟﺮب اﻟﺮﺳول ﺳﻳﺎف ،ﺑﺮھﺎن اﻟدﻳن
رﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟﺮﺷﻳد دوﺳﺗم و ﮐﺮﻳم ﺧﻠﻳﻠﯽ ﻣﻌﺎون رﺋﻳس ﺟﻣﮫور ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻧگ ھﺎی
داﺧﻠﯽ در اواﻳل ﺳﺎﻟﮫﺎی ھﻔﺗﺎد ﺧورﺷﻳدی ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ اﻧد ﺗﺎ ﮐﻧون
ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎﻣﻧد و ﺑﻪ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻧد.
ن ور
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مقاله ھشتم

طرح صلح پارلمان افغانستان،خط بطــالنی
بروی منشورحقوق بشرجھانی
ﺳﺎزﻣﺎن دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ازاﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 'ﻋداﻟت اﻧﺗﻘـﺎﻟﯽ' ﺑﻣﻧظـور ﺣﻣﺎﯾـت از
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺧﺑﺮآن در دھم دﺳﻣﺑﺮ ۲۰۰۶ﭘﺧش ﮔﺮدﯾد،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻓﺮﺻﺗﯽ
ﺑﺮای دوﻟﺗﻣﺮدان اﻓﻐﺎن ﻳﺎد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺣﻣﺎﻳـت ﺷـﮫﺮوﻧدان اﻓﻐـﺎن را ﺑدﺳـت
ﺧواھﻧدآورﻧد .ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﻋﺎﻣﻼن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺑﺧـش ھـﺎی
ﻣﮫم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻳش ﺑﻳﻧﯽ ھﺎ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣـﻳﻼدی ﺗﮐﻣﻳـل
ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ھﻣواره ﺗﺎﮐﻳد ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ و
ﻣﺟﺎزات اﻳن اﻓﺮاد ،ﻋداﻟت واﻗﻌﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﻣﻳن ﻧﺧواھد ﺷد ،وﻟﯽ ﺷﻣﺎری از اﻓﺮاد
ً
ﻋﻣـدﺗﺎ اﻳـن اﺳـت ﮐـﻪ
ﻧﻳﺰ وﺟود دارﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻧﻳن طﺮﺣﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﻧد .اﺳﺗدﻻل اﯾن ﮔـﺮوه
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭼﻧﻳن اﻗـداﻣﯽ وﺿـﻌﻳت
ھﻧوز زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺮای ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ اﻳن اﻓﺮاد ﻓﺮا ﻧﺮﺳﻳده و
را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺗﺮ ﺧواھد ﮐﺮد.
ﮔﺰارش دوﺻﻔﺣﻪ ﺋﯽ دﻳدﺑﺎن ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ ﮐـﻪ درﺗـﺎرﯾﺦ۱۱ﺟﻧـوری  ۲۰۰۷ﺑـدﻧﺑﺎل
ﮔـﺰارش ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن ﻧﮫـﺎد ﻣﻧﺗــﺷﺮ ﺷـد از ﭼﻧـدﻳن رھﺑـﺮ ﺟﮫــﺎدی در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺑـﻪ ﻋﻧــوان
ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺧواﺳﺗﺎر اﻳﺟﺎد دادﮔﺎه وﻳﮋه ای ﺑﺮای رﺳـﻳدﮔﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـده
ھﺎی اﻳن اﻓﺮاد ﺷده اﺳت .دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اﻳن ﻣـورد ﺑـﻪ ﺷـﮐل ﻣـﺷﺧص از ﺑﺮھـﺎن
اﻟدﻳن رﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟﺮﺳـول ﺳـﻳﺎف ،ﮐـﺮﻳم ﺧﻠﻳﻠـﯽ ،ﻣﺎرﺷـﺎل ﻣﺣﻣـد ﻗـﺳﻳم ﻓﮫـﻳم ،ﻋﺑداﻟﺮﺷـﻳد
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دوﺳﺗم و ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ،ﮐﻪ ھﻣﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد دوﻟﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھـﺳﺗﻧد ،ﻧـﺎم
ﺑﺮده اﺳت .اﻳن ﮔـﺰارش ھﻣﭼﻧـﻳن از ﺳـﺮان ﮔـﺮوه ھـﺎی ﻣﺧـﺎﻟف دوﻟـت اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﭼـون
ﮔﻠﺑدﻳن ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ،ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺮ ،ﻣﻼ دادﷲ و ﺟﻼل اﻟدﻳن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﻳﺰ ﺑـﻪ ﻋﻧـوان اﻓـﺮادی
ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﺟﻧﺎﻳﺎﺗﯽ را ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﺮﻳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮﺗﮐب ﺷده و ﺑﺎﻳد ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺷوﻧد.
ﻳک ﺗﻌداد اﻓﺮاد در درون ﻧﮫﺎدھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻗﺿﺎﻳﯽ و اﻣﻧﻳﺗـﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن آﮔﺎھﺎﻧـﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ارزﺷﮫﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی را ﻣوﺿوع وارداﺗﯽ و ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﻓﺮھﻧگ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ
ﻧﺷﺎن دھﻧد ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺑﻌد ازآﻧﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل ﻋداﻟت ﻋﺑوری اﻋﻼن ﮔﺮدﻳد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌدادی
ازﻣﺗﮫﻣﯾن ﺑﻪ ﻧﻘـﺿن ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ ﻣﺛـل ﺑﺮھـﺎن اﻟـدﻳن رﺑـﺎﻧﯽ ،ﻋﺑـداﻟﺮب اﻟﺮﺳـول ﺳـﻳﺎف،
اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن  ،ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ،ودوﺳﺗم وﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺟﻠﺳﻪ ای داﯾﺮ ﮐﺮدﻧد وﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷﺎن را
ﺑﺎﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻋﻠﻧﺎ اﺑﺮاز داﺷﺗﻧد ودوﻟت را ﺗﮫدﯾـد ﺑـﻪ ﺑـﺮھم زدن
اﻣﻧﯾت ﮐﺮدﻧد وﮔﺰارﺷﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ﺟواﺳﯾس ﮐﺷورھﺎی ﻏـﺮب
ﻗﻠﻣداد ﮐﺮدﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮐﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮ اﻳن ﻣوﺿوع ﺗﺎﮐﻳد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش ھﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
و اﺳﺗﺎﻧدردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﭘﺎی ﺑﻧد اﺳت ،ﻣﮔﺮﮔﺰارش اﺧﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮرا در ﻣورد رﺳﻳدﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳم ﺟﻧﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﺎدرﺳت ﺧواﻧده اﺳت .در
اﻋﻼﻣﻳﻪ ای ﮐﻪ از ﺳوی دﻓﺗﺮ رﻳﻳس ﺟﻣﮫور ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده ،آﻣده اﺳت ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﺷﺮاﻳط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﻳﺷﺗﺮ از ھﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت ﻧﻳﺎز دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺗﺷﺎر ﭼﻧﻳن ﮔﺰارش
ھﺎﻳﯽ ﺑﻪ ھﻳﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺳود ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت و ﺗﻘوﻳت ﺣﺎﮐﻣﻳت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺧواھد ﺑود.اﯾن
درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ داﮐﺗﺮ رﻣﺿﺎن ﺑﺷﺮدوﺳت،وﮐﯾل ﻣﻧﺗﺧب وﺣﻘﺟوی وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ،ﺿﻣن
اﻋﺗﺮاض ﺑﺮﻣﻧﺷورﻋﻔو ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ﮔﻔت :ﭼﻧدﻣﺎه ﻗﺑل ﯾﮐﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺑﺮﺟﺳﺗﮥ
ً
واﺿﺣﺎ اﻋﻼن ﮐﺮد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ
طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻠوﯾﺰﯾون طﻠوع
ﻣﻌﺎون دوم رﺋﯾس دوﻟت ودوﺳﺗم ﻣﻘﺎم دوم را دراردوی ﻣﻠﯽ ﺑﻌد از ﮐﺮزی داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد وﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮔﺮ رھﺑﺮان ﺟﻧﮔﯽ رﯾﺎﺳت ﻗوۀ ﻣﻘﻧﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮔﺮ ﭘﺎرﻟﻣﺎن را
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﺎن ھﺮﮔﺰ ﺳﻼح ﺧود را ﺑﺮزﻣﯾن ﻧﺧواھﻧد ﮔذاﺷت).اظﮫﺎرات ﺑﺷﺮدوﺳت
درﻣورد ﻣﻧﺷورﺻﻠﺢ وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﺳﺎﯾت اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن(
ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اﯾن ﻣوﺿﻊ ﮔﯾﺮی طﺎﻟﺑﺎن ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾد،ﻗﺑل ازاﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ
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ﺳﺮان طﺎﻟﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻔﺮﺳﺗد و ازآﻧﮫﺎ دﻋوت ﮐﻧد ﺗﺎ دﺳت از ﺟﻧگ وﺑﺮادرﮐﺷﯽ ﺑﺮدارﻧد و
در ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﮫﯾم ﺷوﻧد ،ﯾﮐﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﯾن ﺧواﺳت وﺗﺻﻣﯾم طﺎﻟﺑﺎن ،ﺧواﺳﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧواﺳت ﻣﺮدم ﻣﺻﯾﺑت دﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮھﻣﺧواﻧﯽ
دارد ،ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﮐﺮد .طﺎﻟﺑﺎن ﻋﺰم ﺧود را ﺟﺰم ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی
 ۱۹۹۶ﺗﺎ ۱۹۹۸ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ﺳﺮان اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل را)ﮐﻪ اﮐﻧون ﺑﺮﮐﺮﺳﯾﮫﺎی ﻗدرت در
ﺗﻣﺎم ﺳطوح ﺗﮐﯾﻪ زده اﻧد (،ﺷﮐﺳت ﺑدھﻧد و ﺑﺳﯾﺎری راﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻓﺮارازﮐﺷور ﻧﻣوده
ﺑودﻧد ،ﺑﺎزھم اﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ را دارﻧد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را از اﯾن ﻣﻘﺎﻣﮫﺎ ﻓﺮوﺑﮐﺷﻧد وﺑﻪ ﺟﺰای
اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮارﻧﮔذارﻧد و از وطن ﺑﯾﺮون ﻧﺮوﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻧﻳوﻳورک اﺳت ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧـود
را از وﺿﻌﻳت ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﺟﮫﺎن درﺗـﺎرﯾﺦ ۲۰۰۶ /۱۲ /۳۰درﺑـﻳش از  ۵۰۰ﺻـﻔﺣﻪ
ﻣﻧﺗﺷﺮ ﮐﺮده ودر ﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت:
"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﺎر دﻳﮔﺮ در ﻟﺑﻪ ﭘﺮﺗﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﻣﮐـﺎن
اﻣﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻗﺿﻳن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺟﺎﻧﻳﺎن و اﻓﺮاطﻳون ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺑدل ﺷد .اﮐﺛﺮﻳت اﻳن ﻧﺎﻗﺿﻳن
در ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﻪ ﭼﻧدان دور ﻧﻳﺰ ﺑﺎﻋث اذﻳت و آزار اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﺑﺧـﺻوص زﻧـﺎن و دﺧﺗـﺮان و
ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ﮐﺷور ،ﻣﻧطﻘﻪ و ﺟﮫﺎن ﺷده ﺑودﻧد.
ﻣوﺟودﻳــت ﺧــﻼء ﻗــدرت در ﺑــﺳﺎ ﻧﻘــﺎط ﮐــﺷور زﻣﻳﻧــﻪ ﺑﮫــﺮه ﺑــﺮداری را ﺑــﺮای
ﺷورﺷﻳﺎن طﺎﻟﺑﺎن ،ﻣﻠﻳﺷﺎھﺎی )ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﻳﺎن( ﻗوﻣﯽ و ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﻣﺣﻠﯽ ﻓﺮاھم آورد .اﻳن
ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﺷﮐل روزاﻓﺰوﻧﯽ دﺳت ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﮐـﺎری و ﺗـﺮور اﻓـﺮاد ﻋـﺎم زده و ﺑـﺎ ﺣﻣﻠـﻪ ﺑـﺮ
"اھداف آﺳﺎن" ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮐﺎﺗب و ﻣﻌﻠﻣﻳن و ﭼﮫﺮه ھﺎ ﻣذھﺑﯽ ،وﺣﺷت را در ﻣﻳﺎن ﻣﺮدم ﻋوام
اﻳﺟﺎد ﻧﻣودﻧد.ﮔﺮوھﮫﺎی ﻓوق ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﻳن اﻋﻣﺎل ﻧﺎﺗواﻧﯽ دوﻟت را در ﺗـﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳـت
و ﺣﻣﺎﻳت از ﺳﺎﮐﻧﻳن ﻣﺣل ﻧﺷﺎن دھﻧد.
دراﻳن ﺳﺎل ﻧﺎ آراﻣﯽ در ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺗﻣﺎم ﻋﻳﺎر ﻣﺑـدل
ﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو ﮐﻪ وظﻳﻔﻪ ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ ﻓﻳـﺻﻠﻪ ھـﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﻪ ﻋﮫده دارد ،ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺧود را ﺑـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﮔـﺳﺗﺮش
داد .در ﻧﻘﺎط دﻳﮔﺮ ﮐﺷور ،اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ روزﻣﺮه ﻣورد ظﻠم و ﺳﺗم ﺟﻧـگ ﺳـﺎﻻران و ﻣﻠﻳـﺷﺎھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻪ ظﺎھﺮا ﺑﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﻧواﻧد ﻗﺮار داﺷت.
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ﻣــﺮدم از ﺑــﯽ ﮐﻔــﺎﻳﺗﯽ و ﻧﺎھﻣــﺂھﻧﮔﯽ ﻣﻳــﺎن ﻧﻳﺮوھــﺎی ﻳــﺎری اﻣﻧﻳﺗــﯽ ﺑــﻳن اﻟﻣﻠﻠــﯽ و
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور و ﺣﺗﯽ در ﮐﺎﺑل ﻧﺎراض و ﺧﺷﻣﮔﻳن ﺑودﻧـد.
ﺿﻣﻧﺂ ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺿﻌف ﮐﺎرآﻳﯽ دوﻟت ﭘﺮزدﻧت ﮐﺮزی و ﻓﺳﺎد اداری ﻋﺎﻣﻠﻳن آن
ﮔﻠﻪ ﻣﻧد ﺑودﻧد .دوﻟت ﻧﻳﺰ در ﺑﺳﻳﺎری ﻣوارد ﻧﻪ ﻣﻳل وﻧﻪ ﺗواﻧـﺎﻳﯽ ﺣﻣﺎﻳـت از ﻣـﺮدم ﻋـﺎم را
داﺷت.
ﻋﻠﻳﺮﻏم رﺷد درآﻣد ﺳﺮاﻧﻪ )ﮐﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﻣدﻳون ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧـدر اﺳـت( ﭘﻳـﺷﺮﻓت
ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی در ﻣﻧﺎطق ﺷﮫﺮی و ﺑﺧﺻوص در ﮐﺎﺑل ﻣﺗﻣﺮﮐﺰ ﺷده اﺳـت .ﻧﻘـض ﺣﻘـوق
ﺑﺷﺮ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﺷﮐل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳش ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ وﻻﻳﺎت اﻓﺰاﻳش ﻣﻳﺎﺑد.
ﺑﺮﺧوردھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﭘﻳﺷﺮﻓت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را در اﮐﺛﺮ ﻧواﺣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐـﻪ
ﻳﮐﯽ از ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺗﺮﻳن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳـت ،ﺑـﺎ ﻣـﺷﮐﻼت ﺟـدی و ﺣﺗـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻘﺑﮔـﺮد
ﻣواﺟﮫﻪ ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت .ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻟﺧﺻوص در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺳﻳب دﻳده و اﻳن ﻧﻘﻳﺿﻪ
ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﺮﺧﺷم ﻣﺮدم ﻣﺣﻠﯽ اﻓﺰوده اﺳت.
ﺑﻳﺷﺗﺮ از  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﻧﺎزﻋﺎت در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﮐـﺷﺗﻪ ﺷـده اﻧـد ﮐـﻪ اﻳـن
رﻗم دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﮐﺷﺗﻪ ﺷده در ﺳﺎل  ۲۰۰۵و ﺑﻳﺷﺗﺮ از ھﺮ ﺳﺎل دﻳﮔﺮ از زﻣـﺎن ﺳـﻘوط
طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ازآﻧﺟﻣﻠﻪ ﺑﻳش از ﻳک  ۱۰۰۰اﻓﻐﺎن ازاﻓﺮادﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﯽ دراﻳن
ﻧﺑﺮدھﺎ در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد.
ﻣطﺎﺑق آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺷﻣﺎر ﺑﻳﺟﺎ ﺷدﮔﺎن در ﺟﻧـوب اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ۱۵۰۰۰
ﻓﺎﻣﻳل )ﺧﺎﻧوار(  -ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ  ۸۰۰۰۰ﻧﻔﺮ -ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.طﺎﻟﺑﺎن و ﻧﻳﺮوھﺎی ﺿد دوﻟﺗـﯽ ﺑﻳـﺷﺗﺮ از
 ۲۰۰ﺣﻣﻠﻪ اﻧﺗﺣﺎری را در اﻳن ﺳﺎل اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻳـﺎن آن را اﻏﻠـب اﻓـﺮاد ﻏﻳـﺮ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺷﮐﻳل ﻣـﯽ دادﻧـد .ﺣﻣـﻼت ﻧﻳﺮوھـﺎی ﻣﺧـﺎﻟف دوﻟـت ﺑﺮھﺑـﺮی ﻣـﻼ ﻋﻣـﺮ ،ﮔﻠﺑـدﻳن
ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ،ﺟﻼل اﻟدﻳن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﮐﺎﺗب ،ﻣﻌﻠﻣﻳن و ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺳﺑت ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۲۰۰۵رﺷـد
ﺑﻳﺳﺎﺑﻘﻪ ای داﺷﺗﻪ اﺳت؛ از آﻧﺟﺎﻳﻳﮐﻪ اﻳن ﺣﻣﻼت ﻣﻘﺎﺻد ﻏﻳﺮﻧظـﺎﻣﯽ را ھـدف ﻗـﺮار ﻣـﯽ
دھﻧد ﺟﻧﺎﻳت ﺟﻧﮔﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻳﻧد.
در ﺑﻌﺿﯽ وﻟﺳواﻟﻳﮫﺎ اﻳـن ﺣﻣـﻼت ﺑﺎﻋـث ﺷـده اﺳـت ﺗـﺎ ﻣﮐﺎﺗـب ﻣـﺳدود ﮔﺮدﻧـد و
ﻣﻌﻠﻣﻳن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧﻳﺮﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﺻﺮوف ﺗﮫﻳﻪ اﻣﮐﺎﻧﺎت آﻣوزﺷـﯽ اﻧـد ﻣﺣـﻼت
را ﺗﺮک ﮔوﻳﻧد .ﺑﻳﺷﺗﺮ از  ۲۰۰۰۰داﻧش آﻣوزی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺷﺎﻣل ﻣﮐﺗب ﺑودﻧد از
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آﻣوزش ﺗﻌﻠﻳم اﻣﺳﺎل ﻣﺣﺮوم ﮔﺮدﻳده اﻧد.
ﺑﻳﺷﺗﺮ از  ۱۷۰ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺑﺮدھﺎی ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد .ﺑـﺎ
آﻧﮐﻪ ﻧﺎﺗو و ﻧﻳﺮوھﺎی اﺋﺗﻼف ﺗﺣت رھﺑﺮی آﻣﺮﻳﮐـﺎ ﻣـﯽ ﮐوﺷـﻳدﻧد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻏﻳﺮﻧظـﺎﻣﯽ
آﺳﻳب ﻧﺮﺳﺎﻧﻧد اﻣﺎ ﺗﮐﻳﻪ ﺑﻳش از ﺣد اﻳن ﻧﻳﺮوھﺎ ﺑﺮ ﻗوای ھواﻳﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﮔﺮاﻧـﯽ ھـﺎی ﺟـدی
ﺷد .ﺣوادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷﺗﺎر ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻳﺎن در ﭼﻧدﻳن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳواﻻﺗﯽ را در ﻣورد ﺗواﻧـﺎﻳﯽ اﻳـن
ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو و ﻗوای اﺋﺗﻼف ﺗﺣت رھﺑـﺮی آﻣﺮﻳﮐـﺎ ﺑﻣﻳـﺎن آورد ﮐـﻪ آﻳـﺎ اﻳـن ﻧﻳﺮوھـﺎ ﻣـﯽ
ﺗواﻧﻧد ﮐﻪ ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺑﺎﻳد ﻣﻳﺎن ﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن و ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻳـﺎن در اﻳـن ﮔوﻧـﻪ ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﺗﻔﮐﻳـک ﻗﺎﺋـل
ﺷوﻧد.
در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،رھﺑﺮان ﻗوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻳﺮﻣﺣﻣد آﺧوﻧد زاده ،واﻟـﯽ ھﻠﻣﻧـد ﮐـﻪ
ﺑﺧﺎطﺮ ﻓﺳﺎد و دﺳت داﺷﺗن در ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻣﺧدر از ﻣﻘـﺎﻣش ﺑﺮﮐﻧـﺎر ﺷـد ،ﺗواﻧـﺳﺗﻧد ﺑـﺎ
ﻣوھﺑت ﮐﺮزی ﻧﻳﺮوھﺎی ﺧودﺳﺮ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺧود را ﺗﺣت ﻗﻳﺎدت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐــﺷور ،ﺟﻧﮔــﺳﺎﻻراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧــد ﻋﺑــداﻟﺮب اﻟﺮﺳــول ﺳــﻳﺎف ،ﺑﺮھــﺎن اﻟــدﻳن رﺑــﺎﻧﯽ ،ژﻧــﺮال
ﻋﺑداﻟﺮﺷﻳد دوﺳﺗم و ﮐﺮﻳم ﺧﻠﻳﻠﯽ ﻣﻌﺎون رﺋﻳس ﺟﻣﮫور ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻧگ ھﺎی داﺧﻠـﯽ در
اواﻳل ﺳﺎﻟﮫﺎی ھﻔﺗﺎد ﺧورﺷﻳدی ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ اﻧد ﺗﺎ ﮐﻧون ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎﻣﻧـد
و ﺑﻪ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﻧد.
ﺗﺟﺎرت ﭘﺮروﻧق ﻣواد ﻣﺧدر در اﻳن ﺳﺎل ﻗﺳﻣﺎ ﻋﺎﻣل و ﻗﺳﻣﺎ ﺗﻣوﻳل ﮐﻧﻧده ﻧـﺎ اﻣﻧـﯽ
ھﺎ و ﺧﺷوﻧﺗﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷد  ۶۰ %ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳـﺎل  ۲۰۰۵رﯾﮐـﺎردی ﻗـﺎﺋم
ﮐﺮد .اﻳن ﺗﺟﺎرت ﻧﺻف درآﻣد ﮐﺷور و  ۹۲ %ھﺮوﺋﻳن ﺟﮫﺎن را ﺗﺷﮐﻳل ﻣﯽ دھد.
دوﻟت ﭘﺮزدﻧت ﮐﺮزی ﺟﮫت رﻓﻊ ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده و ﻣﮫﺎر ﺟﻧﮔـﺳﺎﻻران و ﻣﻠﻳـﺷﺎھﺎی
ﺧودﺳﺮ اﻣﺳﺎل ﻧﻳﺰ ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﻼش ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم دھد .ﭼﻪ ﺑﺳﺎ ،ﮐﻪ دوﻟـت ﺑـﻪ ﺧواﺳـﺗﻪ ھـﺎی
آﻧـﺎن ﺗـن در داده و اﺧﺗﻧــﺎق ﺳﻳﺎﺳـﯽ را ﺑﺧــﺎطﺮ ﻣوﺟودﻳـت ﻧــﺎ اﻣﻧـﯽ ﺗوﺟﻳــﻪ ﮐـﺮده اﺳــت.
ﭘﺮزﻳدﻧت ﮐﺮزی در ﻣﺎه ﻣﯽ ﻋﻣﻳﻘﺎ روﻧد ﻣﮫم اﺻﻼﺣﺎت دﺳﺗﮔﺎه ﭘﻠﻳس را ﺑﺎ ﺗﻘﺮری ﻧﺎﻗﺿﻳن
ﺣﻘـوق ﺑــﺷﺮ و ﺟﻧﮔــﺳﺎﻻراﻧﯽ ﭼـون ﺑــﺻﻳﺮ ﺳــﺎﻟﻧﮔﯽ و ﻏــﻼم ﻣـﺻطﻔﯽ ﺑــﻪ رﻳﺎﺳــت ﭘﻠــﻳس
ﻣﻧطﻘوی ﺧدﺷﻪ دار ﺳﺎﺧت.
اﻳن در ﺣﺎﻟﻳﺳت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣذﮐور ﻣطﺎﺑق ﻻﻳﺣﻪ ﺗﻘﺮری ﭘﻠﻳس واﺟـد ﺷـﺮاﻳط اﺣـﺮاز
اﻳن ﻣﻘﺎﻣﮫﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘﻠﻳس ﮐﺎﺑل ﮐﻪ ﺗﺣت ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﮔذر ﻗﺮار دارد در ﻣﺎه ﻣﯽ از
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ﺧﺷوﻧت ﻏﻳﺮﻻزم در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﻏﺻب زﻣﻳن ھـﺎی زراﻋﺗـﯽ
ﺧود ﺗوﺳط ﻋﺑداﻟﺮب اﻟﺮﺳول ﺳﻳﺎف ،ﮐﻪ ﻋـﺿو ﭘﺎرﻟﻣـﺎن و ﻳﮐـﯽ از ﺑـدﻧﺎم ﺗـﺮﻳن ﻧﺎﻗـﺻﻳن
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﭘﻐﻣﺎن ﮔﺮدھم آﻳﯽ ﮐﺮده ﺑودﻧد.
ﭘﺮزﻳدﻧت ﮐﺮزی " ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل ﻋداﻟت ﻋﺑوری" را ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ﻳـک روﻧـد ﭘـﻧﺞ ﺳـﺎﻟﻪ
ﺑﺮای ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﺟﻧگ و ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﮔذﺷـﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن و ﺷـﻳوه ھـﺎی
رﺳﻳدﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺳﺎل اﻋﻼن ﮐﺮد .ﮐﺎﺑﻳﻧﻪ ﮐﺮزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓوق را در ﺳﺎل ۲۰۰۵
ﺗﺻوﻳب ﮐﺮده ﺑود ،اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑود آن را ﺑﺧﺎطﺮ ﻓﺷﺎر اﻓﺮاد ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﻧﻘـض ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ
ﮐﻪ در دوﻟت ﺣﺿور دارﻧد اﻋﻼن ﺑدارد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌد ازآﻧﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل ﻋداﻟت ﻋﺑوری
ﺗوﺳط ﭘﺮزﻳدﻧت ﮐﺮزی اﻋﻼن ﮔﺮدﻳد ،ﺗﻌـدادی از ﻧﺎﻗـﺿﻳن ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ ﻣﺎﻧﻧـد ﻣـﻼ ﻋﻣـﺮ،
ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ،ﺑﺮھﺎن اﻟدﻳن رﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟﺮب اﻟﺮﺳول ﺳﻳﺎف ،اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷﺎن را ﺑﺎ
اﻳن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻧﺎ اﺑﺮاز داﺷﺗﻧد"....
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻣﮐﺎن اﻣﻧﯽ ﺑﺮای ﺑـﺳﯾﺎری ازﻣﺗﮫﻣـﯾن ﺟـﺮاﯾم ﻋﻠﯾـﻪ ﺑـﺷﺮﯾت
اﺳت،درﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﺟﻧوری  ۲۰۰۷طﺮﺣﯽ راﺑﻪ ﻋﻧوان"ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠﯽ" ﺑﻪ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧﯾد
ﮐﻪ ﺑﻣوﺟب آن ﺗﻣﺎم ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ وﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺳﮫﯾم درﺟﻧـگ ھـﺎی ﺧوﻧﺑـﺎر۲۵
ﺳﺎل اﺧﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ھﺮﮔوﻧﻪ ﭘﯾﮔﺮدﻗﺿﺎﺋﯽ وﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻌﺎف ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد.
دﻟﯾل ﻋﻣدۀ ﺗﺻوﯾب اﯾن طﺮح ازﺳوی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣوظف" ،ﺿﻣﺎﻧت رواﻧـﯽ" ﺑـﺮای
ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ ﺟﻧﺎح ھﺎی درﮔﯾﺮ ﻋﻧوان ﺷده اﺳت.اﯾن ﻓﯾﺻﻠﻪ وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﮥ "ﺧط
ﺑطﻼﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ،ﯾک ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺮوی ﻣﻧﺷورﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـل ﻣﺗﺣـد"
ﮐﺷﯾده اﺳت  .وﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭼون ﺑﻣﺑﯽ در ﻓﺿﺎی ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻠـﯽ وﺑـﯾن اﻟﻣﻠـﯽ اﻧﻌﮐـﺎس
ﯾﺎﻓت ،وﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳوی ﻧﮫﺎدھـﺎی ﻣـداﻓﻊ ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮوﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﺣـﺎﻣﯽ
ﻋداﻟت وﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﺷدت ﺗﺮدﯾد ﮔﺮدﯾد وﺑـﻪ دوﻟـت اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﮔوﺷـﺰد ﺷـد ﮐـﻪ ھـﯾﭼﮐس
وھﯾﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺟﺰ ﻣﺻﯾﺑت دﯾدﮔﺎن ﺟﻧگ ،ﺣق ﻋﻔو وﺑﺧـﺷش ﻣﺟـﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔـﯽ را از ﭘﯾﮔـﺮد
ً
واﮐﯾـدا ﺷـﻔﺎرش ﮔﺮدﯾـده ﺗﺎﺣﮐوﻣـت اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺑـﺮای ﻓـﺮاھم آوردن ﻓـﺿﺎی
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧدارد
اﻣﻧﯾت واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗطﺑﯾق ﻋداﻟت ﭘﺮداﺧﺗﻪ وﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ را ﺑـﻪ ﭘـﺎی ﻣﯾـﺰ ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ
ﺑﮐﺷﺎﻧد.
اﻟﺑﺗﻪ ﺷﻣﺎری از اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،درھﻣﺎن روز ﺗﺻوﯾب اﯾن طﺮح ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﻳت
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ﻗﺿﺎﻳﯽ ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺮدﻧد .آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺧﺷﻳدن "ﺟﻧﺎﻳﺗﮐﺎران" ﺑﺎﻳد ﺗوﺳط
ﻣﺮدم اﻧﺟﺎم ﺷـود و ﻣـﺮدم ﺑﺎﻳـد در ﻣـورد آﻧﮫـﺎ ﺗـﺻﻣﻳم ﺑﮔﻳﺮﻧـد.اﻣـﺎ ازآﻧﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺗﻌـداد اﯾـن
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎھوارداران اﯾن طﺮح اﻧدک ﺑود ،آﻧﮫﺎﺟﻠﺳﻪ را ﺑﺮﺳم اﻋﺗﺮاض ﺗـﺮک
ﮔﻔﺗﻧد.ﯾک روزﺑﻌد آﻧﮫﺎ ،ﻳک ﮔﺮوه ﺑﯾﺳت ﻧﻔـﺮه ﭘﺎرﻟﻣـﺎﻧﯽ را ﻣوﺳـوم ﺑـﻪ "ﺧـط ﺳـوم" اﻳﺟـﺎد
ﮐﺮده در ﻣﺣﺿﺮ ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران ،ﺗﺻوﻳب اﻳـن طـﺮح را ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن و
ﻋﺮف ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧواﻧدﻧد .اﻳن ﮔﺮوه ﮐﻪ اﻋـﺿﺎی ﺳﺮﺷـﻧﺎس آﻧـﺮا دﮐﺗـور ﮐﺑﯾـﺮ رﻧﺟﺑـﺮ،
ﺳﺎﺑق رﺋﯾس اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑـﺎرﮐﺰی  ،ﻓﻌـﺎل ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮوﻣداﻓﻊ آزادی
ﺑﯾﺎن ودﮐﺗوررﻣﺿﺎن ﺑﺷﺮدوﺳت ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎﺑـل ﺗـﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧـد ،ھﻣﭼﻧـﻳن ﺗﺎﮐﻳـد ﮐﺮدﻧـد ﮐـﻪ
ﺗﺻوﻳب ﻣﻧﺷور ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺗﻧﮫـﺎ "ﺑـﺮای ﺧـﺷﻧودی و ﺣﻣﺎﻳـت ازﻳـک ﮔـﺮوه ﻣـﺷﺧص"
ﺗﻧظﻳم ﺷده اﺳت وﻧﺑﺎﯾد ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻓدای ﻣﺻﻠﺣت ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﮔﺮدد.

واکنش ھای ملی وبين المللی:
ﻧﺧﺳﺗﯾن ارﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾن طﺮح واﮐﻧش ﻧـﺷﺎن داد ،ﻳوﻧﻣـﺎ ،دﻓﺗـﺮ ﻧﻣﺎﻳﻧـدﮔﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﺻوﻧﻳت ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﺗﮫم ﺑـﻪ ﺟﻧﺎﯾـﺎت
ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از ﭘﻳﮔﺮد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن داد وﺧﺎطﺮ ﻧـﺷﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺰ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻳﺎن ﺟﻧﮔﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻳﭻ ﻓﺮد دﻳﮔﺮی اﺟﺎزه ﻋﻔو اﻳن ﮔﺮوه ھﺎ را ﻧدارد .
در اﻋﻼﻣﻳﻪ ﯾوﻧﺎﻣﺎ آﻣده ﮐﻪ "ﺗﻼﺷﮫﺎ و ﺟﺎﻧﺑﺎزی" ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای دﺳت ﻳﺎﻓﺗن
ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،آزادی ،اﺳﺗﻘﻼل و زﻧدﮔﯽ ﺑﮫﺗﺮ در ﺑﻳﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﺎﻳد ﻓﺮاﻣوش ﻧﺷود
.در اﻳن اﻋﻼﻣﻳﻪ آﻣده" :ﻳوﻧﺎﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺧواھـد ﺗـﺿﻣﻳن ﮐﻧـد ﮐـﻪ ﺣﻘـوق ﻗﺮﺑﺎﻧﻳـﺎن ﺟﻧـگ ھـﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﺣور ﺑﺣث ﻗﺮار ﺧواھد داﺷت " .اﻳن اﻋﻼﻣﻳـﻪ ﻣـﯽ اﻓﺰاﻳـد" :ھـﻳﭻ
ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻳﺎن ﺟﻧگ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣق ﻧدارد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺳﺋول ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
ھﺳﺗﻧد را ﻣورد ﻋﻔو ﻗﺮار دھد"ﯾوﻧﻣﺎ ھﻣﭼﻧﻳن ﺗﺎﮐﻳد ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻣـﺮدم اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن در زﻣﻳﻧـﻪ
دﺳت ﻳﺎﻓﺗن ﺑﻪ ﺣﻘوق ﺷﺎن ،از "ﺣﻣﺎﻳت ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑـﻪ و ﮔـﺳﺗﺮده ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺮﺧوردار ھﺳﺗﻧد ".ﺑﻳـﺷﺗﺮ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ از ﺳـوی ﮔـﺮوه ھـﺎی ﺟﮫـﺎﻧﯽ دﻓـﺎع از
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ ارﺗﮐـﺎب ﺟـﺮاﻳم ﺟﻧﮔـﯽ در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﻣـﺗﮫم ھـﺳﺗﻧد ،ھـم اﮐﻧـون در ھـﺮ دو
ﻣﺟﻠس ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺿور دارﻧد .اﻳن اﻓﺮاد ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ
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ﺧواﺳﺗﺎر رﺳﻳدﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده ،واﮐﻧش ﺗﻧـدی ﻧـﺷﺎن داده و آن را
"ﻏﻳﺮواﻗﻌﯽ" ﺧواﻧده اﻧد۲۰۰۷ /۱/۲.
ً
اﺧﻳـﺮا در اﻋﻼﻣﻳـﻪ ای
ﮐﻣﻳﺳﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﻳـﺰ
از ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ،رﻳﻳس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳت ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻧدھـد ﺗـﻼش ھـﺎ ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﻳن
ﻋداﻟت و ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ ﺟﻧﺎﻳﺎﺗﮐـﺎران ﺟﻧﮔـﯽ در اﻳـن ﮐـﺷور ،ﺑـﯽ اﺛﺮﺷـود .ﻟـوﻳﺰ آرﺑـﺮ ،رﺋـﻳس
ﮐﻣﻳﺳﻳون ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑـﺮاي ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ ،طـﻲ ﺑﻳﺎﻧﻳـﻪ اي ﮔﻔـت :آﻧﮫـﺎﺋﻲ ﮐـﻪ ﻣـﺳؤول
ﺗﺧطﻲ ھﺎي ﺟدي از ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﻳد ﺑﻪ] ﻣﯾﺰ[ﻋداﻟت ﮐﺷﺎﻧﻳده ﺷوﻧد .او ﮔﻔـت آواز
ﻣﺻﻳﺑت دﻳدﮔﺎن ﺑﺎﻳد ﺷﻧﻳده ﺷود ،و ﻓﺮھﻧـگ ﮔﺮﻳـﺰ از ﻣﺟـﺎزات در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺑﺎﻳـد ﺧﺎﺗﻣـﻪ
ﺑﻳﺎﺑد .اﻳن ﮐﻣﺷﻧﺮ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﮔﻔت ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻧﺷﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﮥ ﻣﻠﻲ ﻣـؤﺛﺮ ﺑـﺮ اﺣﺗـﺮام ﺑـﻪ
ﻣﻌﻳﺎرھﺎي ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﺣﮐﻣﺮواﺋﻲ ﻗﺎﻧون ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت).ﺻدای اﻣﺮﯾﮐـﺎ/۲/۲،
(۲۰۰۷

اعالميه نھادھای جامعه مدنی وحقوق بشرافغانستان:
ﺑﻪ ﺗﺄرﯾﺦ  ۱۱دﻟو ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺷوری را ﺗﺣـت ﻧـﺎم ﻣـﺻﺎﻟﺣﻪ و ﺛﺑـﺎت
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺻوﯾب رﺳﺎﻧﯾد .اﯾن ﻣﻧﺷور ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐـﻪ ﺑﺮاﺋـت دھـﯽ و ﻣـﺻوﻧﯾت در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔذﺷﺗﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻗﺎﻧوﻧﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﺿﺮﺑﮥ ﻧﺎﮔواری اﺳت ﺑـﻪ ﭘﯾﮐـﺮ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯾﻣﻪ ﺟﺎن ،ارزﺷﮫﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﺑﺮ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن.
ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻓﯾﺻﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻼف ھﻧﺟﺎرھﺎی ﺣﻘـوق ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ،ﻣـوازﯾن ﮐﻧواﻧـﺳﯾوﻧﮫﺎی
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﮥ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮﻣﺳؤوﻟﯾت دوﻟﺗﮫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﮫﺮوﻧدان ﺗﺣـت ﺳـﺗم
ﺟﻧﮔﮫﺎ و ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت داﺧﻠـﯽ و ﻣﻧطﻘـﻪ ﯾـﯽ ،ﻣﯾﺛﺎﻗﮫـﺎی ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﺣﻘـوق ﻣـدﻧﯽ – ﺳﯾﺎﺳـﯽ،
اﻋﻼﻣﯾﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،و ﻣﺟﻣوع ارزﺷﮫﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی ﺗوﺟﯾﻪ وﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از
ﺳوی دﯾﮔﺮ ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻓﯾﺻﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ روﻧد ﺗـﺄﻣﯾن ﻋـداﻟت و اﺳـﺗﺣﮐﺎم ﺣﺎﮐﻣﯾـت ﻣـﺷﺮوع و
اﻗﺗـدار ﺣﺎﮐﻣﯾـت در دوﻟـت را ﺗﺣـت ﺳـؤال ﺑــﺮده و ﺑـﺮ ﻣﻧﺎﻓـﺎت ارزﺷـﮫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣــدﻧﯽ
ﺧﺳﺎرات ﺷدﯾدی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﺑـﺮ اﺻـل ﺣﺎﮐﻣﯾـت ﻋـداﻟت اﺳـﺗوار
اﺳت .ﺗﺄﻣﯾن ﻋداﻟت ﭘﯾش ﻓﺮض ﻣﮫﻣﯽ اﺳت ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﯾن ﻣـﺮدم ﺳـﺎﻻری و ﺗوﺳـﻌﮥ ﻧﻘـش
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ،اﻣﻧﯾت و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾدار .اﯾن اﺻل را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﺛﺎﻟﮫـﺎی ﺑﺮﺟـﺳﺗﻪ
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ﯾﯽ از اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آﻣوﺧت...اﯾن ﻓﯾﺻﻠﮥ ھﻣﮥ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳـت ﺗـﺎ در ﻣـورد
ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران و ﻣﺮﺗﮐﺑﯾن ﺟﺮاﯾم ﺟﻧﮔﯽ و ﺑﺷﺮی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾﺮﻧد).ﺳﺎﯾت آﺳﻣﺎﺋﯽ(
دﻓﺗــﺮ رﻳﺎﺳــت ﺟﻣﮫــوری اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ﻧﯾــﺰ اﻋــﻼم ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺟــﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻳــﺎن
ﺧﺷوﻧﺗﮫﺎدراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ھﻳﭻ ﮐس دﻳﮔﺮی ﺣق ﻋﻔو و ﺑﺧﺷش ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ در اﻳن
ﮐﺷور را ﻧدارد.آﻗﺎی رﺣﻳﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ رﻳﻳس ﺟﻣﮫور ﮐﺮزی طـﺮح ﻣـﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠـﯽ ﻣﺟﻠـس
ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻧظور ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﺣﻘوق داﻧﺎن ﺳﭘﺮده وﻟﯽ ﺑﺎ اﻳـن
ھم ﺗﺎﮐﻳد ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﺗﺻﻣﻳم در ﻣورد اﻳن طﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣواد ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد.طﺮح ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﻧﻳـﺰ
روﺑﺮو ﺑوده اﺳت و از اﻳن رو ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳد ،ﺗﻧﮫﺎ ﺣﺎﻣﻳﺎن اﺟﺮای اﻳن طﺮح در ﻣﺟﻠس
ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ،رھﺑﺮان ﺳﺎﺑق ﺟﮫﺎدی ھﺳﺗﻧد.
ﺑـﺳﻳﺎری ﺑـﻪ اﻳـن ﺑﺎورﻧـد ﮐـﻪ رھﺑـﺮان ﺳـﺎﺑق ﺟﮫـﺎدی ھﻣـواره ﺑـﺮ ﺗـﺻﺎﻣﻳم رﺋــﯾس
ﺟﻣﮫوراﺛﺮ ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد وﻟﯽ ﺳﺧﻧﮔوی رﻳﻳس ﺟﻣﮫوری ﺗﺎﮐﻳد ﮐﺮد ﮐـﻪ :حکومت افغانستان
در اين مورد به ھيچ گونه فشاری تسليم نخواھد شد" .وظيفه رييس جمھور و دولت
افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساسی است و در اين راستا ھيچگونه فشاری را
نمی پذيرد".
ﺑﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ :ﺷـﻣﺎری از ﺷﺧـﺻﯾت ھـﺎی ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻋـﺿوﯾت
ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دارﻧد ،ﺑﺎرھﺎ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن دﯾد ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ ﻣﻘـﺮ
آن در ﻧﯾوﯾﺎرک اﺳت ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮔﯽ و ﺟﺮاﯾم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﺮﯾت ﺷده اﻧد.
ﺷـﻣﺎری از اﻋـﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣـﺎن اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ،ﻣﻧـﺷور "ﻣـﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠـﯽ" را "ﺑﺧـﺷﯾدن
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ" ﺧواﻧده و آﻧﺮا ﻣﺧـﺎﻟف ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن و ﻣﻌﻳﺎرھـﺎی ﺑـﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواﻧدﻧد .اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ﮐﻪ ﺑﺧﺷﯾدن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺗﮫم ﺑـﻪ ﺟﻧﺎﯾـت ﺟﻧﮔـﯽ
ھــﺳﺗﻧد در ﺻــﻼﺣﯾت ﭘﺎرﻟﻣــﺎن ﻧﯾــﺳت .اﻳــن ﻧﻣﺎﯾﻧــدﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻣــﺎن در روز ﺗــﺻوﯾب ﻣﻧــﺷور
ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳم اﻋﺗﺮاض از ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷدﻧد .رﻣﺿﺎن ﺑﺷﺮ دوﺳـت ﻧﻣﺎﯾﻧـده ﮐﺎﺑـل
در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮔﻔت :ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺮ ﺑﺧﺷﯾدن ﮐﺳﺎﻧﯾﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺟﻧگ ﺑﺎ ھم درﮔﯾﺮ ﺑوده اﻧد ﺧود ﺑﻪ
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯾﺰ ﺟـﺮم ﺷـﺎن را ﻗﺑـول دارﻧـد و ﺧواﺳـﺗﺎر ﺑﺧـﺷﯾده ﺷـدن ھـﺳﺗﻧد.
درﻣﺎده ھﻔﺗم اﯾن ﻣﻧﺷور آﻣده اﺳت ﮐﻪ ھﻣﻪ ﻣﯾﺛﺎﻗﮫﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل
اﺟﺮا اﺳت ﮐﻪ از ﺳوی ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ آﻗﺎی ﺑﺷﺮ دوﺳت اﯾن

پنجاه مقالۀ سيستانی

٩٦

ﻣﺎده ﻣﺧـﺎﻟف ﺗﻌﮫـدات ُﺑـن و ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ اﺳـت ،زﯾـﺮا در ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺮ رﻋﺎﯾـت
واﺣﺗﺮام ﮐﻧواﻧﺳﯾوﻧﮫﺎ ،ﻣﯾﺛﺎﻗﮫﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺗﺎﮐﯾد ﺷده اﺳـت.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ ﺣدود  ۵۰ﻧﮫﺎد ﻋﺿوﯾت آﻧﺮا دارد ﻧﯾـﺰ ﺑـﺎ اﻧﺗـﺷﺎر اﻋﻼﻣﯾـﻪ
ای ﺑﺮﺗﺻوﯾب اﯾن ﻣﻧﺷور اﻋﺗﺮاض ﮐﺮده اﻧد .در اﯾن اﻋﻼﻣﯾﻪ ﻧﯾﺰ آﻣـده اﺳـت ﮐـﻪ ﻣﺟﻠـس
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺻﻼﺣﯾت ﺗﺻوﯾب ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺷوری را ﻧدارد) .ﻣﺮﺿﯾﻪ ﻋـدﯾل ﮔﺰارﺷـﮔﺮ ۳،bbc
ﻓﺑﺮوری(
ﺗﻌدادی از اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎاﺣﺳﺎس درﺧﺎرج وداﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧظﺮﯾﺎت ﺧود را درﻣـورد
اﯾن طﺮح ﺑﻪ ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎﯾت ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﺑﺮاز داﺷﺗﻪ اﻧد ﮐـﻪ ﺑدﻧﯾـﺳت ﭼﻧـد ﺗـﺎ ازاﯾـن
ﻧظﺮﯾﺎت را ﺑﺎھم ﺑﺧواﻧﯾم:
مسعود ،ايتاليا:
ﻋﺟب اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯾﮐﻪ ھـﺰاران ﺗـن از ﺷـﮫﺮوﻧدان اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﺎک و ﺧـون
ﮐﺷﺎﻧدﻧد ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺧود ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗـﺻوﯾب ﻣﯾﺮﺳـﺎﻧﻧد ﮐـﻪ از ﺗﻌﻘﯾـب ﻗـﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﻓﯾـت
ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔﺮ اﯾن اﻓﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـوی اﻋﻣـﺎل ﺧـود ﻧﺑﺎﺷـﻧد ﭘـس ﺑﺎﯾـد دﺳـﺗﮔﺎه ﻗـﺿﺎﯾﯽ
ً
ﺑﻌدا ﻣﺮﺗﮐب ﺟـﺮم ﻣﯾﮔﺮدﻧـد .ﺟـﺮم ﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺣل ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﮐﺳﺎﻧﯾﮐﻪ
ﻧﺎزل ﺗﺮ از ﺟﺮم اﯾن دﺳﺗﻪ اﻓﺮاد اﻧد۰۷ /۱ /۳۱.
عزيز رؤوفی ،پاريس:
ﺷﺎﻳدﺑﺎراول درﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺷﺮﻳت ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻳﺎن وآدﻣﮐﺷﺎن ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ ﻧﻘض ﺻـﺮﻳﺢ
وآﺷﮐﺎر ﺣﻘوق ﺑﺷﺮزده اﻧد وﺟﻧﺎﻳت ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺷﺮﻳت را ﻣﺮﺗﮐب ﺷده اﻧد ﭼﻧﻳن ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﭘـﺎک
وﻣﺑﺮا ﻣﻳﺷوﻧد  .اﻳن ﻋﻣل زﻳﺮھﺮﻧﺎم ﺑﺎﺷد ﭘﺎرﻟﻣﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ازاﻋﺗﺑﺎر ﺳـﺎﻗط ﻣﻳﮐﻧـد وﻧـﺷﺎن
ﻣﻳدھد ﮐﻪ اﻳن ﺷورا دردﺳت ھﻣﺎن ﺟﺎﻧﻳﮫﺎﺳت  .ﮐﯽ ﺣﻘـوق ﺗﻠـف ﺷـدۀ ﻣﻳﻠﻳوﻧﮫـﺎ اﻓﻐـﺎن را
اﺣﻳـﺎ ﻣﻳﮐﻧــد وﺧـﺳﺎرۀ آﻧــﺮا ﻣﻳﭘـﺮدازد ؟ ﮐــﯽ ﺑــﻪ ھـﺰاران زن ﺗﺟــﺎوز ﺷـده  ،ﺑــﻪ ھــﺰاران
ﻣﺎدرداﻏدار واطﻔﺎل ﺑﯽ ﭘدروﻣﺎدرﺷده وﻣﺮدان ﺗﺣﻘﻳﺮﺷده ﺗﺎوان ﻣﻳدھد ؟ اﻳن ﻋﻣل ﺧﺎﺋﻳﻧﺎﻧﻪ
ﻣﺮدودوﻣﺣﮐوم اﺳت  .ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده در۰۷ /۱ /۳۱:
کمال کابلی ،ونکوور کانادا:
اﯾن ﻓﯾﺻﻠﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺎﺳﺎت دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم و ﻗواﻧﯾن ﺟـﺎری ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ و
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﺳـت  .ﺟﻧﺎﯾـت ﮐـﺎران ﺟﻧـگ ﻋﻣـوﻣﯽ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ﺗـﺎ ھﻧـوز ﺗﺣـت ﭘﯾﮔـﺮد اﻧـد  .از
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آﻧﺟﺎﯾﯾﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران و ﻗﺎﺗﻠﯾن ﻣﺮدم در ﺷورای ﻗﺎﻧون ﺳﺎزی ﭘﻧﮫـﺎن ﺷـده اﻧـد
ﻗﺎﻧون را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧود وﺿﻊ ﻣﯾﮐﻧﻧد  .ﻻﮐن ﻧﻪ ﺧدا اﯾﻧﮫﺎ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد و ﻧﻪ ﺧﻠق ﺧـدا  .اﮔـﺮ
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﺳﺰای اﻋﻣﺎل ﺷـﺎن ﻧﺮﺳـﻧد ﺑﺎﯾـد ﺑـﻪ ﻋـداﻟت آﺳـﻣﺎﻧﯽ و زﻣﯾﻧـﯽ ﺷـک ﮐـﺮد .
ﺑﺎﯾﺳت دزدان ﻧﺎﻣوس ﻣﻠت  ،آدﻣﮐﺷﺎن و ﻏـﺎرت ﮔـﺮان ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ ﺷـوﻧد ﺗـﺎ ﻣﻠـت ﺑداﻧـد ﮐـﻪ
ﺣﮐوﻣت ﻋدل ﺑﺮﻗﺮار اﺳت  .ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده در۰۷ /۱ /۳۱:
احمد دانش ،کابل:
اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﺳت ﺷﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﻓق ﺑﻪ ﺧون ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه آﻟـوده اﺳـت ﺑداﻧﻧـد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾن ﺗﺮﻓﻧد ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧود را ﺑﺮی اﻟذﻣـﻪ ﻗـﺮار دھﻧـد .دﯾـﺮ ﯾـﺎزود دﺳـت ﻋـداﻟت
ﮔﻠوی ﺷﺎﻧﺮا ﺧواھد ﻓﺷﺮد و ﺑﻪ ﺟوﺧﻪ اﻋدام ﺳﭘﺮده ﺧواھﻧد ﺷد .اﯾن ﻏﺎﺻﺑﺎن ﺣق ﻣﻠت ﮐﻪ
در رﺳﯾدن ﺑﻪ ارﯾﮐﻪ ﻗدرت و راه ﯾﺎﻓﺗن ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ھـﺎی ﭘﺎرﻟﻣـﺎن ھـم از ھـﯾﭻ دﻏـل ﺑـﺎزی
درﯾﻎ ﻧورزﯾدﻧد ،اﯾﻧک ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧﻧد در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ھـﺳﺗﻧد ﮐـﻪ ﺑﺗواﻧﻧـد ﺻـدای ﻣﻠـت را در ﮔﻠـو
ﺧﻔﻪ ﮐﻧﻧد .ﮐور ﺧواﻧده اﻧد .ﻣﻠت ﺣق ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺟﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧـود ﻣﺣﻔـوظ ﻣﯾداﻧـد.
ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده در۰۷/ ۲ /۱:
حميد،امريکا:
ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب اﯾـن طـﺮح ﺧﺎﺋﯾﻧﺎﻧـﻪ  ,ﺟﻧﺎﯾـت رﺳـﻣﯾت ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـد و ﺟﻧﺎﯾﺗﮐـﺎر ﻣﻌﺎﻓﯾـت .
دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺗوﻟد ﻧﺎﺷده ﺑﻪ دار ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﺮدم رﻧﺞ دﯾده آن ھﺮﮔﺰ روی
اﻣﻧﯾت و آراﻣش وﺻﻠﺢ و ﻋداﻟت را ﻧﺧواھﻧـد دﯾـد  .واﻗﻌـﺎ ﻗﺎﺑـل ﺗﺎﺳـف اﺳـت  .اﮔـﺮ اﯾـن
ﻣﮐﺗب اﺳت و اﯾن ﻣﻼ  ,ﺣﺎل ﻣﺮدم ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده در۰۷ /۲ /۱:
انصاری ،سيدنی:
ﺗﺻوﯾب ﭼﻧﯾن طﺮﺣﯽ ﺑﻪ وﺿـﺎﺣت ﻧـﺷﺎن ﻣﯾدھـد ﮐـﻪ ﺗـﻼش ﺟﻧﺎﯾـت ﮐـﺎران ﺟﻧﮔـﯽ
ﺑﺮای ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺗن در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺷور ﺑﻪ ھدر ﻧﺮﻓﺗﻪ اﺳت.اﻣﺎ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ﯾـک ﺣـﺮف
را ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾک ﻗﺎﻧون ﺷﺎﯾد ﺧود را از ﭼﻧگ ﻗﺎﻧون رھﺎ ﺳﺎزﻧد وﻟـﯽ
از ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دارﻧد ھﺮﮔﺰ رھﺎ ﻧﺧواھﻧـد ﺷـد .ﻣﻧﺗـﺷﺮ ﺷـده در/۲ /۱ :
۰۷
فرياد خلق ،کابل:
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ﺑﺎ ﺗﺎﺳف و ﺗﺎﺛﺮ ﻓﺮاوان و ﻧوﻣﯾداﻧـﻪ ،اطـﻼع ﺣﺎﺻـل ﻧﻣـودم ﮐـﻪ ﻣﺟﻠـس ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﺮﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻧگ ھﺎی داﺧﻠـﯽ در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن را از ﭘﯾﮔـﺮد ﻗـﺿﺎﯾﯽ ﻣﻌـﺎف
ﻧﻣوده اﺳت.ﻋدم ﭘﯾﮔﺮد ﻗﺿﺎﯾﯽ وطﻧﻔﺮوش ھﺎ ،ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ،ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣواد ﻣﺧدر ،ﭘﺎﺗک
ﺳﺎﻻرھﺎ ،ﮔﻠﯾم ﺟﻣـﻊ ھـﺎ ،ﺗﻔﻧـگ ﺳـﺎﻻرھﺎ و ﮐـﺳﺎﻧﯾﮐﻪ از ھـﯾﭻ ﻧـوع ﺟﻧـﺎﯾﺗﯽ در ﺣـق ﻣـﺮدم
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾف ﮐﺎﺑل درﯾﻎ ﻧﻧﻣوده اﺳت ،ﯾﮐﺑـﺎر دﯾﮔـﺮ ﺟﻔـﺎی
زﺣﻣﺗﮐش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ در ﺣق ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت) .ﻓﺑﺮوری(۲۰۰۷

تظاھرات برای محاکمه 'جنايتکاران جنگی'
ﺑﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ  ۸ﺻﺑﺢ  ۲۹ﺟـوﻻ ۷ =٢٠٠٩اﺳـد :١٣٨٨ﮔﺮوھـﯽ ﻣﺗـﺷﮐل از
ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣدﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﺳـﺎزﻣﺎنھـﺎی ﻏﯾﺮدوﻟﺗـﯽ،
طﯽ ﯾک ﻧﺷﺳت ﻣطﺑوﻋـﺎﺗﯽ ،از ﻧـﺎﻣﺰدان اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ ﺧواﺳـﺗﻧد ﺗﻌﮫـد ﺷـﺎن را در اﺟـﺮای
ﻋداﻟت و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔذﺷـﺗﻪ ﭘـﺮ از درد و داغ و ﻣـﺻﯾﺑت ﻣـﺮدم ،ﺷـﺎﻣل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪھـﺎی ﺷـﺎن
ﺑﺳﺎزﻧد .اﯾنھﺎ ﺿﻣن اراﻳﻪ طﺮﺣﯽ ﻧﻪ ﻓﻘـﺮه ای ﺧواﺳـﺗﻪاﻧـد از ﻧـﺎﻣﺰدان اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ ﺗﻌﮫـد
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﺋت و اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ درﺻدد ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣلھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺮای دادرﺳﯽ و
ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ در ﺣﮐوﻣت آﯾﻧده ﺑﺎﺷﻧد .ظﺎھﺮا در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ ھـﯾﭻ ﯾـک از ﻧـﺎﻣﺰدان
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ،اﺷﺎره ای در اﯾن ﻣورد ﻧﺷده اﺳـت و دﻟﯾـل آن ھـم ﻧـﺎﻣﻌﻠوم
ﻧﯾﺳت .ھﻧوز آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺗﮫم ﺑـﻪ ارﺗﮐـﺎب ﺟﻧﺎﯾـﺎت ﺟﻧﮔـﯽ ،ﺗﺟـﺎوز ،ﻧﻘـض ﺣﻘـوقﺑـﺷﺮ و
ً
ﺑﻌـﺿﺎ ﺣﻣﺎﯾـت دوﻟـت ،از ﻗـدرت و
ﺗﺧطﯽ از ﻗﺎﻧون ھﺳﺗﻧد در اﺛﺮ ﻋﻧﺎﯾـت و ﻣﺮﺣﻣـت و
ﺛﺮوت و ﻣﮐﻧت و ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن و ﻣﻧﺻب ﺑﺮﺧوردارﻧد و ﺑـﻪ ﯾﻣـن ﻣـﺻﻠﺣت ﺑﯾﻧـﯽھـﺎی آﻗـﺎی
ﮐﺮزی و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺻوﺑﻪ وﻛﻳﻼن ﻣﻠت از ﺑﺎزﺧواﺳت و ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻣﻌـﺎف  .ﺑﻧـﺎﺑﺮاﯾن ھـﯾﭻ
ﻧﺎﻣﺰدی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯾﺳت ،ﺷﺎﻧس ﺧودش را ﺑﻪ ﺧطﺮ ﺑﯾﺎﻧدازد .اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﻪ رﺳﯾدن
ﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣﯽ اھداف و ﻣﻘﺎﺻد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﻣﻠت ﺷدن و دوﻟـت داﺷـﺗن و ﺗوﺳـﻌﻪ و ﺗﺮﻗـﯽ و
رﻓﺎه ،ﺗﺎ آﻣوزش و ﺷﮔوﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻧگ و ھﻧﺮ و ﺻﻧﻌت ﻣوﮐول ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋداﻟت اﺳت.

عفو بينالملل خواستارلغو قانون »مصالحه ملی و عفو عمومی« شد:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل از ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ،رﺋﯾسﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن و
ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن ﮐﺷور ﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ﺗﺎ ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ﻋﻔو ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ را ﻓـورا ﺑـﻪ
ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾق درآورﻧد .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻧـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـل از ﺑـﻲﺑـﻲ ﺳـﻲ ،ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـن ﻗـﺎﻧون ﮐـﻪ
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زﻣﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﻣﻳﻼدي ،از ﺳوی ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده،
ﻣﺮﺗﮐﺑﯾن ﻣوارد ﺟدی ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از ﺟﻣﻠﻪ ﺟﺮاﯾم ﺟﻧﮔﯽ و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﺑـﺷﺮﯾت طـﯽ
ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ،از ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﺮﺧوردار ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل و دﯾﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی از ﺟﻣﻠﻪ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣـﺳﺗﻘل ﺣﻘـوق
ﺑﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐـﻪ ﺗـﺻوﯾب اﯾـن ﻗـﺎﻧون ﺗﻼﺷـﯽ اﺳـت ﺑـﺮای دادن ﭘوﺷـش
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از ﺟﻣﻠﻪ طﺎﻟﺑﺎن .ﺳﺎم ظﺮﯾﻔﯽ ،ﻣدﯾﺮ اﻣور آﺳﯾﺎ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﻪ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﮔﻔﺗﻪ اﺳـت ﻛـﻪ ﺣﺎﻣﯾـﺎن اﯾـن ﻗـﺎﻧون ،ﺑﺎﯾـد ﺑداﻧﻧـد ﮐـﻪ ھـﯾﭻ ﮐـس
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧواﺳت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋداﻟت و ﺣـﺳﺎﺑدھﯽ را ﻧﺎدﯾـده ﺑﮔﯾـﺮد .ﺑـﺎ
آﻧﮐﻪ اﯾن ﻗﺎﻧون در ﺟﺮﯾده رﺳﻣﯽ ﭼﺎپ ﺷده اﻣﺎ ھﻧوز ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻧﺷده و در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺎم ﻗـﺮار
ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﮐﺑﯾﺮ رﻧﺟﺑﺮ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﻛﻪ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎ اﮐﺛﺮﯾـت
آرا در ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا در ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻوﯾب ﺷده اﺳت .ﺑﻪ
ﮔﻔﺗﻪ رﻧﺟﺑﺮ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎر اول ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻣﻠـﯽ ،از ﺳـوی رﺋـﯾسﺟﻣﮫـوري
رد ﺷــد ،اﻣــﺎ ﺑــﺎر دوم رﺋــﯾسﺟﻣﮫــوری ﻧﯾــﺰ آن را ﺗوﺷــﯾﺢ ﮐــﺮد .ﮐﺑﯾــﺮ رﻧﺟﺑــﺮ در ﻣــورد
درﺧواﺳت ﻋﻔو ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯾق اﯾن ﻗﺎﻧون ﮔﻔت ﻛﻪ راھﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﻠﯾـق آن وﺟـود
ﻧدارد ،ﯾک ﻗﺎﻧون ﯾﺎ ﻧﺎﻓذ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎطل .آنﮔوﻧﻪ ﮐﻪ رﻧﺟﺑﺮ ﻣﯽﮔوﯾد اﯾن ﻗﺎﻧون ﯾﺎ ھﺮ ﻗﺎﻧون
دﯾﮔﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎطل ﻣﯽﺷود ﮐﻪ از ﺳـوی دادﮔـﺎه ﻋـﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﻣﺧـﺎﻟف
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺎﺑت ﺷود.
اﯾن ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮔﻔت ﻛﻪ از ﻧظﺮ ﻗﺎﻧوﻧﯽ رﺋﯾسﺟﻣﮫوری ﻣﯽﺗواﻧد آن را
ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ارﺟﺎع ﮐﻧد و اﮔﺮ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ آن را ﻣﺧـﺎﻟف ﺷـﺮﯾﻌت اﺳـﻼﻣﯽ ﺗـﺷﺧﯾص
دھد ،ﻗﺎﻧون ﺑﺎطل ﻣـﯽ ﺷـود وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﻧظـﺮ رﻧﺟﺑـﺮ در ﺷـﺮاﯾط ﮐﻧـوﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧظـﺮ ﻧﻣـﯽرﺳـد
رﺋﯾسﺟﻣﮫوری ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻧـﯾن ﮐـﺎری داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎری از ﺣﻘوﻗـداﻧﺎن و ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن
ﻣﺟﻠس از ﺟﻣﻠﻪ رﻧﺟﺑﺮ ﺑﺮ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﻪ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎ ﺷـﺮﯾﻌت اﺳـﻼﻣﯽ ھﻣﺧـواﻧﯽ ﻧـدارد
زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ آﻧﮫﺎ ،از ﻧظﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد »ﺣـق اﻟﻌﺑـد« را ﺑﺑﺧـﺷد در ﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ
ﻋﻔو ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷﺮی ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺑﺧﺷش ﺣق اﻟﻌﺑد اﺳـت .اﻓـﺰون
ﺑﺮاﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از ﮐﻧواﻧﺳﯾونھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑـﺷﺮ
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ اﺳت .اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑـﺎ ﺷـﻣﺎری از اﯾـن ﮐﻧواﻧـﺳﯾونھـﺎ ﻧﯾـﺰ در
ﺗﺿﺎد اﺳت.

پارلمان  ،مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر:
ﺑﺎ ﻧظﺮداﺷت ﻣوارد ﺧﺷن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺳﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺗﮫم ﺑﻪ
ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻧد و دﺳت ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧون ﻣﺮدم آﻟوده اﺳت ،و ﻻاﻗل ﻧﺎم آﻧﮫﺎ در ﻟﻳﺳت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮو ﯾﺎ درﭘﺮوژه ً ﻋداﻟت ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮﺛﺑت و در ﺳﺎل ھﺎی ۲۰۰۳و  ۲۰۰۵ﻧﺷﺮ ﺷده ،ﻧﺑﺎﻳد ﺣق ﮐﺎﻧدﻳد ﺷدن در ﭘﺎرﻟﻣﺎن را
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ھﻣﻪ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾت
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﺮﯾت اﻧد ،ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل ﮐﻪ ﺗﺎھﻧوزاز طﺮف ﻣﺣﮐﻣﻪ ای در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﮐوم ﺑﻪ
ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﺮﯾت ﻧﺷده اﻧد ،ﺑﺧود ﺣق دادﻧد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺿوﯾت در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧودرا ﻧﺎﻣﺰد
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن در اوﺿﺎﻋﯽ واﺣوال ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧدﯾد در ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﺑﺮﻧده
ﺷده اﻧد ،ھﻣﺎﻧﺎﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ اﻧد ﮐﻪ در ﺟﮫت ﮐﺳب آرای ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗطﻣﯾﻊ وﯾﺎ
ارﻋﺎب وﺗﺧوﯾف دﺳت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت زده اﻧد و ﺧواﺳﺗﻧد ﻣﺻوﻧﯾت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد واز
اﯾن طﺮﯾق ﺑﺮﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧودﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﺮﯾت ﺳﺮﭘوش ﺑﮔذارﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ
ھﯾﭻ ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎری ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﻧدارد و ﻣﺻؤون ﻣﺎﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدون ﺗﺮس از ﺗوپ
وﺗﻔﻧگ اﯾن وآ ن و ﺑدون ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﺟﺎﯾﮔﺎه اﻓﺮاد ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺻﺎدق وطن را ﺑﺮﻣﯾﮐﺷد
وﺧﺎﯾﻧﺎن و ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران را ﻣﺣﮐوم ورﺳوای ﺧﺎص وﻋﺎم ﻣﯾﮐﻧد.
در ﺳﺎﻳﻪ زورﮔوﺋﻰ رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳﻣﻰ و ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻران واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﻳن ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎ ﮐﻪ
ﭘﻳوﺳﺗﻪ اﻣﻧﻳت و ﺛﺑﺎت ﺳﻳﺎﺳﻰ را در ﮐﺷور اﺧﻼل ﻣﻳﮐﻧﻧد ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ﺑﺮاى ﺗدوﻳﺮ ﻳک
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﺎ اراده ﻣﻣﮐن ﻧﻳﺳت ،زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺑﻳﺎد دارﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود ﺻﺮاﺣت در
ﻣﺎده » ١٤ﻻﻳﺣﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻋﺿﺎى ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ اﺿطﺮارى« ﮐﻪ ﮐﺎﻧدﻳد ﻣﻰ ﺑﺎﻳد:
» ١ــ در ﭘﺧش وﻗﺎﭼﺎق ﻣوادﻣﺧدر ،ﺗﻌﺮض ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﻰ ،ﺗﺎراج
داراﺋﻰ ھﺎى ﻋﻣوﻣﻰ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻳﺮاث ھﺎى ﻓﺮھﻧﮔﻰ وﺑﺎﺳﺗﺎﻧﻰ دﺳت ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
 ٢ــ از دﻳدﮔﺎه ﻣﺮدم  ،ﻣﺳﺗﻘﻳم ﻳﺎ ﻏﻳﺮﻣﺳﺗﻘﻳم در ﮐﺷﺗﺎر اﻧﺳﺎن ھﺎى ﺑﻰ ﮔﻧﺎه دﺧﻳل
ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد «.وﻟﻰ ھﻣﻪ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑودﻳم ﮐﻪ آدم ﮐﺷﺎن و ﺟﻧﺎﻳﺗﮐﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ
وﻳﺮاﻧﻪ ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﻪ اﻧد واﯾن ﺧود ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﺳﻧد ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ اﺳت و
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درﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر و از ﻣﻳﺎن ﺑﺮدن ﻣﻳﺮاث ھﺎى ﻓﺮھﻧﮔﻰ ﮐﺷور دﺳت داﺷﺗﻧد ،در آن
ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﭘﻳش از ھﻣﻪ در ﻗطﺎر اول اﺧذ ﻣوﻗﻊ ﮐﺮدﻧد و ﺷﻌﺎر دوﻟت اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻳدادﻧد.
ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاز ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻧﺳو ﭘﯾوﺳﺗﻪ اﻧﺗظﺎر ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ
آﻧﮫﺎی را ﮐﻪ از ﺳوی ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﺗﮫﻣﻧد ،ﻣﯾﮐﺷﻧد
وھﺮ ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺻدای دادﺧواھﺎﻧﻪ ﺧود را ﺑﮔوش ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧﻧد.
ﮐﻣﻳﺳﻳون رﺳﻳدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮐﺎﻳﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روزدوﺷﻧﺑﻪ ۱۳
ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ ٢٠٠٥ﻧﺎﻣﮫﺎی  ۲۸ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ را از ﻓﮫﺮﺳت ﻧﮫﺎﻳﯽ رأی ﮔﻳﺮی ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و
ﺷوراھﺎی وﻻﻳﺗﯽ ﮐﺷور ﺣذف ﮐﺮد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود  ۲۱ﻧﻔﺮ از اﻳن اﻓﺮاد ﺑﺎ "ﮔﺮوه ھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ ﻏﻳﺮ ﻣﺳﺋول" ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﻪ اﻧد .ھﻣﭼﻧﻳن از اوﻟﻳن ﻣﺮاﺣل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﻳن
ﮐﻣﻳﺳﻳون ،ﺣدود دو ھﺰار ﺷﮐﺎﻳت ﻋﻠﻳﻪ دﺳت ﮐم  ۴۵ﺗن از ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺳﻳده
ﺑود .ﺑدون ﺷک ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن اﯾن ﺷﮐﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﻪ زورﮔوﯾﯽ وﺟﺮاﯾم ﺟﻧﮔﯽ رھﺑﺮان وﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑود ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی دھﻪ ۹۰ﮐﺎرد ظﻠم ﺷﺎن ﺗﺎﻣﻐﺰ اﺳﺗﺧوان ﻣﺮدم ﻣﺎ
ﻓﺮورﻓﺗﻪ ﺑود .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺷوراھﺎی وﻻﻳﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ۱۸ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ )(۲۰۰۵
ﺑﺮﮔﺰار ﺷد؛ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن دﺳت ﮐم ﭘﻧﺞ ﺑﺎر ﭘﻳﭼﻳده ﺗﺮ از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود.
اﺗﺣﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯾﺰ ﺑﺎ اﻋﺰام  ۶۰ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺧود از روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧظﺎرت ﺑﻌﻣل آورد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺟو ﺣﺎﮐم ﺑﺮﮐﺷور ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﺷﮐﺳت دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮآورد ﮐﺮد .رﺋﻳس ﻧﺎظﺮان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﻰ اﺗﺣﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ
در ﮔﻔت وﮔوﻳﻰ اﻋﻼم ﻛﺮد» :اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﺎﻳﮔﺰﻳﻧﻰ ﻓﺮھﻧگ ﭘﺎﻳدار
دﻣوﻛﺮاﺳﻰ ﺷﻛﺳت ﺧواھد ﺧورد و روﻧد راى ﮔﻳﺮى ﻛﺎﺳﺗﻰ ھﺎﻳﻰ ﺧواھد داﺷت «.اﻣﺎ
ﺑوﻧﻳﻧو رﺋﻳس ﻧﺎظﺮان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﻰ اﺗﺣﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﮔﻔت وﮔو ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ
ﻓﺎﻳﻧﻧﺷﺎل ﺗﺎﻳﻣﺰ درﺑﺎره اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔت» :ﺗﺻور ﻧﻣﻰ ﻛﻧم ﻛﻪ اﻳن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت زﻣﻳﻧﻪ
را ﺑﺮاى ﻳك ﺷﻛل ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻳﻳد از ﻣﻧﺎظﺮه ﺳﻳﺎﺳﻰ و ﻳك زﻧدﮔﻰ ﺳﺎﻟم ﺳﻳﺎﺳﻰ ﻓﺮاھم ﻛﻧد«.
ﺑوﻧﻳﻧو از اﻳن ﺣﻘﻳﻘت ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺎﻧدﻳداھﺎ ﺗوﺳط ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺣﻣﺎﻳت ﻣﻰ ﺷوﻧد
اﻧﺗﻘﺎد ﻛﺮد و ﮔﻔت» :ﺣﺎﻣد ﻛﺮزى رﺋﻳس ﺟﻣﮫورى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺰاب ﺳﻳﺎﺳﻰ را ﻣورد
ﺑﻰ ﺗوﺟﮫﻰ ﻗﺮار داده اﺳت «.در ھﻣﻳن ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎن دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ

پنجاه مقالۀ سيستانی

١٠٢

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﺗﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطق دوراﻓﺗﺎده در ﺟوى از وﺣﺷت ﺑﺮﮔﺰار
ﺧواھد ﺷد .دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﺳﻳﺎرى از ﻣﻧﺎطق ،رأى دھﻧدﮔﺎن و
ﻧﺎﻣﺰدھﺎى اﻓﻐﺎن ﺗوﺳط ﺳﺮﻛﺮدﮔﺎن ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﻳﺎن ﻣﺣﻠﻰ ارﻋﺎب ﻣﻰ ﺷوﻧد .اﻳن ﮔﺮوه
ﻣﺳﺗﻘﺮ در ﻧﻳوﻳورك اﻓﺰود در ﺟﺎھﺎى دﻳﮔﺮ ﭼﺮﻳك ھﺎى ﺣﺎﻣﻰ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣﻣﻠﻪ ﻛﺮده اﻧد .دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺧود ﻣﻰ ﮔوﻳد ﻛﻪ ﺑﺳﻳﺎرى
از اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﮔﺮان ﺷﺮﻛت ﻧﺎﻣﺰدھﺎﻳﻰ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﻰ و ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﺗﮫم ﺷده اﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﻪ اﻳن ﮔﺰارش ،ﺑﺳﻳﺎرى از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﺑﻪ ﺧﺻوص زﻧﺎن ،ﺑﻪ
دﻟﻳل ﺷدت ارﻋﺎب ،از ﺳﺧﻧﺮاﻧﻰ و ﺣﺗﻰ ﮔﺎھﻰ اوﻗﺎت از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻧﺎطق ﺷﮫﺮى
ً
ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ  ۲۸۰۰ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮاى ۲۴۹
ﺑﺰرگ ھﺮاس دارﻧد.در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻰ  ۱۸ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ
ﻛﺮﺳﻰ در وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺑﻳش از ﺳﻪ ھﺰار ﻛﺎﻧدﻳد دﻳﮔﺮ ﻧﻳﺰ ﺑﺮاى ﻛﺳب ﻛﺮﺳﻰ ھﺎﻳﻰ در
 ۳۴ﺷوراى وﻻﯾﺗﯽ ﺑﻪ رﻗﺎﺑت ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ ﺑودﻧد  .ﺳﺮاﻧﺟﺎم درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾﻧﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﺷد وﺗﻘﺮﯾﺑﺎ  ۵۰درﺻد از ۱۲وﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ًرای دھﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﺮده ﺑودﻧد،
ﺑﺎ وﺟود ﺗﮫدﯾدھﺎی ﻣﮐﺮردﺷﻣﻧﺎن ﺛﺑﺎت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ً
رای ﺧود را درﺻﻧدوق ھﺎی
ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﻣوردﻧظﺮ ﺧود رﯾﺧﺗﻧد وﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧود ﯾﮐﺑﺎر دﯾﮔﺮاز ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮔذاﺷﺗﻧد ،و ﺑﻪ
رﯾش دھﺷت اﻓﮔﻧﺎن ﺧﻧدﯾدﻧد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود  ۵۰درﺻد دﯾﮔﺮﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از دادن رای ﺧود
داری ورزﯾدﻧد ،ﻋﻠت آن ﯾﺎ ﻓﻘدان ﻣﺻؤوﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﺮت ازﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﺟﮫﺎدی
ﺑود ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻧوزھم در ﻣﻧﺎطق ﺧودﺧون ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﻣﮐﻧد وﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﺎر
ھﺎی ﺑﯾﮔﺎر و ﺑدون ﻣﺰد وادار ﻣﯾﺳﺎزﻧد و ﺣﺗﯽ ﯾک دھم ﻣﺣﺻول ﮐﺷت ودﯾﮔﺮ ﻋواﯾد ﻧﺎﭼﯾﺰ
ﻣﺮدم را ﺑﺰور از اﯾﺷﺎن ﻣﯾﮔﯾﺮﻧد وﻣﺮدم ھم از ﺗﺮس زﺑﺎن ﺷﮐﺎﯾت از ﭼﻧﯾن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﻣﺳﻠﺢ را ﻧدارﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در ﻓﺎرﯾﺎب ﯾﮐﯽ از ﻗواﻧداﻧﺎن ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ دوﺳﺗم
ً
ﺻﺮﯾﺣﺎ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺧﻧدﯾدن ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﮐب اﻋﻣﺎﻟﯽ ﺷده وﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ
رﯾش ﺣﮐوﻣت و دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وارداﺗﯽ ﻧﯾﺰ اﺳت .
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ درﺗﺎرﯾﺦ  ۵اﮔﺳت  ۲۰۰۷ﮔﺰارش دادﮐﻪ :ﺷﻣﺎری از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل،
ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﻳک راھﭘﻳﻣﺎﻳﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺟﻧﺎﻳت ﮐﺎران ﺟﻧگ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﻪ
دھﻪ اﺧﻳﺮ در ﮐﺷور ﺷدﻧد .ﺗظﺎھﺮات ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣل زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﮐودﮐﺎن ﺑودﻧد در
ﺟﻠوی دﻓﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﮐﺎﺑل ﮔﺮد آﻣدﻧد .آﻧﮫﺎ ﻋﮐس ھﺎﯾﯽ از ﺑﺳﺗﮔﺎﻧﺷﺎن را ﺑﺎ
ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ در طﯽ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺳﻪ ده اﺧﻳﺮ ﮐﺷﺗﻪ و ﻳﺎ ﻣﻔﻘود اﻻﺛﺮ ﺷده
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اﻧد.در ﻗﻌطﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در آﺧﺮ اﻳن ﺗظﺎھﺮات ﺧواﻧده ﺷد ،ﺷﺮﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل درﺧواﺳت ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺟﻧﺎﻳت ﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده و زﻣﻳﻧﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاھم ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﻪ در دﺷت "ﭼﻣﺗﻠﻪ" در ﮐﺎﺑل ﻳک ﮔور دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺷف ﺷد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﻔﺗﻪ ﻣﺳﺋوﻻن ،از زﻣﺎن رژﯾم ھﺎی طﺮﻓدار ﻧظﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده اﺳت .ﭘﻳش از آن ﻧﯾﺰ ﻳک ﮔور دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ در ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﺷف ﺷده ﺑود .ﺗظﺎھﺮ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻣﭼﻧﯾن از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ آﻧﻌده از ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺗﮫم ﺑﻪ
ﺟﻧﺎﻳت ﺟﻧﮔﯽ اﻧد و در ﭘﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ اﻳﻔﺎی وظﻳﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از ﺷﻐل ھﺎﻳﺷﺎن ﺑﺮﮐﻧﺎر
ﮐﻧد .ﺻدﻳق ﺣﻠﻳم ،ﺳﺧﻧﮔوی دﻓﺗﺮ ﻳوﻧﯾﻣﺎ در ﮐﺎﺑل ﺑﻪ اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻳن راھﭘﻳﻣﺎﻳﯽ ﮔﻔت
ﮐﻪ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻣﮐن اﺳت ﮐﻪ ﺟﻧﺎﻳت ﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ در اﻳن ﮐﺷور ﺑﻪ
ﺳﺰای اﻋﻣﺎل ﺷﺎن ﺑﺮﺳﻧد .ﺑﺎوﺟود اﻳﻧﮐﻪ ﺻدھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﻧگ ھﺎی ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﻳﺮ
درﮐﺷور ﮐﺷﺗﻪ و ﻳﺎ ھم ﻣﻔﻘود اﻻﺛﺮ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﮐﻧون ھﻳﭼﮐس ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ
ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻧﺷده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺗﺣت ﭘﻳﮔﺮد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم ﻗﺮارﻧدارد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺑﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺧواھﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺷﺎﻧدن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران و
ﻣﺟـﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔــﯽ ﺷــد و ﮔﻔــت ﺗــﺎﻣﯾن ﺣﻘــوق ﺑــﺷﺮ ﻋﺑــﺎرت از راﺑطــﻪ ﺳــﺎﻟم ﺣﻘــوﻗﯽ ﻣﯾــﺎن
ﺷﮫﺮوﻧدان و دوﻟت اﺳت .ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﻧظﺮی ،ھﻣﺎھﻧـگ ﮐﻧﻧـده ي اﯾـن ﻧﮫـﺎد ،اﻓـﺰود ﺿـﻌف
ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ در ﺗطﺑﯾق ﻣواد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﯽ ﺑﺎوری ﺑﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﻋداﻟت ﺑﺎﻋـث
ﺷده ﮐﻪ دﺳﺗﺮرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮی ﻣـﺷﮐل ﺷـود .او ﮔﻔـت ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ در ﮐـﺷور ﺑـﻪ
"ﺑﯾﺎﻧﺎت" ﻣﺣدود ﺷده و دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ اﻧد ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺷـﮫﺮوﻧدان
ﮐﺷور را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد .وی ﺗﺎﮐﯾد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮫﺮوﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﺑدل
ﺷده و ﺑﺎﯾد ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت و ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در دﺳﺗور ﮐﺎر دوﻟـت و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﯾﺮد .آﻗﺎی ﻧظﺮی ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﻧﺑﺎﯾد از ﺳوی ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران و ﺗﺧطﯽ ﮔﺮ از ﺳـوی
ﺗﺧطﯽ ﮔﺮ" ﻣورد ﻋﻔو ﻗﺮار ﮔﯾﺮﻧد .وی ﺧواھﺎن ﺑﻪ رﺳﻣﯾت ﺷـﻧﺎﺧﺗن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐـﺎران و ﺳـﻠب
ﺷﺮﮐت ﺷﺎن در دوﻟت ﺷد.
ﻋﺑداﻟﺳﻼم رﺣﯾﻣﯽ ،رﯾﯾس ﻣوﺳﺳﻪ ﻧﺷﺮاﺗﯽ ﺻﺑﺎ و ﯾﮐﯽ از ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻧﻧدﮐﺎن اﺻـﻠﯽ
ﮐﻣﭘﺎﯾن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ﺣﻣﺎﯾت از ﻋـداﻟت در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ،ﺗطﺑﯾـق ﻋـداﻟت را ﯾﮐـﯽ از ﻧﯾﺎزھـﺎی
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اﺻﻠﯽ اﻣﺮوزی ﮐﺷور ﺧواﻧد و ﮔﻔت در ﺟواﻣﻊ ﭘس از ﺟﻧگ ،زﯾﺮﺑﻧﺎھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋداﻟت و
اﻧﺻﺎف ﺷﮐل ﻣﻲ ﮔﯾﺮد .آﻗﺎی رﺣﯾﻣﯽ ﮐﻪ ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻣﭘﺎﯾن ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮی ﺣﻣﺎﯾـت از ﻋـداﻟت
را ﻣــﻲ ﺧواﻧــد ،اﻓــﺰود  ":اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ﺑــﻪ ﻣﺛﺎﺑــﻪ ي ﮐــﺷوری ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺗــﺎزﮔﯽ ﻣــﯽ ﺧواھــد
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون درﻧظﺮ داﺷت ﻋداﻟت ﮔـﺎﻣﯽ در ﺟﮫـت ﺗوﺳـﻌﻪ
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘﯾﺷﺮﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺮدارد .ﻣﺗﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻋﻣـده ﺗـﺮﯾن ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺟﻧـگ ھـﺎ در ﮐـﺷور
ﻋداﻟت ﺑوده اﺳت .در ﺟﻧگ ھﺎ ھﻣﯾﺷﻪ ﺣﻘﯾﻘت و ﻋداﻟت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد" .آﻗـﺎی رﺣﯾﻣـﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭘس از ﺗواﻓق ﺑن ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﯾدوار ﺑودﻧد ﮐﻪ ﻋداﻟت در ﮐﺷور ﺗطﺑﯾق ﻣﻲ
ﺷود ،اﻣﺎ ﻣﺻﻠﺣت ﺟوﯾﯽ در ﻣﯾﺎن رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳـﯽ ﻋـداﻟت را ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ ھﺮزﻣـﺎن دﯾﮔـﺮ
ﺿﻌﯾف ﺗﺮ ﺳﺎﺧت.
 ٨ﺻﺑﺢ  :زﯾﺮﻋﻧوان " ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑـﻪ ﺧـﺎطﺮ ﺟﻧﺎﯾـتﮐـﺎران ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻧﮐﻧﯾـد" ﻣطﻠﺑـﯽ
ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻧوﺷﺗﻪ و در آن ﺗـﺻﺮﯾﺢ ﻣﯾﮐﻧـد ﮐـﻪ  :دھـم دﺳـﺎﻣﺑﺮ روز ﺗـﺻوﯾب اﻋﻼﻣﯾـﻪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و روز ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ راھﭘﯾﻣـﺎﯾﯽ
ﺷﻣﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷد ،ﮐﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﯾن
روز ھﯾﭻ ﯾﺎدآوریای ﻧﮐﺮد و آن را ﺟدی ﻧﮔﺮﻓت.
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﻗﺑل ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺮزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل دوﻟـت ﺑـﺮای ﺻـﻠﺢ،
ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و ﻋداﻟت را در ﺗﺎﻻر رادﯾو ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑـل اﻋـﻼم ﻣـﯽﮐـﺮد،
ﺷﺧﺻﺎ ﮔﺮﯾﺳت و دھم دﺳـﺎﻣﺑﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻧـوان روز ﻣﻠـﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯾـﺎن ﻧﻘـض ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد .در آن ھﻧﮔﺎم اﯾـن اﻣﯾـدواری ﮐـﻪ دوﻟـت اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن واﻗﻌـﺎ در ﺻـدد
ﺗطﺑﯾق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل اﺳت ،ﺧﯾﻠﯽ ﺷدت ﮔﺮﻓت .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﻧﻘض ﺣﻘـوق
ﺑﺷﺮ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮔﯽ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﺗظﺎھﺮات ﺳﺎﺧﺗﮔﯽ و ﺗـﺻوﯾب ﻗـﺎﻧون ﻣـﺻﺎﻟﺣﻪ
ﺑﺮ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﯾدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣـﺎن ﺷـﮐل ﮔﺮﻓﺗـﻪ ﺑـود ،ﻧﻘطـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﮔذاﺷـﺗﻧد و ﻣﺗﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﺣﮐوﻣت و ﺷﺧص آﻗﺎی ﮐﺮزی ﻧﯾﺰ از اﯾن روﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد و ﻗﺎﻧون ﻣـﺻﺎﻟﺣﻪ را ﺗوﺷـﯾﺢ
ﻧﻣود.
ﺣﻣﺎﯾت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾک دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن ﻋده از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﻧگھﺎی داﺧﻠـﯽ
و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎ دﺳت داﺷﺗﻪاﻧد ،ﻣﮫﻣﺗﺮﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﺗطﺑﯾق ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻋﻣل ﺷد .ﺣﺗﺎ ﺷﺧص رﯾﯾس ﺟﻣﮫور ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮﯾﻪھﺎی ﺟﻌﻠﯽاش ﮐـﻪ در روز اﻋـﻼم اﯾـن
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷدن دھم دﺳﺎﻣﺑﺮ را ﺑﻪ ﻋﻧوان روز ﻣﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮ در ﺗﻘوﯾم رﺳﻣﯽ اﻣﺿﺎ ﻧﮐﺮد و ﺗﺎ ھﻧوز ﮐﻪ ھﻧـوز اﺳـت ،اﯾـن روز ﺻـﺮﻓﺎ از ﺟﺎﻧـب
ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن و ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺷﮐل ﻋﻣده ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﺣث ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﻋـداﻟت اﻧﺗﻘـﺎﻟﯽ در
اﯾن ﺳﺮزﻣﯾن ﺑﻪ ﯾک ﻣﺳﺎﻟﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﻧﺎﯾـﺎت ﮔذﺷـﺗﻪ
ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﻧﻘش داﺷﺗﻪ اﻧد ،ﺗطﺑﯾق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل و ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮادف ﺑﻪ
ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ و ﻣﺟﺎزات اﻋدام ﺑﺮای ﺧودﺷﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺻور اﯾن اﻓﺮاد ﺑﺮ
آن اﺳت ﮐﻪ آﻧﺎن در ﯾک »ﻣﺑﺎرزه ﻣﺷﺮوع« دﺳت ﺑﻪ اﯾن اﻗداﻣﺎت زدهاﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻋـوض
ﻣﺟﺎزات ،ﻣورد ﺗﮐﺮﯾم و ﺳﺗﺎﯾش ﻗﺮار ﮔﯾﺮﻧد.
در اﯾن ﺷﮐﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺗﺟﺎوز ﺷوروی ،ﯾـک
اﻣﺮ ﻣﺷﺮوع و ﻣﻘدس ﺑـود .اﻣـﺎ ﻣﺗﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺷـﻣﺎری از اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺗﻔﺎده از ﻓﺮﺻـتھـﺎ و
ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﮫﺎد ﺑﻪدﺳت آوردﻧد و ھـم ﺑـﻪ ﺧـﺎطﺮ رﻗﺎﺑـت ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﮐـﺳب
ﻗدرت و ﮐﺮﺳﯽ ،ﻣﺮدم زﯾﺎدی را ﺧواﺳﺗﻪ و ﻧﺎﺧواﺳﺗﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧد .ھﻧوز ﺧﺎطﺮه اﻓﺷﺎر،
راﮐت ﺑﺎران ﮐﺎﺑل ،ﭘوﻟﯾﮔونھـﺎی ﭘﻠﭼﺮﺧـﯽ ،ﮔورھـﺎی دﺳـﺗﻪ ﺟﻣﻌـﯽ ،ﻗﺗـل ﻋـﺎم ﯾﮐﺎوﻟﻧـگ و
ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳوزیھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و  ...از ﺧﺎطﺮه ﻣﺮدم ﻣﺣو ﻧﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻋده
از اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ اﯾن اﻗداﻣﺎت زدﻧـد ،اﻧـﺳﺎنھـﺎی ﺑـﯽﮔﻧـﺎه اﯾـن ﺳـﺮزﻣﯾن را ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺗﻧظﯾم ،ﻗوم ،ﻣذھب و زﺑﺎن ﮐﺷﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﻣورد ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ و ﻣﺟﺎزات ﻗﺮار ﮔﯾﺮﻧد.
ﯾک ﺳـوال ﻋﻣـده و اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺷوری ﻣﺛـل اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﮐـﻪ از ﺑـﺳﺗﺮ ﺧـوﻧﯾن
ﺟﻧگھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷﺮی ﺑﺮﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯽﺧواھﯾم اﯾن
ﺳــﺮزﻣﯾن را از ﺗﮐــﺮار آن ﺣــوادث ﺧــوﻧﯾن و ﻣــﺻﯾﺑتﺑــﺎر ﮔذﺷــﺗﻪ ﺑــﺮای ھﻣﯾــﺷﻪ رھــﺎﯾﯽ
ﺑﺑﺧﺷﯾم؟ ﺗﺎﮐﻧون در ھﯾﭻ ﮔوﺷﻪای از دﻧﯾﺎ ﺟواﻣﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪاﻧد ﺑـﺎ ﻻﯾﻧﺣـل ﮔذاﺷـﺗن
ﮔذﺷﺗﻪ ﺧود ،آﯾﻧده ﺷﺎن را آﺑﺎد و ﻣﻌﻣور ﺳﺎزﻧد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣـﺎ ﺗـﺻور دﯾﮔـﺮی وﺟـود
دارد .دوﻟﺗﻣﺮدان ﻣﺎ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺳﮐوت و ﻣﺳﺎﻣﺣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔذﺷﺗﻪ ،ﺑﺎﻋث ﺧواھد ﺷد
ﺗﺎ ﺛﺑﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﯽﺧﺑﺮ از اﯾن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗول ﯾک ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾس ﻣﻌـﺮوف ﻓﺮاﻧـﺳوی اﯾـن
ﮐﺎر ﺳﺑب ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ »اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮔذﺷﺗﻪ« ﭘﯾوﺳﺗﻪ و ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺗﮐﺮار ﺷوﻧد .ﻣﺎ ﻧﻣـﯽﺗـواﻧﯾم
ﺑدون ﺣل و ﻓـﺻل ﮔذﺷـﺗﻪ ﺧوﻧﺑـﺎر و ﺗﻠـﺦ ﺧـود ،ﯾـک آﯾﻧـده روﺷـن و اﻣﯾـدﺑﺧـش را ﺑـﺮای
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ﻧـﺳلھـﺎی آﯾﻧــده اﯾﺟـﺎد ﮐﻧـﯾم .ﻋــداﻟت ﯾﮐـﯽ از ﻣﺣـوری ﺗـﺮﯾن و اﺳﺎﺳـﯽ ﺗـﺮﯾن ﻋﻧﺎﺻــﺮ
ﻧظﺎمﺳﺎزی در ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن ﻣـﺮدم
ﻗﻠﻣداد ﻣﯽﺷوﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻧﺎﯾتﮐﺎران ﺑﻪ ﻋوض ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ و ﻣﺟـﺎزات ﺑـﺮ ﮐﺮﺳـﯽھـﺎی
ارﺷد دوﻟﺗﯽ ﺗﮐﯾﻪ ﻣﯽزﻧﻧد ،ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ آﯾﻧده ﺑﮫﺗﺮ ﺧوﺷﺑﯾن ﺑﺎﺷﯾم.
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل از ﺳوی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾـﺎت زده اﻧـد ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪای ﺑـﺮای
ﻣﺟﺎزات و اﻋدام ﺧودﺷﺎن ﻓﺮض ﻣﯽﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھدف از ﺗطﺑﯾق اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اذﻋﺎن
و اﻋﺗﺮاف ﺑﻪ رﻧﺞھﺎ و دردھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧگ و ﺧﺷوﻧت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﻧﮐﺗـﻪ اﺳﺎﺳـﯽ
اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣل ﺗطﺑﯾق ﺷـود ،در واﻗـﻊ ﻣـﺎ ﺑـﻪ رﻧـﺞھـﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯾـﺎن اﻋﺗـﺮاف
ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻪ ﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮای آﯾﻧده ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺟﻧﺎﯾـﺎت
ﮐﺎران ﺑﺎﯾد اﻋﺗﺮاف ﮐﻧﻧد ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾت زدهاﻧد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﺎﯾـد اﺣـﺳﺎس ﮐﻧﻧـد ﮐـﻪ
ﺟﻧﺎﯾتﮐﺎران از ارﺗﮐﺎب ﺟﺮاﯾم ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن اﻧد .ﻣﺷﮐل ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣـﺎ در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم .اﮔﺮ ﺑﻪ رﻧﺞھﺎ و دردھـﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯾـﺎن
اذﻋﺎن ﺻورت ﮔﯾﺮد و از آﻧﺎن ﻣﻌذرت ﺧـواھﯽ ﺷـود ،اﯾـن ﮐـﺎر از ﯾـک طـﺮف زﻣﯾﻧـﻪ را
ﺑﺮای اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾﺮی ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد و از ﺳوی دﯾﮔﺮ ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﻧـﺳلھـﺎی
آﯾﻧده اﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮔذﺷﺗﻪ را ﯾکﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺗﮐﺮار ﻧﮐﻧﻧد.
روز ) ۱۷ﻗوس ۸=۱۳۸۶دﺳﻣﺑﺮ (۲۰۰۷آﻗﺎی ﮐﺮزی ،در ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﺧود درﯾک
ھﻣﺎﯾش ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن ﺳﻪ دھﻪ ﺟﻧگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮔﻔت ﮐﻪ دوﻟت او ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺟﺎزات ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ و ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدارد .ﺳﺧﻧﺎن ﮐﺮزی
ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺗواﻧﯽ دوﻟت او در ﻣﺟﺎزات ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ و ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﺎ واﮐﻧش
ﻣﻧﻔﯽ ﻣﺮدم و ﺻﺎﺣﺑﻧظﺮان اﻓﻐﺎن روﺑﺮو ﺷد .وآﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﺳﯾﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ
ﺑﺮروی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وﻣﺮدم زﺟﺮدﯾده وﺳﺗم ﮐﺷﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زده ﺷد وآﻧﮫﺎ را ﺳﺧت از
دوﻟت ﻣﺎﯾوس ﺳﺎﺧت .ﺷﺎﯾد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﮫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﺑﺧﺷد ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺮﮔﺰآﻧﮫﺎ را ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.
ﭘﺎﯾﺎن
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مقاله نھم
عاملين عمدۀ بحران افغانستان
خشت اول گر نھد معمار کج:
اﻧﺗﺧﺎب ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﺑﻪ رﻳﺎﺳت دوﻟت ﻣؤﻗت در ﺟﻠﺳﻪ ﺑن ،ﺑﮔوﻧﻪ ﺻورت ﮔﺮﻓت
ﮐﻪ ﻧظﻳﺮ آن در ھﻳﭻ ﮐﺷور دﻳﮔﺮی ﺟﮫﺎن ﺳﺮاغ ﻧﻣﻳﺷود .ﻳﻌﻧﯽ اﺑﺗدا اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﻳﻧﻪ ﮐﻪ
ھﺮﻳک ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﮐﻳﻪ داﺷت اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد و ﺳﭘس اﻳن ﮐﺎﺑﻳﻧﻪ رﺋﻳس ﺣﮐوﻣت
راﮐﻪ ھﻳﭼﮔوﻧﻪ ﭘﺷﺗواﻧﻪ ﻧظﺎﻣﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ ﻧداﺷت  ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺮدﻧد .ﻣﻌﻧﯽ اﻳن اﻧﺗﺧﺎب اﻳن
ﺑود ﮐﻪ :ﺟﻧﺎب ﮐﺮزی  ،ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺗﻌﻳﻳن ﮐﺮده اﻳم ﻧﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺎ را ،ﭘس ﻧﺑﺎﻳد از ﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ
دﺳﺗوری ﺻﺎدر ﺷود ﮐﻪ ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﻳﺎﮔﺮوھﯽ ﻣﺎﺑﺎﺷد ،ورﻧﻪ دﺳﺗور ﺷﻣﺎ را
ﻧﻣﯽ ﭘذﻳﺮﻳم و دﺳت ﺷﻣﺎ از اﻳﻧﺟﺎ ﺗﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ آزاد ! ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻳﺎﻓت ،
ﻣﻳﺗواﻧﻳم ﺑﮔوﺋﯾم ﮐﻪ:
"ﺧﺷت اول ﮔﺮ ﻧﮫد ﻣﻌﻣﺎر ﮐﺞ

ﺗﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﻣﯾﺮود دﯾورا ﮐﺞ"

ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﻳﮐﻧم ﮐﻪ ﮐﺮزی در ﺷﺮاﯾط ﺑﺳﯾﺎرﺑدی ﺑﻪ رﯾﺎﺳت ﺣﮐوﻣت ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷد.او
از آﻏﺎزﻧﻪ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺗﯾم ﮐﺎری ﺧود را ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد وﻧﻪ ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺳﺮان
ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﮐﻪ ھﺮﯾک از ﺧود ﻧﯾﺮوی رزﻣﯽ ﻣﺟﮫﺰی داﺷﺗﻧد دﺳت وﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم ﮐﻧد ،ﺷﺎﯾد ﺑﻪ
اﯾن دل ﺧوش ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ ﺧﻠﯾﻠﺰاد واﻣﺮﯾﮐﺎ از او دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺣﻣﺎﯾت
ﺧواھﻧد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮدﻧد و او رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣﻧﺗﺧب ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد ،اﻣﺎ ﭼون
ﺗﮫداب ﺣﮐوﻣﺗش از ھﻣﺎن آﻏﺎزﺑﺮﺑﻧﯾﺎد اﺷﺗﺮاک ﺳﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی اﻓﺮاطﯽ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷده
ﺑود ،وآﻧﮫﺎ ھم ﻣﺎدرﻓﺳﺎد در اﻣور اداره اﺳﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎی ﮐﺮزی در اﺻﻼح
اداره ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺿﺮب ﺷده رﻓت ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺟﻠب ﮐﻣک ھﺎی
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اﻗﺗﺻﺎدی از ﺧﺎرج  ،او ﯾک ﭼﮫﺮه ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﮐﺷورھﺎی ھم ﭘﯾﻣﺎن اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯾﺮﻓت.
ﮐﺮﻳﺳﺗوﻓﺮﻟﻧﮔﺗون ،رﺋﻳس ﺑﺧش ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک در اﻧﺳﺗﻳﺗوت
ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻟﻧدن ﻣﻳﮔوﻳد" :ﻓﮐﺮ ﻣﻳﮐﻧم ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻣﻳداﻧد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮐب اﺷﺗﺑﺎه ﺷده اﺳت ...
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﻳد اﺳﻠﺣﻪ را از اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﮐﻪ در ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﺳﮫﻳم ھﺳﺗﻧد،
ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﺎﻳد .ﺑﺳﻳﺎری از ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن اﻳن اﺋﺗﻼف ھﻧوز ھم ﺑﺎ ﻳﮐدﻳﮔﺮ در ﺟﻧﮔﻧد و ﺑﺧش
ﺑﺰرگ ﮐﺷور را ﺑﺮای ﻣؤﺳﺳﺎت ﮐﻣک رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،ﻧﺎ اﻣن و ﺧطﺮﻧﺎک ﺳﺎﺧﺗﻪ اﻧد.
»ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن« ﻳک ﺗﺣﻠﻳﻠﮔﺮ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﻧﻳوﻳﺎرک ﻣﻳﮔوﻳد :از آﻏﺎز اﻳن ﺳﻳﺎﺳت اﻣﺮﻳﮐﺎ
ﮐﻪ ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﮐﻣک ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺛﺑﺎت را ﺗﺄﻣﻳن ﮐﺮد ،ﻏﻠط ﺑوده اﺳت .ﻓﮫﻳم ﻳک اردوی
ﺧﺻوﺻﯽ دارد ،در اﺛﺮ ﻓﺷﺎرھﺎ ،وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷد ﺗﺎ ظﺎھﺮاً آﻧﺮا ﺗﺣت اردوی ﻣﻠﯽ ﻗﺮار
ﺑدھد .ﻗوای ﻓﮫﻳم در درۀ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﺳﻼح ھﺎی ﻓﺮاوان دارﻧد ،وﻟﯽ اﻳن واﺿﺢ ﻧﻳﺳت ﮐﻪ آﻳﺎ
ﻓﮫﻳم ﺣﺎﺿﺮ ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ اﻳن ﺳﻼح و ﻣﮫﻣﺎت را ﺗﺳﻠﻳم ﺑدھد ﻳﺎ ﺧﻳﺮ؟" )ﺳﺎﻳت آرﻳﺎﺋﯽ ،
 ۲۷اﮐﺗوﺑﺮ. (۲۰۰۲
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧود در
ﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺟﺎی ﺗﺣﮐﻳم رواﺑط و ھﻣﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﻳن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﻠﺢ در ﺟﮫﺎن ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺳواﺑق
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ در ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ دارﻧد ،ﮔﺳﺗﺮش داده اﺳت .اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺰوده اﺳت:
ﺷﮐﺳت طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺎل ۲۰۰۱ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ اﺳت ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎی ﺳﺮﮐوﺑﮔﺮاﻧﻪ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد .در اوﻟﻳن ﺳﺎل ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از طﺎﻟﺑﺎن ﻓﺮﺻت ھﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای
ﻣﻧﺰوی ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﻳﺎن و ﺣﻣﺎﻳت از اﻗﺷﺎر ﺿﻌﻳف
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن از دﺳت رﻓت  ...اﻳن ﮔﺰارش ﺿﻣن اﻧﺗﻘﺎد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد،
اﻣﺮﻳﮐﺎ  ،اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  ،اﻓﺰوده اﺳت ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و اﻳن ﺳﻪ ﮐﺷوردر ھﻧﮔﺎم
ﮐﻣک ھﺎی ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺎن در زﻣﻳﻧﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﮔﺮاﻧﯽ ﺧود را اﺑﺮاز ﻧﮐﺮده اﻧد .در اﻳن
ﮔﺰارش از ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧده ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ژﻧﺮال دوﺳﺗم و ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد
ﻧور)واﻟﯽ ﺑﻠﺦ(و ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق)رھﺑﺮﺣﺰب وﺣدت( ﺑﻪ ﻋﻧوان اﻓﺮادﻳﮐﻪ ﺑﺻورت ﺳﻳﺳﺗﻣﺎﺗﻳک
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد  ،ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺑﻪ ﺗﺎراج و اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت و آﺷوب
اﺳت) .ﺳﺎﻳت ﻓﺎرﺳﯽ  ۱۴ ،BBCﺟﻧوری (۲۰۰۳
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر ﮔﺰارش ﻣﺎه ﺟوﻻى ۲۰۰۳ﺧود ﮐﻪ اوﺿﺎع
اﻣﻧﻧﯾﺗﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٢زﯾﺮﻧظﺮداﺷﺗﻪ اﻧد،ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﮐﺷﺗن ﺷﻣﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ آﺳﺎن
اﺳت« ،ﻣﻳﻧوﻳﺳد» :ﺗﻣﺎم ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﺟﮫﺎدى  ،اﻋم از رھﺑﺮان ﻣﺟﺎھدﻳن ﺳﺎﺑق و
ﻣﺳﺋوﻟﻳن ﮐﻧوﻧﻰ وزارت دﻓﺎع)ﻓﮫﯾم( ،داﺧﻠﻪ)ﻗﺎﻧوﻧﯽ( ،و اﻣﻧﻳت ﻣﻠﻰ)ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻓﮫﯾم(
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺮوز ﺗﻣﺎم ﺣوادث ﺧوﻧﻳن در وﻻﻳﺎت ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﮐﺷور ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﻳم ﻳﺎ
ﻏﻳﺮ ﻣﺳﺗﻘﻳم دﺳت دارﻧد .وﺿﻊ ﮐﻧوﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ ازﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وﺑﻰ اﻣﻧﻳﺗﻰ درﮐﺷور،
ﭘﻳﺎﻣد ﻣﺳﺗﻘﻳم ﺗﺻﺎﻣﻳم و اﻗداﻣﺎت ﻧﺎدرﺳت ﺣﮐوﻣت اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ ،دﻳﮔﺮﮐﺷورھﺎى
اﻳﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ و ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻧﺎﺻﺮ ﺣﮐوﻣت ﻋﺑورى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت «.ﮔﺰارش ھﻣﭼﻧﺎن
رواﺑط ﻣﺧﻔﻰ ﺑﻳن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷورھﺎى اﺋﺗﻼف و ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺟﺎﻧﻰ ﻣﺣﻠﻰ را اﻓﺷﺎء ﻣﻳﮐﻧد.
ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﻳﮔﺮ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدى ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﻣﺣﻠﻰ ﭘول ﻣﻰ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم
ﮐﺷور )ﺑﻳﺮون از ﮐﺎﺑل( را ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﻗدرت ﻣﻧدان ﻣﺣﻠﻰ ﮐﻪ
ﻗوﺗﮫﺎى اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﻰ ﺑﺎﻻى آﻧﮫﺎ ﺗﮐﻳﻪ ﮐﺮده اﻧد  ،ﺑﺮاى ﺗﺣﮐﻳم اﻗﺗدار ﺧوﻳش ﮐﺎر ﻣﻳﮐﻧﻧد و از
ً
ﻗﺻدا ﺟﻠوﮔﻳﺮى ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺗﺎ ﮐﻧون در
آوردن ﻧظم و اﻣﻧﻳت و ﺑﺎزﺳﺎزى ﮐﺷور
زﻧدﮔﻰ ﻣﺮدم ﻧﺷﺎﻧﻪ اى از ﺑﮫﺑود و ﺗﻐﻳﻳﺮ دﻳده ﻧﻣﻰ ﺷود) .ﻧﺷﺮﯾﻪ آﻳﻧده  ،ﺷﻣﺎره
(٢٠٠٣/١٨
ً
اﺧﯾﺮا) ١٢ﺟوزا  (١٣٨٩ﺑﺎﺗدوﯾﺮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ ﺻﻠﺢ ،دﺳت
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
آوﯾﺰی ﺑدﺳت آورد و ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی آن ﺗﻼش ﺑﺧﺮج ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از طﺎﻟﺑﺎن را دوﺑﺎره وادار
ﺑﻪ ﮔذاﺷﺗن ﺳﻼح ﺑﺮزﻣﯾن ﮐﻧد وﺑﻪ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮداﻧد،اﻣﺎ ﮐﺮزی ﺑﻪ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺗوﺟﻪ
ﻧﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﯾﺎﻏﯽ ﺷدن ﺑﺧﺷﯽ ازﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﺮﺿد دوﻟت او ،ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣﺮﯾک
آﻣﯾﺰ اﻣﺮﯾﮐﺎ در روﯾﮐﺎر آوردن اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل در ﻗدرت اﺳت ﮐﻪ در ھﻣﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی
اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ از ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺧطﯽ وﺗﺟﺎوز ﺑﺮﺣﻘوق وﺣﯾﺛﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﮥ طﺎﻟب ﯾﺎ ھوادار
طﺎﻟب درﯾﻎ ﻧﮐﺮده اﻧد.
ﮐﺮزی درﻣدت زﻋﺎﻣت ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﭘﺷﺗون،ھﺮﮔﺰﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺟﻠو ﺗﺟﺎوز
وزورﮔوﺋﯽ وﺣق ﮐﺷﯽ ﺳﺮان اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل را ﺑﺮﺟﺎن وﻣﺎل وﻧﺎﻣوس ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻣﺳﮐون
در وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﺑﮔﯾﺮد .ﺑﺮاﺛﺮ ھﻣﯾن ﺿﻌف وﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﺮزی ﺑود ﮐﻪ در ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣﺎه ھﺎی ﭘس از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ،ﺗﺻﻔﻳﻪ ھﺎی ﻗوﻣﯽ در وﻻﯾﺎت ﻣﺰارﺷﺮﯾف ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﻗﻧدز،
ﺑﻐﻼن ،ﺗﺧﺎر ،ﺟوزﺟﺎن ،ﺳﻣﻧﮔﺎن ،ﺑﺎدﻏﯾس وھﺮات آﻏﺎزﺷد وﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﺷدت اداﻣﻪ
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داﺷت .ﺻدھﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮﺟﺎن وﻣﺎل وﻧﺎﻣوس ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺷورﺻورت
ﮔﺮﻓت وﺑﺮاﺛﺮ اﯾن ﺣﻣﻼت وزورﮔوﺋﯽ وﺗﺟﺎوزات ،ده ھﺎ ھﺰار ﺧﺎﻧوار ﭘﺷﺗون ﺑﺮای ﻧﺟﺎت
ﻋﺰت وﺷﺮف وﻧﺎﻣوس وﺣﯾﺎت ﺧود ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و روﺳﺗﺎی ﺧود ﮔﺮدﯾدﻧد و
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﯾﺎ ﺑﻪ وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد وﮐﻧدھﺎر وﻧﻧﮔﺮھﺎر آواره ﺷدﻧد وﺗﺎ اﮐﻧون ھم
ﺷﺮاﯾط ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺷت آﻧﮫﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﻧﮔﺮدﯾده اﺳت .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺿﻊ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ﺷﻣﺎل
ھﻧدوﮐش ،طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٢٠٠٢ﺗﺎ ٢٠٠٤از دﺳت ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑﻌﯾض ﮔﺮاﻧﻪ ﺳﺮان اﺋﺗﻼف
ﺷﻣﺎل ،ﺑدﺗﺮ از وﺿﻊ اﻳن ﻗوم در ﻏﺮب ﮐﺷورﺑوده اﺳت .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از ﺧﺷوﻧت وﺑدرﻓﺗﺎری در ﺣق ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ ،ﻓﺎرﯾﺎب ،وﺟوزﺟﺎن
وﺗﺧﺎر وﺳﻣﻧﮔﺎن وﻗﻧدز ،ﺗوﺳط ﻣﻠﯾﺷﻪ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻋطﺎﻣﺣﻣدﻧور واﻟﯽ ﺑﻠﺦ،
ﻣﺣﻣدﻣﺣﻘق رھﺑﺮ ﺣﺰب وﺣدت  ،ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم ،واﻟﯽ ﺟوزﺟﺎن وﺳﺎﯾﺮ واﻟﯾﺎن وﻻﯾﺎت ﯾﺎد
ﺷده ﺛﺑت وراﺟﺳﺗﺮ ﺷده ،ھﺮﺧواﻧﻧده ﺑﺎ اﺣﺳﺎس را از اﯾن ھﻣﻪ ظﻠم وﻧﺎرواﺋﯽ و ﺗﺟﺎوز
ﺑﺮﻣﺎل وﻧﺎﻣوس وداراﺋﯽ وﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﭘﺷﺗون در ﻣﺮﺑوطﺎت وﻻﯾﺎت
ً
ﺷﻣﺎل،ﺷدﯾدا ﺗﮐﺎن ﻣﯾدھد وﻣو ﺑﺮاﻧدام آدﻣﯽ راﺳت ﻣﯾﮐﻧد .اﯾن ﮔﺰارش ﺗوﺳط ﻧوﯾﺳﻧده
ﺑﺎدرک ﮐﺷور "رﺣﻣت آرﯾﺎ" ﺗﺮﺟﻣﻪ ﺷده ودر ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ
اﺳت.
درﻧﻳﻣﻪ دﺳﻣﺑﺮ  ۲۰۰۲رادﻳو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻳﮐﺻدو ﭘﻧﺟﺎه
ﺧﺎﻧواده ﻣﮫﺎﺟﺮ ﭘﺷﺗون در ﮐﻣپ ﺳﭘﻳن ﺑوﻟدک ﮔوﺷﺰد ﺷد ﮐﻪ ﭼون در وﻻﻳت ﺳﻣﻧﮔﺎن ﮔﺮوه
ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷده اﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﻳد آﻧﮫﺎ واﭘس ﺑﻪ وﻻﻳت ﻣﺮﺑوطﻪ ﺧود ﺑﺎز ﮔﺮدﻧد ،آﻧﮫﺎ
ﺟواب دادﻧد ﮐﻪ از طﺮف ﻣﻠﻳﺷﻪ ھﺎی اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﻣورد ﻏﺎرت و ﺗﺟﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ و
ﺗﻣﺎم ﻣﺎﻳﻣﻠک ﺧود را ﺑﺷﻣول ﺳﺮﭘﻧﺎه و ﻣواﺷﯽ از دﺳت داده اﻧد و از رﻓﺗن دوﺑﺎره ﺑﻣﺣل
ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ھﺮاس دارﻧد .ﻣﯾﺗوان اﺣﺗﻣﺎل داد ﮐﻪ آن ﻋده از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﮐﻪ از ﺳوی اﺋﺗﻼف
ﺷﻣﺎل ﻣورد ﻧﮫﯾب وﻏﺎرت وھﺗک ﺣﺮﻣت ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس ﺷﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد ،ﺳﻼح ﮔﺮﻓﺗﻪ
درﺻف طﺎﻟﺑﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎم آن ھﻣﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺗﯽ وﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘوق ﺧود را
از دﺷﻣﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﺑﮔﯾﺮﻧد .اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﻧﯾﺰ ﺑﻪ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود
ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﺗﺷدﯾد ﺑﺣﺮان ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﯾﻔﺰاﯾﻧد ،زﯾﺮا ﺗﺷدﯾد ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ وﺟود وﺣﺿور ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در ﮐﺷور ﺗوﺟﯾﻪ ﭘذﯾﺮ ﻣﯾﮐﻧد وﺣﺿور ﻧﯾﺮوھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ درﮐﺷور ،ﻋﻣﺮاﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل را در ﻗدرت طوﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯾﺳﺎزد.
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ﭘس ﺗﺎ ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ،ﺑﺮﺳﺮﻗدرت ﺑﺎﺷد ،ﺗﻼش ﺑﺮای آوردن ﺻﻠﺢ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﻼش ﺑﯾﮫوده ﯾﯽ ﺧواھد ﺑود .ﺳﺮان اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ،از ﺑﺮﮐت ﺣﻣﺎﯾت اﻣﺮﯾﮐﺎ
ودﯾﮔﺮ ﮐﺷورھﺎی ذﯾﻧﻔﻊ  ،اﮐﻧون ھﺮﯾﮐﯽ ﺻﺎﺣب ﻗدرت و ﺛﺮوت اﻓﺳﺎﻧوی ﺷده اﻧد وﺑﺎ اﯾن
ﺛﺮوت وﻗدرت ،ﺑﺮای ﺧود اردوھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در زﯾﺮﭘوﺷش اردوی ﻣﻠﯽ درﺳت ﮐﺮده اﻧد
واز ﺟﯾب ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﺎش و اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ در روز ﻣﺑﺎدا،
ﯾﻌﻧﯽ درﺻورت ﺧﺮوج ﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎ ازﮐﺷور ،ازاﯾن اردوی ﺗﻌﻠﯾم دﯾده وﺟﻧگ آزﻣوده
ﺑﺮای ﺣﻔظ ﻣﻘﺎم وﻣوﻗﻌﯾت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﮐﻪ ﻣﺰۀ ﻗدرت وﺛﺮوت
وﭘول اﻧدوزی را دﯾده اﻧد ﺑﻪ ھﯾﭻ وﺟﮫﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯾﺳﺗﻧد دﺳت از ﻗدرت ﺑﺮدارﻧد وﻣﯾدان را
ﺑﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد.

گزارش 'عدالت برای افغانستان'
ﻳﮐﺷﻧﺑﻪ  ١٧ﺟوﻻی :٢٠٠٥
ﻧﮫﺎد ﻣوﺳوم ﺑﻪ "ﭘﺮوژه ﻋداﻟت ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﮔﺰارش  ۱۶۸ﺻﻔﺣﻪ ای ﺧود در
ﻣورد ﺟﺮاﻳم ﺟﻧﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را روز ﻳﮐﺷﻧﺑﻪ )۱۷ﺟوﻻی( ﻣﻧﺗﺷﺮ ﮐﺮد.
اﻳن ﮔﺰارش ﺷـﺎﻣل اﺳـﻧﺎد و ﺷـواھدی در ﻣـورد ﻧﻘـض ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ در  ۲۵ﺳـﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺣﺰاب "ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم" ،ﺣﺿور ارﺗش ﺳﺮخ ﺷـوروی
ﺳﺎﺑق ،ﺣﮐوﻣت ﻣﺟﺎھدﻳن و ﺗﺳﻠط طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
در اﻳن ﮔﺰارش ﺑﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﺷده اﺳت ﮐﻪ ھﻧﮔـﺎم ﺗﻘـﺮر )اﻧﺗـﺻﺎب(
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺳﺗﮫﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﻳد ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﮫـﺎ را در ﻧظـﺮ ﺑﮔﻳـﺮد و اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣـﺗﮫم ﺑـﻪ ﻧﻘـض
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﮔذﺷﺗﻪ ھﺳﺗﻧد ﻧﺑﺎﻳد ﺑﻪ ﭘﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷوﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟت
ﺧود ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎب ﻣﺳﺎﯾل را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮐﻧد ،از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑـﻪ ﻋﻧـوان
ﻧﺎﻗض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺧواھد ﺷد.
دﺳﺗﮔﻳﺮی ھﺎ ،ﺷﮐﻧﺟﻪ در زﻧـدان ھـﺎ ،اﻋـدام ھـﺎی دﺳـﺗﻪ ﺟﻣﻌـﯽ ،ﺑﻣﺑـﺎران ﻣﻧـﺎطق
ﻣﺳﮐوﻧﯽ ،ﺳﺮﮐوب اﻋﺗﺮاض ھﺎی ﻣﺮدم در ھﺮات و ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن رژﻳـم ﺧﻠـق و ﭘـﺮﭼم،
ﺣﺿور ﻧﻳﺮوھﺎی ﺷوروی ﺳﺎﺑق در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﻠﻳک راﮐت ﺑﻪ ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮐوﻧﯽ ،ﮐـﺷﺗﺎر،
ﺷﮐﻧﺟﻪ ،ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ،ﻗﺗل ﻋﺎم در زﻣﺎن ﺣﮐوﻣت ﻣﺟﺎھدﻳن در ﮐﺎﺑـل ،ﻗﺗـل ﻋـﺎم زﻧـداﻧﻳﺎن
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طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺰار ﺷﺮﻳف و ﻗﺗل ﻋﺎم ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻳﺎن ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺮﭘل ،ﺑﺎﻣﻳﺎن و ﻳﮐﺎوﻟﻧگ
و وﻳﺮان ﮐﺮدن و ﺳوزاﻧدن ﻣﻧﺎزل و ﮐﺷﺗﺰارھﺎ در "ﺷﻣﺎﻟﯽ" ،از ﻣواردی اﺳت ﮐﻪ در اﻳن
ﮔﺰارش ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺷده اﺳت.

گزارش ديده بان حقوق بشر:
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ،ﺑﯾﺳت روز ﺑﻌد از ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺧود،
ﯾک ﺑﺎردﯾﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﮔﺰارش دو ﺻﻔﺣﻪ ﺋﯽ ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﮫﺑود وﺿﻌﻳت اﻣﻧﻳﺗﯽ و
ﺗﻘوﻳت ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ﺗواﻓﻘﺎت ﻣﮫم اﺟﻼس ﻟﻧدن ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس درﻳﺎﻓت ھﺎی دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺗﺎ ھﻧوز ھﻳﭻ ﻳک از اﻳن دو ھدف آﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺑﻼ
ﺗﻌﮫد ﺷده ﺑود ،ﺑﺮآورده ﻧﺷده اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ دﺳﺗﺎوردھﺎی اﺟﻼس ﻟﻧدن در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،روﻧد ﭘﻳﺷﺮﻓت و ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت و ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در اﻳن ﮐﺷور را ﮐﻧد ﺗوﺻﻳف
ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻳن درﻳﺎﻓت ﭼﻳﺰﻳﺳت ﮐﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺷﮫﺮوﻧدان اﻓﻐﺎن ﻧﻳﺰ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧظﺮ دارﻧد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺑود اﻣﻧﻳت ﮐﺎﻓﯽ ،وﺿﻌﻳت ﺑد ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﻣﻧﺎطق روﺳﺗﺎﻳﯽ و دور
اﻓﺗﺎده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﻳﺰ ﻧﺑود ﺳﻳﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺷﻔﺎف از ﻣﻳﻠﻳﺎردھﺎ دﻻر ﮐﻣک ﺷده ﺑﻪ اﻳن
ﮐﺷور ،از ﻧﮔﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺻﻠﯽ در راه ﭘﻳﺷﺮﻓت و اﻧﮐﺷﺎف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ رود.
دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﯽ ﮔوﻳد" :ﮐﺎﺑل و ﺣﺎﻣﻳﺎن ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن ﺗﻼش ھﺎی ﮐﻣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﻳﺎزﻣﻧدی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮫﺮوﻧدان اﻓﻐﺎن ﭼون اﻣﻧﻳت ،ﺑﺮق ،ﻏذا ،آب و
ﺑﮫداﺷت ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﻧد".
ﺑﻧﺎﺑﺮ وﺧﻳم ﺷدن اوﺿﺎع اﻣﻧﻳﺗﯽ درﮐﺷور اﺳت ﮐﻪ ﮐﻣﻳﺳﻳون ﺗوﺳﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺟﻠس ﻋوام ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۳ﺟﻧوری ﺑﻪ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﺷدار داد ﮐﻪ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوزﻳﻊ ﮐﻣک ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﻳن ﮐﺷور را ﺑﺎ ﻣﺷﮐل روﺑﺮو ﮐﺮده و ﺗﻼش ھﺎی
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻳن ﮐﺷور اﻧﺟﺎم ﻣﻳﮔﻳﺮد ﻣورد ﺗﮫدﻳد ﻗﺮارداده اﺳت .اﻳن ﮔﺰارش
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزدﻳدھﺎی ﺑﻪ ﻋﻣل آﻣده از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷواھد اراﻳﻪ ﺷده از ﺳوی ﻣﺳﺋوﻟﻳن
دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ وﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎﺋﯽ و ھﻣﭼﻧﻳن ﻣﺳﺋوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻏﻳﺮ دوﻟﺗﯽ
ﺗﮫﻳﻪ ﺷده و در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﮫم ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﻋﺰم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻳﺟﺎد ﻓﺿﺎی
اﻣﻧﺗﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧﻣﻳدھد .ھﻣﭼﻧﻳن ﺗﺻﻣﻳم ﻋدم ﮔﺳﺗﺮش ﺣوزه ﻣﺎﻣورﻳت
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ﻧﻳﺮوھﺎی ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣداد اﻣﻧﻳﺗﯽ )اﻳﺳﺎف( ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺎﺑل اﺷﺗﺑﺎه داﻧﺳﺗﻪ ﺷده اﺳت
.ﮔﺰارش ﻣﺟﻠس ﻋوام ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﺑودﺟﻪ  ۸ر ۴ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻری ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ در ﻧﺷﺳت
ﺗوﮐﻳوﺑﺮای ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
را ﺑﺧﺎطﺮﻋدم اﻳﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮔﯽ ﻣﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﻳن ﮐﺷور ﮐﺎر
ﻣﻳﮐﻧﻧد ،ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻳدھد .ﮐﻣﻳﺳﻳون ﺗوﺳﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺟﻠس ﻋوام ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ﻣﻳﮔوﻳد:
ﻓﻘدان اﻣﻧﻳت ﺑﻪ آﺳﺎﻳس و رﻓﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻳﺰﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﮫده در راه
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻳن ﮐﺷور اﺳت .

نبود امنيت
ﺳﺎم ظﺮﻳﻔﯽ ،ﻣدﻳﺮ ﺑﺧش آﺳﻳﺎﻳﯽ دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از وﺿﻌﻳت اﻣﻧﻳﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﻳد ﮐﻪ ھم اﮐﻧون ﺷﻣﺎر زﻳﺎدی از اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ از ﺑﻳم ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﮐودﮐﺎن ﺧود را ﺑﻪ ﻣﮐﺗب ﺑﻔﺮﺳﺗﻧد .ﻧﮔﺮاﻧﯽ دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از وﺿﻌﻳت اﻣﻧﻳﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ ﮐﺷﺗﻪ
ﺷدن ﺣدود ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺷد ﮐﻪ ﻳک ﭼﮫﺎرم ﺑﺧش آن را ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻳﺎن ﺗﺷﮐﻳل ﻣﯽ داد.
اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﺧواﺳﺗﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ
در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﻳن ﻧﻳﺮوھﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف زﻳﺎﻧﻣﻧد ﺷده اﻧد ،ﺧﺳﺎرت
ﺑﭘﺮدازﻧد و ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ ﮐﺷﺗﻪ ﺷدن ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻳﺎن ﺷده ،ﺗﺣﻘﻳق و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻧﻧد.

قتل وشکنجه :
ﺑﺮاد آداﻣس ،ﻣﺳﺋول ﺑﺧش آﺳﻳﺎﻳﯽ ﮔﺮوه دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ۴
ﻣﯽ ۲۰۰۶ﺑﻪ ﻧﺷﺮرﺳﯾد،در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم دوﻟت ﮐﻪ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺮای  ۳۴وﻻﯾت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روﺋﺳﺎی ﭘﻠﯾس ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد،ﮔﻔﺗﻪ ﺑود" :اﮔﺮ آﻗﺎی ﮐﺮزی ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده ای
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﭘﻠﻳس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﻳﻳن ﮐﻧد در ﺣﻘﻳﻘت ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺣﻣﺎﻳت از ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺧطﺮ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳت ".ﮔﺰارش دﻳدﺑﺎن
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﯽ ﮔوﻳد ﺣداﻗل ﭼﮫﺎر ﺗن از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻳل داﺷﺗن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ از اﺷﺗﺮاک در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﻊ ﺷده ﺑودﻧد ،در ﻣﻳﺎن ﻧﺎﻣﺰدھﺎﻳﯽ ﻗﺮار دارﻧد
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳت ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﭘﻠﻳس وﻻﻳﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷوﻧد .دراﯾن ﮔﺰارش
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ﻋﺑداﻟﺑﺻﯾﺮﺳﺎﻟﻧﮔﯽ ﻗوﻣﺎﻧدان ﭘﻠﯾس ﻧﻧﮔﺮھﺎرودﯾﮔﺮی اﻣﺎن ﷲ ﮔذر ﻗوﻣﺎﻧدان ﭘﻠﯾس ﮐﺎﺑل
وﺳوﻣﯽ ﻏﻼم ﻣﺻطﻔﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷده اﺳت.
ﮔﺰارش دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﺑﺧش دﻳﮔﺮی ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﻣﺷﮐل ﺣﺿور ﻧﻳﺮوﻣﻧد
ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻏﻳﺮﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧد اﺷﺎره ﮐﺮده و
ھﺷدار داده ﮐﻪ اﻳن ﮔﺮوه ھﺎ ،ﻣﺷﮐل ﻳﮐﺳﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮاھم ﮐﺮده اﻧد .آﻗﺎی ظﺮﻳﻔﯽ ﻣﯽ ﮔوﻳد" :ھم طﺎﻟﺑﺎن و ھم ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران
ﺑﺎﺷﮫﺮوﻧدان اﻓﻐﺎن ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ".او ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد" :ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺗﻧﮫﺎ در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻠﮐﻪ اﻳن ﻣﺷﮐل ﻓﺮاﮔﻳﺮ ﺑﺮای ھﻣﻪ ای اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور و ﺑﺮای
وﻻﻳﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ از ﻣﻧﺎطق ﻧﺎ اﻣن ﺟﻧوب و ﺷﺮق ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧد".
دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺣﮐﻳم ﺣﺎﮐﻣﻳت ﻗﺎﻧون
و ﺗﺎﻣﻳن ﻋداﻟت در اﻳن ﮐﺷور ﺗﻼش ﮐﻧد و ﺑﮐوﺷد ﻳک ﺳﻳﺳﺗم ﺷﻔﺎف ﺣﺳﺎﺑدھﯽ اﻳﺟﺎد ﺷود.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ واﮐﻧﺷﯽ در ﻣورد اظﮫﺎرات دﻳدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﺷﺎن ﻧداده وﻟﯽ
ﮔﺰارش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣورد ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺟﻧﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎدھﺎی
ﮔﺳﺗﺮده دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رھﺑﺮان ﺳﺎﺑق ﺟﮫﺎدی ﺑﺮوﺑﺮو ﺷده ﺑود/ ۱ /۳۰bbc) .
(۲۰۰۷

عملکرد جامعۀ بين المللی:
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر آﺧﺮﯾن ﮔﺰارش ﺧود) (۲۰۰۶ /۱۲ /۳۰ﻣﯾﮔوﯾد
:ﮐﻣک ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﻣﺎن ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن
ﺗﺎﮐﻧون در ﻣﺟﻣوع ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳک دھم آن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ
دﻳﮔﺮ ﮐﺷور ھﺎی ﺑﻌد از ﺟﻧگ ﮐﻣک ﮐﺮده اﺳت.
در  ۳۱ﺟﻧوری و اول ﻓﺑﺮوري ۲۰۰۶ھﻳﺋت ھﺎی ﺑﻠﻧد ﭘﺎﻳﮥ ﺑﻳش از  ۶۰ﮐﺷور
ﺟﮫﺎن در ﻟﻧدن ﮔﺮد آﻣدﻧد ﺗﺎ ﭼﺎرﭼوﺑﯽ را ﺑﺮای اﻧﮐﺷﺎف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﻳﺎد ﮔذارﻧد .اﻳن
ﭼﺎرﭼوب ﮐﻪ ﺑﻧﺎم "ﻗﺮارداد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻳﺎد ﻣﯽ ﺷود ﺟﺎﻳﮔﺰﻳن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﻪ ﺑن ﺷد ﮐﻪ
راھﻧﻣﺎﻳﯽ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑود ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از طﺎﻟﺑﺎن .در ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﻟﻧدن ﺗﻣﺎم وﻋده ھﺎی
ﺳﭘﺮده ﺷده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای  ۵ﺳﺎل آﻳﻧده  ۱۱ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ
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رﺳﻳد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ  ۲۸ﻣﻠﻳﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ ﮐﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺎﻧک ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ آن را ﮐﺮده ﺑودﻧد ﻳک رﻗم ﺑس ﻧﺎﭼﻳﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺑﮫﻣﺎن ﺗﺮﺗﻳب ،ﻧﻳﺮوھﺎی ﻳﺎری
اﻣﻧﻳﺗﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺑﺷﻣول ﻧﻳﺮوھﺎی ﺗﺣت اﻣﺮ ﻧﺎﺗو و اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﺑﻣﺮاﺗب
ﮐﻣﺗﺮ از آﻧﭼﻪ اﺳت ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷورﺷﻳﺎن در
اﻳن ﮐﺷور ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻧد.
در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺑﻠﯽ اش ﺑﺮای ﮐﺎھش ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺮﻓﻧظﺮ ﮐﺮد ،ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﺗﻣﺎﻳل ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳش ﺷﻣﺎر
ﻧظﺎﻣﻳﺎن و ﮐﻣک ھﺎی ﻟوﺟﺳﺗﻳﮐﯽ ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧدان ﻧﺷﺎن ﻧداده اﻧد.
ﻧﻳﺮوھﺎی ﺿد دوﻟﺗﯽ و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﻳﺎن ﻣواد ﻣﺧدر از ﻣﻧﺎطق ﻣﺮزی ﻣﻳﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺣﻳث ﭘﻧﺎھﮔﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮده و آزاداﻧﻪ ﺑﻪ رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧد .اﻳن ﻋﻣل
ﺳوءظن ھﺎی را در ﻣورد ﻧﻳﺎت و ھﻣدﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺑﺎر
آورده اﺳت.
در ﻧﻳﻣﻪ ﻣﺎه ﻧوﻣﺑﺮ۲۰۰۲رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﻌﺗﺑﺮ ﺟﮫﺎن و از ﺟﻣﻠﻪ )ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ (
اطﻼع داد ﮐﻪ ﮐﻧﮔﺮه اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﻳﻠﻳﺎرد داﻟﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل
آﻳﻧده ﺗﺧﺻﻳص ﻣﻳدھد ،و از ﺟﻣﻠﻪ ﻳک ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻر آن ﺻﺮف ھﺰﻳﻧﻪ ﻧﻳﺮوھﺎی اﻣﻧﻳﺗﯽ
ﺣﺎﻓظ ﺻﻠﺢ در ﺧﺎرج از ﮐﺎﺑل ﺧواھدﺷد .ﻧﺑوﻳﺎرک ﺗﺎﻳﻣﺰدر اﻳن راﺑطﻪ در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻣﺎره
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ  ۲۰ﻧوﻣﺑﺮ،زﻳﺮ ﻋﻧوان » ﺑﺮﻧده ﺷدن ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« و ﻓﺮﺻﺗﯽ ﮐﻪ ﺟورج
ﺑوش ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ،ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﻳن روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺻوﻳب ﻗﺎﻧوﻧﯽ در
ﮐﻧﮔﺮه اﻣﺮﻳﮐﺎ اﺷﺎره ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ دوﻟت اﻣﺮﻳﮐﺎ را ﻣوظف ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت ظﺮف ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل
ﺳﻪ ﻣﻠﻳﺎرد دﻻر ﺻﺮف ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗوﺳﻌﻪ ﻧﻳﺮوھﺎی ﺣﺎﻓظ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧد .روز
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧوﻳﺳد » :ﮐﻧﮔﺮه ﻓﺮﺻﺗﯽ ﺑﺮای دوﻟت ﺑوش ﻓﺮاھم ﮐﺮده اﺳت ﺗﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺧود را در ﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻣل ﺑﭘوﺷﺎﻧد ...اﻳن روزﻧﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ً
ﺷدﻳدا ﻧﻳﺎزﻣﻧد اﻳن ﮐﻣک داﻧﺳﺗﻪ و آﻗﺎی ﺑوش را ﺗﺮﻏﻳب ﮐﺮده اﺳت از ﮐﻧﮔﺮه ﺟدﻳد ﮐﻪ
درﻣﺎه ژاﻧوﻳﻪ ﺗﺷﮐﻳل ﺧواھد ﺷد ،ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺧﺻﻳص ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺗﺮﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻣک
ﻣﺎﻟﯽ ﺷود .روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻳﻧوﻳﺳد » :اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﭘﺮھﻳﺰ از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻳﺎزﻣﻧد
ﮐﻣک ھﺎی ﻣﻠﻣوس ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت  .ھﻣﺎن ﺷﺮاﻳط ﺑود ﮐﻪ ﺑن ﻻدن را اﻣﮐﺎن داد از
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﺗﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود و آﻣوزش ﺗﺮورﻳﺰم ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد«.
اﻳن روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد وﻳﺮاﻧﯽ در ﭘﯽ دو دھﻪ ﺟﻧگ در اﻳن ﮐﺷور ،ﺳطﺢ ﮔﺳﺗﺮده
ﺑﻳﮐﺎری و ﺑﯽ ﺳوادی اﺷﺎره ﻣﻳﮐﻧد و ﺑﻪ ﺑﺧﺷﮫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻳﺎزﻣﻧد ﮐﻣک و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳت ،از
ﺟﻣﻠﻪ ﮐﺷﺎورزی  ،ﻣﯽ ﭘﺮدازد » :ﮐﺷﺎورزی ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﻟوده اﻗﺗﺻﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺗﺷﮐﻳل ﻣﻳدھد و روﺷﻧﺗﺮﻳن ﭼﺷم اﻧداز را ﺑﺮای اﻳﺟﺎد ﮐﺎر ﻓﺮاھم ﻣﻳﮐﻧد .ﭼﻧدﻳن دھﻪ ﺟﻧگ
ﭘﺮوژه ھﺎی آﺑﻳﺎری  ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺮاﮐﻧده ﮐﺷت و ﺟﺎده ھﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣﺻوﻻت
ﮐﺷﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻻزم ﺑود ،ﻧﺎﺑود ﮐﺮده اﺳت «.اﻳن روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد» :دوﻟت
ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧت ﺣﻘوق ﮐﺎرﻣﻧدان دوﻟت و ﺗﺣﮐﻳم اﻗﺗدار ﺧود در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور ﻧﻳﺎزﻣﻧد ﮐﻣک اﺳت  .ﻣدارس ﺑﺎﻳد ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷوﻧد و ﮐودﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑل
ﺑﻳﻣﺎری ﻓﻠﺞ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻳﻣﺎرﻳﮫﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﮐوﺑﯽ ﺷوﻧد .ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺷورھﺎ ﻧﻳﺰ ﻣﺎﻳل ﺑﮐﻣک اﻧد ،اﻣﺎ
اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺎﻳد ھداﻳت ﺳﺎﻳﺮﻳن را ﺑﻪ ﻋﮫده ﺑﮔﻳﺮد«.
ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﻳن روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺻوﺑﻪ ﮐﻧﮔﺮه  ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۲۵ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮ ﺑﻪ
طﺮح ھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﻳﺎﺑد و ﺳﻳﺻد ﻣﻳﻠﻳون ﻧﻳﺰ ﺑﺮای ﻓﺮاھم
ﮐﺮدن ﺑذرﮐﺷﺎورزی اﺧﺗﺻﺎص دارد .ﻧﻳوﻳﺎرک ﺗﺎﻳﻣﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻧﮐﻪ اﻳن ﻣﺻوﺑﻪ
ھﻣﭼﻧﻳن ھﺰﻳﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﻳﺎزھﺎی اﻣﻧﻳﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﭘﻳش ﺑﻳﻧﯽ ﮐﺮده اﺳت ﻣﻳﻧوﻳﺳد »:از
ﺟﻣﻠﻪ ﻳک ﻣﻳﻠﻳﺎرددﻻر اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت ﮐﻪ دوﻟت ﺑوش ﺑﺎﻳد ﺑﺮای ﺗوﺳﻌﻪ ﻧﻳﺮوھﺎی
ﺣﺎﻓظ ﺻﻠﺢ در ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ) «.ﺳﺎﻳت ﺟﺎم ﺟﮫﺎن ﻧﻣﺎ ،ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ ۲۲،ﻧوﻣﺑﺮ( ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺗﺎرﻳﺦ  ۴دﺳﺎﻣﺑﺮﺟورج ﺑوش رﺋﻳس ﺟﻣﮫوراﻣﺮﻳﮐﺎ ﺳﻧد
ﺗﺧﺻﻳص ﺳﻪ ﻣﻳﻠﻳﺎردو ﺳﻳﺻد ﻣﻳﻠﻳون دﻻرﻏﺮض ﮐﻣک ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻣﺿﺎء
ﮐﺮد  .اﻳن ﮐﻣک درﭼﺎرﺳﺎل آﻳﻧده در اﺧﺗﻳﺎر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮارﺧواھد ﮔﺮﻓت .
ﻳﮐﯽ از ﻧﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗوﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺮﻧوﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺗدوﻳﺮ
دوﻣﻳن ﮐﻧﻔﺮاﻧس در ﺑن آﻟﻣﺎن درﺗﺎرﻳﺦ  ۲ﻧوﻣﺑﺮ ،۲۰۰۲ﺑﻣﻧظور ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻣﻠﮐﺮد دوﻟت
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣدت ﻳک ﺳﺎل ﭘس از ﻧﺧﺳﺗﻳن ﻧﺷﺳت ﺑن ﺑود .
در اﻳن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﮐﻪ  ۳۵ﮐﺷور ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن در ﺳطﺢ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ و ﺣﮐوﻣﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
اﺷﺗﺮاک ﻧﻣﺎﻳﻧده وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﺷﺗﺮاک ورزﻳده ﺑودﻧد .ﺣﺎﻣدﮐﺮزی  ،رﺋﻳس دوﻟت
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺧطﺎب ﺑﻪ ﺣﺿﺎر از ﺗﺷﮐﻳل ﻳک اردوی  ۷۰ھﺰار ﻧﻔﺮی ﻳﺎد آورﺷد و
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ﮔﻔت  :ﺳﻳﺎﺳت اوﻟﻳﻪ دوﻟت او ،ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت در ﮐﺷور و ﺗﺷﮐﻳل اردوی ﻣﻠﯽ ﺟﮫت اﻧﺟﺎم
اﻳن ھدف ﻣﻳﺑﺎﺷد .ﺗﺷﮐﻳل اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺧﺗم ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺧواھد ﺑود.
ﮐﻧﺗﺮول دوﻟت در ﺳﺎﺣﺎت ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﻣﺣدود اﺳت و ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻳﮐوﺷﻧد
در ﻣورد ﻣﻳﺰان ﺣﺿورﺧود در اردوی ﻣﻠﯽ ﻧﻳﺰدوﻟت را ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت ﻣواﺟﻪ ﺳﺎزﻧد.
ﺟﺰﺋﻳﺎت طﺮح ﺗﺷﮐﻳل اردوی ﻣﻠﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از:
 -۱ﻣﻣﻧوﻋﻳت ھﺮﮔوﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻧﻳﺮو ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻏﻳﺮ از ارﺗش ﻣﻠﯽ ،
 - ۲ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﻓﺮاد ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺳﺎﺑق ،
 - ۳ﺗﺷﮐﻳل ﺳﻪ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ در ﺳﻪ ﻣﻧطﻘﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺎﺑل.
ﻟﺧﺿﺮاﺑﺮاھﻳﻣﯽ ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل اﻋﺗﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟت ﮐﺮزی ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﺧود در اﺧﺗﻳﺎر ﻧدارد و در ﻣورد ﻣﺳﺎﻳل اﻣﻧﻳﺗﯽ ﮔﻔت  :ﺑﯽ اﻣﻧﻳﺗﯽ
در ﻧﺗﻳﺟﻪ رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺟﻧﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻدﻣﻪ زده اﺳت .
ﺗوﺳﻌﻪ ﻧظﺎم اﻣﻧﻳﺗﯽ  ،اﻳﺟﺎد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗوﻗف ﮐﺷت و ﺗﺟﺎرت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر،
اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت در زﻣﻳﻧﻪ ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮو ﺣل ﻣﺷﮐﻼت ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ازﺟﻣﻠﻪ
ﻣﺳﺎﻳل دﻳﮔﺮی ﺑود ﮐﻪ در اﻳن ﮐﻧﻔﺮاﻧس روی آن ﺑﺣث و ﻏور ﺻورت ﮔﺮﻓت .ﻓﻘدان
اﻣﻧﻳت در ﮐﺷور ﻣﺷﮐل ﻋﻣده دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻧﺎﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﻪ دوﻟت در اﯾن ﻧﺎاﻣﻧﯾﮫﺎ دﺳت دارﻧد.

بازسازی تنھا راه کاھش نا امنی:
ﺗﺎم ﮐﺎﻟﯾﻧﺰ ﺳﺧﻧﮔوی ﻧﯾﺮوھﺎی اﺋﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾک ﮔﻔﺗﮔوی
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺑﺮﮔﺰاری" ﺻدای اﻓﻐﺎن" ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾن ﻣطﻠب ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻧﮫﺎ راه ﮐﺎھش
ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ اﺳت اظﮫﺎر داﺷت  :ﻣﺷﮐﻼت ﻧﺎ اﻣﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭼﮔﺎه ﺗوﺳط ﺟﻧگ و
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺣل ﻧﺧواھد ﺷد .وی ﺗﺻﺮﯾﺢ ﻧﻣود :ﺳﺎﺧت ﮐﻠﯾﻧﯾک ھﺎ ،ﻣﮐﺎﺗب  ،ﺳﺮک ھﺎ ،
ﺑﺎزﺳﺎزی زﯾﺮ ﺑﻧﺎھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آوردن ﺑﺮق و اﻣﮐﺎﻧﺎت اوﻟﯾﻪ زﻧدﮔﯽ ﺗﻧﮫﺎ
ﺑﺮگ ﺑﺮﻧده اﯾﺳت ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از آن ﺑﺮای ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﺮدم در راه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺷت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺗﺎم ﮐﺎﻟﻧﺰ اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﻪ رﺷد و ﺗﺮﻗﯽ و ﻓﺮاھم آوری ﯾک زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت
آﻣﯾﺰ ﺑﺮای ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾت زﯾﺎدی ﻧﯾﺎز دارد و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾد ﺑﻪ دوﻟت ﺧود
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺮده و در ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور ﺧود ﻧﻘش ﺑﮔﯾﺮﻧد.در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺧﻧﮔوی ﻧﯾﺮوھﺎی
اﺋﺗﻼف ﺑﺮ اﯾن ﻋﻘﯾده اﺳت ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ﻧﺎ اﻣﯾد
ﺷده اﻧد زﯾﺮا آﻧﮫﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﭘس از ﺳﭘﺮی ﺷدن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺟﻧگ و ﺑﺣﺮان ﺑﺎ ﮐﻣک
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾک زﻧدﮔﯽ آرام و ﻣﺗﺮﻗﯽ دﺳت ﯾﺎﺑﻧد.او ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد :ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺎاﻣﯾدی
ﻣﺮدم ﻧﺳﺑت ﺑﻪ دوﻟت آﻗﺎی ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی اﻓﺰاﯾش ﻓﺳﺎد اداری و ﻣﺷﮐل ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت.
ﻓﺳﺎد اداری روز ﺑﻪ روز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﯾک ﺑﺣﺮان ﺟدی و ﺧطﺮﻧﺎک ﺟدﯾد ﻣواﺟﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد و اﻓﺰاﯾش ﮐﺷت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﻧﯾﺰﮐﺷور را ﺑﺎ ﻧﺎﺑودی روﺑﻪ رو ﺧواھد ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﮐﺎﻟﯾﻧﺰ اﺑﺮاز داﺷت :ﺳﻪ دھﻪ ﺟﻧگ ،ﻧﺑود ﯾک زﯾﺮ ﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻗوی ،ﻓﻘﺮ و
ﺑﯽ ﮐﺎری ﻣوﺟب اﻓﺰاﯾش ﻓﺳﺎد در ادارات ﺷده اﺳت و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ھﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧود اﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ را از ﺑﯾن ﺑﺮده و از اﻓﺰاﯾش ﮐﺷت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد
ﻣﺧدر ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺣو ﻣﻣﮐن ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﻘﺎم ﻧﯾﺮوھﺎی اﺋﺗﻼف ﺧﺎطﺮ ﻧﺷﺎن ﮐﺮد :در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی زﯾﺎدی ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،اﯾﺟﺎد ﺻدھﺎ
ﮐﻠﯾﻧﯾک ،ﻣﮐﺗب ،ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ و آﺑﯽ ،ﻗﯾﺮ رﯾﺰی ده ھﺎ ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮ ﺳﺮک  ،اﯾﺟﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯾﺗﯽ ،ﺗﻘوﯾت و ﺗﺟﮫﯾﺰ اردو و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ...از
ﺟﻣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ دوﻟت ﺑﺎ ھﻣﮐﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت".
در ﺳﺎل  ۲۰۰۳اﺗﺣﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻣﺑﻠﻎ  ۲۴۰ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﻋده ﮐﺮد و ﮐﺮﻳس ﭘﺎﺗن ﻣﺳﺋول رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺣﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ،در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ ﮔﻔت:
ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﻧدی ﺻورت ﻣﻳﮔﻳﺮد و اﻳن ﺧطﺮ وﺟود دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺮﮐﺮ ﺑﺮﺑﺣﺮان ھﺎی دﻳﮔﺮ)ﻣﻧظور ﺑﺣﺮان ﻋﺮاق و ﮐورﻳﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﺳت(
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓﺮاﻣوش ﮐﻧد .او اﻓﺰود ﮐﻪ وﺿﻌﻳت ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن »ﻏﻳﺮ
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول« اﺳت و زﻧﺎن و اﻗﻠﻳت ھﺎی ﻗوﻣﯽ دراﻏﻠب ﻣوارد ﻣﺗﺣﻣل ﭘﺎﻳﻣﺎل ﺷدن ﺣﻘوق
ﺷﺎن ﻣﻳﺷوﻧد .او اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧواھﺎن اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ رﻳﻔورم در دوﻟت ﮐﺮزی ھﺳﺗﻳم و
اﻳن ﺑﺧﺻوص در ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﯽ ﻧﮫﺎﻳت ﻣﮫم اﺳت ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻳدان ﺧواھد آﻣد  ،ﺑﺎﻳد ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ﺑﺮای ھﻣﻪ و از ﺟﻣﻠﻪ اﻗﻠﻳت ھﺎی ﻗوﻣﯽ
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ﺗﺿﻣﻳن ﮐﻧد.ﮐﺎر اروﭘﺎ آﻧﺳت ﮐﻪ از اﻣﻧﻳت و ﺛﺑﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اطﻣﻳﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧد) .ﺟﺎم ﺟﮫﺎن ﻧﻣﺎ ۱۳BBC ،ﺟﻧوری(۲۰۰۳
ھﻣﭼﻧﺎن ﻳک آژاﻧس اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻣﻳﮐﻧد ،از
ﺗﺷدﻳد ﻧﺎ اﻣﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺧطﺎر داد .اﺑﺎن ﻣک وﻳﻠﻳﺎم ﺧﺑﺮ ﻧﮔﺎر ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ  ،از وﺧﻳم ﺷدن اوﺿﺎع اﻣﻧﻳﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺷدار داده  ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ً
ﻓورا ﺑﻪ اﻳن ﻣﺷﮐل رﺳﻳدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺮاﻗﺑت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ« در
ﺧواﺳﺗﻪ اﺳت
ﮔﺰارش ﺧود ﻣﻳﮔوﻳد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ وﻗت ﻻزم اﺳت ﺗﺎ دوﻟت ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻳن
ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﻳت ﮐﺷور ﺑﺎﺷدو ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻗداﻣﺎت ﻧﻳﺮوھﺎی ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ رھﺑﺮی اﻣﺮﻳﮐﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھدف ﺗﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎی اﻣدادی اﺑﺮاز ﻧﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳت .
»ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺑت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ« اﺧطﺎر ﻣﻳدھد ﮐﻪ آﻣوزش ﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان
ارﺗش ﺳﺎﻟﮫﺎ زﻣﺎن ﻣﻳﺧواھد .ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران وﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐﻪ ﮐﻧﺗﺮول ﺑﺧش
ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺎک اﻳن ﮐﺷور را در اﺧﺗﻳﺎر دارﻧد و ﺑﺎ دوﻟت ﮐﺎﺑل ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن
ﺗﺑﮫﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻼء اﻣﻧﻳﺗﯽ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧد ،اﻣﻧﻳت ﮐﺷور را ﺗﮫدﻳد
ﻣﻳﮐﻧﻧد .ﺑﺳﻳﺎری از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ آﻣوزش دﻳده اﻧد ،ﺑﻪ دﻟﻳل دﺳﺗﻣﺰد ﻧﺎﭼﻳﺰ و ﺷﺮاﻳط
ﻧﺎﻣﺳﺎﻋد زﻧدﮔﯽ در ارﺗش آﻧﺮا ﺗﺮک ﮔﻔﺗﻪ اﻧد .ﮔﺮوه »ﻣﺮاﻗﺑت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ« ﻣﻳﮔوﻳد:
ﻧﻳﺮوھﺎی اﻳﺗﻼف ﺑﺎﻳد ﺑﺮ ﺣﻔظ ﺻﻠﺢ ﺗﻣﺮﮐﺰ ﮐﻧﻧد و ﺗوﺻﻳﻪ ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﻣﺎﻳت
ﮔﺳﺗﺮده ﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣوزش ارﺗش و ﭘوﻟﻳس ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺷﮐﻳل ﻳک ﻧﻳﺮوی ﺣﺎﻓظ ﺻﻠﺢ
درﻧﻘﺎط ﺣﺳﺎس ﺧﺎرج از ﮐﺎﺑل ﺑﭘﺮدازﻧد) .ﺳﺎﻳت ﻓﺎرﺳﯽ  ۱۴ ،BBCﺟﻧوری(۲۰۰۳
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ،از ﻗول اﻣﺎﺗول ،ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺧود درﮐﺎﺑل ﺷﺎم  ۲۴ﺟﻧوری ﮔﺰارش داد
ﮐﻪ :اﻋﺿﺎی ﮐﻣﻳﺗﻪ اﻣدادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ،ﻣﺗﺄﺛﺮاز ﺗﺧﺮﻳب و ﻓﻘﺮﺑﻳﺷﻣﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻣﻳﮔوﻳﻧد آﻧﮫﺎ ﺷواھدﭼﻧداﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺎزﺳﺎزﻳﮫﺎی ﻋﻣده در اﻳن ﮐﺷور را ﻧدﻳده اﻧد.اﻳن
ﺧﺑﺮ ﻧﮔﺎر ﻣﻳﮔوﻳد۸ :ر ۴ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻری ﮐﻪ در ﻧﺷﺳت ﺗوﮐﻳو ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻋده داده ﺷده
،ﻳک ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻋﺟوﻻﻧﻪ ﺑوده ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻳﭼوﺟﻪ ﺑﺮای دوﺑﺎره ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻳﺳت .
ﺑﺮﺧﯽ ازﺗﻌﮫدات ﮐﺷورھﺎ در ﺗوﮐﻳو ﻗﺮﺿﻪ ھﺎی ﺑدون ﺑﮫﺮه ﺑوده  ،ﻧﻪ ﮐﻣک ﺑﻼﻋوض و
ﺑﺮﺧﯽ ھم ﮐﻣک ھﺎی ﻏذاﺋﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﻳﺷده اﺳت  .اﻳن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎرﻣﯽ اﻓﺰاﻳد ﮐﻪ ﺣﺎﻣد
ﮐﺮزی در ﮔذﺷﺗﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ﭘول ﮐﺎﻓﯽ از طﺮف ھﻳﺋت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﺧﺗﻳﺎر او ﮔذاﺷﺗﻪ
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ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻳن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﻋﻼوه ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ ﻳوﻧﻣﺎ)ھﻳﺋت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد( ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﭘل
ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻣک دھﻧده و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﺗﮐﻳﻪ ﺑﺮﮐﻣک ھﺎی
ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺳﺑب ﮔﺮدﻳده ﺗﺎ دو ﺳوم از ﭘول ھﺎی ﮐﻣک ﺷده ﺻﺮف اﻳن ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺷود و
ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی در درﺟﻪ دوم اھﻣﻳت ﻗﺮار ﺑﮔﻳﺮد ..ﻓﻘدان اﻣﻧﻳت ﻣﺷﮐل ﻋﻣده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺳﺑب ﺷده ﺗﺎ ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷﺮی در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ
ﻧﺑﺎﺷد  .ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ﺗﻔﻧگ ﺳﺎرﻻران ﻣﺳﺋوﻻن اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ را ﺗﮫدﻳد و ﺑﺎ اﻋﻣﺎل
ﺧﺷوﻧت اﻣوال اﻣدادی را ﺑﻪ ﻳﻐﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧد .دوﻟت از ﻗدرت ﻻزم در ﺑﻳﺮون از ﮐﺎﺑل
ﺑﺮﺧوردار ﻧﻳﺳت و ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺟذب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ راﻧدارد  .ﺷﺮاﻳط ﻣﺗﺰﻟﺰل،
اﺣﺗﻣﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔذاری دراز ﻣدت را در اﻳن ﮐﺷور از ﺑﻳن ﻣﻳﺑﺮد .ﻓﻘدان اﻣﻧﻳت ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣده
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور اﺳت ).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ۲۴ ،ﺟﻧوری (۲۰۰۳طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۲۰۰۲ﺗﺎ
۲۰۰۶ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣدود  ۱۶وﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾﺎرداﻟﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣک وﻋده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘدار
ﮐﻣﯽ از آن در دﺳﺗﺮس دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ً
اﺧﯾﺮا در ﻳک ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ در ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن ﮔﻔت :از
رﻧﮔﻳن دادﻓﺮ اﺳﭘﻧﺗﺎ،
ﻣﻳﻠﻳﺎردھﺎ داﻟﺮ ﮐﻣک وﻋده داده ﺷده ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓﻘط ﭘﻧﺞ درﺻد آن ﺑﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
داده ﺷده ۲۰ ،درﺻد ﺑﻪ ﺻﻧدوق ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارﻳﺰ ﺷده و ﺑﻘﻳﻪ ﺗوﺳط
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی اﻣدادرﺳﺎن و ﺧود ﮐﺷورھﺎی ﮐﻣک ﮐﻧﻧده ﻣﺻﺮف ﺷده اﺳت.آﻗﺎی اﺳﭘﻧﺗﺎ
دﺳﺗﺎوردھﺎی دوﻟﺗش در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻌد از ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺑن را ﺑﺮﺷﻣﺮد و ﮔﻔت :ھﻔت ﻣﻳﻠﻳون
داﻧش آﻣوز ﺑﻪ ﻣدارس ﻣﯽ روﻧد ،ﺻدھﺎ رﺳﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ھﺰاران ﭘﺮوژه
ﺑﺎزﺳﺎزی در ﭼﺎرﭼوب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ﻣﻠﯽ در روﺳﺗﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور اﺟﺮا ﺷده
اﺳت.او ھﻣﭼﻧﻳن ﺑﻪ آﻣوزش ھﻔﺗﺎد ھﺰار ﻧﻳﺮو در ﻗﺎﻟب ﭘﻠﻳس و ارﺗش ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺿﻌف آﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷورﺷﻳﺎن ﭘﺮاﮐﻧده طﺎﻟﺑﺎن را ﺗﺎﻳﻳد ﮐﺮد).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ
 ۲ﻓﺑﺮوری (۲۰۰۷
رﻧﮔﻳن دادﻓﺮ اﺳﭘﻧﺗﺎ در ۳۰ﺟﻧوری  ۲۰۰۷در ﮐﻧﻔﺮاﻧﺳﯽ در ﺑﺮﻟﯾن اﺷﺗﺮاک ﮐﺮده
ﺑودﮐﻪ اﺗﺣﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ درآن ﮐﻣک ﺷﺷﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﯾورو را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻋده داد .ﻗﺑل از
آن ﺣﮐوﻣت اﻣﺮﯾﮐﺎ از ﮐﻣک ده ﻣﯾﻠﯾﺎرد وﺷﺷﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧﺑﺮداده ﺑود و اﮐﻧون ﺳﻌﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺮ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﯾن ﮐﻣک ھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﻪ
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﺷود ﺗﺎ از آن در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺻورت ﻣوﺛﺮﺗﺮی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﯾن
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درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻗﺑل اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﺗﻌداد  ۸۰۰ﻋﺮاده ﻣوﺗﺮ ﺑﺎ ھﺰاران ﻗﺑﺿﻪ ﺳﻼح
ُﻣدرن ﺑﺎ ﻣﮫﻣﺎت را ﺑﻪ اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣوﯾل داد.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ازﻗول وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻳﻪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ،اﮐﻧون ﯾﻌﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۲۰۰۶
ﻋواﯾد ﮔﻣﺮﮐﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﭼﮫﺎرﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﺑﯾﺷﺗﺮاﺳت .وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯾﻪ ﺿﻣن
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ اش ﮔﻔت :درﺳﺎل ۲۰۰۲ﮔﻣﺮﮐﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﺎدل  ۲۶۰ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮدرآﻣد
داﺷﺗﻪ اﻧد .واﯾن ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﻗﺑل ازاﯾن درﺣدود ۳۷۰ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮﺑﻪ ﺟﯾب زﻣﺎﻣداران
ﻣﺣﻠﯽ ھم ﻣﺮز ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﻣﯾﺮﯾﺧﺗﻪ اﺳت .ﺷﺎﯾد ﯾﮐﯽ از ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﮐﺮزی
را در دورۀ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫورﯾش ،دورﺳﺎﺧﺗن اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن از وﻻﯾت ﻣﮫم ﻣﺮزی ھﺮات
داﻧﺳت .ﻋطﺎﻧور ﻧﯾﺰ ﯾﮐﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﭘﺮﻗدرت دوﻟت ﮐﺮزی در ﻣﺰارﺷﺮﯾف اﺳت ﮐﻪ
ﮐﻣﺗﺮ از دﺳﺎﺗﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ اطﺎﻋت ﻣﯾﮐﻧد وﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﺻدھﺎ ھﺰار ﺟﺮﯾب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ
را ﻏﺻب وﺑﻪ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ھوادار ﺧود در اطﺮاف ﺷﮫﺮ ﻣﺰارﺷﺮﯾف داده اﺳت.
ﺑدون ﺷﺑﮫﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ دﺳت دوﻟت را ﻧﮔﯾﺮد و ﺑﻪ ﺗﺷﮐﯾل اردوی ﻣﻠﯽ
ﻣوﻓق ﻧﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻗوت اﯾن اردوﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﻣﻘﺗدر را ﺑﺮﺳﺮﺟﺎی ﺷﺎن ﻧﻧﺷﺎﻧد و اﻣﻧﻳت
را درﺑﻌد داﺧﻠﯽ ﮐﺷورﺗﺎﻣﻳن ﻧﮐﻧد ،ﺗﻼش ھﺎی دوﻟت در ﺟﮫت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ زودی و ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﻣﺮ ﻧﺧواھد ﻧﺷﺳت  .ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﻣﻳﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﻋﻣده ﺗﺮﯾن ﻋﺎﻣل
ﺑﯽ اﻣﻧﻳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ودﻟﯾل ﮐﻧدی ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزی درﮐﺷوراﻧد و ﺑدون دﺳت ﻳﺎﻓﺗن ﺑﻪ
اﻣﻧﻳت وطﻧﯽ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی ،ﻧﻪ ﺛﺑﺎت ﺳﻳﺎﺳﯽ در ﮐﺷور ﺗﺎﻣﻳن ﻣﻳﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
رﻋﺎﻳت ﺧواھد ﺷد وﻧﻪ ﺑﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ دﺳت ﺧواھﻳم ﻳﺎﻓت.
ﻧﺎظﺮان ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﻘﯾم اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮫﯾﻪ
ﮐﺮدﻧد وﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮدﻧد ﮐﻪ در آن  ٨ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﻪ دوﻟت در ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
وﺣﻘوق اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت دارﻧد وﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﮔﺮدﻧد ،وﻟﯽ اﯾن ﮔﺰارش ﭘس از
ﻧﺷﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺳﺮﻋت ازﺳوی رﯾﺎﺳت اﺟﺮاﯾﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رد ﮔﺮدﯾد.
ﻓﻠﯾم ﮐﺎﯾن ﻣﻌﺎون ﻣﺳوول ﺑﺧش آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮔﺮوه ﻧﺎظﺮان ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪء ﺑﺎ
رادﯾو آزادی ﮔﻔت ،ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋوض اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش از ﻣﺗﮫﻣﯾن
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﻧد ،ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ از اﯾن اﻓﺮاد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن ﯾک ﻣﺷﮐل اﺳت ".اﯾن ﮔﺰارش را
ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎظﺮان ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﺷﺮ ﮐﺮده ،ﭘﺮ از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھﺎی
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زﯾﺎد آﻣﺎده ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﺣﮐوﻣت ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷد ،روی آن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﻧد و
آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺳوول ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده اﻧد ،ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺑﮐﺷﺎﻧد" .
در ﮔﺰارش اداره ﻧﺎظﺮان ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ) (٢٠١٥/٣/٣ﺑﻪ ﻧﺷﺮ
رﺳﯾده از ﻋﺑداﻟﺣﮐﯾم ﺷﺟﺎﻋﯽ ﯾک ﻗوﻣﺎﻧدان در وﻻﯾت ارزﮔﺎن ،ﺧﯾﺮ ﻣﺣﻣد ﺗﻣﯾور ﺳﺎﺑق
ﻗوﻣﺎﻧدان اﻣﻧﯾﻪ وﻻﯾت ﺗﺧﺎر ،ﻋﺰﯾﺰ ﷲ ﯾک ﻗوﻣﺎﻧدان وﻟﺳواﻟﯽ ارﮔون وﻻﯾت ﭘﮐﺗﯾﮐﺎ ،ﻧﺟﯾب
ﷲ ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ رﯾﯾس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ وﻻﯾت ﺗﺧﺎر ،ﻣﯾﺮ ﻋﻠم ﺳﺎﺑق ﻗوﻣﺎﻧدان ﺣﺰب ﺟﻣﻌﯾت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻧور ﺳﺮﭘﺮﺳت وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ،اﺳدﷲ ﺧﺎﻟد ﺳﺎﺑق رﯾﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋﺑداﻟﺮازق ﻗوﻣﺎﻧدان اﻣﻧﯾﻪ وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر ،ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳت.
اداره ﻧﺎظﺮان ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ از اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﮐﺷورھﺎی ﮐﻣک ﮐﻧﻧده ﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر آورﻧد ﺗﺎ اﻓﺮادی را ﮐﻪ در داﺧل ﺣﮐوﻣت ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺗﺧطﯽ از
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻧد ،ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﮐﻧد).ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ(٢٠١٥/٣/٥
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مقاله دھم
اسماعيل خان وامارت او در ھرات پس ازسقوط طالبان
]در اين مقاله به گذشتۀ و دورۀ جھاد اسماعيل
خان وروابط او با سازمانھای استخباراتی کشورھای
منطقه ونيزنيروھای شوروی درزمان اشغال،اشاره يی
نشده است وفقط برکار کردھای او بعد ازسقوط طالبان و
برگشت او از ايران وچنگ انداختن برھرات وعملکرد
ھای او دراين واليت تماس گرفته شده است.اين نوشته
براساس گزارشھای خبرنگاران رسانه ھای معتبر بين
المللی وگزارش ھای نھادھای دفاع از حقوق
بشرسازمان ملل متحد ،بطور فشرده تاليف شده است[.
.

اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن
ﯾﮐﯽ ازﺟﻧﮔﺳﺎﻻران اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل  ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن) وزﯾﺮ اﻧﺮژی وآب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

اﺳت ﮐﻪ ﺑﻌد ازﺷﮐﺳت از دﺳت طﺎﻟﺑﺎن در ١٩٩٥ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮارﮐﺮد وﭘس از ﺳﻘوط
طﺎﻟﺑﺎن او ﺑﺮھﺮات ﺗﺳﻠط ﯾﺎﻓت ودرزﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯾش در ھﺮات ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ را
ﺳﺧﺗﮔﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺮ از زﻣﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮﺷﮫﺮوﻧدان ھﺮات ﺗﻌﻣﯾل وﺗﺣﻣﯾل ﻣﯾﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﻗﺳﺎوت واﺳﺗﺑداد ﮐم ﻧظﯾﺮی ﺑﺮﻣﺮدم ھﺮات ﺣﮐوﻣت ﮐﺮد وﺳد آھﻧﯾﻧﯽ در
ﺟﻠو آزادی ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﻣﺮدم ھﺮات ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷد .ﻋواﯾد ﺳﺮﺷﺎر ﮔﻣﺮﮐﺎت ھﺮات ﺑﻪ وی
اﻣﮐﺎن داده ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺷﮐﯾل ﯾک اردوی ﺷﺧﺻﯽ ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮه ازﻣﻠﯾﺷﻪ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ در
آن وﻻﯾت از ﻧﻔوذ وﻗدرت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧوردارﺷود .وی ﺧوﯾﺷﺗن را اﻣﯾﺮ ﺣوزۀ ﻏﺮب ﻟﻘب
داده ﺑود و وﻻﯾﺎت ﻏور ،ﺑﺎدﻏﯾس وﻓﺮاه و ﻧﯾﻣﺮوز را ﺗﺎﺑﻊ وﻻﯾت ھﺮات ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود و
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واﻟﯾﺎن آن وﻻﯾﺎت را واداﺷﺗﻪ ﺑود ﺗﺎ ﺑﺟﺎی ﺣﮐوﻣت ﻣﺮﮐﺰی از اوﻓﺮﻣﺎن ﺑﺑﺮﻧد ) دوﻟﺗﯽ در
درون دوﻟت( .ﺳﻔﺮھﺎی ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﻪ وی ﺑﻪ ﺗﮫﺮان وﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن وﻋﻘد ﻗﺮاردادھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
وﺗﺧﻧﯾﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن دو ﮐﺷور ،ﺑﻪ وﺿوح ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺮﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن دوﻟت ﮐﺮزی و
دوری ﺟﺳﺗن از دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷد .ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾدن او ازﺣﮐﻣﺮواﺋﯽ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﻪ در
ﻏﺮب ﮐﺷور ،ﺷﺎﯾد ﯾﮐﯽ از دﺳت آوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دوﻟت ﮐﺮزی ﺑﺎ ﮐﻣک دوﺳﺗﺎن ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ او ﺑﺎﺷد.
ﺣﺎﻣدﮐﺮزی درﺗﺎرﻳﺦ  ۲۴اﮐﺗوﺑﺮ ،٢٠٠٢در ﻣﺮاﺳم اﻓﺗﺗﺎح ﺳﻣﻳﻧﺎر رؤﺳﺎی ﻣﺣﺎﮐم
وﻻﻳﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن و ﻣﺳووﻟﻳن وﻻﻳﺎت ﮐﻪ از اواﻣﺮدوﻟت ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺮﮐﺷﯽ
ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،ھوﺷدار داده ﮔﻔت»:در اﮐﺛﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺷورﻣﻧﺎزﻋﻪ و ﺟﻧگ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
دﺳت آوردن ﻋواﻳد ﮔﻣﺮﮐﺎت و ﻣﺎﻟﻳﺎت دوﻟﺗﯽ اﺳت «.او ﻋﻼوه ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن
ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺮای ﺑدﺳت آوردن ﭘول ﻣﯽ ﺟﻧﮔﻧد و ﻣﺮدم ﺑﻳﮔﻧﺎه در ﻣﻳﺎن آﺗش ﺟﻧگ آﻧﺎن ﺟﺎن
ﻣﻳدھﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻧگ ﻣﻳﮐﻧﻧد ﭘول ﮐﺎﻓﯽ دارﻧد و ﺗﻧﮫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﻣﻊ ﻣﻳﮐﻧﻧد و از رﯾﺧﺗن
ﺧون زن و ﻣﺮد اﻳن ﻣﻠت ھﻳﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧدارﻧد و وﺟود ﺷﺎن از ﺧون ﻣﻠت ﻓﺮﺑﻪ ﺷده  ،اﻣﺎ ﺑﺎز
ھم رﺣم ﻧدارﻧد .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻓﮐﺮ ﻣﻳﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﮐﺮزی ﺑﺎ اﻳن ھﻣﻪ ﻣﺷﮐﻼت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن در
ارگ را ﺗﺮﺟﻳﺢ ﻣﻳدھد ،اﺷﺗﺑﺎه ﻣﻳﮐﻧﻧد «.در اﻳﻧﺟﺎﮐﺮزی ﺳوﮔﻧد ﻳﺎد ﻧﻣود ﮐﻪ»:ھﺮ ﺛﺎﻧﻳﻪ ﺑودن
در ارگ ﺑﺮاﻳش ﭼون ﺟﮫﻧم اﺳت  ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻳد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ دﻳﮔﺮ ﺑﺮاﻳﺷﺎن ﻣوﻗﻊ ﻧﻳﺳت«.
آﻗﺎی ﮐﺮزی ﮔﻔت» :ﺷش ﻣﺎه اداره ﻣؤﻗت را ﺑﺎ ھﻣﻪ ﻧﺎ ﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎﻳش ﺗﺣﻣل
ﮐﺮدﻳم و در ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﮫﺎﻧﻳﺎن وﻋده ﺳﭘﺮدﻳم ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻋدل و اﻧﺻﺎف و اﻣﻧﻳت را ﺗﺄﻣﻳن ﻣﻳﮐﻧﻳم  ،اﻣﺎ در ﺑﺳﺎ ﻣوارد ﻋدل و اﻧﺻﺎف و اﻣﻧﻳت
وﺟود ﻧدارد .ﻋﺎﻣل ﺑﯽ اﻧﺻﺎﻓﯽ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺿﺎی ﻣن در
ﭘﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﺷده اﻧد.«.رﺋﻳس دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﻓﺰود ﮐﻪ  ۷۵ھﻳﺋت ﺻﻠﺢ از طﺮف
دوﻟت ﺑﻪ وﻻﻳﺎت ﮐﺷور ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷده ﮐﻪ ﻣﺣﺗوای ﮔﺰارﺷﺎت ھﻣﻪ آﻧﺎن ﻳﮐﺳﺎن اﺳت  :ﻳﻌﻧﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ھم ھﻣﺑﺳﺗﻪ اﻧد وﻟﯽ از واﻟﻳﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن اﻣﻧﻳﺗﯽ ﺷﮐﺎﻳت دارﻧد.آﻗﺎی ﮐﺮزی در
ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﮔﻘت  :ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ﮐﻪ از وﺣﺷت ﭼﻧد ﻧﻔﺮ طﺎﻟب ﺑﮐﺷورھﺎی دﻳﮔﺮ
ﻓﺮارﮐﺮده ﺑودﻧد وﻟﯽ اﮐﻧون ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﺑﺎره ﺑﻘدرت رﺳﻳده اﻧد ،ﺑﺮآﻧﮫﺎ
ظﻠم ﻣﻳﮐﻧﻧد)".آزاﻧس ﺧﺑﺮی ﺑﺎﺧﺗﺮ٢٤اﮐﺗوﺑﺮ(
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ﻣﻧظورﮐﺮزی ازاﯾن ﺗذﮐﺮ،ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم و اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﺧﺎن وﻋطﺎﻣﺣﻣدﻧور ﺑودﻧد ﮐﻪ
از دﺳت طﺎﻟﺑﺎن اوﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯾﻪ و دوﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان وﺳوﻣﯽ ﺑﻪ ﮐوﻻب ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن ﻓﺮارﮐﺮده
ﺑودﻧد ،وﻟﯽ اﮐﻧون ﮐﻪ دوﺳﺗم ﺑﺮﺗﺧت ﻗدرت ﺷﺑﺮﻏﺎن واﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﺮﺗﺧت ھﺮات
وﻋطﺎﻧور ﺑﺮﺳﺮﯾﺮﻗدرت ﺑﻠﺦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﻧد ،ھﺮﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﺳت ﺑﻪ ﺗﺻﻔﯾﻪ ھﺎی ﻗوﻣﯽ
ﻣﯾﺰدﻧد و اطﺎﻋت از ﮐﺮزی را ﺑﺮای ﺧود ﻋﺎر ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد.
رادﻳو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺷﺎم  ۱۵دﺳﺎﻣﺑﺮ ۲۰۰۲ﮔﺰارش داد ﮐﻪ :ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی  ،رﺋﻳس
دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺑﺎ ﺻدور ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ  ،ﻓﻌﺎﻟﻳت رھﺑﺮان ﺳﻳﺎﺳﯽ را در زﻣﻳﻧﻪ ھﺎی
ً
ﻓورا ﺑﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﻣد ،آﻣده
ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳت  .در اﻳن ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑودﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷوری و ﻟﺷﮐﺮی ﺣق ﻧدارﻧد در ھﺮ دو زﻣﻳﻧﻪ ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﻳﺮ ﻧظﺎﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﻳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮔﻔﺗﻪ ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران ،اﻳن اﻗدام آﻗﺎی ﮐﺮزی را ﻣﯽ ﺗوان ﮐوﺷش اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﮐﻧﺗﺮول ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی اﻳن ﻓﺮﻣﺎن ،ﻣﯽ
ُ
دوﺳﺗم و اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن و ﮔل آﻗﺎ ﺷﻳﺮزی و ﻓﮫﻳم وزﻳﺮ دﻓﺎع ،از ﻳﮐﯽ از دو
ﺑﺎﻳﺳﺗﯽ آﻗﺎی
ُﭘﺳت ﻓﻌﻠﯽ ﺧوﻳش ﻣﺛﻼً از ﭘﺳت ﻧظﺎﻣﯽ ﺻﺮف ﻧظﺮ ﮐﻧﻧد ،در ﻏﻳﺮ اﻳن ﺻورت آﻧﮫﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﺑﺮ ﺗﺷﮐﻳﻼت ﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺗﮐﻳﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد اﻧﺗظﺎر ﻋﻧوان و ﻣوﻗﻌﻳت ﻣﮫﻣﯽ را در دوﻟت ﻓﻌﻠﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد).رادﻳو ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ
 ۱۶دﺳﻣﺑﺮ(۲۰۰۲
در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۷دﺳﻣﺑﺮدو ﻧﻔﺮازﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﻘﺗدر ﻳﻌﻧﯽ ﮔل آﻗﺎ ﺷﻳﺮزی و ﻋﺑداﻟﺮﺷﻳد
دوﺳﺗم اطﺎﻋت ﺧود را از ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی اﺑﺮاز داﺷﺗﻧد وﺷﯾﺮزی واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﮔﻔت
 :او ﺗﻣﺎم ﻓﺮاﻣﻳن و دﺳﺗورات دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﭘذﻳﺮد و ﺑﺰودی ﺗﺻﻣﻳم ﺧود را ﻣﺑﻧﯽ
ﺑﺮ اﻧﺗﺧﺎب ﻳﮐﯽ از اﻳن دو ﭘﺳت اﻋﻼم ﺧواھد ﮐﺮد  ،وﻟﯽ از طﺮف اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﺟواﺑﯽ
در راﺑطﻪ ﺑﻪ اﻳن ﻓﺮﻣﺎن داده ﻧﺷد .اﻳن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑودﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﻳک
ﺑﺎر دﻳﮔﺮ از ﺷﻳوه ﺣﮐوﻣت اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن در ھﺮات و از ﻧﺣوه ﺑﺮﺧورد او ﻧﺳﺑت ﺑﻪ زﻧﺎن
در ﮔﺰارش ﺗﺎزه ﺧود اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺮده ﺑود و اﻳن اﻧﺗﻘﺎد در ﻧﺷﺳت اﺳﻠو)در  ۱۷دﺳﻣﺑﺮ(۲۰۰۲
ﺑﻪ ﺣﻳث ﺣﺮﺑﻪ ﯾﯽ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﮐﺮد دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ﺑﮐﺎر رﻓت و ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺣﮐوﻣت
ﻧﺎروی  ،اﻋطﺎی ﮐﻣک  ۵۵ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮی ﺧود را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ، ۲۰۰۳ﻣﻧوط ﺑﻪ
رﻋﺎﻳت ﺣﻘوق زﻧﺎن در اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﻳﺎﺳﯽ واﻧﻣود ﮐﺮد) .در ﮐﻧﻔﺮاﻧس اﺳﻠو
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۲۰ﮐﺷور ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﮫﺎن اﺷﺗﺮاک ورزﻳده ﺑودﻧد و ﻳک ﻣﻳﻠﻳﺎرد و  ۲۳۰ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮﮐﻣک ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل ۲۰۰۳ﻣﺗﻌﮫد ﺷدﻧد ).ﺟﺎم ﺟﮫﺎن ﻧﻣﺎ ۱۷BBC ،دﺳﻣﺑﺮ(
ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﻋواﯾد ﮔﻣﺮک ھﺮات را ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﯾن ﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه
ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﻣﯾﺷد ،ھﻣﻪ را ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ذﺧﯾﺮه ﻣﯾﮐﺮد و از ﮔﺎو ﻏدودی ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺗن ﭘﺎرک ﻣﻠت و ﯾﺎ ﺑﻧﺎی ﯾﺎد ﺑودی ازﺷﮫدای ﺟﮫﺎد ،وﯾﺎ ﺑﮐﺷﯾدن ﺧﯾﺎﺑﺎن وﭼﺎرﺳوﻗﯽ ﮐﻪ
ھﺰﯾﻧﮥ ﺗﻣﺎم آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﻧدازۀ ﯾﮐﺮوزۀ ﻋواﯾد ﮔﻣﺮک ھﺮات ﻧﻣﯾﺷود ﺑﻣﺻﺮف ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد .ﭼﺮا
ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ ﺻﺎﺣب ﺑﺎ وﺟود درﺧواﺳت رﺋﯾس دوﻟت ﺗﺎ اﺧﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮔﺮدﯾد ﻟﯾﺳت داراﺋﯽ
ھﺎی ﻣﻧﻘول وﻏﯾﺮ ﻣﻧﻘول ﺧود را اراﺋﻪ ﮐﻧد؟ﺑﻣﺎﻧد آﻧﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧک ھﺎی ﺧﺎرج ذﺧﯾﺮه
دارد.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ازﻗول وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻳﻪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ،درﺳﺎل ۲۰۰۲ﮔﻣﺮﮐﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﻌﺎدل  ۲۶۰ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮدرآﻣد داﺷﺗﻪ اﻧد ،وﻟﯽ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯾﻪ ﺿﻣن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ۲۰۰۶ﮔﻔت اﮐﻧون ﮔﻣﺮﮐﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ از ﭼﮫﺎرﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﻋواﯾد
دارد .وزﯾﺮﻣﺎﻟﯾﻪ اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﻪ ﻗﺑل ازاﯾن ۳۷۰ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮﺑﻪ ﺟﯾب زﻣﺎﻣداران ﻣﺣﻠﯽ ھم
ﻣﺮز ﺑﺎﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﻣﯾﺮﯾﺧﺗﻪ اﺳت.
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻣﺟﺑورﺷد ظﺎھﺮاً ﺑﻪ وﻻﯾت داری اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧد واز ﺑﺧش
ﻧظﺎﻣﯽ )ھﺮﭼﻧد ﻧﯾﺮوھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ھﻣﻪ ازاو اطﺎﻋت ﻣﯾﮐﺮدﻧد( ﺻﺮف ﻧظﺮﮐﻧد .اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺧﺎن ﮐﻪ اﻣﺎرت را ﺑﺮ وﻻﯾت ﺗﺮﺟﯾﺢ ﻣﯾداد ﺑﻪ ﻋﻧوان "اﻣﯾﺮ" ﺣوزه ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻔﺮھﺎی
رﺳﻣﯽ ﺑدون اﺳﺗﯾذان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت وﺑﺎ طﺮف ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻗﺮاردادھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی وﺗﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺳت ودوﻟت ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ھﯾﭻ ﻣﯾﮔﺮﻓت .رﺋﯾس
ﺣﮐوﻣت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﮐﻪ از اﯾن اﺟﺮاآت اﻣﯾﺮﺻﺎﺣب ﺧواھﯽ ﻧﺧواھﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑﺮد ،وی را ﺑﻪ ﺣﯾث وزﯾﺮﻣﻌﺎدن وﺻﻧﺎﯾﻊ درﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﺧود ﺟﺎی داد ،اﻣﺎ اﻣﯾﺮﺻﺎﺣب از
ﻗﺑول اﯾن ﭘﺳت ﺳﺮﺑﺎز زد و درﺧﺎﻧﻪ ﻧﺷﺳت .ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮاﻣﺮﯾﮐﺎ ﺧﻠﯾﻠﺰاد ﺑﻪ ھﺮات رﻓت
وﺑﻪ دﻟﺟوﺋﯽ او ﭘﺮداﺧت  ،ﻣﮔﺮ او راﺿﯽ ﻧﮔﺮدﯾد .در ھﺮات واﻟﯽ دﯾﮔﺮی ﻣﻘﺮرﺷد،
اﻣﺎﺣﺿور اﯾن واﻟﯽ ﺑﺮ اﻣﯾﺮﺻﺎﺣب ﻧﺎﮔوار آﻣد و ﻋده ای ازھواداراﻧش را دﺳﺗور داد
دﺳت ﺑﻪ ﺗظﺎھﺮات ﺧﺷوﻧت آﻣﯾﺰ ﺑﺰﻧﻧد .ھواداران اﻣﯾﺮﺻﺎﺣب دﺳت ﺑﻪ آﺷوب زدﻧد
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وﺗﻌدادی ازﻋﻣﺎرات دوﻟﺗﯽ و ﻧﮫﺎدھﺎی اﻣداد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺷﻣول ﻧﮫﺎد ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ھﻣﺮاه
ﺑﺎﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد.
اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮐﻪ ازﻣدﺗﮫﺎ ﻗﺑل ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﺮﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﺷﯾﻧدﻧد ﺗﺳﻠط داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ
اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﺧﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺿورش ﺑود ،درﭼﻧﯾن ﻓﺮﺻﺗﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻣوش ﮐﺮدن آﺷوب
اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﺧﺎن وﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺑﺳﺮﻋت ﺗوﺳط ھﻠﯾﮐوﭘﺗﺮ از ھوا ﺑﻪ ھﺮات رﺳﯾد و ﺑﻪ
ﺗظﺎھﺮﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺧطﺎرداده ﺷد ﺗﺎ ﻣﺗﻔﺮق ﺷوﻧد ﻣﮔﺮ ﺗظﺎھﺮ ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﺳت از ﺧﺷوﻧت
ﻧﮔﺮﻓﺗﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﺮﺗظﺎھﺮﮐﻧﻧدﮔﺎن از ھوا آﺗش ﮔﺷودﻧد و ﺑﺎ ﮐﺷﺗن  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﺗن از
ﺷورﺷﯾﺎن ،آﺷوب را ﺧﺎﻣوش واﻣﻧﯾت را دوﺑﺎره در ھﺮات ﻗﺎﯾم ﮐﺮدﻧد و ﺑﺮ اﻗﺎﻣﺗﮔﺎه
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﻧﯾﺰ ﭘﮫﺮه ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺿﺮب ﺷﺻت اﻣﺮﯾﮐﺎ را
اﺣﺳﺎس ﮐﺮد و درﺧﺎﻧﻪ اش زﯾﺮ ﻧظﺎرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓت.
ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﻗﺮﻋﻪ وزارت اﻧﺮژی وآب ﺑﻪ ﻧﺎم او
ﺑﺮآﻣد و اﯾن ﺑﺎر ﺻﻼح درآن دﯾد ﺗﺎ ﭘﺳت ﺟدﯾد را ﺑﭘذﯾﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﺮود .وﻗﺗﯽ ﺳﺎﯾﻪ
اﺳﺗﺑداد وی از ﺳﺮﻣﺮدم ھﺮات ﮔم ﺷد ،دﻟﮫﺎی ﻣﺮدم از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﮔﺮدﯾد وﻗﻔل
ﺳﮐوت از ﻟﺑﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷد وﻣﺮدم ﺧﺎطﺮات و ﭼﺷﻣدﯾدھﺎی ﺟﺎﻧﮐﺎه ﺧود را ازدوره
ﺣﮐوﻣت اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﺣﮐﺎﯾت ﮐﺮدﻧد.

فرازھايی ازگزارشھای خبرگزاران بين المللی :
ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺮای ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ازﺣوادث و
ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ
رﺧداد ھﺎی ﻣﮫم ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻓﺮھﻧﮔﯽ ﮔﺰارﺷﮔﺮان ﺧود را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾﺎ
وﻻﯾت ﻣورد ﻧظﺮ ﻣﯾﻔﺮﺳﺗﻧد وآن ﮔﺰارﺷﮔﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی وﯾﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺻﯾﺑت ﺷده اﻧد در ﺗﻣﺎس ﺷوﻧد وﺣﻘﺎﯾق را از زﺑﺎن ﻣﺻﯾﺑت رﺳﯾدﮔﺎن ﺑدون
ﺣب وﺑﻐض ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺷﻧوﻧد وﺿﺑط ﻧﻣﺎﯾﻧد .رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾﺰ از ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم
ً
ً
وﺛﺎﻧﯾﺎ در رﺷﺗﮥ ﺧﺑﺮﻧﮔﺎری وژورﻧﺎﻟﯾﺰم
اوﻻ ﺑﺰﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﻠد ﺑﺎﺷد
ﻣﺣل ،ﮐﺳﯽ را ﮐﻪ
ﺗﺟﺮﺑﻪ وﺳﺎﺑﻘﻪ ای داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﻪ ﻋﻧوان ﮔﺰارﺷﮔﺮ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻل
ً
وطﺑﻌﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ
راﺳﺗﯽ ودرﺳﺗﯽ ،ﮔﺰارش ﺧود را روزاﻧﻪ ﺗﮫﯾﻪ وارﺳﺎل ﮐﻧﻧد
ای ﺑﻐﻠط ﮔﺰارش داده ﺷود ،ﺷﺧص ﮔﺰارﺷﮔﺮاﻋﺗﺑﺎر ﺧود را ودر ﻧﺗﯾﺟﻪ ﮐﺎروﺣﻘوق ﺧود
را از دﺳت ﻣﯾدھد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﮔﺰارﺷﮔﺮ ھﯾﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﯾﻪ ﮔﺰارش ھﺎی دروﻏﯽ ﻧدارد
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واﯾن اﻓﺮاد واﺷﺧﺎص ﺧﺎطﯽ ،ﻣﺗﺟﺎوز وﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻧد ﮐﻪ ﻣﺗوﺳل ﺑﻪ دروغ ﮔوﺋﯽ
وﮐﺗﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾق ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﺗﮫم ﺳﺎﺧﺗن ﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮو ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎی ﮔﺮوھﯽ وﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﮔﺰارﺷﮔﺮان  ,bbcوﺻدای اﻣﺮﯾﮐﺎ،ھﯾﭼﮔﺎھﯽ ازﺟﺮم و ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﺣق زﻧﺎن واﻗﻠﯾت ھﺎی ﻗوﻣﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮوﻧدان دروﻻﯾﺎت
دوردﺳت ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن در زﯾﺮ ﻓﺮازھﺎﯾﯽ از ﮔﺰارش ھﺎی اﯾن ﻧﮫﺎدھﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺑﺎرۀ راه و روش ﺣﮐوﻣﺗداری اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻣﯾﺷود وﻗﺿﺎوت
را ﺑﻪ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن واﻣﯾﮔذارم.

ھمه اميدھای ما بربادرفت:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﮔﺰارﺷﯽ اطﻼع داد ﮐﻪ :در
ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧﺎﻳﺎت ﻳک ﺟﻧگ ﺳﺎﻻر دﻳﮔﺮ ﮐﻪ ھم ﻗﻣﺎش دوﺳﺗم اﺳت ،ﺑدون ﻋﮐس
اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ اداﻣﻪ دارد .ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد  :ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏم ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ
اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﻣﻧطﻘﻪ » اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﮐﻪ ﺧود را" اﻣﻳﺮ ھﺮات" ﻟﻘب داده اﺳت ،ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
وﺣﺷﻳﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﺑﺮ ﺷﮫﺮ ﺣﮐم ﻣﻳﺮاﻧد «.اﻳن ﺗورن اﺳﺑق ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑود،
در ﻧواﻣﺑﺮ  ۲۰۰۱ﺑﺎ ﭘول و ﺗﺟﮫﻳﺰات اﺋﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ وارد ﺷﮫﺮ ھﺮات ﮔﺮدﻳد.
اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن از ﻧظﺮ »دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﻠد« وزﻳﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﻳﮐﺎﻳک »ﺷﺧص،ﻣﻼﻳم وﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد« اﺳت ،اﻣﺎ از دﻳدﮔﺎه ﺷﺎھدان ﻋﻳﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
ﮔﻔﺗﮔو ﮐﺮده اﻧد »،ﻳک ﺟﺎﻧﯽ و ﻳک آدﻣﮐش ﺧوﻧﯽ اﺳت « .ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد »:در ھﺮات
ﺗوﻗﻳف  ،ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﺧﺷوﻧت ﺟﺳﻣﯽ  ،ارﻋﺎب  ،آزار اﻗﻠﻳﺗﮫﺎی ﻗوﻣﯽ ﺑﺧﺻوص اﻗﻠﻳت
ﭘﺷﺗون ،ﺳﺮﮐوب آزادﻳﮫﺎی دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ،ﺗﺑﻌﻳض ﺟﻧﺳﯽ و ﺻدھﺎ اﻗدام ﺳﺮﮐوﺑﮔﺮاﻧﻪ دﻳﮔﺮ
زﻧدﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم را زھﺮآﮔﻳن ﮐﺮده اﺳت«.
ﻳک ﺑﺎﺷﻧدۀ ھﺮات ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮﮔﻔت  » :ﭼﯽ ﭼﻳﺰ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻐﻳﻳﺮ ﮐﺮده اﺳت ؟ ﺗﻣﺎم اﻣﻳدھﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺗﻪ اﺳت  ...ھﻣﺎن ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران
دﻳﺮوز ﺑﺎر دﻳﮔﺮ ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﻳده اﻧد .ﺑﻧﻳﺎد ﮔﺮاﺋﯽ ﺑﺎر دﻳﮔﺮ ﺑﻳداد ﻣﻳﮐﻧد و روز ﺗﺎروز
ﻧﻳﺮوﻣﻧد ﺗﺮﻣﻳﺷود «.ﮔﺰارش از ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ﺗﺎ ﻳک ھﻳﺋت ﻣﺧﺗﻠط اﻓﻐﺎﻧﯽ-
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد راﺟﮫت ﺑﺮ رﺳﯽ ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻧطﻘﻪ ھﺮات ﺑﻔﺮﺳﺗد و اﻗداﻣﺎت ﺟدی را ﺑﺮای
ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺷﺎھدان ﻋﻳﻧﯽ روی دﺳت ﮔﻳﺮد).ﻣﺟﻠﮥآﻳﻧده  ،ﺷﻣﺎره (٢٠٠٣، ۱۶
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ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن ،ﻣﺳﺋول ﺑﺧش آﺳﯾﺎﺋﯽ ادارۀ ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮدر ﻧﯾوﯾﺎرک وﻳﮐﯽ
از ﻧوﻳﺳﻧدﮔﺎن اﻳن ﮔﺰارش ﮔﻔﺗﻪ اﺳت :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻳﮔوﻳد ﮐﻪ ﺧواﺳﺗﺎر ﮐﺎھش ﻣﻳﺰان
ﻗدرت و ﻧﻔوذ ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت  ،اﻣﺎ » در ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻳن
اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﺳت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ از دﺷﻣﻧﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻳد «.در اﻳن ﮔﺰارش
ً
ﺷﺧﺻﺎ دﺳﺗور
ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﻪ ﺷده اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۲واﻟﯽ ھﺮات  ،اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن،
ﺑﺎز داﺷت و ﺿﺮب و ﺷﺗم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺧود را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳت .اﻓﺮاد زﻧداﻧﯽ ﺷده
ﺗوﺳط ﭼوب و ﮐﻳﺑل و ﻗﻧداق ﺗﻔﻧگ ،ﻟت و ﮐوب ﮔﺮدﻳده و در ﺑﺳﺎ ﻣوارد زﻧداﻧﯽ ھﺎ از ﭘﺎ
آوﻳﺰان ﺷده و ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﺷوک ھﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﮐﻧﺟﻪ ﻣﻳﺷوﻧد .اﻳن ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ از ﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﻳﻪ اﻗوام ﭘﺷﺗون و ﺗﺻﻔﻳﮥ آﻧﮫﺎ در ھﺮات ﺣﮐﺎﻳت دارد .راﭘور ﻣﯽ اﻓﺰاﺑد »:اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن
و ﭘﻳﺮواﻧش ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن وﻧﺎﺷﺮﻳن را اﺧطﺎر داده و ﻳک ﺗﻌداد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی داﺧﻠﯽ را ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﻳت داده ﺑﺷدت ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول دارﻧد ،ﮔﺮوه ھﺎی ﻏﻳﺮ ﺳﻳﺎﺳﯽ از اﺟﺗﻣﺎع ﮐﺮدن
ﺧود داری ﻣﻳﮐﻧﻧد و ﻣﺣﺻﻠﻳن ﭘوھﻧﺗون از ﻣﺑﺎﺣﺛﻪ ﭘﻳﺮاﻣون ﺳﻳﺎﺳت اﺟﺗﻧﺎب ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد.
ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن ﻣﻳﮔوﻳد»:ھﺮات از ﻗﺮﻧﮫﺎ ﺑدﻳﻧﺳو ﺑﻪ ﺣﻳث ﻣﺮﮐﺰ آزاد ﺗﻣدن و ﻓﺮاﮔﻳﺮی
ﻋﻠم و داﻧش ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده اﺳت  .طﺎﻟﺑﺎن ﮐوﺷﻳدﻧد ﺗﺎ آﻧﺮا ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد .اﮐﻧون اﺳﻣﺎﻋﻳل
ﺧﺎن راه آﻧﮫﺎ را اداﻣﻪ ﻣﻳدھد «.اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﮐﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺰدﻳﮐﯽ ﺑﺎ اﻳﺮان دارد ،ﮔﻔﺗﻪ
ﻣﻳﺷود ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧدھﯽ  ۳۰ھﺰار ﻣﻠﻳﺷﻪ را ﺑدوش دارد ﮐﻪ از ﺑﮫﺗﺮﻳن ارﺗش ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﮔﺎه ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﻼح ﻣﻳﺑﺎﺷد .از وﻗﺗﯽ ﮐﻪ وی ﻗدرت را ﺑدﺳت
ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت  ،اﻗﻠﻳت ھﺎی ﭘﺷﺗون در ﻣﻧطﻘﻪ از ﭼور و ﭼﭘﺎول و آزار واذﻳت اﻓﺮاد ﻣﺳﻠﺢ
اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﺑﺻورت درد آوری ﺷﮐﺎﻳت دارﻧد.
ﺳﻳﻔﺗن ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد» :اﻣﺮﻳﮐﺎ و اﻳﺮان ﺑﺎﻻی اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻧﻔوذ ﻗوی دارﻧد .آﻧﮫﺎ وی
را در ﻣوﻗف اﻣﺮوزه اش ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﺮده اﻧد ،اﮐﻧون آﻧﮫﺎ ﻣﺳووﻟﻳت دارﻧد ﺗﺎ اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن را
ﻣﺟﺑور ﺳﺎزﻧد ﮐﻪ در روش ﺧود ﺗﺟدﻳد ﻧظﺮ ﻧﻣﺎﻳد «.ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن ﻣﻳﮔوﻳد :ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳن ﻧظﺮ
ھﺳﺗﻳم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻊ در ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺗﺮﺷده ﻣﻳﺮود ،واﻳن اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﺎﻻت
ﻣﺗﺣده و ﻣﺗﺣدﻳﻧش ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﻳﮐﻧﻧد ،آزاد
ﻧﺷده ،ﺑﻠﮐﻪ در ﺣﻘﻳﻘت ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت ﺟدی ﻣواﺟﻪ اﺳت  ).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۴ ،ﻧوﻣﺑﺮ،۲۰۰۲
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺟﻠﻪ آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ(
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ً
ﺑﻌدا درﮔﻔﺗﮔوی رادﻳوﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﻳﺰ ﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﻪ ھﻳﺋت
ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن
ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ھﺮات ﺑﺎ ﻳﮐﺻد ﺗن از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آﻧﺟﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻧﻣوده و ﺑﻌد اﻳن
ﮔﺰارش را ﺑﺮوﻳت اﻳن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھﺎ ﺗﮫﻳﻪ ﮐﺮده اﺳت  .ﻣﺮدم از ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در
ھﺮاس اﻧد و در آﻏﺎز ﻣﻳﮔوﻳﻧد اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن آدم ﺧوﺑﯽ اﺳت ،اﻣﺎ اﮔﺮﻣﺻﺎﺣﺑﻪ در ﺧﻔﺎ
ﺻورت ﺑﮔﻳﺮد و ﺷﺧص ﻣطﻣﺋن ﺷود ﮐﻪ ﻧﺎﻣش اﻓﺷﺎ ﻧﺧواھد ﺷد ،آﻧﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻳﺎن ﺣﻘﺎﻳق ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧد و ﺷﻣﺎ ﻣﻳﺗواﻧﻳد ﺑﻪ ﻣﻳﺰان ﺗﺮس و ارﻋﺎب ﻣﺮدم از ﺷﻳوۀ ﺣﮐوﻣت اﺳﺗﺑدادی در
ھﺮات ﭘﯽ ﺑﺑﺮﻳد ).ﺟﺎن ﺳﯾﻔﺗون ،ﻧﻪ ﭘﺷﺗون اﺳت وﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم،ﺗﻌﻠق دارد ﺗﺎ
ﺑﺮاو اﺗﮫﺎم ﺗﻌﺻب ﻗوﻣﯽ زده ﺷود،ﺑﻠﮐﻪ ﯾک اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ از ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﺳت(.
ﺧﺑﺮﮔﺰاران ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﻳﮔوﻳﻧد ﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن اﮐﻧون ﺑﻪ ﻳک ﭼﮫﺮه ﻣﺳﺗﺑد ﺗﺑدﻳل
ﺷده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از او اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧد ،زﻳﺮا ھﺮﮐﻪ از او اﻧﺗﻘﺎد ﻧﻣﺎﻳد ،وی را
ﻣﺧﺎﻟف ﺧود ﭘﻧداﺷﺗﻪ زﻧداﻧﯽ ﻣﻳﮐﻧد وﺑﻪ ﻟت وﮐوﺑش ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ژورﻧﺎﻟﻳﺳﺗﮫﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﺗﺧوﻳف و ﺗﮫدﻳد ﻣﻳﮔﺮدﻧد  .ﻧﺷﺮات ﻣﺳﺗﻘل وﺟود ﻧدارد و ھﻣﻪ ﭼﻳﺰ ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول ﺧودش
ﻗﺮاردارد.
ً
ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺣﻔﺎظت ژورﻧﺎﻟﻳﺳﺗﺎن ﻣﻘﻳم اﻣﺮﻳﮐﺎ درﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت روز ﺗﺟﻠﻳل از
روز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺳﺎﺧﺗﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺮای ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن ﮐﺷور ﺧطﺮﻧﺎک
دﻧﻳﺎ ﻧﺎﻣﻳده اﺳت .ﻣﺳﺋول ﺑﺧش ﺗﺣﻘﻳق آﺳﻳﺎﻳﯽ اداره ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺟﺎن ﺳﻳﻔﺗن
ﻣﻳﮔوﻳد  :در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺗش ،ﭘوﻟﻳس و ﻧﻳﺮوھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎرات  ،ﺑﻪ ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن ﺗﮫدﻳد ﻣﺮگ
ﻣﻳدھﻧد .ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن را دﺳﺗﮔﻳﺮ ﻣﻳﮐﻧﻧد و ﺑطور ﻣوﺛﺮ آﻧﮫﺎ را ﺧﺎﻣوش ﻣﻳﺳﺎزﻧد .او
ﻣﺛﺎﻟﮫﺎﻳﯽ از ﺟﻼل آﺑﺎد  ،ھﺮات و ﮐﺎﺑل اراﻳﻪ داﺷﺗﻪ اﺳت .درﮔﺮدﻳﺰ و ﺟﻼل آﺑﺎد
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن آﻧﻌده ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن را ﮐﻪ از ﺑﯽ اﻣﻧﻳﺗﯽ اوﺿﺎع ﮔﺰارش ﻣﻳدھﻧد  ،ﺗﮫدﻳد ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻧﻣوده اﻧد واﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن واﻟﯽ ھﺮات  ،ﻳﮐﯽ از ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران رادﻳوی آزادی را دﺳﺗﮔﻳﺮ
وﭘس از ﺳﻳﻠﯽ ﮐﺎری از ھﺮات اﺧﺮاج ﻧﻣود .واﻟﯽ ھﺮات دﺳﺗﮔﺎه ھﺎی ﮔﻳﺮﻧده ﺗﻠوﻳﺰﻳون
ﻣﺎھواره ﻳﯽ را ﻣﻧﻊ و دﺳﺗور داده اﺳت ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ) (CDﻓﻠم ھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ و ھﻧدی را
ﺑﺳوزاﻧﻧد وﻣﺎﻧﻊ ورود و دﻳدن ﻓﻠم ھﺎی وﻳدﻳوﻳﯽ ﮔﺮدﻧد.
ﺑﺎ در ﻧظﺮ داﺷت اﯾن دﺳﺎﺗﯾﺮﺧﺷن اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﻣداﻓﻊ
ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎری ﻧوﺷت:ﺟﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن وزارت ﺣﺞ واوﻗﺎف ﺑود ﻧﻪ وزارت اﻧﺮژی،
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وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣن ﺟﺎی ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﺑودم ﻣﯾﮔﻔﺗم ﺟﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن زﻧدان ﮔواﻧﺗﺎﻣو ﺑودﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻣﻠﮐﺮدھﺎی ﺳﺧت ﮔﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ازادارۀ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻣﻌﺮوف وﻧﮫﯽ از ﻣﻧﮐﺮ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮزﻧﺎن ھﺮات
 ،ﺑﺳﯽ را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺧودﺳوزی ﮐﺮده اﺳت.

نقض خشن حقوق زنان :
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑﺮ ﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،درﺳﺎﻟﮫﺎی  ،٢٠٠٤-٢٠٠٢ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﮔﺰارش داده اﻧد
ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗوﺳط ﻧﻳﺮوھﺎى اﻣﻧﻳﺗﻰ اﻓﻐﺎن ،ﺗﺎﺛﻳﺮ
ﮐﻪ:ﮔﺳﺗﺮش ﺗﺟﺎوز وﺳﺮﻗت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ،
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﻰ روى زﻧﺎن داﺷﺗﻪ اﺳت .دﺧﺗﺮان ﺑﻪ دﻟﻳل ﻧﺎ اﻣﻧﻰ راه ھﺎ در روز روﺷن ﺟﺮﺋت
ﻧﻣﻳﮐﻧﻧد ﺑﻪ ﻣدرﺳﻪ ﺑﺮوﻧد و ﻣﺎدراﻧﺷﺎن ھم ﺑﻪ ھﻣﻳن دﻟﻳل ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﻧد ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺣﯽ ﻳﺎ
دﮐﺗﺮ وﺑﻳﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﻰ ھم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳک زن ﺗﺟﺎوز ﻣﻳﺷود ،ﺑﻪ دﻟﻳل ﻟﮐﻪ دار
ﺷدن ﺷﺮاﻓت ﺧﺎﻧوادﮔﻰ ،ﺟﺎﻧش ﺗوﺳط اﻗوام ﺧودش ﺗﮫدﻳد ﻣﻳﺷود .ﮔﺮوه دﻳده ﺑﺎن ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮ در ﮔﺰارش ﺧود ﺗﺻﺮﻳﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ» ﺑﺳﻳﺎرى از زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان در واﻗﻊ زﻧداﻧﻳﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎى ﺧود ھﺳﺗﻧد «.ﻋﻔو ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﻧﻳﺰاز ﻗول ﻳک ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎن آورده ﮐﻪ » :
درزﻣﺎن طﺎﻟﺑﺎن اﮔﺮ زﻧﻰ ﻳک ﺳﺎﻧﺗﻰ از ﺑدﻧش ﻣﻌﻠوم ﻣﻳﺷدﺷﻼق ﻣﻳﺧورد ،اﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﻪ او
ﺗﺟﺎوز ﻣﻳﮐﻧﻧد «.ﮐﺷﺗن زﻧﺎن و دﺧﺗﺮھﺎ ﺑﺧﺎطﺮﺷﺮاﻓت ﺧﺎﻧوادﮔﻰ و ازدواج ھﺎى زودھﻧﮔﺎم
ً
ﻋﻣﻳﻘﺎ درﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻳﺷﻪ دواﻧﻳده اﺳت .روﻧد ﺗﻐﻳﻳﺮات ﺑﺎﻳد از ﺟﺎﻳﻰ
و اﺟﺑﺎرى
آﻏﺎز ﺷود و ﻣﮫﻣﺗﺮ از ھﻣﻪ ﺗﺎﻣﻳن اﻣﻧﻳت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .
در ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۱دﺳﻣﺑﺮ ۲۰۰۲ﺧﺑﺮﮔﺰاری روﻳﺗﺮ ،از ھﺮات ﮔﺰارش داد ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺣﺎﻓل ﻋﺮوﺳﯽ در رﺳﺗوران ھﺎی ھﺮات ﺑﺎر دﻳﮔﺮ ﺑدﺳﺗور اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﻣﻣﻧوع
ﮔﺮدﻳده اﺳت .اﻳن ﻗﻳود ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﻗﺑل زﻣﺎﻧﯽ در ھﺮات وﺿﻊ ﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﻳک دﺧﺗﺮ ﺟوان
ھﺮاﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﻳل اﻳﻧﮐﻪ واﻟدﻳﻧش ﻗﺎدرﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺣﻔل ﻋﺮوﺳﯽ او در رﺳﺗوراﻧت ﻧﺷده
ﺑودﻧد ،ﺧود را آﺗش زد .اﻣﺎﺑﻌد ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺷﮐﺎﻳﺎت ﻣﺮدم آن ﻗﻳود ﻟﻐو ﺷد ،وﻟﯽ اﻳن ﺑﺎر اﺳﻣﺎﻋﻳل
ﺧﺎن ﺑﻪ دﻟﻳل اﻳﻧﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻳن ﮔوﻧﻪ ﻣﺣﺎﻓل ﺳﺑب ﻣﻳﺷود ﺗﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮﻗﺻﻧد و در
ھﻧﮔﺎم رﻗص اﻳﺷﺎن ﺑﺎ ھم در ﺗﻣﺎس ﻣﯽ آﻳﻧد و اﻳن ﮐﺎر ﺧﻼف ﺷﺮﻳﻌت اﺳت .اﺳﻣﺎﻋﻳل
ﺧﺎن اﻳن ﺗﺻﻣﻳم ﺧود را رﻧگ ﺷﺮﻋﯽ داده وﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻓﻳﺻﻠﻪ ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی
دﻳﻧﯽ ھﺮات ﻣﺮدم ﻣﺟﺑوراﻧد از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺣﺎﻓل ﺧوﺷﯽ در رﺳﺗوراﻧﮫﺎ ﺧود داری ورزﻧد.
در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ  ۲۰۰۲اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن دﺳﺗور داده ﺑودﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﻳﺳت ﺑﻪ ﭘﺎرک
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ھﺎ ازطﺮف ﺷب ﮔﺮدش ﮐﻧﻧد و ﻧﻳﺰﺣق ﻧدارﻧد ﻟﺑﺎس ھﺎی رﻧﮔﻪ ﺑﭘوﺷﻧد و در ﻣﻼء ﻋﺎم
ظﺎھﺮ ﺷوﻧد).درد دل اﻓﻐﺎن  ،ﺷﻣﺎره  ،۴۳ﺻص (۱۴،۳۷
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﮔﺰارش ﺧود ﮐﻪ در ﻧﻳﻣﻪ دﺳﺎﻣﺑﺮ ۲۰۰۲اﻧﺗﺷﺎر
داد،اﺑﺮاز ﻧظﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ  :زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان در ﺑﺧش ھﺎﻳﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
و ﻣﺣدودﻳت ھﺎی ﺷدﻳد ،ﻣﺰاﺣﻣت و ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗﺮار دارﻧد .اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن در ﮔﺰارش ﺧود
وﺿﻌﻳت زﻧﺎن در ھﺮات را ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻗﺮار داده ،ھوﺷدار ﻣﯽ دھدﮐﻪ وﺿﻌﻳت در
ھﺮات ﻧﺷﺎﻧﻪ ای از ﺗﺣوﻻت ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻧﻘض ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور اﺳت .در
اﻳن ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳوء رﻓﺗﺎر ﭘﻠﻳس ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﻣﻌﺎﻳﻧﻪ اﺟﺑﺎری ﺑﺮای اﺛﺑﺎت ﺑﺎﮐﺮه ﮔﯽ و
ﻣﺣدودﻳت ھﺎﻳﯽ اﺷﺎره ﻣﻳﺷود ﮐﻪ ﻳﺎد آور دوره طﺎﻟﺑﺎن اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮ اﻳن ﮔﺰارش ،درھﺮات
ﭘﻠﻳس ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷده ﻳﯽ از ﭘﺳﺮ ﺑﭼﻪ ھﺎی ﻣدارس ،رﻓﺗﺎر
و ظﺎھﺮ زﻧﺎن را ﺗﺣت ﻣﺮاﻗﺑت دارﻧد .اﻳن ﮔﺰارش از ﻣطﺎﻟﺑﯽ در ﺗﻠوﻳﺰﻳون و روزﻧﺎﻣﻪ
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻧﻘل ﻗول ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ،واﻟﯽ ھﺮات اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻳﻳن ﻗواﻋد رﻓﺗﺎر
زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﭘﺮداﺧﺗﻪ اﺳت  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳن ﻗواﻋد ،آزادی رﻓت و آﻣد زﻧﺎن ﻣﺣدود
ﺷده اﺳت و زﻧﮫﺎ و دﺧﺗﺮان ﺑﺰرگ ﺳﺎل در ھﻧﮔﺎم ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳد ﺑﺎ ﺑﺮﻗﻊ ﻳﺎ ﭼﺎدری
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد.
ﺧود را
در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﺳﻧﺎدی اراﻳﻪ ﻣﻳﺷود ﮐﻪ ﻧﺷﺎن ﻣﻳدھد:
ﺷﮫﺮوﻧدان ھﺮات و زﻧﺎن و دﺧﺗﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻗدم ﻣﻳﺰده اﻧد ﻳﺎ در ﻣوﺗﺮآﻧﮫﺎ ﺳوار
ﺑوده اﻧد و ﻳﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺮﻳم ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﺗﻧﮫﺎ ﺑوده اﻧد ،دﺳﺗﮔﻳﺮ ﺷده
اﻧد .ﺑﻌد از ﭼﻧﻳن دﺳﺗﮔﻳﺮی ھﺎﻳﯽ زﻧﺎن از ﺳوی داﮐﺗﺮان ﻣﻌﺎﻳﻧﻪ ﻣﻳﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﻪ
آﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﺟﺎد راﺑطﻪ ﺟﻧﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻪ اﻧد ﻳﺎ ﻧﻪ و آﻳﺎ ﺑﺎﮐﺮه ھﺳﺗﻧد ﻳﺎ ﺧﻳﺮ؟ ﺑدﻧﺑﺎل اﻳن
ﺳﺧﺗﮔﻳﺮﻳﮫﺎ ،اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن دﺳﺗور داده ﺑودﮐﻪ دﺧﺗﺮان ﺣق ﻧدارﻧد ﺑﺎﭘﺳﺮان ﻳﮐﺟﺎ درس
ﺑﺧواﻧﻧد و در داﻧﺷﮔﺎه ﺻﻧوف دﺧﺗﺮان از ﭘﺳﺮان ﺟدا ﺷده اﺳت و ﮐورﺳﮫﺎی ﺧﺻوﺻﯽ
ﺣق ﻧدارﻧد ﺑﻪ آﻣوزش دﺧﺗﺮان ﺑﭘﺮدازﻧد.
اﻓﺰون ﺑﺮاﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن اﺳﺗﺑداد وﺗﻌﺻب ﻣذھﺑﯽ راﺑﺣدی رﺳﺎﻧد ﮐﻪ زﻧﺎن
ﺷﺮﯾف ھﺮات راﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺎرب وﯾﺎ ﻣﺮدان ﺧود از ﻣﻧﺰل ﺑﯾﺮون ﻣﯾﺮﻓﺗﻧد ،ﻣورد
ﭘﯾﮔﺮدﻗﺮارﻣﯾداد وﻣوﺿوع ﺑﺎﮐﺮه ﺑودن دﺧﺗﺮان را ﮐﻪ ﯾک اﻣﺮ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت،
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ﻣورد ﺗﺳت وﻣﻌﺎﯾﻧﺎت طﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯾداد وآﻧﺎﻧﯽ راﮐﻪ دراﯾن آزﻣون ﭘﺳت ﻧﺎﮐﺎم ﺑﯾﺮون ﻣﯽ
آﻣدﻧد وﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷدﻧد ﺑﻪ زﻧدان ﻣﯽ ﺳﭘﺮد وطﺑﻌﺎً اﻗﺎرب ﺷﺎن ﻣورد ﺗوھﯾن وﺗﺣﻘﯾﺮ
ﭘوﻟﯾس ﻣﺧﻔﯽ ﻗﺮارﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﻪ زﻧﺎن "ﻣﺗﮫم" ﮐﻪ دﯾﮔﺮ روی ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را
ﻧداﺷﺗﻧد ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷدﻧد ﺧود را آﺗش ﺑﺰﻧﻧد و از ﺷﺮ ﺳﺮزﻧش ﻓﺎﻣﯾل واﻗﺎرب وھﻣﺳﺎﯾﮔﺎن
ﺧود را راﺣت ﮐﻧﻧد .ﯾک ﭼﻧﯾن ﺗوھﯾﻧﯽ راﻣﺮدم ھﺮات در طول ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳوی ھﯾﭻ ﻣﮫﺎﺟم
ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ای ﻧدﯾده ﺑودﻧد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎرت ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮥ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن دﯾدﻧد .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن
ﺗﺎ ﻗﺑل ازﺷﮐﺳت وﻓﺮاراز دﺳت طﺎﻟﺑﺎن آدم ﺧوب وﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮاﻣﯽ ﺑود ،وﻟﯽ ﭘس از
ﺷﮐﺳت و ﻓﺮار ﺑﻪ اﯾﺮان او زﻧﺟﯾﺮ ﻏﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان را ﺑﺮﮔﺮدن اﻧداﺧت و
ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن واﺷﻐﺎل دوﺑﺎرۀ ھﺮات ،او ﺑﻪ ﻣداﻓﻊ ﺟدی ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺑدﯾل ﺷد واﺟﺮاآت او در ھﺮات ﺣﺗﯽ از رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ھم ﺳﺧت ﮔﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ودر
ﺑﺳﺎ ﻣوارد دﺳت رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن را ازﭘﺷت ﺑﺳﺗﻪ ﺑود.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮدراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﺧﻳﺮ ﻣﺎه ﺟوﻻی  ٢٠٠٣ﺑﻳش
از ٢٣٠٠ﻣورد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﺗﻧﮫﺎ در ﻣﺎه ﺟون ) ﺟوزا ( در ﺷﮫﺮ ﻣﺰارﺷﺮﻳف
ﺑﻳش از ٧٠٠ﻣورد از ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ﺛﺑت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮده اﺳت .ﺗﺟﺎوز ﺑﺮ
ﺣﻘوق زﻧﺎن ﮐﺷور از ﺳوی ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻران در ﺗﻣﺎم دورۀ ﭘس از طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺳﯾﺎر وﺣﺷﺗﻧﺎک
ﺑوده اﺳت .ادارۀ ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮫﺎ درﺳﺎل  ۲۰۰۵از  ۱۳۰۰ﻣورد ﻧﻘض
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ درﺣق زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺿﺑط ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﻣن از آن درﻣﻘﺎﻻت
دﯾﮔﺮی":وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن درﺳﺎل  ،"۲۰۰۵و"ﺟﻧﺎﯾت درﺟﺎﻣﮥ ﺟﮫﺎد" ﻣﺗذﮐﺮﺷده ام.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﮔﺰارش ﭘﻧﺟﺻد ﺻﻔﺣﻪ ﺋﯽ
ﺧود ﮐﻪ در  ۱۱ﺟﻧوری  ۲۰۰۷ﻣواد ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آن در ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت ،ﯾک ﺑﺎر دﯾﮔﺮ از اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن در ردﯾف ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در زﻣﺮه
ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﯾﺎف ،ﻓﮫﯾم ،دوﺳﺗم ،وﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ وﻣﺣﻘق وﺣﮐﻣﺗﯾﺎر وﻣﻼﻋﻣﺮ
ﻧﺎﻣﺑﺮده ﺷده وﺑﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔوﺷﺰد ﮐﺮده اﺳت ﺗﺎ اﯾﺷﺎن را ﺑﭼﻧگ ﻋداﻟت
ﺑﺳﭘﺎرد).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ۱۱ﺟﻧوری (۲۰۰۷
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ﻳﮐﯽ دﻳﮔﺮ از روش ھﺎی اﺳﺗﺑدادی وﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﺣﺎﮐﻣﯾت درﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﺗﺳﻠط
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،اﻋﻣﺎل ﺗﺑﻌﻳض ﻧﮋادی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻗوام ﭘﺷﺗون ﺑود.اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ھﻣوطﻧﺎن
ﭘﺷﺗون ﺗﺑﺎرﻣﻘﯾم آن وﻻﯾت را ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻣﺮد ،ﭼﯾﺰی ﮐﻪ در ھﯾﭻ ﯾک از وﻻﯾﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮﺳوم ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت! ﺳﻳد ﻋﺑداﻟﺮﺣﻳم ﺷﻳﻧدﻧدی ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺻدای اﻣﺮﻳﮐﺎ ،طﯽ
ﮔﺰارﺷﯽ از اﻋﻣﺎل ﺗﺑﻌﻳض و ﺧﺷوﻧت در ﺣق ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات از طﺮف اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن
و ھواداراﻧش ﻧﮐﺎت ﺑﺳﻳﺎر ﺗﮐﺎن دھﻧده ﺋﯽ را ﻳﺎد آور ﺷده و ﻣﻳﻧوﻳﺳد :ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات
ﺑﺷدت از ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن ھﺮاس دارﻧد .ﻳک ژورﻧﺎﻟﺳت وال ﺳﺗﺮﻳت ژورﻧﺎل ،ﺑﺎ
ﻳک ﺻﺮاف ﭘﺷﺗون ﺑﻧﺎم ﺧــﺰان در ﻣورد اﻋدام ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ھﺮات ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ داﺷت ،
درﺳت  ۳۰دﻗﻳﻘﻪ ﺑﻌد از ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ،ﺧﺰان ﺗوﺳط ﭘوﻟﻳس ﻣﺧﻔﯽ اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﺗوﻗﻳف
ﮔﺮدﻳد ،وی ﺑﻌد از ﻟت و ﮐوب ﻓﺮاوان ،دوﻧﻳم ﻣﺎه در زﻧدان ﺷﮐﻧﺟﻪ دﻳد وﺑﻌد رھﺎ ﮔﺮدﻳد.
در آﻏﺎز ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ،ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﻳﺷدﻧد ﺗﺎ ﻣوﺗﺮھﺎی
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود راﺑﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺗﺳﻠﻳم ﻧﻣﺎﻳﻧد.دﮐﺎﻧداران و ﻓﺮوﺷﻧدﮔﺎن ﺳﻳﺎر ﭘﺷﺗون در
ﺷﮫﺮ ھﺮات ﻣﻳﮐوﺷﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﺗﺮﻳﺎن ﺣﮐوﻣﺗﯽ ﺧود ﺑﺳﻳﺎر ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن ارﺗﺑﺎط
داده ﻧﺷوﻧد .اﮐﺛﺮﻳت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻣﺗﻣول ھﺮاﺗﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧود را در ھﺮات ﺗﺮک ﮐﺮده
اﻧد .اﻓﺮاد اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﮐﺗﺎب ھﺎی ﭘﺷﺗو را از ﮐﺗﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎﺑﺮﭼﻳده و ﻧﻳﺰاﮐﺛﺮﻳت
ﮐﺗﺎب ھﺎی ﭘﺷﺗو را از ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺟﻣﻊ ﮐﺮده اﻧد .در ادارات دوﻟﺗﯽ ھﺮات
ﺗﺑﻌﻳض در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎﺑﺷدت ﺟﺮﻳﺎن دارد .ﻳک ﺟوان ھﺮاﺗﯽ ﭘﺷﺗون ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از
اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ و ﻣﺎﻳل ﺑود ﺑﻪ دروس ﺧود درﻣﮐﺎﺗب ھﺮات دوام ﺑدھد ،ھﻳﭼﻳک از ﻣﮐﺎﺗب
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺷد او را ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﭘذﻳﺮد و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﻪ ﻣدﻳﺮﻳت ﺗﻌﻠﻳم و ﺗﺮﺑﻳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣوﻟﻳت ﺧود را ﻧﻣود ،در ﻣدﻳﺮﻳت ﺗﻌﻠﻳم و ﺗﺮﺑﻳﻪ ﺑﺮاﻳش ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ،ﺑﺮود ﮐﭼﺎﻟو
ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻣﺎﻳد و از اﻳن اﺣﺳﺎن ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷد ﮐﻪ در اﻣﻧﻳت زﻧدﮔﯽ ﻣﻳﮐﻧد.
اﻳن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﻣﻳﮔوﻳد :ﻣﺮدم ﭘﺷﺗون زرﻏون ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺻدای اﻣﺮﻳﮐﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ
ﺳﺮور ﺣﻳدری ﻣﺷﮫور ﺑﻪ ﺳﺮور ﻳک دﺳت و رﻓﻳﻘش ﻏﺎزی ﻣﺣﻣد ،ھﺮدو در ﭼﻧدﻳن واﻗﻌﻪ
دزدی و ﻏﺎرت و ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم در ﭘﺷﺗون زرﻏون و ﻣﻧﺎطق اوﺑﻪ دﺳت دارﻧد
وﻟﯽ ﺑﺟﺎی ﺑﺎزﺧواﺳت از او  ،اﮐﻧون وی ﻣﺳوول ﮔﺎرﻧﻳﺰﻳون ﺷﮫﺮھﺮاﺗﺳت .ﻏﺎزی ﻣﺣﻣد
ﮐﻪ در زﻣﺎن طﺎﻟﺑﺎن در ﮐوه ﻣﺗواری ﺑود ،اﮐﻧون ﺑﺎ ﺑﺎﻧدش ﺑﺮ ﻗﺮﻳﻪ ھﺎی ﭘﺷﺗون ﻧﺷﻳن ﺣﻣﻠﻪ
ً
ظﺎھﺮا:
ﻣﻳﮐﻧد و دﺳت ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﻣﻳﺰﻧد.وی از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻣﻣدازاﺋﯽ )
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ﻣﺣﻣدزاﺋﯽ(ﮐﻪ در ﻧواﺣﯽ اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺑود وﺑﺎش دارﻧد ،ﻣﺎﻟﻳﻪ ﻣﻳﮔﻳﺮد .زﻣﻳن ھﺎی زراﻋﺗﯽ
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی اﭼﮐﺰاﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮﻳﻪ ﺳﺮدار زﻧدﮔﯽ ﻣﻳﮐﻧﻧد ،وﻗﺗﯽ زﻳﺮ آب رﻓت ﮐﻪ ﺟﻧگ آوران
اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﺑﻧد آب ﻗﺮﻳﻪ را وﻳﺮان ﮐﺮدﻧد و ﺑﻪ ﻋﻠت ﻗطﻊ ﺷدن آب از زﻣﻳن ھﺎی ﻗﺮﻳﻪ
اﮐﺛﺮ اھﺎﻟﯽ از آن ﻗﺮﻳﻪ ﮐوﭼﻳدﻧد و ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗوان ﮐوﭼﻳدن ﻧداﺷﺗﻧد  ،وادار ﺷدﻧد ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﻣﺎﻟﻳﺎت ﺑﭘﺮدازﻧد و از ﺷﮐﻧﺟﻪ و ﻣﺮگ ﻧﺟﺎت ﻳﺎﺑﻧد.
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻧورزی و اﭼﮐﺰی ﻏورﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻳد ﻋﺑداﻟﺮﺣﻳم ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺻدای اﻣﺮﻳﮐﺎ
اظﮫﺎر ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﻣﻧطﻘﻪ ﺷﺎن از طﺮف ﻧﻳﺮوھﺎی اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻣﺣﺎﺻﺮه ﺷد و ﺳﻪ ﺷﺑﺎﻧﻪ
روز داراﺋﯽ ﻣﺮدم ﻏورﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓت و ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس ﺷﺎن ﺗﺟﺎوز ﺻورت ﮔﺮﻓت و
ً
اﺟﺑﺎرا ﻓﺮار
ﻣﺮدم در داﺧل ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺷﺎن ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻧد ،ﺟواﻧﺎن ﻣﺣل
ﮐﺮدﻧد وھﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﮔﺷﺗﻧد و ﺗﻧﮫﺎ ﭘﻳﺮﻣﺮدان وﮐودﮐﺎن در ﻣﻧﺎزل ﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد.
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺷﺗون ﻧﺷﻳن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن
اﻳن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﻣﯽ اﻓﺰاﻳدُ :ﮔﻠــﺮان ،ﻣﻧطﻘﻪ اﻳﺳت
را اﻗوام اﭼﮐﺰی و اﺳﺣﺎق زی و ﻋﻠﻳﺰی ﺗﺷﮐﻳل ﻣﻳدھد .اﻳن اﻗوام ﻧظﺮ ﺑﻪ دﻳﮔﺮ
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫﺗﺮی ﺑﺮﺧوردارﻧد .اﮐﺛﺮﻳت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﺮات ﺑﻪ اﻳن
ﻋﻘﻳده اﻧد ﮐﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن از اﺗﺣﺎد اﻗوام و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺷﺎن در ھﺮاس اﻧد،
ﻟﮫذا ﺑﺧﺎطﺮ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﺗﺣﺎد ﺷﺎن ،ﻣﺎﻟﻳﮥ ﺳﻧﮔﻳن ﺑﺎﻻی ﺷﺎن وﺿﻊ ﺷده اﺳت  .اﻧﺟﻳل
از ﻧواﺣﯽ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺮات اﺳت  ،ﺗﻌدادی ﭘﺷﺗون ﻧﻳﺰ در اﻳن ﻧﺎﺣﻳﻪ زﻧدﮔﯽ
ﻣﻳﮐﻧﻧد،درﻳک ﺷب اﻳن ﻣﺣل ﻣورد ھﺟوم ﺗﻔﻧﮔداران اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و ھﺮﭼﻪ از
دﺳت ﺷﺎن آﻣد در ﺣق ﻣﺮدم ﭘﺷﺗون در ﻗﺮﻳﻪ ﺷﺎﻟﺑﺎﻓﺎن ﮐﺮدﻧد و ﺣﺗﯽ ﻟﺑﺎﺳﮫﺎب ﭘوﺷﻳدﻧﯽ و
ﮔوﺷت ﻗﺎق ﻣﺮدم را ﺑﺮدﻧد ،وﻗﺗﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘوﻟﻳس ﺷﮐﺎﻳت ﮐﺮدﻧد ،ﭘوﻟﻳس ﮔﻔت :ﺧودﺗﺎن
دزدان را دﺳﺗﮔﻳﺮﮐﻧﻳد و ﺑﻣﺎ ﺗﺳﻠﻳم دھﻳد!
از ﻧواﺣﯽ ﻗﻠﻌﻪ رﻳگ ،ﻳک ﭘﺷﺗون ﻣﺗﻣول ﺗوﺳط ﻋﺳﺎﮐﺮاﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن اﺧﺗطﺎف و ﺑﻪ
دﺷت ﺣوض ﺑﺮده ﺷد و ﺑطﺮز وﺣﺷﻳﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﻣورد ﻟت و ﮐوب و ﺷﮐﻧﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓت و
ﭘوﻟﮫﺎﻳش را ﺗﺎ آﺧﺮﻳن ﻗﺮان از وی ﮔﺮﻓﺗﻧد و او را درﺣﺎﻟﻳﮐﻪ رﻣق ﺣﺮﮐت ﻧداﺷت در
ھﻣﺎن دﺷت رھﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﭼوﭘﺎﻧﯽ ﺑﺳﺮ وﻗت اﻳن ﻣﺮد روز ﮔﺷﺗﻪ ﻣﻳﺮﺳد و او را از ﻣﺮگ
ﻧﺟﺎت ﻣﻳد ھد.
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ﭘﺎوران ﻗﺮﻳﻪ اﻳﺳت ﮐﻪ درﺣدود  ۹۲ﺧﺎﻧواده ازﻗوم اﺳﺣﺎق زی در آن زﻧدﮔﯽ
ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،آن ﻋده ﺧﺎﻧواده ھﺎﻳﯽ ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫﺗﺮی ﺑﺮﺧوردار ﺑودﻧد ﻧظﺮ ﺑﻪ
ﺗﮫدﻳدات و ﺷﮐﻧﺟﻪ ھﺎی ﻣﺗواﺗﺮﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن و ﻋﺳﺎﮐﺮاﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﻗﺮﻳﻪ ﺷده
اﻧد و اﮐﻧون ﻓﻘط  ۳۵ﻓﺎﻣﻳل در آن ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد و اﻳﻧﺎن ﻓﺎﻣﻳل ھﺎﻳﯽ اﻧد ﮐﻪ ﻗدرت
ﻣﮫﺎﺟﺮت را ﻧدارﻧد.در ھﻣﺳﺎﻳﮔﯽ ﭘﺎوران  ،ﻗﺮﻳﻪ ﮐوﭼک دﻳﮔﺮی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﻧﺎم
»ﻧواﺋﯽ ﮐﻠﯽ« وﺟود داﺷت  ،ﻧواﺣﯽ اطﺮاف ﻗﺮﻳﻪ ﺑوﺳﻳﻠﻪ اﻓﺮاد ﻗوﻣﺎﻧدان ﺑﺳم ﷲ از
واﺑﺳﺗﻪ ﮔﺎن اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﮐﻧﺗﺮول ﻣﻳﺷد .ﻗوﻣﺎﻧدان ﺑﺳم ﷲ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﻳم ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
ﻗﺮﻳﻪ »ﻧواﺋﯽ ﮐﻠﯽ«اﺧطﺎر داد ﮐﻪ ﻣﻧطﻘﻪ را ﺗﺮک ﮐﻧﻧد ،زﻳﺮا » ﺧوش ﻧدارم ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﭘﺷﺗون در اطﺮاف ﻣﻧطﻘﻪ ﻣن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد «.ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﻳداﻧﺳﺗﻧد ﺷﮐﺎﻳت ﺷﺎﻧﺮا ﮐﺳﯽ
ً
اﺟﺑﺎرا ﺑﻪ ھﺮطﺮف ﭘﺮاﮐﻧده ﺷدﻧد و ﻋده ﻳﯽ ﺑﻪ ﮔﻠﺮان ﮐﻪ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ
درھﺮات ﻧﻣﻳﺷﻧود،
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎﺳت ﭘﻧﺎه ﺑﺮدﻧد.
اﻳن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر)ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺷﺗون اﺳت وﻧﻪ ازﺑک وﻧﻪ ﺗﺎﺟﯾک ،ﺑﻠﮐﻪ ﺳﯾد اﺳت( ﺑﺎ اﺣﺳﺎس
وطن دوﺳﺗﯽ ﻣﻳﮔوﻳد ﮐﻪ :ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ھﺮات ﺑﻳﺷﺗﺮ از ھﺮﺟﺎی دﻳﮔﺮی ﻣورد اذﻳت و آزار
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎن از ﺗﺑﻌﻳض ﺷدﻳدﮐﺎرﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﻳﺷود .زﻣﺎﻧﻳﮐﻪ ﺧﺑﺮ آﻣدن ﺣﺎﻣد
ﮐﺮزی ﺑﻪ ھﺮات در ﺑﻳن ﻣﺮدم ﭘﺧش ﮔﺮدﻳد ،ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﭘﺷﺗون و رﻳش ﺳﻔﻳدان
ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ﺷﮫﺮ روان ﺷدﻧد ﺗﺎ از ظﻠم و وﺣﺷﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﺗﺣﻣﻳل ﻣﻳﺷود ،ﺷﮐﺎﻳت
ﻧﻣﺎﻳﻧد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی وارد ھﺮات ﺷد وھﻳﭻ ﻋﮐس اﻟﻌﻣﻠﯽ از روش ادارۀ
اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﻧﺷﺎن ﻧداد ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻳوس ﺷده واﭘس از راھﯽ ﮐﻪ آﻣده ﺑودﻧد ﺑﺮﮔﺷﺗﻧد.ﺑﺎری
ﺑﺰرﮔﺎن و رﻳش ﺳﻔﻳدان اﻗوام ﭘﺷﺗون ﺑﺎ اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧد و از ﺑﺮﺧورد
ﻋﺳﺎﮐﺮاو ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﺷﺗون ﺷﮐﺎﻳت ﮐﺮدﻧد ،اﻣﺎ او ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺧطﺎر داد ﮐﻪ ﻣﻧﺑﻌد اﻓﺮاد او را ﺑﺎ
اﻳن اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺑدﻧﺎم ﻧﺳﺎزﻧد .ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎوراﻧد ﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن طﺮح ﺗﺻﻔﻳﻪ
ﮐﺎﻣل ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ھﺮات را دارد و ﺑﺰودی ھﺮات از ﻗوم ﭘﺷﺗون ﺗﮫﯽ ﺧواھد ﺷد).ﻣﺟﻠﻪ
درد دل اﻓﻐﺎن ،ﺷﻣﺎره  ۴۳ص . (۳۹ -۳۸
در ﺗداوم ﺗﺻﻔﯾﻪ ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺗوﺳط اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻣﺎه اﭘﺮﯾل ۲۰۰۳
ﻧﯾﺮوھﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﺮﭼﻧد روﺳﺗﺎی ﭘﺷﺗون در ﺑﺎﻻﻣﺮﻏﺎب ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد و ۳۸ﻧﻔﺮ
ﺑﺷﻣول  ۳زن ودو ﮐودک را ﮐﺷﺗﻧد وداراﺋﯽ ﻣﺮدم ﭘﺷﺗون را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧد .در اواﯾل ﻣﺎه
ﻣﯽ ﺳﺎل  ،۲۰۰۳در ﺑﺮﺧوردھﺎی ﺟﻧﺎﺣﯽ در وﻻﯾت ﺑﺎدﻏﯾس وﻓﺎرﯾﺎب ﭘﻧﺟﺎه ﺗن ﮐﺷﺗﻪ
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و ۱۵زن وﮐودک ﭘﺷﺗون از ﺗﺮس ﺧود را در رودﺧﺎﻧﮥ ﺑﺎﻻ ﻣﺮﻏﺎب ﭘﺮت ﮐﺮدﻧد وﻏﺮق
ﺷدﻧد .وﺧﺎﻧﻪ ھﺎوﻓﺮوﺷﮔﺎه ھﺎی ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت ﭘﺷﺗون ﻏﺎرت ﺷدﻧد ۵ ،bbc).ﻣﯽ(

گل آغا شيرزوی بداد ما برسيد!
درآن اوﺿﺎع واﺣوال ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾﺰ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات ﺻدای ﺧود را
ﺗﺎ ﮔوش ﮔل آﻏﺎ ﺷﯾﺮزی واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﮐﻪ از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی دراﻧﯽ اﺳت رﺳﺎﻧﯾدﻧد واز او
ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ داد ﺷﺎن ﺑﺮﺳد .ﺷﯾﺮزی اﺑﺗدا ھﯾﺋﺗﯽ را ﻧﺰد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﻪ ھﺮات ﻓﺮﺳﺗﺎد
ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﮔوﺷﺰد ﮐﻧﻧد ﮐﻪ دﺳت از آزار واذﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ھﺮات ﺑﺮدارد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد ﺷﮐﻧﺟﻪ وآزار وﻣواﺧذه ﻗﺮارﻧدھد .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﻪ ھﯾﺋت از
اﻋﻣﺎل ﺗﺑﻌﯾض ﻋﻠﯾﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﻣﻧﮐﺮﺷد و ﺑﻪ اﯾن ﺷﯾوه ﺑﺧواﺳت واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر وﻗﻌﯽ
ﻧﮔذاﺷت ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺷﯾﺮزی واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﮐﻪ دﯾد ﻓﺮﺳﺗﺎدن ھﯾﺋت او ﺑﻪ درﺑﺎر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن،
ﺑﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣظﻠوم ﭘﺷﺗون در آن وﻻﯾت ﻓﺎﯾده ای ﻧﮐﺮده اﺳت ،ﺧود را ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺣﻘوق ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .ﺑﺰودی ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ھﺰار ازﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن ﻗﻧدھﺎری ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن آﻣﺎده ﺟﻧگ و ﺣﺮﮐت ﺷدﻧد ،واﮔﺮ ﺳوﻗﯾﺎت ﺑﺳوی ھﺮات آﻏﺎز
ً
طﺑﻌﺎ ﻣﺮدم ھﻠﻣﻧد وﻓﺮاه وﺷﯾﻧدﻧد ﺗﺣت ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﻣﺎن ﷲ ﺷﯾﻧدﻧدی ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯾﺷد،
ً
ﻗﺑﻼ ھم زور طﺎﻟﺑﺎن
ازﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن ﻗﻧدھﺎری ﺑﺮﻣﯾﺧﺎﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﮐﻪ
ﻗﻧدھﺎری را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑود ،ﻋﺎﻗﺑت ﺧود را از روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﮔل آﻏﺎ ﺷﯾﺮزی ﺧطﺮﻧﺎک
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده ،ﺑﻪ واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﭘﯾﻐﺎم ﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﺷﮐﺎﯾﺗﯽ از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات
ﻧﺧواھد ﺷﻧﯾد وﺑﺰودی ﺧود ﺑﻪ ﺷﮐﺎﯾت آﻧﮫﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھد ﮐﺮد.
از آن ﺑﺑﻌد ﻓﺷﺎر از روی ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات ﮐﻣﺗﺮﺷد،ﻣﮔﺮﺑﺳﯾﺎری ازآﻧﮫﺎی ﮐﻪ از
ﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧود ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن در ھﺮات واﻟﯽ ﺑود ،ﺑﺮﺳﺮ
ﺧﺎﻧﻪ وزﻣﯾن ﺧود ﺑﺮﻧﮔﺷﺗﻧد .ﮔل آﻏﺎﺷﯾﺮزی ھم ﺑﻪ ﺗﻘوﯾت ﻗوﻣﺎﻧدان اﻣﺎن ﷲ در ﺷﯾﻧدﻧد
اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن را در ﺗﺻﺮف ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن در
ﺷﯾﻧدﻧد ﻧﺎﮐﺎم و وادار ﺑﻪ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﺮد وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﻗوت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺗﺣت رھﺑﺮی اﻣﺎن
ﷲ ﺧﺎن ﻧورزی ﺑود ﮐﻪ دﺳت اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن را از ﮐﻧﺗﺮول ﺷﯾﻧدﻧد ﮐوﺗﺎه ﻧﻣود.
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ﻗﺎﺑل ﻳﺎد آوری اﺳت ﮐﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ھﺮات ،از اﻗوام ﻗدﻳﻣﯽ ھﺮات اﻧد ﮐﻪ ﭼﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﻣﻳن ﺗﺮک و ﻣﻐول و ازﺑک و ﺻﻔوﻳﺎن و ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن اﻳﺮان وﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﻳﺳﮫﺎ در
ﻗﺮن  ۱۹و ﭼﻪ ﺑﺎ روﺳﮫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم ،ھﻣواره در ﺻف اول ﻣﻘﺎوﻣت و دﻓﺎع از
ﺣﻳﺛﻳت وﺷﺮف ﻣﻠﯽ ﺧود و زادﮔﺎه ﺧوﻳش در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﺮات ﻗﺮار داﺷﺗﻪ اﻧد.
ﺗﺎرﻳﺦ ھﺮات ﮔواه اﻳن ادﻋﺎﺳت و اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن و ھواداران وی ﺑﺎ اﻳن ﮐﺎرھﺎی
ﻧﺎﺑﺧﺮداﻧﻪ ﺧود ،ﺑﺮ وﺣدت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﯾدا ًﺻدﻣﻪ زده و دﺷﻣﻧﯽ ﻣﻳﺎن اﻗوام ﺷﺮﻳف
ﺳﺎﮐن در ھﺮات رارﻳﺷﻪ دار ﮐﺮده اﺳت .اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﻳد ﺑﺧﺎطﺮ ﺣﻔظ وﺣدت ﻣﻠﯽ
در اﻳﺟﺎد و ﺗﻘوﻳت دوﺳﺗﯽ و ﺑﺮادری ﻣﻳﺎن ﺳﺎﮐﻧﺎن ھﺮات ﺳﻌﯽ ﻣﯾﻧﻣود و ﺑدﺳﺗور ﺑﻳﮔﺎﻧﮔﺎن
دﺳت ﺑﻪ اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت و ﺗﺑﻌﻳض ﻧﻣﯽ زد و ﺧود را ﺑد ﻧﺎم ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﺣﮐوﻣت ﮐﺎﺑل ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺻد اوﺿﺎع ﺑود،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺎرت ﻣطﻠق اﻟﻌﻧﺎن اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺧﺎن را درھﺮات ﻧﻪ ازطﺮﯾق ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾﺰ ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد .اﯾن روﻧد
ﺑﺮای اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻓﺮزﻧد ﺟواﻧش ،ﺻﺎدق ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت.

رؤيای خود مختاری اسماعيل خان:
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧود را ﺑﻪ ﻋﻧوان "اﻣﯾﺮ" در ﻏﺮب ﮐﺷور ﺟﺎﺑﺟﺎ
ﮐﺮد ،ﺧواب ھﺎی ﺗﺷﮐﯾل اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﺟدﯾدی را در ﻏﺮب ﮐﺷور در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از زﻣﯾﻧﻪ ھﺎی ﺗﺣﻘق اﯾن رؤﯾﺎ ﻧﯾﺰ ﻓﺮاھم ﺷده ﺑود .ﯾﮐﯽ از ﻧﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧود
ﻣﺧﺗﺎری و اﺳﺗﻘﻼل اﻋﻼم ﻧﺷده ھﺮات از ﺣﮐوﻣت ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش  ،آن ﺑود
ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﻏﺮب ﮐﺷور ﮔﻔﺗﮔوھﺎی ﺳﺮی و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯾداد و ﺑدون اﺳﺗﯾذان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﺷورھﺎی ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻣل
ﻣﯽ آورد و ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت آن ﮐﺷور ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺳت .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻣﻧظور اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﺷﮐﯾل ﯾک اردوی ﻣﻧظم ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﺧود ﭘﺮداﺧت و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺑود از
ﻋواﯾد ﮔﻣﺮﮐﺎت وﻻﯾت ھﺮات ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺳﺎب ﭘس ﺑدھد ﯾﺎ از دﺳﺗورات ﻣﺮﮐﺰﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﺎﯾد ﯾﮐﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺮزی ،درﺣﯾﺎﺗش  ،ﭘس ﮐﺮدن اﺳﻣﻌﯾﻠﺧﺎن از ھﺮات
ﺑﺎﺷد .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺗﺎھﻧوزﺧواب اﻣﺎرت ھﺮات را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗﺎھﻧوز دﺳﺗﻣﺎل
اﻣﺎرت را ﮐﻪ ﻧﻪ ﻟﻧﮔﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳت وﻧﻪ ﻣﻧدﯾل ھﺮاﺗﯽ  ،وﻧﻪ ﭼل ﺗﺎرﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻠﮐﻪ ﯾک ﭘﺎرﭼﻪ
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ﺧط ﺧطﯽ ﭼﺎرﮔوﺷﻪ ﺑﺮﺳﺮدارد وﺑﻪ ھوادارن ﺧود ،اﻓﺎده اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ھﺮات
راﻣﯾﻔﺮوﺷد.
ﺗﺣﻠﻳﻠﮔﺮان اوﺿﺎع ﺑدﻳن ﺑﺎورﻧد ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳط ھﺮج و ﻣﺮج ﺳﻳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
اﻳن ﺗﻧﮫﺎ اﻣﺮﻳﮐﺎﺳت ﮐﻪ »ﻗﻣﭼﻳن رام ﮐﺮدن« ﺳﺮﮐﺷﺎن را ﺑدﺳت دارد و اﮔﺮ ﺑﺧواھد
ھﺮﺳﺮدار ﺟﻧﮔﯽ ﻣﺣﻠﯽ را ﻣﻳﺗواﻧد ﺑﺮ ﺳﺮﺟﺎﻳش ﺑﻧﺷﺎﻧد و ﺣﮐوﻣت ﻣورد ﺣﻣﺎﻳت ﺧود)و
ازﺟﻣﻠﻪ ﮐﺮزی( را از ﺷﺮﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﻣﻌﺗﺎد ﺑﻪ ﺟﻧگ وﮐﺷت ﺗﺮﯾﺎک رھﺎﺋﯽ ﺑﺑﺧﺷد و ﺛﺑﺎت
و اﻣﻧﻳت ﻋﻣوﻣﯽ را درﮐﺷور ﺗﺄﻣﻳن ﮐﻧد ،وﻟﯽ اﻳﻧﮐﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻳﺧواھد اﻳﻧﮐﺎر
ﺻورت ﺑﮔﻳﺮد ،ﺟواﺑش را ازﺟورج ﺑوش ﺑﺎﻳد ﭘﺮﺳﻳد! اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻳک طﺮف از دوﻟت
ﺣﺎﻣدﮐﺮزی طﺮﻓداری ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد و از ﺟﺎﻧب دﻳﮔﺮﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﺎ ﭘول و اﺳﻠﺣﻪ
ﺣﻣﺎﻳت ﻣﻳﮐﻧد .در ﭼﻧﻳن ﺷﺮاﻳطﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی را ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺑﺎﻳد
ﺗﺣوﻳل ﻧﻣﯽ ﮔﻳﺮﻧد و ھﺮﭼﻪ ﺧود ﺷﺎن ﻣﻳﺧواھﻧد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﺣت ﺳﻠطﻪ ﺧوﻳش ﻣﻳﮐﻧﻧد .طﺑﻌﺎً
اﻳن اﻣﺮﭘﺮوﺳﻪ اﻣﻧﻳت و ﺛﺑﺎت ﺳﻳﺎﺳﯽ را در ﮐﺷور ﻧﺎﮐﺎم ﻣﻳﺳﺎزد و ﺳﺑب ﺷﮐﺎﻳﺎت ﻣﺮدم و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮازﻋﻣﻠﮐﺮد دوﻟت و ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻳﮔﺮدد.
ﺗﻣﺎم ﮔﺰارﺷﮫﺎی ﻓوق اﻟذﮐﺮ ،ﺣﮐﺎﯾت ازاﯾن ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﺧﺎن ،ﻣﺛل دﯾﮔﺮﺟﻧگ
ﺳﺎﻻران اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل،دارای ﮐﺮﮐﺗﺮ ﺧﺷن ،ﻣﺳﺗﺑد ،ﺧودﺧواه ،ﻣﺗﻌﺻب و ﺗﺑﻌﯾض طﻠب
وواﺑﺳﺗﻪ ﺑﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻧﺳﺑت ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻋﮫد ﺣﮐﻣﺮاﻧﯽ ﺧود درھﺮات
،ﺑﺮﺧورد ﺳﺧت ﮔﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ازطﺎﻟﺑﺎن داﺷﺗﻪ اﺳت.وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن از دﯾدﮔﺎه ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮو
ﻣﺮدم ھﺮات ،وی ﯾک ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر وﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ در دادﮔﺎه ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
وﯾﮐﯽ ﻟﯾﮐس در ﺑﺎره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن اﺳﻧﺎدی را ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده ورادﯾو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﻣﯾﮔوﯾد:اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده ﺑوﺳﯾﻠﻪ ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗﺮﻧﺗﯽ وﯾﮐﯽ ﻟﯾﮐس در ﺧﺻوص
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﺧﺗﻼف ﻧظﺮ ﺑﯾن اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی در ﺑﺎره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن وزﯾﺮ اﻧﺮژی
و آب ﭘﺮداﺧﺗﻪ اﺳت .اﯾن اﺳﻧﺎد ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺧواھﺎن ﺑﺮ
ﮐﻧﺎری اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن از ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﻧد ،ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾن ﺧواﺳت
آﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺮده و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن را در ﭘﺳت وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ اﺳت.اﯾن اﺳﻧﺎد ھﻣﭼﻧﯾن ﻓﺎش ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود ﺗﮫدﯾد اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯾﮫﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻧﮐﻪ
در ﺻورﺗﯾﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن در ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﺑﺎﺷد ،ﮐﻣک ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗطﻊ ﺧواھﻧد
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ﮐﺮد ،ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﻧظﺮ ﻣﺳﺋوﻻن اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣوده و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن را
در ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﺧود اﺑﻘﺎء ﻧﻣوده اﺳت .وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣل اﺟﺮای ﭘﺮوژھﺎی
ﺑﺰرگ اﻧﺮژی و آب آﻣﺮﯾﮐﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﯾن ﭘﺮوژه ھﺎ ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺑﯽ دوﻣﯾﻠﯾﺎرد
داﻟﺮﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻋواﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫﻣﯽ را ﻋﺎﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾد .آﺧﺮﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺑوﺳﯾﻠﻪ اداره ھﺎی آﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ازﻋواﯾد ﺣﺎﺻﻠﻪ
در ﺑﺧش اﻧﺮژی و آب ﻧﺎ ﭘدﯾد ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻧﯾک ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﯾﮔوﯾد ھﻧﮔﺎﻣﯾﮐﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺣﺎﮐم ھﺮات ﺑود ،در آﻣدھﺎی
ﺳﺮﺷﺎر ﮔﻣﺮک ھﺮات را ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺧود داﺷت وﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻣﯽ ﻓﺮﺳﺗﺎد .وی ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ
ً
اﺻﻼ ﯾک اﻓﺳﺮ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده و ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣدت طوﻻﻧﯽ زﻧدﮔﯽ اش را در ﺟدال
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن
و ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ ﮔذراﻧده اﺳت .ﺑﺮ آﻣدن از ﻋﮫده ﯾک ﭘﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس ﻣﺛل
ً
ﻗطﻌﺎ ﺑﺮای وی ﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﮐﯽ اﺳت .در اﯾن راﺑطﻪ ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر
وزارت اﻧﺮژی و آب
ﻣﯾداﺷﺗﯾم ﮐﻪ ﺑﺟﺰ ﯾک ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ھﺎ ،دﺳت آورد ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد ﺷد.
Bbcدرﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٢ /٤/٢٥ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ":اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،وزﯾﺮ اﻧﺮژی و آب را ﺑﻪ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ در
وﻻﯾت ھﺮات ،در ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺗﮫم ﮐﺮده اﺳت.ﻋﺰﯾﺰﷲ ﻟودﯾن ،رﺋﯾس اﯾن اداره
ﮔﻔت ﮐﻪ ارزش اﯾن زﻣﯾن ھﺎ ﺑﻪ ﺣدود ﯾﮐﺻد ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷود و آﻗﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮔﺮ از ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﺣﻠﯽ اﯾن اراﺿﯽ را ﻏﺻب ﮐﺮده اﻧد.آﻗﺎی ﻟودﯾن ﮔﻔت:
"رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻗﺑﻼ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑود ﮐﻪ در ﻣورد ﻏﺻب ﺟﺎﯾدادھﺎی دوﻟﺗﯽ در ھﺮات
ﺗﺣﻘﯾق ﺷود .در آن زﻣﺎن ھﯾﺎﺗﯽ ﺑﻪ ھﺮات رﻓت و دوﺳﯾﻪ ای در ﻣورد ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی
دوﻟﺗﯽ در ﺣدود ﺻد ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺗﺮﺗﯾب داده ﺷد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺧﺗﻠف آن را ﻏﺻب ﮐﺮده
ﺑودﻧد".او اﻓﺰود" :ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﺧﺎن زاﺑﻠﯽ )ﮐﻪ ﻗﺑﻼ ﺑﻪ دوﻟت ﺗﺣوﯾل داده ﺷده ﺑود(
ﻗﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد دارد و وزﯾﺮ ﺻﺎﺣب اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧود]ﺛﺑت[ ﮐﺮده ،و ﯾک
ﻗﺳﻣت آن ھم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺗﺮم ﺷﺎن اﺳت".
روزﻧﺎﻣﮥ  ٨ﺻﺑﺢ در ﻣورد اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﺧﺎن ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت »:اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ھﯾﭻﮔﺎه در
ﻣورد ﮔﺰارشھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ در ﭘﯾوﻧد ﺑﻪ ﺧﺮابﮐﺎری اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﯾﺮان در ﺑﻧد ﺳﻠﻣﺎ و
ﻗﺗل ﭘﺎﺳﺑﺎﻧﺎن اﯾن ﺑﻧد ،اظﮫﺎرﻧظﺮ ﻧﮐﺮد .اﺳﻣﺎﻋﯾلﺧﺎن ﺗﺎ ھﻧوز ﺑﻪ اﯾن ﺳوال ﺟواب ﻧداده
اﺳت ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣورد ﮔﺰارشھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ در ﭘﯾوﻧد ﺑﻪ ﺧﺮابﮐﺎری ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﻏﺮﺑﯽ
در ﭘﺮوژه ﺑﻧد ﺳﻠﻣﺎ ،ﺳﮐوت ﮐﺮده اﺳت .روﺷن اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾﺷﺮﻓت ھﺮات ھم ﺗﻧﮫﺎ ﻣﻌﻠول
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واﻟﯽ ﺑودن اﺳﻣﺎﻋﯾلﺧﺎن ﻧﺑود.
ھﺮات ﺑﻪدﻟﯾل ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﯾﯽ ،روﻧق ﺗﺟﺎرت و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺷﺎن ﻓﺮھﻧﮔﯽاش
ﺣﺗﺎ ﺗواﻧﺳت در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌد ﺑﺎ ﻣدﯾﺮﯾت اﻓﺮاد ﺿﻌﯾف ﺗﺮ و ﻧﺎﺗوانﺗﺮ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺗوﺳﻌﻪ و
ﭘﯾﺷﺮﻓت اداﻣﻪ دھد .ﻣﺣﻣداﺳﻣﺎﻋﯾلﺧﺎن ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از ھﺮات ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای اﯾنﮐﻪ ﺛﺎﺑت
ﮐﻧد ﺗﻧﮫﺎ ﮐﻠﯾد ﺛﺑﺎت و ﭘﯾﺷﺮﻓت آن وﻻﯾت ﺧودش اﺳت ،دﺳت ﺑﻪ ﻣﺎﻧورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ زد .او
ﺑﺎرھﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﺰرگ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ھواداراﻧش ھﻣواره ﻣﺗﮫم ﺑﻪ اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮐل
ﺑﺮای ﻣﻘﺎمھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑودﻧد .از ﺳوی دﯾﮔﺮ ،آﻗﺎی اﺳﻣﺎﻋﯾلﺧﺎن ﺗﻼش داﺷت ﺗﺎ در ﮐﺎﺑل
ﺑﻪﻋﻧوان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻣده ﺳﯾﺎﺳت و ﮐﯾﺎﺳت ﮐﺷور ﭼﻧﺎن ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﻪ ھم ﺣوزه
ﻧﻔوذش در ھﺮات ﺣﻔظ ﺷود و ھم ﺑﺗواﻧد در ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻼن ﻣﻣﻠﮐت ﺻﺎﺣب ﺟﺎﯾﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧد.اﺳﻣﺎﻋﯾلﺧﺎن اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻼشھﺎ و ﮐوﺷشھﺎ ﻧﺗواﻧﺳت در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی دﯾﮔﺮ در ﻗﯾﺎس ﺧودش ﭼﻧدان ﻣوﻓق ﺑدرﺧﺷد «.ﭘﺎﯾﺎن
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مقاله يازدھم
جوانان وحق انتخاب
ﺟواﻧﺎن در ھﺮﮐﺷوری  ،از ﺟﻣﻠﻪ ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اھﻣﯾـت آن ﺑـﻪ ﺣـﺳﺎب
ﻣﯾﺮوﻧد .اﯾﻧﺎن آﯾﻧده ﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ وﮐـﺷور ﺧـود اﺳـﺗﻧد.از ﻣﯾـﺎن ھﻣـﯾن ﺟواﻧـﺎن اﺳـت ﮐـﻪ
ﻣﺧﺗﺮﻋﯾن ﺑﺰرگ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﺑﺰرگ ،رھﺑﺮان ﺑﺰرگ ،ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺑﺰرگ ،اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ﺑﺰرگ،
ھﻧﺮﻣﻧدان ﺑﺰرگ ،ﺗﮐﻧﯾﺳﯾن ھﺎی ﺑﺰرگ ،طﺑﯾﺑﺎن ﺑﺰرگ و اﻧﺟﻧﯾﺮان وﻣﮫﻧدﺳﺎن ﺑﺰرگ ظﮫـور
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد وﺑﺎ اﺑﺗﮐﺎرات ﺳﺎزﻧده وﺳﺎﻟم ﺧوﯾش راه ﺗﺮﻗﯽ وﭘﯾـﺷﺮﻓت را در ﺟﮫـت ﻓـﺗﺢ ﻗﻠـﻪ
ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد.
ﺟواﻧﺎن ﻧﯾﺮوی ﻣﺣﺮﮐﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧد ،اﯾﻧﺎن ھﻣواره آرزو دارﻧد،ﺑﻪ ﭘـﯾش ﺣﺮﮐـت ﮐﻧﻧـد
وازﻣﺮزھﺎی ﮐﮫﻧﻪ وﺳﻧت ھﺎی دﯾﺮﯾﻧﻪ ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾﻧد وﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺟدﯾد ﺗﺮی وارد ﺷوﻧد.
ﺟدال ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن وﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن در واﻗﻊ ﺟدال ﻣﯾﺎن ﻧـو وﮐﮫﻧـﻪ اﺳـت وﺳـﺮاﻧﺟﺎم ﮐﮫﻧـﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺟﺎی ﺧود را ﺑﻪ ﻧو ﺧـﺎﻟﯽ ﻣﯾﮐﻧـد .ﭘـس ﺳﺮﮐـﺷﯽ وطﻐﯾـﺎن ﺟواﻧـﺎن از اﻣـﺮ وﻧﮫـﯽ
ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن،ﺧﺻﻠت ذاﺗﯽ وطﺑﯾﻌﯽ ﺟواﻧﺎن اﺳت و اﯾن ﺑﻪ ھﯾﭼوﺟﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺑـﯽ اﺣﺗﺮاﻣـﯽ
ﺟواﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﻌﺑﯾﺮ ﺷود ،اﯾن ﯾک ﭘﺮوﺳﮥ طﺑﯾﻌﯽ وﻧورﻣﺎل زﻧدﮔﯽ اﺳت.
ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟواﻧﺎن اﻣﺮوز)ﺑﺧﺻوص ﺟواﻧـﺎن ﻣﮫـﺎﺟﺮ( ،در ﺷـﺮاﯾط ﺟدﯾـد
ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾت از واﻟدﯾن ﺧود ،ھم از ﻟﺣﺎظ رﺷد ﺷـﻌور وھـم از ﻟﺣـﺎظ ﮐـﺳب داﻧـش ھـﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﯾﺷﮔﺎم ﺗﺮ اﻧد وﺳطﻊ اطﻼﻋﺎت ﺷﺎن ﺑﻣﺮاﺗـب ﺑﯾـﺷﺗﺮ از واﻟـدﯾن ﺷـﺎن اﺳـت ،ﺑـﻪ
ً
اﮐﺛﺮاﺳﺧن واﻟدﯾن را ﺟدی ﻧﻣﯾﮔﯾﺮﻧد وﺷﺎﯾد ھم از ﻗﺑـول ﺳـﺧن ﺷـﺎن
ھﻣﯾن ﺟﮫت اﺳت ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘدری اﯾن ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ ﻓﺮزﻧد را ﺑﻪ ﺑﯽ اﺣﺗﺮاﻣﯽ از ﺧود ودﺳـﺎﺗﯾﺮ
ﺧود ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد ،واﺿﺢ اﺳت ﮐﻪ ﺑﯾن ﭼﻧﯾن ﭘدر وﻓﺮزﻧدی ﻣﺷﮐل اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود وﻣﺳﺄﻟﻪ ﺑﻪ
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ﺧﺷوﻧت وﺟﻧگ ودﻋوا ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد وﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻓﺮزﻧد از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﻣﯾﺷود.
ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ،ﭼﻘدر از وﻗـت روزاﻧـﻪ ﺧـود را ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧـدان ﮐـودک ﯾـﺎ
ﻧوﺟوان ﺧـود ﺻـﺮف ﻣـﯽ ﮐﻧﯾـد؟ ﺑـﺎ ﺗوﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺷﮐﻼت زﻧـدﮔﯽ روزﻣـﺮه ،ﭼﻘـدر آﻣـﺎده
»ﺷﻧﯾدن« ﺣﺮف ھﺎی ﻓﺮزﻧد ﺧود ھﺳﺗﯾد و ﭼطور ﺑﻪ او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾد ﮐﻪ ﺑـﺮای اﻓﮐـﺎر و
ﻋﻘﺎﯾدش اﺣﺗﺮام ﻗﺎﺋﻠﯾد؟ ﭘدرھﺎ و ﻣﺎدرھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ از دوران ﺑﭼﮔﯽ ﺧود ﺗﺟﺮﺑﯾﺎﺗﯽ دارﻧد ﮐـﻪ
از آن ﺗﺟﺮﺑﯾﺎت در رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﮐودک ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾﺮ
ﻧﺳل و ﺷﺮاﯾط زﻧدﮔﯽ ،ﺧﯾﻠﯽ از ﺗﺟﺮﺑﻪ ھﺎی دوران ﻗدﯾم ﻣﻣﮐن اﺳت دﯾﮔﺮ در ﻧﺳل ﮐﻧـوﻧﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯾﺎﯾد .ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر و در ﭼﻪ ﻣواردی از ﺗﺟﺮﺑﯾﺎت دوران ﮐودﮐﯽ ﺧوﯾش در رﻓﺗﺎر ﺑـﺎ
ﻓﺮزﻧدﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺗﻠﺧﯽ از راﺑطﻪ ﺧود ﺑﺎ واﻟـدﯾﻧﺗﺎن در دوران ﺑﭼﮔـﯽ
دارﯾد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آن ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﮐودﮐﺗﺎن ﺗﮐﺮار ﻧﺷود؟
اﮐﺛﺮ ﻣﺷﮐﻼت واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧد از ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﺷﺮوع ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻓﺮزﻧد ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳن ﺑﻠوغ
ﻣﯾﮔذارد و ﺑﺎ ﺗﺑﺎرزﺣﺮﮐﺎت ﺑﺰرﮔﻣﻧﺷﺎﻧﻪ ﻣﯾﺧواھد ﮐﻪ اطﺮاﻓﯾﺎﻧش ﺑﻪ او اﻋﺗﻧﺎ و ﺗوﺟﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ
ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳﻧﯾن  ۱۳ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﮔﯽ ﯾﮐﯽ از ﺣـﺳﺎس ﺗـﺮﯾن دوره ھـﺎی ﺑﻠـوغ وﺗﺑﺎرزﺷﺧـﺻﯾت
ﺟواﻧﺎن اﺳت .طﺮز ﺑﺮﺧورد واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧد ﺟوان ﺷﺎن در اﯾـن ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﯾﺗواﻧـد ﺳـﺎزﻧده
ﯾﺎ ﺗﺧﺮﯾب ﮐﻧﻧدۀ رواﺑط آﻧﺎن ﺑﺎﺷد .واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ اﯾن ﺷور و ﺷوق ﻓﺮزﻧدان
را در ﺟﮫت ﻣﻌﻘـوﻟﯽ ﭼـون :ورزش وﺳـﭘورت وزﯾﺑـﺎﺋﯽ اﻧـدام وﻧـواﺧﺗن ﻣوﺳـﯾﻘﯽ و آواز
ﺧواﻧﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎب و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی ﺳﺎﻟم ﺳوق ﺑدھد ﺗﺎ
اﻧﺮژی اﯾﮐﻪ در وﺟود ﻓﺮزﻧد ﻧوﺟواﻧش ﻣﺗﺮاﮐم ﺷـده ،ﺑـﺻورت درﺳـت آن ﺑـﻪ ﻣـﺻﺮف
ﺑﺮﺳد .ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺧواﺳت ھﺎی ﺟواﻧﺎن و ﺳﺧت ﮔﯾﺮی ھﺎی ﺑﯽ ﻣوﺟـب و ﺣـﺳﺎﺳﯾت
ﻧﺷﺎن دادن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐـﺎت آﻧـﺎن ،ﻣﯾﺗواﻧـد طﻐﯾـﺎن وﺳﺮﮐـﺷﯽ ﻓﺮزﻧـد را درﻗﺑـﺎل داﺷـﺗﻪ
ﺑﺎﺷد .ھﺷت ﺻدﺳﺎل ﻗﺑل ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑﻠﺧﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﺑود:
ﺳﺧــت ﮔـﻳـــﺮى و ﺗﻌـﺻب ﺧﺎﻣﻰ اﺳت
ﺗﺎ ﺟﻧـــﻳــﻧﻰ ﮐـــﺎر ﺧـــون آﺷﺎﻣﻰ اﺳت
ﯾﮐﯽ از راه ھﺎی ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﺗﻌﺎرض واﻟدﯾن ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـدان ﺷـﺎن در ﻋـﺎﻟم ﻣﮫـﺎﺟﺮت،
اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﭘدروﻣﺎدر ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑﺑﺮﻧد ﺗﺎ ھم ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ ﺧـود را ﺑﮫﺗـﺮ
ﺑــﺷﻧﺎﺳد وھــم ﻓﺮزﻧــد را در درﺳــﮫﺎ وﺳــﺎﯾﺮ ﻣــﺳﺎﯾل زﻧــدﮔﯽ ﮐﻣــک ﮐﻧﻧــد ،اﻣــﺎ ﭼــون ﭘــدر
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وﻣﺎدرﻣﮫــﺎﺟﺮ در ﺳــن وﺳــﺎﻟﯽ ﻗــﺮار دارﻧــد ﮐــﻪ زﺑــﺎن را ﻣﺛــل ﻓﺮزﻧــدان ﺧــود ﯾــﺎد ﮔﺮﻓﺗــﻪ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ،ﻓﺮزﻧد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ واﻟـدﯾﻧش از ﻣﺣـﯾط ﺟدﯾـد اطـﻼع
دﻗﯾﻘﯽ ﻧدارﻧد و راھﯽ را ﮐﻪ او اﻧﺗﺧـﺎب ﮐـﺮده  ،ﻣـوازی ﺑـﺎ راه ورﺳـم ﮐـﺷور ﻣﯾﺰﺑـﺎن و
ﺑﮫﺗﺮﯾن راه اﺳت .ﻟذا ﻣﯾﺧواھـد ﻣـواﻧﻌﯽ را ﮐـﻪ از ﺳـوی واﻟـدﯾن ﺑـﺮاﯾش اﯾﺟـﺎد ﺷـده ،از
ﺳﺮراھش دور ﮐﻧد وﻟو ﺑﻪ ﺧﺮوج او ازﺧﺎﻧﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﺷود .ﺑﺧﺻوص ﮐـﻪ ادارات ﻣﻌﯾﻧـﯽ در
ﮐﺷور ﻣﯾﺰﺑﺎن وﺟود دارﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾت ازﺟواﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧد وﻓﺮزﻧد ﺑﺎﭼﻧﯾن ﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ
از ﻣوﺿـﻊ ﮔﯾــﺮی اش ،ﺧــود را در اﻧﺗﺧــﺎب راھــش ﻣﺣــق ﻣﯾداﻧــد .ﭘــس اﻋﻣــﺎل ﺧــﺷوﻧت
واﺧﺮاج ﻓﺮزﻧد از ﺧﺎﻧﻪ ھﯾﭻ درد واﻟدﯾن را ﻋﻼج ﮐﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧد.
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﺎ ﯾﮐﯽ از راه ھـﺎی رﻓـﻊ ﻣـﺷﮐل ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـد ﻧوﺟـوان وﺟـوان ،دادن آزادی
وﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺮای ﻓﺮزﻧدان ﺟوان اﺳت ﮐﻪ رﮐن اﺳﺎﺳﯽ دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ ﻧﯾـﺰ اﺳـت .واﻟـدﯾن
ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧدان ﺟوان ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻋﺎﻗل و ﺻﺎﺣب ﺷـﻌورﻧﮔﺎه ﮐﻧﻧـد و
آﻧﮫﺎ را واﺟد ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﺧود ﺑﺷﻣﺎرﻧد .دراﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـدان ﺧـود
اﺣﺗﺮام ﻗﺎﯾل ﺷده و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﺮای آﯾﻧدۀ ﺧود ،ﺧودﺷﺎن ﺗـﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮﻧـد و
ﺳﺮﻧوﺷت ﺧود را رﻗـم ﺑﺰﻧﻧـد .ﺑـﺎ اﯾـن ﮐـﺎر ﺧـود واﻟـدﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧـد ﺣـس اﻋﺗﻣـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـس
ﻓﺮزﻧدان را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد .دادن آزادی اﻧﺗﺧﺎب ،ﯾﻌﻧـﯽ دادن ﺣـق اﻧﺗﺧـﺎب دوﺳـت وھﻣـﺳﺮ،
ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻐل واﻧﺗﺧﺎب ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ )ﺑﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺑدون واﻟـدﯾن(  ،ﻣﯾﺗواﻧـد ﺑـﺳﯾﺎری از
ﭘﺮاﺑﻠم ھﺎی واﻟدﯾن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧدان را در دﯾﺎر ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺣل ﮐﻧد .زﻧدﮔﯽ ﮐـﺮدن ﻓﺮزﻧـدان ﺟـدا
ً
اﮐﺛﺮا ﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮥ ﺧوﺷـوھﻣﺮاه ﺑﺎﺷـد .در
از واﻟدﯾن  ،ﺑﮫﺗﺮ از زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎﻧواده اﯾﺳت ﮐﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯾطﺮﻓﯽ و ﺑﯽ ﻏﺮﺿﯽ
ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ھﯾﭻ ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ را ﻧﻣﯾﺗوان ﺳﺮاغ داد ﮐﻪ در ﻓﺿﺎی
ً
ً
اﺻـﻼ ﻣـﺷﮐﻠﯽ ﺑـﺎ
ﻧدرﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧوده ای ﺳﺮاغ ﺑﺷود،
و ﺑﯽ ﺳﺮ وﺻدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد و اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧدان ﺧود ﻧدارد.
ﺑﮫﺗﺮ اﺳت واﻟدﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻓﺮزﻧدان ﺧود را درک ﮐﺮده ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺟـﺎل ﺗﺑـﺎرز
ﺷﺧﺻﯾت در ﻣﺣﯾط ﺟدﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻧﺣوی ﺑدھﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﻋواطف آﻧﮫﺎھم آھﻧﮔﯽ داﺷﺗﻪ
ً
ﻓطﺮﺗﺎ ﻣﮐﻠﻔﯾت دارﻧد ﺗﺎ ﺗوﺟﻪ ﺷﺎن را ﭘﯾﺮاﻣون ﺗﺮﺑﯾـت ﺳـﺎﻟم ﻓﺮزﻧـدان ﺷـﺎن
ﺑﺎﺷد .واﻟدﯾن
در ﻣﺣﯾط ﺟدﯾد ﻣﻌطوف ﺳـﺎزﻧد و ﺑﺎدﯾـدی ﺑـﺎزﺗﺮ ﺑـﻪ ﻧﯾـﺎز ھـﺎی ﻣﺑـﺮم ﻓﺮزﻧـدان ﺧـود در
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوت اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ وﻓﺮھﻧﮔـﯽ ﺗوﺟـﻪ داﺷـﺗﻪ ﺑﺎﺷـﻧد ).اﯾـن ﻣطﻠـب در ﺳـﯾﻣﻧﺎر
ﺷﺮاﯾط
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ﺟواﻧﺎن وﺗﺮﺑﯾت ﺳﺎﻟم ﺷﺎن در ﺷـﮫﺮ ﻣـﺎﻟﻣوی ﺳـوﯾدن در ﺗـﺎرﯾﺦ ٢٠٠٦ /١١ /٢٥ﺧواﻧـده
ﺷد(.

اھميت ونقش جوانان در جامعه
ﺟﺎی ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺷک وﺗﺮدﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺟواﻧﺎن ﻧﯾﺮوی ﻣﺣﺮﮐﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺳوی
ً
ﻓطﺮﺗﺎ دارای دﯾﻧﺎﻣﯾﺰم ﺗﺣﺮک و اﺳﺗﻌداد اﺑﺗﮐﺎر وﺧﻼﻗﯾت و آﻓﺮﯾﻧش
ﭘﯾﺷﺮﻓت وﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑوده
ھﺳﺗﻧد و ﺑدون ﺣﺿور وﻧﻘش ﺟواﻧﺎن  ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺣول وﺗﻐﯾﯾﺮی ﻧﻣﯾﺗواﻧد در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﻧﻣﺎ
ﮔﺮدد.
ﭘﯾﺷﺮﻓت ھﺎی ﻣﺣﯾﺮاﻟﻌﻘول ﺟواﻣﻊ ﺑﺷﺮی ،ﺗوﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮫﺎی
دﻟﭘذﯾﺮ و آﺳﻣﺎن ﺧﺮاش ھﺎی ﺷﮔﻔت اﻧﮔﯾﺰ ،ﺟﺎده ھﺎی ﭘﺮﺧم وﭘﯾﭻ وﭼﻧد طﺑﻘﻪ ﺋﯽ روی
زﻣﯾن و ﻣﺗﺮوھﺎی ﭼﻧدﯾن طﺑﻘﻪ ﺋﯽ زﯾﺮزﻣﯾن وﻏﯾﺮه ،ﻣﺣﺻول ﺗﻔﮐﺮ وظﺮﻓﯾت ﺧﻼﻗﮥ
ﻧﯾﺮوھﺎی ﺟوان و ﭘﯾﺷﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت.
ﺟواﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣوزش ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ﭼون :ﻓﺰﯾک اﺗوﻣﯽ ،طب ،ﺑﯾوﻟوژی،
اﻧﺟﻧﯾﺮی ،ﻣﮫﻧدﺳﯽ  ،ﻓﺿﺎﻧوردی ،ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﻐﻠق ﻣﺧﺎﺑﺮات ،ﺗوﻟﯾد اﻧﺮژی و ﺑﺮق از آب
وﺑﺎد وﺧﺎک ،ﺗﻠﯾﻔون وﺗﻠﮔﺮاف وﻓﮐس و رادﯾو و ﺗﻠوﯾﺰﯾون وﺳﺗﻼﯾت و ﻣﺑﺎﯾل ﺗﻠﯾﻔون ،آﯾﻔون
و ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮ و اﻧواع دﯾﮔﺮ اﺧﺗﺮاﻋﺎت ظﺮﯾف ﺧوﯾش ﺗواﻧﺳﺗﻪ اﻧد ﺟﮫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ھﻣﻪ
ﭘﮫﻧﺎﺋﯽ وﮔﺳﺗﺮدﮔﯽ اش  ،ﺑﻪ دھﮐده ﮐوﭼﮐﯽ ﻣﺑدل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮ و اﻧﺗﺮﻧت ،اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﻧﯾﺎی اطﻼﻋﺎت روﻧﻣﺎ ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﺗوان از ھﺮ
واﻗﻌﻪ ورﺧدادی در دورﺗﺮﯾن ﻧﻘطﮥ ﺟﮫﺎن درظﺮف ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﺑﺮﺷد و ﭼﮔوﻧﮔﯽ
آﻧﺮاﻣﺷﺎھده ﮐﺮد  .اﯾن ھﻣﻪ اﻣﮐﺎﻧﺎت ﻣﺣﺻول ﺗﻔﮐﺮ واﻧدﯾﺷﮥ ﺟواﻧﺎن اﺳت.
ﻋﻼوﺗﺎً ﺟواﻧﺎن ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﻧظم واﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﺷوراﻧد .در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن،اردوی ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ از ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯾب
وﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ھدف ﺧدﻣت وﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧوش ﺑﺮﺿﺎ اﯾن وظﺎﯾف را
ﻗﺑول ﻣﯾﮐﻧﻧد و از ﺣﺮﯾم ﮐﺷورﺧوﯾش در زﻣﯾن وﻓﺿﺎ ﺣﻔﺎظت وﺻﯾﺎت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺟواﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی دﯾﮔﺮ زﻧدﮔﯽ ،ﭼون ادﺑﯾﺎت،داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ  ،ﻓﻠم ﻧﺎﻣﻪ
ﻧوﯾﺳﯽ ،ﺷﻌﺮ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺳﯾﻧﻣﺎ،ﺗﯾﺎﺗﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎری و ﻣطﺑوﻋﺎت و راه اﻧدازی
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و ﮔﺮداﻧﻧدﮔﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﭼون ﺷﺑﮐﻪ ھﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ ﯾﺎ رادﯾوﺋﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و
ﻣﺟﻼت و دﯾﮔﺮ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی زﻧدﮔﯽ  ،ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ھﺮﻗﺷﺮدﯾﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﺷﮔﺎم ﺗﺮاﻧد و
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ھﺮ ﻗدرﺑﺮای ﺷﮐوﻓﺎﺋﯽ اﺳﺗﻌداد ھﺎی ﺟواﻧﺎن زﻣﯾﻧﻪ ھﺎ ﻓﺮاھم ﺷود  ،ﺑﻪ ھﻣﺎن
اﻧدازه ظﺮﻓﯾت ھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺮود و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﻪ ﺷﺮاﯾط ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺮﻓت و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯾﺳﺮ ﻣﯾﮔﺮدد.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﮔﺮ آرزو دارد ﺗﺎ زودﺗﺮ در ﺷﺎھﺮاه ﺗﺮﻗﯽ وﭘﯾﺷﺮﻓت ﻗﺮارﮔﯾﺮد،
ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺟواﻧﺎن ﺗوﺟﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺑذول ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﺮاﯾط ﻣﺷﺎرﮐت در اﻣور ﻣﻣﻠﮐت را
ﻓﺮاھم ﮐﻧد .ﺑﯾﮐﺎری و ﻓﻘدان اﺷﺗﻐﺎل ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺑب ﻓﺮارﻣﻐﺰھﺎ و ﻧﯾﺮوی ھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺷود و
ﺣﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻدﻣﻪ ﺑﺑﯾﻧد ،زﯾﺮﺟواﻧﯽ ﮐﻪ ازﯾک ﻣوﺳﺳﻪ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﻓﺎرغ ﻣﯾﮔﺮدد ھﺮﮔﺎه ﺷﺮاﯾط ﮐﺎر ﺑﺮاﯾش ﻣﯾﺳﺮﻧﺷود،دﭼﺎر ﺳﺮﺧوردﮔﯽ و ﻓﻘﺮ ﻣﯾﮔﺮدد و
آﻧﮔﺎه ﻣﻣﮐن اﺳت از روی ﻣﺟﺑورﯾت دﺳت ﺑﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﺰﻧد ﮐﻪ ﺳﺑب ﺑﺮھم زدن
ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺮدد .ﺑطورﻣﺛﺎل ،ﯾﮐﯽ از دﻻﯾل رو آوردن ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣواد ﻣﺧدر،
ﺑﯾﮐﺎری و ﻧﺑود اﺷﺗﻐﺎل ﺑﺮای ﺟواﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺷﺎھده رﺳﯾده ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺑﯾﺳواد و ﺑﯾﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺑدﺳت اوردن ﭘول ﺧود را درﺧدﻣت ﺷﺑﮐﻪ ھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﻗﺮار
ﻣﯾدھﻧد  ،ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ دوﻟت ﺑﻪ اﯾن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋظﯾم ﺑﺎﻟﻘوه ،ﺟﻔﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻧده
ﮐﺷوراﺳت.ﺧﻼﺻﻪ ھﺮﻗدر از ﻧﻘش ﺟواﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷود ﺑﺎزھم ﮐم اﺳت،زﯾﺮا ﮐﻪ
اھﻣﯾت ﺟواﻧﺎن درﯾک ﮐﺷورﺑﯾﺷﺗﺮ از آن ﭼﯾﺰﯾﮫﺎی اﺳت ﮐﻪ ﻣن ﺑداﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم.
ﺟﺎی ﺑﺳﯽ ﻣﺳﺮت اﺳت ﮐﻪ اﻧﺟﻣن ﻓﺮھﻧﮔﯽ دوﺳﺗﯽ ﯾک ﺑﺎردﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺟواﻧﺎن
اﻗﺗﺎده اﯾﻧک ازﭼﻧد ﺗن ﺟوان ﭘﺮﮐﺎر و ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻟﯾﺎﻗت ودراﯾت ﺧوﯾش ﺧود
را ﺗﺎ ﺳطﺢ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﻣطﺮح دررﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اروﭘﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾده اﻧد ،ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﯾک ﻧﺷﺳت ﭘﺮﺷﮐوه در ﺷﮫﺮﻣﺎﻟﻣوی ﺳوﯾدن  ،ﻗدر داﻧﯽ ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آورد .ﻣﺎ
ﺣﺿوراﯾن ﺟواﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾن ﺷﮫﺮ وﺑﻪ ﮐﺷور ﺳوﯾدن ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯾﮔوﯾﺋم.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎ ﺗوﺟﻪ و زﺣﻣت ﮐﺷﯽ و ﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن ﻣﺣﺗﺮم ﻓﺮھﻧﮔﯽ
ً
واﻗﻌﺎ ﺷﺧص ﻏﻣﺧور اﺳت و ھﻣواره ﻏم
دوﺳﺗﯽ و در رأس آن ﻏﻣﺧور ﺻﺎﺣب را ﮐﻪ
ﭘﯾﺮ و ﺟوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺧورده و ﻣﯾﺧورد ﺑدﯾدۀ ﻗدر ﻧﮔﺮﯾﺳﺗﻪ ،از ﻓﺮد ﻓﺮد اﯾن اﻧﺟﻣن
اظﮫﺎرﺳﭘﺎس ﻣﯾﮐﻧﯾم و ﺗوﻓﯾق ﻣﺰﯾد ﺷﺎن را در راه دوﺳﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آرزو
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ﻣﻧدﯾم .اﯾن ﻣطﻠب در ﺳﯾﻣﻧﺎرﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن وژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ﺟوان در ﺷﮫﺮ
ﻣﺎﻟﻣوی ﺳوﯾدن در ﺗﺎرﯾﻪ  ١٨ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ ٢٠١٠ﻗﺮاﺋت ﺷد(.

نبوغ دربلوغ جونان
داﻧﺷﻣﻧدان ﻧﺑوغ رادر ﺑﻠوغ ﺟواﻧﺎن ﺟـﺳﺗﺟو ﻣﯾﮐﻧﻧـد  ،ﻧـﻪ در ﮐﮫـن ﺳـﺎﻟﮔﯽ اﻧـﺳﺎن.
وﻣﺛﺎل ﻣﯽ آورﻧـد ﮐـﻪ ﺑﻳـل ﮔﻳـﺗس ﺑﻧﻳﺎﻧﮔـذار ﻣﺎﻳﮐﺮوﺳـﺎﻓت در  ۱۳ﺳـﺎﻟﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧوﻳـﺳﯽ
ﮐﺎﻣﭘﻳوﺗﺮ را ﺷﺮوع ﮐﺮد و در  ۱۹ﺳﺎﻟﮔﯽ ﮐﻣﭘﻧﯽ اش را راه اﻧداﺧت.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﺑﺎره ﮔﯾﺗس ﻣﯾﻧوﯾﺳد :آﻗﺎی ﮔﯾﺗس ﮐﻪ ﻓﺮزﻧد ﯾک وﮐﯾل ﻣوﻓق درﺷﮫﺮ
ﺳﯾﺎﺗل اﺳت ،اوﻟﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮ ﺧـود را در ﺳـن ﺳـﯾﺰده ﺳـﺎﻟﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﮐـﺮد .او در
دوﺳـﺎل اول ﺗﺣـﺻﯾﻠش در داﻧــﺷﮔﺎه ھـﺎروارد ﺑﯾــﺷﺗﺮ وﻗـﺗش را ﺻــﺮف ﺑﮫﺑـود ﻣﮫﺎرﺗﮫــﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧود ﮐـﺮد و اﻟﺑﺗـﻪ در طـول ﺷـب ھـم ﺑـﺎزی ﭘـوﮐﺮ را ﻓﺮاﻣـوش ﻧﻣـﯽ ﮐـﺮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻗﺎی ﮔﯾﺗس داﻧﺷﮔﺎه را رھﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﯾوﻣﮐﺰﯾﮐو رﻓت و ﺑـﻪ ھﻣـﺮاه دوﺳـت دوران
ﮐودﮐﯽ اش ﻣﺎﯾﮐﺮوﺳﺎﻓت را راه اﻧدازی ﮐﺮد.
ﻣوﻓﻘﯾت ﭼﺷﻣﮔﯾﺮ آﻗﺎی ﮔﯾﺗس در دھﻪ ھﺷﺗﺎد ﻣﯾﻼدی اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐت
آی ﺑﯽ ام ﺑﺮای ﺳﺎﺧت ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ﺧـود ﯾﻌﻧـﯽ ام اس  -داس ﺑـﺎ ﻣﺎﯾﮐﺮوﺳـﺎﻓت ﻗـﺮارداد
ﺑﺳت .ﻣﺎﯾﮐﺮوﺳﺎﻓت در ﺳﺎل  ۱۹۸۶وارد ﺑﺎزار ﺳﮫﺎم ﺷد و ﯾک ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﯾل ﮔﯾﺗس ﺗﺑـدﯾل
ﺑﻪ ﺟواﻧﺗﺮﯾن ﻣﯾﻠﯾﺎردر ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ دﻧﯾﺎ ﺷد .ﮔﯾﺗس در ﮔﻔﺗﮔوﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ دﻟﯾل
ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﺎﯾﮐﺮوﺳﺎﻓت اﯾن ﺑود ﮐﻪ "اﻏﻠب رﻗﺑﺎﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف ﻋﻣل ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـد ".ﺑﻘـول
ﮔﯾﻧس" :آﻧﮫﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭼطور ﻧﯾﺮوھﺎی دارای ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻧﺎر ﻧﯾﺮوھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﮫﻧدﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮔﯾﺮﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭼطور ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷوﻧد".
ﮔﯾﺗس در ۵۲ﺳﺎﻟﮔﯽ ھﻧوز ﭼﮫﺮه ﭘﺳﺮاﻧﻪ اش را ﺣﻔظ ﮐﺮده اﻣﺎ دﯾﮔﺮ ﺛﺮوﺗﻣﻧـدﺗﺮﯾن
ﻣﺮد ﺟﮫﺎن ﻧﯾـﺳت ،وارن ﺑوﻓـت ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـذارﺑورس و ﮐـﺎرﻟوس اﺳـﻠﯾم ،ﻏـول ﻣﮐﺰﯾﮐـﯽ
ﻣﺧﺎﺑﺮات از او ﭘﯾﺷﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد .ﺛﺮوت ﺑﯾل ﮔﯾﺗس ،اﺳﺎس ﺗـﺻﻣﯾم او ﺑـﺮای ﺗـﺮک ﺷـﻐل و
ﺗﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻧﯾﺎد ﺧﯾﺮﯾﻪ ﺑﯾل و ﻣﻠﯾﻧدا ﮔﯾﺗس اﺳت .او رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾﺮه ﻣﺎﯾﮐﺮوﺳـﺎﻓت ﺑـﺎﻗﯽ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد و در ﭘﺮوژه ھﺎی ﺧﺎص ھﻣﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺗـﻪ ﺧـودش ،ﺛـﺮوت زﯾـﺎد
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯽ آورد و ﯾﮐﯽ از ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫﺎی آﯾﻧده او ﯾﺎﻓﺗن واﮐﺳﻧﮫﺎی ﺗﺎزه و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از
ﭘﺮوژه ھﺎی ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﻪ ﺧواھد ﺑود،bbc) .ﻓن وداﻧش ۲۷،ﺟوﻻی (۲۰۰۸
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تغييرات در مغزنوجوان:
 bbcدر ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻧوﻣﺑﺮ ۲۰۰۶ﺑﻪ اﺳﺗﻧﺎد روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻣﺰ ،ﭼـﺎپ ﻟﻧدن،ﮔﺰارﺷـﯽ
را در ﻣورد ﺗﻐﻳﻳﺮات روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﻧﺗﺷﺮ ﮐﺮد ".داﮐﺗﺮ ﺳﺎرا ﺟﻳن ﺑﻠﮐﻣور،
از ﭘﮋوھﺷﮔﺮان اﻧﺳﺗﻳﺗوت ﻋﻠوم ﻋﺻب ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﭘوھﻧﺗون ﻟﻧـدن ،ﺑـﻪ روزﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻳﻣﺰ ﮔﻔﺗـﻪ
اﺳت ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﻐﺰ ﻧوﺟواﻧﺎن در دوران ﺑﻠوغ دﺳـﺗﺧوش ﺗﻐﻳﻳﺮاﺗـﯽ ﻣـﯽ ﺷـود ﺑﻠﮐـﻪ ﻣﻐـﺰ
اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی اوﻟﻳﻪ دوﻣﻳن دھﻪ ﻋﻣﺮ او ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل رﺷد و ﮔﺳﺗﺮش اﺳت.
در دوران ﺑﻠوغ دو اﺗﻔﺎق ﻋﻣـده در ﻣﻐـﺰ روی ﻣـﯽ دھـد :اول اﻳﻧﮐـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳـت ﻣﻐـﺰ
ﺑﺷدت اﻓﺰاﻳش ﻣﯽ ﻳﺎﺑد و دﻳﮔـﺮ اﻳﻧﮐـﻪ در اﻳـن دوران ﻣﻐـﺰ ﻋﮐـس اﻟﻌﻣـل ﺧـود ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ
ﻣﺣﺮک ھﺎی ﻣﺣﻳطﯽ را ﺑﺎ ظﺮاﻓت ﺑﺳﻳﺎر ﺗﻧظﻳم ﻣـﯽ ﮐﻧـد .اﻳـن اﻣـﺮ ﺑﺧـﺻوص در ﻗـﺳﻣت
ﺟﻠوی ﻣﻐﺰ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﻳﺮد ،ﻳﻌﻧﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺳﺋول اﻗـداﻣﺎت اﺟﺮاﻳـﯽ ﺷـﺎﻣل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
رﻳﺰی ،و اوﻟوﻳت ﺑﻧدی اﺳت.ﺗﻐﻳﻳﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﻧوﺟوان ﺻورت ﻣﯽ ﮔﻳﺮد در وھﻠﮥ اول
ﺑﺮ اﻧﮔﻳﺰه ھﺎ و ﻋواطف او ﺗﺎﺛﻳﺮ ﻣﯽ ﮔذارد .ھﻣﻳن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث ﺗﻐﻳﻳـﺮ ﺣـﺎﻻت ﻧوﺟـوان
ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺮﮐﻳب اﻳن ﺗﻐﻳﻳﺮات و ﺗﻐﻳﻳﺮات ھورﻣوﻧﯽ ﺣﺎﻟﺗﯽ اﻧﻔﺟﺎرآﻣﻳﺰ ﭘدﻳـد ﻣـﯽ آورد ﮐـﻪ
ﺑﺎﻋث ﭘﻳدا ﺷدن اﺣﺳﺎس ﺷﺟﺎﻋت و ﮐﺎھش ﻗدرت اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺟﻣوﻋﻪ اﻳن ﺗﻐﻳﻳﺮات ﻗدرت ﺗﺷﺧﻳص ﺷﺮاﻳط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﻧوﺟوان ﮐﺎھش ﻣـﯽ
دھد و ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺻطﻼح ﻧداﻧد ﭼﻪ ﻣوﻗﻌﯽ زﻣﻳن زﻳـﺮ ﭘـﺎﻳش ﻟﻐﺰﻧـده و ﺑـﯽ
ﺛﺑﺎت اﺳت .دﻳﮔﺮ ﻣطﺎﻟﻌﺎت داﮐﺗﺮ ﺑﻠﮐﻣـور ﻧـﺷﺎن ﻣـﯽ دھـد ﮐـﻪ ﻧوﺟواﻧـﺎن درک ﮐﻣﺗـﺮی از
ﺷﺮاﻳط دﻳﮔﺮان دارﻧد و ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧـود را ﺑـﻪ ﺟـﺎی آﻧﮫـﺎ ﺑﮔذارﻧـد .ﻳـک وﻳﮋﮔـﯽ
ﻣﻐﺰی ﻧوﺟواﻧﺎن اﻳن اﺳت ﮐﻪ آﻧﮫﺎ راﺣت ﺗﺮ و ﺷدﻳدﺗﺮ ﺗﺣت ﺗـﺎﺛﻳﺮ ﻧﻳﮐـوﺗﻳن و اﻟﮐـل ﻗـﺮار
ﻣﯽ ﮔﻳﺮﻧد .در ﻧﺗﻳﺟﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎده ﻧوﺷﯽ را در ﺳن ﮐﻣﺗﺮ از  ۱۵ﺳﺎل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻧﻧـد،
ﺑﻳﺷﺗﺮ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺗﺎدﺑﻪ اﻟﮐل ﺷوﻧد .ﺷﺧﺻﻳت ﻧوﺟوان ﮔﺎھﯽ دﻳواﻧﻪ ﮐﻧﻧـده و ﮔـﺎھﯽ
ﺷﮐوھﻣﻧد و ﭘﺮﺟﻼل اﺳت .آﻧﮫﺎ ﺑﻳن ﮐودﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻧد .اﻳـن ﻣـﺎ ﺑﺰرﮔـﺳﺎﻻن
ھﺳﺗﻳم ﮐﻪ ﺑﺎﻳد آﻧﮫﺎ را درک ﮐﻧﻳم .و ﻣﻐﺰﺷـﺎن را در ﻣـورد اﻋﻣـﺎل ﺷـﺎن ﻣﻘـﺻﺮ ﺑـداﻧﻳم ﻧـﻪ
ﺧودﺷﺎن را" .
آﻟدان ﻣک ﻓﺎرﻟﻳن ،ﻧوﻳﺳﻧده ،ﻣﯽ ﮔوﻳد" :ﻧوﺟواﻧﺎن دﻧﻳﺎ را طور دﻳﮔﺮی ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻧد،
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ﻣﻐﺰﺷﺎن ھﻧوز اﻧﻌطﺎف ﭘذﻳﺮ اﺳت و ﮔﺎھﯽ ھم ﻗطﻊ و وﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑﺮ اﻳن در ﻣـورد
ھﻣﻪ ﭼﻳﺰ ﺗﺮدﻳد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮫﺎ ﺷﮔﻔت اﻧﮔﻳﺰﻧد ".ﺗﺎﻳﻣﺰ ﻟﻧدن "

نوجوان در حال ساخته شدن است!
در ﺣﺎﻟﻳﮐــﻪ ﺗﺣﻘﻳﻘــﺎت در ﻣــورد ﺗﻐﻳﻳــﺮات ﺟــﺳﻣﺎﻧﯽ و رواﻧــﯽ در دوران ﻧوﺟــواﻧﯽ
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﻪ دارد ،اﺳﺗدﻻﻻت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺧﺗﻠف در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت دوران ﺑﻠوغ ﺑـﻪ
طور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺣور ﺗﻐﻳﻳﺮات ھورﻣوﻧﯽ ﻣﯽ ﭼﺮﺧـد و ﺑﺮرﺳـﯽ ھـﺎی ﺗـﺎزه ﺗـﺮ ﻋواﻣـل
دﻳﮔﺮی را ﻧﻳﺰ در اﻳن روﻧد ﻣوﺛﺮ دﻳده اﻧد:
ھﻧﮔﺎم ﺑﻠوغ ،وﻗﺗﯽ ﺗﺮﺷﺢ ھورﻣوﻧﮫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺎﮔﮫـﺎن اﻓـﺰاﻳش ﻣـﯽ ﻳﺎﺑـد ،ﺑﭼـﻪ ھـﺎ ،اﻳـن
ﻣوﺟودات ﺷﻳﺮﻳن و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ،ﻳﮐﺷﺑﻪ ﺑﻪ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل ﭘـﻳش ﺑﻳﻧـﯽ ﺗﺑـدﻳل ﻣـﯽ
ﺷوﻧد ﮐﻪ وﺟودﺷﺎن ﺗﺮﮐﻳب اﻧﻔﺟﺎرآﻣﻳﺰی از ﺗﮐﺑﺮ و ﺧودﻧﻣﺎﺋﯽ اﺳت و دل ﺷﺎن ﻣﯽ ﺧواھد
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺗﺮھﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﮐﻧﻧد .دم ﺑﻪ دم ﺣﺎﻻت ﺷﺎن ﺗﻐﻳﻳـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻧـد و ﺣﺗـﯽ
ﺑﺮای دو دﻗﻳﻘﻪ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣواس ﺷﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد .در ﻋﻳن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﻳﻠـﯽ ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ
ﺧودﺷــﺎن ﮐﻧﺟﮐــﺎو ﻣــﯽ ﺷــوﻧد ،ﺧﻳﻠــﯽ از ﭼﻳﺰھــﺎ و از ﺟﻣﻠــﻪ ﭘــدر و ﻣﺎدرﺷــﺎن را ﻣﺎﻳــﻪ
آﺑﺮورﻳﺰی و ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ داﻧﻧد.
آدﻣﮫﺎ در ﺳﻧﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮ اﻳن ﺳـن ﺗﻧﮫـﺎ ﻋﺎﻣـل ﺗﻌﻳـﻳن ﮐﻧﻧـده در
ﺑﻠوغ ﻧﻳﺳت .ﻋواﻣل دﻳﮔﺮی از ﺟﻣﻠﻪ ﺗﻐذﻳﻪ ھم ﻣﮫم اﻧد.ﺑﯽ ﺗﺮدﻳد ﺑﻠوغ ﻳک ﺣﺎدﺛﻪ ھورﻣـوﻧﯽ
اﺳﺗﺛﻧﺎﻳﯽ اﺳت .ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ آدﻣﻳﺰاد در اﻳن اﺳت ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻳک ﺑﺎر ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑﻠوغ را از ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔذراﻧــد .در ﺣﺎﻟﻳﮐــﻪ ﺑــﺳﻳﺎری از ﺣﻳواﻧــﺎت ﺳــﺎﻟﯽ ﻳــک ﺑــﺎر در ﻓــﺻل ﺟﻔﺗﮔﻳــﺮی ھﻣــﻪ اﻳــن
ﺗﻐﻳﻳﺮات را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اوﻟﻳن روﻳداد ھورﻣوﻧﯽ ﺑطور ﻧﺎﻣﺣﺳوس و در ﺳﻧﻳن  ۶ﺗـﺎ ۸
ﺳﺎﻟﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﺗﻐﻳﻳﺮ ﺑﻌدی ﻣوﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ای
ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔوﻧدوﺗﺮوﻓﻳن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻳن آﻏﺎز واﻗﻌﯽ دوران ﺑﻠوغ اﺳت .ﺑﻌد از اﻳن ﻣﺮﺣﻠـﻪ ،ﻏـده
ھﺎی دﻳﮔﺮ ﺗﺮﺷﺣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺛﻳﺮ ﺑـﺮ ﺗﺧﻣـداﻧﮫﺎی دﺧﺗـﺮان و ﺑﻳـﺿﻪ ھـﺎی ﭘـﺳﺮان
ﺑﺎﻋث ﺗوﻟﻳد اﺳﭘﺮم و ﺗﺧﻣک ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘﺳﺮ ھﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﻧﺟﺎه ﺑﺎر ﺑﻳش از دوران ﻗﺑل از ﺑﻠـوع
ﺗﺳﺗﺳﺗﺮون ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  .اﺳﺗﺧوان ﺑﻧدی و ﻣﺎھﻳﭼﻪ ھﺎی ﺷﺎن رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد و دﺳت ﮐـم
ھﺮ دو دﻗﻳﻘﻪ ﻳک ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﮐس ﻓﮐﺮ ﻣـﯽ ﮐﻧﻧـد .در دﺧﺗـﺮان اﺳـﺗﺮوژن ﺑﺎﻋـث ﺗﻐﻳﻳﺮاﺗـﯽ در
زﻣﻳﻧﻪ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ و ﺑﺎﻋث ﺗﺣﺮﻳک و آﻏﺎز رﺷد زھدان و ﭘﺳﺗﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ و
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ﺗوﻟﻳد ﺗﺧﻣک  -اﺑﺗدا ﺑﺻورت ﻧﺎﻣﺮﺗب  -آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
در ھﻣﻳن ﺳن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠت ﺣﺳﺎﺳﻳت ﭘوﺳت ﺑﻪ ھورﻣوﻧﮫﺎ ﮔﺎھﯽ ﺧﺎﻟﮫﺎﻳﯽ روی
ﭘوﺳت دﻳده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺮﺷﺢ ھورﻣوﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋث اﻓﺰاﻳش اﺷﺗﮫﺎ و ھﺟـوم آوردن زود ﺑـﻪ زود
ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﻪ ﻳﺧﭼﺎل وﻏذا ﻣﯽ ﺷود .دﻳﺮ ﺑﻳدار ﺷدن و ﺑﻪ اﺻـطﻼح ﺗـﺎ ظﮫـﺮ ﺧواﺑﻳـدن ھـم
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﺷﺢ ھورﻣون ﻣﻼﺗوﻧﻳن اﺳت .اﻳن ﺗﻧﮫﺎ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎﻳﯽ از ﺗﺎﺛﻳﺮ ھورﻣون ﺑﺮ رﻓﺗـﺎر
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎﺳت .ھورﻣوﻧﮫﺎ ھﻣﻳﺷﻪ ﺑﺮ رﻓﺗﺎر آدﻣﮫﺎ ﺗﺎﺛﻳﺮ ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد ،اﻣـﺎ ﺑﻧظـﺮ ﻣـﯽ رﺳـد ﮐـﻪ
ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻳﺰان ﺗﺎﺛﻳﺮ ھورﻣوﻧﮫﺎ ﺑﺮ رﻓﺗﺎرھﺎی ﭘﻳﭼﻳده دﺷوار ﺑﺎﺷد،bbc)" .ﻓـن وداﻧـش۲۷،
ﺟوﻻی (۲۰۰۸
ﭘﺎﯾﺎن ﺳوﯾدن /ﺷﮫﺮ ﮔوﺗﻧﺑﺮگ
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مقالۀ دوازدھم

نبرد امريکا عليه تروريزم است يا بخاطرتسلط
بر ذخايرنفت حوزۀ خليج وآسيای ميانه ؟
داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن داﮐﺗﺮ اﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن در  ۱۹۹۶ﺿﻣن ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻳد
ﻧﮔﺎﺷﺗﻪ ﺑود »:ﺣﺎﻻ ھﺮ اﺑﺟد ﺧواﻧﯽ ﻣﻳداﻧد ﮐﻪ ﻧﻪ ظﮫور طﺎﻟﺑﺎن ،ﻧﻪ ظﺎھﺮﺷﺎه ،ﻧﻪ ﭼﮫﺮه
ً
ﺑﻌدا ظﺎھﺮ ﺧواھد ﺷد و ﻧﻪ اﺳﺗﻘﺮارﻳک ﺣﮐوﻣت ﻣﺗﻣﺮﮐﺰدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ دﻳﮔﺮی ﮐﻪ
ھﻳﭼﮐدام ھدف اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﻳﺳﺗﻧد ،اﻳﻧﮫﺎ ظواھﺮﻗﺿﻳﻪ وﻣﻘدﻣﺎت اﺟﺮای ﻳک
ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺗﺮھﺳﺗﻧد،ﺑﺎزی اﻳﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻣوﻟود ﮐﺷف و درک دوﺑﺎره اھﻣﻳت ژﺋوﭘوﻟﻳﺗﻳک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﻏﺮب ﺑﺎر دﻳﮔﺮدرﻳﺎﻓﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﮐوﺗﺎھﺗﺮﻳن راه ھﺎی رﺳﻳدن ﺑﻪ ﭼﺎه
ھﺎی ﻧﻔت آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻳﮔذرد و در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان،
ﺗﺣﮐﻳم و اﺳﺗﻘﺮارﻳک دوﻟت ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺳﻧﯽ و آراﺳﺗﻪ ﺑﺎ ظواھﺮ ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺷﺮﻋﯽ در
ً
ﮐﺎﻣﻼﺑﺎ ھدف ھﺎی اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿﺮورت ﻣﺑﺮم دارد .و ﭼﻧﻳن ﺗوﺟﻳﮫﯽ
ﮐﺑﻳﺮ و روس ﺗﺰاری در ﻗﺮن ﻧﺰدھم ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد ﮐوﺗﺎھﺗﺮﻳن راه ھﺎی
ﻓﺗﺢ ھﻧد از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻳﮔذرد) «.ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻳد ،ﺷﻣﺎره (۱۷۳
ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻳد از ﺳﺧﻧﺎن داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳد اﻓﺰود ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه ﺗﺮﻳن راه ﺑﺮای
اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز و ﻧﻔت آﺳﻳﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﻗﻳﺎﻧوس ھﻧداﺳت و در ﺷﺮاﻳط ﻋدم ﺣﺿور
اﺗﺣﺎدﺷوروی و در اداﻣﻪ ﺳﻳﺎﺳت ھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﻣوردﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ و دراﺧﺗﯾﺎر
ﮔﺮﻓﺗن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮫﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه ذﺧﺎﻳﺮ ﻋظﻳم ﻧﻔﺗﯽ در آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ  ،ﻳک ﺣﮐوﻣت ﻣطﻳﻊ
و»ﺑﺎﺛﺑﺎت« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﻳﮐﯽ از ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ھدف ھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎﺳت  .ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ ﮐﻧﺎره
درﻳﺎی ﺧﺰر ﻳﮐﯽ از ﻏﻧﯽ ﺗﺮﻳن ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮫﺎﻧﺳت ﮐﻪ ارزش آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴ﺗﺮﻳﻠﻳون
داﻟﺮ ﺗﺧﻣﻳن زده ﻣﻳﺷود ،اﻣﺎ در دﻳد اﻣﭘﺮﻳﺎﻟﻳﺳت ھﺎ اﻳن ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺗﺧﺮاج ﻧﺷده
وﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﻳده اﻧد ،ﻓﺎﻗد ارزش ھﺳﺗﻧد .از اﻳن رو ،اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻘوﻳت ﺣﺿور
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ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺳﻳﺎﺳﯽ درﻣﻧطﻘﻪ ،ﭘﺎﻳﮔﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را در ﺟﻣﮫورﻳﮫﺎی ﺳﺎﺑق اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ،از ﺟﻣﻠﻪ در اذزﺑﺎﺋﯾﺟﺎن ،ﺗﺎﺟﻳﮐﺳﺗﺎن و ﻗﺮﻏﺰﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ اﻳﺟﺎد ﮐﺮده اﺳت.
اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺻﺮوف ﻧﺑﺮد ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،
ﻣﻧطﻘﻪ را ﺑﺷدت ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول ﮔﺮﻓﺗﻪ وﺑﻪ ﺗﻘوﻳت ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود در ﺣوزه ﺧﻠﻳﺞ
ﻓﺎرس وﺣوزه درﻳﺎی ﺧﺰر ﭘﺮداﺧﺗﻪ و ﻗﺻد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻋﺮاق ﻳﮐﯽ از ﻏﻧﯽ ﺗﺮﻳن
ﮐﺷورھﺎی ھﺎی ﻧﻔت ﺧﻳﺰﺧﻠﻳﺞ ،ﺣﺗﯽ ﺑدون ﺗﺄﺋﻳد ﺷورای اﻣﻧﻳت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣﻣﻠﻪ
ﮐﻧد .ﻋﺮاق ﭘس از ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی دارای ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔت ﺟﮫﺎن اﺳت و ﺑﮔﻔﺗﻪ
ﻣوﺳﺳﻪ ﻣﻌﺗﺑﺮ »ﺑﻼﻧس ﮔﺎﻳد« اﻳن ﮐﺷور ﺑطورﻗطﻊ دارای ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎدل  ۱۱۲ﻣﻳﻠﻳﺎرد
ﺑﺷﮐﻪ ﻧﻔت اﺳت ﮐﻪ ﻋﻣدﺗﺎً در ﺟﻧوب ﻋﺮاق واﻗﻊ ﻣﻳﺑﺎﺷد .اﻣﺮﻳﮐﺎ اﮐﻧون در رأس ﻣﺻﺮف
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻔت درﺟﮫﺎن اﺳت و ﻳک ﭼﮫﺎرم ﮐل ﻧﻔت ﺗوﻟﻳدی ﺟﮫﺎن را ﻣﻳﺳوزاﻧد ).ﺳﺎﻳت
ﻓﺎرﺳﯽ( bbc
ﻳﮐﯽ از ﺗﺣﻠﻳﻠﮔﺮان ﻣﺳﺎﻳل ﺻﻠﺢ واﻣﻧﻳت ﺟﮫﺎﻧﯽ،ﻣﺎﻳﮐل ﺗﯽ.ﮐﻼر)(Michal T.Klar
 ،ﭘﺮوﻓﻳﺳور درﮐﺎﻟﺞ ھﺎﻣﭘﺷﻳﺮاﻳﺎﻟت ﻣﺎﺳﺎﭼوﺳت ،ﻧوﻳﺳﻧده آﺛﺎر زﻳﺎد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ »ﺟﻧﮔﮫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژی«  ،ھدف ﻧﺑﺮد اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺮورﻳﺰم راﭼﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﻪ در
ﻋﺮاق و ﭼﻪ در ﺟﺎھﺎی دﻳﮔﺮ ﺑﺧﺎطﺮ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔت داﻧﺳﺗﻪ ،ﻣﻳﻧوﻳﺳد » :ﻧﺑﺮد
ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺮورﻳﺰﻳم  ،ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑﺮای دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﮫم ﻧﻔت  ،ﻗﺑل از ھﻣﻪ در ﻣﻧطﻘﻪ
ﺧﻠﻳﺞ و ﺣوزه درﻳﺎی ﺧﺰر را ﺗﻘوﻳت ﻣﻳﮐﻧد .ﺟﻧگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﻳﺗوان اداﻣﻪ آن ﺟﻧگ
ﻣﺧﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﻣﻳﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﻗﺳم ﺧورده ﺳﻠطﻧت و ﺧﺎﻧواده
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠک ﻓﮫد در اﮔﺳت  ۱۹۹۰ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻋﺳﺎﮐﺮش را در
ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﺮ ﮐﻧد و ﻗﻠﻣﺮو آن ﮐﺷور را ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﭘﺎﻳﮔﺎه ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد،
اﻓﺮاطﻳون ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺗﺣت رھﺑﺮی »اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن« ﺟﻧگ زﻳﺮ زﻣﻳﻧﯽ را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧد و ﻣﻳﺧواھﻧد ﺳﻠطﻧت ﺳﻌودی راﺳﻘوط داده و اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ ھﺎ را از ﮐﺷور ﺷﺎن ﺑﻳﺮون
ﮐﻧﻧد.ﭘس ﻣﻳﺗوان ﻣﺳﺎﻋﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎﺑﺮای ﺗﺧﺮﻳب ﭘﺎﻳﮔﺎه ھﺎی اﻟﻘﺎﻋده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ
اﻗداﻣﯽ در ﺟﮫت ﺣﻔﺎظت ﺧﺎﻧواده ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺳﻌودی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،ﺧﺎﻧواده اﻳﮐﻪ دﺳﺗﺮﺳﯽ
اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ را ﺗﺿﻣﻳن ﻣﻳﮐﻧد ) «.آﻳﻧده ، ۱۶ ،ص(۶
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ﭘﺮوﻓﺳورﮐﻼر در ﻳک ﻣﻘﺎﻟت ﭘﺮ ﻣﺣﺗوای دﻳﮔﺮش زﻳﺮ ﻋﻧوان »ﺟﻐﺮاﻓﻳﺎی ﻧوﻳن
ﻣﻧﺎزﻋﻪ« ﮐﻪ ﺗﻠﺧﻳﺻﯽ از آن درﻣﺟﻠﻪ » ﻓﺮدا ،ﺷﻣﺎره  «۲۳ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﻳده  ،ﻣﻳﻧوﻳﺳد » :
اھﻣﻳت ﻧوﻳن آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ و ﻏﻧﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﻧﻔﺗﯽ آن ﻳﮐﯽ از ﻋﻼﻳم ﺗﻐﻳﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺗﺮ در ﺗﻔﮐﺮ
اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ را ﺑﻳﺎن ﻣﻳﮐﻧد .ھﻧﮔﺎم ﺗﺳﻠط ﺟﻧگ ﺳﺮد ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ﻣﻧﺎطق
ﺑﺎ اھﻣﻳت  ،اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی  .ﺟﻧوب ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﺮق دور ﺑود ،اﻣﺎ ﭘس از ﺧﺗم ﺟﻧگ ﺳﺮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻳن ﻣﻧﺎطق اھﻣﻳت اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک ﺧود را ﺑﺮای اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ از دﺳت
داد )ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ﻏﻳﺮ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻳن ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﮐورﻳﺎ( ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻧﺎطق ﻣﺎﻧﻧد ﺧﻠﻳﺞ
ﻓﺎرس ،درﻳﺎی ﺧﺰر ،و ﺑﺣﻳﺮه ﺟﻧوب ﭼﻳن ﻣورد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎص ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻗﺮار ﮔﺮﻓت .آﻧﭼﻪ
در ﻋﻘب اﻳن ﺗﻐﻳﻳﺮ در ﺟﻐﺮاﻓﻳﺎی اﺳﺗﺮﺗﻳﮋﻳک ﻗﺎﺑل ﻓﮫم اﺳت  ،ﺣﺮاﺳت از ﻣﺟﺎری اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻳﺎﺗﯽ ﺑﺧﺻوص ﻧﻔت و ﮔﺎز طﺑﻳﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺎﻧطورﮐﻪ ﺟﻧگ ﺳﺮد اﻗطﺎب ھﺎ و اﺗﺣﺎدھﺎ را ﺑﺮﻣﺑﺎﻧﯽ اﻳدﺋوﻟوژی اﻳﺟﺎد ﮐﺮده
ً
ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ
ﺑود ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻗﺎﺑت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﻪ رواﺑط ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺣﺮک ﺗﺎزه ﺑﺧﺷﻳده و
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﺑﻪ
دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت ھﺎی ﺣﻳﺎﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی را در ارﺟﺣﻳت ﻗﺮار داده اﺳت .
ﻣوازات ﺻﻌود ﻣﺻﺮف اﻧﺮژی در ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ دو ﻓﻳﺻد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷود ،اﺟﻧدای
ﺳﺎل ھﺎی آﻳﻧده را رﻗﺎﺑت ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺗﺮﻣﻳﺳﺎزد .ھﻣﻳن دﻟﻳل اﺳت ﮐﻪ
ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣور اﻣﻧﻳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻳل ﻧﺎﺷﯽ از رﻗﺎﺑت ﺑﺎﻻی دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﻳﺎﺗﯽ
ﺑﺧﺻوص ﻧﻔت را ﮐﻪ اﮐﺛﺮاً در ﻣﻧﺎطق ﻣورد ﻣﻧﺎزﻋﻪ ﻳﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻗﺮار
دارﻧد ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧد .طورﻳﮐﻪ ﺷورای اﻣﻧﻳت ﻣﻠﯽ در ﮔﺰارش ﺳﺎل ۱۹۹۹
ﻗﺻﺮ ﺳﻔﻳد در ﺑﺎره ﺳﻳﺎﺳت اﻣﻧﻳﺗﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻣﯽ ﻧوﻳﺳد» :ﻣﺎﺑﺎﻳد از ﺿﺮورت
ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﻳت ﻣﻧطﻘوی در ﺳﺎﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗوﻟﻳد ﻧﻔت ﮐﻪ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﻣﺎ راﺑﻪ اﻳن ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻳﮐﻧد ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻳم  «.ﻧوﻳﺳﻧده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺷﺎر ﺑﺎﻻی ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺗﺮول در ﻣﻘﻳﺎس
ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺧطﺎر داده ﻣﻳﮔوﻳد :ﺑﺮ طﺑق ﺗﺧﻣﻳن وزارت اﻧﺮژی اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗوﻗﻊ
ﻣﻳﺮودﮐﻪ ﻣﺻﺮف ﭘﺗﺮول درﺟﮫﺎن روزاﻧﻪ  ۷۷ﻣﻳﻠﻳون ﺑﺷﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑود ﺑﻪ ۱۱۰
ﻣﻳﻠﻳون ﺑﺷﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮐﻪ ﻳک اﻓﺰاﻳش  ٪ ۴۳را ﻧﺷﺎن ﻣﻳدھد ،ﺑﻠﻧد ﺑﺮود.
ً
ﺟﻣﻌﺎ ﺑﻪ
ھﺮﮔﺎه اﻳن ﺗﺧﻣﻳن درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺟﮫﺎن از ھﻣﻳن اﮐﻧون ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰
اﻧداره  ۶۷۰ﺑﻠﻳون ﺑﺷﮐﻪ ﻧﻔت ﻣﺻﺮف ﺧواھد ﮐﺮدﮐﻪ اﻳن ﻣﻘدار دو ﺳوم ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔت
ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده ﺟﮫﺎن را ﺗﺷﮐﻳل ﻣﯽ دھد .اﻟﺑﺗﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﺟدﻳد ﮐﺷف ﺧواھد ﺷد و
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ﺗﮐﻧﺎﻟوژی اﻣﮐﺎﻧﺎت دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟدﻳد را ﮐﻪ اﮐﻧون ﻏﻳﺮ ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ اﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﻧﺎطق دور اﻓﺗﺎده در ﺷﻣﺎل ﺳﺎﻳﺑﺮﻳﺎ و در ﻋﻣق ﺑﺣﺮ اﺗﻼﻧﺗﻳک را ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧواھد داد،
اﻣﺎ ﺗوﻟﻳد ﻧﻔت ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی روﺑﻪ اﻓﺰاﻳش ﻣوﺟود ھﻣﺎھﻧگ ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطورﻳﮐﻪ
ﮐﻣﺑود دوراﻧﯽ اﻳن ﻣﺣﺻوﻻت در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ۲۰۰۰ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺷد ﻣﻣﮐن اﺳت ﮐﻪ اﻳن ﺗﺟﺮﺑﻪ
ﺑﻳﺷﺗﺮ و ﺗﮐﺮار ﺷود....
آﻧﭼﻪ ﮐﻪ اﻳن ﮔﺮاﻳش را ﺗﺷوﻳش آورﻣﻳﺳﺎزد ،اﻳﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﺳﻳﺎری از اﻳن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎ
ارزش در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻗﺮار دارﻧد ﮐﻪ ﻳﺎ در آﻧﺟﺎ ھﺎ ﻣﻧﺎزﻋﻪ ﻣوﺟود اﺳت و ﻳﺎ دارای ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ
ﻣﺰﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻳﻧده ﻧﻔت و ﮔﺎز در آن ﻣﻧﺎطق ﺳﺎﺣﻠﯽ واﻗﻊ اﻧد ﮐﻪ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺮﺑوطﻪ در ﻣورد ﻣﺎﻟﮐﻳت آن ﺑﺎ ﻳک دﻳﮔﺮ ﻣﻧﺎﻗﺷﻪ دارﻧد .طور ﻣﺛﺎل ﭘﻧﺞ ﮐﺷور
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺣﻳﺮه ﮐﺳﭘﻳن ) درﻳﺎی ﺧﺰر( ھﻧوز در ﻣورد ﺗﻘﺳﻳم زوﻧﮫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻳن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﻪ
ﺗواﻓق ﻧﺮﺳﻳده اﻧد و در ﺑﺣﻳﺮه ﺟﻧوب ﭼﻳن ﮐﻪ ھﻔت ﮐﺷور ﺳﺎﺣﻠﯽ آن ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮐﻳت ﺑﺮ
ﺗﻣﺎم ﻣﻧطﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﺮا دارﻧد ،وﺿﻊ ﺑدﺗﺮاز آﻧﺳت  ...ﺑﺳﻳﺎری از دول ﺑﻪ اﻳن
ﻧظﺮاﻧدﮐﻪ ﮐﻧﺗﺮول ﺑﺮﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﻳﻌﯽ ﺑﺎ اﻣﻧﻳت ﺷﺎن ﻣﻼزﻣﻪ دارد و در ﺻورت ﺿﺮورت ﻣﯽ
ﺑﺎﻳد ﺑﺎ ﺟﻧگ از اﻳن ﻣﻧﺎﺑﻊ دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .طور ﻣﺛﺎل ﺟﻳﻣﯽ ﮐﺎرﺗﺮ رﺋﻳس ﺟﻣﮫور اﻣﺮﻳﮐﺎ درﺳﺎل
 ۱۹۸۰اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﻪ :ھﺮﮔوﻧﻪ ﺗﻼش از ﺟﺎﻧب ﻧﻳﺮوھﺎی دﺷﻣن ﺑﺮای ﻗطﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔت
ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎرس »ﺑﺣﻳث ﺗﻌﺮض ﺑﺮﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد« و
اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺎ » ھﺮوﺳﻳﻠﻪ ﻧظﺎﻣﯽ« آﻧﺮا دﻓﻊ ﺧواھد ﮐﺮد .رؤﺳﺎی ﺟﻣﮫور ﺑﻌدی ﻧﻳﺰﺑﺎ
ﺻدور اﻋﻼﻣﻳﻪ ھﺎﻳﯽ اﻳن ﺳﻳﺎﺳت را اداﻣﻪ دادﻧد و ﻧﻳﺮوھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺧﺎطﺮ اﺟﺮای
ھﻣﻳن ﺳﻳﺎﺳت ﺑطور داﻳم در ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎرس ﻣﺳﺗﻘﺮ ﺷده اﻧد ) «.ﻓﺮدا  ،۲۳ ،ص (۶-۷
ﮐﻧﺗﺮل اﯾن ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﯾﺰ در ﻧﮫﺎﯾت ﺳﻠطﻪ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾدار اﯾن
ﺷﺮﮐتھﺎ را ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ رﻗم ﺧواھد زد! اﯾن واﻗﻌﯾﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای
ﻧﺧﺑﮔﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ﻏﺮب )اﻋم از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﯾﮫودی طﺮﻓدار اﺳﺮاﺋﯾل( دﺳﯾﺳﻪای ﺑﺰرگ
ﻣﺛل  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ و دروغھﺎی در ﻣورد ﻧﻘش اﻟﻘﺎﻋده و ﺻدام در ﺗﺮورﯾﺳم ﺑﺮای وادار
ﮐﺮدن اﻓﮐﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ارﺗش اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ ارزﺷش را داﺷت! ﻟذا
اﯾن ﺟﻧگھﺎ ﻧﯾﺰ ﻣﺛل ھﻣﻪ ﺟﻧگھﺎی دﯾﮔﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﯾﺎ ،اﺻﺎﻟﺗﺎ ﺑﺎ ھدف ﺳﻠطﻪ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺮ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺮه زﻣﯾن اﻧﺟﺎم ﺷد! ﻣﻧﺗﮫﺎ ﻧﺧﺑﮔﺎن اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻗﺻد داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ١١
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ زﻣﯾﻧﻪی رواﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻠطﻪ ﺑﺮ ﮐل ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ طور ﯾﮐﺟﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد!
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ھﺰﯾﻧﻪ اﯾن ﺟﻧگھﺎ ﻧﯾﺰ طﺑق ﻣﻌﻣول از ﻣﺣل ﺑودﺟﻪ ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﻣﺗﺣدﯾﻧش
)ﯾﻌﻧﯽ در واﻗﻊ ﭘول ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن( ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﺷود.
اﺣﻣدرﺷﻳد ژورﻧﺎﻟﻳﺳت ﻣﻌﺮوف و ﺻﺎﺣب ﻧظﺮ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،در )ﺳﺎل ١٩٩٩م(
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﺑﻧﺎم »طﺎﻟﺑﺎن ،ﻧﻔت و ﺑﺎزی ﺑﺰگ ﻧو در آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ « ﮐﻪ ﺳﺧت ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ
وﻣﺳﺗﻧد اﺳت و دررﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﻌﮐﺎس وﺳﻳﻌﯽ داﺷت .ﻧوﻳﺳﻧده دراﻳن ﮐﺗﺎب ﺑﺮ
اھﻣﻳت ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔت و ﮔﺎز و رﻗﺎﺑت ﺷدﻳد ﻣﻳﺎن ﺷﺮﮐت ھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﺧﺎطﺮ
ﮐﺳب اﻣﺗﻳﺎز اﻧﺗﻘﺎل آن از آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و اﻣﺮﻳﮐﺎ ،ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺑﺣث ﮐﺮده اﺳت.
ﺑﻘول او :ﻣﻧﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻳﻧﯽ ﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺳﭘﻳن)ﺣوزه درﻳﺎی ﺧﺰر( ،آﺧﺮﻳن ﻣﻧطﻘﻪ ﻧﻔت ﺧﻳﺰدﺳت
ﻧﺧورده در ﺟﮫﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎزﺷدن راه ﺑداﻧﺟﺎ و اﻣﮐﺎن دﺳت ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳن ذﺧﺎﻳﺮﻋظﻳم ،
ھﻳﺟﺎن ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺮ اﻧﮔﻳﺧﺗﻪ اﺳت  .ﺷﺮﮐﺗﮫﺎی ﻧﻔت ﻏﺮﺑﯽ در آﻏﺎز )۱۹۹۱-
 (۱۹۹۲ﻣﺗوﺟﻪ ﺳﺎﻳﺑﺮﻳﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷدﻧد و ﺑﻌد در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۱۹۹۳-۹۴ﺗوﺟﻪ ﺧود را ﺑﻪ
ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن  ،و در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۱۹۹۵-۹۷ﺑﻪ آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎﻟﮫﺎی ۹۹ -۱۹۹۷
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑذول داﺷﺗﻧد .در ﺑﻳن ﺳﺎﻟﮫﺎی  ،۱۹۹۴-۱۹۹۸ﺑﻳﺳت وﭼﮫﺎر ﺷﺮﮐت ﺑﺰرگ
ﻧﻔﺗﯽ از  ۱۳ﮐﺷور ﻗﺮار دادھﺎﻳﯽ را در ﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺳﭘﻳن اﻣﺿﺎء ﮐﺮدﻧد .
ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺧﻣﻳن ذﺧﺎﻳﺮ  ۸۵ﺑﻠﻳون ﺑﻳﺮل ﻧﻔت ،ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔت را
داراﺳت  ،ﻣﻣﮐن ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ﺗﺎ  ۲۷ﺑﻠﻳون ﺑﻳﺮل ﺑﺮﺳد .ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ۳۲
ﺑﻠﻳون ﺑﻳﺮل ﺗﺧﻣﻳن ﮔﺮدﻳده ) ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺗﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ ۲۲ﺑﻠﻳون ﺑﻳﺮل و ﺑﺣﻳﺮه
ﺷﻣﺎل ۱۷ﺑﻠﻳون اﺳت  (.ﻣﻘدارﮔﺎز ﺗﺻﻔﻳﻪ ﺷده ﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺳﭘﻳن ﺑﻪ  ۲۳۶ﺗﺎ  ۳۳۷ﺗﺮﻳﻠﻳون
ﻓوت ﻣﮐﻌب ﺗﺧﻣﻳن ﻣﻳﺷود.ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ دارای  ۳۰۰ﺗﺮﻳﻠﻳون ﻓوت ﻣﮐﻌب ﮔﺎز اﺳت
.ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎداﺷﺗن  ۱۵۹ﺗﺮﻳﻠﻳون ﻓوت ﻣﮐﻌب ﮔﺎز ﺧود ،ﻳﺎزدھﻣﻳن ﮐﺷور ﮔﺎزدارﺟﮫﺎن
اﺳت  .اﻧدازه ﮔﺎز ازﺑﮐﺳﺗﺎن  ۱۱۰ﺗﺮﻳﻠﻳون و از ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن  ۸۸ﺗﺮﻳﻠﻳون ﻓوت ﻣﮐﻌب
ﺗﺧﻣﻳن ﮔﺮدﻳده  ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎز ازﺑﮐﺳﺗﺎن و آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ھﺮﮐدام ۳۵ﺗﺮﻳﻠﻳون ﻓوت
ﻣﮐﻌب ﭘﻳش ﺑﻳﻧﯽ ﺷده اﺳت  ...ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ وﺳﻳﻊ ﻧﻔت و ﺗﻼش ﻗدرت ھﺎی
ﺑﺰرگ ﺑﺧﺎطﺮ ﻧﻔوذ ﺑﺮﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺳﭘﻳن  ،ﺳﺎﻟﮫﺎی دھﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم ﺷﺮق ﻣﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻣﻳدھد ،وﻟﯽ رﻗﺎﺑﺗﮫﺎی ﺷدﻳدو ﻣﻐﻠق اﻣﺮوزی ﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺳﭘﻳن  ،ﻣﻧطﻘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎطﻼﻗﯽ ﺗﺑدﻳل
ﻧﻣوده اﺳت ﮐﻪ ھﺮﺑﺎزﻳﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺳب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﻳﺷﺗﺮ ،درآن دﺳت و ﭘﺎ ﻣﻳﺰﻧد .ﻗدرت ھﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻧد :روﺳﻳﻪ  ،ﭼﻳن و اﻣﺮﻳﮐﺎ ،ھﻣﺳﺎﻳﻪ ﮔﺎن ﻣﺛل  :اﻳﺮان ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
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ﺗﺮﮐﻳﻪ  ،ﺧود ﺟﻣﮫورﻳﺗﮫﺎی آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ  ،از ھﻣﻪ ﻗدرت ﻣﻧدﺗﺮ ،ﺷﺮﮐت ھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺗﯽ ﺑﺎ
ھم دررﻗﺎﺑت اﻧد) .اﺣﻣد رﺷﻳد ،طﺎﻟﺑﺎن  ، ..ﺻص (۲۱۲ -۲۱۱ﺑﻘول اﺣﻣدرﺷﻳد ،رﺋﻳس
ﺟﻣﮫور ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺎزوف ﺷﺮﮐت ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺷوﻳق ﻧﻣود ﺗﺎ در اﻋﻣﺎرﻟوﻟﻪ ھﺎی
اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز اﻗدام ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از اﺣﺗﻳﺎج ﺑﻪ ﺷﺑﮐﻪ ﭘﺎﻳپ ﻻﻳن ﮔﺎز روﺳﻳﻪ  ،ﻧﺟﺎت ﻳﺎﺑد.
در اﭘﺮﻳل  ۱۹۹۲ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن  ،ﺗﺮﮐﻳﻪ و اﻳﺮان ﻣواﻓﻘت ﮐﺮدﻧد ﭘﺎﻳپ ﻻﻳن را از ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن
از طﺮﻳق اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻳﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺻﺮف دو ﻧﻳم ﻣﻳﻠﻳﺎرد داﻟﺮﺳﺮدﺳت ﮔﻳﺮﻧد .ﺑﺎ داﺧل
ﺷدن اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﻣﺎﺟﺮا،اﻋﻣﺎر ﭘﺎﻳپ ﻻﻳن آﻏﺎزﻧﻳﺎﻓت  .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﺷﺮﮐت
ﻧﻔﺗﯽ ارﺟﻧﺗﺎﻳﻧﯽ ﻣوﺳوم ﺑﻪ »ﺑﺮﻳداس« اﻣﺗﻳﺎز اﻋﻣﺎر ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎز و ﻧﻔت را از ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن
از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﺮد.
درﺳﺎل  ۱۹۹۵ﺷﺮﮐت ﻧﻔﺗﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ ﻳوﻧوﮐﺎل ﺑﻪ ﮐﻣک واﺷﻧﮔﺗن اﻋﻣﺎر ﻟوﻟﻪ ھﺎی
ﮔﺎز را ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﻧﻣود .رﻗﺎﺑت و ﻣﻧﺎﻗﺷﻪ ﻣﻳﺎن دوﺷﺮﮐت ﻧﻔﺗﯽ ﺑﺮﻳداس و ﻳوﻧوﮐﺎل ﺑﺮای
اﻧﺣﺻﺎر اﻣﺗﻳﺎز اﻋﻣﺎر ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﻳﺎﻓت  .ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺳب
اﻣﺗﻳﺎز ﮐﺷﻳدن ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز ﻣﻳﺎن اﻳن دو ﺷﺮﮐت ﺑﺰرگ  ،اوﻟﻳن ﻧﺑﺮد » ﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﻧو«
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت  .ﺑﺎ آﻧﮐﻪ دراﻳن ﻧﺑﺮد ﻳوﻧوﮐﺎل ﺑﺮﻧده ﺷد ،اﻣﺎ ﺗداوم ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﮐﻪ اﯾﺮان وروﺳﯾﻪ آﻧﺮا ﺑﻳﺷﺗﺮ داﻣن ﻣﻳﺰدﻧد( ﺳﺑب ﮔﺮدﻳد ﺗﺎ ﭘس از ﺣﻣﻠﻪ
ﻣوﺷﮐﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺮ ﻻﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن در ﺧوﺳت در  ، ۱۹۹۸ﻳوﻧوﮐﺎل
ﭘﺮوﻧده اﻋﻣﺎر ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺑﻧدد) .ھﻣﺎن ،ص (۲۲۶
اﺣﻣد رﺷﻳد از اﺣﺗﻳﺎج ﺷدﻳد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻳﺎد آور ﺷده ﻣﻳﻧوﻳﺳد:
»ﻣﻘدارﮔﺎزﺗﺛﺑﻳت ﺷده ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ۲۲ ،ﺗﺮﻳﻠﻳون ﻣﮐﻌب ﻓت اﺳت  .ﻣﻘدار ﻣﺻﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺻﻔﺮ ﻋﺷﺎرﻳﻪ ھﻔت )۷ر (۰اﺳت .ﺑﺎ ازدﻳﺎدﺳﺮﻳﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻘدار ۷ر .ﺗﺮﻳﻠﻳون دﻳﮔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺻﺮف ﻣﻳﺷود ،ﺑﺎ در ﻧظﺮداﺷت اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﺻﺮف ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻔﺮ
ﻋﺷﺎرﻳﻪ ھﺷت ﺗﺮﻳﻠﻳون ﻣﮐﻌب ﻓت ﮔﺎز ﮐﻣﺑود ﻣﻳﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺎﻳد ﺗدارک ﻧﻣﺎﻳد .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮای
دﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔت اﺷد ﺿﺮورت دارد .درﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ ارزش دو ﻣﻳﻠﻳﺎرد داﻟﺮﻧﻔت وارد ﻧﻣود
ﮐﻪ  ۲۰درﺻد ﺗﻣﺎم واردات ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮐﻳل ﻣﻳداد .ﺧطوط ﭘﻳﺷﻧﮫﺎدی اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت و ﮔﺎز
ﻳوﻧوﮐﺎل  ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻧﻔت طﺮف ﺿﺮورت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺗﮫﻳﻪ ﻣﻳﮐﻧد  ،ﺑﻠﮐﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰﺻﺎدرات ﻧﻔت آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی آﺳﻳﺎ ﺗﺑدﻳل ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد)«.ص  (۲۸۵ﺑﻪ ھﻣﻳن
دﻟﻳل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﻌد از ﻣﺟﺎھدﻳن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺎدر
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ﻧﻣود ﺗﺎ زﻣﻳﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز و ﻧﻔت آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ را از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آﻣﺎده
ﮐﻧﻧد  ،وﻟﯽ طﺎﻟب ﻳﺎ ﺟﻧﮔﺳﺎﻻرھﺮﮔﺰ ﺗواﻧﺎﺋﯽ و دراﻳت ﭼﻧﻳن ﮐﺎر ﺑﺰرگ را ﻧدارد و ﻧﻣﻳﺗواﻧد
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
اﺣﻣد رﺷﻳد در ﻣورد ﺗﺮﮐﻳﻪ ﻣﻳﮔوﻳد ﮐﻪ ،ﭘس ازﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،ھﻳﭻ
ﮐﺷوری ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺮﮐﻳﻪ از اوﺿﺎع درﻣﻧطﻘﻪ ﺳود ﻧﺑﺮده اﺳت .آزادی ﺟﻣﮫورﻳت ھﺎی آﺳﻳﺎی
ً
دﻓﻌﺗﺎ ﺗﺮﮐﻳﻪ را ﺑﻳدار ﺳﺎﺧت و ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﻳﺮاث ﺗﺎرﻳﺧﯽ ﺧود در ﻣﻧطﻘﻪ ﮔﺮداﻧﻳد .ﺗﺎ
ﻣﻳﺎﻧﻪ
ﺳﺎل  ، ۱۹۱۹ﭘﺎن ﺗﺮﮐﻳﺰم  ،ﻣﻔﮐوره »وطن ﺗﺮک« ﮐﻪ از ﻣدﻳﺗﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻳن وﺳﻌت دارد،
ﻳک ﺧﻳﺎل روﻣﺎﻧﺗﻳک ﺑود ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب ﻳک اﻗﻠﻳت روﺷﻧﻔﮐﺮان ﺗﺮﮐﻳﻪ ﻋﻧوان ﻣﯽ ﺷد .وﻟﯽ
ً
دﻓﻌﺗﺎ ﺑﻌد از ﺳﺎل  ،۱۹۹۱ﭘﺎن ﺗﺮﮐﻳﺰم،
ﮐﻣﺗﺮدر اﺟﻧدای ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﻳﻪ ﺗﺑﺎرز ﻧﻣود.
ﺑﻪ ﻳک واﻗﻌﻳت ﻗﺎﺑل وﺻول درآﻣد و ﺟﺰء ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﻳﻪ ﺷد .اﮐﻧون زﺑﺎن و ﻟﮫﺟﻪ
ﺗﺮﮐﯽ از اﺳﺗﺎﻧﺑول ﺗﺎ ﻗﻔﻘﺎز،آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ و اﻳﺎﻟت ﺳﻳﻧﮐﻳﺎﻧگ ﭼﻳن ﮐﻪ ﻳک ﮐﻣﺮﺑﻧد را ﺗﺷﮐﻳل
ﻣﻳدھد ،ﺻﺣﺑت ﻣﻳﺷود .ﺟﻣﮫورﻳت ھﺎی آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ  ،ﺗﺮﮐﻳﻪ را ﻣودل اﻧﮐﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی
ﺧود در ﻧظﺮ دارﻧد .ﺗﺮﮐﻳﻪ ﺑﺣﻳث ﻳک ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ )وﻟﯽ ﻻﺋﻳک(ﻣﻳل دارد ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﻪ ﻧﻔوذ
ﺧود در ﻣﻧطﻘﻪ  ،ﺑﻪ ﻳک ﺑﺎزﻳﮔﺮﻋﻣده در ﺻﺣﻧﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎرز ﻧﻣﺎﻳد .در ﺑﻳن ﺳﺎﻟﮫﺎی ۱۹۹۲
  ۱۹۹۸ﺷﺮﮐت ھﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺑﻠﻐﯽ در ﺣدود )۱. ۵ﻳک و ﻧﻳم( ﻣﻳﻠﻳﺎرد داﻟﺮ در ﻣﻧطﻘﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔذاری ﻧﻣوده اﺳت  .ﺗﺮﮐﻳﻪ درک ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﺗوﺳﻌﻪ ﻧﻔوذش در آﺳﻳﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺑﺎﻳد روﺳﻳﻪ را ﺑﺮﻧﺟﺎﻧد ،ﺑﻪ ھﻣﻳن ﺧﺎطﺮ رواﺑط ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺧود راﺑﺎ روﺳﻳﻪ از
طﺮﻳق ﺧﺮﻳد ﮔﺎز روﺳﯽ اﻓﺰاﻳش داده اﺳت اﺣﺗﻳﺎج ﺗﺮﮐﻳﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی و ﺗوﻗﻊ آﻧﮐﺷورﺑﻪ
ﻧﻔوذ در ﻣﻧطﻘﻪ  ،ﺣﮐوﻣﺎت ﺗﺮﮐﻳﻪ راﻳﮐﯽ ﺑﻌد دﻳﮔﺮی ﺗﺷوﻳق ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﻳﻪ را ﺑﺻﻔت
ﻣﺳﻳﺮﻣطﻣﺋن اﻧﺗﻘﺎل اﻧﺮژی و ﺻدور ﻧﻔت و ﮔﺎز آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ  ،ﺗﺑﺎرز دھﻧد.
در ﺳﺎل ،۱۹۹۷اﻣﺮﻳﮐﺎ و ﺗﺮﮐﻳﻪ ﻣﺷﺗﺮﮐﺎً ﻣﻔﮐوره ﻳﯽ را ﭘﻳش ﮐﺷﻳدﻧد ﮐﻪ ﺑﻧﺎم
»دھﻠﻳﺰاﻧﺗﻘﺎل« ﻣﺳﻣﯽ ﮔﺮدﻳد .ﻣﻔﮐوره » دھﻠﻳﺰ اﻧﺗﻘﺎل« آن ﺑودﮐﻪ  ،ﻳک ﺷﺑﮐﻪ ﻟوﻟﻪ ھﺎی
اﻧﺗﻘﺎل و ﺗﺮاﻧﺳﭘورت ﻧﻔت از ﺑﺎﮐو در آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ﺗﺎ ﺑﻧدرﺟﻳﮫﺎن درﺗﺮﮐﻳﻪ از طﺮﻳق
ﺟورﺟﻳﺎو ﻗﻔﻘﺎز ﮐﺷﻳده ﺷود .ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن دﻋوت ﺧواھﻧد ﺷد ﺗﺎ از راه اﻳن
ﺷﺑﮐﻪ ﻧﻔت ﺧود را ﺻﺎدرﻧﻣﺎﻳﻧد .اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗﺎﮐﻳد ﻣﻳﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺗﺮاک ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن
در اﻳن ﺷﺑﮐﻪ  ،ﺣﺟم ﺻدورﻧﻔت را ﺑﺎﻻﻣﯽ ﺑﺮد و ﭘﺮوژه طوﻻﻧﯽ و ﭘﺮﻗﻳﻣت »ﺑﺎﮐو-
ﺟﻳﮫﺎن« را اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻳﮔﺮداﻧد .اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷت ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن اﻋﻣﺎر ﭘﺮوژه
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ﺗﻣدﻳدﺧطوط ﮔﺎز را از زﻳﺮ ﺑﺣﻳﺮه ﮐﺳﭘﻳن  ،ﻣوازی ﺑﺎ ﺷﺑﮐﻪ »دھﻠﻳﺰ اﻧﺗﻘﺎل« ﺑﺎﮐو -ﺟﻳﮫﺎن،
روی دﺳت ﮔﻳﺮد و ﮔﺎز ﺧود را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﻳد .ھﻣﭼﻧﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن را
ﺗﺷوﻳق ﻧﻣود ھﻣﺎﻧﻧد ﭘﺮوژه ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،ﻳک ﭘﺮوژه دﻳﮔﺮ را از زﻳﺮ ﺑﺣﻳﺮه ﮐﺳﭘﻳن ﺗﻣدﻳد
ﻧﻣﺎﻳد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧدﻧﻔت ﺧود را ﻣوازی ﺑﺎ »دھﻠﻳﺰ اﻧﺗﻘﺎل« )ﺑﺎﮐو -ﺟﻳﮫﺎن( اﻧﺗﻘﺎل دھد .از
ذﺧﺎﻳﺮﻋظﻳم ﻧﻔت ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ،دوﮐﻧﺳﺮﺳﻳوم ﻋﻣده ﻏﺮﺑﯽ در ُ
ﺗﻧﻐﺰ ﮐﺎرﭼﺎﮔﻧگ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻳﮐﻧﻧد،
ً
ﻋﺟﺎﻟﺗﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻳن ﻣﻧطﻘﻪ ﺳوم ﻧﻔت را در ﺣواﻟﯽ اوزن ،اﻧﮐﺷﺎف ﻣﻳدھد .ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن
طﺮﺣﯽ داردﮐﻪ ﻟوﻟﻪ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت را از ﺗﻧﻐﺰ ﺑﻪ ﺑﻧدر روﺳﯽ ﻧوو روﺳک در ﺑﺣﻳﺮه
ﺳﻳﺎه ﺗﻣدﻳد ﮐﻧد و ﮐﺎر از طﺮﻳق ﺷﺮﮐت ﻧﻔﺗﯽ ﺷﻔﺮان ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓت .ﻣﮔﺮ ﺷﺑﮐﻪ » دھﻠﻳﺰ
اﻧﺗﻘﺎل« ﺑﺎﮐو -ﺳﻳﮫﺎن ﻳک راه ﺑدﻳل اﻧﺗﻘﺎل اﺳت ﮐﻪ روﺳﻳﻪ را از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎرج ﻣﻳﺳﺎزد.
ﺷﺮﮐت ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ﮐﻪ از ﭼﻧدﻳن ﺷﺮﮐت ﺑﺰرگ ﻧﻔﺗﯽ ﺟﮫﺎن اﻳﺟﺎد
ﮔﺮدﻳده و ﺑﺮاﻧﮐﺷﺎف آﻳﻧده ﺻﻧﺎﻳﻊ ﻧﻔت آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل دارد ،ﺑﺎ اﻋﻣﺎردھﻠﻳﺰ ﺑﺎﮐو-
ﺟﻳﮫﺎن  ،ﻣﺧﺎﻟف اﺳت  .زﻳﺮا ﭘﺮوژه را ﺧﻳﻠﯽ ﭘﺮ ﻣﺻﺮف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد ﮐﻪ از ﻣﻧﺎطق
ُ
ﭘذﻳﺮﮐﺮدھﺎی ﺗﺮﮐﻳﻪ ﻋﺑور ﻣﻳﮐﻧد .اﻣﺮﻳﮐﺎ از اﻋﻣﺎر دھﻠﻳﺰ ﺑﺎﮐو  -ﺟﻳﮫﺎن طﺮﻓداری
آﺳﻳب
ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺟﺰءﭘﺎﻟﻳﺳﯽ ﺧود در ﻣورد ﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺳﭘﻳن ﮔﺮداﻧﻳد.
ﻣﻧﺎﻗﺷﻪ و ﺟﻧﺟﺎل ﺑﺎﻻی ﭘﺮوژه ﺑﺎﮐو -ﺟﻳﮫﺎن ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻳﻌﻧﯽ ﺗﺎ اواﺧﺮ ۱۹۹۸
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓت ﺗﺎ اﻳﻧﮐﻪ ارزش ﻧﻔت از  ۲۵دﻻر ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺷﮐﻪ ﺑﻪ  ۱۳دﻻر در ﺳﺎل ۱۹۹۷
ﺳﻘوط ﻧﻣود ،ﻗﻳﻣت ﻧﻪ ﻧﻔﻊ و ﻧﻪ ﺿﺮرھﺮ ﺑﺷﮐﻪ  ،ﺑﺎﻳد  ۱۸دﻻرﻣﯽ ﺑود .ﭘﺎﻳﺎن آﻣدن ارزش
ﻧﻔت دھﻠﻳﺰ ﺑﺎﮐو -ﺟﻳﮫﺎن را ﻏﻳﺮ اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﻠوه داد ،ﻣﻌﮫذا اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ اﻋﻣﺎر آن اداﻣﻪ
داد ).ھﻣﺎن  ،ص  (-۲۳۰ ۲۲۹ﺳﻘوط ارزش ﻧﻔت در ﺟﮫﺎن ،ﻳوﻧوﮐﺎل را ھم ﺻدﻣﻪ زد.
ﻳوﻧوﮐﺎل از ﭘﺮوژه ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز ﺗﺮﮐﻳﻪ ھم ﻋﻘب ﻧﺷﻳﻧﯽ ﻧﻣود و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺧود
را در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،ازﺑﮐﺳﺗﺎن و ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن )ﭘس از ﺣﻣﻼت ﻣوﺷﮐﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑن ﻻدن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﮔﺳت  ،(۱۹۹۸ﻣﺳدود ﻧﻣود و ﮐﺎھش  ۴۰در ﺻد را
در ﻣﺻﺎرف ﺧود در ﺳﺎل  ۱۹۹۹اﻋﻼن ﻧﻣود و ﻋﻠت آﻧﺮا ﺳﻘوط ارزش ﻧﻔت
ﺧواﻧد.ﭘﻳﺮوزی ﻳوﻧوﮐﺎل در روزھﺎی دﺷوارﻓﻘط آن ﺑودﮐﻪ دﻋوای ﺷﺮﮐت ﺑﺮﻳداس را ﺑﺮد.
ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺗﮐﺳﺎس روز ۵اﮐﺗوﺑﺮ ،۹۸ادﻋﺎی  ۱۵ﻣﻳﻠﻳﺎردداﻟﺮی ﺷﺮﮐت ﺑﺮﻳداس را ﻋﻠﻳﻪ
ﻳوﻧوﮐﺎل ﻧﺎﺷﻧﻳده اﻋﻼن ﻧﻣود ).ھﻣﺎن ،ص (۲۶۳
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ﭘﺮوﻓﺳور ﮐﻼرک ﺗﺣﻠﻳﻠﮔﺮ ﻣﺳﺎﻳل اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک ،در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻳﮔﺮی  ،ﺳﻪ ھدف
ﻋﻣده اﻣرﻳﮐﺎ راﭼﻧﻳن ﺑر ﻣﻳﺷﻣﺎرد :ھدف ﻧﺧﺳت  ،ﻋﺻری ﺳﺎزی و ﮔﺳﺗرش
ظرﻓﻳت ﻧظﺎﻣﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ھدف دوﻣﯽ ،وارد ﮐردن ﻣﻘﺎدﻳر ﻣﺿﺎﻋف
ﻧﻔت ﺧﺎم و ھدف ﺳوﻣﯽ ،ﻧﺑرد ﻋﻠﻳﻪ ﺗرورﻳزم اﺳت .
ﮐﻼرک ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ھدف اوﻟﯽ ،از ﻗول ﺑوش ﻣﻳﮔوﻳد ﮐﻪ ﻧﺧﺳت ﺑﺎﻳد آﺳﻳب
ﻧﺎﭘذﻳﺮی ﺗواﻧﻣﻧدی اﻣﺮﻳﮐﺎ را ﺗﺿﻣﻳن ﮐﺮد و ﺑﺮای اﻳن ﻣﻧظورﺑﺎﻳد ﺳﻳﺳﺗم ﻣوﺛﺮدﻓﺎع راﮐﺗﯽ
را اﻳﺟﺎد ﻧﻣود و ﺑﺮﺗﺮی اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﻳﮐﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼح ھﺎی ﭘﻳﺷﺮﻓﺗﻪ )ھﺎﻳﺗﻳک
 (Weapons-Hightecﺣﻔظ ﮐﺮد .دوم  ،ﺑﺎﻳد ﺗواﻧﻣﻧدی اﻣﺮﻳﮐﺎ را اﻓﺰاﻳش داد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧدﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧطﻘوی اش ﻣﺎﻧﻧد اﻳﺮان  ،ﻋﺮاق و ﮐورﻳﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ )ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
را ﮐﺷورھﺎی »ﻣﺣور ﺷﺮارت« ﻳﺎد ﻣﻳﮐﻧد( ،ﺣﻣﻠﻪ ور ﺷده آﻧﮫﺎ راﺗﺳﺧﻳﺮ ﮐﻧد.
اﻳن داﻧﺷﻣﻧد اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ در ﻣورد ھدف دوﻣﯽ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ »ﮔﺰارش دﻳک ﭼﻳﻧﯽ« در
ﺑﺎره ﻧﻔت  ،ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﻣﻳﻧوﻳﺳد» :دوﻣﻳن اوﻟوﻳت ﺳﻳﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮐوﻣت ﺑوش  ،ھﻣﺎﻧﺎ
ﺗﺄﻣﻳن واردات ﻣﺿﺎﻋف ﻧﻔت از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت  .اﻳن ھدف ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در
ﮔﺰارﺷﯽ ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﺷده ﮐﻪ در  ۱۶ﻣﯽ  ۲۰۰۱از ﺟﺎﻧب ﭼﻳﻧﯽ  ،ﻣﻌﺎون رﺋﻳس ﺟﻣﮫور
اﻣﺮﻳﮐﺎ اراﺋﻪ ﺷد و ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﺰارش ﭼﻳﻧﯽ« ﺷﮫﺮت ﻳﺎﻓﺗﻪ اﺳت  .ﻣﺣﺗوای ﻣﺮﮐﺰی اﻳن
ﮔﺰارش ﻳک طﺮح ﻓﺮاﮔﻳﺮﺑﺮای ﺗﺎﻣﻳن ﻧﻳﺎزﻣﻧدی ﻓﺰاﻳﻧده اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ ﻣواد اﻧﺮژی ﺑﺮای ۲۵
ﺳﺎل آﻳﻧده ﻣﻳﺑﺎﺷد .در اﻳن ﮔﺰارش ﻣطﺮح ﺷده ﮐﻪ ﻧﻳﺎزﻣﻧدی ﻓﺰاﻳﻧده اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ ﻣواد اﻧﺮژی
ﺑﺎﻳد از راه واردات ﻣﺿﺎﻋف ﻧﻔت ﻣﺮﻓوع ﺷود .راه ﺣل اﻳن اﺳت ﮐﻪ ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدر
ﮐﻧﻧده ﻧﻔت وادار ﺷوﻧد ﮐﻪ ﺗوﻟﻳد ﻧﻔت ﺧود را ﺑﻠﻧد ﺑﺑﺮﻧد و ﺑﺧش ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﺧود
را ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻧد .در ﮔﺰارش ﭼﻧﻳن آﻣده  :از ﻳﮐﺳو ﺑﺎﻳد واردات از ﮐﺷورھﺎی ﺧﻠﻳﺞ
ً
ﺟﻣﻌﺎ ﺑﻳﺷﺗﺮ از دو ﺛﻠث ذﺧﺎﻳﺮﮐﺷف ﺷده ﺟﮫﺎن را در اﺧﺗﻳﺎر دارﻧد و از
اﻓﺰاﻳش ﻳﺎﺑد ﮐﻪ
ﺳوی دﻳﮔﺮ ﺑﺎﻳد واردات ﻧﻔت اﻣﺮﻳﮐﺎ از دﻳدﮔﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻳﺎﺋﯽ ﻣﺗﻧوع ﺷود ،زﻳﺮاﺗﻣﺮﮐﺰ
ﺗوﻟﻳدﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻔت در ﺗﻧﮫﺎ ﻳک ﻣﻧطﻘﻪ ﺟﮫﺎن ﺧطﺮی را در ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔت را ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ﺳﺎزد .ﭘس ﺑﺎﻳد در ﺟﮫت ﺗوﻟﻳد ﻧﻔت در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮫﺎن ﺗﻼش ﮐﺮد .در اﻳن ﮔﺰارش
از رﺋﻳس ﺟﻣﮫور و دﻳﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﮐﺎﺧواﺳﺗﻪ ﺷده ﺗﺎ در ھﻣﮐﺎری ﻧﺰدﻳک ﮐﻧﺳﺮن ھﺎی
اﻧﺮژی اﻣﺮﻳﮐﺎ  ،واردات ﻧﻔت را از ﻣﻧطﻘﻪ درﻳﺎی ﺧﺰر) ﺑﺧﺻوص آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن( ،از
اﻓﺮﻳﻘﺎ)ﺑﺧﺻوص ازاﻧﮔوﻻ و ﻧﺎﺟﻳﺮﻳﺎ( و از اﻣﺮﻳﮐﺎی ﻻﺗﻳن) ﺑﺧﺻوص از ﮐوﻟﻣﺑﻳﺎ ،ﻣﮐﺳﻳﮐو
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و وﻧﻳﺰوﻳﻼ( اﻓﺰاﻳش دھﻧد...
ﮐﻼرک ﻣﯽ اﻓﺰاﻳد :ﺳﻳﺎﺳت اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺗﺳﻠط ﺑﻳﺷﺗﺮ و ﻗوﻳﺗﺮ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺮ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔت
را در ﻣﻧﺎطق ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﺟﮫﺎن )ﺧﻠﻳﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﻧطﻘﻪ درﻳﺎی ﺧﺰر ،اﻣﺮﻳﮐﺎی ﻻﺗﻳن و اﻓﺮﻳﻘﺎ(
ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻣﻳﮐﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻳﺗواﻧد ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﺛﺑت ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﮐﻪ اﺳﺗﺮﺗﻳﮋی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن ھﻣﺳوﻳﯽ
داﺷت ﺑﺎﺷد ،ﻳﻌﻧﯽ اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋی ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﻳﺮوزی آن را ﺗﺿﻣﻳن ﮐﻧد ،ﻧﺗﻳﺟﻪ اﻳﻧﮐﻪ ظﺮﻓﻳت
اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺮای اﻋﺰام ﻗوا در اﻳن ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻳد اﻓﺰاﻳش ﻳﺎﺑد .ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﭘﺮوﻓﺳور ﮐﻼرک ،اوﻟوﻳت
ﺳوﻣﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ  ،ﻳﻌﻧﯽ ﻧﺑﺮد ﻋﻠﻳﻪ دھﺷت اﻓﮔﻧﯽ و ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺰاوار ﺑﺮ رﺳﯽ دﻗﻳق ﺗﺮ اﺳت
 .ﺑوش ﮔﻔﺗﻪ اﺳت  :ﺟﻧگ ﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺮورﻳﺰم ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده آﻏﺎز ﻣﻳﺷود ،اﻣﺎ اﻳن ﺟﻧگ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اداﻣﻪ ﺧواھد ﻳﺎﻓت ﮐﻪ ھﻣﻪ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ را ﮐﺷف ﮐﻧﻳم  ،ﻣﺗوﻗف ﺑﺳﺎزﻳم و ﺑﺮآﻧﮫﺎ
ﭘﻳﺮوزﮔﺮدﻳم  .اﻳن ﺟﻧگ ﺑﻪ ھﻳﭼوﺟﻪ ﭘس از ﻳک ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺟﺰاﺋﯽ و ﻳﺎﻳک ﻧﺑﺮد ﺑﺰرگ
ﺧﺗم ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺳﺧن ﺑﺮ ﺳﺮﻳک ﺟﻧگ دراز ﻣدت اﺳت  ،در رزﻣﮔﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف  ،ﺑﻪ ﺷﮐل
ﻋﻠﻧﯽ و ﻣﺧﻔﯽ  ...ﻣﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﭘوﻟﯽ ﺗﺮورﻳﺳﺗﮫﺎ را ﻗطﻊ ﻣﻳﮐﻧﻳم ،آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻣدﻳﮔﺮ ﻣﯽ
اﻧدازﻳم ،آﻧﮫﺎ را در ھﻣﻪ ﺟﺎ ﺷﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻳم ﺗﺎ ﮐﻪ ھﻳﭻ ﭘﻧﺎھﮔﺎه ﻳﺎ ھﻳﭻ آراﻣﺷﮔﺎھﯽ ﻧداﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ دوﻟت ھﺎﻳﯽ را ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﺧواھﻳم دادﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮورﻳﺳﺗﮫﺎﮐﻣک ﻣﻳﮐﻧﻧد ﻳﺎ
ﭘﻧﺎھﮔﺎه ﻣﻳدھﻧد.اﻳن ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ و ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ھﺎی ﺑﻌدی ﺑوش اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋی ﻧظﺎﻣﯽ را در دوﻣﺳﺗوی
ﻣطﺮح ﻣﻳﺳﺎزد:
 -۱در ﻣﺳﺗوی اﺳﺗﺧﺑﺎرات و ﺗﻌﻘﻳب ﺟﺰاﺋﯽ  ،در اﻳﻧﺟﺎ ﺳﺧن ﺑﺮﺳﺮ اﻳﻧﺳت ﺗﺎ
ﺳﻠوﻟﮫﺎﻳﺎ ﺣوزه ھﺎی ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ ﮐﺷف و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد.
 -۲در ﻣﺳﺗوی ﻧظﺎﻣﯽ  ،ﺑﺎﻳد ﮐﻧﺎم ھﺎی ﺗﺮورﻳﺳﺗﮫﺎﺗﺧﺮﻳب ﺷوﻧد و ھﺮﮐﺷوری ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﻧﺎه ﻣﻲ دھد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﮐﻠﯽ از اﺷﮐﺎل ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻣک ﻣﻳﮐﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﺷود.ﺑﺮای
ﭘﻳﺮوزی ﺑﺮ ﺗﺮورﻳﺰم ھﺮدوﻣﺳﺗوی ﺗﻌﻳﻳن ﮐﻧﻧده ﻣﻳﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳن ﺣﮐوﻣت ﺑوش ﺑﻪ
ﻣﺳﺗوی ﻧظﺎﻣﯽ اھﻣﻳت ﺑﻳﺷﺗﺮی ﻗﺎﻳل ھﺳﺗﻧد )...آﻳﻧده  ،۱۶ ،ص(۴-۵

جری رابينسون  :چرا امريکا به افغانستان حمله کرد و چرا علیرغم
ھزينهھای سنگين حضور نظامی در آنجا )حدود  ٢ميليارد دالر در ھفته(
ھمچنان آنجا است؟
ﺧوب ﺑﺮای ﺑﻧده و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯾﺎ اﯾن ﻣﺳﺟل ﺷده اﺳت ﮐﻪ
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ادﻋﺎی »جنگ با تروريسم« ﯾک ادﻋﺎی ﮐﺎﻣﻼ دروغ ﺑود ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪی  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﯾک
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﺮﯾب ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ ﻋواﻣل ﻣوﺳﺎد و ﺑﺎ ھﻣﮐﺎری طﺑﻘﻪ ﻣﺳﻠط اﻗﺗﺻﺎدی اﻣﺮﯾﮐﺎ
اﺟﺮا ﺷد )ﻓﻘط ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﺳﻧد ٢٠٠ ،ﺟﺎﺳوس اﺳﺮاﺋﯾﻠﯽ در طول ﺳﺎل  ٢٠٠١در
اﻣﺮﯾﮐﺎ دﺳﺗﮔﯾﺮ ﺷدﻧد و ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪی ﻣﺎﯾﮐل ﭼﺮﺗﺎف ،ﻣﺳﺋول ﺻﮫﯾوﻧﯾﺳت داﯾﺮه ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻗوهی
ﻗﺿﺎﯾﯾﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻗﺑل از ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻓﺮاری داده ﺷدﻧد!(.
اﻣﺮﯾﮐﺎ طﯽ ﺑﯾش از ﯾک دھﻪ ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗظﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در
ﮐوهھﺎ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﺑن ﻻدن ﺑوده اﺳت! با توجه به واقعيات باال ،پس چرا امريکا به عراق
حمله کرد؟ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﺑﻧده ﻣﺛل ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮔﺮ از ﻣﺣﻘﻘﯾن اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺷﻌﺎر
اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ »رد ﭘول را ﺑﮔﯾﺮ« ﺗﻣﺎم ﻣﺎﺟﺮا را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد!در ﭘﺎﯾﯾن ،ﻧﻘﺷﻪی ﺻدھﺎ
ﻣﻌدن دﺳت ﻧﺧوردهی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻣﯾن اﺧﯾﺮ ﻋﻣوم ﻣﺮدم دﻧﯾﺎ ﭼﯾﺰی از
آنھﺎ ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﻌﺎدن )اﻋم از طﻼ ،آھن ،ﻟﯾﺗﯾوم (... ،دارای ارزﺷﯽ ﺣدود ٣
ﺗﺮﯾﻠﯾون دﻻر ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد و ﺑدﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﺑﺮای دھﻪھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺑﻌﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳود ﺑﺮای
ﺷﺮﮐتھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ آنھﺎ را اﺳﺗﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺳﯾﺮ ﺧط ﻟوﻟﻪی اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔﺎزی
ﺳﺮﺷﺎر درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻧوظﮫور آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی )ھﻧد و ﭼﯾن( ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ
دﺳت آوردن ﻗﺮاردادھﺎی اﺣداث اﯾن ﺧط ﻟوﻟﻪھﺎ ﻧﯾﺰ ﺳودﺳﺮﺷﺎری را ﺑﺮای ﺷﺮﮐتھﺎی
اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻧﻔت و ﮔﺎز ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧواھد
آورد).آرﺷﯾف اﺧﺑﺎرآرﯾﺎﺋﯽ (٢٠١٤ /١٢ /٢
ﺑﺎﻳد ﺗوﺟﻪ داﺷت ﮐﻪ روﺳﻳﻪ ازﻋﮫد ﭘطﺮﮐﺑﻳﺮ ﺑﻪ اﻳن طﺮف ﺑﺮای اﻳﺮان ﻳک
ھﻣﺳﺎﻳﻪ ﻧﻳک و ﺧﻳﺮﺧواه ﻧﺑوده اﺳت و ھﺮازﮔﺎھﯽ ﻳک ﺑﺎر ﺑﺧش ھﺎی از اﻳﺮان و
ﮐﺷورھﺎی آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ را ﻏﺻب ﮐﺮده و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ھﻣﺳﺎﻳﮔﯽ را ﻓدای اﻣﻳﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎری
ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ از روﺳﻳﻪ دل ﭘﺮﺧون دارد ﮐﻪ ﭘس از ﺗﺳﺧﻳﺮﺳﺮزﻣﻳن
ھﺎی آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ در ﻧﻳﻣﻪ دوم ﻗﺮن ھﮋدھم  ،ﺑﻪ ﭘﻳش روی و ﺗﺟﺎوز ﺧود ﺑﺮﺧﺎک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﻪ داد و درﺳﺎل  ۱۸۸۴ﻧﺎﺣﯾﻪ ﭘﻧﺟده را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻏﺻب ﻧﻣود و اﮔﺮ
ﭘﺎی اﻧﮔﻠﻳس ﺑﺧﺎطﺮ ﺟﻠوﮔﻳﺮی از ﺧطﺮات روﺳﮫﺎ ﺑﻪ ھﻧد ﻧﺑود ،ﺷﺎﻳد ﺗﺎ ھﻧدوﮐش ﭘﻳش ﻣﯽ
آﻣدﻧد .وﻟﯽ آز و ﺣﺮص رﺳﻳدن روﺳﻳﻪ ﺑﻪ آﺑﮫﺎی ﮔﺮم ھﻧد ﺗﺎ رﺑﻊ ﭼﮫﺎرم ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم
ﻓﺮوﮐش ﻧﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت ﺗﺟﺎوز دراز ﻧﻣود ﺗﺎ ﺧود را ﺑﻪ ﺑﺣﺮ ھﻧد
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ﺑﺮﺳﺎﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺷت دﻧدان ﺷﮐن ﻣﻠت ﻏﻳور اﻓﻐﺎن روﺑﺮوﺷد و ﭘس از ده ﺳﺎل ﺗﺑﺎھﯽ و
وﻳﺮاﻧﮔﺮی در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﮐﺎم از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻳﺮون راﻧده ﺷد.

نقش ايران در بازی بزرگ جديد
ﺑﺎ ﺳﻘوط ﻗﻳﻣت ﻧﻔت در ﺳﺎل  ،۱۹۹۹اﻳﺮان درﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﻧو ،اھﻣﻳت ﻣﺮﮐﺰی
ﭘﻳدا ﮐﺮد .اﻳﺮان ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻳش از  ۹۳ﺑﻠﻳون ﺑﺷﮐﻪ ﻧﻔت ،ﺗﺛﺑﻳت ﺷده و ﺗوﻟﻳد  ۳۰۶ﻣﻳﻠﻳون
ﺑﺷﮐﻪ در روز) ﺑﻧﺎﺑﺮﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ اﻳﺮاﻧﯽ  ۴ ،ﻣﻳﻠﻳون ﺑﺷﮐﻪ در روز
درﺳت اﺳت  ،س( ،دوﻣﻳن ذﺧﺎﻳﺮ ﻋظﻳم ﻧﻔت را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ھﺎی
اﻋﻣﺎر و ﺗﻣدﻳد ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺧﺎطﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺑودن ارزش ﻧﻔت ،روﺑﻪ زوال رﻓت .اﻳﺮان
ﺟﻣﮫورﻳت ھﺎی آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ را ﺗﺷوﻳق ﻧﻣود ﺗﺎ ﻧﻔت ﺧود را از طﺮﻳق ﺷﺑﮐﻪ ﺷﻣﺎل-
ﺟﻧوب از طﺮﻳق اﻳﺮان ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺎً ﺑﻪ ﮐﺷورھﺎی ﺧﻠﻳﺞ ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد .اﻋﻣﺎراﻳن ﻟوﻟﻪ ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل
ﺑﺎ ﻣﺻﺮف اﻧدک در ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺻﺮف اﻋﻣﺎر و ﺗﻣدﻳد ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﺟدﻳد از راه ﺗﺮﮐﻳﻪ
ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓت  ،زﻳﺮا اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺑﮐﻪ ﺧﻳﻠﯽ ﮔﺳﺗﺮده دارد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
اﻋﻣﺎرﻟوﻟﻪ ھﺎی ﻓﺮﻋﯽ و اﺗﺻﺎل آﻧﮫﺎﺑﻪ ﺷﺑﮐﻪ ﺧطوط آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ھدف ﺑﺮﺳد
و زود ﺗﺮ ﮐﺎرﺗﻣدﻳد را اﻧﺟﺎم دھد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ،اﻳﺮان ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﻧﻣود ﮐﻪ ﻧﻔت ﺧﺎم ﺧود را ﺑﺎﻧﻔت ﺧﺎم آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ
ﻣﺑﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻣﺎﻳد .از ﺳﺎل  ،۱۹۹۸ﻧﻔت ﺧﺎم ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از روی ﺑﺣﻳﺮه
ﮐﺳﭘﻳن ﺑﻪ ﺑﻧدراﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺳﭘﻳن ﺑﻧﺎم ) اﻧﻳﮐﻪ( اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﻳﺎﺑد و ﺑﻌد از ﺗﺻﻔﻳﻪ در ﭘﺎﻻﻳﺷﮔﺎه ،
در اﻳﺮان ﺑﻣﺻﺮف ﻣﻳﺮﺳد .در ﻋوض ﻧﻔت ﺧﺎم ﺷﺮﮐت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ اﺟﺎزه داﺷﺗﻧد ﻧﻔت
اﻳﺮاﻧﯽ را از ﺑﻧدر در ﺧﻠﻳﺞ ﺗﺳﻠﻳم ﮔﻳﺮﻧد.ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌوﻳق اﻓﺗﻳدن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل ،
ﺷﺮﮐت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺗﺮﺟﻳﺢ ﻣﯽ دادﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﺮﻳﮐﺎ ،اﻳن ﻧوع ﺗﺑﺎدﻟﻪ و ﺗﻌوﻳض
را ﭘﻳش ﺑﺑﺮﻧد و آﻧﺮا ﺗوﺳﻌﻪ دھﻧد .دو ﺷﺮﮐت ﻧﻔﺗﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ ،ﺷﻔﺮان و ﻣوﺑل ﮐﻪ اﻣﺗﻳﺎز
ﺧﺮﻳد و اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت ﺧﺎم ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن را دارا ھﺳﺗﻧد .در ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۹۹۸از
اداره ﮐﻠﻳﻧﺗن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣودﻧد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑدھد ﺗﺟﺎرت ﺗﻌوﻳﺿﯽ و ﺗﺑﺎدﻟوی ﻧﻔت را ﺑﺎ اﻳﺮان
ﭘﻳش ﺑﺑﺮﻧد .اﻳن ﻣوﺿوع ﺗﻐﻳﻳﺮ ﭘﺎﻟﻳﺳﯽ را اﻳﺟﺎب ﻣﻳﮐﺮد و ﺗﺎ ﺣدی ﻣوﺟب درد ﺳﺮ ﺑﺮای
اداره ﮐﻠﻳﻧﺗن ﮔﺮدﻳد .ﺳﺮاﻧﺟﺎم اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺎ ﻳک ﻋﻘب ﮔﺮد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﻼن ﻧﻣود  ،در ﺗﻣدﻳد
ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از طﺮﻳق اﻳﺮان اﻣﺮﻳﮐﺎﻣﻣﺎﻧﻌت اﻳﺟﺎد ﻧﻣﻳﮐﻧد ،وﻟﯽ اﻳن ﭼﺮﺧش
ﺑﺮ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻋﻠﻳﻪ رژﻳم اﻳﺮان ﺗﺎﺛﻳﺮ ﻧدارد) .اﺣﻣدرﺷﯾد،ھﻣﺎن اﺛﺮ ،ﺻص (۲۵۹ ،۲۳۲
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ﺑﻪ ﻧظﺮ ﺑﺳﻳﺎری از ﺻﺎﺣب ﻧظﺮان ،از ﺟﻣﻠﻪ دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻳﺮان در ﺗﺛﺑﻳت
ﺣﺿور ﻣوﺛﺮآن ﮐﺷور در ﻣﻧطﻘﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﺷده ،رواﺑط ﺗﻳﺮه آن ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑوده اﺳت .ﺑﺣث
ﺑﺮ ﺳﺮﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺗﻘﺳﻳم درﻳﺎی ﺧﺰر و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣده ﻧﻔت و ﮔﺎز اﻳن ﻣﻧطﻘﻪ  ،ﻳﮐﯽ ازﻧﻣوﻧﻪ
ھﺎی ﺑﺰرگ اﻳن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳت .از ﻣﻳﺎن ﭘﻧﺞ ﮐﺷورﺳﺎﺣﻠﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ،ﺗﻧﮫﺎ اﻳﺮان از
ﺳﻳﺎﺳت ﺗﻘﺳﻳم ﻣﺳﺎوﻳﺎﻧﻪ ) ۲۰درﺻدی( ھﺮﮐﺷور از اﻳن درﻳﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ آن ﺳﺧن ﻣﻳﮔوﻳد.
ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ ﮐﺷورھﺎی ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ،روﺳﻳﻪ و آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺗواﻓق ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی دوﺟﺎﻧﺑﻪ ،
اﺻل طول ﺳﺎﺣﻠﯽ ھﺮﮐﺷور و ﺧط ﻣﻧﺻف اﺻﻼح ﺷده را ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻳﺰان ﺑﮫﺮه ﻣﻧدی
ﮐﺷورھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر داﻧﺳﺗﻪ اﻧد و ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﻳﺮﺳد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ ﺑﻪ زودی
ﺑﻪ اﻳن ﺟﻣﻊ ﺑﭘﻳوﻧدد .اﻳن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺗﺎ ﻳک ﺳﺎل ﭘﻳش روﺳﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان ھم ﻋﻘﻳده ﺑود
و از ﺗﻘﺳﻳم ﻣﺳﺎوی ﻣﻧﺎﺑﻊ روی درﻳﺎ و زﻳﺮدرﻳﺎی ﺧﺰر ﺳﺧن ﻣﻳﮔﻔت  ،اﻣﺎ ﭘس از ﺑﻪ
ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻧﺮﺳﻳدن ﻣذاﮐﺮات ﺳﺮان اﻳن ﭘﻧﺞ ﮐﺷوردر ﻧﺷﺳت ﻋﺷق آﺑﺎد ،روﺳﻳﻪ آﺷﮐﺎرا
ﺳﻳﺎﺳت دﻳﮔﺮی را درﭘﻳش ﮔﺮﻓت و ﺑﻪ دﻳدﮔﺎه ھﺎی آذرﺑﺎﺋﻳﺟﺎن و ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ﻧﺰدﻳک ﺷد.
دﻳدﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺳﮫم اﻳﺮان را ﺗﺎ  ۱۳درﺻد ﮐﺎھش ﻣﻳدھد .آﻳﺎ اﻳن ﭼوب اﻣﺮﻳﮐﺎ ﻧﻳﺳت ﮐﻪ
ﺑطور ﻏﻳﺮﻣﺳﺗﻘﻳم ﺑﺮﺳﺮ اﻳﺮان و ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﮐﺷور ﻓﺮود ﻣﯽ آﻳد؟ اﻳﺮان ﺗﺎ ﭘﻳش از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
اﺗﺣﺎد ﺷوروی از ﻣﻧﺎﺑﻊ درﻳﺎی ﺧﺰر  ۵۰درﺻد ﺳﮫم ﻣﯽ ﺑﺮد ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻳﺳت
درﺻد راﺿﯽ اﺳت  ،اﻣﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﺮای ﺧوﺷﺣﺎل ﺳﺎﺧﺗن اﻣﺮﻳﮐﺎ
از دادن اﻳن ﺣق ﺑﻪ اﻳﺮان درﻳﻎ ﻣﻳورزﻧد.
اﺣﻣد رﺷﻳد ﻣﺗذﮐﺮ ﻣﻳﺷود  :درﺳﺎل  ۱۹۹۸ﺑﺎ وﺟود ﭘﺎﻳﺎن اﻓﺗﺎدن ﻗﻳﻣت ﻧﻔت و
ﺣﺎﻟت ﻣﺧﻣﺻﻪ آﻣﻳﺰ اﻗﺗﺻﺎدی روﺳﻳﻪ  ،ﺑورﯾس ﻳﻠﺗﺳﻳن رﺋﻳس ﺟﻣﮫور روﺳﻳﻪ ﺑﻳﺎن داﺷت
 » :ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻳم درﺑﺮاﺑﺮ ھﻳﺟﺎن و ھﻣﮫﻣﻪ اﻳﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺑﺎﻻی
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮﺟﯽ ﮐﺳﭘﻳن ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﺑﻳطﺮف ﺑﻣﺎﻧﻳم ،ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺗﻼش دارﻧد روﺳﻳﻪ
را از اﻳن ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ را در ﻧظﺮ ﻧﮔﻳﺮﻧد.ﺟﻧگ ﭘﺎﻳپ ﻻﻳن ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻳن
ﺑﺎزی اﺳت  ) «.اﺣﻣدرﺷﯾد،ھﻣﺎن  ،ص  (۲۳۴و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑدون اﻋﺗﻧﺎ ﺑﻪ ﺧواﺳت روﺳﻳﻪ
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ۲۰ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ  ۲۰۰۲ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺮوژه اﻋﻣﺎرﻟوﻟﻪ ﻧﻔت )ﺑﺎﮐو -ﺟﻳﮫﺎن( از درﻳﺎی
ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣدﻳﺗﺮاﻧﻪ آﻏﺎزﺷد .اﻳن ﻧﺧﺳﺗﻳن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﻣﻧطﻘﻪ اﺳت ﮐﻪ از روﺳﻳﻪ ﻧﻣﯽ ﮔذرد .و
درﻋوض از طﺮﻳق ﮔﺮﺟﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﻧدر ﺟﻳﮫﺎن ﺗﺮﮐﻳﻪ وﺻل ﻣﻳﮔﺮدد .اﻳن ﺧط ﻟوﻟﻪ ۱۷۵۰
ﮐﻳﻠوﻣﺗﺮ طول دارد و ﺳﻪ ﻣﻳﻠﻳﺎرد دﻻر ھﺰﻳﻧﻪ ﺑﺮﻣﻳدارد وﺗﺎﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺗﮐﻣﻳل و در
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 ۲۰۰۵ﻣورد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮارﻣﻳﮔﻳﺮد .اﻳن ﻟوﻟﻪ ظﺮﻓﻳت اﻧﺗﻘﺎل ﻳک ﻣﻳﻠﻳون ﺑﺷﮐﻪ ﻧﻔت را
در روز ﺑﻪ ﺑﻧدر ﺟﻳﮫﺎن در ﺗﺮﮐﻳﻪ دارد.

پروژۀ جنجال برانگيزلوله ھای گاز:
ﻳﮐﯽ از ﺟﻧﺟﺎل ﺑﺮاﻧﮔﻳﺰﺗﺮﻳن ﭘﺮوژھﺎ ﮐﺷﻳدن ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز و ﻧﻔت ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از
طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای آن دراﯾن ﻣﺧﺗﺻﺮﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .اﻣﺎ
اﺷﺎره ﺑﺎﯾدﮐﺮد ﮐﻪ ﻣدﻋﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺷﺎرﮐت در اﺣداث اﯾن ﺧط ﻟوﻟﻪ ،ﯾک اﺋﺗﻼف اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ-
ﺳﻌودی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾوﻧﯾﮐول« و ﺷﺮﮐت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ »دﻟﺗﺎ« ﺑودﻧد .اﯾن ﺷﺮﮐتھﺎ ﭘس از ﻧﺎﮐﺎم
ﮔذاﺷﺗن ﯾک ﺷﺮﮐت آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯾن ﺑﺎر اﯾده اﮐﺗﺷﺎف و اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز از ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن
را ﻣطﺮح ﮐﺮده ﺑود ،ﺧود ﻣدﻋﯽ اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘﺮوژه ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﭘس از ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻣﺮﯾﮐﺎ در
ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﮐوﻣت طﺎﻟﺑﺎن ،از ﺷﺮﮐت در اﯾن ﭘﺮوژه اﻧﺻﺮاف دادﻧد و دﻟﯾل اﻧﺻﺮاف
ﺧود را ﺑﻪ ﻗﺻور دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻧﺻوب ﮐﺮدﻧد .در واﻗﻊ ،در ﺳﺎل  ١٩٩٧ﺷﺮﮐت
ﯾوﻧﯾﮐول در اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮐﻪ رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺳﺮﺳﯾوم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺎﭘﯽ را ﺑﺮﻋﮫده داﺷت،
ﭘس از دﺳﺗور وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮐﻪ ﻧﮔﺮان رﺳﯾدن ﺣﻘوق و ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن
طﺮح ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﺑود از اﯾن ﭘﺮوژه ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾد .ﺷﺮﮐت ﯾوﻧﯾﮐول اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل ﮐﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗﺮارداد ﮔﺎزی دﯾﮔﺮی را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺗن ﮔﺎز ارزان ﺗﺮ اﻣﺿﺎ ﮐﺮده اﺳت از ﭘﺮوژه
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود.
ﻧﺎاﻣﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ در وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و رودرروﺋﯽ ھﻧد و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﮫدﯾد ﮔﺎه و ﺑﯾﮔﺎه در ﻣورد ﮔﺳﺗﺮش ﮐﺷﻣﮐش ھﺳﺗﻪ ای ﺗﺮدﯾدھﺎﯾﯽ را در
ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﺧط ﻟوﻟﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻔت اﯾﺟﺎد ﮐﺮده اﺳت
ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ ﭘس از ﺳﺮﻧﮔوﻧﯽ رژﻳم طﺎﻟﺑﺎن ،ﺳوﻣﻳن ﻧﺷﺳت ھﻳﺋت ھﺎی ﺑﻠﻧد ﭘﺎﺑﻪ
ﮐﺷورھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﮐﺷﻳدن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ طول ۱۷۰۰
ﮐﻳﻠو ﻣﺗﺮ ازطﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻻھورﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در  ۱۶ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ ۲۰۰۲درﮐﺎﺑل ﺻورت
ﮔﺮﻓت و ﺑﺎﻧک اﻧﮐﺷﺎف آﺳﻳﺎﺋﯽ ھﺰﻳﻧﻪ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺳﺮوی ﭘﺮوژه را ﺑدوش ﮔﺮﻓت.
ﭼﮫﺎرﻣﻳن ﺟﻠﺳﻪ ھﻳﺋت ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻳت ﺳﻪ ﮐﺷور ﻣﺰﺑورﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ۱۸اﮐﺗوﺑﺮ در
ﻋﺷق آﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳد ﺗﺎ روی طﺮح ﻧﮫﺎﺋﯽ ﮐﺷﻳدن ﻟوﻟﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺑﺣث ﺑﭘﺮدازﻧد .اﻳن
طﺮح ﻧﮫﺎﺋﯽ ﺷد وﻗﺮارﺑود ﺗﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۶اﮐﺗوﺑﺮ در ﻋﺷق آﺑﺎد آﺧﺮﻳن ﻧﺷﺳت ﺳﺮان
ﮐﺷورھﺎی ﻣﺰﺑور ﺻورت ﺑﮔﻳﺮد ﺗﺎ در ﭘﺎی اﻳن طﺮح اﻣﺿﺎء ﺑﮔذارﻧد.وﻟﯽ ﭘﺮوﻳﺰﻣﺷﺮف
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رﺋﻳس ﺟﻣﮫورﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻣﺷﮐﻼت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﻳﺮ ﻧﺗواﻧﺳت در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑور ﺑﻪ ﻋﺷق
آﺑﺎد ﺳﻔﺮﻧﻣﺎﻳد و از رﺋﻳس ﺟﻣﮫور ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﻣود ﺗﺎ ﻧﺷﺳت ﺳﺮان ﮐﺷورھﺎ ﺗﺎ ﺑﻌد
ازﺑﻳﺳﺗم ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻌوﻳق اﻧداﺧﺗﻪ ﺷود .ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺳﺮان ﮐﺷورھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،
ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و ﺻدراﻋظم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻳﺮ ظﻔﺮﷲ ﺟﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۷دﺳﺎﻣﺑﺮ در ﻋﺷق
آﺑﺎد ﭘﺎﻳﺗﺧت ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮدھم آﻣدﻧد و ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻣﺎرﻟوﻟﻪ ﮔﺎز از ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺿﺎء ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻗﺮاراﺳت اﻋﻣﺎر اﻳن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺑﺮای ﻳک
ﮐﻧﺳﺮﺳﻳوم واﮔذار ﺷود و از ﺷﺮﮐﺗﮫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮐﮫﺎ ﺗﻘﺿﺎ ﮔﺮدد ﺗﺎ در اﻳن
ﮐﻧﺳﺮﺳﻳوم اﺷﺗﺮاک ورزﻧد و ﺑﺎ ﺳﮫم ﮔﻳﺮی ﺧود اﻳن ﭘﺮوژه را ﺗﮐﻣﻳل و ﺑﺮای ﺑﮫﺮه
ﺑﺮداری آﻣﺎده ﺳﺎزﻧد .اﻳن ﭘﺮوژه ﺣﺗﻣﺎً ﺷﺮﮐت ﻧﻔﺗﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ ﻳوﻧوﮐﺎل را ﺗﺷوﻳق ﺧواھد
ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﻧﻔت از ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻗدام
ﮐﻧد.
ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن دراواﺧﺮ ﺳﺎل )(۲۰۰۷اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ طﺮح ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺧط ﻟوﻟﻪ
ﮔﺎز "ﺗﺮاﻧس -اﻓﻐﺎن" ازﺳوي ﺷﺮﮐت اﻧﮔﻠﻳﺳﻲ " ﭘﻧﺳﭘن" و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧک ﺗوﺳﻌﻪ
آﺳﻳﺎ ﺗﮫﻳﻪ ﺷده اﺳت .ظﺮﻓﻳت طﺮح ﺧط ﻟوﻟﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز ﻳک ھﺰار و  ٥٠٠ﮐﻳﻠوﻣﺗﺮي
ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  ٣٣ﻣﻳﻠﻳﺎرد ﻣﺗﺮﻣﮐﻌب اﻋﻼم ﺷده ﮐﻪ اﺟﺮاي اﻳن طﺮح دﺳﺗﮐم از
 ١٠ﺳﺎل ﭘﻳش ﺗﺎﮐﻧون ﺑﻪ ﻋﻠت ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺷﮐﻼت ﻧظﻳﺮ ﻧﺎاﻣﻧﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧﺑﻪ ﻋﻣﻠﻲ ﺑﻪ
ﺧود ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت  .ﺑدون ﺗﺮدﻳد ﭘﺮوژه اﻋﻣﺎر و ﺗﻣدﻳد ﻟوﻟﻪ ھﺎی ﮔﺎز و ﻧﻔت از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺮای ﮐﺷورﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻧگ  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ ھﻣﻪ دار وﻧدار او را از وی رﺑوده ،ﺑﺳﻳﺎر ﻣﻔﻳد ﺧواھد
ﺑود وﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﻳﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳت ﮔﺎز و ﻧﻔت ﻧﺻﻳب ﮐﺷور ﻣﻳﮔﺮدد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻳﺰ در ﺻورت اﺳﺗﺧﺮاج ﮔﺎز ﺧود  ،اﻣﮐﺎن ﺻدور آن از طﺮﻳق ھﻣﻳن ﻟوﻟﻪ ﮔﺎز ﻣﻳﺳﺮ
ﺧواھدﺷد.
ﻛﺷورھﺎي ﺷﺮﻛت ﻛﻧﻧده در ﭘﺮوژه ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎزي "ﺗﺎﭘﻲ "TAPIدر ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺎزدھم
دﺳﺎﻣﺑﺮ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻣﻳﻼدي در ﻋﺷقآﺑﺎد ﺟﻠﺳﻪ ﮐﺮدﻧد و ﺳﺮان  ٣ﻛﺷور ﺗﺮﻛﻣﻧﺳﺗﺎن،
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وزﻳﺮ ﻧﻔت و ﮔﺎز طﺑﻳﻌﻲ ھﻧد ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧت ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎز و
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﻪ ﺑﻳن ﺣﻛوﻣﺗﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎزي ﺗﺎﭘﻲ را اﻣﺿﺎ ﻛﺮدﻧد .ھﻧوز ﻣﺳﺎﺋل
ﻣﮫﻣﻲ از ﻗﺑﻳل ﻗﻳﻣت ﮔﺎز ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻧﺰﻳت و ﻣﺳﺎﺋل اﻣﻧﻳﺗﻲ ﻣورد ﺑﺣث ﻣذاﻛﺮه اﺳت .دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ھﻔﺗﻪ ﮔذﺷﺗﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ آﻣﺎده اﺳت اﻣﻧﻳت اﻳن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎز را در ﺧﺎك
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﻣﻳن ﻛﻧد .ظﺮﻓﻳت اﻳن ﺧط ﻟوﻟﻪ اﻧﺗﻘﺎل  ٣٣ﻣﻳﻠﻳﺎرد ﻣﺗﺮ ﻣﻛﻌب ﮔﺎز طﺑﻳﻌﻲ در
ﺳﺎل اﺳت ﻛﻪ ھﻧد ﺧﺮﻳدار  ١٨ﻣﻳﻠﻳﺎرد ﻣﺗﺮ ﻣﻛﻌب ﮔﺎز اﺳت .ﻣﺻﺎرف ﺳﺎﺧت اﻳن ﺧط
ﻟوﻟﻪ  ٧/٦ﻣﻳﻠﻳﺎرد داﻟﺮ ﺑﺮآورد ﺷده اﺳت .ﺗﺮﻛﻣﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫﺎرﻣﻳن ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺰرگ ﮔﺎز ﺟﮫﺎن
را در اﺧﺗﻳﺎر دارد .ﺧط ﻟوﻟﻪ ﮔﺎزي ﻛﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑور ﻣﻲﻛﻧد ،ﺣدود  ١٧٠٠ﻛﻳﻠوﻣﺗﺮ
طول دارد و ﻗﺮار اﺳت ﺳﺎﺧت آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٤ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳد .اﻳن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺑﻌد از
طﻲ  ١٤٧ﻛﻳﻠوﻣﺗﺮ در داﺧل ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻣﻧﺳﺗﺎن از طﺮﻳق وﻻﻳت "ھﺮات " وارد ﺧﺎك
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺷد و ﭘس از طﻲ  ٧٣٥ﻛﻳﻠوﻣﺗﺮ از وﻻﻳتھﺎي "ﻓﺮاه "" ،ھﻠﻣﻧد " و
"ﻗﻧدھﺎر " از اﻳن ﻛﺷور ﺧﺎرج ﺧواھد ﺷد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮ اﻳن ﺑﺎرواﺳت ﻛﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ اﻳن ﭘﺮوژه  ١٢ھﺰار اﻓﻐﺎن ﻣﺷﻐول ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧواھﻧد ﺷد و ﭘس از ﺗﻛﻣﻳل آن،
ﺣق ﺗﺮاﻧﺰﻳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻳن  ٣٠٠ﺗﺎ  ٧٠٠ﻣﻳﻠﻳون دﻻر ﺧواھد ﺑود.
از ﺑﺣث ﻓوق وﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﻗدرﺗﮫﺎی رﻗﯾب در ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﻪ اﻳن ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﻳﺮﺳﯾم ﮐﻪ:
رقابت شديد ميان کشورھاو شرکتھای بزرگ نفتی جھان غرب منجمله امريکا ،ترکيه ،
پاکستان ،عربستان و ايران و روسيه و چين به اين منظورجريان دارد که ھريک منافع
خود رادراين بازی بزرگ نو جستجو مينمايند .ھدف عمده طرف ھای رقيب در اين بازی
 ،آنست تا ھرکدام به منابع بزرگ انرژی  ،حصول امتياز مسيرانتقال و ساختمان شاه
لوله ھای انتقال نفت و گاز آسيای ميانه  ،تسلط بيشترپيدا نمايند.
ﺑﯾﺟﺎی ﻧﺧواھدﺑود اﮔﺮاﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﯾن ﺧﺑﺮﺧوش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺑﺮم ﮐﻪ وزارت
ﻣﻌﺎدن وﺻﻧﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﺟون  ۲۰۰۸اﻋﻼم ﻧﻣود ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﻣﺎل
ﮐﺷور ۴۴۴ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺗﺮ ﻣﮐﻌب ﮔﺎزﻣوﺟوداﺳت  .آﻗﺎی اﺣﻣدی ﻣﺷﺎور وزارت ﻣﻌﺎدن و
ﺻﻧﺎﻳﻊ ﮐﺷور در ھﻣﺎﻳش ﻧﻔت در وﻻﻳت ﺑﻠﺦ ﺑﻪ ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران اﻋﻼم ﮐﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺮرﺳﻳﮫﺎی ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ در ﺣوزه درﻳﺎي آﻣو در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻳش از  ۴۴۴ﻣﻳﻠﻳﺎرد
ﻣﺗﺮﻣﻛﻌب ذﺧﻳﺮه ﮔﺎز وﺟود دارد.آﻗﺎي اﺣﻣدي اﻓﺰود :ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﻗﺑﻠﻲ از ﺳوي
ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن روﺳﻲ ذﺧﻳﺮه ﮔﺎز را ۱۸۰ﻣﻳﻠﻳﺎرد ﻣﺗﺮ ﻣﻛﻌب ﺗﺧﻣﻳن زده ﺑود .وی اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ اﻣﺮﻳﮐﺎ در اﻳن ﺣوزه ﺑﻳش از ۲۱۵ﻣﻳﻠﻳون ﺗن
ﻧﻔت ﺧﺎم ﻧﻳﺰ ﻣوﺟود ﻣﻲﺑﺎﺷد ).اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻠﯾن(۲۰۰۸ /۶/ ۲۶
واﺷﻧﮔﺗن ﺗﺎﮐﻧون در ﺣﺎل ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای اﯾن ﭘﺮوژه ﮔﺎزی ﻣﺗﺷﮐل از
ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد )ﺗﺎﭘﯽ( ﺑوده اﺳت و آن را ﯾک طﺮح اﯾدهآل ﺑﺮای
از ﺑﯾنﺑﺮدن ﮐﻣﺑود اﻧﺮژی در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽداﻧد .از ﺳوی دﯾﮔﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎ روی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓﺷﺎر
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آورده ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺧط ﻟوﻟﻪ اﯾﺮان – ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﻧﺎر ﺑﮔذارد .در ﭘﺮوژه ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺎﭘﯽ،
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ را از طﺮﯾق ﺧط ﻟوﻟﻪ  ١٨٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔذر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ ھﻧد ﻣﯽرﺳد ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧد :ﭼﯾن
ﺑﺮای ﺣﺿور در اﯾن ﭘﺮوژه اﺑﺮاز ﺗﻣﺎﯾل ﮐﺮده اﺳت و ﺑﻧﮔﻼدش ﻧﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﺿور در اﯾن
ﭘﺮوژه اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺑﻪطور رﺳﻣﯽ ﺑﻪ آن ﺑﭘﯾوﻧدد ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺎﭘﯽ ﻣﻧطﻘﻪ وﺳﯾﻊ
ﺗﺮی را ﺑﻪ ھم ﻣﺮﺗﺑط ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس از ﺣﻣﻠﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﭘﯾش اﯾن ﮔﻣﺎن ﺑﻪ وﺟود آﻣد ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از
دﻻﯾل ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﻪ ھﻣﺮاه ﻧﺎﺗو ﺑﻪ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن اﯾن ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑوده اﺳت .ﺑﺮ اﯾن اﺳﺎس ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﯾک ﻣﺛﻠث راھﺑﺮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ
و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺿور در آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻪ ﻣﮫﺎر اﯾن ﻣﺣور آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی،
اﻣﻧﯾت ﻻزم ﺑﺮای اﺣداث ﺧط ﻟوﻟﻪ ﻧﻔت و ﮔﺎز از آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻗﯾﺎﻧوس ھﻧد را ﻓﺮاھم
ﺳﺎزد .در اﯾن ﺧﺻوص ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اھﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺮ
ارﺗﺑﺎطﯽ-ﮐﻧﺗﺮﻟﯽ ﺧط ﻟوﻟﻪ اﺷﺎره داﺷﺗﻧد.
در ﺧﺻوص ﻧﻘش ژﺋواﮐوﻧوﻣﯾک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﻪ از ﻧﮔﺎه اﺳﺗﺮاﺗﮋﯾﺳت
ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺗوان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮔﺮش ﺟدﯾد ﻧظﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﻧطﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﺣث اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺮژی آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﻧوب و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣوﻗﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺣور ﺷﺮﻗﯽ اﯾن طﺮح ﯾﺎد ﺷده اﺳت ،ﻧﻘش ژﺋواﮐوﻧوﻣﯾک
ﻣﮫﻣﯽ را ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑﺮای اﯾن ﮐﺷور ﻣﺗﺻور ﺷد .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣطﻠب را
در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓت ﮐﻪ در ﺻورت ﺑﺮﻗﺮاری ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﯾﺮوھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،اﻣﮐﺎن وﺟود ﮐﺮﯾدور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد
و در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ دﭼﺎر ﻣﺷﮐل ﺷود ،ﺧﺳﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐتھﺎ و دوﻟت
ھﺎی دﺧﯾل در اﯾن طﺮح وارد ﺧواھد آﻣد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ در ﮐﻧﺎر آﺷوبﺳﺎزی طﺎﻟﺑﺎن ﻣطﺮح
ﻣﯽﺷود .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺛﺎل در روزھﺎی ﮔذﺷﺗﻪ طﺎﻟﺑﺎن  ٤٠٠ﺗﺎﻧﮐﺮ ﺣﺎﻣل
ﺳوﺧت را ﻣﻧﻔﺟﺮ ﮐﺮد و ﻧﮔﺮاﻧﯽھﺎ را اﻓﺰاﯾش داد.

خوشبينیھای طرح يا واقعيتھای موجود:
ﺑدﯾن ﺗﺮﺗﯾب ،ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺑﺮھﺎی ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﻪ دوﻟﺗﻣﺮدان ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﭘﺮوژه ﺧط
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ﻟوﻟﻪ ﻣذﮐور ،ﺣﻘﺎﯾق ﻣﺷﮫود ذﯾل ﺗﻌدادی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاران در اﯾن ﭘﺮوژه را ﺗﺎ ﺣدی ﺑﻪ
وﺣﺷت اﻧداﺧﺗﻪ اﺳت:
 ناامنی در افغانستانبی ثباتی در وضعيت داخلی پاکستان و رودرروئی ھند و پاکستان تھديد گاه و بيگاه در مورد گسترش کشمکش ھسته ایدر ﻗﻠب اﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻧطﻘﻪ ای ،ﮐﺷﻣﮐش ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋظﯾم ﻧﻔت و ﮔﺎز آﺳﯾﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﻧﺑﻊ دﺳت ﻧﺧورده اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ راه ﻧدارد ،ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود.
ھﻣﭼﻧﯾن رﻗﺎﺑت ﺷدﯾد ﺑﯾن دوﻟت ھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ و ﺷﺮﮐت ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺣداث ﺧط
ﻟوﻟﻪ ﻣورد ﻧﯾﺎز و ﺳودآور ﻧﻔت و ﮔﺎز ﺑﺮای اﻧﺗﻘﺎل اﯾن دو اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی آﺳﯾﺎ و
اروﭘﺎ از اھﻣﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫﯽ ﺑﺮﺧوردارﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن رﻗﺎﺑت ﻋﻣﻼ ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ »ﺑﺎزی ﺑﺰرگ
ﺟدﯾد« ﺷده اﺳت؛ ﮐﺷﻣﮐﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدآور »ﺑﺎزی ﺑﺰرگ« ﻗﺮن  ١٩ﺑﯾن روﺳﯾﻪ و اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن
ﺑﺮ ﺳﺮ آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑودن اﯾن طﺮح ،ﺣﻣﺎﯾت ﺧود
را در راﺑطﻪ ﺑﺎ طﺮح ﺧط ﻟوﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳت) .آرﯾﺎﺋﯽ (٢٠١٤ /٧/١٢
ﺑدﯾﺳﺎن آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋظﻳم اﻧﺮژي ،ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺳﻳﺎري از دوﻟﺗﻣﺮدان
طﻣﺎع و ﺗوﺳﻌﻪ طﻠب ﻣﻧطﻘﻪ و ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺳوي ﺧود ﺟﻠب ﻛﺮده اﺳت.
در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﻪ ﻛﺷورھﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻧد ھﻧد ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن و ﺗﺮﻛﻳﻪ و در ﺳطﺢ
ﻓﺮا ﻣﻧطﻘﻪ اي اﻣﺮﻳﻛﺎ ،اﻧﮔﻠﻳس ،روﺳﻳﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺷورھﺎي دﻳﮔﺮ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻧﻧد ﺗﺎ در
ﺟﺮﻳﺎن ﻳك رﻗﺎﺑت ﺗﻧد ﺳﻳﺎﺳﻲ ،اﻳدﺋوﻟوژﻳﻛﻲ و اﻗﺗﺻﺎدي ﻧﻔوذ و ﻗدرت ﺑﻳﺷﺗﺮي ﺑﺮ ﺣوزه
ھﺎي ﻧﻔت و ﮔﺎز اﻳن ﻣﻧطﻘﻪ ﻣﮫم و اﺳﺗﺮاﺗﮋﻳك داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔﺮﭼﻪ اﻳن ﻣﻧطﻘﻪ ،ﺟﺰو ﺣوزۀ
ﻧﻔوذ ﺳﻧﺗﻲ روﺳﻳﻪ ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﺷود وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﮫﺎي اﺧﻳﺮ ﻛﺷورھﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻧد اﻣﺮﻳﻛﺎ،
ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن و ﺗﺮﻛﻳﻪ ﺑﻪ طور ﻋﻣده از ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺟﺎرت و داد وﺳﺗدھﺎي اﻗﺗﺻﺎدي ﺟﺎﻳﮔﺎه ﻣﮫﻣﻲ
را در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻣﮫوري ھﺎي ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﻪ آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ ﻛﺳب ﻛﺮده اﻧد.
پايان
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مقالۀ سيزدھم
سه خاطرۀ تاريخی از شھزاده اسدﷲ سراج

از آﻗﺎی اﻧﺟﻧﯾﺮ اﺣﺳﺎن ﷲ ﻣﺎﯾﺎر ،ﺳﭘﺎﺳﮔﺰارم ﮐﻪ ﻟطف ﮐﺮدﻧد و ﯾک ﺟﻠد ﮐﺗﺎب
ﺧﺎطﺮات ﺷﮫﺰاده اﺳدﷲ ﺳﺮاج را از اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺮاﯾم ﻓﺮﺳﺗﺎدﻧد .ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن
رﺳﺎﻟﻪ)١٣٨ﺻﻔﺣﻪ ﯾﯽ( ﺣﺎوی اﺳﻧﺎد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﭼﺷم اﻧداز ﺗﺎزه ﯾﯽ
ً
ﻋﻼوﺗﺎ اﯾن رﺳﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ
در ﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﭘﯾش ﭼﺷم ﺧواﻧﻧده ﻣﯾﮔذارد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻔﺎق اﻓﮔﻧﺎﻧﻪ در ﺳطوح ﺑﺎﻻﺋﯽ رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی
و اﺧﺗﻼف ﻧظﺮ ﻣﯾﺎن ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ و ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن ﮔﺮدﯾده اﺳت وھﻣﯾن دﺳت
ﻧﻔﺎق اﻓﮔن ،رژﯾم ﻣﺗﺮﻗﯽ ﻣﺷﺮوطﻪ ﺧواھﺎن دوم را ﺑﺎ ﺳﻘوط روﺑﺮو ﮐﺮد.

خاطرۀ اول  :علل اختالفات شاه امان ﷲ با سپھساالر نادرخان:
ﺷﮫﺰاده اﺳد Àﺳﺮاج ،ﺑﺮادر ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ و ﺧواھﺮ زادۀ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن
اﺳت و ﭼون ﯾﮐﯽ از رﺟل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣدﺑﺮ و واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻠطﻧت اﺳت ،ﭘس ﻧﻣﯾﺗوان او را
طﺮﻓدار ﯾﮐﯽ وﻣﺧﺎﻟف دﯾﮔﺮی داﻧﺳت .ﺧﺎطﺮات او از روی ﺑﯾطﺮﻓﯽ و ﺑدون ﺣب و ﺑﻐض
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن دو زﻣﺎﻣدار ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت.
ﺑﺮواﯾت ﺷﮫﺰاده اﺳدﷲ ﺳﺮاج ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ،ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدر ﺧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎس
ﭘﯾﺮوزی اش در ﺟﻧگ ﺗل ﺑﺣﯾث وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد و ﭘس از آﻧﮐﻪ او اﻣور وزارت
دﻓﺎع را ﺗﻧظﯾم ﻧﻣود ،وی را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯾن ﻧظم و آراﻣش در ﺳﻣت ﻣﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮﺳﺗﺎد و
ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ھﻣﺮاھﯽ دو ﺑﺮادر ﺧود ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﺧﺎن و ﺑﺮﯾﮔد ﺳﺮدار
ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺧﺎن و ﭼﻧد ﺗن از ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن ﻋﺳﮐﺮی و ﻣﻠﮐﯽ رواﻧﮥ ﺟﻼل آﺑﺎد ﮔﺮدﯾد و
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ﺑﺰودی ﻧظم و آراﻣش را ﺑﻪ آن وﻻﯾت ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯾد .ﺑﻌد از آﻧﮐﻪ اﻣﻧﯾت ﺑﻪ ﻧﻧﮔﺮھﺎر
ﺑﺮﮔﺷت ،ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ دوﺑﺎره ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن را ﺑﺮای اﻣور وزارت دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
طﻠﺑﯾد و ﺑﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻧﺎدر ﺧﺎن ،ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﺧﺎن را ﺑﺣﯾث رﺋﯾس ﺗﻧظﯾﻣﯾﮥ ﻧﻧﮔﺮھﺎر
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود.
ﺑﻌد از اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻣور اداری در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺻورت دﻟﺧواه
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ وﻻﯾﺎﺗﯽ
درﺟﺮﯾﺎن ﺑود و اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﺮای اﻧﺟﺎم اﻣور وﻻﯾﺎت،
ﮐﻪ از ﻣدﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻧﺳو ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﺷده ﺑود ﻣﺎﻧﻧد :ﻗطﻐن و ﺑدﺧﺷﺎن ،ﻣﺰارﺷﺮﯾف وھﺮات.
ھﯾﺋت ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار آﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺮدﻧد :ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﻗطﻐن و ﺑدﺧﺷﺎن،
وزﯾﺮﻋدﻟﯾﻪ ﻣﺣﻣد اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺑﻪ وﻻﯾت ﻣﺰارﺷﺮﯾف،ﻋﺑداﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﺎن ﺑﻪ وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر،
وزﯾﺮاﻣﻧﯾﻪ ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﺧﺎن ﺑﻪ ھﺮات.
ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻌد از ﺗﺄﻣﯾن رﻓﺎه ﻋﺎﻣﻪ در آن وﻻﯾت دﺳت ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯾم
ﺗﮫﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﺮﺣدی زدﻧد و آﻧﮫﺎ را ﻗﺎﺑل رھﺎﯾش ﺑﺮای ﻋﺳﺎﮐﺮ ﺳﺎﺧت و ﻧﯾﺰ درﻋﺮﺻﮥ
ﻣﻌﺎرف ﺗوﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺑذول ﮐﺮده و در ﻓﯾض آﺑﺎد ﻣﮐﺗﺑﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣود .ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﺑﻌد از
اﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎ در ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان رھﻧﻣﺎی ﻗطﻐن و ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺷﻪ ھﺎ و ﻧﻘﺎط
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘﯾداوار آن وﻻﯾت ﺑدﺳت ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮد و ﺳﭘس ﻣﻧظوری ﺑﺮادر ﺧود ﺷﺎه
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن را ﺑﺣﯾث ﻗوﻣﺎﻧدان ﻧظﺎﻣﯽ و ﻣﻠﮐﯽ ﺑدﺧﺷﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻧﻣود و
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن آﻧﺮا ﻣﻧظور ﮐﺮد و ﺧود از راه ﺳﺎﻟﻧگ ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت.
)ﺧﺎطﺮات ،ص (٤٥ -٤١ﺷﮫﺰاده ﺳﺮاج در ﻣورد ﻋﻠل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن ﺷﺎه و ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر
ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
» در ﺑﺎزﮔﺷت ﺳﭘﮫﺳﺎﻻرﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن ﻣورد ﺗﻔﻘد ﺷﺎھﺎﻧﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓت و اﻣور
ً
وﻋﻼوﺗﺎ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن در ﺗﻣﺎم
وزارت ﺣﺮﺑﯾﻪ دوﺑﺎره ﺑوی ﻣﺣول ﮔﺮدﯾد
ﻣوﺿوﻋﺎت اﯾﺷﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﻪ ﻣﺷورت ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد .ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
ﺻداﻗت آﻧﭼﻪ ﻻزم ﺑود ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﺮدﻧد.
اﻋﺗﺑﺎر و ﺗوﺟﻪ روز اﻓﺰون اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن
ﺣﺳﺎدت اطﺮاﻓﯾﺎن را ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧت و ﺑﻪ ﭘﺎﺷﯾدن ﺗﺧم ﻧﻔﺎق ﺑﯾن دو ﺧدﻣت ﮔﺎر راﺳﺗﯾن وطن
ﮐﻪ ﯾﮐﯽ ﺷﺎه و دﯾﮔﺮی ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﺑود آﻏﺎز ﻧﻣودﻧد و از ﺑﻌﺿﯽ اﺧﺗﻼف ﻧظﺮھﺎی ﺟﺰﺋﯽ
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ﮐﻪ ﺑﯾن ﺷﺎن ﭘﯾدا ﻣﯾﺷد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮدﻧد .ﺑطورﻣﺛﺎل اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﺟدد ﭘﺳﻧد ﺑود و ﻣﯾﺧواﺳت وطن را ﺑﺎ ﮔﺎﻣﮫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺎھﺮاه ﺗﻣدن ﺳوق دھﻧد ،اﻣﺎ
ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﮐﻪ ﺷﺧص دور اﻧدﯾش و ﺑﻪ ﻋﻧﻌﻧﺎت و روﺣﯾﺎت اﻗوام ﺑﻠدﯾت ﮐﺎﻣل داﺷت ﺑﻪ
ﻋﺮض ﻣﯾﺮﺳﺎﻧﯾد ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﻧﺟش و آھﺳﺗﮔﯽ رﻓﺗﺎر ﻧﻣود.
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت در ﻧظﺮ داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﻗوای ﻋﺳﮐﺮی را ﺗﻘﻠﯾل دھﻧد و ﺑودﯾﺟﮥ ﺻﺮﻓﻪ
ﺷده در دﯾﮔﺮ ﻣوارد ﺑﻪ ﻣﺻﺮف ﺑﺮﺳد ،ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﭘﺎﻓﺷﺎری داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺑﺮد
ﭘﻼﻧﮫﺎی ﻣﺗﺮﻗﯽ ،داﺷﺗن ﻗوای ﻣﻧظم اردو اﻣﺮی ﺑس ﻣﮫم اﺳت )زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻌﺿﯽ از
وﻻﯾﺎت ﺑﺎ اﻓﺗﺗﺎح ﻣﮐﺗب و اﺣداث ﺳﺮک ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد و اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺎ زور ﺣﮐوﻣت ﻋﻣﻠﯽ
ﻣﯾﺷد (.ﻣﻐﺮﺿﯾن اﯾن ﻧوع ﺑﺮﺧوردھﺎ را دﺳت آوﯾﺰ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﻪ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن
طوری واﻧﻣود ﻣﯾﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺳد راه ﻣﻔﮐورۀ ھﺎی ﺗﺮﻗﯾﺧواھﺎﻧﻪ
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺑوده ،ﺑﺎ اﺟﺮاآت ﺧود ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺳب ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﻣﯾﮐﻧد و اردوی ﻣﻧظم را ﻧﯾﺰ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻد ﺷﺧﺻﯽ ﺧود در ﻧظﺮ دارد .ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد وﺿﻊ اﯾﺮان و ﺑﺮاﻧدازی ﺳﻠطﻧت ﻗﺎﺟﺎر
ﺗوﺳط رﺿﺎ ﺷﺎه را ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظﺮ دور داﺷت.
اﯾن ﺳﺧﻧﮫﺎ رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺗﺎد و از ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﮐﻣﺗﺮ ﻣﺷوره ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷد و
ادارۀ اﻣور ﺳﺮﺣدات ﮐﻪ ً
ﻗﺑﻼ از وظﺎﯾف ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﺑود ﺑﻪ ﻣﺣﻣودﺧﺎن ﯾﺎور ﻣﺣول ﮔﺮدﯾد.
درآن ھﻧﮔﺎم ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺑﺳﺗﺮ ﻣﺮﯾﺿﯽ اﻓﺗﺎده ﺑود وﭼون ﺟﺎن وی در ﺗﮫﻠﮐﻪ ﺑود ،اھﺎﻟﯽ
ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل از آن ﺧﺑﺮ ﻣﺗﺎﺛﺮ ﮔﺮدﯾده ﺟوﻗﻪ ﺟوﻗﻪ ﺑﺮای ﻋﯾﺎدت و اﺑﺮاز ھﻣدردی وی رﻓﺗﻪ،
ﻋده ای از آﻧﺎن ﮔوﺳﻔﻧدان ﺑﮔوﻧﮥ ﺧﯾﺮات اھداء ﻣﯾﮐﺮدﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺳﺎﺟد ﺑﻌد از ادای
ﻧﻣﺎز ﺑﺮای ﺻﺣت ﯾﺎﺑﯽ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر دﻋﺎ ﻣﯾﮐﺮدﻧد و اﯾن اﺧﺑﺎر ھﻣﻪ روزه ﺑﻪ ﮔوش
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت رﺳﺎﻧده ﻣﯾﺷد و از ﮐﺳب ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﺑﯾن ﻣﺮدم ﮔﺰارش داده ﻣﯾﺷد.
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﺑﻪ
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت در ﮔذﺷﺗﻪ ھﺮﮔﺎه اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر رخ ﻣﯾداد،
ﻋﯾﺎدت ﺗﺷﺮﯾف ﻣﯽ ﺑﺮدﻧد وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ وﺻف وﺧﺎﻣت ﻣﺮﯾﺿﯽ ،ﺟوﯾﺎی اﺣوال ﺷﺎن
ﻧﺷدﻧد .اﯾن ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺳﺑب دل ﺷﮐﺳﺗﮔﯽ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻرﺷد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺷﺎن را ﮐﻪ
ھﺮﮐدام ﺑﻪ ﻧوﺑﮥ ﺧود ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﯾﯽ اﻧﺟﺎم داده ﺑودﻧد]از ﺧود[ دﻟﺳﺮد ﺳﺎﺧت.ھﻣﯾﻧﮐﻪ
ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﮫﺑودی ﺣﺎﺻل ﮐﺮدﻧد ،اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﺎﻣﮥ ﺧود را طﯽ ﻣﻌﺮوﺿﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺿﻣون ذﯾل ﺑﻪ ﺣﺿور اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺗﻘدﯾم داﺷﺗﻧد .ﻗوس ١٣٠٣ھش :
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» اﻋﻠﯾﺣﺿﺮﺗﺎ ،ﺷﻣﺎ از ﻋﻘﯾدۀ ﺧﺎﻟص و ﻣﺳﻠک ﺑﯽ آﻻﯾش ﻣن ﺧوﺑﺗﺮ ﻣطﻠﻊ اﺳﺗﯾد و
ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﻪ ﻣن از ﻣدﺗﯽ ﮔﺮﻓﺗﺎر ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ھﺳﺗم و اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣن اﯾن
ﻣﻌﺮوﺿﻪ را ﻣﯾﻧوﯾﺳم وﻗﺗﯾﺳت ﮐﻪ آﺧﺮﯾن ﻗوای ﺧود را ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯾدھم و دﯾﮔﺮ ھﯾﭻ ﺗﺎب و
ﺗوان ﺑﻪ ﻣن ﻧﻣﺎﻧده اﺳت.
ً
ً
ﺟﺳﻣﺎ ﻧﺎﺧوش
روﺣﺎ و
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮﺗﺎ! ﯾﻘﯾن ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﻣن ﺷﺧص ﻣﺮﯾﺿﯽ ﮐﻪ
اﺳت ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﯾن ھﻣﭼو ﺑﺎر ﺳﻧﮔﯾن را ﮐﻪ ﻣﺗﺣﻣل ھﺳﺗم ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮥ ﺧود ﺑﺮدارد.
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ از وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯾﺎن ﻣن و ﯾک ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﻪ اطﺮاف وﺣواﻟﯽ ﺷﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد،
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻓﮐﺮی واﻗﻊ اﺳت و ﻧظﺮﯾﺎت ﺷﻣﺎ و آﻧﺎن را ﺿد اﻓﮐﺎر و ﻧظﺮﯾﺎت ﺧﯾﺮ اﻧدﯾﺷﺎﻧﮥ
ﺧود ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮐﻧم.
ﻧظﺮ ﺑﻪ ﺗﺟﺎرب ﻋدﯾده اﯾﮐﻪ ﻣن در اﯾن ﻣﻣﻠﮐت ﺣﺎﺻل داﺷﺗﻪ ام و از ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﻪ از روﺣﯾﺎت ﻣﻠﯽ دارم ،ﭼﻧﯾن اﻧدﯾﺷﻪ ﻣﯾﺮود ﮐﻪ ﺧدا ﻧﺎﺧواﺳﺗﻪ ﺳﯾل اﯾن اﻓﮐﺎر
ﻣوﺣﺷﻪ ﺑﻧﯾﺎن وطن را ﻣﺗﺰﻟﺰل و ﮐﺎخ ﺗﺮﻗﯾﺎت ﻣطﻠوﺑﻪ را ﻣﻧﮫدم ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ھﺟوم اﯾن ﺧطﺮات روح ﻓﺮﺳﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺿﻌف و ﻧﻘﺎھت ﻣن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد و
ﻣﺣﺑت و درد وطن ﺑﺎ روح ﻣن ﻣﺟﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺷﻣﺎ ھم ،ھﻣﮥ
آن ﻋﺮاﯾض ﺑﮫﯽ ﺧواھﺎﻧﮥ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﯾﺮ ﺷﻣﺎ و ﻣﻔﺎد ﻣﻠت و طﺮز ﻣﻣﻠﮐت داری و
اﯾﺟﺎﺑﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺿور ﺗﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﻊ اﻻﺳف ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد و ﺑﻪ ھﯾﭻ
ﮐدام آن اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ دھﯾد و از وﺧﺎﻣت و ﻧﺗﯾﺟﮥ اﯾن اوﺿﺎع ﺟﮔﺮ ﺧﺮاش ،ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ
ً
وﺟداﻧﺎ ﻣﻌذور وﻋﻘﯾدﺗﺎً ﻣﺟﺑورم ﺗﺎ اظﮫﺎر ﮐﻧم .ﭼون ﻣن ﺑﻪ اﯾن اوﺿﺎع ﮐﻪ
اﻧدﯾﺷﯾد .ﻟذا ﻣن
ً
ً
ﻗﻠﺑﺎ ﻣﺗﺎﺛﺮم .ﭘس اﻣﯾدوارم ﺗﺎ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯾل و آرزوی وطن ﺧواھﺎﻧﻪ ام ﺟﺮﯾﺎن دارد،
ً
ﻟطﻔﺎ ﻣﻧﻔﺻل ﻓﺮﻣﺎﺋﯾد .زﯾﺮا ھﯾﭻ ﻣﯾل ﻧدارم ﮐﻪ
ﻣﺮا از ﻋﮫدۀ ﻣوﺟوده ام ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ و
ً
ﺣﺗﻣﺎ
ﺑﻌد از اﯾن در داﺧل وطن ﺑﻪ ھﯾﭻ ﯾک ﻣﺎﻣورﯾت ﮐﺎرﮐﻧم و اﮔﺮ اﺻﺮار ﻣﯾﻔﺮﻣﺎﺋﯾد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮐﻧم ﺷﺮط وﻓﺎی اﯾن ﺣﯾﺎت ﻣﺳﺗﻌﺎرم ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﺑل اﻓﺗﺧﺎر
وطن ﻧﺛﺎر ﺧواھم ﮐﺮد و ﻧﺟﺎﺗم از ﭘﻧﺟﮥ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ داﻣﻧﮔﯾﺮم اﺳت در اﻣورات ﺧﺎرﺟﮥ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫﺮ ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم داﻧﻧد ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﻧد اﻟﺑﺗﻪ در ﺧﺎرج ﺣﺎﺿﺮم ﺟﮫت
اﺳﺗﺮﺿﺎی ﺷﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺗﺑﯽ ﯾک ﺳﻔﺎرت ھم ﻣﻘﺮر ﺷوم آﻧﺮا ﻣﯽ ﭘذﯾﺮم و ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﻏﯾﺎب ﺻوری ﺧود از ﯾک طﺮف اﯾن ﮐﺷﻣﮐش ھﺎی روﺣﯽ و وﺳواس ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
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ً
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑم و از ﺟﺎﻧب
اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﻼﯾم ﻓﻌﻠﯽ وﺟذﺑﺎت وطن ﺧواھﺎﻧﮥ ﻣن اﺳت ھم
دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ و ﺗداوی ﺧود ﻧﯾﺰ ﺧواھم ﭘﺮداﺧت) «.ﺻﻔﺣﻪ (٤٧-٤٦
ﺷﮫﺰاده اﺳدﷲ ﺳﺮاج ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد ﮐﻪ ،ﭼون در ﻏﯾﺎب ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدر ﺧﺎن ،ﺷﺎه
وﻟﯾﺧﺎن ﮐﻔﺎﻟت وزارت ﺣﺮﺑﯾﻪ را ﺑﻌﮫده داﺷت ،وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻣوﺿوع ﺗﻘﻠﯾل ﻗوای ﻋﺳﮐﺮی
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺟﻠس ﭘﯾش ﮔﺮدﯾد ،ﺳﺮدار ﺷﺎه وﻟﯾﺧﺎن ﻧﯾﺰ ﻣﺧﺎﻟﻔت ورزﯾده و آﻧﺮا ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ
ﻣﺿﺮ ﺑﻠﮐﻪ ﻣﮫﻠک ﺧواﻧد و ﭼون اﺻﺮار اطﺮاﻓﯾﺎن وھﻣﻔﮐﺮی اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن
را در ﻣورد ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯾد" :ھﺮﮔﺎه در ﺗطﺑﯾق ﭘﻼن
ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧظﺮاﺳت ،ﺷورﺷﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷود و ﺑﻪ ﻣن ﮐﻪ ﻗوﻣﺎﻧدان ﻗول اردوی ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯾﺑﺎﺷم اﻣﺮ ﺟﻠوﮔﯾﺮی آن داده ﺷود ،درﺻورت ﻧﺑودن ﻗوای ﻻزﻣﻪ ﭼطور ﻣﯾﺗوان از ﻋﮫدۀ
آن ﺑﺮآﻣد؟ ﭘس ﻗﺑل از آﻧﮐﻪ ﻣن روزی ﻧﺎﮐﺎم و ﺧﺟﺎﻟت زده از ﻋدم اﺟﺮای اواﻣﺮ ،ﺑﻪ
ﺣﺿور ﺑﺮﺳم ،از اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻗﺑول اﯾن ﻋﮫده ﻣﻌذور و
اﺳﺗﻌﻔﺎﯾم را ﻣﻧظورﻓﺮﻣﺎﯾﻧد!" اﯾن را ﮔﻔﺗﻪ وﮐﺮﭼﯽ ﮐﻪ در ﮐﻣﺮ داﺷت ،روی ﻣﯾﺰ ﻗﺮار داد.
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت طﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ ﯾﯽ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٤ﺣوت  ١٣٠٣ھش ،درﻗﺻﺮﮔﻠﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺣﺿﺮ وزراء و ﻣﺎﻣورﯾن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﻪ ﺳﺑﮐدوﺷﯽ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن را از وظﯾﻔﻪ
و ﺗﻘﺮر ﻣﺣﻣد وﻟﯾﺧﺎن را ﻋﻼوه ﺑﺮوزارت اﻣورﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﯾث وزﯾﺮ ﺣﺮﺑﯾﻪ اﻋﻼن ﻧﻣود.
و درﻋﯾن ﺣﺎل اظﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺣﯾث وزﯾﺮ ﻣﺧﺗﺎر در ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﻣد ﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ
ﺷده ،زﻣﺎﻧﯾﮐﻪ اﮔﺮﯾﻣﺎن)رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﻪ( ﺷﺎن از ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﻣوﺻﻠت ﮐﻧد ازھﻣﺎن زﻣﺎن
ﻣﻘﺮراﻧد) .ﺻﻔﺣﺎت ( ٥٠ – ٤٩
ﺷﮫﺰاده ﺳﺮاج ﻋﻼوه ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﮔﺮﯾﻣﺎن ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن از ﻓﺮاﻧﺳﻪ
ﻣواﺻﻠت ﮐﺮد و ﻗﺑل از ﺣﺮﮐت ﺷﺎن اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣوﺻوف را ﻧﺰد ﺧود
ﻓﺮا ﺧواﻧده و ﺧﺑﺮ ﻣﺮگ ﭘﺳﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺎن ﻣﺣﻣد طﺎھﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺣﺻﯾل ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺳﻪ
اﻋﺰام ﺷده ﺑود ،ﺑﺎﺗﺎﺳف ﺑﻪ اطﻼع ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر رﺳﺎﻧﯾد .ﻣﺟﻠس ﻓﺎﺗﺣﻪ در ﺳﻼﻣﺧﺎﻧﻪ ﭘﻐﻣﺎن
ً
ﺷﺧﺻﺎ و وزراء و ﻣﻌﺎرﯾف اﺷﺗﺮاک ﮐﺮدﻧد ،درﺧﺗم
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ در آن اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت
ﻓﺎﺗﺣﻪ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺧﺎن ،از ھﻣدردی اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت و ﺣﺎﺿﺮﯾن ﻣﺮاﺗب ﺷﮐﺮان
ﺧود را اظﮫﺎرداﺷت] .دراﯾن ﺟﺎ ﻧﯾﺰ ﯾک ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ،ﺷﺎه را ﻣﺗوﺟﻪ اوﺿﺎع
ﻧﺎﻣطﻠوب ﮐﺷور وﺣﺮﮐﺎت اطﺮاﻓﯾﺎﻧش ﻧﻣود ﮐﻪ در ﻟﺑﺎس دوﺳت او را ﺑﺳوی ﺳﻘوط ﺳوق
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ﻣﯾدھﻧد[ ﮔﻔت :
» وﷲ ﻣن اﻣﺮوز از ﻣﺮگ ﺧود ﮐﻪ ﺷﺎﯾد ﻣﺮض ﻣوﺟوده ام ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺟﯾش آن ﺑﺎﺷد
و از وﻓﺎت اﯾن ﻓﺮزﻧد ﮐﻪ در راه طﻠب ﻋﻠم و اطﺎﻋت از اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧود در ﻋﺎﻟم ﻏﺮﺑت
ﺑدرود ﺣﯾﺎت ﮔﻔﺗﻪ ،ﭼﻧدان ﻏﻣﮔﯾن و ﻣﺗﺎﺛﺮ ﻧﯾﺳﺗم ،وﻟﯽ از اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﻠت ﻣﺣﺑوب
و ﺣﮐوﻣت ﻣﺗﺑوﻋم را در ﺗﺷﻧﺞ و اﺧﺗﻧﺎق آورده اﺳت ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﺰون و اﻧدوھﮔﯾﻧم .در
ﻣﺮاﺗب اﻧدوه و اﺿطﺮاﺑم اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد ﮐﻪ ﺷﺧص اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت در ﺷﻧﺎﺧﺗن
اﻣﻧﺎء و ﺧﺎﺋﻧﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و از آن دوﺳﺗﺎن و ﺑﮫﯽ ﺧواھﺎن ﺧود ﻣﺑﺎﻋدت ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد ﮐﻪ
آﺋﯾﻧﻪ ﺻﻔت ﺑﻪ اوﺷﺎن ﺗﻧﻘﯾد وﺧدﻣت ﺷﺎن ﺗوﺻﯾﮥ اﺻﻼح ﻋﻣل را ﺑﻪ ﻋذر واﻟﺣﺎح ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد
وﺑﻪ آن ﻣﺗﻣﻠﻘﯾن وﻣﻐﺮﺿﯾن اﻋﺗﻣﺎد وﻣﻘﺎرﺑت )ﻧﺰدﯾﮐﯽ( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻧد ﮐﻪ ھﺮﻋﻣل و ﺣﺮﮐت
ً
ﺑﻌﺿﺎ ﻣﺿﺮ ﺑﻠﮐﻪ ﻣﮫﻠک اﺳت ،ﻣدح وﺗﻌﺮﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و از ﻋواﻗب وﺧﯾم آن
ﺷﺎن را ﮐﻪ
ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد و ﻓﮐﺮ ﺑﻪ ﺧﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آراﻣﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺣﺗﯽ در ﻟﺑﺎس دوﺳﺗﯽ ﻣﺮاﺗب
دﺷﻣﻧﯽ را ﻣﻌﻣول ﻣﯾدارﻧد)«...ﺧﺎطﺮات ،ص(٥٢
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را در روزھﺎی ﺑﯾﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷد
ﮐﻪ در ﺳﻣت ﺟﻧوﺑﯽ ﺷورش ﻣﻧﮔل ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻼﻋﺑدﷲ ﻟﻧگ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود و ﻧﯾﺮوھﺎی
دوﻟﺗﯽ از ﺳﺮﮐوﺑﯽ ﻏﺎﯾﻠﻪ ﺟﻧوﺑﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺷده ﺑودﻧد.

خاطرۀ دوم  :تأسف نادرشاه از عدم شناساندن خود به شاه امان ﷲ!
ﺧﺎطﺮات ﺷﮫﺰاده ﺳﺮاج وﻗﺗﯽ از اﯾن ھم ﺟﺎﻟﺑﺗﺮ وﺧواﻧدﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﻪ ﯾک
ﺧﺎطﺮه را از ﻗول ﻣﺣﻣد ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻌد از ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن و ﭘس از ﻧﺟﺎت ﮐﺷور از
ﭼﻧگ رژﯾم ﺳﻘﺎوی در ﺳﺎل  ١٣٠٩ﺑﺎزﮔو ﻣﯾﮐﻧد.وی ﻣﯾﻧوﯾﺳد » :در اواﺧﺮ ﺳﺎل
١٣٠٩ھش ،روزی ﺑﻌد از ادای ﻧﻣﺎز ﺷﺎم ﺑﺣﺿور اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﻧﺎدرﺷﺎه رﺳﯾدم و اﯾﺷﺎن
ً
دﻓﻌﺗﺎ ﺳﺮﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﮐس اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
را ﻣﺗﻔﮐﺮ ﯾﺎﻓﺗم،
دﯾوار آوﯾﺧﺗﻪ ﺑود ﻧﮔﺎه ﮐﺮد و ﻓﺮﻣود ":ﻣن در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﻋﺰم ﮐﺮده ام ﺧداوﻧد
ﺑﺰرگ ﺑﻣن ﮐﻣک ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻣوﻓق ﺷده ام ،ﺗﻧﮫﺎ ﭼﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا رﻧﺞ ﻣﯽ دھد ،آﻧﺳت ﮐﻪ
ﺑﺎ وﺻف ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش زﯾﺎد ﻣوﻓق ﻧﺷدم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﻪ او ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧم )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﮐس
ﻧﻣود( ﮐﻪ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم و ﺑﺮای او ﭼﻪ ﻣﯾﺧواھم ،ﭼون ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺑﻪ وطن ﻋﺷق دارد .در
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﺧورد و ﺑﺰرگ از ﻣن ﻣﺷوره ﻣﯽ ﺧواﺳت ،ﺑﺎﮐﻣﺎل ﺻداﻗت ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽ
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ً
دﻓﻌﺗﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدم ﮐﻪ ازﻣن دوری ﻣﯽ ﺟوﯾد .ﺣﺮف
رﺳﺎﻧدم ﮐﻪ از آن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯾﺷد ،وﻟﯽ
ھﺎﯾم ﻏﺮض آﻟود ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود و ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدم در ﻣﺟﻠس رد ﻣﯾﺷود وﻟﯽ آن زﻣﺎن ﺷﺧص
وطن دوﺳت دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﺣﻣود ﺑﯾگ ﺧﺎن طﺮزی ﺑﺎﺷد وزﯾﺮ اﻣورﺧﺎرﺟﻪ و ﺧﺳﺮ
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣن ھﻣﻔﮐﺮ ﺑود ،ﺧﺎرج از ﻣﺟﻠس ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدات ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﺎ
دﻻﯾل ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و طﺮف ﻗﺑول واﻗﻊ ﻣﯾﺷد و رﻧﺟﺷﯽ ﮐﻪ از ﻣن ﭘﯾدا ﮐﺮده ﺑودﻧد
از ﻣﯾﺎن ﻣﯾﺮﻓت ،ﭼون ﺗﯾﺮ ﻣﻐﺮﺿﯾن ﺑﻪ ھدف اﺻﺎﺑت ﻧﻣﯾﮐﺮد در ﺻدد آن ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﻣود
ﺑﯾگ ﺧﺎن طﺮزی را ﮐﻪ ﺷﺧص ﻧﮫﺎﯾت ﺑﺎدراﯾت ﺑود از ﭘﮫﻠوی اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت دور ﮐﻧﻧد،
ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ دراﯾن اﻣﺮ ﻣوﻓق ھم ﺷدﻧد و ﻣﺣﻣود ﺑﯾگ ﺧﺎن طﺮزی ﺑﻪ وزارت ﻣﺧﺗﺎری در
ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺮدﯾد .ﭼون ﻣﯾدان ﺧﺎﻟﯽ ﺷد ،دﺳﺎﯾس اﯾﺷﺎن ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺗﺎد ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ
اﻧداﺧﺗﻪ ،اﻋﺗﺑﺎر و اﻋﺗﻣﺎد اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت از ﻣن ﺳﻠب ﮔﺮدﯾد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ ،ص (٥٣

خاطرۀ سوم :بھترين ھديه امان ﷲ خان به ظاھرشاه :
ﺷﮫﺰاده اﺳدﷲ ﺳﺮاج از ﺳﻔﺮﺧود ﺑﻪ اروﭘﺎ و دﯾدار ﺑﺎ ﺑﺮادرش اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن
ﷲ ﺧﺎن در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد و ﺷﯾﺮﯾﻧﯽ اﯾن دﯾدار ﺑﺎ ﺑﺮادرش در ﭘﯾﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ ﺑﻪ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﻣﺣﻣد ظﺎھﺮﺷﺎه ﻣﯾﻔﺮﺳﺗد .او ﻣﯾﻧوﯾﺳد»:ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺳﭘﺮی ﺷد درﺳﺎل
 ١٩٤٩ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اروﭘﺎ داﺷﺗم و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺳﺎﻓﺮت رھﺳﭘﺎر روم )ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ( ﺷدم و
ﺑﺮای دﯾدار و دﺳت ﺑوﺳﯽ ﺧدﻣت ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔم اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن رﺳﯾدم .ﺑﻣن
ﻟطف وﻣﺮﺣﻣت ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾت داﺷﺗﻧد و در ﭼﻧد روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در روم ﻧﺰد
ﺟﻧﺎب ﻣﺣﻣدﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن اﻣﯾﺮ ،ﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮ ﮐﺑﯾﺮ و از دوﺳﺗﺎﻧم ﺑودﻧد ،اﻗﺎﻣت داﺷﺗم.
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﺮای دﯾدن ﻣن ﺗﺷﺮﯾف ﻣﯽ آوردﻧد .ﺷب ﻗﺑل از آﻧﮐﻪ روم را
ﺗﺮک ﮔوﯾم ،ﺑﺮای وداع ﺑﺣﺿور ﺷﺎن ﻣﺷﺮف ﺷدم ،ﻓﺮﻣودﻧد ":ﻧﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﭼﻧد روزی
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﻣﺎﻧﯽ؟" ﻋﺮض ﮐﺮدم ﭼون ﻣواﺻﻠت ﺧود را ﺑﻪ ﻟﻧدن ﺑﺎﮐﺷﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﺟﺎ ﺟﺎﻧب
ھﻧد ﺣﺮﮐت ﻣﯾﮐﻧد ،ﻋﯾﺎر ﮐﺮده ام ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم از ﺧدﻣت ﺗﺎن ﻣﺮﺧص ﺷوم.
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻧد ،ﺟﺎﻧب ﻣﯾﺰﯾﮐﻪ در ﮔوﺷﮥ اطﺎق ﻗﺮار داﺷت رﻓﺗﻧد و
ﺟﻌﺑﮥ ﻣﺧﻣﻠﯽ ﮐوﭼﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺣﺗوای آن ﯾک ﺑﺮوج )ﮔل ﺳﯾﻧﻪ ،زﯾور( ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ ﺑود آورده
ﻓﺮﻣودﻧد " :ﭼون روﻧدۀ ﮐﺎﺑل ھﺳﺗﯽ اﯾن را ﺑﻪ دﺧﺗﺮ ﺑﺰرگ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ظﺎھﺮﺷﺎه
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)ﺷﺎھدﺧت ﺑﻠﻘﯾس(ﺑده ".وﻋﻼوه ﮐﺮدﻧد ":ﺑﺮای ﺧود اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ھدﯾﻪ اﯾﮐﻪ ﻟﯾﺎﻗت ﺷﺎﻧﺮا
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﻧدارم وﻟﯽ ﭼﯾﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺗم ،ﮔﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫﺗﺮﯾن ھدﯾﻪ
ﺑﺎﺷد و آن ﺗﺟﺮﺑﮥ ﻣن اﺳت .ﺑﻪ ﻣن اﻣﺮ ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ دﻗت ﺑﺷﻧوم و ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﺮای ﺷﺎن
ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم .ﻓﺮﻣودﻧد:
" ﻣن ﭼﺷم داﺷﺗم ،ﮔوش داﺷﺗم ،دﺳت و ﭘﺎ داﺷﺗم و آن ﭘدر ﺗو و ﮐﺎﮐﺎھﺎی ﺗو
ﺑودﻧد .ھﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣن درﻣﯾﺎن ﻣﯾﮔذاﺷﺗﻧد وھﺮﮔﺎه ﻣﺷﮐﻠﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷد ﺑﻪ
ﺧدﻣت ﺣﺎﺿﺮ ﺑودﻧد .ﺑﺮای اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﻪ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد وﻣﺷﮐل را ﺑﻪ ﮐﻣک ﺧداوﻧد و ﺑﺎ ﺗدﺑﯾﺮ
ودراﯾت ﺧود رﻓﻊ ﻣﯾﮐﺮدﻧد .دﺷﻣﻧﺎن دوﺳت ﻧﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﯾﻠﻪ وﻧﯾﺮﻧگ دﺳت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷده ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾف و ﺗوﺻﯾف ﻣن ﭘﺮداﺧﺗﻧد .ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮا ﺧدا و ﭘﯾﻐﻣﺑﺮ ﻧﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﺎﻗﯽ ھﺮﺻﻔﺗﯽ ﺑود ﺑﻪ ﻣن
ﺑﺳﺗﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد" ﺗﻧﮫﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﮫدی آﺧﺮ زﻣﺎن ھﺳﺗﯾد .اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗدﺑﯾﺮ ﺷﻣﺎ ﮔﺮﻓﺗﻪ
ﺷد ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻣﺟﯾد ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧد .ﺳﭘﮫﺳﺎﻻرﺧود ﺧواه اﺳت و ﺑﺮای ﺧود
ً
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﮫﺑود ﻣﻣﻠﮐت اﺳت ،ھﻣﻧوا
ﻣﯾﺧواھد .و از اﯾن رو ﺑﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدات ﺷﻣﺎ ﮐﻪ
ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣوﺿوع اﯾﺮان و رﺿﺎﺷﺎه را ﻧﺑﺎﯾد از ﻧظﺮ دور داﺷت " .ﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﺷﺎن رﻓﺗﻪ
رﻓﺗﻪ ﺑﻣن اﺛﺮ ﮐﺮد .اﻧﺳﺎن ﺿﻌﯾف اﺳت و از ﺗﻌﺮﯾف وﺗوﺻﯾف ﺧود ﻟذت ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑدﯾن
ﺣﯾﻠﻪ اﯾﺷﺎن را از ﻣن دور ﺳﺎﺧﺗﻪ و دﺳت و ﭘﺎﯾم را ﺑﺮﯾدﻧد .اﯾن ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺧود را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﮔوﯾم ﺗﺎ اﺷﺧﺎص ﭼﺎﭘﻠوس وﺑﻠﯽ ﺻﺎﺣب و ﺑﺟﺎ ﺻﺎﺣب را راه ﻧدھﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﻪ
ﺧدﻣﺗﮔﺎر ﺻﺎدق ھﻣﯾﺷﻪ راﺳت ﻣﯾﮔوﯾد واز ﮔﻔﺗﺎر ﺷﺎن دﻟﺗﻧگ ﻧﺷوﯾد)".ص (٥٥ -٥٤
ﺷﮫﺰاده اﺳدﷲ ﺳﺮاج ﻣﯾﮔوﯾد :دﺳﺗﺎن ﺷﺎﻧﺮا ﺑوﺳﯾده ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺷﺎء ﷲ
ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺿور اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ظﺎھﺮﺷﺎه ﺧواھم رﺳﺎﻧﯾد .ﺷﺎه ﻣﺮا دوﺑﺎره ﻣﺧﺎطب
ﻗﺮار داده ﻓﺮﻣودﻧد " :ﺣﺮف ھﺎی ﻣﺮا ﺑدون ﮐم و ﮐﺎﺳت ﺑﮔوﺋﯽ و ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﻧﯽ ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم
رﺳﺎﻧﯾدن اﯾن ﭘﯾﺎم ،ﺻدراﻋظم ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺟﺮﯾﺎن
وارد اﺳت)".ھﻣﺎﻧﺟﺎ(

ارزيابی اين پيام:
واﻗﻌﺎً ﭘﯾﺎم ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﻪ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ظﺎھﺮﺷﺎه ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺗﺣﻔﻪ ﯾﯽ ﺑود ﮐﻪ ﻋﻠت
ﺳﻘوط زﻋﺎﻣت ﺧودش را ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﻣﻠق و دروغ ﮔوﺋﯾﮫﺎ وﻧﻔﺎق اﻓﮔﻧﯽ ھﺎی
اطﺮاﻓﯾﺎن ﺧوﯾش ﺑﻪ ظﺎھﺮﺷﺎه ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد .ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﭘس از ﺳﻘوط رژﯾﻣش ﺑﻪ
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اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠﺦ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳت ﮐﻪ دوﺳﺗﺎن ﻣﺗﻣﻠق ﺑﺎ ﺑﻠﯽ ﺻﺎﺣب ﮔوﺋﯽ و در ﺳت ﻣﯾﻔﺮﻣﺎﺋﯾد
ﺻﺎﺣب ﺧود  ،در ﺣﻘﯾﻘت دﺷﻣﻧﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد ﮐﻪ ھﺮاﻗدام ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ او را ﺑدون اﻧﺗﻘﺎد و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋواﻗب آن ،ﺗﺎﺋﯾد ﮐﺮده اﻧد و او را ﻧﺎﺑﻐﮥ زﻣﺎن وﻧﺎﺟﯽ دوران ﮔﻔﺗﻪ اﻧد و ازاﯾن
طﺮﯾق ﺑﺮﻏﺮور وﺣس ﺑﺮﺗﺮﺑﯾﻧﯽ ﺷﺎه اﻓﺰوده اﻧد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ دوﺳﺗﺎن وھواﺧواھﺎن واﻗﻌﯽ
ﺧود ﻣﺛل :ﻣﺣﻣودطﺮزی ،ﺧﺳﺮ ورھﺑﺮ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را و ﻧﯾﺰ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن و
ﺑﺮادراﻧش را ﮐﻪ دوﺗﺎی آﻧﮫﺎ ﺷوھﺮان ﺧواھﺮاﻧش ﺑودﻧد و ﺑﺎھم ﮔوﺷت وﻧﺎﺧن ﺷﻣﺮده
ﻣﯾﺷدﻧد ﻧﺎ ﺧود آﮔﺎه ﮐﻧﺎرزده اﺳت و ﮐﻧﺎرزدن اﯾن دوﺳﺗﺎن در واﻗﻊ ﺑﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن
زﯾﺮﭘﺎی ﺧود ﺷﺎه ﺑﺮای ﺳﻘوط ﺑوده اﺳت .دور ﮐﺮدن اﺷﺧﺎص ﺑﺻﯾﺮ وﺧﺑﯾﺮ از ﮐﻧﺎر ﺷﺎه
ً
ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺮوﯾت ﭘﻼن وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان از طﺮﯾق ﺗﻣﻠق و اﯾﺟﺎد
ﻧﻔﺎق ودو دﺳﺗﻪ ﮔﯽ رژﯾﻣﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰﺗﻌﺎﻟﯽ وﺳﺮﺑﻠﻧدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آرزوی دﯾﮔﺮ ﻧداﺷت ﺑﻪ
ﻧﺎﺑودی ﮐﺷﺎﻧدﻧد.
ﻧﻔﺎق ودودﺳﺗﻪ ﮔﯽ ﺑدﺗﺮﯾن ﭼﯾﺰی اﺳت ﮐﻪ ﺑﺻﯾﺮت را زاﯾل و ﭼﺷم ﻋﻘل را ﮐور
ﻣﯾﮐﻧﻧد .اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ از اﯾن ﺣﺮﺑﻪ در ﻣﯾﺎن ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﯾطﺮۀ ﺧود ﺑﺣد اﻋﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮدﻧد و
ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺷورھﺎی زﯾﺮ ﺳﻠطﮥ ﺧود را ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﺟﺎن ھم اﻧداﺧﺗﻧد و ﺧود از آن ﺳود
ﺑﺮدﻧد .ﻣوھن ﻻل ھﻧدو ،ﺟﺎﺳوس ﮐﺎر ﮐﺷﺗﮥ اﻧﮔﻠﯾس در ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن و اﻧﮔﻠﯾس ﺗﺎ ﺗوان
داﺷت ،ﻣﯾﺎن رھﺑﺮان ﻗﯾﺎم ﮐﺎﺑل ﺗﺧم ﻧﻔﺎق ﭘﺎش ﻣﯾداد ﺗﺎ رھﺑﺮان را ﯾﮐﯽ ﻋﻠﯾﻪ دﯾﮔﺮی
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد ،وﻟﯽ ﺳودﻣﻧد واﻗﻊ ﻧﮔﺮدﯾد و ﺳﺮ اﻧﺟﺎم ﻣﮐﻧﺎﺗن ﺳﺮ دﺳﺗﮥ ﻧﻔﺎق اﻓﮔﻧﺎن
اﻧﮔﻠﯾس ﺑدﺳت وزﯾﺮ اﮐﺑﺮﺧﺎن رھﺑﺮ ﻗﯾﺎم ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﯾد و ﺑﻘﯾﻪ ﻋﺳﺎﮐﺮ دﺷﻣن ﺑﺎ ﺳﺮ
اﻓﮔﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺷور ﺷدﻧد.
ﻧﻔﺎق ﺷﯾﺮازۀ ﯾک ﻣﻣﻠﮐت را از ھم ﻣﯽ ﭘﺎﺷد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ اﻣﭘﺮاﺗوری اﺣﻣد ﺷﺎھﯽ
را رو ﺑﻪ زوال ﺑﺮد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ ﭘﺳﺮان ﺗﯾﻣورﺷﺎه را ﺑﺟﺎن ھم اﻧداﺧت ﺗﺎ ﺑﺮادر ﭼﺷم
ﺑﺮادر را از ﺣدﻗﻪ ﺑﺮون ﺑﮐﺷد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﺧﺎطﺮ ﻋﻘب راﻧدن ﺑﺮادر ﺧود
ﺷﮫﺰاده ﻣﺣﻣود ،وﻻﯾت ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ دوﻟت ﻗﺎﺟﺎری اﯾﺮان رﺷوت داد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺣﺮﯾﮐﺎت
ﺑﺮادرش ﮔﺮدد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود و ﺷﮫﺰاده ﮐﺎﻣﺮان ،ﺑﮫﺗﺮﯾن وﺷﺟﺎع ﺗﺮﯾن ﻣداﻓﻊ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳدوزاﺋﯽ )وزﯾﺮﻓﺗﺢ ﺧﺎن( را اﺑﺗدا ﮐور ﮐﺮدﻧد و دو ﻣﺎه ﺑﻌد او را ﻣﺛل ﮔوﺳﻔﻧد
ﺑﻧد از ﺑﻧد ﺟدا ﮐﺮده ﮐﺷﺗﻧد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ ﺳﻠطﻧت را از ﺧﺎﻧدان ﺳدوزاﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧدان ﻣﺣﻣد
زاﺋﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﺮد و ﺑﺎزھم ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑدﺳت ﺑﺮادران ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺿﻌﯾف
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وﺿﻌﯾف ﺗﺮ ﺳﺎﺧت ﺗﺎ آﻧﮐﻪ اﺑﺗدا ﺳﯾﮐﮫﺎ ﮐﺷﻣﯾﺮ و ﭘﺷﺎور و ﺑﻌد اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺳﻧد و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
را از ﭘﯾﮐﺮش ﺟدا ﮐﺮدﻧد و در اﺧﯾﺮ ﻗﺮن ١٩ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮔﺮی را ﻗدرت ھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎری
روس و اﻧﮔﯾس در ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب از ﺑدﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﯾدﻧد و آﻧﺮا ﺑﻌﻧوان ﯾک
"ﺑﻔﺮﺳﺗﯾت" ،ﻣﺣﺎط ﺑﻪ ﺧﺷﮐﻪ ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ ﻣﺷﺮوطﻪ ﺧواھﺎن طﺮاز اول را از ھم ﻣﺗﻧﻔﺮﺳﺎﺧت و ﺳﺮاﻧﺟﺎم
رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ را ﺑدﺳت ﯾک دزد ﺳﭘﺮد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ ﺳﻠطﻧت ﻗﺮﯾن ﺑﻪ آراﻣش و ﺛﺑﺎت ظﺎھﺮ
ﺷﺎه را ﺑﺮای ھﻣﯾش ﻧﺎﺑود ﮐﺮد .ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ رژﯾم ﭼﭘﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺷوروی را از
درون ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻧﻣود و زﻣﯾﻧﻪ را ﺑﺮای ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ھﻔت ﮔﺎﻧﮥ ﺳﺎﺧت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧت
و ﺑﺎزھم ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ ﺗﻧظﯾم ھﺎی دﯾﻧﻣدار اﺳﻼﻣﯽ را ﭼون ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﺳﻧﻪ ﺑﺟﺎن ھم اﻧداﺧت
و ﺷﮫﺮ دو ﻣﯾﻠﯾون ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺑدل ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎزھم ﻧﻔﺎق ﺑود ﮐﻪ
طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﺮﻣﻣﻠﮐت ﺣﺎﮐم ﺳﺎﺧت و اﯾن ﮔﺮوه ﻣﺗﺣﺟﺮ و از ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ﺑﯽ ﺧﺑﺮ زﻧدﮔﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑدﺗﺮ از ﺟﮫﻧم ﻧﻣودﻧد .اﮐﻧون ھم ﮐﺷﻧده ﺗﺮﯾن ﺳﻼح ﺑﺟﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ ھﻣﯾن
ﻧﻔﺎق اﺳت ﮐﻪ ﻣﺣﺑت و ﺻﻔﺎ و ھﻣدﻟﯽ را از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺳﻠب ﮐﺮده اﺳت .اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺧود
ﻓﺮوﺧﺗﻪ و ﻣﺰدورﺳﻌﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﻪ ﻣﺳﺎﯾل ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ و ﺳﻣﺗﯽ
ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم ﻧﺟﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اول ﻣﯾﺧواھﻧد ﻣﯾﺎن اﻗوام اﯾن ﺳﺮزﻣﯾن ﻧﻔﺎق وﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﮐﺷور را از ھم ﻣﺗﻼﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻧﻔﺎق از دﯾدﮔﺎه آﻣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ ﻧﯾﺰ ﮐﺎر زﺷت و ﻧﺎروا اﺳت و ھﻣواره در
ارﺷﺎدات ﻣذھﺑﯽ از آن ﺑﺣﯾث ﻋﻣل ﺷﯾطﺎن ﯾﺎد ﻣﯾﮔﺮدد و ﺑﻪ آن ﻟﻌﻧت ﻓﺮﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود.
ﭘس ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻠو ﻧﻔﺎق ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﺷود ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ وﺣدت ﻣﻠﯽ دﺳت ﻧﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت.
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺮﺿد ﻧﻔﺎق وﻧﻔﺎق اﻓﮔﻧﺎن ﻣﺑﺎرزه ﻧﻣود ،زﯾﺮا ھﻣﯾن ﻧﻔﺎق اﻓﮔﻧﺎن اﻧد ﮐﻪ وطن را
ﺑﻪ اﯾن روز ﺳﯾﺎه ﻧﺷﺎﻧده اﻧد .ﭘس ﻧﻔﺮﯾن ﺑﺎد ﺑﺮﻧﻔﺎق و ﻧﻔﺎق اﻓﮔﻧﺎن!
ﭘﺎﯾﺎن ١١ /١ /٢٤
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مقاله دھم

جشن نوروز درگذار از سنگالخھای تعصبات
در ﺑﺎرۀ ﭘﯾﺷﯾﻧﻪ وﻣﻧﺰﻟت ﻧوروز درﻣﯾﺎن ﻣﻠل آرﯾﺎﺋﯽ ،ﻗﺑل ازاﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﯾﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ام
ﮐﻪ اﺑﺗدا در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن وﺑﻌداً درﮐﺎﺑل از ﺳوی اﻧﺟﻣن ﻧﺷﺮاﺗﯽ داﻧش
درﺳﺎل  ١٣٩٠ﺧورﺷﯾدی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت .دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺮﺗﺣﺮﯾم ھﺎ وزورﮔوﺋﯽ ھﺎ وﻗﯾد
وﺑﻧدھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺷن ﻧوروز ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از ﺟﺷن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻼت اﯾﺮان،
از ﺳوی روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﻌﺻب وﺣﮐوﻣت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت،ﻣﯾﺧواھم اﺷﺎره
ﮐﻧم وﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾم ﮐﻪ اﯾن ﺟﺷن ﺑﺎﺷﮐوه ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﺮارت ھﺎ و ﺗﺣﻘﯾﺮھﺎ وﺗوھﯾن ھﺎ
وﻣذﻣت ھﺎی ﻧﺎروا ﺗواﻧﺳت ازدل ﮐوره راه ھﺎی ﺗواﻧﺳوزﺑﮔذرد و ﺳﻧﮔﻼخ ھﺎی ﻋظﯾم
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﯽ را ﭘﺷت ﺳﺮﺑﮔذارد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک آﺋﯾن ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ وﺟﺷن ھﻣﮔﺎﻧﯽ
وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺮﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷد .ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ،ﺑﻧﺎﺑﺮ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﺷﺗﺮک ﮐﺷورھﺎی اﯾﺮان واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن ،درﺗﺎرﯾﺦ )۲۳
ﻓﺑﺮوری (٢٠١٠ﺑﺎ ﺻدور ﻗطﻌﻧﺎﻣﻪ ﯾﯽ ﻧوروز را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ
رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت و از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺧوﯾش ﺧواﺳت ﺗﺎ در ﺑﺰرﮔداﺷت از اﯾن روز
ھﻣﮐﺎری ﮐﻧﻧد.
ﺑﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ،اﻣﺳﺎل ﺟﺷن ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧوروز ازﺳوی  ١٢ﮐﺷور در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﺑﺮﮔﺰار ﺷد .ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻧد ،ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن،
ﻗﺮﻏﯾﺰﺳﺗﺎن ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،ازﺑﮐﺳﺗﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﺗﺮﮐﯾﻪ ﺟﺷن ﻣﺷﺗﺮک ﻧوروز ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ را
در ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧد .در اﯾن ﻣﺮاﺳم ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻔﺮا و دﭘﯾﻠﻣﺎت
ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮫﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،ﯾﺎن اﻟﯾﺎﺳون ﻣﻌﺎون ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﻣﻠل ﺑﻪ ھﻣﺮاه ﺳﻔﺮای ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه ﻧوروز طﯽ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺧود را در
ﺧﺻوص اﯾن آﯾﯾن ﮐﮫن و ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﺮدﻧد.
او ﮔﻔت:در ﭼﻧﯾن روزی ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﭘﺎﯾﮐوﺑﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧد .وی ﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﻪ در روز اول ﺑﮫﺎر ،ﻧوزاﯾﯽ و ﺗﺎزﮔﯽ طﺑﯾﻌت را ﺟﺷن
ﻣﯾﮔﯾﺮﯾم و ﺑﺎ ﻧظﺎره آن ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾم ،اﯾن روز  ،روز ﯾﮔﺎﻧﮔﯽ اﻧﺳﺎن و طﺑﯾﻌت
اﺳت .اﻟﯾﺎﺳون ﺑﺮ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ﺗﺎﮐﯾد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎدی ﭼﯾﺰی اﺳت ﮐﻪ ﺑﺧﺻوص در اﯾن
روزﮔﺎر ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﺷدت ﺑﻪ آن ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﻣﻌﺎون ﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﮔﻔت :ﺑﮫﺎر ﻟﺣظﮥ
ﺑﻪ ﺻﻠﺢ رﺳﯾدن ﺑﺎ طﺑﻌﯾت و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﻣﯾدھﺎ و اﻟﮫﺎﻣﺎت ﻣﺷﺗﺮک ﻣﺎ و آرزوی ﻣﺷﺗﺮک ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺗﻔﺎھم و ﻋداﻟت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯾش از  ٣١٠ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﯾن روز را ﺟﺷن ﺑﮔﯾﺮﻧد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده داﺋم ھﻧد درﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد  ،اﺳوت ﮐوﻣﺎر ﻣﺑﺎرﺟﯽ در ﺳﺗﺎﯾش ﻧوروز و
ارزش ھﺎی اﯾن روز ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔﻔت :ﯾﮐﯽ از ﺑﺮﺟﺳﺗﮔﯽ ھﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾن ﺟﺷن در
ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ﺑﮫﺎر اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﮫﺎر ﻧﺷﺎﻧﮔﺮ اﻣﯾد و آرزو اﺳت و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﻪ
اﻣﯾد و آرزوی ﺧود را از دﺳت ﻧدھﯾم .وی ﺟواﻧﻪ زدن ﮔل ھﺎ و ﻣﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن
ﻓﺻل را ﻧﺷﺎﻧﻪ زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﻧوزاﯾﯽ ﺗوﺻﯾف ﮐﺮد و ﮔﻔت ﮐﻪ طﺑﯾﻌت در اﯾن ﻓﺻل و در اﯾن
روز ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻪ آﯾﻧده و زاﯾش دوﺑﺎره اﻣﯾد داﺷت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﻧد از
ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔوش دادن ﺑﻪ ﻣوﺳﯾﻘﯽ درون ﺧود ﺑﺷﻧوﻧد ﮐﻪ طﺑﯾﻌت در اﯾن
روز ﭼﮔوﻧﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﺗﺣﺎد و دوﺳﺗﯽ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .وی اﻓﺰود  :ﻋﯾد ﻧوروز ﺣﺎوی
ارزش ھﺎ و ﺑﺎورھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ﭘﯾوﻧد و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺻﻠﺢ و ﻋﺷق ﺑﻪ ھﻣﻧوع اﺳت ﮐﻪ
ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد از آن ھﺎ اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت١".
در اواﯾل ﻧﺷﺮ اﺳﻼم از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺷن ﻧوروز وﺳﺎﯾﺮ ﺟﺷن ھﺎی ﮐﻪ درﻣﯾﺎن
ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﮐن درﻓﻼت اﯾﺮان ،راﯾﺞ ﺑود ،رﺳﻣﺎً وﻋﻣﻼً ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯾﺷد وﺑﺮﮔﺰارﮐﻧﻧدﮔﺎن را
ﺑﻧﺎم ﻣﺷﺮک وﻣﺮﺗد ﻣورد ﭘﯾﮔﺮد ﻗﺮارﻣﯾدادﻧد،اﯾﺮاﻧﯾﺎن دﻟﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ وﺳﻧن ﻧﯾﺎﮐﺎن
ﺧود،ﺑﺎھوﺷﯾﺎری وزرﻧﮔﯽ راه ھﺎی را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ﺣﮐﺎم وﺧﻠﻔﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺮﮔﺮازی آﺋﯾن ﻧوروزی ﻧﮔﺮدﻧد .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای زﻧده ﻧﮔﮫداﺷﺗن اﯾن آﺋﯾن ﺣﺎﺿﺮ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻋﻼوه
 -١ايرنا،خبرگزاری رسمی ايران٢٠١٤/٣/٢١،
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ﺑﺮﭘﺮداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺷﺮﻋﯽ ،ﯾک ﻣﺎﻟﯾﮥ ﻏﯾﺮ ﺷﺮﻋﯽ دﯾﮔﺮی ﺑﻧﺎم ھداﯾﺎی ﻧوروزی ﻧﯾﺰ
ﺑﺮای ﺧﻠﻔﺎ وﺣﮐﺎم ﺑﭘﺮدازﻧد ودرﻋوض اﺟﺎزه داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ از آﺋﯾن ﻧوروزی ﺗﺟﻠﯾل
ﺑﻌﻣل آورﻧد واﯾن ﺳﻧت را ھﻣﭼﻧﺎن زﻧده ﻧﮔﮫدارﻧد وﺑﻪ آﯾﻧدﮔﺎن ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﻧد واﯾن اﻣﺮ
ﺑﯾﺎﻧﮔﺮﮐﻣﺎل دﻟﺑﺳﺗﻪ ﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ وﺳﻧن ﻧﯾﺎﮐﺎن وھوﯾت ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺷﺎن اﺳت .
ﺟﺮﺟﯽ زﯾدان ﻣورخ ﻣﻌﺮوف ﻋﺮب زﺑﺎن از ﻗول اﺑوﺑﮐﺮ ﻣﺣﻣدﺑن ﻳﺣﻳﻰ ﺻوﻟﻰ ،
ادﻳب اﻳﺮاﻧﻰ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد:
درزﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺧﺮاج ﺳواد )ﻋﺮاق( ﭘﻧﺟﺎه ھﺰار ھﺰار ) ﭘﻧﺟﺎه ﻣﻳﻠﻳون( دﻳﻧﺎر و ھداﻳﺎى
ﻧوروز و ﻣﮫﺮﮔﺎن ﻧﻳﺰ ﺑﻪ ﭘﻧﺟﺎه ھﺰارھﺰاردﻳﻧﺎر ﻣﻳﺮﺳﻳد .و در دورۀ ﺣﮐﻣﻔﺮﻣﺎﺋﻰ ﺣﺟﺎج ﺑن
ﻳوﺳف ﺛﻘﻔﻰ اﻳن ھداﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﮫل ھﺰارھﺰار)ﭼﮫل ﻣﻳﻠﻳون( دﻳﻧﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻳﺷد١.
ﺑﺎ وﺟود ارﺳﺎل ھداﯾﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ارزش ده ھﺎ وﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون درم ﺑﻪ درﺑﺎر
ﺧﻼﻓت ،ﺑﺎزھم ﻣﺮدم ﻓﻼت اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ وﭘﺮﺷﮐوه ﻧوروز را ﺟﺷن
ﺑﮔﯾﺮﻧد واﺑﺮاز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ وﺳﺮورﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﻳﺮﻓطﺮوس ،ﺣﮐﺎﯾت ﺟﺎﻟﺑﯽ رواﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ،درﺳﺎل  ۹۲ھﺟﺮی ﻗﺗﯾﺑﻪ ،ظﺎﻟم
ﺗﺮﯾن ﺳﺮدارﻟﺷﮐﺮ ﻋﺮب،ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﺮﺳﯾﺳﺗﺎن ھﺟوم ﺑﺮد و ﮐﺷﺗﺎری ﻋظﯾم ﺑﺳﺮآورد
وﺑﻌد ﺑﻘﺻد ﺣﺮب رﺗﺑﯾل )ﯾﺎ زﻧﺑﯾل( ﺑﺳوی ﺑﺳت ﺣﺮﮐت ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺑﺮون رﻓﺗن ﻗﺗﯾﺑﻪ از
ﺳﯾﺳﺗﺎن»،ﻣردی ﭼﻧگ ﻧوازدرﮐوی وﺑرزن ﺷﮫرﺳﻳﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻏرق درﺧون
وآﺗش ﺑود ،از ﮐﺷﺗﺎرھﺎ و ﺟﻧﺎﻳﺎت »ﻗﺗﻳﺑﻪ« ﻗﺻﻪ ھﺎ ﻣﻳﮔﻔت و اﺷک ﺧوﻧﻳن از
دﻳدﮔﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺗوﻟﻳن ،ﺟﺎری ﻣﻳﺳﺎﺧت و ﺧود ﻧﻳزﺧون ﻣﻳﮔرﻳﺳت و
آﻧﮔﺎه ﭼﻧگ ﺧوﻳش ﺑرﻣﻳﮔرﻓت و ﻣﻳﺧواﻧد :ﺑﺎ اﻳن ھﻣﻪ ﻏم درﺧﺎﻧﻪ دل،اﻧدﮐﯽ
ﺷﺎدی ﺑﺎﻳد،ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧوروز اﺳت ٢«...دراﯾن رواﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ اﯾﺎم
ﻧوروز اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺮﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺟﺎی ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن اﺳت .ﭘس ﺳﺮور و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ وھﻣﻧواﺋﯽ ﺟﺰو ﻻﯾﻧﻔک وﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﯾﺮ ﺟﺷن ﻧوروز اﺳت.
ﻣﺮدم ﺣوزۀ ﻧوروز،از دوران ﺣﮐوﻣت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﺎ دورۀ ﺣﮐوﻣت ھﺎی ﻣﻠﯽ

 -١تاريخ تمدن اسالمی ،جرجی زيدان ،ج  ،٢ص ١٨٢
 -٢علی ميرفطروس  ،ديدگاه ھا ،چاپ  ،١٩٩٣ص۴۴
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١٨٢
ﻧوروز وﺟﺷن ھﺎی

ﺳده

وﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳوری و ﻣﮫﺮﮔﺎن را ﺗﺟﻠﯾل ﮐﻧﻧد  .ﻓﻘط در دورۀ اﻗﺗدار ﻏﺰﻧوﯾﺎن اﺳت ﮐﻪ آﺋﯾن
ﻧوروزی وﻣﮫﺮﮔﺎن وﺟﺷن ﺳده ﺑﺻورت ﭘﺮﺷﮐوھﯽ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯾﮔﺮدﯾد .وﻟﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﮔﺮوھﻰ ﮐﻪ
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺟﺷن ﻧوروز ودﯾﮔﺮﺟﺷن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧﺻوﻣت ﻣﻳورزﯾد ،روﺣﺎﻧﻳت ﻣﺗﻌﺻب
ﺑود ﮐﻪ ازطﺮﻳق دﺳﺗﮔﺎه ﺣﮐوﻣﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاﻳن روﺣﺎﻧﻳت اﺗﮐﺎ داﺷت ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری وﮔﺮاﻣﯽ
داﺷت آن ﺳﺮﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﺟﻧﺑﺎﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻘﻳده اﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻏﺰاﻟﻰ درﻧﻳﻣﻪ ﻗﺮن
ﭘﻧﺟم ھﺟﺮى » :آنچه براى سده و نوروز فروشند ،چون شمشيرو سپرچوبين و بوق
سفالين  ،اين در نفس خودحرام نيست  .وليکن اظھارشعارگبران است که مخالف شرع
است و از اين جھت نشايد .بلکه افراط کردن در آراستن بازار به سبب نوروز ،و تکلف
ھاى نوساختن براى نوروز نشايد .بلکه نوروز و سده بايد که مندرس شود و کسى نام
آن نبرد ،تا گروھى از سلف گفته اند ،که روزه بايد داشت  ،تا از طعام ھا خورده نيايد و
شب سده چراغ فرا نيايد ،تا اصالّ آتش نبيند .و محققان گفته اند ،روزه داشتن اين روز
ھم ذکر اين روز بود .و نشايد که نام اين روز برند به ھيچوجه! بلکه با روزھاى ديگر
برابر بايد داشت و شب سده  ،ھمچنين  ،چنان که از او خود نام و نشان نماند١«.
اﻳن ﺳﻧد ،ﺑﺧوﺑﻰ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻌﺻب ﻣذھﺑﻰ روﺣﺎﻧﻳت ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑل آﺋﻳن ھﺎى
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﻰ وﻓﺮاﻣوش ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ اﺳت ﮐﻪ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﻣوﻓق ﺑﻪ ﻧﺎﺑودی اﯾن آﺋﯾن ﻧﺷدﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻧوز ھم ﻣﺗﻌﺻﺑﯾن وﮐوﺗﻪ ﻧظﺮاﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺟﻠﯾل از ﻧوروز
ﺳﺮﻣﺧﺎﻟﻔت دارﻧد وﺑﺮﺧﯽ درﺳﺎﯾت دﻋوت ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ ﺟﺷن ﻧوروز،رﺳم
ﻣﺟوس)زرﺗﺷﺗﯾﺎن( اﺳت و ﺑﺰرﮔداﺷت از آن ﺑدﻋت وﺣﺮام ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﻧﻣﯾداﻧم اﯾن ﭼﮔوﻧﻪ
ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺧﻧدﯾدن وﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﻧو وﭘﺎک را ﺣﺮام ﻣﯾداﻧد؟ اﯾن ﭼﯽ ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﺳت
ﮐﻪ ﺧوردن ھﻔت ﻣﯾوه وﺣﻠوای ﺳﻣﻧک را ﻧﺎروا ﻣﯽ ﭘﻧدارد وﻟﯽ ﻏم ﺧوردن وﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن
را ﺛواب ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد ؟ اﯾن ﭼﯽ رﺳم وآﺋﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﻧو ودﯾدن دوﺳﺗﺎن
واﻗﺎرب وﺑﺧﺷﯾدن وﻋﻔوﮐﺮدن وھدﯾﻪ دادن وھدﯾﻪ ﮔﺮﻓﺗن را ﺣﺮام ﻣﯾداﻧد وﻟﯽ ﻋﻣل اﻧﺗﺣﺎر
را ودھﺷت اﻓﮔﻧﯽ را ﻣﺟﺎز وروا ﻣﯾداﻧد؟ ﯾﮐﯽ ازاﯾن آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﮔوﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ھم
اﺳت،ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﺮزی ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗﺻﺮی ﺑﺮای ﺗﺟﻠﯾل
 -١امام غزالی ،کيمياى سعادت  ،صص ٤٧٩-٤٧٨
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از ﻧوروز ﻣﯾﮐﺮد و ﺑﺎﯾدآﻧﺮا ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎ وﻣﺳﺎﮐﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﻧﻣود.ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ ﯾﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻣﻔﯾد وﻣﺛﺑﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﺮزی در ﻣدت  ١٣ﺳﺎل ﺣﮐوﻣت ﺧود ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم داده ،اﻋﻣﺎرھﻣﯾن
ﻗﺻﺮدرﭘﻐﻣﺎن اﺳت ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎرﻣﯾﻣﺎﻧد،ﮐﺎش از اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﻗﺻﺮھﺎ ﮐﺮزی ده ھﺎ
ﻗﺻﺮﭘﺮﺷﮐوه دﯾﮔﺮ در ھﺮﮔوﺷﻪ وﮐﻧﺎر ﮐﺷور ﻣﯾﺳﺎﺧت ورﻧﻪ اﯾن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﻧﯾﺰ
ﻣﺛل ﺻدھﺎ وھﺰاران اﯾن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮدﯾﮔﺮاﻣداد ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﯾب دزدان واﺧﺗﻼس
ﮔﺮان اداره ﮐﺮزی ﻣﯾﺮﻓت وﮐس ﻧﻣﯾداﻧﺳت ﮐﻪ ﭼﯽ ﺷد وﺑﮐﺟﺎرﻓت.
اﯾن ﻣﺗﻌﺻﺑﯾن ﻧﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ در طول  ١٤٠٠ﺳﺎل ازاﯾن ﮔوﻧﻪ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺑﺮﺿد ﺟﺷن
ﻧوروز زﯾﺎد ﮔﻔﺗﻪ وﺷﻧﯾده ﺷده وﻟﯽ ھﯾﭼﮐس ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺟﻠو اﯾن ﺳﻧت ﭘﺳﻧدﯾده را ﮐﻪ ﭘﯾﻐﺎم
آن ﺷﺎدی وﺧﻧدﯾدن ،وﻟﺑﺎس ﻧوﭘوﺷﯾدن و دﯾد وﺑﺎزدﯾد دوﺳﺗﺎن وﻧﺰدﯾﮐﺎن وﺧوردن ھﻔﺗﻪ ﻣﯾوه
وﻋﻔوﮐﺮدن وﺑﺧﺷﯾدن ﺗﻘﺻﺮات ﯾک دﯾﮔﺮاﺳت ،ﺑﮔﯾﺮد وﯾﺎ آﻧﺮا ﻧﺎﺑودﮐﻧد.ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮﻋﮐس
ﺑﺮﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن آن از ﺳوی  ١٩٢ﮐﺷور ﻋﺿوﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد درﺳت ﺑودن و ﺑﺟﺎ
ﺑودن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾن ﺳﻧت را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾﮐﻧد.

حاجی فيروز ازکجا پيدا شد؟
ﯾﮐﯽ دﯾﮔﺮ از راه ھﺎی زﻧده ﻧﮔﺎه داﺷﺗن وﺗﻣدد آﺋﯾن ﻧوروزی ،ﺗﺟﺳم ﭘﯾک ﻧوروزی
در ﺷﮐل وﺷﻣﺎﯾل ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز ﺑﺎ آن ظﺎھﺮﺧﻧده آورش اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت وژﺳت ھﺎی
ﻣﺳﺧﺮه اش ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺧﻧداﻧد و ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ واﻣﯾدارد.
ﺑدون ﺗﺮدﯾد اﯾن ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز ﺑﺎ اﯾن ﺷﮐل وﺷﻣﺎﯾل وﺧﺻﺎﯾل ،ﺑﻌد از اﺳﻼم و ﺑﻌد از
ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺟﺷن ﻧوروز و دﯾﮔﺮآﺋﯾن ھﺎی ﺷﺎدی آﻓﺮﯾن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻓﻼت اﯾﺮان ،ﺳﺎﺧﺗﻪ و
ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺷده اﺳت .و اﯾن از اﺳﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷده ،ﻧﯾﺰﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﮔﺮدد .اﯾﺮاﻧﯾﺎن ﺑﺎ
زرﻧﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﻌﺻب را اﻏﻔﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺮﮔﺰاری آﺋﯾن
ﻧوروزی را از زﺑﺎن ﯾک دﻟﻘک ﮐﻪ از ﻧظﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯾت  ،ھﯾﭼﮐﺎره ای ﺷﻣﺮده ﻧﻣﯾﺷد
وﺣﺮف وﺳﺧﻧش اھﻣﯾﺗﯽ ﻧداﺷت،زﻧده ﻧﮔﮫداﺷﺗﻧد.
ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز ﻣﺮدی اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮫﺮه ﺳﯾﺎه و ﻟﺑﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﻧگ ﺳﺮخ)ﻗﺮﻣﺰ( در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ داﯾﺮه ای در دﺳت دارد ،ﯾک روز ﻗﺑل از ﻧوروز ﺑﻪ ﮐوﭼﻪ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽآﯾد و ﺑﺎ
ﺧواﻧدن ﺷﻌﺮھﺎی ﺧﻧده دار و طﻧﺰﮔوﻧﻪ ﺑﻪ رﻗص ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮋده رﺳﯾدن
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ﻧوروز را ﻣﯽ دھد .ﻣﺮدم ﮐوی وﺑﺮزن از ھﺮ ﺳﻧﯽ ﺑﻪ دور او ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد و ھﻣﺮاه ﺑﺎ
او ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز اﻏﻠب اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻣوزون را ﻣﯾﺧواﻧد:
ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوزه،
ﺳﺎل ﯾک روزه،
ھﻣﻪ ﻣﯽدوﻧن،ﻣﻧم ﻣﯽدوﻧم،
ﻋﯾد ﻧوروزه!
ﺳﭘس اﯾن اﺑﯾﺎت را ﻣﯾﺧواﻧد:
ارﺑﺎب ﺧودم ﺳﻼم اﻟﯾﮐو
ارﺑﺎب ﺧودم ﺳﺮ ﺗو ﺑﺎﻻ ﮐو،
ارﺑﺎب ﺧودم ُﺑﺰ ُﺑﺰ ﻗﻧدی،
ارﺑﺎب ﺧودم ﭼﺮا ﻧﻣﯽﺧﻧدی؟
ارﺑﺎب ﺧودم ﻧﮔﺎه ﺑﻣﺎ ﮐو
ارﺑﺎب ﺧودم ﻟطﻔﯽ ﺑﻣﺎﮐو
ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﭼﻧﯾن اﺑﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﻣﻠو از ﺷوﺧﯽ و طﻧﺰ و ﮐﻧﺎﯾﻪ اﺳـت،و
ﺳﺑب ﺧﻧده دادن دﯾﮔﺮان ﻣﯾﺷود ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯾﺎم ﻧوروز را ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ :زﻣـﺳﺗﺎن ﺗﻣـﺎم ﺷـده
وﻧــوروز ﻓــﺮا رﺳــﯾده اﺳــت ،ﺑﺎﯾــد ﺧﻧدﯾــد و ﺷــﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐــﺮد وﻏــم ھــﺎ را از دل ﺧــود ﺑــﻪ
دوراﻧداﺧت .زﻣﺎن دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾـﺮوز در ﺧﯾﺎﺑـﺎن ظـﺎھﺮﻣﯽ ﺷـود روز  ۱۳ﻧـوروز
اﺳت ﮐﻪ روز طﺑﯾﻌت اﺳت و ﻧﺷﺎن از ﺿﺮب اﻟﻣﺛـل "روﺳـﯾﺎھﯽ ﺑـﺮای زﻏـﺎل ﻣـﯽﻣﺎﻧـد"
دارد و ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ھﻣﻪ ﺟﺎ طﺑﯾﻌت ﺳﺑﺰ ﺷده و ﺷﺮوع زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭼون ﺑﺎ آﻣدن اﺳﻼم  ،ﺳﻧن وآداب و ﺟﺷن ھﺎی ﮐﻪ ﻗﺑل از اﺳﻼم ﺗوﺳط ﭘﯾﺮوان
آﺋﯾن زرﺗﺷﺗﯽ ﺑﺟﺎ آورده ﻣﯾﺷد ،ﻣطﺮود و ﻣﻧﻊ ﺷده ﺑود ،ﻣﺮدم اﯾﺮان وﺧﺮاﺳﺎن)اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آﺋﯾن ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود اﻗدام ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﺟﺎ آوردن
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آﺋﯾن ﻧوروزی را از طﺮﯾق ﺗﯾﺎﺗﺮ ﺳﯾﺎر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺮدی دﻟﻘک ﻧﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﮫﺮه اش را ﻧﯾﺰ ﺳﯾﺎه
ﻧﻣوده و ﻟﺑﺎس ﺳﺮخ ﭘوﺷﯾده ،و داﯾﺮه ﻣﯾﻧوازد وھﯽ ﻣﯾﺧواﻧد ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز اﺳت،ﺳﺎل
ﯾﮐﺮوز اﺳت  ،ﻓﺮدا ﻧوروز اﺳت! ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳم ﻧﯾﺎﮐﺎن ،ﻟﺑﺎس ﻧو ﺑﻪ ﺗن ﮐﻧﻧد وﺑﻪ ﺷﺎدی
وﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﭘﺮدازﻧد و ازدوﺳﺗﺎن ﺧود دﯾدن ﻧﻣﺎﯾﻧد وﺳﺎل ﻧو را ﺑﻪ ھﻣدﯾﮔﺮ ﺗﺑﺮﯾک ﺑﮔوﯾﻧد
وﺑﻪ آرزوی ﺳﺎل ﭘﺮ از ﺑﺮﮐت و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯾک ﺑﮔﯾﺮﻧد و ﺟﺷن وﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺗﻌﺑﯾﺮی ﮐﻪ از ﭼﮫﺮه ﺳﯾﺎه وﻟﺑﺎس ﺳﺮخ وداﯾﺮۀ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوز ،ﺑدﺳت داده ﻣﯾﺷود،
ﺑﺮای ﻣن ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ رﻧگ ﺳﯾﺎه را رﻧگ اھﺮﯾﻣن وﺳﺮﺧﯽ را رﻧگ
ﺣﺮارت آﻓﺗﺎب ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯾدۀ ﻣن،دراﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﭼﮫﺮۀ ﺳﯾﺎه  ،ﻧﻣﺎد زﻣﺳﺗﺎن
اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﺳﭘﺮی ﺷده و روﺳﯾﺎھﯽ ﺑﻪ زﻏﺎل ﻣﯾﻣﺎﻧد،و ﻟﺑﺎس ﺳﺮخ ،ﻋﻼﻣت
ﺳﺮﺧﺮوﺋﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳت و ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯾﺮوزﺑودن  ،ﺑﮫﺎﻧﻪ ای اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾﺎم آور ﻋﯾد
ﻧوروز  ،ﮔﺑﺮ و آﺗش ﭘﺮﺳت ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺣﺞ رﻓﺗﻪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧدا
ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ وﺑﺎ ﺧود ﺧﺑﺮ ﻧوروز را آورده و ھﯾﭻ ﻗﺻد ﺑدی ﺑﺮ اﺳﻼم ﻧدارد ﺗﺎ ﺑدﯾﻧﮔوﻧﻪ از
ﺗﯾﺮﻣﻼﻣت روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﻌﺻب ﻣﺳﻠﻣﺎن در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد.
ﺗﺎ اواﯾل اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دراﯾﺮان از
ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯾد ﻧوروز وظﺎھﺮﺷدن

ﺣﺎﺟﯽ

ﻓﯾﺮوز درﻣﯾﺎن ﻣﺮدم ،از ﺳوی ﭘوﻟﯾس ﻣذھﺑﯽ
ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻣﯾﺷد وﻟﯽ اﮐﻧون از آن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﻪ
ﻋﻣل ﻧﻣﯽ آﯾد ،ﺑﺧﺻوص ﮐﻪ اﮐﻧون ﻧوروز ﺑﻪ
ﻋﻧوان ﯾک ﺟﺷن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺮﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده و از آن
ھﺮﺳﺎﻟﻪ در دوازده ﮐﺷور ﺣوزۀ ﻧوروز
ﺑﺎﺷﮐوه ھﺮﭼﻪ ﺗﻣﺎﻣﺗﺮ ﺗﺟﻠﯾل ﺑﻪ ﻋﻣل ﻣﯽ اﯾد.
درﭼﮫﺎرﺳﺎل اﺧﯾﺮ ﺟﺷن ﻣﺷﺗﺮک ﻧوروز
در اﯾﺮان وﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن و ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور رؤﺳﺎی ﺟﻣﮫورﮐﺷورھﺎی
ﺣوزۀ ﻧوروز ﺑﺮﮔﺰارﺷده اﺳت وﻧوروز اﻣﺳﺎل  ١٣٩٣در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾد.
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ورؤﺳﺎی ﺟﻣﮫورﮐﺷورھﺎی اﺷﺗﺮاک ﮐﻧﻧده دراﯾن ﺟﺷن ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻣﮫﻣﯽ ﮐﺮدﻧد وﭘﯾﺎم
ھﺎی ﻧوﯾد ﺑﺧﺷﯽ ﺑﻪ ھﻣﮔﺮاﺋﯽ ﻓﺮھﻧﮔﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷورھﺎی ﺣوزۀ ﻧوروز اﺑﺮاز داﺷﺗﻧد.

جشن چھارشنبه سورى
از زﻣﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ دور ﺗﺎ اﮐﻧون درﮐﺷورھﺎی اﯾﺮان واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وآﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﻪ
وﺗﺮﮐﯾﻪ وﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺣوزۀ ﻗﻔﻘﺎز،ھﺮﺳﺎل در آﺧﺮﻳن ھﻔﺗﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺧورﺷﯾدی ،ﺟﺷن
ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳورى ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻳﮔﺮدد .در ﺟﺷن ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳورى ﻣﺮدم دور ھم ﺟﻣﻊ
ﻣﻳﺷوﻧد و دﺳﺗﻪ ھﺎى ﮔﺰ وﭼوب را روﻳﮫم ﻣﻳﮔذارﻧد وآﺗش ﻣﻳﺰﻧﻧد و ﺳﭘس از روى آﺗش
ﻣﻰ ﭘﺮﻧد و ﺣﻳن ﭘﺮﻳدن از روى آﺗش ﻣﻳﮔوﻳﻧد:
زردى من از تو  ،سرخى تو از من !
و وﻗﺗﻰ ﺑﺎر دوم ﻣﻳﺧواھﻧد از روى آﺗش ﺑﭘﺮﻧد ،ﻣﻳﮔوﻳﻧد:
سرخى تو از من  ،زردى من از تو!
ﯾﻌﻧﯽ زردی وﺑﯾﻣﺎری وﻧﺎﺗواﻧﯽ را ازﻣن ﺑﮔﯾﺮ و ﺳﺮﺧﯽ وﺷﺎداﺑﯽ و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ را
ﺑﻣن ﺑﺑﺧش! ﺑدﻳن ﺳﺎن ﻏﺻﻪھﺎ و رﻧﺞھﺎی ﺧود را ﺑﻪ آﺗش ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد ﺗﺎ ﺑﺳوزد وﺧود ﺑﻪ
ﺷﺎدى و ﺳﺮور ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧد و از آن ﻟذت ﻣﻰ ﺑﺮﻧد و ﺗﺎ ﭘﺎﺳﻰ از ﺷب اﻳن آﺋﻳن را ﮔﺮاﻣﻰ
ﻣﻳدارﻧد .
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺟود ﺗﺮس از روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا و ﻣﺗﻌﺻب،ھﻧوزھم
ً
ﻣﺛﻼ :درﻏﺰﻧﻰ دﺧﺗﺮان ﺟوان و ﭘﺳﺮان
درﺑﺮﺧﻰ ازﺷﮫﺮھﺎ اﻳن رﺳم ﺑﺟﺎ آورده ﻣﻳﺷود.
ﺟوان درﺷﺎم ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ آﺧﺮﺳﺎل در ﺑﻳﺮون از آﺑﺎدى ،ﺑﺗﻪ ھﺎى ﺧﺎر و ھﻳﺰم را روى ھم
ﺗوده ﻣﻳﮐﻧﻧد و آﻧﺮا آﺗش ﻣﻳﺰﻧﻧد و ﺑﻌد از روى آن ﻣﻰ ﭘﺮﻧد .دﺧﺗﺮان ﺟوان و دم ﺑﺧت
ظﺮﻓﻰ ﺳﻔﻳد را ﭘﺮاز آب ﻣﻳﮐﻧﻧد وﺑﻌد ھﺮﻳک اﻧﮔﺷﺗﺮى ﺧود را درآن ﻣﻰ اﻧدازد ،ﺳﭘس ﻳﮐﻰ
از دﺧﺗﺮان و ﻳﺎﮐودﮐﻰ دﺳت در ظﺮف ﻓﺮوﺑﺮده ﻳک اﻧﮔﺷﺗﺮى را ﺑﻳﺮون ﻣﻰ آورد و ﺑﻪ
ﮐﺳﻰ ﮐﻪ ﻓﺎل ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﻳدھد ،اﮔﺮ اﻧﮔﺷﺗﺮى ﺑﺎ ﻧﻳﺗﻰ ﮐﻪ دﺧﺗﺮ در دل ﺑﺳﺗﻪ ﻳﮐﺳﺎن ﺑﺎﺷد ،آﻧﮔﺎه
ﺗﺻور ﻣﻳﮐﻧﻧد ﮐﻪ آن دﺧﺗﺮﺗﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ھﻔﺗﻪ آﺧﺮﺳﺎل آﻳﻧده ﭘﺷت ﺑﺧت ﺧود ﻣﻳﺮود و
ﺷوھﺮ ﻣﻳﮐﻧد.
در ھﺮات ،ﺧﺎﮐﺳﺗﺮ آﺗش ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳورى را دﺧﺗﺮى ﺑﺎﻳد ﺟﻣﻊ ﮐﻧد و دور از
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ﻣﺣل ﺧود ﺑﺮﻳﺰد و ھﻧﮔﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻳﮔﺮدد ،در ﻣﻳﺰﻧد و ازداﺧل ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻳده ﻣﻳﺷود:
کيست ؟
دخترجواب ميدھد :منم.
ميپرسند ،ازکجا ميآئى ؟
ميگويد :ازعروسى .
مى پرسند :چه آورده اى؟
ميگويد :تندرستى .
در ﺑدﺧﺷﺎن در ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳورى دﺧﺗﺮان ﻣوى ﺳﺮﺧود را ﺑﻪ ﭼﮫل رﺷﺗﻪ ﺗﻘﺳﻳم
وآن را ﻣﻰ ﺑﺎﻓﻧد و دراﻧﺗﮫﺎى رﺷﺗﻪ ﻣوھﺎ ﺷﺎﺧﻪ ظﺮﻳﻔﻰ ﻣﻰ ﺑﻧدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﭼﮫل رﺷﺗﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻳب درﮐﻧﺎر ھﻣدﻳﮔﺮﻗﺮار ﮔﻳﺮﻧد .آﻧﺎن ھﻧﮔﺎم ﭘﺮﻳدن از روى آﺗش ﻣﻳﮔوﻳﻧد »:ﺑﻪ روى
ﻣﺑﺎرﮐت ﮔﺮدم  ،زردى ﻣﺮا ﮔﻳﺮ و ﺳﺮﺧﻰ ات را ﺑﻣن ده!«
درﺗﺎﺟﻳﮐﺳﺗﺎن وازﺑﮐﺳﺗﺎن  ،درﺑﺧﺎرا و ﺳﻣﺮﻗﻧد وﺷﮫﺮ ﺳﺑﺰ ،درﺷب آﺧﺮﻳن
ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳﺎل ھﻣﻪ ﻣﺮدم ﺧود را ﻣﻰ ﺷوﻳﻧد و ﻣﺮدان ﻣوى ﺳﺮﺧود را ﻣﻲ ﺗﺮاﺷﻧد و
آﻧﮔﺎه از روى ﺳﻪ ﺑوﺗﻪ آﺗش زده ﻣﻰ ﭘﺮﻧد و ﻣﻳﮔوﻳﻧد» :روى پاک از تو و دامن پاک از
ما«.
درﺧﺮاﺳﺎن دﺧﺗﺮان ﻧوﺟوان ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺧﺎﻧﻪ ﻣﻳﮔﺮدﻧد و درظﺮﻓﻰ ﻗﺎﺷق ﻣﻳﺰﻧﻧد واز
ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﻪ آﺟﻳل وﺷﻳﺮﻳﻧﻰ ﻣﻳﮔﻳﺮﻧد .درروﺳﺗﺎھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ھﺮﺧﺎﻧواده ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ
ﺳورى را ﺑﺎ ﺳﻪ ﻳﺎ ھﻔت ﺑوﺗﻪ ﺧﺎر آﻏﺎز ﻣﻳﮐﻧﻧد و ﭘﻳﺮ وﺟوان وﮐودک از روى آﺗش ﻣﻰ
ﭘﺮﻧد و ﻣﻳﮔوﻳﻧد» :آل ﺑدر ،ﺑﻼ ﺑدر ،دزد ﺑدر وﺣﻳﺰ از دھﺎت ﺑدر!«
ﺑدﻳن ﺗرﺗﻳب ﺟﺷن ﭼﺎرﺷﻧﺑﻪ ﺳوری وﺟﺷن ﻧوروز ﺑﺎ وﺟود ﺗﻐﻳﻳرات
اﻋﺗﻘﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﻧطﻘﻪ ،ھﻣﭼﻧﺎن در ﺧﺎطره ﻓرھﻧﮔﯽ اﻗوام آرﯾﺎﺋﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣروز ﺷﺎﻳد در ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻧوروز ﺑرﮔزار
ﻣﯽ ﺷود ھﻳﭻ ﻋﻧﺻر ﻓرھﻧﮔﯽ دﻳﮔری ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳن اﻧدازه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌرﻓﯽ ھوﻳت
آرﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﻳراﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٤ /٣/٣١
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مقالۀ پانزدھم
نامۀ سرگشاده به بازماندگان اميرآھنين ،
اميرعبدالرحمن خان
در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯾﺮ ،از ﺳوی اﮐﺛﺮ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻏﯾﺮ ﭘﺷﺗون ،اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن،
ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﻣﺑول ﺧﺷوﻧت و اﺳﺗﺑداد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ دراﯾن ﮐﺷورﺗﺑﻠﯾﻎ ﺷده اﺳت واﯾن
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اذھﺎن واﻓﮐﺎر ﺟواﻧﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﻣذﮐور ﺑﺷدت ﻣﺳﻣوم ﺳﺎﺧﺗﻪ
اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﮐﺛﺮﯾت ﺟواﻧﺎن اﻗوام ﻏﯾﺮ ﭘﺷﺗون از ﺑﻘدرت رﺳﯾدن ﯾک ﭘﺷﺗون
در رھﺑﺮی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وﻟو ﺷﺧص ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ،داﻧﺷﻣﻧد ،دﻣوﮐﺮات ،ﺑﺮاﺑﺮی طﻠب ﮐﻪ
دﺳﺗش در ﺧون ﻣﺮدم ﮐﺷورش آﻟوده ھم ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗﺷوﯾش دارﻧد.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻋﺗﺮاف ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﻣن ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن را ،اﯾﻧﻘدر ﺑﺰرگ
وﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار وﺳﺮﻧوﺷت ﺳﺎزﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯾﮐﺮدم و ﺑﻪ او اﺣﺗﺮام ﻗﺎﯾل ﻧﺑودم،
ﻣﺛﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎب ﺧﺎطﺮات او ،ﺗﺎج اﻟﺗوارﯾﺦ ،ﺑﻪ اھﻣﯾت ،ﻋظﻣت  ،ﻟﯾﺎﻗت،دور
اﻧدﯾﺷﯽ و وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ او ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﺑﻪ او ﺣﺮﻣت ﻗﺎﯾل ﺷده ام.
اﻣﯾﺮ ﻋﺑدارﺣﻣن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﻪ وﺣدت دوﺑﺎرۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧگ زده و ﺷش ﭘﺎرﭼﻪ
را در دھﮥ  ٨٠ﻗﺮن  ١٩ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣود و ﺗﻣﺎم ﭘﻼﻧﮫﺎ وﻧﻘﺷﻪ ھﺎی ﺷوم دﺷﻣﻧﺎن وطن را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺟﺰﯾﮥ آن دراﯾن ﭼﮫﺎر دھﮥ اﺧﯾﺮ ﺗﻼش ﮐﺮده وﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﻧﻘش ﺑﺮاب ﮐﺮده اﺳت.
ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت ودرک درﺳت از ارزﺷﻣﻧدی ﮐﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻋﻣﺮاﻧﯽ اﻣﯾﺮ
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،در راﺳﺗﺎی وﺣدت دوﺑﺎره و ﺳﻼﻣت و ﺗﺮﻗﯽ و ﺑﻘﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
درﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﻣوﺟوده اﺳت ،ﮐﻪ ﻣﺮا واداﺷت ،ﺗﺎ دﺳت ﺑﻪ ﯾک ﮐﺎر روﺷﻧﮔﺮاﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑﺰﻧم وﺗﺣت ﻋﻧوان »سيمای امير آھنين ،امير عبدالرحمن خان درتاج التواريخ« ﯾک ﮐﺗﺎب
ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﻧوﯾﺳم وآﻧﺮا درﺳﺎل ،٢٠١٢ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧم .ھدف وﻣﻧظورﻣن ازاﯾن ﮐﺎر اﯾن
ً
اوﻻ ﺟﻠو ﯾک ﻏﻠط ﻓﮫﻣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳوءﻋﻧﺎﺻﺮ ﻣﻐﺮض واﺳﺗﻔﺎده
ﺑود :ﺗﺎ
ً
ﺛﺎﻧﯾﺎ ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺟوان ،ازاﯾن ھﻣﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﮔوﺋﯾﮫﺎ ،ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ھﺎ
ﺟو اﺳت ،ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود.
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وھﺗک ﺣﺮﻣت ھﺎ و دﺷﻧﺎﻣﮫﺎی دور از ﮐﺮاﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن اﻣﯾﺮ ﺑﺰرگ دﺳت
ً
ﺛﺎﻟﺛﺎ ،ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﮐﻪ ﺟواﻧﺎن وطن ﺗﺷوﯾق ﺑﻪ ﺑﺎز ﺧواﻧﯽ دﻗﯾق ﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور
ﺑﺮدارﻧد.
ﺧود ﺷوﻧد ﺗﺎ رﺟﺎل و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣؤﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وطن را ﺑﮫﺗﺮ و ﺧوﺑﺗﺮ
ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و آﻧﮫﺎ را درﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ رﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﯽ -ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ درﮐﺷور در
ﺗﺮازوی ﻗﺿﺎوت ﺑﮔذراﻧد و در ﯾﺎﺑﻧد وﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ ﺑﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﮐدام ﯾک از رﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ اﯾن وطن ﮐﺎرﮐﺮده وﭼﻪ ﭼﯾﺰ ھﺎﯾﯽ ﻧﯾک را از ﺧود ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﻪ و ﮐدام ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،در اﯾن وطن ﻣﺻﯾﺑت و ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﻧد و ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﯽ
وﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول وظﻠم و ﺳﺗم وﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎل وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ،واﻓﺰاﯾش درد و رﻧﺞ ﻣﺮدم
ً
راﺑﻌﺎ ،ﺳوال ﮐﻧم ﮐﻪ درس ھﺎی ﻣﻔﯾد ﺗﺎرﯾﺦ از ﻋﻣﻠﮐﺮد اﯾن
ﮐﺎردﯾﮔﺮی ﻧﮐﺮده اﻧد؟ و
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺮای ﻧﺳل ھﺎی ﺟوان درﺣﺎل و آﯾﻧده ﮐدام ھﺎ اﺳت؟
اﻗوام واﺗﻧﯾک ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ در ﻋﮫد ﺳﻠطﻧت اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن،
ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء ،ﻣﻌذب ﺷده اﻧد ،ﺑدون ﺷک،ﺣﮐﺎﯾت اﺳﺗﺑداد ﺣﺎﮐﻣﯾت آن
دوران را از ﭘدران و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺧود) ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﯾک راﺳت وﺻد دروغ( ﺷﻧﯾده اﻧد
ﮐﻪ در ذھن وﺷﻌور ﺟواﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘده ھﺎی ﺑﻐض ﻣﺑدل ﮔﺷﺗﻪ ،و اﻣﺮوز از راه رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺧﺗﻠف ،ﺗوﺳط ﺑﺮﺧﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﻘده ﻣﻧد ،ﻣﺛل داﻧﻪ ھﺎی ﭼﺮﮐﯾن ﺳﺮﺑﺎزﮐﺮده
اﺳت و ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ آن اﻣﯾﺮ وﺣﺗﯽ ﻋﻠﯾﻪ ﻗوم وﻗﺑﯾﻠﮥ وی ﺣﻣﻠﻪ ھﺎی ﻧﺎﺑﺟﺎ ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗدﺑﯾﺮ وﺳﯾﺎﺳﺗﻣداری آن اﻣﯾﺮ ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺑدون ﺗﺮدﯾد اﻣﺮوز ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﻘﺷﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﺟﮫﺎن وﺟود ﻧﻣﯾداﺷت و ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺻﺎﺣب ھوﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ
ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن ﻧﻣﯽ ﺑودﻧد.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و واﺑﺳﺗﮔﺎن آن اﻣﯾﺮ ﻣﺮﺣوم ،
ﮐﻣﯽ ﺑﺧود آﯾﻧد و ﻣﺛل ﭘدران ﺑﺎ ھﻣت و ﺑﺎ ﺻﻼﺑت ﺧوﯾش از ﺧود ﺟﺮﺋت و ﮐﻔﺎﯾت ﻧﺷﺎن
ﺑدھﻧد و ﺑﺎ ﻣﻧطق ﻗﻠم وﻋﻘل ﺳﻠﯾم واﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺧﺎطﺮات ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺟواب
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯽ ﺑﺎک وھﯾﺟﺎن زده ای ﮐﻪ اﻣﯾﺮ را ،ﯾﺎ ﺑﺧﺎطﺮ ﺳﺮﮐوﺑﯽ ﺷورش ھﺎی ﻓﯾوداﻟﯽ
وﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮﯾﺰ ،ﻣﺣﮐوم ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺧﺎطﺮ اﻣﺿﺎی ﻗﺮارداد ﺧط دﯾورﻧد ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾس ،ﺑﻧﺎم ھﺎی
زﺷت وﻧﺎ ﻣطﻠوب وﮐﻠﻣﺎت رﮐﯾک ﻣورد ھﺗک ﺣﺮﻣت ﻗﺮار ﻣﯾدھﻧد ،اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﻧد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺑﮔوﯾﻧد ﮐﻪ:
ﺑﺮادران! ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮﮐﺷور و رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎن ،ﭼﻪ ﭼﭘﮔﺮاﯾﺎن
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،وﭼﻪ اﺳﻼﻣﮔﺮاﯾﺎن ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻏﺮب وﻋﺮب وﻋﺟم و
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ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾﺮان،ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎن در ﺟﺎﻣﮥ ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی،
ﭼﻪ ﺑﻼھﺎی ﻧﺑود ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮاﯾن ﻣﺮدم و اﯾن ﮐﺷور ﻧﯾﺎوردﻧد؟
اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﺎھد اﻧد ﮐﻪ ،اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ )از ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺎ
ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ﺗﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ،دراﯾن ﮐﺷور ﺳﺗم ﻧﻣودﻧد ،آدم ﮐﺷﺗﻧد ،وﯾﺮان ﮐﺮدﻧد و
ﺑﺮای ﺣﻔظ ﻗدرت از ھﯾﭻ ظﻠم وﺗﻌدی در ﺣق ﻣﺮدم ﻣظﻠوم اﯾن ﮐﺷور درﯾﻎ ﻧﻪ ورزﯾدﻧد.
ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ،در زﯾﺮ ﻧﻘﺎب اﺳﻼم و ﺟﮫﺎد ،ﺑﺮﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﺗﺟﺎوز ﻧﻣودﻧد وﻣﺎل ﻣﻠت
و ﺑﯾت اﻟﻣﺎل را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ را دزدﯾدﻧد و ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﯾﺎ اﯾﺮان و
ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮده ﺑﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎه ﻣﺎش ﻓﺮوﺧﺗﻧد و ﭘول آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود
رﯾﺧﺗﻧد .وﺳﺎﯾل و ﺗﺟﮫﯾﺰات اردوی ﻣﻠﯽ را ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻣﯾﺮ ﺷﯾﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﺎ داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب
ﷲ ﺑﻪ ﭘول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﯾوه زﻧﺎن ودھﻘﺎﻧﺎن ﮐﺷور ﺧﺮﯾداری ودر ﮔدام ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ذﺧﯾﺮه ﺷده
ﺑود ،ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺻدھﺎ ﺑﺎل طﯾﺎرات ﺟت ﺟﻧﮔﯽ وﺻدھﺎ ﺑﺎل طﯾﺎرات ﺑﺎرﺑﺮی ﻧظﺎﻣﯽ وﺻدھﺎ
ﺑﺎل ھﻠﯾﮐوﭘﺗﺮ ﺗوﭘدار ،ھﺰاران ﭼﺮخ ﺗوپ و ﺗﺎﻧک و زره ﭘوش و راﮐت ھﺎی دور ﺑﺮد و
ﻣﯾﺎن ﺑﺮد و ﺻدھﺎ دﺳﺗﮔﺎه ﭘﺮﺗﺎب راﮐت وﺳﻼح رﯾﺎﮐﺗﯾف ﺑﯾم  ٣٠وﺑﯾم  ٤٠وﻏﯾﺮه وده ھﺎ
ً
ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ارزش داﺷﺗﻧد ،درﻋﮫد
ھﺰار وﺳﺎﯾل ﻣوﺗورﯾﺰه ﮐﻪ
ﺣﮐوﻣت ھﻣﯾن ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺳﺎﺧت ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ و واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺷوراﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯾدﻧد ،١و ﭘول آﻧﮫﺎ را ﻣﺛل ﻣﺎل ﺣﻼل درﺣﺳﺎب ھﺎی

-١دﮐﺗورﻧﺳرﯾن ﮐﺗوﻧﺎ ،دﭘﻠوﻣﺎت وژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﮐﺷورھﻧﮔری دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎﻟﮫﺎی
ﺣﮐوﻣت داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ،وﺳﺎﯾل وﺗﺟﮫﯾزات ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را درﺳﺎل
١٩٨٩ﺿﻣن ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﻣﻣﺗﻊ ﭼﻧﯾن ﮔزارش ﻣﯾدھد:
»در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﻗوﺗﮫﺎی ﻣﺳﻠﺢ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻠﯾﺷﻪ ھﺎی طرﻓدار آن دارای
ﺳﻼح و وﺳﺎﺋط ذﯾل ﺑودﻧد.
١٥٦٨

.١

ﺗﺎﻧک ھﺎی T-٥٥ – T-٥٢

.٢

٥٠٠

.٣

٨٢٨

.٤

وﺳﺎﺋط ﻧﻘﻠﯾﻪ

٢٩٠٠٠

.٥

ﺗوپ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف

٤٨٨٠

BMP
BTR, BRMD

جت ھای جنگی :
ﻣﯾک ھﺎ – ﻣﯾگ  ٢١و  - ٢٥ﺳو  ٧و ﺳو – ٢٧

 ٢٢٠ﺑﺎل
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ﺷﺧﺻﯽ ﺧود رﯾﺧﺗﻧد و ﺑدون ﺗﺮس از ﻣواﺧذۀ ﻣﻠت و ﯾﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻧوز ھم ﻣﻠت
را ﻗﺮﺿدار ﺟﮫﺎد ﺧود ﻣﯾداﻧﻧد و ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﻣﻧت ﻣﯾﮔذارﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رأی ﺑدھﻧد ﺗﺎ
آﻧﮫﺎ از ﻣﺎل وﻧﺎﻣوس وﻋﺰت ﺷﺎن دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ھﻣﯾن  ١٣ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﺮزی ،اﯾن ﺳﺮان ورھﺑﺮان و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺗﻧظﯾﻣﯽ در دوﻟت ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ،ھﺮ روز ﺑﺮظﻠم
وﺗﺟﺎوز و زورﮔوﺋﯽ ﺧود ﺑﺮﻣﺮدم ﺗﺣت ﺗﺳﻠط ﺧود اﻓﺰاﯾش دادﻧد ،ﺑﺮ زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان و
ﭘﺳﺮان ﻣﺮدم ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﮐﺮدﻧد ،ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ وﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻧﺷﻣﯾن ﻣﺮدم را ﺑﻧﺎم
ﺧود ﻗﺑﺎﻟﻪ ﮐﺮدﻧد و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ را از ﺣق ﻣوروﺛﯽ ﺷﺎن ﻣﺣﺮوم ﻧﻣودﻧد .اﯾﻧﮫﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻧﻣودن ﻗواﻧﯾن ﮐﺷور ،از راه ﻗﻠدری وﺗﮫدﯾد ﻣﺎﻣوران اﻣﻼک دوﻟﺗﯽ ،ﻣﻠﯾوﻧﮫﺎ ﺟﺮﯾب زﻣﯾن
ھﺎی دوﻟﺗﯽ را ﻏﺻب ﮐﺮدﻧد و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺷﮫﺮک ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ وﻓﺮوش ﻧﻣﺮات زﻣﯾن ﺑﻪ
اﺷﺧﺎص واﻓﺮاد ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻣﺣل ،ھﺮﯾک ﺻﺎﺣب ده ھﺎ وﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﺷده اﻧد وھﺮﮐدام
ﺑﻪ ﻣﯾﻠوﻧﺮ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻧطﻘﻪ ﺧود ﻣﺑدل ﺷده اﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺟﻧﺎب ﻧوﯾﺳﻧده وﻣدﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ وﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗوم و رھﺑﺮ ﺧود ﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﻪ اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،ﺑﺎغ و زﻣﯾن ﯾﺎ زن و دﺧﺗﺮ ﮐدام ﮐﺳﯽ را ﺑﻧﺎم ﺧود
ﻏﺻب ﮐﺮده اﺳت؟ ﮐدام زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ را ﻓﺮوﺧﺗﻪ و ﭘول ﻓﺮوش زﻣﯾن را ﺑﻪ ﺣﺳﺎب
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ذﺧﯾﺮه ﮐﺮده اﺳت؟ اﻣﯾﺮ درﮐﺟﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﮫﺮک ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎﺧﺗﻪ و
ﺑﻧﺎم ﺧود ﯾﺎ ﻓﺮزﻧد و ﺑﺮادر واﻗﺎرب ﺧود ﺛﺑت ﮐﺮده و ازاﯾن ﻣدرک ﺻﺎﺣب ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ داﻟﺮ
ﺷده ﺑود؟ اﻣﯾﺮ اﻟﺑﺗﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان ﺷورﺷﯽ  ،ﺑﺧﺎطﺮ ﺟﻠوﮔﯾﺮی ازﭘﺎرﭼﻪ ﺷدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
واﯾﺟﺎ ﯾک ﺣﮐوﻣت ﻗوی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﯽ ﺟﻧﮔﯾد و وﻗﺗﯽ ﺑﺮﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود ﻏﺎﻟب ﻣﯾﮔﺮدﯾد،
ﻧﺎﻣوس اﻓﺮاد ﻣﻐﻠوب از ﺗﺟﺎوز ﻣﺻﺋون ﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﺳﺮان ﺷورﺷﯽ و اﻗوام ﺣﻣﺎﯾﺗﮔﺮ او
را از زادﮔﺎه ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮔﺮ ﮐﺷور ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯾﮐﺮد ﺗﺎ از ﺷورش ﻣﺟدد ﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﮐوﻣت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷد و ﻧﯾﺰ درﺳﯽ ﺑﺮای دﯾﮔﺮ ﺳﺮﮐﺷﺎن و ﯾﺎﻏﯾﺎن داده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ
زﻣﯾن وﺟﺎﯾداد ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب دوﻟت ﻣﺻﺎدره ﻣﯾﮔﺮدﯾد ﻧﻪ ﺑﻧﺎم اﻣﯾﺮ .اﻣﯾﺮ ھﺮﭼﻪ از ﻋواﯾد
ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗر ھﺎ

ﻣﯽ  ۸و ﻣﯽ ۱۷

طﯾﺎرات ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ) ان ١٢-٣٢-٢٦ -

 ۱۷۰ﺑﺎل
 ٦٠ﺑﺎل

ﺟﻣﻌﺎً  ٤٥٠ﺑﺎل طﯾﺎرات ﻓﻌﺎل ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داﺷت.
ذﺧﺎﯾر راﮐﺗﯽ ﻣداﻓﻌﻪ ھواﺋﯽ و زﻣﯾﻧﯽ )راﮐت ھﺎی ﭘﯾﭼورا و دو وﯾﻧﺎ  ،ﺳﮐﺎد  ،ﻟوﻧﺎ،
ﺑﺷﻣول اورﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯾش از  ٥٠٠ﻓﯾر ﻣﯾرﺳﯾد)«.رک :ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺑرد ﯾک دوﻟت
ﺳﯾﮐوﻻر ﺑﺎ ﺟﮫﺎدﮔران ﺳﻠﻔﯽ و اﻟﻘﺎﻋده،ﻣﯽ (٢٠١٤
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دوﻟت ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد ،ﺑﺮای ﻣﺻﺎرف و ﺗﻘوﯾت اردو و ﺗﺟﮫﺰات و ﻟوازم
ﻋﺳﺎﮐﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺻﺮف ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ،ﺣﺗﯽ ﭘول ﺳﺑﺳﺎﯾدی ﮐﻪ از دوﻟت اﻧﮔﻠﯾس ﻣﯾﮔﺮﻓت،
آﻧﺮا ﻧﯾﺰ در راه ﺗﻘوﯾت اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮐﺎرﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود .وﺑﺎ ھﻣﯾن
اردو وھﻣﯾن اﻣﮐﺎﻧﺎت ﺑود ﮐﻪ او ﺗواﻧﺳت در ﺑﯾن دو اﺑﺮ ﻗدرت اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻗﺮن
،١٩اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت ﺑدھد و در ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﻣوﺟوده ﺣﻔظ ﮐﻧد و ﺑﻪ دﺳت
ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌد از ﺧود ﺑﺳﭘﺎرد.
از اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎﻧش ﻧﻪ ﮐدام ﺷﮫﺮک و ﻧﻪ ﮐدام ﻣﺎرﮐﯾت
وﻧﻪ ﺑﺎزار و ﺳﺮای ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﻗﺻﺮﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت؟ ﺑﻧﺎم اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن
در ﺑﺎﻧﮐﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﯾﭻ ﭘول و داراﺋﯽ ذﺧﯾﺮه ﻧﺷده اﺳت .ﻏﺑﺎر،ﮐﻪ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن
ﺳﺮﺳﺧت اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺑود ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯾدھد ﮐﻪ »:ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﺧﺻﯽ اﻣﯾﺮ )ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی
ﺳﺮدار ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن در اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﺮدار ﻧﺻﺮﷲ ﺧﺎن در اﻣور ﻣﺎﻟﯽ( ﺣق
ﻣداﺧﻠﻪ در اﻣور ﮐﺷور را ﻧداﺷﺗﻧد .روﯾﮫﻣﺮﻓﺗﻪ ھﯾﭻ ﮐدام از ﭘﺳﺮان اﻣﯾﺮ ﺗﺎﺟﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دار در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﻧﺑودﻧد و ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﻌﺎش دوﻟت و رﺗﺑﮥ اﻋﺰازی ﻣﯽ
زﯾﺳﺗﻧد«).درﻣﺳﯾﺮﺗﺎرﯾﺦ،ص (٦٥٧
اﻣﺎ ھﻣﯾن رھﺑﺮان و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی،ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯾش از ﻗدرت در دھﻪ  ،٩٠ﺣﺗﯽ ﯾک
ﺧﺎﻧﮥ ﮔﻠﯽ وﺑﯾش ازﭼﻧد ﮔﻠﯾم ﺳطﺮﻧﺟﯽ ﻧداﺷﺗﻧد ،اﻣﺮوز ھﺮﯾک آﻧﮫﺎ ﺻﺎﺣب ﺻدھﺎ ﻣﻠﯾون
داﻟﺮ ﭘول ﻧﻘد و ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺎزل ﮔﺮاﻧﻘﯾﻣت و وﯾﻼھﺎی ﭼﻧدﯾن ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮی و زﯾورآﻻت
طﻼﺋﯽ وﺟواھﺮات ﮔﺮاﻧﺑﮫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ درﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ودر ﺑﺎﻧک ھﺎی دوﺑﯽ
ودھﻠﯽ وﮐﺎﻧﺎدا وﺗﺮﮐﯾﻪ و ﺳوﯾس وﻏﯾﺮه ﮐﺷورھﺎ ذﺧﯾﺮه ﮐﺮده اﻧد .ﺗﻌداد ﻣﺎرﮐﯾت ھﺎی
ﺗﺟﺎرﺗﯽ وﺷﮫﺮک ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻋطﺎﻣﺣﻣدﻧور واﻟﯽ ﺑﻠﺦ و اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ﺳﺎﺑق واﻟﯽ
ھﺮات و ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﮫﯾم ﻣﻌﺎون اول ﮐﺮزی ،وﺣﺻﯾن ﻓﮫﯾم ﺑﺮادر ﻓﮫﯾم و ﺑﺮادران اﺣﻣدﺷﺎه
ﻣﺳﻌود واﺣﻣدوﻟﯽ ﮐﺮزی وﻣﺣﻣودﮐﺮزی ،ﺑﺮادران رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺮزی و ﺑﺮادر ﮐﺮﯾم
ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﻌﺎون دوم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ،در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺎﺑل وﺑﻠﺦ وھﺮات و ﻗﻧدھﺎر وﻣﻧﺎطق
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺷور ،از ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺮون اﺳت.
آﯾﺎ ﮐس ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻪ اﯾﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻣﻪ اﻣﮐﺎﻧﺎت ﭘوﻟﯽ ﺧود ،ﺑﺮای اﻋﻣﺎر ﯾک ﭘوھﻧﺗون،
ﯾﺎ ﯾک ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﺻﺮی ،ﯾﺎ ﯾک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮐوه دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ اﻋﻣﺎر ﯾک ﺑﻧد آﺑﮔﺮدان ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺷﮐﻼت ﯾک وﻟﺳواﻟﯽ ،ﺣﺗﯽ در زادﮔﺎه ﺧود ،ﺧﺷﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺷﺗﯽ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد؟
در افغانستان ھرچه ازعمرانات تاريخی ومدنی ديده ميشود  ،ماحصل دوران
حکومت امير عبدالرحمن خان ،وپسر ونواده اش امير حبيب ﷲ و امير امان ﷲ خان

پنجاه مقالۀ سيستانی

١٩٣

است .از جمله قصر دلکشا ،تاالر سالمخانه،کوتی باغچه ،قصر باغ باال،قصر آرشيف
ملی ،قصر صدارت ،قصر وزارت خارجه ،قصر زرنگار در بوستان سرای  ،ارگ شاھی
يا رياست جمھوری کابل با حصاری مستحکم و برج ھا و کنگره ھای شکوه مندش.
ﻏﺑﺎر از ﻋﻣﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺗوﺳط اﻣﯾﺮ در ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷده اﻧد ،در ﮐﺗﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﯾﺎد ﮐﺮده ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ارگ ﮐﺎﺑل ،ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﺮای ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻘﺑﺮه ﻣوﺟودۀ اﻣﯾﺮ
ً
ﺑﻌدا وﻻﯾت ﮐﺎﺑل در
ﻣوﻗﻌﯾت داﺷت ،ﻗﺻﺮ ﺑوﺳﺗﺎن ﺳﺮای ،ﻋﻣﺎرت ﻣﮫﻣﺎﻧﺧﺎﻧﻪ اﻣﯾﺮ )ﮐﻪ
آن ﻗﺮارﮔﺮﻓت( ﺑﺮج ﺷﮫﺮ آرا ،ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐوﺗﯽ ﺑﺎﻏﭼﻪ ،ﻣﮫﺗﺎب ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻧﺎم ﻗﺻﺮ ﻣﻠﮐﻪ
ﻣﺳﻣﺎ ﺑود .ﻋﻣﺎرت ﺑﺎغ ﭼﺮﻣﮔﺮی ،ﻋﻣﺎرت ﺳﺮای ﻋﻠﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻌد ھﺎ ﺣﺮﯾق ﮔﺮدﯾد .ﮔﻧﺑد
ﮐوﺗواﻟﯽ )ﮐﻪ ﺑﻌداً ﺑﺟﺎی آن ﺧﯾﺑﺮ رﺳﺗوراﻧت اﻋﻣﺎر ﮔﺮدﯾد( ،ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ،ﻣﺳﺟد ﺷﺎھﯽ،
ﻗﺻﺮ ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ .ﺳﻼﻣﺧﺎﻧﮥ ﭘﻐﻣﺎن ،ﻣﮫﺗﺎب ﻗﻠﻌﻪ ،ﻗﺻﺮ ﻗدﯾم ﭼﮫﻠﺳﺗون ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻣﺎرت
زرﻧﮔﺎر در ھﺮات ،ﻋﻣﺎرت ﺟﮫﺎن آرا و ﺑﺎغ ﺟﮫﺎن ﻧﻣﺎ در ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎن )ﺧﻠم( ،ﻗﺻﺮﺷﺎھﯽ
ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻋﻣﺎرت ﻣﻧﺰﻟﺑﺎغ ﻗﻧدھﺎر و ﯾک ﻋده ﭘل ھﺎ و ﻗﺷﻠﻪ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ درﮐﺎﺑل و ﺧوﺳت
و دھدادی ]ﻣﺰارﺷﺮﯾف[ وھﺮات وﻏﯾﺮه ).درﻣﺳﯾﺮﺗﺎرﯾﺦ ،ص (٦٥٠
ﺟﻧﺎب آﺻف آھﻧگ ،ﯾﮐﯽ از آﮔﺎھﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،در ﻣورد اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن
ﺑﺮای ﻣن اظﮫﺎر ﮐﺮد :در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭼﯾک از ﺷﺎھﺎن و اﻣﯾﺮان ،ﺑﻪ اﻧدازۀ اﻣﯾﺮ
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن آﺑﺎدی ﻧﮐﺮده اﺳت .ﺗﻣﺎم ﺑﻧﺎ ھﺎ و آﺑدات ﺑﺎ ﺷﮐوه ﺗﺎرﯾﺧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﻣﺣﺻول ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﻣﻧدی اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،اﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن و اﻣﯾﺮ اﻣﺎن ﷲ
ﺧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .آﻗﺎی آھﻧگ ﮔﻔت ﮐﻪ از ﺗﻌﻣﯾﺮات دوﻟﺗﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﺟﺎده ھﺎ و ﺣﺗﯽ درﺧﺗﺎن دو
طﺮﻓﮥ ﺳﺮﮐﮫﺎ ﯾﺎدﮔﺎری از ﺗوﺟﻪ و ﺗﻼش اﯾن ﺳﻪ اﻣﯾﺮ ﺑﻪ اﻋﻣﺎر وطن ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻗﺑل از اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،ھﯾﭻ ﺷﺎه و اﻣﯾﺮی ﺑﻣﻧظور آﺑﺎدی وﻋﻣﺮان و ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗن
ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺧود ،ﺧﺷﺗﯽ را ﺑﺮ روی ﺧﺷﺗﯽ ﻧﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد و ﺗﻣﺎم ﻋﻣﺮ ﺧود را
ً
اﺻﻼ در
ﺑﻪ ﺟﻧﮔﮫﺎ و زد و ﺧورد ھﺎی ذات اﻟﺑﯾﻧﯽ ﺳﭘﺮی ﮐﺮده اﻧد .ادارۀ ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧداﺷت .اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮐﻪ ﺗﮐﻪ و ﭼﮫﺎر ﭘﺎرﭼﻪ را
دوﺑﺎره ﺑﺎھم وﺻل ﮐﺮد و از آن ﯾک ﮐﺷور واﺣد و ﯾک ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧت.
اﻣﺎ رھﺑﺮان و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی ﺷﻣﺎ ﺑﺮادران ،دراﯾن ﮐﺷور در زﻣﺎن ﺗﺳﻠط ﺧود
ﺑﺮﮐﺎﺑل ﭼﻪ ﮐﺮدﻧد؟ آﻧﮫﺎ ھﺮ ﻋﻣﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺛل ﻗﺻﺮداراﻻﻣﺎن و ﻗﺻﺮ ﭼﮫﻠﺳﺗون را ﺑﺎ
ﺷﻠﯾک ھﺰاران راﮐت و ﺗوپ ﺗﺧﺮﯾب ﮐﺮدﻧد .آﻧﮫﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﺷﻠﻪ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺻﺎرف ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻋﻣﺎر وﺗﺟﮫﯾﺰ ﺷده ﺑود ،ﯾک ﺳﺮه وﯾﺮان ﮐﺮدﻧد .ﻗﺻﺮ داراﻻﻣﺎن
ﮐﻪ ﻧظﯾﺮش در ھﯾﭻ ﮔوﺷﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧداﺷت ،و ﺷﺑﯾﻪ ﯾک ﺷﮫﺮ ﺑود ،در ﺟﻧگ ھﺎی
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ﻗدرت طﻠﺑﯽ ﻣﯾﺎن رﺑﺎﻧﯽ وﮔﻠﺑدﯾن وﻣﺳﻌود در دھﮥ  ٩٠ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﯾد و ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﮥ
ﻣوﺣﺷﯽ ﻣﺑدل ﺷد .اﮔﺮ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ داد ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯾﺮﺳﯾدﻧد و رھﺑﺮان ﺗﺎن را ﺗﺎر وﻣﺎر و
ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻣﯾﮐﺮدﻧد ،ﺷﮐﯽ ﻧﺑود ﮐﻪ ارگ ﺷﺎھﯽ و ﻗﺻور داﺧل آن را ﻧﯾﺰ از ﺑﯾﺦ و
ﺑﻧﯾﺎد ﻧﺎﺑود ﻣﯾﮐﺮدﻧد .اﯾن ارگ و ﺣﺻﺎر ﻣﺳﺗﺣﮐﻣش )ﺑﺎ دﯾوار ﺳﻧﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﻧﺞ ﻣﺗﺮو
ارﺗﻔﺎع  ٨ﻣﺗﺮ( دردھﮥ اول اﻣﺎرت اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯾوداﻟﮫﺎی
ﺷورﺷﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم ﻣﯾﮐﺮد ،ﺑدﺳﺗور آن اﻣﯾﺮ اﻋﻣﺎر ﺷده اﺳت.
از ﻟﺣﺎظ دراﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﻪ ﮐداﻣﯾک از رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳﯽ از
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺎ رھﺑﺮان اﺳﻼﻣﯾﺳت وﻣدﻋﯾﺎن ﻋداﻟت اﺳﻼﻣﯽ ،از رﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺰاری و ﮐﺮﯾم
ﺧﻠﯾﻠﯽ و ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم وﻣﺣﻘق و ازﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ﺗﺎ ﻋﺑداﻟﺮﺷﯾد دوﺳﺗم و از اﺣﻣدﺷﺎه
ﻣﺳﻌود ﺗﺎ ﻋطﺎ ﻣﺣﻣدﻧور و ﺗورن اﺳﻣﺎﻋﯾل و ﺣﮐﻣﯾﺗﺎر و ﺳﯾﺎف وﻏﯾﺮه رھﺑﺮان وﻗوﻣﺎﻧدان
ﺗﻧظﯾﻣﯽ ،ﺗواﻧﺳﺗﻪ اﻧد ﺑﮫﺗﺮ از اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،اﻣﻧﯾت وﻋداﻟت را در ﮐﺷور ﺗﺎﻣﯾن
ﻧﻣﺎﯾد؟
ﺧون اﻓﺷﺎﻧﯽ وﮐﺷﺗﺎری ﮐﻪ در دو روز)١٠و ١١ﻓﺑﺮوی ١٩٩٣م( ﺑدﺳﺗوراﺣﻣدﺷﺎه
ﻣﺳﻌود ورﺑﺎﻧﯽ وﺳﯾﺎف ،در ﻣﺣﻠﮥ ھﺰاره ﻧﺷﯾن اﻓﺷﺎر ﮐﺎﺑل ﺻورت ﮔﺮﻓت ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ
از ﮐﺷﺗﺎرھﺰاره ھﺎ در دوﺳﺎل ﺟﻧگ ﺑﺎ اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن اﺳت ،وﻟﯽ ﻋﺟﯾب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﻪ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ھﺰاره ،از ظﻠم اﻣﯾﺮدر  ١٢١ﺳﺎل ﻗﺑل ،ﺗﺎھﻧوز ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯾﮐﺷﻧد وﻟﯽ ازﻓﺎﺟﻌﮥ
 ٢١ﺳﺎل ﻗﺑل اﻓﺷﺎر ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺗﻼن زﻧدۀ ﻣﺮدم ھﺰاره ،ﻻل اﻧد؟ دﻟﯾل اﯾن ﮐﺎر ﻣﮔﺮاﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود :رھﺑﺮان ﺗﺎن ازﺟﻣﻠﻪ ﻣﺣﻣدﻣﺣﻘق ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺗن ﭼﻧد ﺻد
ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ،از داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ )در ﺻورت ﭘﯾﺮوزی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ١٣٩٣ش( ﺧون
ﺷﮫدای ھﺰاره را ﺑﻔﺮﺷد و ﺧﺎطﺮۀ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻓﺷﺎر را از ﺧﺎطﺮ ﺗﺎن ﭘﺎک ﻧﻣﺎﯾد؟ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﻪ
اﯾن رھﺑﺮ ﺗﺎن وﻗﺗﯽ ﭘﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودش درﻣﯾﺎن ﺑﺎﺷد ،از ﻓﺮوش ﺧون ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺎن ھم
درﯾﻎ ﻧﻣﯾورزد.
ﻣﯾﮔوﯾﯾد ،اﻣﯾﺮ از ﺳﺮان ﻣﻘﺗوﻟﯾن ﮐﻠﻪ ﻣﻧﺎرھﺎ ﻣﯾﺳﺎﺧت .ﻣن ﭼﻧﯾن ﻋﻣل زﺷت را
ﻣﺣﮐوم ﻣﯾﮐﻧم،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﻣﯾﺰان ﺧﺷوﻧت ﻣﯾﺎن اﻣﯾﺮ و رھﺑﺮان ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھم ﯾﺎد
آورﺷوم ﮐﻪ ﺑﻠﯽ اﻣﯾﺮ از ﺟﻣﺟﻣﮥ ﯾﺎﻏﯾﺎن و ﺑﻐﺎوت ﮔﻧﻧدﮔﺎن ،ﮐﻪ در ﻣﯾداﻧﮫﺎی ﺟﻧگ ﮐﺷﺗﻪ
ﻣﯾﺷدﻧد ،ﭼﻪ ھﺰاره وﭼﻪ ﭘﺷﺗون ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯾد از ﻓﺎﺗﺣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭼون :ﺗﯾﻣورﻟﻧگ،
ﻧﺎدراﻓﺷﺎر و ﺑﺎﺑر،ﮐﻠﻪ ﻣﻧﺎرھﺎ ﻣﯾﺳﺎﺧت ،ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷورﺷﯾﺎن را ﺑﺗﺮﺳﺎﻧد و آﻧﮫﺎ را وادار
ﺑﻪ اطﺎﻋت از دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ از رھﺑﺮان ﺗﺎن ھم ﺑﮔوﺋﯾد ﮐﻪ در دھﻪ ٩٠م ﯾﻌﻧﯽ
در ﻋﮫد ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮوﻓﯾﺳﺮﻣﺟددی وﭘﺮوﻓﯾﺳﺮ رﺑﺎﻧﯽ  ،در ﮐﺎﺑل از ﭘﺳﺗﺎن ھﺎی
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ﺑﺮﯾدۀ زﻧﺎن ﻣظﻠوم »ﺳﯾﻧﻪ ﻣﻧﺎرھﺎ« ﯾﺎ »اﻧﺑﺎرھﺎی ﭘﺳﺗﺎن « ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑودﻧد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ در ﺟﻧﮔﮫﺎی ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺷﺮﮐت داﺷﺗﻧد و ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺟددی و رﺑﺎﻧﯽ،
دﺳت ﺑﻪ ﺷورش وآﺷوب زده ﺑودﻧد ،از ﺳوی ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ورھﺑﺮان ﺗﺎن ،ﺑﺎ وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾن
ﺷﮐﻧﺟﻪ ھﺎ وﺗﺟﺎوزات ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﺮھﻧﻪ رﻗﺻﺎﻧدن آﻧﺎن در ﻣﺣﺎﻓل ﺗﻧﻔﮔداران ﺟﮫﺎدی واﻧواع
ﺗﺣﻘﯾﺮھﺎ وﺗوھﯾن ھﺎ روﺑﺮو ﺑودﻧد .در ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﻧﻪ و ﺳﺮک اول ﺳﯾﻠو وﮐوﺗﮥ ﺳﻧﮔﯽ و
ﺗﺷﻧﺎب ھﺎی ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ،ﺑﯾﻠﺮھﺎی ﻣﻣﻠو از ﭘﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﺑﺮﯾدۀ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾن ﺗوﻗف داده
ﺷده  ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدادﻧد وﺑﻌد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد اﮔﺮ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﺳﺮﻧوﺷﯾﺗﯽ دﭼﺎر
ﺷود،ﭘول وﻣوﺗﺮ و زﯾورات زﻧﺎﻧﻪ را ﺑﮔذارﯾد و ازاﯾﻧﺟﺎ دور ﺷوﯾد .رواﯾﺎت ﺗﮐﺎﻧدھﻧده
ای از ﺟﻧﺎﯾﺎت وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ درﮐﺎﺑل را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﮐﺗﺎب»ﻣﻘدﻣﻪ ﯾﯽ ﺑﺮﮐودﺗﺎی ﺛور
وﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑﺧواﻧﯾد.
اﮔﺮ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﻪ ﭘﺳﺗﺎن ھﺎی ﭼﻧد زن در ﻣﻧﺎطق ﺷورﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻣﯾﺮدرﺟﻧگ ﺑوده اﻧد ،ﻣﺛﻠﻪ ﺷده اﺳت؟ ﻣﻌﻠوﻣدار ،ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ در ﺣق زﻧﺎن از ﺳوی اﻣﯾﺮ
وﻋﺳﺎﮐﺮ اﻣﯾﺮ ﺻورت ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد رھﺑﺮ ﯾﺎ ﻗوﻣﺎﻧدان ﺗﻧظﯾﻣﯽ را ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧگ زده را ،ﺑﮫﺗﺮاز
اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺣﻣن ﺧﺎن  ،اداره و اﻣﻧﯾت را در آن ﻣﺳﺗﻘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷد؟ طورﯾﮐﻪ در زﻣﺎن آن
اﻣﯾﺮ در ﯾک ﺳﺎل ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ ﻓﻘﺮۀ ﻗﺗل در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺷور رخ ﻧﻣﯾداد؟ ﻣﻌﻠوﻣدار ھﯾﭻ ﯾک
از ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ
ﺑﺎﺷﻧد.
غبار می نويسد»:اميرعبدالرحمن خان در حفظ امنيت بشدت کوشيد تا جائيکه
بقول ميرزا يعقوب علی خان خافی نويسندۀ معاصر امير ،شخص متھم به دزدی به دار
کشيده ميشد و کاروانھای تجارتی اگر مورد سرقت قرار ميگرفت ،اموال مسروقه کامالً
پيدا و به تجار مسترد ميگرديد .او ميگويد :روزی مقداری پول در دستمالی پيچيده در
معبرعام )شور بازار( افتاده بود ،و کسی جرئت برداشتن نداشت تا سپاھی کوتوالی
)پوليس( رسيد و برداشت و در چوک شھر آويخت ،صاحبش آمد و نشانی گفت و
بگرفت )«.غبار،ھمان اثر ،ص (٦٤٨
ﻏﺑﺎر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد:اﻣﯾﺮ ،ﻣﺻﺎرف ﺷﺧﺻﯽ ﺣﮐﺎم و ﻣﺎﻣورﯾن را ﮐﻪ از ﻣﺮدم
ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد ،ﻣﻧﻊ ﮐﺮد و اﻋﻼن ﻧﻣود ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑدون ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾن دوﻟت ﺑﻪ ھﯾﭻ ﻣﺎﻣور ﭘول و
ﺟﻧس ﻧدھد .اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ھدﯾﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻧﮫﺎ ﻣﯽ داد ،آﻧﮫﺎ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﮐﻪ ﻧﻘد و ﺟﻧس را
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ﺗﺣوﯾل ﺧﺰاﯾن دوﻟت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺎﻣورﯾن ﻣﺮاﻗﺑت ﻣﯾﺷدﻧد و در ﺻورت ﺗﮐﺛر داراﯾﯽ
ﺑﻧوﻋﯽ از اﻧواع ﻣﺻﺎدره ﻣﯾﮔﺮدﯾدﻧد .راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻣور ﻣﺗﺟﺎوز از ﻣﺮدم رأی
ً
ﺑﻌﺿﺎ در
ﻣﯾﺧواﺳت و در ﺻورت ﺷﮐﺎﯾت ﻣﺮدم ]ﻣﺟﺮم را[ﻣﺟﺎزات ﻣﯾﻧﻣود .اﯾن ﻣﺟﺎزات
ﻣﻧظﺮ ﻋﺎم و ﭼوک ﮐﺎﺑل ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﮔﺮدﯾد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ادارۀ ﻋﮫد ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺳﯾس ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ
ﻣﺎﻣوری ﻋﮫد ﻋدم ﺧﯾﺎﻧت ﺑﻪ ﻣﺮدم و دوﻟت ﺑﺑﻧدد و در ﺻورت ﺗﺧﻠف از ﺑﯾن ﺑﺮده ﺷود.
اﻣﯾﺮ ﺑﺳت ﺧﺮﻗﻪ ﻗﻧدھﺎر را ﮐﻪ ﭘﻧﺎھﮔﺎه ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺑود ،درھم ﺷﮐﺳت و ﭘﻧﺎھﻧدۀ آن )ﻣﺣﻣد
ﯾوﺳف ﺑﺮادر ﺳﺮدار ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن( را ﮐور ﮐﺮد) «.ھﻣﺎﻧﺟﺎ(
ﺷﺎﯾد ﮔﻔﺗﻪ ﺷود ﮐﻪ در ﻋﮫد اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن  ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺑود ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﻧﺑود ،اﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺑود .وآزادی ﺑﯾﺎن وﺟود ﻧداﺷت .درﺳت اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﭼﯾﺰ ھﺎ در
آن زﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮐﻪ در اﮐﺛﺮﯾت ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ھم وﺟود ﻧداﺷت و
ﺣﺗﯽ ﺑﺮق و از ﺑﺮﮐت ﺑﺮق ،رادﯾو وﺗﻠوﯾﺰﯾون و اﻧﺗﺮﻧت ﻧﯾﺰ وﺟود ﻧداﺷت .ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﯾﻧﮫﺎ،
ﮐﻪ ﻣوﺗﺮ وطﯾﺎره و راﮐت ھﺎی دور ﺑﺮد وﺳﻼح ﻣدرن ﺟﻧﮔﯽ و ﺣﺗﯽ ﻧظﺎﻣﮫﺎی دﻣوﮐﺮاﺗﯾک
ھم وﺟود ﻧداﺷت،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ھم ﺑﺮق و دﺳت آورد ھﺎی اﻟﮐﺗﺮوﻧﯾﮐﯽ )رادﯾو وﺗﻠوﯾﺰﯾون
واﻧﺗﺮﻧت وآی ﻓون وﻣوﺑﺎﯾل( وھم آزادی ﺑﯾﺎن وﺟود دارد،ﭼﻪ ﮐﻧﯾم ﮐﻪ اﻣﻧﯾت وﻣﺻﺋوﻧﯾت
وﺟود ﻧدارد ،وﻟﯽ در زﻣﺎن اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،اﻣﻧﯾت ﺟﺎﻧﯽ وﻣﺎﻟﯽ وﺟود داﺷت ،واﮔﺮ
ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ ﭘول ﻧﻘد از ﯾک ﮔوﺷﮥ ﮐﺷور ﺑﻪ ﮔوﺷﮥ دﯾﮔﺮش ﺳﻔﺮﻣﯾﮐﺮد ،ﮐﺳﯽ را
ﺟﺮﺋت آن ﻧﺑود ﮐﻪ ﻣﺎل دﯾﮔﺮی را ﺑﺎزور ﺑﮔﯾﺮد ودﺳت ﺑﻪ ﻗﺗل ودزدی وزورﮔوﺋﯽ ﺑﺰﻧد،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧون دوﻟت و ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮاو ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺷد اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﻪ
درﮐﺷور ﻣﺎ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ھﺳت وﻟﯽ ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺑﯽ ﺑﻧد ﺑﺎری و زورﮔوﺋﯽ و اﺟﺣﺎف ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺳﺗوه آورده اﺳت ،ھﺮ زور آور و ﺟﻧگ ﺳﺎﻻری ﻣﯾﺗواﻧد در راه ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم
را ﻣورد ﻗﺗل و ﺗﺟﺎوز ﻗﺮار ﺑدھد وﮐس از وی ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭘﺮﺳد ﮐﻪ ﭼﺮا؟
ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺷم ﺑﺳﺗﻪ ﺑﺮاﻣﯾﺮ آھﻧﯾن ﻣﯾﺗﺎزﻧد ،ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ ﻧﻣود ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
ﯾﮐﯽ از رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳﯽ،ﺟﮫﺎدی ﯾﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺧود را ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧدازۀ ﯾک دھم
اﻣﯾﺮ دراﯾن ﮐﺷور دﺳت ﺑﻪ اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﺮاﻧﯽ وﻣدﻧﯽ زده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﭼﻧﯾن
رھﺑﺮاﻧﯽ وﺟود ﻧدارﻧد و اﮔﺮ وﺟود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد،ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺮ در آﺧور آی اس آی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دارﻧد ،ﯾﺎ ﺳﺮ در ﺗوﺑﺮۀ اﺳﺗﺧﺑﺎرات روﺳﯾﻪ و اﯾﺮان  ،وھﯾﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ودﺳت
آوردی ﺟﺰ وﯾﺮان ﮐﺮدن و ﺗﮐﻪ ﺗﮐﻪ ﮐﺮدن ﮐﺷور ﮐﺎر دﯾﮔﺮی ﻧﺧواھﻧد داﺷت ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ھﺮﯾک ازﺳﺮان و رھﺑﺮان اﻗوام ﺷﺎن در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٩٠ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم در ﻣﺣدودۀ ﻗدرت ﺧود
ﺑﺮای ﺧود دوﻟﺗﮐﯽ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑودﻧد و وﻗﺗﯽ ﯾﮐﯽ ازاﻗوام و اﺗﻧﯾک ھﺎی دﯾﮔﺮ از ﺳﺎﺣﮥ ﻧﻔوذ
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ﺷﺎن ﻋﺑور ﻣﯾﮐﺮد و دﺳﺗﮔﯾﺮ ﻣﯾﺷد ،ﺑﺮﻓﺮق ﺳﺮ آن ﺑدﺑﺧت  ،ﻣﯾﺦ ھﺎی  ٦اﻧﭼﻪ ﻣﯾﮐوﺑﯾدﻧد و
ﭘﺳﺗﺎن زﻧﺎن اﻗوام دﯾﮔﺮ را ﻣﯽ ﺑﺮﯾدﻧد و در ﺑﯾﻠﺮھﺎ ذﺧﯾﺮه ﻣﯾﮐﺮدﻧد.
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رھﺑﺮان و ﻗوﻣﺎﻧﺎﻧﺎن ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی در دھﻪ  ٩٠ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم
ﭼﻧﺎن ﻧﻧﮔﯾن وﺷﺮم آوراﺳت ﮐﻪ اﮔﺮﻗﻠﻣﺑدﺳﺗﺎن ﯾﺎوه ﮔو ،اﻧدک وﺟدان داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﻣﺮوری ﺑﺮﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رھﺑﺮان و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی ﻗوم ﺧود ،ﻏﺮق ﺧﺟﺎﻟت و
ﺷﺮﻣﻧدﮔﯽ ﺷوﻧد و ﻣﻧﺑﻌد ﺑﻪ زﺷﺗﯽ ﻧﺎم اﻣﯾﺮ آھﻧﯾن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯾﺎورﻧد ،زﯾﺮا در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻘب اﻓﺗﺎده وﮐﻣﺗﺮ ﺑﺎﺳواد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻗدرت ﺑدﺳت ھﺮﮐﺳﯽ ﮐﻪ اﻓﺗﺎده  ،از آن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﻗﺗدارﺷﺧﺻﯽ و اﺗﻧﯾﮐﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮده اﺳت .وﺧوﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل رھﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ
ﻋﻣﺮان وﺷﮐوﻓﺎﺋﯽ دراﯾن وطن زده اﻧد و ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی دﯾدﻧﯽ وﻣدﻧﯽ از ﺧود ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧده
اﻧد.

آقايان بازماندگان امير آھنين که ضيائی تخلص داريد!
ﻋﻠت ﻧﮔﺎرش اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻧواﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺑﯽ ﺷﯾﻣﻪ و ﺑﯽ رﻣق ،ﯾﮐﯽ از
واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺧﺎﻧوادۀ ﺿﯾﺎﺋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود اطﻼع از ﻧﺷﺮ ﮐﺗﺎب»ﺳﯾﻣﺎی اﻣﯾﺮآھﻧﯾن،
اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن درﺗﺎج اﻟﺗوارﯾﺦ« ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﯾﺎ ﻧﺧواﺳﺗﻪ ﻧﺳﺧﻪ ای از آن را
ﺑدﺳت آورد و ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻟطﻔﺎً ﺗﺎرﯾﺦ ﭘدران و ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﯾﺎﺳت ﺗﺎن را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺧود را ﺑﯾش از آﻧﭼﻪ
ﻣﯾداﻧﯾد ،آﮔﺎه ﺑﺳﺎزﯾد .ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺗﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﮫﺟﯾﺰات ﻧظﺎﻣﯽ را ﻧﻔﺮوﺧﺗﻪ و ﭘول
آن را در ﺑﺎﻧک ھﺎی ﺧﺎرج ذﺧﯾﺮه ﻧﮐﺮده اﻧد ،ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺧود را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠت ﺳﺮاﻓﮔﻧده
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺗﺎن ،ﺑﺎ اﻣﮐﺎﻧﺎت اﻧدک ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ و اردوی ﮐﻣﺗﺮ و
ﻏﯾﺮﻣﺟﮫﺰ ﺑﺎ ﺳﻼح ھﺎی ﻣدرن اﻣﺮوزی  ،اﯾن وطن را از ﻧﺎﺑودی و ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷدن
ﻧﮔﺎه داﺷﺗﻧد و ﺑﻪ ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌد از ﺧود ارﻣﻐﺎن ﮐﺮدﻧد .آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﻪ ﺧط دﯾورﻧد
را ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾس ،در آن اوﺿﺎع واﺣوال ،ﺧطﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ اﻣﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورﻧد،
اﮐﻧون ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻧد ھﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﻣﯾﺮ را از ﺷﺮدﺳﺎﯾس و ﺗوطﺋﻪ ھﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾن
اﻧﮔﻠﯾس ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد ﮐﻪ ازﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﻪ اﯾﻧطﺮف ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗﺮورﯾﺳﺗﺎن اﻧﺗﺣﺎری ﻣﯾﻔﺮﺳﺗد ﺗﺎ ھﺮ روز ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری ﺧود ﻣﺮدم ﺑﯾﮔﻧﺎه اﻓﻐﺎن را
ﺑﮐﺷﻧد .ﻣﮐﺎﺗب و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺣﯽ و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت دوﻟﺗﯽ را ﻣﻧﻔﺟﺮ ﺑﺳﺎزﻧد و روﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی
واﺣﯾﺎء ﻣﺟدد ﮐﺷور را ﮐﻪ از ﺳوی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻣوﯾل ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزﻧد .
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ازﻣدت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو در اﯾن طﺮف ﺧط دﯾورﻧد ،ﺑداﺧل وﻻﯾت
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ﺟﻧوب وﺟﻧوب ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش آﻣده و ﭘوﺳﺗﻪ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد وﻗوت ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ
ﺧود را در اﯾن ﭘوﺳﺗﻪ ﺟﺎ ﺑﺟﺎ ﮐﺮده ﻣﯾﺮود .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻣﮐﺎﻧﺎت وآﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗﺮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻋﮫد اﻣﯾﺮ ﻋﺑﺎﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،اﮔﺮ ﺗوان دارد،
ﭼﺮا ﺟﻠو ﭘﯾﺷﺮوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯽ ﮔﯾﺮد؟ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ دﺳت آﻣوز
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ اﺳت ،ﯾﮐﯽ از ﻣﺧوﻓﺗﺮﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮود ﮐﻪ ﺣﺗﯽ
اﻣﺮﯾﮐﺎ را ﺑﺎ ھﻣﻪ ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﻧظﺎﻣﯽ اش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻣﯾن ﮔﯾﺮ ﮐﺮده اﺳت .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد
ﺑﺰرﮔﺎن و رھﺑﺮان آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧد و او را ﺳﺮزﻧش ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﻣﺮد ﺷوﻧد و اﯾن
وطن را اﮔﺮ دوﺳت دارﻧد ،از ﺷﺮ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻧﯽ آن ﮐﺷور ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد و ﺑﻪ ﻣﺎ
و ﻣﺮدم ﮐﺷورﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺗﺮ و ﺧوﺑﺗﺮ از اﻣﯾﺮان و ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺑق ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
اداره ﮐﺮده و ﻣﺗﺣد ﻧﮔﺎھداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺎ ھم از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﯾﮐوﺋﯽ ﯾﺎد ﮐﻧﯾم.
ﻣن ﺑﻧﺎﺑﺮ دﻻﯾل وﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎورم را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻣﯾﺮ اﻓﺰوده اﺳت ،ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ
ﺟواﻧﺎن و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻣﺗﺮ از روی اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﯾﺷﺗﺮ از روی اﺣﺳﺎﺳﺎت
اﺗﻧﯾﮐﯽ ﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ ،ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور را در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﯾﺮ آھﻧﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﮐﺗﺎب »ﺳﯾﻣﺎی اﻣﯾﺮ آھﻧﯾن  ،اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن« را ﻧوﺷﺗم ﮐﻪ در ﮐﺎﺑل از
ﺳوی اﻧﺗﺷﺎرات داﻧش ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد .ﻣﻣﮐن اﺳت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﻪ ﭘﺮﺳت و
ﻗوﻣﮔﺮا و ﻏﯾﺮه ﻧﺎﻣﮫﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﺑدھﻧد ،وﻟﯽ ﭼﻧﯾن اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾم ﺑﻪ اﻧدازۀ ﭘﺷﯾﺰی
ارزش ﻧدارد ،ﺑﻠﮐﻪ وظﯾﻔﮥ اﺧﻼﻗﯽ وﻣﻠﯽ ﺧود داﻧﺳﺗم ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣن از دورۀ
ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﯾﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت وی درک ﮐﺮده ام  ،از طﺮﯾق اﯾن ﮐﺗﺎب در
دﺳﺗﺮس ﺟواﻧﺎن وطن ﻗﺮار ﺑدھم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن ،رﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳت وﮐﯾﺎﺳت را،از رﺟﺎل
ﻏﺎرت وﭼﭘﺎول و ﻣﺰدورﮐﺷورھﺎی ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻣﯾﺰ ﺑدھﻧد و ﺑﺮھﺮﮐﻪ ﻏﺎرﺗﮔﺮ و ﭼﭘﺎوﻟﮔﺮ و
ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﺮﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم وطن ﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﻧﻔﺮﯾن اﺑدی ﺧود را ﺑﻔﺮﺳﺗﻧد.
ﭘﺎﯾﺎن
٢٠١٤ /٧/١
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مقالۀ شانزدھم
بی عدالتی وفقر درافغانستان بيداد ميکند!
چی بايد کرد؟
ھﻣوطﻧﺎن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس وﺑﺎ درد وﺑﺎ درک اﻓﻐﺎن ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﮐﺷورﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو در آﺗش ﺟﻧگ ھﺎی ﻗدرت طﻠﺑﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟوﺋﯽ ﻋده ﺋﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی
ﺧود ﺧواه و ﺑﯽ رﺣم وﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﺟﺎﻧب ﺳوﺧﺗﻪ ﻣﯾﺮود .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾن ﺧود
ﺧواھﯾﮫﺎ ،وﻗدرت طﻠﺑﯾﮫﺎ ،اﮐﻧون ﺷﯾﺮازۀ وﺣدت ﻣﻠﯽ از ھم ﭘﺎﺷﯾده اﺳت.ﮐﺷورھﺎی طﻣﺎع
ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺗوﺳط اﺟﻧﺗﮫﺎ وﮔﻣﺎﺷﺗﻪ ﮔﺎن ﺧود ﺑﻪ اﯾن ﺗﻔﺮﻗﻪ ھﺎ داﻣن ﻣﯾﺰﻧﻧد .ﯾک اﻗﻠﺑت ﻗدرﺗﻣﻧد
دﺳت ﻧﺷﺎﻧدۀ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺮﺑﮥ زﺑﺎن ،ﻗوم ،ﻧﮋاد و ﻣذھب ،ﻣﺮدم را
ﺑﻪ اﻧواع ﺗﻔﺮﻗﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺟﺎن ھم اﻧداﺧﺗﻪ اﻧد و ﺧود ﺑﺮﻗدرت و ﺛﺮوت و داراﺋﯽ ھﺎی
ﺧود در ﺑﺎﻧک ھﺎی ﺧﺎرج اﻓﺰوده ﻣﯾﺮوﻧد و اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷب ﺧود ﻣﺣﺗﺎج اﻧد.
ﻧﺎ اﻣﻧﯽ  ،دزدی  ،ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﮐودﮐﺎن و اﺧﺗطﺎف دﺧﺗﺮان وﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﺮای
ﺑﺎﺟﮔﯾﺮی از ﺳوی ﺑﺎﻧدھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ وﻻﯾﺎت ﺑﯾداد ﻣﯾﮐﻧد .ﻏﺻب
ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ وﺛﺮوﺗﮫﺎی طﺑﯾﻌﯽ از ﺳوی زورﻣﻧدان و ﺑﻧﯾﺎد
ﺷﮫﺮک ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﺳب ﻣﻧﻔﻌت ﺷﺧﺻﯽ ﺗوﺳط ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران در ﮐﺎﺑل و ﺑﻠﺦ
و ھﺮات و ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﻧﻧﮔﺮھﺎر وﻏﯾﺮه ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺷور اظﮫﺮ ﻣن اﻟﺷﻣس اﺳت .ﻣﺮاﺟﻊ
ﺷﮐﺎﯾﺎت و ﺑﺎزﺧواﺳت و ﻋداﻟت از ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ﺑﺮ زورﻣﻧدان ﻋﺎﺟﺰاﻧد .ﺗﻘﻠب در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ وﺷﮐﺎﯾﺎت ﮔﺳﺗﺮدۀ ﮐﺎﻧدﯾدان ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺑﺎ ﺗظﺎھﺮات داد
ﺧواھﺎﻧﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺎﺑل وھﺮات وﺳﻣﻧﮔﺎن وﺟﻼل آﺑﺎد وﻏﺰﻧﯽ وﺧوﺳت و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺷور و زورﮔوﺋﯽ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮز اﻓﺗﺿﺎح رﺳﯾده اﺳت.
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اﺧﺗﻼس و رﺷوه ﺧواری و اﺧﺎذی در ﺗﻣﺎم ﺳطوح وﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺷور ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑﺣﯾث ﺑدﻧﺎم ﺗﺮﯾن ﮐﺷور ﻓﺎﺳد در ﺟﮫﺎن رﻗم زده اﺳت  .ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎ داﻟﺮ ﮐﻣک ھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره ﺳﺎزی واﺣﯾﺎء ﻣﺟدد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺑﺟﺎی ﻣﺻﺮف در
ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮥ زراﻋت و آﺑﯾﺎری و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎرف واﻧﮐﺷﺎف ﺻﻧﺎﯾﻊ و
اﯾﺟﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت ﺗوﻟﯾدی ﺑﻣﻧظور اﺷﺗﻐﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯾﮐﺎر وﻓﻘﯾﺮ ،ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ در راه
ھﺎی ﺑﮐﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺑﺧش ﻋﻣدۀ آن ﭘوﻟﮫﺎ در ﺣﺳﺎب ﺧﺻوﺻﯽ

وزرای

رﺷوﺗﺧوار و ﻓﺎﺳد ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻓﻘﺮ و ﺑﯾﮐﺎری  ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﯽ ،ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ،ﺑﯽ
ﻏوری وﺑﯽ ﺑﺎزﺧواﺳﺗﯽ ،وﺣق ﺗﻠﻔﯽ و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری در ﮐﺷور روز ﺗﺎ روز ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺷده
ﻣﯾﺮود و وطن را در ﺳﺮاﺷﯾﺑﯽ ﺳﻘوط و زوال ﻗﺮارداده اﺳت .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻧﺎﺻﺮ اﺟﯾﺮو ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ ﺷده از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺻﺮوف ﺗﻌﻣﯾق
اﻓﺗﺮاق ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑﻣﻧظور ﺑﺮھم زدن وﺣدت ﻣﻠﯽ و اﺷﺗﻌﺎل ﯾک ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ
اﻧد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﻪ آوازه ھﺎی ﺗﺟﺰﯾﻪ طﻠﺑﯽ را ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺳﺎﯾﺗﮫﺎی اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ ﻣﺰدور زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯾﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﺣﺿور  ٤٨ﮐﺷورﺟﮫﺎن ﺑﻣﻧظورﺳﺮﮐوب اﻓﺮاطﯾون و ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت  ،ﻧﻪ
ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﻣﻧﯾت ﺑﺮﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ از ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ وﻓﻘدان ﻣواد
ً
ﺷدﯾدا دﭼﺎر ﺗﻧﮔدﺳﺗﯽ اﺳﺗﻧد.
ﻣورد ﺿﺮوت اوﻟﯾﻪ ﺧود ﻧﯾﺰ
ً
اﺧﯾﺮا ﻣوﺳﺳﻪء ﻏﯾﺮ دوﻟﺗﯽ "ﺗﺣﻘﻳق و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ً در ﮔﺰارﺷﻲ اﻋﻼم
ﻛﺮد ﮐﻪ  :ﺑﻳش از  ٧٠ﻓﯾﺻد اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺣﺮان ﻏذاﻳﻲ رو ﺑﻪ رو ھﺳﺗﻧد و  ٣٦ﻓﯾﺻد آﻧﺎن
ﺑﺎ ﺧطﺮ ﻗﺣطﯽ ﻣواﺟﻪ ھﺳﺗﻧد".ﭘﺎﻻ ﻛﺎﻧﺗور" رﺋﻳس اﻳن ﻣوﺳﺳﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﻳش ﻓﻘﺮ و
ﺗﻧﮔدﺳﺗﻲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اظﮫﺎر داﺷت :ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ ھﺎ ﺑﻳش از ﺷﮫﺮھﺎ از اﻳن وﺿﻌﻳت رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﮐﻧون درﺣدود ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون اﻓﻐﺎن زﯾﺮ ﺧط ﻓﻘﺮ
ﻗﺮار دارﻧد و ﺑﯾش از  ٩ﻣﯾﻠﯾون ﺑﺎﮔﺮﺳﻧﮔﯽ و ﻣﺮگ ﺣﺗﻣﯽ روﺑﺮو اﻧد .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطﺮ اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺑﻠﻎ ٦٥٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﮐﻣک
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣوده اﺳت ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺗﺮس ﮔﺮﺳﻧﻪ ﮔﺎن و
ﻗﺣطﯽ زدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧد.
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از ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ دو طﺑﻘﮥ ﻣﺷﺧص ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد :ﯾﮐﯽ
اﻗﻠﯾت ﺛﺮوﺗﻣﻧد ﻣﺳﻠط ﺑﺮﺳﺮﻧوﺷت ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺳﺧﺗﯽ ﭘﻧﺞ درﺻد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد ،و
دﯾﮔﺮی ﺗوده ھﺎی ﻓﻘﯾﺮ ﮔﺮﺳﻧﻪ وھﺮدم ﺷﮫﯾد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷب ﺧود ﻣﺣﺗﺎج اﻧد .طﺑﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻣﻧد
ھﻣﺎﻧﺎ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و رھﺑﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن و واﻟﯾﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از
وزﯾﺮان وﺗﺎﺟﺮان و ﻗﺮارداد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻣﺮاﻧﯽ و ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾﺮ
ﻣﺳﺋول و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣواد ﻣﺧدر و ﻏﺎﺻﺑﺎن ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی دوﻟﺗﯽ وداراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ در ﻓﮐﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮو دﺳت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻣﺮوزاﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در وﺿﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑد اﻗﺗﺻﺎدی ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ،
ﺑﯾﮐﺎری و ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ دﺳت و ﮔﺮﯾﺑﺎن اﻧد .ﺻدھﺎ و ھﺰاران ﺧﺎﻧواده از ﺑﯾﺟﺎ ﺷدﮔﺎن و
آوارﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺟﺎت از ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧود ﺷده اﻧد ودر اطﺮاف ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ در اطﺮاف ﮐﺎﺑل ،در زﯾﺮﺧﯾﻣﻪ
ھﺎی ﻣﻧدرس  ،ﺑدون داﺷﺗن ﻏذا ،داوا ،و ﭘوﺷﺎک دراﯾن زﻣﺳﺗﺎن ﺳﺮد اﻧﺗظﺎر ﻣﺮگ را
ﻣﯾﮐﺷﻧد .ﻣﮔﺮدوﻟت ﺑدون ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل زار اﯾن ﻣﺮدم ٢٨٠ ،ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ را ﺑﻣﻧظور
ﻓﺮﯾب اذھﺎن ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺟﯾب ﯾک ﻋده از ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ زﯾﺮﻧﺎم "ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ"
ﻣﯾﺮﯾﺰد.
ﭼﻧدی ﻗﺑل ﻣﺮﮐﺰ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ "ﮐﺎﺗﮫم ھوس" درﻟﻧدن اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ آﺗش ﺷورش ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
داﻣن زده و ﺧطﺮ ﺟدی ﺳﺗﺮاﺗﯾﮋﯾک را ﺑﻪ ﻣﯾﺎن آورده اﺳت .اﯾن ﻧﮫﺎد ﻣﯾﮔوﯾد  ،ﻏﺿب
ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﻣﺮدم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻓﺮاد زورﻣﻧد ،اﻧﺰوای ﺳﯾﺎﺳﯽ رﻗﺑﺎی ﺣﺰﺑﯽ
وﻗوﻣﯽ ،دﺳﺗﮔﯾﺮی ھﺎی ﺧود ﺳﺮاﻧﻪ و ﻏﯾﺮه از ﺟﻣﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﻧد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ،ﺑﻪ ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﻪ
طﺎﻟﺑﺎن وا ﻣﯽ دارد  .ﮐﺎﺗﮫم ھوس،ﺧﺑﺮﻣﯾدھد ﮐﻪ ﻓﻘدان ﻋداﻟت و اﺳﺗﻔﺎده ﺟوﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ،ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻣک ﮐﺮده اﺳت ﺗﺎ داﻣﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﺎن را در ﺧﺎرج از
ﻣﺣﻼت ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺷﺎن ،ﮔﺳﺗﺮش دھﻧد .ﮔﺰارش ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد اﻓﻐﺎن را ﺑﻪ دﻟﯾل
ﻋﻔو ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران و ﻗﺎﭼﺎﻗﺑﺮان ﻣواد ﻣﺧدر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻗدرﺗﻣﻧد ﭘﯾوﻧد ﻧﺰدﯾک دارﻧد ،ﻣﺗﮫم
ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﺷﮐﻧﯽ ﮐﺮده اﺳت  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻧﺎد اﻓﺷﺎ ﺷده ﺗوﺳط وﯾﮐﯽ ﻟﯾﮐس ،رﯾﯾس ﺟﻣﮫور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮﻣﺎن آزادی ﭼﻧدﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر ﺧطﺮﻧﺎک و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر را داده اﺳت،
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗوﺳط ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ و اﯾﺗﻼف دﺳﺗﮔﯾﺮ ﺷده ﺑودﻧد .
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ﺳﺗﯾﻔن ﮐﺎرﺗﺮ ،ﯾﮐﯽ از ﺗﮫﯾﻪ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮔﺰارش ﮔﻔﺗﻪ اﺳت :اﻓﺰاﯾش ﺷورش ھﺎی
طﺎﻟﺑﺎن در  ٩ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﮐﻪ دﻟﯾل اﺻﻠﯽ آن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﺮﮐﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اش ،ﺑﻪ ھدف ﺑﺮﻗﺮاری
ﺛﺑﺎت دراز ﻣدت ،روی آن ﺗﻣﺮﮐﺰ ﮐﻧﻧد .ﻋداﻟت و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون را ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓت،
زﯾﺮا ﻋداﻟت ،از ﻧظﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺷﺮی ﺿﺮورﯾﺳت و ﺑﺮای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﺗﺮاﺗﯾﮋﯾک ھم ،ﻧﻘش
ﺣﯾﺎﺗﯽ دارد ) .رادﯾو آزادی(٢٠١٠ /١٢/١٦،
" دﯾده ﺑﺎن ﻣﻧﺎزﻋﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن") اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻧﻔﻠت ﻣﺎﻧﯾﺗور( ﮐﻪ ﯾک ﻧﮫﺎد ﭘﮋوھﺷﯽ
اﺳت ،در ﮔﺰارش ﺷﺎﻧﺰدھم دﺳﻣﺑﺮ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺧود ﮔﻔت »:ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ً
ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻪ ﻋداﻟت ﺑﺮﺧورد درﺟﻪ دوم دارﻧد و آن را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اش
ﺳﯾﺎﺳت "واﻗﻌﯽ" ﯾک اﻣﺮ ﺣﺎﺷﯾﻪﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻧد .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻋداﻟت ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن
ﺛﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک اﻣﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .در ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘدان ﻋداﻟت ﺑﯾﺷﺗﺮ آن ﻋﻧﺻﺮ ﮐﻠﯾدی
ﻣﺷﺗﺮﮐﯽ داﻧﺳﺗﻪ ﻣﯽﺷود ﮐﻪ ﺿﻌف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺷدت ﺑﺧﺷﯾده و اﻧﮔﯾﺰه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﻧﺎزﻋﻪ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮐوﻣت ﺑد و ﺿﻌﯾف ،ﻣﺣﺮوم ﺳﺎﺧﺗن ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﺳوءاﺳﺗﻔﺎدهھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧدان و ﻓﺳﺎد ﻣوﺟب اداﻣﻪ ﻣﻧﺎزﻋﻪ ﻣﯽﺷوﻧد.
اﺣﺳﺎس ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ از ﭼﻧﺎن ﻗدرت اﻧﮔﯾﺰﯾﺷﯽ دروﻧﯾﯽ ﺑﺮﺧوردار اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﮫوﻟت ﻣﯽﺗواﻧد ُﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧود ﺑﮔﯾﺮد .اﯾن اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷوری
ﺻﺎدق اﺳت ﮐﻪ از ﻧﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺮوﻋﯾت دوﻟت راﺑطﻪ دارد .ﭼﻧﯾن ﭼﯾﺰی
ﺑﻪ وﻓور در ﮔذﺷﺗﻪ دﯾده ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻏﻠط ﺑودن ﻣﺎھﯾت دوﻟت ،ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ ﺷده اﺳت« .ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾﺮی از ﺑﺮﺧورد ﺑﺎ ﻋداﻟت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐﯽ
از آن اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻧﯾﺰ ﮐدام ﺗﺟدﯾد ﻧظﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﺮﺗﯾب اوﻟوﯾتھﺎی
اﺳﺗﺮاﺗﮋﯾک ﺑﻪ ﺳود ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت ﺻورت ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ازاﯾن ھﻣﻪ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺑدﺑﺧﺗﯾﮫﺎ و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺮای
ﺟﻠوﮔﯾﺮی ازﺳﻘوط و زوال ﮐﺷور ،ﺑﺳﯾﺎر ﺿﺮوری اﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮ روی ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﯾک
ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ وﺣﻣﺎﯾت ازوی در داﺣل ﮐﺷور ﺗوﺟﻪ ﺷود .اﮔﺮﺑﺟﺎی رھﺑﺮی ﻣوﺟوده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک ﺷﺧص ﻣﺻﻣم  ،ﺑﺎ اراده ،ﺻﺎدق ،و ﭘﺎک ﻧﻔس و وطن دوﺳت روی ﺻﺣﻧﮥ
ﻗدرت آﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺟﺎی ﺗﮐﯾﻪ ﺑﺮﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و ﻗﺎﭼﺎق ﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر و اﺧﺗﻼس ﮔﺮان و
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رﺷوه ﺧواران  ،ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺳﺎﻻری اھﻣﯾت ﺑدھد و ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﺋﯽ از ﺻﺎدق ﺗﺮﯾن و ﻓﻌﺎل
ﺗﺮﯾن ﻋﻧﺎﺻﺮ وطﻧﺧواه ﺗﺷﮐﯾل ﺑدھد و ﺗوﺳط اﯾن ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ،ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
درﻣﺳﯾﺮ درﺳت و ﻣﻌﻘول آن ﺑﺧﺻوص در ﺑﺧش زراﻋت و آﺑﯾﺎری و ﺗوﺳﻌﮥ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ
و ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎرف ﺑﮐﺎر اﻧداﺧﺗﻪ ﺷود ،ﺑدون ﺷﺑﮫﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺰودی از ﻓﻘﺮ و
ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ و آواره ﮔﯽ داﯾﻣﯽ ﻧﺟﺎت داده ﺧواھد ﺷد.

فقر بيشتر از جنگ ،مردم افغانستان را می کشد!
دوﻳﭼﻪ وﻳﻠﻪ : ١١ /١١/٢در ﯾﮐﯽ از ﮔﺰارش ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ھﯾﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( زﯾﺮ ﻋﻧوان "اﺑﻌﺎد ﺣﻘوق ﺑﺷﺮی ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﮔﻔﺗﻪ ﺷده
اﺳت ﮐﻪ ﻓﻘﺮ در اﯾن ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗﺮ از ﺟﻧگ ﻣوﺟب ﻣﺮگ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷود.
ً
ﻋﻣدﺗﺎ ﺧﺷﮐﺳﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺟﻧگ را ﻋﺎﻣل ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺟﻧگ و
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧﺷﮐﺳﺎﻟﯽ در ﺑﺮھم زدن ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﺳﺎﻟم ﻧﻘش وﯾﺮاﻧﮔﺮی دارد ،اﻣﺎ دﻻﯾل ﻓﻘﺮ ﺑﺎ
اﯾن ﺳﺎده ﺳﺎزی ھﺎ ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﯾﺰ در ﮔﺰارﺷش ﻧﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ﺑﻪ ﭼﻧﯾن
ﺗﻘﻠﯾﻠﮔﺮاﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺗن رﯾﺷﻪ ھﺎی ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺗﮐﺎ ﮐﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮐﯽ از ﻓﻘﯾﺮﺗﺮﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳت .ﯾک ﺳوم ﺟﻣﻌﯾت اﯾن ﮐﺷور
در ﻓﻘﺮ ﻣطﻠق ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوﻣﯾن ﻧﺮخ ﺑﻠﻧد ﻣﺮگ و ﻣﯾﺮ
ﻣﺎدران را دارد .ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ٢٥ھﺰار زن در ھﻧﮔﺎم زاﯾﻣﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد.
ﺗﻧﮫﺎ  ٢٣درﺻد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ آب ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺻﺣﯽ دﺳﺗﺮﺳﯽ دارﻧد .ﺗﻧﮫﺎ ٢٤
درﺻد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ١٥ﺳﺎل دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺧواﻧﻧد و ﺑﻧوﯾﺳﻧد .اﻟﺑﺗﻪ درﺻد
ﺑﯽﺳوادی در زﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳت .ﯾوﻧﯾﺳف ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ  ٣٠درﺻد داﻧش
آﻣوزان ﻣﮐﺎﺗب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ً
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺟﻧگ
ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﺷد .در واﻗﻌﯾت اﻣﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﯾﺷﺗﺮ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﻪ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﺮدم اﯾن ﺳﺮزﻣﯾن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻓﻘﺮ دو
ﺳوم ﺟﻣﻌﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از زﻧدﮔﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ و ﺑﺎ وﻗﺎر ﻣﺣﺮوم ﮐﺮده اﺳت .زﯾﺮا آﻧﮫﺎ از
ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺮﺑﯾﻪ و ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑﺮﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯽ ھﺎ ﻓﻘﯾﺮ اﻧد و ﭼﺮا ﻓﻘﯾﺮ اﻧد؟ در اﺣﺻﺎﯾﯾﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣورد
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ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ رﯾﺷﻪ و ﻋﻠل ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧﮫﺎن ﻧﮔﻪ
ﻓﻘﺮدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت،
داﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت .اﯾن آﻣﺎر ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺗوﺟﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻓﻘﺮ ﺟﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋواﻣل
آن.
ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﻓﻘﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌدد دارد .ﻓﻘﺮ ﻧﻪ اﻣﺮ ﺗﺻﺎدﻓﯽ
اﺳت و ﻧﻪ ﭼﯾﺰی اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾﺮ .ﻓﻘﺮ ھم ﻣﻌﻠول و ھم ﭘﯾﺎﻣد ﺿﻌف ﮔﺳﺗﺮده ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
اﺳت .اﯾن ﺿﻌف ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺷﺎﻣل ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی ﮔﺳﺗﺮده و ﻋدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاری ﻣﻘﺗﺿﯽ
و ﻋدم ﺗوﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﺳت .ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ ،ﻓﺳﺎد ،ﻣﻌﺎﻓﯾت و ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾش از ﺣد
روی اھداف ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗوﺳﻌﻪ ﯾﯽ ھدﻓﻣﻧد و دﯾﺮﭘﺎ ،اوﺿﺎﻋﯽ را ﮐﻪ
ﻣوﺟب ﻓﻘﺮ ﮔﺮدﯾده اﺳت ،وﺧﯾم ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﮔﺰارش اش ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾده اﺳت ﮐﻪ ﮐﺎھش
دواﻣدار ﻓﻘﺮ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ھﺎی اﺳت ﺗﺎ دﺳت ھﺎی ﻧﻘض ﮐﻧﻧده ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐوﺗﺎه
ﮔﺮدﻧد .ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﺷﺧﺻﯽ و ﮔﺮوھﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﯾﺷﻪ در راﺑطﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون و
ﺳﯾﺎﺳت و ﯾﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘوﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد.ﮔﺰارش
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣوﻗﻊ داده ﺷود ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ روﻧد ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮزﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺗﺎﺛﯾﺮ ﻣﯽ ﮔذارد ،ﻗﺮار داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻘﺮا ﺑﺎﯾد ﺗواﻧﻣﻧد ﮔﺮدﻧد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﻪ و آﮔﺎھﺎﻧﻪ در ﻣورد آﯾﻧده ﺷﺎن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮔﺰارش ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻼوه ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗﺮ ﭘول ﺗوﺳﻌﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾن ﮐﺷور
ﻣﺻﺮف ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﺣﺻول اوﻟوﯾت ھﺎی ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﺮ
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﺑد .اھداف اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﯾﺎزھﺎی ﻋﺎﺟل ﺑﺮای اﻣﺣﺎی ﻓﻘﺮ را از ﺻﺣﻧﻪ دور
ﮐﻧد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺑﮐﻪ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎت وزارت ﻣﺎﻟﯾﻪ طﯽ
ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﯾﻌﻧﯽ از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣﯾﻼدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ  ٩٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
داﻟﺮ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻋده
ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ از اﯾن ﻣﯾﺎن ﻗﺮﯾب ﺑﻪ  ٧٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد آن ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ رﺳﻣﯽ از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی
ﮐﻣک ﮐﻧﻧده ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﮫد ﺷد و ﺗﺎﮐﻧون ﺣدود  ٦٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد آن ﭘﺮداﺧت ﺷده اﺳت .از
اﯾن ﮐﻣک ھﺎ  ٥١درﺻد آن در ﺑﺧش اﻣﻧﯾت و ﻣﺗﺑﺎﻗﯽ آن در ﺑﺧش زﯾﺮ ﺑﻧﺎھﺎ و ﮐﺷﺎورزی
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در ﮐﺷور ﺑﻪ ﻣﺻﺮف رﺳﯾده اﺳت.ﻟﯾﺳت ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﭘول را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﻣک ﮐﺮده اﻧد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯾب زﯾﺮ اﺳت :ﮐﺷور ﻣﺗﻌﮫد ﭘﺮداﺧت
آﻣﺮﯾﮐﺎ  ٤٤.٣٥٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ  ٣٨.١١٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ
ﺟﺎﭘﺎن  ٣.١٥٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ٣.١٥٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد
اﺗﺣﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ  ٢.٨٨٣ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ٢.٥٩٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺑﺎﻧک اﻧﮐﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ  ٢.٢٦٩ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ١.٠٠٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد
اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن  ٢.٢٢٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ٢.٢٢٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺑﺎﻧک ﺟﮫﺎﻧﯽ  ٢.١٣٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ١.٧٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد
آﻟﻣﺎن  ٢.١٣٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ٧٦٢ﻣﯾﻠﯾون
ھﻧد  ١.٥١٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ٧٥٩ﻣﯾﻠﯾون
ﮐﺎﻧﺎدا  ١.٢٥٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد ١.٢٥٦ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ھﺎﻟﻧد  ١.٠١٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد  ١.٠١٥ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﮫد ﮐﻣک ﮐﺮده اﻧد اﻣﺎ ھﯾﭻ ھﺰﯾﻧﻪ ای ﻧﭘﺮداﺧﺗﻪ اﻧد:
ﺑﺮازﯾل ﺑﺎ ﺗﻌﮫد  ٣ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﮐﺮواﺳﯽ  ٢ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﻣﺻﺮ ﯾک ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﻣﺎﻟﺗﺎ ﯾک ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﻋﻣﺎن  ١١ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﻗطﺮ  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﺳﻠواﮐﯾﺎ  ٥ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
ﺗﺎﯾوان  ٣٣ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
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وﯾﺗﻧﺎم  ٣.٤٦ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ
اﻣﺎ اﯾن  ٩٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ ﮐﻣک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ طﯽ اﯾن ده ﺳﺎل در ﮐﺟﺎ ﻣﺻﺮف ﺷده
اﺳت؟ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﮔﺰاف ﭼﻘدر ﺑﺎﻋث رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﮔﺮدﯾده اﺳت؟ ﭼﻧد
درﺻد از اﯾن ﮐﻣﮐﮫﺎ ﺻﺮف ﺑﮫﺑود ﺷﺮاﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﭼﻪ ﻣﯾﺰان در ﺣﺳﺎﺑﮫﺎی
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺗﻧﻔذﯾن وارﯾﺰ ﺷده اﺳت؟
ﺷﻣﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﯾف و ﻣﯾل ﺷده اﻧد و ﺑﮔوﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻧﺗظﺎر آن ﻣﯽ رﻓت اﯾن ﮐﻣﮐﮫﺎ در
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣؤﺛﺮ ﻧﺑوده اﻧد.
ﻧﺑود ظﺮﻓﯾت در ﻧﮫﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﻓﺳﺎد اداری ،ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮔﯽ ﻣﯾﺎن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﮐﺷورھﺎی ﮐﻣک ﮐﻧﻧده در ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﭘﺮوژه ھﺎ و ﭼﻧدﯾن دﺳت ﺷدن ﻗﺮاردادھﺎ از
ﻋﻠﺗﮫﺎی ﻋﻣده ای ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﺑﺧش زﯾﺎدی از ﮐﻣﮐﮫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﯾف و ﻣﯾل ﺷوﻧد.ﺷﻣﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻗﺗﺻﺎد و ﻣﺳؤﻻن اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت و
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺮ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﻣﮐﮫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ از طﺮﯾق اﯾﻧﺟوھﺎ در ﺑﺧش ھﺎی
زﯾﺮﺑﻧﺎھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﺎزی  ،ﺟﺎده ﺳﺎزی و دﯾﮔﺮ ﭘﺮوژه ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺻﺮف ﺷده
اﻧد.
ﺑﻪ ﺑﺎور آﮔﺎھﺎن  ٨٠درﺻد ﮐﻣﮐﮫﺎ ﺑﺮ زﻧدﮔﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﺛﺮی ﻧداﺷﺗﻪ
اﺳت و ﻧﮫﺎدھﺎی ﮐﻣک ﮐﻧﻧده ﺑﯾﺷﺗﺮ ﭘﺮوژه ھﺎ و ﺑوﯾﮋه ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺗﮫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮارداد ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﭼﻧدﯾن دﺳت ﺷدن ﻗﺮاردادھﺎ ﺗﻧﮫﺎ  ٣٠ﺗﺎ ٥٠
درﺻد ﭘول در اﯾن ﭘﺮوژه ھﺎ ﻣﺻﺮف ﺷده اﻧد و از  ٥٠ﺗﺎ  ٧٠درﺻد ﭘول ﺑدون اﯾن ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﻪ دﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ رﺳﻧد.
اﮐﻧون ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣدود ٤ھﺰار ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮ ﺟﺎده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﯾﺮ رﯾﺰی ﺷده اﺳت و  ٣٥درﺻد ﻣﺮدم از اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺑﮫﺮه ﻣﻧد ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ
اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ﺑﯾﺷﺗﺮ از اﯾن ﭘﺮوژه ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﺷوﻧد).ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ(٢٠١٢

يک رئيس جمھور با کفايت ميتواند مردم را از فقرنجات دھد
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درﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﮐﻪ در طول ﺳﻪ دھﻪ ،ﻧﻳﺮوﻳش در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﻗوﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ
ﺑﮐﺎر رﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد و  ۹۰در ﺻد ازﻧﺳل ﺟواﻧش  ،ﺑﯽ ﺳواد و ﺑﯽ داﻧش ﺑﺎر آﻣده و دﺳﺗش
ﺑﺟﺎی ﻗﻠم ﺑﺎ ﺗﻔﻧگ و راﮐت و ﺧﻣﭘﺎره آﺷﻧﺎ و ﭼﺷﻣش ﺑﺟﺎی ﮐﺗﺎب و ﺗﺧﺗﻪ درس  ،ﺑﺎ ﮐﺷﺗﺎر
و ﺗﺑﺎھﯽ ﺧو ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد و ﺗوان و اﺳﺗﻌدادش در آﺗش ﺗﻌﺻﺑﺎت زﺑﺎﻧﯽ و ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ
ﺿﺎﻳﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺟﮫﺎدﻳش ﻧدای ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول و ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎل و داراﺋﯽ و
ﻧﺎﻣوس دﻳﮔﺮان را ﺷﻌﺎر داده ﺑﺎﺷﻧد و رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳم ھﺎﻳش ﺑﺮ ﺗﻌﮫدات ﺧود در ﺧﺎﻧﻪ ﺧدا
ﭘﺷت ﭘﺎ زده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﻣﻳﺗوان اﻣﻳدوار ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣوﺟودﻳت ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺣﺮﻓوی ،ﺻﻠﺢ و
اﻣﻧﻳت و ﺛﺑﺎت ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺮاﻧﻳﮫﺎی ﺗﮫدﻳد آﻣﻳﺰ رﺋﻳس دوﻟت ﻳﺎ وﻋظ و ﺗوﺻﻳﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﻳﺎ اﻧﺗﻘﺎدات ﻧﺎظﺮﻳن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮدرﮐﺷور ﺗﺄﻣﻳن ﻣﻳﮔﺮدد.
ھﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑدﻧﺑﺎل رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﺷﺎﯾﺳﺗﻪ وﺑﺎﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮔﺮدﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ﺻداﻗت،ﭘﺎک ﻧﻔﺳﯽ ،ﻧﯾک ﻧﺎﻣﯽ ،آﻟوده ﻧﺑودن دﺳﺗﺎﻧش ﺑﺧون ﻣﺮدم وﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،
داﺷﺗن ﺗﺣﺻﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺻﻼﺣﯾت ﻋﻠﻣﯽ واﺣﺳﺎس ﻣﯾﮫن ﭘﺮﺳﺗﯽ وﻣﺮدم دوﺳﺗﯽ را
ﻣدﻧظﺮ ﺑﮔﯾﺮﻧد،و ﺑﻪ آن ﺷﺧص رآﺋﯽ ﺑدھﻧد و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮐﺷﺗﺎر ھﻣوطﻧﺎن وﺗﺟﺎوز ﺑﻪ
ﻣﺎل وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم وﻏﺻب ﻣﻠﮐﯾﺗﮫﺎی ﻋﺎﻣﻪ و درﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر واﺧﺗﻼس داراﺋﯽ ھﺎی
ﻋﺎﻣﻪ ﺷﮫﺮت دارﻧد راﺋﯽ ﻧدھﻧد و ﺧود وﻣﺮدم را دﭼﺎر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد.
ھﺮﮔﺎه رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺷورﻣطﺎﺑق ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻧﻧﯾک ﻓوق اﻟذﮐﺮﺑﺎﺷد  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد روی
ﭼﮫﺎرﻧﮐﺗﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎﻓﺳﺎد اداری ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮوﺑﯾﮐﺎری و ﺗﺣﻘق
ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ً
ﺟدا ﺗوﺟﻪ ﮐﻧد .اﯾن ﭼﮫﺎر رﮐن راﻣﯾﺗوان در ﻻﺑﻼی ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدات زﯾﺮ ﭼﻧﯾن
ﺧﺎطﺮﻧﺷﺎن ﮐﺮد:
 -۱رﺋﯾس ﺟﻣﮫور،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎی ﺣﮐوﻣت ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻣﺮﮐب از ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران وﻣﺗﮫم
ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎوردارﻧد ،وﻧﻪ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻧﺰدﺷﺎن ﻣطﺮح اﺳت ،
ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﯾم ﮐﺎری ﺧود را از ﻣﯾﺎن اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺟﺮﺑﻪ وﻣﺳﻠﮐﯽ وﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎﻓﺗﻪ ﮐﻪ از
ﺷﮫﺮت ﻧﯾک ﺻداﻗت وﭘﺎک ﻧﻔﺳﯽ

وﺻﻼﺣﯾت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺮ ﺧور دار ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑدون

درﻧظﺮداﺷت ﺳﮫﻣﯾﻪ ﺑﻧدی ﻗوﻣﯽ وﺳﻣﺗﯽ ،ﺑﻪ وﺟود آورد.
 -۲ﺑﻌد از ﺗﺷﮐﯾل ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ،ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﺎم و ﺗﺎم ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗﻧظﯾم ھﺎی
ﺟﮫﺎدی ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺷود .وطﯽ ﯾک اﻋﻼﻣﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ﻣﺮدم ﮐﺷورﮔوﺷﺰد ﺷود ﮐﻪ ﻧﺰدھﺮﮐﻪ
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ﺳﻼح ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد اﮔﺮدرظﺮف ﯾک ﻣﺎه ﺳﻼح ﺧود را ﺑﻪ دوﻟت ﺗﺳﻠﯾم دھد ،در ﺑدل ﺳﻼح
ﭘول ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺧواھد ﺷد،اﻣﺎ ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﯾک ﻣﺎه ،ﻧﺰد ھﺮﮐس ﺳﻼﺣﯽ دﯾده ﺷود،
ﻣﺟﺮم ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده ﻣورد ﭘﯾﮔﺮدﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺮارﺧواھد ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﺟﺰاﯾش ﺟﺮﯾﻣﻪ ﻧﻘدی ﻣﻌﺎدل
ﻗﯾﻣت اﺳﻠﺣﻪ و ﺣﺑس ﺑﯾﺷﺗﺮاز دوﺳﺎل ﺧواھد ﺑود
 -۳اردوی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﻗواﻧﯾن ﻣﮐﻠﻔﯾت ﻋﺳﮐﺮی زﻣﺎن ﺷﺎھﯽ ﯾﺎ
ﻋﮫدﺟﻣﮫورﯾت داودﺧﺎن دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮔﺮدد واز ﺗﻣﺎم ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن اردو ﮐﻪ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﻣﺳﻠﮐﯽ وﻧظﺎﻣﯽ دارﻧد وﺳن ﺷﺎن از  ۶۰ﺳﺎل ﺗﺟﺎوز ﻧﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺧدﻣت ﺑﻪ
وطن ﺟﻠب ﺷوﻧد وطﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎطﺮﻧﺷﺎن ﺷودﮐﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی اردو ،ﭘﻠﯾس وﺳﺎرﻧواﻟﯽ
وارﮔﺎﻧﮫﺎی ﻗﺿﺎﺋﯽ ﮐﺷور ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻋﺿوﯾت ھﯾﭻ ﺣﺰب ﺳﯾﺎﺳﯽ را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد واﮔﺮ
ﻋﻼﯾق ﺧود را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﻗطﻊ ﻧﮐﻧﻧد ،ﺣق ﺷﻣول وﺧدﻣت در اردو را
ﻧﺧواھﻧد داﺷت.
 -۴ﺣﮐوﻣت آﯾﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﻪ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﮐﻠف ﺑداﻧد و ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ  ،ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺑﺎﺻﻼﺣﯾﺗﯽ ﻏﺮض ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺳﭘﺮدن ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.زﯾﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل درﮔﺰارﺷﮫﺎی
ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯾﺰ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻧﺷوﻧد وﻣﺟﺎزات ﻧﮔﺮدﻧد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺣﮐوﻣت اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد و داﻣﻧﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷﺮی ھم دراﯾن ﮐﺷور ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯾﮔﺮدد.
 -۵ﭘﺎﮐﺳﺎزی دﺳﺗﮔﺎه دوﻟت از وﺟوﻋﻧﺎﺻﺮﻓﺎﺳد ،ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و ﻗﺎﭼﺎﻗﺑﺮان ﻣواد
ﻣﺧدر و ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،در ﭘﮫﻠوی ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻋﺎﻣل ﻣوﺛﺮدرﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت
درﮐﺷورﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷود.ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮد ﮐﻪ دﺳت ﻋﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳد
وﻗﺎﭼﺎﻗﺑﺮان ﻣواد ﻣﺧدر وﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ وﻏﺎﺻﺑﯾن ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ وﻣﻠﮐﯾت ھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ وﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﻪ ﺣﻘوق وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم را از ﯾﺧن ﻣﺮدم ﮐوﺗﺎه ﮐﺮده  ،در دوﻟت
ﺧود ﺟﺎی ﻧﻣﯽ دھد.
 -۶رﺋﯾس ﺟﻣﮫور  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻗﺎطﻌﯾت را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳد وﻣﺧﺗﻠس
ورﺷوه ﺧوران ﺑﺮﺧورد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ھﺮ وزﯾﺮ و ھﺮ رﺋﯾﺳﯽ ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ اﺧﺗﻼس
ودﺳﺗﺑﺮد از ﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺰﻧد وﯾﺎ در ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر
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.دﺧﯾل ﺑﺎﺷد ،دﺳت او را از وظﯾﻔﻪ دوﻟﺗﯽ ﺑﮔﯾﺮد وﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺑﺳﭘﺎرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻣﺎل
ﺧود ﺑﺮﺳد وﻋﺑﺮﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮔﺮان ﺑﺎﺷد.
 -۷رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺗﻼش ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﻧد.ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺧود
ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻣدن ﻟﺑﺎس ﻣدرن روز ﺑﭘوﺷد ،ﺑﻠﮐﻪ در ﻣﮫﻣﺎﻧﯾﮫﺎی رﺳﻣﯽ وﺟﺷن
ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﺧود اﺷﺗﺮاک ﮐﻧد ﺗﺎ اﻋﺿﺎی دوﻟت وﮐﺎﺑﯾﻧﻪ او ﻧﯾﺰ ﻣﮐﻠف ﺑﻪ رﻋﺎﯾت ﭼﻧﯾن
ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی ﺧود ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎص ،ازﺧﺷوﻧت
ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺟﺎزات ﺷدﯾد ﮐﺎﺳﺗﻪ ﻣﯾﺷود .ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری دﺧﺗﺮان ﺻﻐﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﻣﺳن ﺑطور ﻗطﻊ ﻣﻣﻧوع ﮔﺮدد .ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﺷد ﻣﺟﺎرات
ﻣﺣﮐوم ﮔﺮدﻧد.
 -۸ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم  ،ﺑدون ھﻣﮐﺎری ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﻣﮐن اﺳت و ﻣﺮدم
زﻣﺎﻧﯽ ازﺣﮐوﻣت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﺑﯾﻧﻧد اﻋﺿﺎی ﺣﮐوﻣت ﻣﺮﮐب از اﻓﺮاد ﭘﺎک ﻧﻔس،
ﻣﺳﻠﮐﯽ ،ﺗﺣﺻﯾﻠﮐﺮده ،ﻧﯾﮐﻧﺎم ودارای ﺷﮫﺮت ﻧﯾک ھﺳﺗﻧد وﻋﻣﻼً در ﺗﻼش آراﻣﯽ و آﺳﺎﯾش
ﻣﺮدم اﻧد وﺧود را ﺧدﻣﺗﮔﺎر ﻣﺮدم ﺧود ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد ،ﻧﻪ ﻣﺛل ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﮐﻪ اﮐﺛﺮ
اﻋﺿﺎی ﺣﮐوﻣت آﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﻓﺳﺎد ورﺷوه ﮔﯾﺮی وﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر اﻧد وھﺮﭼﻪ از طﺮف
ﮐﺷورھﺎی ﻏﻧﯽ وﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣک ﻣﯾﮔﺮدد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ دوﻟﺗﯽ
آﻧﺮا ﺗﻪ ﺟﯾب ﻣﯾﺰﻧﻧد ودر ﻏم وﻓﮐﺮ ﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮ ودوﺑﺎره ﺳﺎزی ﮐﺷور ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 -۹رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد دراﯾﺟﺎد ﮐﺎروﺷﻐل ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯾﮐﺎراز طﺮﯾق طﺮح
وﺗطﺑﯾق ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻣﺮاﻧﯽ وﺗوﻟﯾدی دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻣﺮدم از طﺮﯾق ﮐﺎر
ﺻﺎﺣب ﻟﻘﻣﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺷوﻧد ودر ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﺷور دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮔﺮدد.
 -۱۰ﺳﯾﺳﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣوادﮐوﭘوﻧﯽ را ﻣﺛل دوره ھﺎی ﺷﺎھﯽ وﺟﻣﮫورﯾت داودﺧﺎن
دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺷﺮﻣﺎﻣورﯾن وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن از ﮐﻣک ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧد واز اﯾن
ﻧﺎﺣﯾﻪ اﺣﺳﺎس ﺗﺷوﯾش ﻧﮐﻧﻧد.
 -۱۱ﮐﺎر اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد ﮐﺷورﺑﺎﯾد ﺑطورﻣﺗوازن در ﺗﻣﺎم وﻻﯾﺎت وﺷﮫﺮھﺎ روی
دﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود ﺗﺎ ﻣﺮدم اطﺮاف ﻧﯾﺰ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﻪ دوﻟت در ﺗﺎﺳﯾس ﻣﮐﺎﺗب و
ً
ﻋﻣﻼ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯾدارد.
ﻣﺮاﮐﺰﺗﻌﻠﯾﻣﯽ وﭘﺮوژه ھﺎی زرارﻋﺗﯽ وﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﻪ
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 -۱۲دھﺷت اﻓﮔﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺑب ﺗﺮس و وﺣﺷت ﻣﺮدم وﯾﺎ ﻗﺗل وﮐﺷﺗﺎر اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی
ﺑﯾﮔﻧﺎه ﻣﯾﮔﺮدﻧد ،ﭘس از دﺳﺗﮔﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت ﻗﺮارﮔﯾﺮﻧد وﺑطورﻋﻠﻧﯽ
ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد ﺗﺎ درس ﻋﺑﺮﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮔﺮ دھﺷت اﻓﮔﻧﺎن ﮔﺮدﻧد.
 -۱۳ﺑﺮای ﻣﻌﻠوﻟﯾن وﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮫدا وﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾک ﻣﺎﻣورﺑﺮﺣﺎل
ﻓﻌﻠﯽ ﻣد ﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود.
 -۱۴دوﻟت ﺑﺎﯾد ﺑﻪ رﺷد واﻧﮐﺷﺎف زراﻋت ﺣق اوﻟﯾت ﺑدھد و ﻣﻧﺎﯾﻊ آﺑﯽ ﮐﺷوررا
ﺑﺎ طﺮح ﭘﺮوژه ھﺎی زراﻋﺗﯽ واﺣداث ﺳﺮﺑﻧدھﺎ وﮐﺎﻧﺎﻟﮫﺎ روی دﺳت ﮔﯾﺮد وﺗﻣﺎم ظﺮﻓﯾت
ھﺎی ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را دراﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﮐﺎرﮔﯾﺮد.
 -۱۵ذﺧﺎﯾﺮ طﺑﯾﻌﯽ از ﻗﺑﯾل ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯾن وروی زﻣﯾن ازﮐﻧﺗﺮول ﮔﺮوه ھﺎی
ﺗﻧظﻣﯽ وﻏﯾﺮ ﻣﺳﺋول ﺧﺎرج ﮔﺮدد واز ﺳوی دوﻟت ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﯾﺎ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داده ﺷود ﺗﺎ ھم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎر اﯾﺟﺎد وھم اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻘوﯾت ﮔﺮدد.
-۱۶ﺑﺮای ﻋودت ﻣﮫﺎﺟﺮﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازﺧﺎرج)ﺑﺧﺻوص ازاﯾﺮان وﭘﺎﮐﺳﺗﺎن(
طﺮح ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ وﻣﻧﺎﺳب ﺑﺮای ﺟذب ﺷﺎن در ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﻣﺮاﻧﯽ روی دﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ
ﺷود وھﻧﮔﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﮫﺎﺟﺮﯾن ﺑﻪ ھﺮﯾک از ﺧﺎﻧواده ﮐﻣک ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺷﻣول
اعطای زﻣﯾن ﺑﺮای اﻋﻣﺎر ﺳﺮﭘﻧﺎه ﻣدﻧظﺮﺑﺎﺷد.
اﻧﺗوﻧﯾو ﻣﺎرﯾﺎ ﮐوﺳﺗﺎ ،رﯾﯾس دﻓﺗﺮ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﯾم و ﻣواد ﻣﺧدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،در
ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺧود در ﻟﻧدن روزﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ  ١٩ﺟﻧوری ﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﻧﺎﺑﺮی ﯾک ھﻣﻪ
ﭘﺮﺳﯽ در ﺳﺎل ٢٠٠٩ﻣﺮدم ﺟﮫت اﺟﺮای اﻣور ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ھﺎي ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ٢.٥
ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ رﺷوه ﭘﺮداﺧت ﮐﺮده اﻧد .واﯾن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾک ﭼﮫﺎرم ﮐل ﻋﺎﯾد ﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ درآﻣد از ﻣدرک ﻣوادﻣﺧدردراﯾن ﮐﺷوراﺳت .
اﮔﺮ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺷﺧص ﺷﺟﺎع ووطن ﭘﺮﺳﺗﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺷﺎﯾد ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﺧﺻوص اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺗواﻧد ﭼﻧﮔﺎل ﺧون ﭼﮐﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ را
از ﮔﻠوی ﻣﺮدم ﺳﺗم ﮐﺷﯾده اﻓﻐﺎن ﭘس ﮐﻧد ،واﯾن ﮐﺎر اﮔﺮ ﻣﻌﺟﺰه ﻧﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﻣﺎً ﺗﺎ ﺣد ﯾک
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اھﻣﯾت ﺧواھد داﺷت .ﭘﺎﯾﺎن  .ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ٢٠١٢
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مقالۀ ھفدھم

اشکی در سوگ انسانيت)فرخنده(!
ﯾک ﺿﺮب اﻟﻣﺛل ﻣﻌﺮوف اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯾﮔوﯾد »:زرفدای سر ،سرفدای ناموس!« ﺿﺮب
اﻟﻣﺛل ھﺎ ﻣﺛل ﭼﯾﺳﺗﺎﻧﮫﺎ،وﺳﺮودھﺎ وﺗﺮاﻧﻪ ھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ادﺑﯾﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺮدم اﺳت
ﮐﻪ ﮔوﯾﻧده اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت وﻟﯽ در ﯾک اﺟﺗﻣﺎع
ﺑوﺟود آﻣده  ،ﺑطورﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺮﺳﺮ زﺑﺎ ﻧﮫﺎ ﺳﯾﺮ ﻣﯾﮐﻧد ،از
ﺳﯾﻧﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻪ ﯾﯽ و از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺳﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
ﺑﻧﺎﺑﺮ اﯾن ﻧﻣﯾﺗوان

ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯾق ﺑوﺟود آﻣدن وھوﯾت

ﮔوﯾﻧده آﻧﮫﺎ را ﻣﻌﯾن و ﻣﺷﺧص ﮐﺮد .
قتل فرخنده لکۀ ننگی در دامن تاريخ ما

در ﺿﺮب اﻟﻣﺛل ﻓوق اﻟذﮐﺮ،دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮاﺳت ﺳﺮﺧود را
ﻓدای ﻧﺎﻣوس)ھﻣﺳﺮ ،دﺧﺗﺮ ،ﻣﺎدر وﺧواھﺮ( ﺧود ﺑﮐﻧد ،وﻟﯽ در اﯾن ﺿﺮب اﻟﻣﺛل وھﯾﭻ
ﺿﺮب اﻟﻣﺛل دﯾﮔﺮی ﮔﻔﺗﻪ و دﯾده ﻧﺷده ﮐﻪ »:ﺳﺮﻓدای دﯾن!« ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﯾﺗوان اﺳﺗﻧﺑﺎط ﮐﺮد
ﮐﻪ درﺟﺎﻣﻌﮥ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣوﺳداری ﺑﯾﺷﺗﺮ از دﯾﻧداری اھﻣﯾت داﺷﺗﻪ اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﯾک اﻓﻐﺎن
ﺣﺎﺿﺮاﺳت ﺳﺮﺧود را در راه ﺣﻔظ ﻋﺰت وﺷﺮف) ﻧﺎﻣوس( ﺧود ﺑدھد ،وﻟﯽ در راه دﯾن
وﻋﻘﯾدۀ ﺧود ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺧواھد ﺑود ،ورﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در ﺑﺎورھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﻪ از
ﭼﻧﯾن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﺷد ﮐﻪ ﻧﺷده اﺳت.
ﺑﺎ وﺟودی ﮐﻪ ھﺮ روز در دھﺎت وروﺳﺗﺎھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣﺻداق اﯾن ﺿﺮب اﻟﻣﺛل
ﺑﺮﺳﺮﻣوﺿوع ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺗﯽ ﺑﻪ زن وﺧواھﺮ و ﻣﺎدر،ﻣﯾﺎن ﻣﺮدان ﺑﺮﺧوردھﺎی ﺧوﻧﯾن
ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد ،ﭼﺮا درﻗﺗل وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ ﻓﺮﺧﻧده درﺗﺎرﯾﺦ ١٩ﻣﺎرچ)  ٢٨ﺣوت (١٣٩٣
ﺧورﺷﯾدی در ﮐﺎﺑل ،ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﺑﻪ اﯾن ﻓﮐﺮ واﻧدﯾﺷﻪ اﻧدر ﻧﺷد،ﮐﻪ ﻓﺮﺧﻧده ﯾک زن اﺳت،ﯾک
دﺧﺗﺮ اﺳت ،ﯾک ﺧواھﺮ اﺳت وﯾک ﻧﺎﻣوس اﺳت و ﺑﺎﯾد از ﻧﺎﻣوس اﯾن وطن دﻓﺎع ﮐﺮد؟
ﭼﺮا ھﯾﭼﮐﺳﯽ از اﻓﺮاد ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧﻧده ﺑﺟﺎن ﻓﺮﺧﻧده ﺑﻪ اﯾن ﻓﮐﺮ اﻧدر ﻧﺷد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺟﺎی
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ﻓﺮﺧﻧده ﺧواھﺮ وﯾﺎ ھﻣﺳﺮ وﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧودش ﺑﺎﺷد ،وظﯾﻔﮥ او ﭼﯽ ﺧواھد ﺑود وﭼﺮا ﻧﺑﺎﯾد از
وی دﻓﺎع ﻧﻣود؟ آﯾﺎ اﯾن ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻣﮔﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻓﺮاطﯽ وﻣؤﻣن ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﺳﻼم
ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺳﺮاز ﭘﺎ ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و دد ﻣﻧﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﺮﺧﻧده ﺑﯽ دﻓﺎع ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮدﻧد ﺗﺎ زود ﺗﺮ ﺑﻪ
ﺣﯾﺎﺗش ﺧﺎﺗﻣﻪ دھﻧد؟
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾط ﻧﺎﮔوار ﺳﻪ دھﻪ ﺟﻧگ و ﮐﺷﺗﺎر وﺗﺑﻠﯾﻎ ﺟﮫﺎد و اﻧﺗﺣﺎر ﺗوأم ﺑﺎ
ﺑﯾﮐﺎری و ﻓﻘﺮ وﻧﮫﺎدﯾﻧﻪ ﺷدن ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زن ،ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﭼﻧﺎن از اﺧﻼق واﺣﺳﺎس
وﻋﺎطﻔﻪ وﻋﺷق واﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ ﺗﮫﯽ ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﮐﺎب ھﺮﺟﺮم وﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﻪ

اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی دﯾﮔﺮ ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺣد و ﻣﺮز اﺧﻼﻗﯽ واﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .قتل وحشيانه
فرخنده ،براثر يک تھمت دروغين يک تعويذ نويس مکار و اغواگر ،ملت ما
را در برابر جامعۀ بشری و تاريخ سر افگنده ساخت .ملت ما تا آن روز
ھرگز يک چنين شکست وسقوط انسانيت را در تاريخ خود به ياد ندارد .اﯾن
ﻗﺗل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اذھﺎن ﺟﮫﺎﻧﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺮدﻣﺎن وﺣﺷﯽ وﻏﯾﺮ ﻣﺗﻣدن
رﻗم زد ﮐﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﯾن ﻟﮐﮥ ﻧﻧگ از داﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت ،ﻣﮔﺮ اﯾﻧﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ در
ﻋﻣل ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺣﺗﺮام ﻣﯾﮔﺰارﻧد وزﻧﺎن ﻣﺛل ﻣﺮدان اﯾن وطن از ﻟﺣﺎظ
ﺣﻘوﻗﯽ درﺗﻣﺎم ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی وﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﻧد و ﺑﯽ
ﺣﺮﻣﺗﯽ وﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘوق زﻧﺎن از ﺳوی ﻣﺮدان ﺟﺰاﺋﯽ ﺳﻧﮔﯾن ﺗﺮ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺗﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﻣﺟﻧس ﺧود دارﻧد و ﻗﺎﻧون ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوﺗش در ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺷﺎن ﮐﻣﺮ ﺑﺳﺗﻪ
ﺑﺎﺷد.
ﻗﺗل ﻓﺮﺧﻧده ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﯾک ﺟﻧﺎﯾت ﻋظﯾم وﺑﯽ ﻣﺛﺎل ﺿد ﺑﺷﺮی ﺑود و وﺟدان ھﻣﻪ
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺑﺎ وﺟدان را ﺑﺷدت ﺟﺮﯾﺣﻪ دارﺳﺎﺧت .ھﺮ ﻧوع ﺗوﺟﯾﻪ ﺣﺗﯽ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺧدا را
ھم ﺳوﺧﺗﺎﻧده ﻣﯽ ﺑود ،ﻣﺳﺗﺣق ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾن ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﻧﺑود .ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺳوﺧﺗﺎﻧده
ﺑﺎﺷد ،ﻓﻘط ﻣﺮاﺟﻊ ﻋدﻟﯽ ﮐﺷور ﺻﻼﺣﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺰای او را دارﻧد ،ﻧﻪ اﻓﺮاد رھﮔذر
وﺟواﻧک ھﺎی از ﺧدا وﻗﺮآن ﺑﯾﺧﺑﺮﺗﺎ اﯾن دﺧﺗﺮ ﻣظﻠوم را ﺑﺎ ﭼﻧﺎن وﺿﻊ رﻗﺗﺑﺎر وﻏﯾﺮ
اﻧﺳﺎﻧﯽ زﺟﺮﮐش ﮐﻧﻧد و ﺗﮐﻪ ﺗﮐﻪ وﻏﺮﻗﻪ در ﺧون ﻧﻣﺎﯾﻧد وﺳﭘس ﻣوﺗﺮ را از روی ﺟﺳد
ﻧﯾم ﺟﺎﻧش ﺑﮔذراﻧﻧد وﺑﺮای اطﻔﺎء درﻧده ﺧوﺋﯽ ﺧوﯾش او را آﺗش ﺑﺰﻧﻧد وﺧﺎﮐﺳﺗﺮ ﮐﻧﻧد.
اﻋﺗﺮاف ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ام ﺑﯾش از ﯾک دﻗﯾﻘﻪ ﺻﺣﻧﻪ ھﺎی ﻧﺎﺑودی وﺣﺷﯾﺎﻧﮥ
ﻓﺮﺧﻧده را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم.
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تصويری ازقتل فرخنده درمانده ونوميد و سپس زيرموتر کردن وآتش زدن جسم او درکابل

ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود وﺣﺷﯾﺎن ﮔﺮگ ﺻﻔت ﻣدت دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋت ﻣﺷﻐول زدن وﮐﻧدن و ﺑﻪ
آﺗش ﮐﺷﯾدن وﻧﺎﺑودﮐﺮدن اﯾن دﺧﺗﺮ ﻣظﻠوم ﺑوده اﻧد .دﯾدن ﺻﺣﻧﻪ ھﺎی ﮐﺗک زدن وﮐوﺑﯾدن
ﺳﻧگ وﺧﺷت وﭼوب ﺑﺮﻓﺮق وﺟﺳم ﻓﺮﺧﻧده ﻣو ﺑﺮاﻧدام اﻧﺳﺎن راﺳت ﻣﯾﮐﻧد ،ودﻟﮫﺎی ﻣﺛل
ﺳﻧگ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ واﻣﯾدارد ،اﻣﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ درﻣدت ﻣﺮگ اﯾن دﺧﺗﺮ ﺑﯾﭼﺎره
وﺟدان ھﻣﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾن در ﺻﺣﻧﻪ ﻣﺮده ﺑود و ھﯾﭼﮐس دﺳت ﮐﻣک ﺑﺳوی او درازﻧﻧﻣود؟
ﺑﮐﺎرﮔﯾﺮی ﺗﺮﻓﻧد آﺷوب اﻧﮔﯾﺰ ﺗﻌوﯾذ ﻧوﯾس زﯾﺎرت ﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾﺮه ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ اﯾنﮐﻪ
ﮔوﯾﺎ ﻓﺮﺧﻧده ﻗﺮآن را آﺗش زده ،ﺑﻪ ﺣدی ﻣؤﺛﺮ وﮐﺎرﺳﺎزاﻓﺗﺎد ﮐﻪ ھﯾﭻ ﮐس از ﻣﺷﻣوﻟﯾن
ﺟﻧﺎﯾت ﻗﺗل ﻓﺮﺧﻧده ﺣﺗﯽ از ﺧود ﻧﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﻼی ﺗﻌوﯾذ ﻧوﯾس دروغ ﮔﻔﺗﻪ
ﺑﺎﺷد ودﺳت از آﺳﯾب زدن ﺑﻪ او ﻧﮔﮫدارﻧد.
اﯾن ﺗﺮاژﯾدی در ﭘﺎی ﺗﺧت ﮐﺷور ﺑﺮای دوﻟت ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن ﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﻣﺳﺎری اﺳت،
ﺑﺮای ﭘوﻟﯾس ﮐﺷور ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺟﺎﻟت اﺳت ،ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧدان ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﻓﺎﺟﻌﻪ ای در
ﺷﮫﺮﺷﺎن رخ داده اﺳت ،ﺟﺎی ﻧﻧگ اﺳت .ﺑﺮای ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن ﻣﺎﯾﮥ ﺳﺮاﻓﮔﻧدﮔﯽ اﺳت.زﺟﺮ
ﮐﺷﯽ ﻓﺮﺧﻧده در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷﺮﯾت ﻧظﯾﺮ ﻧدارد .ھﯾﭼﮐﺳﯽ در ھﯾﭻ
ﮐﺷوری ودر ھﯾﭻ دوره ای از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺣﺗﯽ در ﺗﮫﺎﺟم ﭼﻧﮔﯾﺰ وھﻼﮐو ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺮﺣﻣﯽ و
درﻧده ﺧوﺋﯽ را در ﺣق ﯾک دﺧﺗﺮ ودرﺣق ﯾک زن ﺳﺮاغ داده ﻧﻣﯾﺗواﻧد.
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ﺿﺮب اﻟﻣﺛل »زر فدای سر وسرفدای ناموس« دﯾﮔﺮ
ارزش وﻣﺎھﯾت ﺧود را از دﺳت داده اﺳت وﻧﺳل ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺧﺻوص در ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﺑﺎ
ﻣﺣﺗوا وﭘﯾﺎم اﯾن ﻧوع ارزش ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﺷده اﻧد!!
ھﯾﭻ دﻟﯾل وﺑﺮھﺎن و ﺑﮫﺎﻧﻪ ای از ﺷﮐوه ﻣﺮگ ﻓﺮﺧﻧده ،دﺧﺗﺮﻧﺎﻣﺮاد  ٢٧ﺳﺎﻟﻪ در
ﻗﻠب ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ،در روز روﺷن ،در ﭘﯾش ﭼﺷم ده ھﺎ ﺗن ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ،از ﺳوی ﺻدھﺎ ﺗن
اوﺑﺎش ﻋﻘده ﻣﻧد ﺑﯾﮐﺎر وﮔﻧده ﻣﻐﺰ ﺑﯾﻐﯾﺮت وﻧﺎدان ،ﮐﺎﺳﺗﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧد .ﻓﺮﺧﻧده دﺧﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
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ﻣﺮگ ﺧود ،ﺣﻣﺎﺳﮥ زن ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎن را آﻓﺮﯾد ،در دل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎوﯾداﻧﻪ ﺛﺑت ﮔﺮدﯾد.
وھﺎب ﻣﺟﯾﺮ ،در ﺳوگ ﻓﺮﺧﻧده ﻏﺰﻟﯽ ﺳﺮوده و در آن ﺑﻪ ﯾک ﻣﯾﺰان از ﺧﺎﻟق و
ﻣﺧﻠوق ﺷﮐﺎﯾت ﮐﺮده اﺳت:
آن جسم پاک ،اليق آن زخمھا نبود
فرياد ميزدی و دگر اعتنا نبود
در آن ميانه ھيچ کسی مھربان نشد
در آن ميانه ھيچ کسی آشنا نبود
وقتی که میزدند سرت را به سنگ جھل
در آسمان شھر ،خدا بود يا نبود؟ ...
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻧﺎﻣدارﮐﺷورداﮐﺗﺮاﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن در در ﺧﺻوص ﻓﺮﺧﻧده ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد»:
ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺷت رﺳواﯾﯽ ﻣﺎ از ﺑﺎم اﻓﺗﺎد و ﺣﻘﯾﻘت اﻏﺮاق ﮔوﯾﯽ و ﻻف و ﮔﺰاف ﻣﺎ آﺷﮐﺎر
ﺷد .اﮐﺛﺮ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﭼون ﻣوﺟودات ﮐور و ﮐﺮ ﺑﻪ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺣوادث ﻣﯾﺮوﯾم .ﺑﯽ آن ﮐﻪ
ﺑﭘﺮﺳﯾم ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺮوﯾم و ﭼﺮا ﻣﯾﺮوﯾم .ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ طﻠﺳم ﺳﮐوت را ﺷﮐﺳت ﺷﺟﺎح دﺧﺗﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم»فرخنده« ﺑود ﮐﻪ از ھﻔت ﺧوان رﺳﺗم! ﮔذﺷت و ﺗک و ﺗﻧﮫﺎ  ،ﺻدھﺎ ﻟﮔد ﻧﺎﻣﺮداﻧﻪ
و وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ را از ﻣﺮدھﺎی ﻧﺎﻣﺮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾد و ﺑﻪ رﯾش ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﮫل وﺟﻧون ﻣﺎ ﺧﻧدﯾد .
ﺑدون اﻏﺮاق او ھﻣﺎن ققنوس افسانوی و يا مرغ آتش بود ﮐﻪ از ھﺮﮔﺎھﯽ از
آﺗﺷﮐدهٔ ﺟﺎودان ﺑﻠﺦ ﺑﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯾﺂﯾد و از ﺗﻘدس آﺗش ﺧﺑﺮ ﻣﯾدھد ..زھﯽ ﺳﻌﺎدت ﻣﺎ
ﮐﻪ ﯾک ﺷﯾﺮدﺧﺗﺮ در ﺳﺮزﻣﯾن ﺧواب آﻟود ﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎد دﻟﯾﺮی و اﺳﺗﺟواب ﺳﺮﺑﻠﻧد
ﻣﯾﮐﻧد و ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺮاﻓﻪ اﻧدﯾﺷﯽ و ﺗﺎرﯾک اﻧدﯾﺷﯽ ﻗﯾﺎم ﻣﯾﮐﻧد  .ﻓﺮﺧﻧده ھﻣواره و در ﻣﻘﺎطﻊ
ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺎص زﻧده ﮔﯽ  ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺧواب ﺧﺮﮔوﺷﯽ و ﺑﯾداری و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯾﺮه
ﻣﯾﮔﺮدد  ،ظﺎھﺮ ﻣﯾﺷود و ﻧﻔﺣﻪٔ ﺑﯾداری را در ﮔوش ھﺎ و روان ھﺎی ﻣﺎ ﻣﯾدﻣد و ﺗﺟدﯾد
ﺣﯾﺎت را ﺑﺷﺎرت ﻣﯾدھد .اﯾن ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾﻧد او از ﻋﺎﻗﺑت ﭘﯾﮐﺎرش ﺧﺑﺮ ﻧداﺷت ،درﺳت ﻧﯾﺳت
 او ﺧوب ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﻪ درآﻣﯾﺧﺗن ﺑﺎ دﯾو و دد و ﮔﺮگ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل دارد .ﺑﺎﺷد ﮐﻪ اﯾن ﻓداﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺳﺎھﻠﻪ و ﻣدارا را ﺑﯾﺎﻣوزد و ﺗﺎ زﻧده ھﺳﺗﯾم ﺳﺮاغ ﺿﻌﯾف
آزاری  ،زن ﮐﺷﯽ ! و ﮐودک ﮐﺷﯽ ﻧﺮوﯾم

«.

ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺑﺮﻣﻘﺑﺮۀ آن زﻧده ﯾﺎد،از ﺳوی وزارﺗﺎﻣور زﻧﺎن ﯾک ﮔﻧﺑد
اﻋﻣﺎرﮔﺮدد و وزارت ﻣﻌﺎرف ﯾﮐﯽ از ﻟﯾﺳﻪ ھﺎی دﺧﺗﺮاﻧﻪ ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ اﺳم ﻓﺮﺧﻧده
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ﻧﺎﻣﮔذاری ﮐﻧد ،ﺗﺎ ھم ﺑﺮزﺧﻣﯽ ﮐﻪ دردل واﻟدﯾن ﻓﺮﺧﻧده وھﻣﭼﻧﺎن در ﻗﻠب زﻧﺎن ﮐﺷور
اﯾﺟﺎد ﺷده ﻣﺮھم ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷود ،وھم ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﮫﺎن ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﯾم ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ھﻣﮔﯽ
زن ﺳﺗﯾﺰ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھﻣﮔﯽ ﺟﺎھل وﻧﺎدان و وﺣﺷﯽ و درﻧده ﺧو ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھﻣﮔﯽ )ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی آﺷﻔﺗﻪ روان( ﻗدر زن و ﻗدر ﻓﺮﺧﻧده را ﻣﯾداﻧﻧد.
ﻗﺗل ﻓﺮﺧﻧده ﺑﺮ دوش اوﻟﯾﺎی وزارت ﻣﻌﺎرف اﯾن وظﯾﻔﻪ را نيزميگذارد ﺗﺎ ﺑﺮای
اﺣﯾﺎء ﻣﻘﺎم وﻣﻧﺰﻟت زن ﺑﺣﯾث ﻣﺎدر ،ھﻣﺳﺮ ،ﺧواھﺮ و ﺷﺮﯾک زﻧدﮔﯽ ﭘدر ،ﻣﺿﻣوﻧﯽ
درﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﮐﺎﺗب ﻋﻼوه ﺷود و ﺑﺎ ﺗدرﯾس اﯾن ﻣﺿﻣون اھﻣﯾت وﻧﻘش زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﺧﺎﻧواده  ،در اذھﺎن ﮐودﮐﺎن وﻧوﺟواﻧﺎن ﮐﺷورﺗﻠﻘﯾن وﺗﺑﻠﯾﻎ ﮔﺮدد .اﻟﺑﺗﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺳﻣﻌﯽ
ً
اﺧﻼﻗﺎ وظﯾﻔﻪ دارﻧد ﺗﺎ ً
اﻗﻼ در ﻣﺎه دوﺑﺎر ﻣﯾﺰ ھﺎی ﮔﺮد ﺗﺑﺎدل ﻧظﺮ در
وﺑﺻﺮی وﻣﮐﺗوب
ً
اﯾﻣﺎﻧﺎ وظﯾﻔﻪ
ﻣورد ﻧﻘش واھﻣﯾت زن درﺧﺎﻧواده وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺗﯾب دھﻧد و روﺣﺎﻧﯾون ﻧﯾﺰ
دارﻧد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟواﻧﺎن وﻧﻣﺎزﮔﺰاران ﺧود درﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن وﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ آﻧﺎن
وﻣﻘﺎم وﻣﻧﺰﻟت ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺎدر وھﻣﺳﺮ وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﻣوس وﺷﺮف ﺧﺎﻧواده،از ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﯾک
درﯾﻎ ﻧورزﻧد .ودﯾن ﺧود را ﺑﺣﯾث ﻓﺮزﻧدان اھل وﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎدران ﺧود ادا ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ در آﯾﻧده
ﺣوادﺛﯽ ﻧظﯾﺮﺣﺎدﺛﮥ ﺗﮐﺎﻧدھﻧدۀ ﻓﺮﺧﻧده دراﯾن ﮐﺷور رخ ﻧدھد.
درﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺧواھم اﯾن ﺷﻌﺮ ارج ﻧﺎک ﻓﺮﯾدون ﻣﺷﯾﺮی ،ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣـداراﯾﺮاﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻧـوان
اﺷﮐﯽ در ﺳوگ ﻓﺮﺧﻧده ﮐﻪ ﺳوگ اﻧﺳﺎﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﭘﯾﺷﮐش ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻧم.

اشکی درسوگ انسانيت ]فرخنده[
ازھﻣﺎن روزی ﮐﻪ دﺳت ﺣﺿرت ﻗﺎﺑﯾل
ﮔﺷت آﻟوده ﺑﻪ ﺧون ﺣﺿرت ھﺎﺑﯾل
از ھﻣﺎن روزی ﮐﻪ ﻓرزﻧدان آدم
ﺻدر ﭘﯾﻐﺎم آوران ﺣﺿرت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ
زھر ﺗﻠﺦ دﺷﻣﻧﯽ در ﺧوﻧﺷﺎن ﺟوﺷﯾد
آدﻣﯾت ُﻣرد ،
ﮔرﭼﻪ آدم زﻧده ﺑود .
از ھﻣﺎن روزی ﮐﻪ ﯾوﺳف را ﺑرادر ھﺎ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧداﺧﺗﻧد
از ھﻣﺎن روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻼق و ﺧون دﯾوار ﭼﯾن را ﺳﺎﺧﺗﻧد
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آدﻣﯾت ﻣرده ﺑود،
ﮔرﭼﻪ آدم زﻧده ﺑود.
***
ﻗرن ﻣﺎ ،روزﮔﺎر ﻣرگ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت
ﺳﯾﻧﮥ دﻧﯾﺎ زﺧوﺑﯽ ھﺎ ﺗﮫﯽ اﺳت
ﺻﺣﺑت از آزادﮔﯽ ،ﭘﺎﮐﯽ ،ﻣروت ،اﺑﻠﮫﯽ اﺳت
ﺻﺣﺑت از ﻣوﺳﯽ و ﻋﯾﺳﯽ و ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺑﺟﺎﺳت
ﻗرن ﻣوﺳﯽ ﭼﻧﺑﻪ ھﺎ اﺳت.
***
ﺻﺣﺑت از ﭘژﻣردن ﯾک ﺑرگ ﻧﯾﺳت
وای ﺟﻧﮔل را ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
دﺳت ﺧون آﻟود را در ﭘﯾش ﭼﺷم ﺧﻠق ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯾﮐﻧﻧد
ھﯾﭻ ﺣﯾواﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﯾواﻧﯽ ﻧﻣﯾدارد روا
آﻧﭼﻪ اﯾن ﻧﺎﻣردﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
***
ﺻﺣﺑت از ﭘژﻣردن ﯾک ﺑرگ ﻧﯾﺳت
ﻓرض ﮐن ﻣرگ ﻗﻧﺎری در ﻗﻔس ھم ﻣرگ ﻧﯾﺳت
ﻓرض ﮐن ﯾک ﺷﺎﺧﻪ ﮔل ھم در ﺟﮫﺎن ھرﮔز ﻧرﺳت
ﻓرض ﮐن ﺟﻧﮔل ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑود از روز ﻧﺧﺳت
در ﮐوﯾری ﺳوت و ﮐور
در ﻣﯾﺎن ﻣردﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺻﯾﺑﺗﮫﺎ ﺻﺑور
ﺻﺣﺑت از ﻣرگ ﻣﺣﺑت ﻣرگ ﻋﺷق
ﮔﻔﺗﮔو از ﻣرگ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت!
گرامی باد ،ياد ونام فرخنده! ٢٠١٥ /٤/١٥
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مقالۀ ھجدھم
نادانی ،منشاء تمام تعصبات ونفرتھاست!
ھﻣــوطن ﮔﺮاﻣــﯽ وداﻧــﺷﻣﻧد ﻣــﺎ ﺟﻧــﺎب ﺧوﺷــﺑﯾن ،زﯾﺮﻋﻧــوان "آزادی عقيده
ومذھب يعنی چی" ﻣوﺿـوع ﺑـﺳﯾﺎر ﻣﮫـم وﺣـﺳﺎﺳﯽ را ﻣطـﺮح ﮐـﺮده اﻧـد و ﺑـﺎ ﻣﻧطـق
روﺷن ﺑﺮ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ»تمام تعصبات ونفرتھا از نادانی وترس سرچشمه
ميگيرد".
آری ،ھﻣوطن واﻗﻌﯾت ﺑﯾن ﻣن ،دراﯾن ﺟﺎی ﺷک وﺗﺮدﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ
وﺗﻣﺎم ﺳﯾﻪ روزﯾﮫﺎ ،ﺗﻣﺎم ﻧﻔﺮﺗﮫﺎ وﺑﺮﺗﺮی ﺟوﯾﺋﮫﺎ وﺗﻣﺎم ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻧﮋادی،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ وﻋﻘﯾدﺗﯽ،
از ﻧﺎداﻧﯽ و ازﻧﺎﻓﮫﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود .درﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺎداﻧﯽ وﺗﺮس ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﭘﯾداﯾش ادﯾﺎن
وﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف ﺑوده و ﺑﻘﺎی آﻧﺮا ﻧﯾﺰ ﺗداوم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﻣﺮوز ھم ﺑﺮﺧﯽ از ھﻣوطﻧـﺎن ﻣـﺎ
ً
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧوردارﻧد ،وﻟﯽ از ﺗﺮس ﺟﺮﺋت ﭘﺎ ﮔذاﺷـﺗن در ﯾـک ﺑﺣـث ﻣﻔﯾـد
ﮐﻪ از داﻧش
روﺷﻧﮔﺮاﻧﻪ را ﻧدارﻧد وﻣﯽ ﺗﺮﺳﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺧل ﺷدن ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﺑﺣـث ھـﺎﯾﯽ ،ﻣﺑـﺎدا از ﺳـوی
دﮔم اﻧدﯾﺷﺎن طﺎﻟﺑﯽ ﺧﺻﻠت ،ﺑﺮﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺗﺎﭘﻪ ﮐﻔﺮ زده ﺷود ،و ﺑﺎ اﯾن ﺗﺎﭘﻪ ﮐﻪ در طـول
ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑﺮﭘــﺷت اﻧــﺳﺎﻧﮫﺎی ﺑﻠﻧــد ﻣﺮﺗﺑﺗــﯽ ﭼــون :زﮐﺮﯾــﺎی رازی  ،اﺑــن ﺳــﯾﻧﺎی ﺑﻠﺧــﯽ
وﻣﻧﺻورﺣﻼج و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮔﺮ زده ﺷده ،ﺣﯾﺎت و آﯾﻧدۀ ﺷﺎن ﺑﺮھم ﻧﺮﯾﺰد .و اﻻ ﮐﯾﺳت ﮐﻪ
ﻧداﻧد ،ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾن دﺷﻣن ﺑﺷﺮﯾت اﺳت؟
ﺗﻌﺻب ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺳﺧت ﮔﯾﺮی وطﺮﻓداری اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﭼﯾﺰی ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻧوی.
ﺑﻘول ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺗﻌﺻب ﯾک ﻧﻣود ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﺳت ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﻪ ظﮫور ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدد وﮔﺎه ﺑﺻورت ﻣﺛﺑت ،ﻧﻣوﻧﻪ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﻌﺻب،اﯾﺟﺎد ﮐدورت وﺑد ﺑﯾﻧﯽ ﺑﯾن اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ اﺧﺗﻼف ﻋﻘﯾده ودﯾن وﻣذھب ،ﯾﺎ زﺑﺎن وﻣوﻗف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺷﺧص
ﻣﺗﻌﺻب ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧدادن رﻓﺗﺎر ﺗﻌﺻب آﻣﯾﺰی ﮐﻪ از روی ﺟﮫﺎﻟت وﻧﺎ آﮔﺎھﯽ از وی
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ﺳﺮﻣﯾﺰﻧد ،در واﻗﻊ ﺷﺧﺻﯾت وﺗواﻧﻣﻧدی دﯾﮔﺮان را ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮔﯾﺮد وازاﻧﺗﺧﺎب ﺷﺧص
ﻣﺧﺎﻟف دﯾن وزﺑﺎن ﺧود در ﯾک ﻣﻘﺎم ﻣﻧﺎﺳب ﮐﻪ ﻣﺳﺗﺣق آن اﺳت ،اﻧﮐﺎرﻣﯾﮐﻧد .دﮔم اﻧدﯾﺷﯽ
و ﺗﻌﺻب اﺑﺗدا در ﺳﺧن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﮔﺮدد وﺳﭘس ازﻓﮐﺮ ﺑﻪ ﻋﻣل در ﻣﯽ آﯾد و ﺑﺎﻋث ﺑﺮوز
رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﮔﺮدد .ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﻣﺛﺑت آن :ﺻﯾﺎﻧت از ﻧﺎﻣوس،داراﺋﯽ ،ﻣﺎل
وﻣﮐﻧت ﺷﺧﺻﯽ ،ﯾﺎ ارزش ھﺎی ﻣﻠﯽ واﻋﺗﻘﺎدی،ﻣﺛل اﺳﺗﻘﻼل و اﻋﯾﺎد وﺟﺷن ھﺎی ﻣﻠﯽ
وﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ وﻏﯾﺮه اﺳت.
ﻧــﺎداﻧﯽ وﺑﺰرﮔﺗــﺮﯾن دﺷــﻣن دﻣوﮐﺮاﺳــﯽ اﺳــت .ﻧــﺎداﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺗــﺮﯾن دﺷــﻣن ﻋــداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﻧﺎداﻧﯽ زاﯾﺷﮔﺮ ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻋﻘﯾـدﺗﯽ و ﺗﺑﻌﯾـﺿﺎت ﻧـﮋادی واﭘﺎرﺗﺎﯾـد ﺟﻧـﺳﯾﺗﯽ
اﺳت .ﺑﺷﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎداﻧﯽ ﻏﺎﻟب آﻣده اﺳت و ﺑﺟﺎی آن ﭼﺮاغ داﻧش وﻋﻠـم را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺗـﻪ،
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت رﺳﯾده اﺳت و اﻣﺮوز از ﺑﺮﮐت ﻋﻠم وداﻧش ﺧود ازﺑﯽ ﻋـداﻟﺗﯽ اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ و از
ﻋدم ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺎن زﻧﺎن وﻣﺮدان و از ﻓﻘﺮوﮔﺮﺳﻧﮔﯽ رﻧﺞ ﻧﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ دﺳت ﮐﻣک
وﻣـــﺳﺎﻋدت ﺑـــﻪ ﮔﺮﺳـــﻧﻪ ﮔـــﺎن ﮐـــﺷورھﺎی ﻓﻘﯾـــﺮاﻋم از اﺳـــﻼﻣﯽ وﻏﯾـــﺮ اﺳـــﻼﻣﯽ
درازﻣﯾﮐﻧد،زﯾﺮاﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺻﺑﺎت دﯾﻧﯽ وﻣذھﺑﯽ وﻧﮋادی ﻣطﺮح ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐـﻪ اﻧـﺳﺎﻧﯾت
وﻧﺟﺎت اﻧﺳﺎن از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﻣطﺮح اﺳت.
در ﺟواﻣــﻊ ﭘﯾــﺷﺮﻓﺗﻪ ﺟﮫﺎن،ﺟﮫــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در آﻧﮫــﺎ ﻧظﺎﻣﮫــﺎی ﻣﺑﺗﻧــﯽ ﺑﺮدﻣوﮐﺮاﺳــﯽ
وﻣﺮدم ﺳﺎﻻری وﺳﮐوﻻرﯾﺳم ﺣﮐﻣﺮواﺳت ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾد وﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠـف وﺣﺗـﯽ ﺑـدون
ﻣذھب ﻣﺷﺧﺻﯽ  ،ﻓﺎرغ ازدﻏدﻏﻪ وﺗﺮس از ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯾدھﻧـد و
از اﺣﺗﺮام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺷﮫﺮوﻧدی ﺑﺮﺧوردارﻧد .دراﯾن ﻧظﺎم ھﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺧﺎطﺮ رﻧـگ ﭘوﺳـت و ﯾـﺎ
ﺟﻧﺳﯾت ﯾﺎ دﯾن وﻣذھب وﻋﻘﯾده ﺧود ﻣورد ﺑـﺎز ﭘـﺮس ﻗـﺮار ﻧﻣﯾﮔﯾـﺮد و ﻣـﻼک ﺧـوب و ﺑـد
اﻧﺳﺎن ﺑﺮای اﺟﺗﻣﺎع  ،ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐـﻪ ازاﻧـﺳﺎن ﺳـﺮﻣﯾﺰﻧد .ﻣﮔـﺮ ﻣﺗﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺳﺎ ﮐﺎرھـﺎی
زﺷت ودور ازﮐﺮاﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺳوی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﯾﺰﻧد ﮐﻪ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﻪ ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی اﻧد
وﺣﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯾت ﺧود اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮐﻧﻧد.
از وطن ﺧود ﻣﺛﺎل ﻣﯾﺰﻧﯾم :ﻋﻣﻠﮐﺮد رھﺑﺮان ﺟﮫﺎدی در وﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺑﺎدی ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل
وﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾدرﯾﻎ اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی آن و ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﻧـﺎﻣوس زﻧـﺎن ودﺧﺗـﺮان وﮐودﮐـﺎن ﻣﻌـﺻوم طـﯽ
ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۱۹۹۶ -۱۹۹۲وﻏﺎرت داراﺋﯾﮫﺎ ﺷﺧﺻﯽ وﻋﺎﻣﻪ از ﺳوی ﺗﻔﻧگ ﺑدﺳﺗﺎن ﺟﮫـﺎدی،
ﺗﺎﮐﺟﺎ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎ ﮐﺟﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳـت؟ ﺑﺮﯾـدن ﭘـﺳﺗﺎﻧﮫﺎی زﻧـﺎن وﮐوﺑﯾـدن ﻣـﯾﺦ ھـﺎی
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ﺷش اﻧﭼﻪ ﺑﺮﻓﺮق ﻣﺮدان ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﻗـوم ﭘـﺷﺗون وﮔـوش وﺑﻧـﯽ ﺑﺮﯾـدﻧﮫﺎی ﻣـﺮدان وزﻧـﺎن
اﺳﯾﺮ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺗﻧظﻣﯽ و ﭘﺧـﺗن ﮔوﺷـت اﺳـﯾﺮان وﺑﺧـورد دﯾﮔﺮاﺳـﯾﺮان دادن وﮔـﺮدن زدن
ورﻗص ﻣﺮده ﺗﻣﺎﺷﺎﮐﺮدن ﻋﻧﺎﺻﺮ ﺗﻧظﯾﻣـﯽ در دورۀ ﺣﺎﮐﻣﯾـت اﺳـﻼﻣﯽ رﺑـﺎﻧﯽ ،دره زدن
زﻧﺎن در ﻣﻼء ﻋﺎم در دورۀ ﺷﺮﯾﻌت ﻏﺮای ﻣﺣﻣدی طﺎﻟﺑﺎن ،ودر اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
دادن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری و ﯾﺎ ﺳوﺧﺗﺎﻧدن ﻣﮐﺎﺗب و اﺳﯾدﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮوری دﺧﺗﺮان ﻣﮐﺎﺗب وﻗﺗـل
ﺟواﻧﺎن ﺑﺧﺎطﺮ ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ از ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن ،ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣـد ﻣﯾﺗواﻧـد روی
دﯾن اﺳﻼم را ﺳﻔﯾد ﮐﻧد؟
ﺑﺮﻋﮐس ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺷﺎﯾد ﺑﻪ ﻣذاھب ﺗوﺣﯾدی ھﯾﭻ ﻋﻘﯾـده ای ھـم
ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷـﻧد ،ﻣﮔـﺮ ﻣـﺻدر ﭼﻧـﺎن ﮐﺎرھـﺎی ﻣﻔﯾـد و ﺳـودﻣﻧد ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧـﺳﺎﻧﯽ ﺷـده
وﻣﯾﺷوﻧد ﮐﻪ از دﺳت ھـﯾﭻ ﯾـک ازﻣـدﻋﯾﺎن اﺳـﻼم ﻣـداری )ﭼـون :رﺑـﺎﻧﯽ ،ﮔﻠﺑدﯾن،ﺳـﯾﺎف،
ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻼﻋﻣﺮ  ،ﻣﺣﺳﻧﯽ وﻏﯾﺮه ( ﺑﺮآﻣده ﻧﺗواﻧد .ﭘس ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻼک ارج ﮔذاری اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﺗﻧﮫﺎ
داﺷــﺗن ﻣــذھب وﻋﻘﯾــده ﺑﺎﺷــد و ﺟــﺎی آن آدم ﮐــﺷﺎن وﯾﺮاﻧﮔــﺮ ﺧﺎﻧﻣــﺎن ﺑــﺮ اﻧــدازﻣﺗﺟﺎوز
ﺑﺮﻧﺎﻣوس دﯾﮔﺮان ﺑـﻪ ﻋﻧـوان رھﺑـﺮان ﺟﮫـﺎدی و ﺗﻧظﯾﻣـﯽ وطـﺎﻟﺑﯽ ﻣـﺳﻠﻣﺎن را در ﺑﮫـﺷت
ﺳﺮاغ داد ،وﻟﯽ ﺟﺎی آن اﻧﺳﺎن داﻧﺷﻣﻧد ﮐﻪ ﺑـﺮق را اﺧﺗـﺮاع ﻧﻣـود و آن داﻧـﺷﻣﻧداﻧﯽ ﮐـﻪ
رادﯾو و ﺗﻠوﯾﺰﯾـون را و آن داﻧـﺷﻣﻧد ﮐـﻪ ﻣﺎﺷـﯾن ﭼـﺎپ وطﺑﺎﻋـت را وآن داﻧـﺷﻣﻧداﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻠﯾﻔون وﺑﻌد ﻣوﺑﺎﯾل ﺗﻠﯾﻔون را ،وآن داﻧﺷﻣﻧد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮ واﻧﺗﺮﻧت را وآن داﻧـﺷﻣﻧداﻧﯽ ﮐـﻪ
ھواﭘﯾﻣﺎ وﻣوﺗﺮ وﻗطﺎر آھن وﮐﺷﺗﯽ را و آن داﻧﺷﻣﻧدان ﮐﻪ داروی ﭘﻧـﺳﻠﯾن وﭘﯾوﻧـد ﻗﻠـب و
ﺗداوی ﺗوﻣور ﻣﻐـﺰ را و ﻋـﻼج ﺳـﺮطﺎن وﻏﯾـﺮه وﻏﯾـﺮه وﺳـﺎﯾل رﻓـﺎه وﻧﺟـﺎت اﻧـﺳﺎن را
اﺧﺗﺮاع وﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺑﺎ ﺑﺎﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮫﺎی ﺣﯾﺮت اﻧﮔﯾﺰ اﺑداع ﮐﺮده اﻧد ،ﺑﺧﺎطﺮﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑـودن
ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﺷﺎن را در دوزخ ﺳﺮاغ داد.
آﯾﺎ ﺗﺻور ﻣﯾﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻗﺿﺎوت ﺧداوﻧد ھم درﺣق اﻧـﺳﺎﻧﮫﺎ ﻣﺛـل ﻗـﺿﺎوت ﭘﯾـﺷواﯾﺎن
ﻣذاھب اﺳﻼﻣﯽ آﻣﯾﺧﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺻب وﺗﻧگ ﻧظﺮی ﺧواھد ﺑود؟ ﻓﮐﺮﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ھﺮﮔﺰﻧﻪ.
ﻧﮔﺎھﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣذاھب اﺳﻼﻣﻰ روﺷن ﻣﻳﺳﺎزد ﮐﻪ در طول ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻳداﻳش ﻣذاھب
وﻓﺮق ،رھﺑﺮان و ﭘﻳﺷواﻳﺎن ھﺮﻳک از ﻣذاھب وﻓﺮق اﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﻧﮫﺎ ﭘﻳﺮوان ﺧود را
ِّ
ﻓﺮق دﻳﮔﺮ را ﻣﺷﺮک و زﻧدﻳق و ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻣﺮده اﻧد .و وﻗﺗﻰ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن راﺳﺗﻳن ﮔﻔﺗﻪ و ِ ّ
ﺑﺮﮔﺮوه ﻣﺧﺎﻟف ﺧود ﻏﺎﻟب آﻣده اﻧد ،از ھﻳﭻ ﻋﻣل وﺣﺷﻳﺎﻧﻪ در ﺣق آﻧﮫﺎ درﻳﻎ ﻧورزﻳده اﻧد
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و ﺑﺮﺳﺮآن اﻋﻣﺎل ﻏﻳﺮ اﻧﺳﺎﻧﻰ ،ﮐﻼه ﺷﺮﻋﻰ ﮔذاﺷﺗﻪ و طﺮف را ﻣﺳﺗوﺟب اﺷد ﻣﺟﺎزات
داﻧﺳﺗﻪ اﻧد .ﭘس ﻋﺎﻣل وﻋﻠت اﺻﻠﻰ اﻳن ھﻣﻪ اﻓﺗﺮاق و اﺧﺗﻼف وﺧوﻧﺮﻳﺰﻳﮫﺎ ،رھﺑﺮان
وﭘﻳﺷواﻳﺎن ﻓﺮق وﻣذاھب اﺳﻼﻣﻰ اﻧد ﮐﻪ ﭘﻳﺮوان ﺧود را ﺑﺟﺎى اﻳﻧﮐﻪ درس ﺑﺮادرى
وﺑﺮاﺑﺮى و ﻧوع ﭘﺮورى و اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﻰ و اﺣﺗﺮام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑدھﻧد،وﻻ اﻗل ﺑﮔوﻳﻧد :ﮐﺳﺎﻧﻳﮐﻪ
ﭘﻳﻐﻣﺑﺮﺷﺎن ﯾﮐﯽ وﮐﺗﺎﺑﺷﺎن ﯾﮐﯽ اﺳت ،ﻓﺮﻗﻰ از ھﻣدﻳﮔﺮﺧود ﻧدارﻧد ،و ﺑﺎﯾد ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﻪ
ﯾﮐدﯾﮔﺮ را دوﺳت ﺑدارﻧد واﺣﺗﺮام ﮐﻧﻧد ،ﻣﮔﺮﺑﺮﻋﮐس ﺑﺎ ﺗﺮدﻳد ﺑﺎورھﺎ وﻣﻌﺗﻘدات ﻓﺮﻗﻪ ھﺎى
دﻳﮔﺮ ،درس ﻧﻔﺎق وﮐﻳﻧﻪ ﺗوزى ودﺷﻣﻧﻰ داده اﻧد و ﻣﺮدم ﺧوﺷﺑﺎور وﺳﺎده ﻟوح را ﺑﻪ ﺟﺎن
ھم اﻧداﺧﺗﻪ اﻧد و ﺧود ﺳود ﺑﺮده اﻧد.
ﺗﺎ اﻣﺮوز ھم آﻧﮐﻪ روﻏن ﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮ آﺗش اﺧﺗﻼف و دو ﭘﺎره ﮔﻰ ﻋﻘﻳدﺗﻰ ﺑوده و
ھﺳت ،روﺣﺎﻧﻳت ﻣﺗﻧﻔذ درﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻧﺎﻓﻊ وﺻﻼح ﮐﺎرﺧود ،از
دﻳن ﻓﺮوﺷﮔﺎه ﭘﺮﻣﺷﺗﺮى وﻳک ﺳوﭘﺮ ﻣﺎرﮐﻳت ﭘﺮﺳودى ﺳﺎﺧﺗﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﺰوﻳﺮ و
رﻳﺎﮐﺎرى ﻣﺗﺎع ﺛواب و ﮔﻧﺎه و ﺳﻧد رﻓﺗن ﺑﻪ ﺑﮫﺷت در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺟﺎم اﻋﻣﺎل ﻏﻳﺮاﻧﺳﺎﻧﻰ و
ﺗﺮورﻳﺳﺗﻰ داده ﻣﻳﺷود و ﺑﺎ اﻳﺟﺎد درۀ ﺗﻧﻔﺮ ﻣﻳﺎن ﻓـﺮﻗﻪ ھﺎى ﻣﺧﺗﻠف اﺳﻼﻣﻰ ،ﻧﻣﻰ ﮔذارد
ﻣﺮدم ﻣﺛل اﻧﺳﺎن ھﺎى ﺧﺮد ورز و ﻋﺎﻗل ،ﺷﺮاﻓت ﻣﻧداﻧﻪ درﮐﻧﺎر ھم زﻧدﮔﻰ ﮐﻧﻧد.و اﻧﺮژى
و ﺧﺮد ﺧود را در ﺟﮫت ارﺗﻘﺎى ﺳطﺢ زﻧدﮔﻰ ﺧود و ھﻣﻧوﻋﺎن ﺧود ﺑﮐﺎر ﮔﻳﺮﻧد واز
ﻣﺰاﻳﺎى آن ﻟذت ﺑﺑﺮﻧد .درﺟواﻣﻊ ﻏﺮب ھﺮﮐس ﺑﺎ ھﺮﻋﻘﻳده و ھﺮدﻳن و ھﺮآﺋﻳﻧﯽ ﮐﻪ اﺳت ،
درﮐﻧﺎر ھم زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧﻧد ،وھﻳﭼﮐس ﺑﺧود ﺣق ﻧﻣﻰ دھد ﺗﺎ ﮐﺳﻰ را ﺑﺧﺎطﺮ اﺧﺗﻼف دﻳن،
ﻋﻘﻳده  ،ﺟﻧﺳﻳت ،ﻣﻠﻳت ﻳﺎ رﻧگ ﺑﭼﺷم ﺣﻘﺎرت ﺑﺑﻳﻧد و ﺗوھﻳن ﮐﻧد.
اﯾن ھﻣﻪ ﺟﻧگ وﺟدل ﺣﺎﺻل ﮐوﺗﻪ ﻧظﺮی اﺳت
ﭼون ﻧظﺮ ﺑﺎز ﮐﻧﯽ ،ﮐﻌﺑﻪ وﺑت ﺧﺎن ﯾﮐﯽ اﺳت!
ﻓﺮھﻳﺧﺗﻪ ﮔﺎن ﺟﮫﺎن ﺗﺻوف دﻳﺎران ﻣﺎ ،از دوﺋﻰ و دو رﻧﮔـﻰ ﺑﻳـﺰار اﻧـد و در اﻳـن
زﻣﻳﻧﻪ ﻧﮐﺗﻪ ھﺎى ﻧﻐﺰ وﭘﺮﻣﻐﺰى دارﻧـد ﮐـﻪ ﺗﮐﺮارآﻧﮫـﺎ ﺳـودﻣﻧد و آﻣوزﻧـده اﺳـت،از زﺑـﺎن
ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﺷﻧوﻳم ﮐﻪ ﻣﻳﮔوﻳد:
دوﺋﻰ ازﺧــود ﺑـﺮون ﮐــﺮدم ،ﻳﮐﻰ دﻳــدم دوﻋﺎﻟم را
ﻳﮐـﻰ ﺟـوﻳم ،ﻳﮐﻰ ﮔـوﻳــــم ،ﻳﮐﻰ داﻧم ،ﻳﮐﻰ ﺧواﻧم
ﯾﺎ
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٢٢١
ﻣـﺮغ زﻳــﺮک ﺑـدر ﺧﺎﻧـﻘﻪ اﮐﻧون ﻧــﭘﺮد
ﮐﻪ ﻧﮫﺎده اﺳت ﺑﮫﺮ ﻣﺟﻠس وﻋظﻰ ،داﻣﻰ
ﯾﺎ
اﯾن ﺟﮫﺎن ھﻣﭼون درﺧت اﺳت ای ﮐﺮام
ﻣﺎ ﺑـــﺮ او ﭼـــون ﻣـــﯾوه ھﺎی ﻧــﯾم ﺧﺎم
ﺳﺧــت ﮔــــــﯾﺮد ﺧــﺎم ھــﺎ ﻣﺮ ﺷﺎﺧﻪ را
زاﻧﮐــــــــــﻪ در ﺧـــﺎﻣﯽ ﻧﺷﺎﯾـد ﮐــﺎخ را
ﭼون ﺑــﭘﺧــت و ﮔﺷت ﺷﯾﺮﯾن ﻟب ﮔـﺰان
ﺳﺳت ﮔــــﯾــﺮد ﺷـــﺎخ ھﺎ را ﺑﻌـد از آن
ﺳﺧـت ﮔـﻳـﺮى و ﺗـﻌـﺻب ﺧـﺎﻣﻰ اﺳت
ﺗﺎ ﺟﻧــﻳـﻧﻰ ﮐـــﺎر ﺧـــون آﺷـــﺎﻣﻰ اﺳت
ﯾﺎ
از ﮐﻔــﺮ و ز اﺳـﻼم ﺑــﯾـﺮون اﺳت ﻧﺷﺎﻧم
از ﺧــﺮﻗـﻪ ﮔــــﺮﯾــﺰاﻧـم و زﻧـــﺎر ﻧــداﻧــم

ﻗﺎآﻧﯽ ﮔوﯾد :
ﻻف آزادی زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺰن ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ

از اﻣﯾد ﺟـﻧـت و ﺑـﯾـم ﺟﮫـــﻧــم ﺧﺎرﺟﯾم

ﭼﻧد ﯾﺎد ﮐﻌﺑﻪ و زﻣــﺰم ﮐـــﻧﯽ ﺧـﺎﻗـﺎﻧـﯾﺎ

ﺑﺎده ده ﮐـﺰ ﮐﻌﺑﻪ آزاد وز زﻣﺰم ﻓﺎرﻏﯾم

ﻓﺮﯾداﻟدﯾن ﻋطﺎر ﮔوﯾد :
ﻣﺎ ره ز ﻗـﺑﻠﻪ ﺳـوی ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﯾﮐﻧﯾم

وﻧـدر ﻗــﻣﺎر ﺧـﺎﻧــﻪ ﻣﻧﺎﺟﺎت ﻣﯾﮐﻧﯾم

ُدردی ﮐـﺷﯾم ﺗﺎ ﮐـــﻪ ﻧﺑﺎﺷﯾم ﻣﺮد دﯾن

ﺑﺎ اھل دﯾن ﺑﻪ ﮐــﻔــﺮ ﻣﺑﺎھﺎت ﻣﯾﮐﻧﯾم

ﺟﺎﻣﯽ ھﺮوی ﮔوﯾد:
ﻣﻧــﻊ واﻋـظ زﺧﺮاﻓـﺎت زﻏـوﻏـﺎى ﻋوام

ﻧـﺗــواﻧـﻳـم  ،وﻟـﻳﮐـن ﺑﻪ دل اﻧﮐـﺎر ﮐــﻧﻳم
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ﻓﺮزاﻧﻪ ﺣﮐﻳم ﺳﻧﺎﺋﻰ درﺑﺎره دﮐﺎﻧداران دﻳن ﭼﻧﻳن ﻣﻳﮔوﻳد :
وﻳن ﮔﺮوھﻰ ﮐﻪ ﻧورﺳﻳدﺳﺗﻧد

ﻋﺷـوه ﺟــﺎه و زرﺧـﺮﻳــدﺳﺗﻧد

ﻣﺎه روﻳـﺎن ﺗـﻳـﺮه ھــوﺷــﺎﻧﻧد

ﺟـﺎه ﺟــــوﻳـﺎن دﻳن ﻓــﺮوﺷﺎﻧـﻧد

ﮔﺷﺗﻪ ﮔوﻳـﺎ زﺑﻐـض ﻳک دﻳﮔﺮ

ﮐـﻳن ﻓـﻼن ﻣﻠـﺣد آن ﻓﻼن ﮐﺎﻓـﺮ

داده ﻓﺗــوا ﺑﺧــون اھـل زﻣﻳـن

از ﺳـﺮﺟـﮫـل و ھـم از ﺳـﺮﮐـﻳن

درﻧـﻔـﺎق و ﺧــﻳﺎﻧـت و ﺗﻠﺑﻳس

درﮔـذﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺻد درک زاﺑﻠﻳس

ﻋﺎرف ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺮﻳداﻟدﻳن ﻋطﺎردر اﺳﺮارﻧﺎﻣﻪ ﻣﻳﮔوﻳد:
ﮔـﺮﻓــﺗﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧدى و ﺑوﺑﮐﺮ

ز ﻧـﺎداﻧﻰ دﻟﻰ ﭘﺮزرق و ﭘـﺮﻣﮐﺮ

ﻧـداﻧــم ﺗﺎ ﺧـــدا را ﮐﻰ ﭘﺮﺳﺗﻰ ؟

ھﻣﻪ ﻋﻣﺮ اﻧدرﻳن ﻣﺣﻧت ﻧﺷﺳﺗﻰ

داﮐﺗﺮﺷﻔﺎ ﺑﺮآﻧﺳت ﮐﻪ :ﺑﺮﺗﺮﯾن ﺧﺻﯾﺻﮥ ﺧدا ﺟوﺋﯽ ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼم ،ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑودن
ﻣطﻠق آن اﺳت.ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺎ ﺧدا رادر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺟداﺋﯾﮫﺎی ﮐﻧﯾﺳﻪ وﮐﻠﯾﺳﺎ وﻣﺳﺟد ﻣﯽ
ﺟوﯾﻧد و او را ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ھﻣﻪ وھﻣﻪ را ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ او ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد .ﻋﺎرف ﺑﻪ ھﻣﺎن اﻧدازه
درﺧﺮاﺑﺎت ﻣﻐﺎن ﻧور ﺧدا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﻪ در رواق ﮐﻠﯾﺳﺎ و درﻣﺣﺮاب ﻣﺳﺟد ﻣﯽ ﺑﯾﻧد وﻧدای
اﯾن ﺧدا را ﺑﺎ ھﻣﺎن رﺳﺎﺋﯽ در ﻣﯾﮐده ﻣﯾﺷﻧود ﮐﻪ ﻣﯾﺗواﻧد در ﺻوﻣﻌﻪ ﺑﺷﻧود .ﮔﺎه ھم
ً
اﺻوﻻ اﯾن ﻧدا را در ﺻوﻣﻌﻪ ﻧﻣﯾﺷﻧود وﻟﯽ در ﺻﻔﺎی ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﯾﺷﻧود:
درﺻوﻣﻌﻪ ﭼون راه ﻧدادﻧد ﻣﺮا دوش

رﻓـﺗم ﺑﻪ در ﻣﯾﮐده ،دﯾدم ﮐﻪ ﻓﺮاز اﺳت

از ﻣﯾﮐــــده آواز ﺑﺮآﻣــد ﮐﻪ ،ﻋـﺮاﻗﯽ

درﺑﺎز ﺗو ﺧود آ ﮐﻪ در ﻣﯾﮐده ﺑﺎز اﺳت

ﺑﺮای اﯾن ﻋﺎرف ،ﮐﻔﺮ و دﯾن ﺑﺎزﺗﺎب ﺧدا و ﺑﯾﺧداﺋﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،راھﮫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ای
ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾک ﺳﺮﻣﻧﺰل ﻣﯾﺮﺳﻧد:
ﺳِﺮ ﻋﺷق ﺧواھﯽ،از ﮐﻔﺮ ودﯾن ﮔذرﮐن
ﮔﺮ ّ
ﮐﺎﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺷق آﻣد،ﻧﻪ ﺟﺎی ﮐﻔﺮ ودﯾن اﺳت
ﯾﺎ
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اﯾن ھﻣﻪ ﺟﻧگ وﺟدل ﺣﺎﺻل ﮐوﺗﻪ ﻧظﺮی اﺳت
ﭼون ﻧظﺮ ﺑﺎز ﮐﻧﯽ ،ﮐﻌﺑﻪ وﺑت ﺧﺎن ﯾﮐﯽ اﺳت

وﺣﺎﻓظ ﻣﯾﮔوﯾد:
در ﻣﯾﺧﺎﻧﻪ ﺑﺑﺳﺗﻧد ﺧدارا ﻣﭘﺳﻧد

ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺰوﯾﺮ ورﯾﺎ ﺑﮔﺷﺎﯾﻧد!

وﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،اﯾﺮج ﻣﯾﺮزا رﯾﺷﺧﻧد ﻣﯾﺰﻧد:
ﻧﻌــوذ ﺑﺎ Àازآن ﻗطــﺮه ھﺎی دﯾــدۀ ﺷﯾﺦ

ﭼﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ھﺎ ﮐﻪ از اﯾن آب ﮐم ﺧﺮاب ﮐﻧد!

از آن ﻧﻣﺎزﮐﻪ ﺧود ھﯾﭻ ازآن ﻧﻣﯽ ﻓﮫﻣﯽ

ﺧــدا ﭼﻪ ﻓــﺎﯾده و ﺑـﮫــﺮه اﮐﺗﺳﺎب ﮐﻧد؟

ﺗﻔـــــﺎوﺗﯽ ﻧﮐـــﻧد ﻣـــﺮﺧـــدای ﻋـﺎﻟـم را

ﮐﻪ ﭼون ﺗــو اﺑﻠﮫﯽ او را ﺧدا ﺣﺳﺎب ﮐﻧد!

ﻓــﻘــﯾﻪ ﺷــﮫﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﺟﺎب ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳت

ﭼــﺮا ﮐــﻪ ھــــﺮﭼﻪ ﮐﻧد ﺣﯾﻠﻪ درﺣﺟﺎب ﮐن

زﻣن ﻣﺗﺮس ﮐﻪ ﺧـــﺎﻧم ﺗــﺮا ﺧطـﺎب ﮐــﻧم
از او ﺑﺗـﺮس ﮐﻪ ھﻣﺷﯾﺮه ات ﺧطﺎب ﮐﻧد
)درپيکار با اھريمن،ص  ٢١۵، ١٨ببعد ،توضيح المسايل،ص، ٣٣٣ھردواز ،دکتر شفا(

ﺑﺮای ﺣﺳن ﺧﺗﺎم اﯾن ﺑﺣث ﺷﻌﺮی از ﻧﺳﯾم اﺳﯾﺮ ﺷﺎﻋﺮﮔﺮاﻧﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮐﻧم:
ﺑﺳﮐﻪ اﯾن زھد ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ ﻏم ﮐﺎر ﺧود اﻧد
از ﺧـــدا ﮐــﺮده ﻓـﺮاﻣوش و ﮔﺮﻓﺗﺎر ﺧود اﻧد
ﻧﻔﻊ ﺧود در ﺿﺮر ﺧــﻠـق ﺧــدا ﻣﯽ ﺟوﯾــﻧد
ﮔﺮﭼﻪ دﯾواﻧﻪ ،ﻣﮔﺮ زﯾﺮک وھوﺷﯾﺎرﺧود اﻧد
ﯾک ﻗـــدم در رۀ آﺳــﺎﯾش ﻣــﺮدم ﻧــــﺮوﻧـــد
ﭘﯽ آراﯾــــش رﯾــش ﺧــود و دﺳﺗﺎر ﺧود اﻧد
ﺑـﺮﻣــﻼ ﻣﯽ ﻧﮐــﻧﻧد آﻧﭼﻪ ﺑﻪ ﺧــﻠـوت دارﻧد
ﭘـــــﺮده دار ﮔــــﻧــﮥ ﺑــﯾـﺣد و ﺑـﺳﯾﺎر ﺧودﻧد
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ﻣﺳـــت ﺗــﺮوﯾﺞ ﺗــﺮورﻧد وﻧﮔﮫـــﺑﺎن ﻗــﺑور
ﺑﺎده ﭘـــﯾـﻣـﺎی ﺟــﻧـون در ﭘس دﯾــوار ﺧوداﻧد
ﺗــو ﻣــﭘـﻧـدار ﮐــــﻪ در ﺑﺳﺗﺮ ﻏـﻔــﻠت ﺧواﺑﻧد
در رۀ ﻣـﻧـﻔـﻌـت ﺧـود ،ھـﻣـﻪ ﺑـﯾـدارﺧـود اﻧد
ﺗﮐـﯾـــﻪ ﺑـﺮﻣﺳـﻧد ﺷـــورا زده اﻧد ،اﻣـﺎ ﺣﯾـف
ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻓﮐﺮﺷﮐـم وﺟﻠــوۀ درﺑـﺎر ﺧــود اﻧد
ﻏﺎﻓــل از درد دل ﻣــﺮدم ﻣﺣــﺮوم وطـــن
ﺑﻪ ﺧـﯾﺎل ﭼـﻠـم و ﻗـــطﯽ ﻧــﺳوار ﺧــود اﻧد
ﺑﮫﺮ ﮐﺳب زر و زور و ھــوس ﺟﺎه وﻣـﻘـﺎم
ھـﻣﮔﯽ ﺗـﯾﻎ ﺑﮐـف دﺷـﻣن ﺧـوﻧﺧوار ﺧودﻧد
رھـــﺰﻧﺎن ادب اﻧــد و ھــﻣـﻪ در راه زﻧـﯽ
ھـﻣﻧوای ﺧـود و ھﻣﮐﺎﺳﻪ وھـﻣﮐﺎر ﺧود اﻧد
"ھــﺮﻋﻣـــل اﺟﺮی وھﺮﮐﺮده ﺟـﺰاﺋﯽ دارد"
ﻏﺎﻓـل از ﻗـﯾـد ﺧـود وﺑﯽ ﺧﺑﺮاز دار ﺧود اﻧد
زﺷت ﻣﯾﮔـوﯾم وﮔــوش ﺷــﻧوا ﻧﯾﺳت"اﺳﯾﺮ"
ﭼون ھـﻣﻪ ﻏﺮق ﺑﻪ ﮐﺮداروﺑﻪ ﭘﻧدارﺧود اﻧد
ﭘﺎﯾﺎن

پنجاه مقالۀ سيستانی

٢٢٥

مقاله نزدھم
بايد از آزدی بيان و ژورنالستان
شجاع کشور حمايت کرد!
اﻧﺗﻘﺎد ،ﺑﺧش ﻣﮫﻣﯽ از آزادى ﺑﻳﺎن اﺳت! ﺑﻘول "ﺑوﻣﺎرﺷﻪ" روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎرﻣﻌﺮوف
ﻓﺮاﻧﺳوی":تا آزادی انتقاد درکارنباشد ،ستايش ارزنده ای نيز نميتواند وجود داشته
باشد ".ھﻣﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﺑﯾش ازﯾﮐﺻد ﺳﺎل اﺳت ﮐﻪ ﺑﺻورت ﺷﻌﺎر در ﺳﺮﻟوﺣﮥ روزﻧﺎﻣﮥ
ﻓﯾﮔﺎروی ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺑﭼﺎپ ﻣﯾﺮﺳد).دﮐﺗﺮﺷﻔﺎ،ﺗوﻟددﯾﮔﺮ،ص  (٣٥واﯾن ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮔﺮ اھﻣﯾت ازادی
اﻧﺗﻘﺎد اﺳت.
در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﮥ ﺟﮫﺎن،ﮐﻪ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮﻧظﺎم دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری اﻧد،
آزادی ﺑﻳﺎن واﻧدﯾﺷﻪ وآزادی اﻧﺗﻘﺎد ،ﺟوھﺮ ﻣطﺑوﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ورﮐن اﺳﺎﺳﯽ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و رﻣﺰ ﻣوﻓﻘﯾت آن ﮐﺷورھﺎ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺮود .ﺑدون آزادی ﺑﻳﺎن و ﺑدون
آزادی ﻗﻠم واﻧدﯾﺷﻪ واﻧﺗﻘﺎد  ،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮫوﻣﯽ ﻧدارد .ﻓﻘط ﺑﺎ آزادی ﺑﻳﺎن و
ﻣطﺑوﻋﺎت ورﺳﺎﻧﻪ ھﺎﺳت ﮐﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻔﺳﻳﺮو ﺗﻣﺛﻳل ﻣﻳﺷود .ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد از ﮐﻣﯽ ھﺎ و
ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی دوﻟﺗﻣﺮدان و ﮔﺮداﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ و
ﺳﻳﺎﺳﯽ درﻳک ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت ﮐﻪ ﻣﻳﺗوان ﺟﻠو ﮐﺟﺮوی ھﺎ راﮔﺮﻓت و ﻣﺳﺋوﻟﻳن اﻣور را
ﻣﺗوﺟﻪ ﻧﻘص ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﻣود .آزادی ﺑﯾﺎن ورﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در اﺻﻼح ﮐﺎرھﺎ و رﻓﻊ اﺷﺗﺑﺎھﺎت
وﭘﻳﺷﺑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی،درﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ اھﻣﯾت ﺑﺳﺰاﺋﯽ دارد و ﻣﺮدم را ،
از روﻧد ﮐﺎر ھﺎی دوﻟت آﮔﺎه و ﻣطﻣﺋن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘس ﻻزم اﺳت ﺗﺎ از آزادی ﺑﯾﺎن و
ازادی ﻣطﺑوﻋﺎت وازادی ﻗﻠم و اﻧدﯾﺷﻪ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد وﺑﺎ ﻧظﺎﻣﮫﺎی ﮐﻪ در ﺻدد ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن
آزادی ﺑﯾﺎن وﻣطﺑوﻋﺎت اﻧد وﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن وژورﻧﺎﻟﯾﺳﺎن آزاد وﻏﯾﺮ واﺑﺳﺗﻪ را از ﮔﻔﺗن
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وﻧوﺷﺗن ﺣﻘﺎﯾق ﻣﻧﻊ ﻣﯾﮐﻧﻧد واز اﯾن طﺮﯾق ﻣﯾﺧواھﻧد آزادی ﺑﯾﺎن وﻣطﺑوﻋﺎت را در ﺑﻧد
ﺑﮐﺷﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳت وآﻧﺮا ﻣﺣﮐوم و ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻧﻣود.
زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن ژورﻧﺎﻟﺳت ﺷـﺟﺎع ﺗﻠوﯾﺰﯾـون آرﯾﺎﻧﺎ،ﻧـﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ﮔﺮداﻧﻧـده ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﺗﻘﺎد از ﻋﻣﻠﮐﺮد اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﮐﺮزی ،درواﻗﻊ ﺳﯾﻠﯽ دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮ روی
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻧﯽ آزادی ﺑﯾﺎن وآزادی ﻣطﺑوﻋﺎت اﺳت ﮐﻪ دوﻟـت ﺑﺮطﺑـق ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ
ﻣﮐﻠف ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾـت وﺗﻘوﯾـت آن اﺳـت.ﺗﻠوﯾﺰﯾـون آرﯾﺎﻧﺎﮐﺎﺑـل ،دﯾـﺮوز از ﮔـﺰارش ﺧﺑﺮھـﺎی
داﺧﻠﯽ ﺧود داری ﻧﻣـود وﺗﻣـﺎم وﻗـت اﺧﺑـﺎر داﺧﻠـﯽ را وﻗـف ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻣﮐـﺮد دوﻟـت در
زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن )ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض( ھﻣﮐﺎرﺷﺟﺎع وﻧﻘﺎدﺧود ﻧﻣـود ﮐـﻪ ﮐـﺎر درﺧـور ﻗـدری ﻧﻣـود
وﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ھم ﻣﯾﮐﺮد.زﯾﺮا ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﮐﻧﺎن آن ﺗﻠوﯾﺰﯾون ،ﺳﺑب دﻟﺳﺮدی دﯾﮔﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان آن رﺳﺎﻧﻪ ﺧواھد ﺷد وﺳطﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی را ﭘﺎﺋﯾن ﺧواھد آورد و در ﻧﺗﯾﺟـﻪ
ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺧود را از دﺳت داده ﺑﺎ ﺳﻘوط ﻣواﺟﻪ ﺧواھد ﺷد.ﻣـﺳﺋوﻻن ﺗﻠوﯾﺰﯾـون ﺑﯾـﺎت ﺑﺎﯾـد
ﻗوی ﺗﺮﯾن وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ را ﺑـﺮای آﻗـﺎی ﻧـﺻﯾﺮﻓﯾﺎض اﺳـﺗﺧدام ﮐﻧﻧـد وﻣﺮداﻧـﻪ در دﻓـﺎع از
ﺣﯾﺛﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود ﺑﭘﺮدازﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﮔم اﻧدﻳﺷﯽ و ﺗﺣﺟﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎم ھﺎی دوﻟﺗﯽ درزﻳﺮﺗﺎﺛﻳﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
ً
ﺳﺎﻳﻪ ﺷوم اﺳﺗﺑداد را از
ﮔﺮوه ھﺎی واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎی ﺑﻧﻳﺎد ﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ھﻧوز
ً
درﻋﺮﺻﻪ ﻣطﺑوﻋﺎت  ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎران را ﺑﺎ ھﺗک ﺣﺮﻣت و
ﺳﺮﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐم ﻧﺳﺎﺧﺗﻪ و
ﺣﺗﯽ ﺗﮫدﻳد ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ﭼﺎﻗو وﻳﺎ ﺗﺮور و ارﻋﺎب ﻣﻳﺧواھد از ﺻﺣﻧﻪ ﮐﻧﺎر ﺑﺮاﻧد.
ﺧﺑﺮﺑﺰﻧدان ﺳﭘﺮدن ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض،ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ورزﯾده وﺷﺟﺎع ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎی
ﺑﯾﺎت  ،درﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺟوﻻی از ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺧش ﮔﺮدﯾد وﻣﺮا ﻏﺮق ﺣﯾﺮت
وﺗﺎﺛﺮﺳﺎﺧت  .ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ،ﮔﺮداﻧﻧده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺣﻘﯾﻘت" ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎی ﺑﯾﺎت ،در ھﺮھﻔﺗﻪ
ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮐش ﻧﻣودن داغ ﺗﺮﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور،ﻧوﺟﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن
ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را درﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺧود ﺟﻠب ﻣﯾﮐﺮد ،ودر ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧود طﺷت
رﺳواﺋﯽ اﺷﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﺟو،ﺑﯾﮐﺎره  ،رﺷوت ﺧور،وﻏﯾﺮ ﻣﺳﺗﺣق درﮐﺮﺳﯽ ھﺎی دوﻟﺗﯽ
را از ﺑﺎم ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ اﻧداﺧت ودل وطن ﭘﺮﺳﺗﺎن وﻓﺮزﻧدان ﺑﺎدرد اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯽ
آﻻﯾش ﺧود ﺷﺎد ﻣﯾﮐﺮد .او ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧود،اﻟﺑﺗﻪ ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﻌداد ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻠوﯾﺰﯾون
آرﯾﺎﻧﺎی ﺑﯾﺎت ﻣﯽ اﻓﺰود،ﺑدون ﺷک ﺑﺮﺗﻌداد دﺷﻣﻧﺎن وﺑدﺧواھﺎن ﺧود دردﺳﺗﮔﺎه دوﻟت
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ﻧﯾﺰﻋﻼوه ﻣﯾﻧﻣود .واﯾﻧک ﺷﻧﯾدﯾم ﮐﻪ او ﺷﮐﺎر ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻓﺳﺎد اداری دردوﻟت آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺷده
اﺳت.
درﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠوﯾﺰﯾون

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳوﯾﻪ وﺷﮫﺎﻣت آﻗﺎی ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض،

ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﮔﺎه  ،وﺗﺣﻠﯾﻠﮔﺮی ﺷﺟﺎﻋﯽ ﮐﻣﺗﺮﺳﺮاغ دارﯾم  .اﮔﺮﺧﺑﺮدﺳﺗﮔﯾﺮی وﺑﺎز ﺟوﺋﯽ
وی ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺮای ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن ،ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران ،وھواﺧواھﺎن آزادی ﺑﯾﺎن
وﻣطﺑوﻋﺎت ﮐﺷورﻣﺎ ،ﺧﺑﺮی درد ﻧﺎﮐﺗﺮاز آن ﻧﺧواھد ﺑود.ھﯾﭻ ﺑﺮﭼﺳپ واﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎم اﯾن
ﻧوﯾﺳﻧده ﺷﺟﺎع وﭘﺎک وﻧﺗﺮس) آﻗﺎی ﻓﯾﺎض ( ،از دﯾد ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎی ﺑﯾﺎت در
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﻗﺎﺑل ﻗﺑول وﭘذﯾﺮش ﻧﯾﺳت .
ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ دام ﺑدﻧﺎﻣﯽ در راه آﻗﺎی ﻓﯾﺎض را دو ﺗن از وزﯾﺮان دوﻟت،ﯾﮐﯽ
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن وزﯾﺮاﻧﺮژی وآب ،ودﯾﮔﺮی اﻣﯾن ﻓﺮھﻧگ ،وزﯾﺮ ﺗﺟﺎرت ﮔﺳﺗﺮده اﻧد.واﺗﮫﺎم
رﺷوت ﺧواھﯽ از آن دو ﻣﻘﺎم ﺑﺮاو واردﮐﺮده اﻧد ﺗﺎ آﻗﺎی ﮐﺮزی دﺳﺗور دﺳﺗﮔﯾﺮی وی
را ﺻﺎدر ﮐﻧد .اﮔﺮ اﯾن اﻓواھﺎت درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن اﺷﺗﺑﺎه را آن دو وزﯾﺮﺑﺎ ﺷﺧص
رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﮐﺮزی ﻣﺮﺗﮐب ﺷده اﻧد .ﮐﺮزی ھﻣواره دم از دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وآزادی ﻣطﺑوﻋﺎت
ﻣﯾﺰﻧد ،واز آن ﺑﻪ ﻋﻧوان رﮐن ﭼﮫﺎرم دوﻟت ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد .ﭼﯽ ﺷد ﮐﻪ اﮐﻧون آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﺎ
ھﻣﻪ ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﻧدی ﺧود ﺑﻪ ﺧﺷم ﻣﯽ اﯾد ودﺳﺗوردﺳﺗﮔﯾﺮی

ﯾک ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﻣوﻓق

ﮐﺷوررا ﮐﻪ ھﯾﭻ آدﻣﯽ را ﻧﮐﺷﺗﻪ و ھﯾﭻ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ را ﻣﺮﺗﮐب ﻧﺷده وﺑﺮﻧﺎﻣوس ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ھم
دﺳت درازی ﻧﻧﻣوده ،او را ﻗﺑل ازدﺳﺗﮔﯾﺮی ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس ﯾک دﺧﺗﺮ ﺻﻐﯾﺮ۴ﺳﺎﻟﻪ
در ﺳﺮﭘل  ،ﺑﻪ زﻧدان ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد وآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣوس دﺧﺗﺮﮐﺎن  ۵ -۴و ۷و ۱۲ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﺟﺎوز ﮐﺮده اﻧد ،ازاد ﻣﯾﮔﺮدﻧد وﭼﺮت ﺧود را ﺑﻪ دﺳﺎﺗﯾﺮ ﺣﮐوﻣت ﺧﺮاب ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد.
آﻗﺎی ﻧﺻﺮﻓﯾﺎض ،ﺑﺎ اﻓﺷﺎی ﭼﮫﺮه ھﺎی ﺧﺎﯾن ﺑﻪ ﻣﻠت و دوﻟت ،درﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎ ﮐﻧون
ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﺧدﻣت ﮐﺮده اﺳت  ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اوﻣﻌﺎﺷﯽ ھم از دوﻟت ﮐﺮزی ﻧﺑﺮده
ً
وطﺑﻌﺎ ﻣﻌﺎش ﺧود را ھم
وﻧﺧورده اﺳت ،زﯾﺮا او ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎی ﺑﯾﺎت اﺳت
از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﯾﮔﯾﺮد .آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﻪ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﯾک ژورﻧﺎﻟﯾﺳت  ،ﻧﻪ ﺗﻔﻧﮔﯽ دارد وﻧﻪ
راﮐت وﻧﻪ ﺗوپ وﻧﻪ ﺗﺎﻧﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ،رﺷوت ﺧوران ،اﺧﺗﻼﺳﮔﺮان وﺗوطﺋﻪ
ﮔﺮان و ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣوادﻣﺧدر ﺑﺮود ،ﺑﻠﮐﻪ ﺳﻼح ﺗوپ وﺗﺎﻧک ﯾک ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﯾﺎ ﯾک ﻧوﯾﺳﻧده ،
ﻓﻘط ﻗﻠم اوﺳت وﺑﺎ اﯾن ﻗﻠم اﺳت ﮐﻪ او دزدان و رھﺰﻧﺎن وﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن وآدم رﺑﺎﯾﺎن
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وﻏﺎﺻﺑﺎن ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ را از ﺳﺮ راه ﭘس ﻣﯾﮐﻧد و ﯾﺎ اﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﺗﺎ اﮔﺮ وﺟدان داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺷﺮﻣﻧده ﺷوﻧد واز ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯾﮐﻧﻧد دﺳت ﺑﮔﯾﺮﻧد
واﮔﺮ دﺳت از اﯾﻧﮐﺎرھﺎ ﻧﮔﺮﻓﺗﻧد ،آن ﻧوﺷﺗﻪ را درﺟﺎﯾﯽ ﺛﺑت ﻣﯾﮐﻧد ﺗﺎ درﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﻧﺎم ﮔﺮدﻧد
و ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده ﺑﺮاﻧﮫﺎ وﺑﻪ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧﺷﺎن ﻧﻔﺮﯾن وﻟﻌﻧت اﺑدی ﺧود را ﺑﻔﺮﺳﺗﻧد.
ﻣﺎ از دوﻟت وارﮔﺎن ھﺎی ﺻﯾﺎﻧت از ﺣﻘوق اﻓﺮاد وآزادی ﻣطﺑوﻋﺎت ً
ﺟدا ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﻧﺎ ﻧﺻﯾﺮ ﻓﯾﺎض  ،اﯾن ﻓﺮزﻧد آﮔﺎه ودﻟﺳوز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از زﻧدان
رھﺎﮐﻧد .وﺑﻪ اﺗﺣﺎدﯾﻪ ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻪ ﺷﺧص رﺋﯾس آن آﻗﺎی رﺣﯾم
ﺳﻣﻧدرﮔوﺷﺰد ﻣﯾﮐﻧﯾم ﮐﻪ ھﺮﮔوﻧﻪ ﻣﻼﺣظﺎت را ﮐﻧﺎر ﺑﮔذارد ودر دﻓﺎع از اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده
وﺗﺣﻠﯾﻠﮔﺮ ﻣوﻓق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠوﯾﺰﯾون ارﯾﺎﻧﺎی ﺑﯾﺎت ﺻدای اﻋﺗﺮاض ﺧود را ﺑﻠﻧدﮐﻧد
وﺑﺧﺎطﺮ رھﺎﺋﯽ ھﺮﭼﻪ ﻋﺎﺟل وی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺮﺑط وﻣﺳﺋول درﺗﻣﺎس آﻣده ﭼﮔوﻧﮔﯽ
ﻣوﺿوع را ﺑﺮای ھواداران ﺷﺧص ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ﮔﺮداﻧﻧده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﺣﻘﯾﻘت " روﺷن ﺳﺎزد.

گرفتاری نصيرفياض  ،رسوائی بيشترحکومت کرزی!
روز ۲۹ﺟوﻻی ،۲۰۰۸ﻣﺎ ﺷﺎھد ﻣﯾﺰان ﻣﺣﺑوﺑﯾت آﻗﺎی ﻧـﺻﯾﺮ ﻓﯾـﺎض وﺗواﻧﻣﻧـدی
وی در اراﺋﻪ دﻟﭼﺳپ ﺗﺮﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﮐﺷور درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﯾﻘت وﺟﻠـب رﺿـﺎﺋﯾت ﺑﯾﻧﻧـدﮔﺎن آن
ﺑودﯾم  .ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ  ،ﺑﺧﺻوص رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺻوﯾﺮی وﺻوﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺧﺎطﺮ دﺳﺗﮔﯾﺮی ﻧـﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ،ژورﻧﺎﻟـﺳت ورزﯾـده وﻧﺗـﺮس ﺗﻠوﯾﺰﯾـون
آرﯾﺎﻧﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧﺎﺻـﯽ داﺷـﺗﻧد وﺳـﺎﻋﺗﮫﺎ ﺑﺮﻋﻣﻠﮐـﺮد دوﻟـت ﮐـﺮزی ﺑـﻪ ﮔﻔـت وﺷـﻧود
ﺑﺎﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺧود ﭘﺮداﺧﺗﻧد .وﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎزھم ﺷﺎھد رﺳواﺋﯽ ﺑﯾـﺷﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺑﻠﻧـد ﭘﺎﯾـﻪ دوﻟـت
ﮐﺮزی  ،وﺗﺻﻣﯾم ﺳﺑک وﺧﻧده آورﺷورای وزﯾﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد.
ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺧﺮد دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ در ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻘﺮب ﮐـﺮده و ﺗـوان
ﺗﻣﯾﺰ اﺻل از ﻓﺮع را از دﺳت داده اﻧد وﻣﺳﺎﯾل ﻗﺎﺑل ﺑﺣث در ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ را ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﺎدی و
روﺗﯾن ادارات دوﻟﺗﯽ ﻓﺮق ﮐﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد .ﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻋﻣﺮﮐﺮده اﯾم وﺷﺎھد
وﻧــﺎظﺮ اﺟــﺮاآت ﺣﮐوﻣــت ھــﺎی ﺷــﺎھﯽ وﺟﻣﮫــوری اﺳــﻼﻣﯽ وﺟﻣﮫــوری ﺑــﻪ اﺻــطﻼح
ﻏﯾﺮاﺳﻼﻣﯽ وﺣﺗﯽ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺟﮫﺎدی و اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﯽ ﺑوده اﯾم ،ﻗﺳم ﻣﯾﺧورم  ،ﮐـﻪ
ھﺮﮔﺰﻧدﯾده اﯾم و ھﯾﭼﮐس ھم ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺧواھد داد ﮐﻪ ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﯾﯽ ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﮐـودن وﻧﻔﮫـم ﺑـوده
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ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﯾک ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺷﯾﻪ ﯾـﯽ را اﯾﻧﻘـدر ﺑـﺰرگ ﺟﻠـوه داده و در اﺟﻧـدای ﺑﺣـث
ﺧود ﻗﺮارداده ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎ در ﻋﮫد ھـﯾﭻ ﺣﮐـوﻣﺗﯽ ﻧـﺷﻧﯾده اﯾـم ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺳﺎﻧـﺳور ﯾـک ﻣﻘﺎﻟـﻪ وﯾـﺎ ﺟـﺰای
اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧده و ﯾـﺎ ﺗﮫﯾـﻪ ﮐﻧﻧـده ﯾـک ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رادﯾـوﺋﯽ ﯾـﺎ ﺗﻠوﯾﺰﯾـوﻧﯽ  ،ﺻـدراﻋظم
ﮐﺷور ﻣداﺧﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳد ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﯾﺎﺷورای وزﯾﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .
آﺧﺮ ﻣﮔﺮ ﻧﻪ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﯾﺎﺷورای وزﯾـﺮان ،طـﺮح وﺗـﺻوﯾب وﺑﺣـث
روی ﻣﺑﺮﻣﺗﺮﯾن ﻣﺳﺎﯾل،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﻧﮐﺷﺎﻓﯽ ،دﻓـﺎﻋﯽ ،واﻣﻧﯾﺗـﯽ ﮐـﺷور وﺗﻧظـﯾم
ورﻋﺎﯾت ﭘﺮﻧﺳﯾﭘﮫﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت .اﮔﺮﭼﻧﯾن اﺳت ﮐـﻪ ھـﺳت ،ﭘـس ﭼـﺮا ﮐﺎﺑﯾﻧـﻪ
ﮐﺮزی ﺑﺟﺎی آﻧﮐﻪ روی ﻣﺑـﺮم ﺗـﺮﯾن ﻣـﺳﺎﯾل ﮐـﺷور ،ﻣﻧﺟﻣﻠـﻪ ﻣـﺳﺎﯾل اﻣﻧﯾﺗـﯽ ﮐـﻪ ھـﺮروز
درﮔوﺷﻪ وﮐﻧﺎر ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل وﺳﺎﯾﺮﺷـﮫﺮھﺎ ﺣﻣـﻼت اﻧﺗﺣـﺎری ﺻـورت ﻣﯾﮔﯾـﺮد و زﻧـدﮔﯽ را
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﮫﺮھﺎ ﻏﯾﺮ ﻣـﺻﺋون ﺳـﺎﺧﺗﻪ،ﺑﺣث ﮐﻧـد وﭼـﺎره ﺑـﺳﻧﺟد ،وﯾـﺎ روی ﻣـﺳﺎﯾل
ﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘﺮروز اﻓﺰون درﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗدارک ﻣواد ﻏذاﺋﯽ و ﻓﺮاھم ﮐـﺮدن زﻣﯾﻧـﻪ ھـﺎی ﮐـﺎر
ﺑــﺮای ﻟــﺷﮐﺮﺑﯾﮐﺎران درﺷــﮫﺮھﺎ ،ﺑﺣــث ﻧﻣﺎﯾــد و ﭼــﺎره ﺟــوﺋﯽ ﮐﻧــد ،وﯾــﺎ روی ﭼﮔــوﻧﮔﯽ
ﺟﻠـوﮔﯾﺮی از ﻣـﺳدود ﺷــدن  ۷۰درﺻـدﻣﮐﺎﺗب ﺑوﺳـﯾﻠﻪ ﻣﺧــﺎﻟﻔﯾن در وﻻﯾـﺎت ھﻣـﺳﺮﺣد ﺑــﺎ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺣث ﮐﻧد ،وﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺧـﺎطﺮ ﻋـدم دﺳـﺗﮔﯾﺮی اﺧﺗطـﺎف ﮐﻧﻧـدﮔﺎن اطﻔـﺎل وﺗـﺎﺟﺮان
وﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣوس دﺧﺗﺮﮐـﺎن ﺿـﻐﯾﺮ)از ۱۲ -۴ﺳـﺎﻟﻪ( وزﯾﺮداﺧﻠـﻪ اش را ﻣوردﺗـوﺑﯾﺦ
وﺳﺮزﻧش ﻗﺮار ﺑدھد و دﺳﺗش را از ﮐﺎر ﺑﮔﯾﺮد و....و ، ...ﺑﺮﻋﮐس ﺑﺮﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن
آزادی ﺑﯾﺎن وﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗن ﺻدای ﺣﻘﯾﻘـت ﺑـﺎ دﺳـﺗﮔﯾﺮی ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض،ژورﻧﺎﻟﯾـﺳﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺟﺰ ﺣﻘﯾﻘت  ،ﺳﺧﻧﯽ ﻧﮔﻔﺗﻪ وﺟﺰاﻓﺷﺎی ﭼﮫﺮه ھﺎی ﻓﺎﺳد در دوﻟت وﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎران وﻣﺎﻓﯾـﺎی
ﻏﺻب زﻣﯾن ودزدان ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎری ﻧﮐﺮده ،درﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﺑﺣث ﻣﯾﮐﻧد و ﺑـﺎ ﺿـﺎﯾﻊ ﮐـﺮدن
ﺳﺎﻋﺗﮫﺎ وﻗت ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﯾک ﺗﺻﻣﯾم ﻏﻠط وﻏﯾﺮ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷـورای ﺗطﺑﯾـق
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ از ﻗدرت ﻻزﻣﯽ ﺑﺮ ﺧور دار ﻣـﯽ ﺑـود ،ﺑﺎﯾـد ﻗﺑـل از دﯾﮔـﺮان ،ﺧـود ﮐﺎﺑﯾﻧـﻪ
ﮐﺮزی را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮐب ﯾک ﻋﻣل ﺧﻼف ﻣﺎده  ۳۴ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻣـﯽ
ﺳﭘﺮد ،ﻣﮔﺮ اﻓﺳوس ﮐﻪ ﯾک ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﮐﺷورﺗﺎ ھﻧوزﯾﺎ وﺟود ﻧدارد واﮔﺮ داردﺻﺮف
ﺑﻪ ﻧﺎم وﺟود دارد وازﺻﻼﺣﯾت ﻻزم ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧوردارﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﯾﺗوان ﺑﻪ ﺻﺮاﺣت
ﮔﻔت ﮐﻪ  :ﺑدا واﺳﻔﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﯾک ﭼﻧﯾن ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ اﺻل را از ﻓﺮع ﺗﻣﯾﺰ ﮐـﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧـد
وﺑﺎ ﺗﺻﺎﻣﯾم ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﻏﯾﺮﻻزم ﺧود را رﺳوای ﻋﺎم وﺧﺎص ﻣﯾﺳﺎزد.
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ﮔﺰارﺷﮫﺎ وآﮔﺎھﯽ ھﺎی ﮐﻪ روز۲۹ﺟوﻻی از طﺮﯾق رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺻوﯾﺮی اﻓﻐﺎﻧﮫـﺎ
درارﺗﺑﺎط ﺑﻪ دﺳﺗﮔﯾﺮ آﻗﺎی ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد ،ﺣـﺎﮐﯽ ازاﯾـن ﺣﻘﯾﻘـت ﺑودﻧـد ﮐـﻪ،
اﯾﻧﮐﺎر از ﭼﯾﻧل ﻏﯾﺮ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻼف ﻧص ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﻪ ھـﺎ ﺻـورت ﮔﺮﻓﺗـﻪ وﻟـذا ﻗﺎﺑـل
ﺗﻘﺑﯾﺢ اﺳت .اﯾن ﻋﻣل ﺷورای وزﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﮐس اﻟﻌﻣـل ﺷـدﯾد ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن وﻟـﺳﯽ
ﺟﺮﮔــﻪ ،ﺷــﮫﺮﯾﺎن ﮐﺎﺑــل و ژورﻧﺎﻟﯾــﺳﺗﺎن داﺧــل و ﺗﻣــﺎم رﺳــﺎﻧﻪ ھــﺎی ﺟﻣﻌــﯽ درﺧــﺎرج
ﮐــﺷورﻗﺮارﮔﺮﻓت و آﻧــﺮا ﻣﺣﮐــوم ﮐﺮدﻧــد .ﯾﮐــﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧــدﮔﺎن وﻟــﺳﯽ ﺟﺮﮔــﻪ آﻗــﺎی داود
ﺳﻠطﺎﻧﺰوی ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣت ﮔﻔت :ﻣﮔﺮ اﯾﻧﺟـﺎ ﺟﻧﮔـل اﺳـت ﮐـﻪ ھﺮﮐـﻪ ھﺮﭼـﻪ ﺧواﺳـت ﮐـﺮده
ﺑﺗواﻧد؟ آﺧﺮاﯾن اﯾﻧﺟﺎ ﯾک دوﻟت اﺳت ،ﻗﺿﺎ دارد ،ﺷورا دارد،ﻗﺎﻧون رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ دارد  ،ﺑﺎﯾد
اﯾن ﮐﺎر ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده  ۳۴ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓت ،ﻧﻪ از طﺮﯾق اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ .
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮاﻳﺎن ﻋﻘﺑﮔﺮای ﺗﻧظﯾﻣـﯽ ،از ﺳـﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣـﻪ ﺑﺣﻳـث وﺳـﻳﻠﻪ ﻓـﺷﺎر و
ً
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ و دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد و ھﺮ ﻧـﺷﺮﻳﻪ
ارﻋﺎب ﺑﺮﻣطﺑوﻋﺎت ،طﺮﻓداران
و رﺳﺎﻧﻪ ﺟﻣﻌﯽ وھﺮژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣـذاق ﺷـﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺑﺎﺷـد  ،ﺗﮐﻔﻳـﺮ و ﻣـﺻﺎدره
ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧــد  ،و ﺑــﻪ ھﻣــﻳن ﺳﻠــﺳﻠﻪ ﺗــﺎﮐﻧون ﻋــده زﯾــﺎدی ازژورﻧﺎﻟﯾــﺳﺗﺎن و روﺷــﻧﻔﮐﺮان و
دﮔﺮاﻧدﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣورد ﺗﮫدﯾد وﻟت وﮐوب وزﻧدان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد .ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻋﻣده آن :ﻣﺣﮐـوم
ﮐﺮدن ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﺎﻣﺑﺧش ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺣﺑس  ،زﻧـداﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺗن ﻧـﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ﮔﺮداﻧﻧـده ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﺧﺎطﺮ اﻧﺗﻘﺎد او از ﻋﻣﻠﮐﺮد وزﯾﺮآب وﺑﺮق اﺳـﻣﺎﻋﯾل ﺧـﺎن واﻣـﯾن
ﻓﺮھﻧگ وزﯾﺮ ﺗﺟﺎرت ،ﺑﻪ ﺑﺎزﺟوﺋﯽ ﮐﺷﺎﻧدن ﻣﯾﺮھﺰار ،ﮔﺮداﻧﻧده ﺳﺎﯾت ﮐﺎﺑل ﭘﺮس از طﺮف
ً
واﺧﯾﺮا ﻟت وﮐوب وﺷﮐﺳﺗن ﻗﺑﺮﻏﻪ ھـﺎی ﺳـﯾد داؤود ﯾﻌﻘـوﺑﯽ ،ﻣـدﯾﺮ
ﻣوظﻔﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ "آﺋﯾﻧﻪ روز" وﻏﯾﺮه اﺳت .ﺑﻪ ھﻣـﯾن ﺳﻠـﺳﻠﻪ،ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺿـد دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ وﺿـد
ﻣظﺎھﺮ ﻣدﻧﯾت ،ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺮﺗﮐب ﻗﺗل ﺗﻌدادی از ژورﻧﺎﻟـﺳﺗﺎن ن ﻧﯾﺰﺷـده اﻧـد،از ﺟﻣﻠـﻪ:ﻗﺗـل
وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﺷـﯾﻣﺎ رﺿـﺎﺋﯽ ،ﮔوﯾﻧـده ﺗﻠوﯾﺰﯾـون طﻠـوع ،ﺗﺮورﭘﯾﻐﻠـﻪ ﺷﮐﯾﺑﺎﺳـﺎﻧﮔﻪ آﻣـﺎج ،ﻧطـﺎق
ﺗﻠوﯾﺰﯾــون طﻠــوع ،ﺗــﺮور ذﮐﯾــﻪ ذﮐــﯽ ،ﮔﺮداﻧﻧــده ﯾــک رادﯾــو در ﭘــﺮوان ،ﺗﺮورﻋﺑداﻟــﺻﻣد
روﺣﺎﻧﻲ ،ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺑﯽ ﺑـﯽ ﺳـﯽ درھﻠﻣﻧـد ،ﺗﺮورﺟﺎوﯾـد ،ﺗﺮورﺟﺎوﻳـد اﺣﻣـد ،ﺧﺑﺮﻧﮔـﺎر ﯾـک
رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ درﮐﻧدھﺎر وﻏﯾﺮه از ﺟﻣﻠﻪ ھﻣـﯾن ﻋﻣﻠﮐﺮدھـﺎی ﺿـدﻣظﺎھﺮﻣدﻧﯾت اﺳـت.
ﻣدت ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳدﻧد.
ﺑﺮﻣﺑﻧﺎي اﻋﻼﻣﻳﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺣﻣﺎﻳـت ازﺧﺑﺮﻧﮔـﺎران اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن "،ﺧـﺷوﻧت وﺑﺎزداﺷـت
ﺧﺑﺮﻧﮔـﺎران ﺑـﻲ وﻗﻔـﻪ از ﺳـوي ﻣﺧــﺎﻟﻔﻳن ﻣـﺳﻠﺢ دوﻟت،ﺻـﺎﺣﺑﺎن ﻗـدرت واﻗﺗــدار،ﺣﻛوﻣت
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺣﺗﻲ ﻧﻳﺮوھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اداﻣﻪ دارد وھﻣواره ﺗﻼش ﺷده ﻛﻪ ﺑﺮاﻳن روﻧد ﻣﺧﺮب
ﺳــﺮﭘوش ﮔذاﺷــﺗﻪ ﺷــود ".ﺑــﺎ درﻧظﺮداﺷــت اﻳــن وﺿــﻌﻳت اﻛﺛﺮﻳــت ﺧﺑﺮﻧﮔــﺎران از ﺑﻳﻣــﻪ
ﻣﺣﺮوﻣﻧد وﺧﺎﻧواده ھﺎي ﻣﻘﺗوﻟﻳن وﻣﺗﺿﺮرﻳن ازﺣﻘوق ﻣﺳﻠم ﺷﺎن ﺑدور ﻧﮔﮫداﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد.
اﻋﻼﻣﻳـﻪ ﻣــﻲ اﻓﺰاﻳــد "ﺑـﺎ وﺻــف ﺗﻣــﺎم اﻳـن روﻳــداد ھــﺎي اﺳـﻔﻧﺎك ،ھﻧــوز ھــﻳﭻ ﺗﺣﻘﻳﻘــﺎﺗﻲ
درراﺳﺗﺎي ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻠﻳن اﻳن ﻓﺟﺎﻳﻊ اﻧﺟﺎم ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ وﻳﺎ ﺣداﻗل ﺗـﺎ اﻛﻧـون ﻧﺗﻳﺟـﻪ اﻗـداﻣﺎت
اﻧﺟﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ از ﺳوي ﺣﻛوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻧﻳﺮوھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺷﺎء ﻧﺷده اﺳت ".
به اميد پيروزی حقيقت برخيانت.
پايان ٢٠٠٨ /٧ /٣٠

بيانيه گزارشگران بدون مرز دربارۀ نصير فياض :
ﮔﺰارﺷﮔﺮان ﺑدون ﻣﺮز ﺧواھﺎن آزادی ﻧـﺻﯾﺮ ﻓﯾـﺎض ،روزﻧﺎﻣـﻪ ﻧﮔـﺎر و ﻣﺟـﺮی
ﺷﺑﮐﻪ ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺷدﻧد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٧اﺳد ﺑﺎ دﺳﺗور دوﻟت از ﺳوی ﻣﺎﻣوران اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﺳت .ﮔﺰارﺷﮔﺮان ﺑدون ﻣﺮز در اﻳن ﺑﺎره اﻋـﻼم ﻣﻳﮐﻧـد " ﺑـدون ﺷـک
ﮔﻔﺗﻪ ھﺎﯾﯽ درﺷت ﻋﻠﯾﻪ دو وزﯾﺮ و رﺋـﯾس ﺟﻣﮫـور ﮔﻔﺗـﻪ ﺷـده اﺳـت .اﻣـﺎ دوﻟـت در ﺑـﺎره
ﺑﺎزداﺷت روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎر و ﻣﺟﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ آزاد ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻣﻌﺮوف اﺳت  ،ﺧطـﺎ
ﻣﯽ ﮐﻧد .در دﻣﮐﺮاﺳﯽ وزﯾﺮان ﺧود ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺿﺎ ﻧﻣﯽ ﭘﺮدازﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ وظﯾﻔﻪ ﻗﺿﺎت اﺳت ﺗﺎ
ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﻣﺮﺗﮐب ﺟﺮم ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺷﺎﻧﮔﺮ ﻓﺿﺎی ﭘﺮ ﺗـﻧش ﻣﯾـﺎن
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و دوﻟت و ﺑﻪ وﯾﮋه وزﯾﺮ اطﻼﻋﺎت و ﻓﺮھﻧگ اﺳت".
ﻧﺻﯾﺮ ﻓﯾﺎض روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎر و ﻣﺟﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺣﻘﯾﻘـت" ﺷـﺑﮐﻪ ﺗﻠوﯾﺰﯾـون آرﯾﺎﻧـﺎ دو
وزﯾﺮ دوﻟت ،ﻣﺣﻣد اﻣﻳن ﻓﺮھﻧگ وزﻳـﺮ ﺗﺟـﺎرت و ﺻـﻧﺎﻳﻊ ﻛـﺷور و اﺳـﻣﺎﻋﻳل ﺧـﺎن وزﻳـﺮ
اﻧﺮژي و آب را "دزد" ﻧﺎﻣﯾد .اﻣـﺮی ﮐـﻪ ﻣﻧﺣـﺮ ﺑـﻪ دﺧﺎﻟـت ﭘﻠـﯾس و ﺗﻌطﯾـل ﺷـدن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﮔﺮدﯾد .ﻣﺣﻣد ﻧﺻﯾﺮ ﻓﯾﺎض ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷت ﻣورد ﺑدرﻓﺗﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﭘﯾش از اﯾن
از ﺳوی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ از ﺟﻣﻠﻪ ﺟﻧگﺳﺎﻻر ﺳﺎﺑق ﻋﺑدل رﺳـول ﺳـﯾﺎف
ﻣورد ﺗﮫدﯾد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود....ﮔﺰارﺷﮔﺮان ﺑدون ﻣﺮز از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣـﯽ ﺧواھـد در
اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺗﺎزه ﺑﺮای ﮐﻧﺗﺮل ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﻠوﯾﺰﯾونھﺎی ﺧـﺻوﺻﯽ ﺑـﺎ ﺷـﻔﺎﻓﯾت و اﺣﺗﯾـﺎط
ﻋﻣل ﮐﻧد.
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اﻣﻧﻳت ﻣﻠﯽ )؟( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در اداﻣﻪ ﺳﺮﮐوب ،ﻟـت و ﮐـوب ،ﺑﺎزداﺷـت و زﻧـداﻧﯽ
ﮐﺮدن ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران ،ﻧﺻﯾﺮ ﻓﻳﺎض ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﺗﻠوﻳﺰﻳون آرﻳﺎﻧﺎرا ﮐﻪ ﻣﺳوول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﻘﻳﻘـت
در اﻳن ﺗﻠوﻳﺰﻳون اﺳت  ،ﺑﺻورت ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻳﺮ ﻗﺎﻧوﻧﯽ روز دوﺷﻧﺑﻪ ﺑﺎزداﺷـت ﮐـﺮد .ﻧـﺻﯾﺮ
ﻓﯾــﺎض در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ی ﺣﻘﻳﻘــت ﺑــﻪ ﻣــﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣــﯽ ﭘﺮداﺧــت ﮐــﻪ ﻣﻌﻣــوﻻ ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾــﻪ ی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از وی راﺿﯽ ﻧﺑوده و طﺑق اظﮫﺎرات ﻳک ﻣﻧﺑﻊ ﮐﻪ ﻧﺧواﺳت ﻧﺎﻣش ﻓﺎش ﺷـود و
در ﺗﻠوﻳﺰﻳون آرﻳﺎﻧﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳت دارد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎرھﺎ ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺮﮐﻧﺎری ﻓﻳـﺎض از آرﻳﺎﻧـﺎ ﺷـده
ﺑودﻧد .اﻣﻧﻳت ﻣﻠﯽ )؟( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻣوﻻ ھﺮ از ﭼﻧد ﮔﺎه دﺳت ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷـت و ﺷـﮐﻧﺟﻪ
ی ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران ﻣﯽ زﻧد ﻧﻳﺰ ﺗﺎﮐﻧون از اراﻳﻪ ی ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ی وﺿﻌﻳت ﻧـﺻﻳﺮ ﻓﻳـﺎض
ﺧودداری ﮐﺮده اﺳت.

يک خبرخوش :
ﻧﺻﯾﺮﻓﯾﺎض ﻧﯾﺰ ﺑﻌد از ﯾک ﻏﯾﺎﺑت ﭘﻧﺞ ﺷش ﻣﺎھﻪ) ﺷـﺎﯾد زﻧـدان ( ﺑـﺎﻻﺧﺮه دوﺑـﺎره
در ﺗﻠوﯾﺰﯾـون ارﯾﺎﻧﺎﺑﺣﯾــث ﻧطــﺎق اﺧﺑــﺎر ظﺎھﺮﮔﺮدﯾـد وازﭼﻧــدﻣﺎه ﺑــﻪ اﯾﻧطــﺮف در ﭘﯾــﺷﺑﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺮای رﯾﺎﺳـت ﺟﻣﮫـوری ﻧﻘـش ﻓﻌـﺎل ﺧـود را اﯾﻔﺎﻣﯾﮐﻧـد،وﻟﯽ دﯾﮔـﺮ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﯾﻘت در ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ ﺧﺑﺮی ﻧﯾﺳت .
ﭘﺎﯾﺎن
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مقاله بيستم

٢٠سال حکومت خودمختار يک خانوادۀ پشتون
دربلوچستان ايران
مدخل:
اﻧﻘﻼب ﻣﺷﺮوطﻪ در اﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۹۰۵ﻣﯾﻼدی،ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺮﮔﺑﺎری ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ھـﺎی
دوﻟت ﻗﺎﺟﺎری واردﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ آن ھﺮج وﻣﺮﺟﯽ ﻋظﯾم ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐـﺷور را ﻓﺮاﮔﺮﻓـت ،
زﯾﺮا اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ وروﺳﮫﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺮﺿد دوﻟت ودوﻟـت را ﺑﺮﺿـد ﻣـﺮدم ﺗﺣﺮﯾـک ﻣﯾﮐﺮدﻧـد
وﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﺮھم ﻣﯾﺰدﻧد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣظﻔﺮاﻟـدﯾن ﺷـﺎه را ﭼﻧـﺎن دﭼـﺎر اﺿـطﺮاب
ﺳﺎﺧت ﮐﻪ دﺳﺗورداد ﻗوت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ از اطﺮاف ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد .ﺑـﺎ ﺧـﺎرج ﺷـدن
ﺳﭘﺎه از ﻣﺮاﮐﺰ وﻻﯾﺎت،ﺻداھﺎی اﺳـﺗﻘﻼل طﻠﺑـﯽ وآزادی ﺧـواھﯽ در ھﺮﮔوﺷـﻪ وﮐﻧـﺎرآن
ﮐﺷور ﺑﻠﻧد ﺷد و درﺑﺧش ھﺎی زﯾﺎدی از اﯾـﺮان رؤﺳـﺎی ﻗﺑﺎﯾـل وﻋـﺷﺎﯾﺮﻗدرت را ﺑدﺳـت
ﮔﺮﻓﺗﻧد واداره ﮐـﺷورﺷﮐل ﻣﻠـوک اﻟطـواﯾﻔﯽ ﺑﺧـود ﮔﺮﻓـت .از ﺟﻣﻠـﻪ اداره ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ھـم
ﺑدﺳت ﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی ،ﯾﮐﯽ از ﻓﯾواﻻن ﻣﻘﺗدر ﻣﺣﻠﯽ اﻓﺗﺎد.
ﺳﺮدارﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﮐﻪ در ﻣﯾﺎن ﻋﺷﺎﯾﺮﺑﻠوچ از ﻗدرت وﻧﻔوذ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧوردار ﺑـود،
درﺳـﺎل۱۹۰۷در رأس ﻧﯾﺮوھـﺎی ﻣﺣﻠـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓــت ،و ﺣﮐوﻣـت ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن را از دﺳــت
ﺳﻌﯾد ﺧﺎن ﻧﺎروﺋﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺗﻪ ودر ﻗﺑﺿﻪ ﺧود درآورد .ﺳﭘس ﺑﺮﭘﮫﺮه )اﯾﺮاﻧﺷﮫﺮﮐﻧوﻧﯽ(
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮد وآن راﻧﯾـﺰ ﻣﺗـﺻﺮف ﺷـد و در ﺗﻣـﺎم ﻧﺑﺮدھـﺎی ﺑﻌـدی ﻗـﺷون
ﻗﺎﺟﺎری را ﺷﮐﺳت داد وﻣدت  ۱۳ﺗﺎﺳﺎل ﺑﺮ ﻣﮐﺮان ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﻪ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮد و ﺧود را ﺷﺎه
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ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾد .ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﭘس از ﺗﺳﻠط ﺑﺮﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﻏﺮﺑـﯽ ،ﺗـﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓـت ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن
ﺷــــﺮﻗﯽ را ﻧﯾــــﺰ از اﺷــــﻐﺎل اﻧﮔﻠﯾــــﺳﮫﺎ ﺧــــﺎرج ﮐﻧــــد و ﺣﮐوﻣــــت ﻣــــﺳﺗﻘل ﺧــــود را
ﺑﺮﺳﺮاﺳﺮﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘﺮار ﺑﺧﺷد .ﺑـﻪ اﯾـن ﻣﻧظـور او ﭼﻧـدﯾن ﺑـﺎر ﺑـﺎ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ ﺑـﻪ ﻧﺑـﺮد
ﺑﺮﺧﺎﺳت ودر ﺗﻣﺎم ﻧﺑﺮدھﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ را ﺷﮐﺳت داد ،وﻟﯽ ﺳـﺮاﻧﺟﺎم اﻧﮔﻠـﯾس ﺑـﺎ ﺗوﺳـل ﺑـﻪ
ﻧﯾﺮﻧــگ وﺧدﻋــﻪ ودادن رﺷــوه ﺑــﻪ رؤﺳــﺎی ﻗﺑﺎﯾــل ﺑﻠــوچ آﻧﮫــﺎرا ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﮫــﺮام ﺧــﺎن ﺗﺣﺮﯾــک
وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﻪ او را از ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮔﺎه ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻧﺻﺮف ﺳﺎﺧﺗﻧد.ﺑﻌـد
از ﻣــﺮگ ﺳــﺮدارﺑﮫﺮام ﺧــﺎن در ،۱۹۲۰ﺑـــﺮادر زاده اش ،ﺳــﺮدار دوﺳــت ﻣﺣﻣـــدﺧﺎن
ﭘـﺳﺮﺳﺮدار ﻣﯾﺮﻋﻠـﯽ ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﻧﯾـﺰ ﮐـﻪ ﺟـوان دﻟﯾـﺮ وﻗـدرت طﻠﺑـﯽ ﺑـود ،ﺑﺟـﺎی ﻋﻣــوی
ﺧودﻗﺮارﮔﺮﻓت وﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫﺮام ﺧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟـت ﻣﺮﮐـﺰی اداﻣـﻪ داد وھﻔـت ﺳـﺎل
درﻣﮐــﺮان ﻣــﺳﺗﻘﻼﻧﻪ ﺣﮐوﻣــت ﮐــﺮد .در۱۹۲۸از ط ـﺮف ﻟــﺷﮐﺮاﻋﺰاﻣﯽ رﺿﺎﺷــﺎه ﭘﮫﻠــوی
ﺳﺮﮐوب و اﻋدام ﮔﺮدﯾد .ﻓﺮازوﻓﺮود اﯾن ﺗﺣوﻻت را در ﺳطور زﯾﺮ ﭘﯽ ﻣﯾﮔﯾﺮﯾم.

منشاء سرداربھرام خان بارکزی؟
آﻗﺎی اﯾﺮج اﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺳﻪ ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت
ﮐﻪ ،ﯾﮐﯽ "ﻣﻘدﻣﻪ ﯾـﯽ ﺑﺮﺷـﻧﺎﺧت طواﯾـف ﺳـﺮﮔﻠﺰاﺋﯽ وﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺳﯾـﺳﺗﺎن وﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن"،
ودﯾﮔﺮی" ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن" وﺳوﻣﯽ"ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺗﻣدن دﯾﺮﯾﻧﻪ آن" ﻧـﺎم دارد.
دراﯾن ﺳﻪ ﮐﺗﺎب وی در ﺑﺎره طﺎﯾﻔﮥ ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﯽ اراﺋـﻪ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻣﻧـﺷﺎء طﺎﯾﻔـﻪ
ﻣذﮐور را ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑطور ﻣﺷﺧص روﺳﺗﺎی "ﻧوده ﻓﺮاه" ﻧﺷﺎن داده اﺳت .ﺑﺎﺗوﺟﻪ ﺑـﻪ
ﺷﺟﺮه ﻧﺳب طﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن دراﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺟد اﻋﻠﯽ اﯾن طﺎﯾﻔﻪ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم
"اﻣﯾﺮ ﺷﺎھو" ﺑوده اﺳت.ﺑﮔوﻧـﻪ اﯾﮐـﻪ ،از اﻣﯾﺮﺷـﺎھو ﭘـﺳﺮی ﺑﻧـﺎم اﻣﯾﺮﻧﺎﯾـب وازاﻣﯾﺮﻧﺎﯾـب
ﭘﺳﺮی ﺑﻧﺎم اﻣﯾﺮﻋﺑدﷲ وازاو ﭘﺳﺮی ﺑﻧﺎم ﻣﯾﺮﺑﺎران ﺑوﺟودآﻣد .ﺑﺮواﯾت اﻗـﺎی اﯾـﺮج اﻓـﺷﺎر
ﺳﯾـﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻧﺧــﺳﺗﯾن اﻓــﺮادی ﮐــﻪ ازطﺎﯾﻔــﻪ ﺑــﺎرﮐﺰاﺋﯽ اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ،از ﻗﺮﯾــﻪ ﻧــوده ﻓــﺮاه ﺑــﻪ
ﺳﯾــﺳﺗﺎن ﮐــوچ ﮐﺮدﻧــد ،ﻣﯾﺮﺑــﺎران ﭘــﺳﺮﻣﯾﺮﻋﺑدﷲ وﻣﯾﺮﺑﺎﺑﮐﺮﺧــﺎن وﻣﯾﺮﻧوراﺧــﺎن )ﭘــﺳﺮان
اﻣﯾﺮﮐﻼن( ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺑب ﺑﺮوز اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن ﺑﺮادران وﻋﻣوھﺎﯾﺷﺎن ﻣﺟﺑور ﺑـﻪ ﺗـﺮک
زادﮔﺎه ﺧود ﺷـدﻧد .ﻣﯾﺮﺑـﺎران ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺑـﻪ ھﻣـﺮاه ﺧـﺎﻧواده ﺧـود ﻣـدﺗﯽ را در ﺳﯾـﺳﺗﺎن
زﻧدﮔﯽ ﮐﺮد واﻋﻘﺎب او در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم ﺑﺎراﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد .ﻣﯾﺮﺑﮫﺮام ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ در
ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﯾﺮ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﯾـﺰ ﯾـﺎد ﺷـده اﺳـت .در ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﮔـﺮوه
ھﺎی دﯾﮔﺮی ﺑﻧﺎم ﻣﺮادﻗﻠﯽ،ﻋﺮﺑﺷﺎھﯽ وﺟﻧﮔﯽ ﻣوﺟود اﻧد ﮐﻪ ﻧظﺮﺑﻪ ﻣﻼﺣظﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧـﺎم
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وھوﯾت ﻗوﻣﯽ ﺧود را ﮔم ﮐﺮده اﻧد وﻟﯽ ھﻣﻪ ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ و از اوﻻده ﻣﻠـک ﺷـﺎھو از ﻗﺮﯾـﻪ
ﻧوده ﻓﺮاه ھﺳﺗﻧد.

ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻣﯾﺮﺑﺎران ﺧﺎن ﭘـس از ﻣـدﺗﯽ از ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺑـﻪ ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن

ﮐوچ ﻧﻣود و ﺑﻪ ﻋﻧـوان رﺋـﯾس طﺎﯾﻔـﻪ ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ در ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﺷـﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷـد .ﺑﻌـد ازﻓـوت
ﻣﯾﺮﺑﺎران ﺑﺎرﮐﺰی ﭘﺳﺮش ﺷـﯾﺦ ﺟﻣـﺷﯾد وﺑﻌـد ازاو ﻣﯾﺮﻋﻠـﯽ وﺑﻌـد ﺷـﯾﺦ ﻣﮫـﺮاب وﺑﻌـد
ﻣﯾﺮاﻋظم ﺧﺎن وﺑﻌد ﻧوﺑت ﺑﻪ ﻣﯾﺮرﺳﺗم ﺧﺎن ﻣﯾﺮﺳد .از ﻣﯾﺮرﺳﺗم ﺧﺎن ﺳﻪ ﭘـﺳﺮ ﺑﻧـﺎم ھـﺎی
ﻣﯾﺮﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ،ﻣﯾﺮﺑﮫﺮام ﺧﺎن وﻣﺣﻣداﻣﯾن ﺧﺎن ﺑﻪ ﺛﻣﺮ رﺳﯾدﻧد.
آﻗﺎی اﯾﺮج اﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ از ﻗول ﻣﺣﻣـدزﻣﺎن ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻧواﺳـﻪ ﻋﻠـﯽ ﻣﺣﻣـدﺧﺎن
ً
اﺻﻼ ازﻧوده ﻓﺮاه ﻣدﺗﮫﺎ ﻗﺑل ﺑﻪ ﺳﯾـﺳﺗﺎن و ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن
ﺑﺎرﮐﺰی  ،ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ ،اﯾن ﺧﺎﻧدان
آﻣده وﺑﺗدرﯾﺞ ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ واﻋﺗﺑﺎر زﯾـﺎدی در ﻣﯾـﺎن ﻗﺑﺎﯾـل ﺑﻠـوچ ﺷـدﻧد ﺗـﺎ آﻧﺟﺎﮐـﻪ ﺷـﯾﺦ
ﻣﮫﺮاب،ﭘدرﺑﺰرگ ﻣﯾﺮﺑﮫﺮام ﺧـﺎن ،ﻧـﻪ ﺗﻧﮫـﺎ ﺑﺮﺗﻣـﺎم ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﺗـﺳﻠط داﺷـت ،ﺑﻠﮐـﻪ ﺗـﺎ ﻻر
وﻣﯾﻧﺎب ﻧﯾﺰزﯾﺮﻓﺮﻣﺎن او ﺑودﻧد).ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺗﻣدن دﯾﺮﯾﻧﻪ آن ،ص (۳۰۱وﻟـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﺮاﯾن
ﮔﻔﺗﻪ ﻣﺣﻣدزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻣﮫﺮﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﯽ ﮔـذارد .ﺑـﺰﻋم ﻧﮔﺎرﻧـده اﯾـن ﺳـطور ،ﻗـدرت
وﻧﻔوذ اﯾن ﺧﺎﻧدان در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ظﮫور ﺳﺮدارﺑﮫﺮام در دوره اﻧﻘﻼب ﻣﺷﺮوطﻪ
اﺳت .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل،ﻗﺑل از اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺎدﺗﮫﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﻣﯾﺮﺑﮫﺮام ﺧﺎن وﺑﺮادرزاده اش دوﺳـت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺷود ،ﻣﯾﺧواھم ﺑﻪ دو ﻧﮐﺗﻪ از ﺷـﺟﺮه ﻧـﺳب طﺎﯾﻔـﻪ ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻣﺗـذﮐﺮه
اﻗﺎی اﯾﺮج اﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﻧم:
اول اﯾﻧﮐﻪ،دررواﯾﺎت رﯾش ﺳﻔﯾدان ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻗﺮﯾﻪ ﻧوده ،درﺷﺟﺮه ﻧﺳب ﺷﺎھو ،ﻣـﺎ
ﭘﯾﺷوﻧد "اﻣﯾﺮ" )ﺷﺎه ( ﻧدارﯾم .ﻟﻔظ "اﻣﯾﺮ" دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺗص ﺑﻪ ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﯽ ﺑودﮐﻪ از
اﻣﯾﺮدوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن آﻏﺎز ﺷده و ﺑﻪ اﻣﯾﺮاﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺧﺎﺗﻣﻪ ﯾﺎﻓﺗـﻪ اﺳـت ،درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﺷﺎھو ﻧﻪ ﺧودش "اﻣﯾﺮ" ﺑوده وﻧـﻪ ﭘدروﭘـدرﮐﻼﻧش اﻣﯾﺮﺑـوده وﻧـﻪ از اوﻻده اش ﮐـﺳﯽ ﺑـﻪ
اﻣﺎرت وﺷﺎھﯽ رﺳﯾده اﺳت.وﻟﯽ اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﻪ  ،ﻣﯾﺮﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﭘس از آﻧﮐـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ھـﺎی
ﻗــدرﺗش را در ﺑﻠوﭼــﺳﺗﺎن اﯾــﺮان در دھــﻪ دوم ﻗــﺮن ﺑﯾــﺳﺗم ﻣــﺳﺗﺣﮐم ﮐــﺮد وﺧــود را
درﻣﮐﺮان"ﺷﺎه" ﺧواﻧد ،ﻟﻔظ "ﻣﯾﺮ") اﻣﯾـﺮ( را در اول ﻧـﺎم ﺷـﺟﺮه ﺧـود اﻓـﺰوده ﺑﺎﺷـﻧد ﺗـﺎ
ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ اﯾﺷﺎن از ﭘدر ﭘدر اﻣﯾﺮواﻣﯾﺮزاده ﺑوده اﻧد.
دوم اﯾﻧﮐﻪ ،آﻗﺎی اﻓﺷﺎر ،ﻣﻠک"ﺷﺎھو" را از ﻧﺳل ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎﻟﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺷﻣﺮده
ﮐﻪ اﯾن ھم ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺳﺮﻧﻣﯾﺧورد ،زﯾﺮا ﻣﻧﮫم ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻣﻠک ﺷﺎھو ﻣﻧﺳوﺑم و در رواﯾﺎﺗﯾﮐﻪ
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ً
اﺻـﻼ از ﭘـﺷﻧوﻧﮫﺎی ﺑـﺎرﮐﺰی
از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧود ﺷﻧﯾده ام ،ﻧﯾﺎﮐﺎن ﻣﺎ)ﻣﻠک ﺷﺎھو وﭘـﺳﺮاﻧش(
وﻻﯾت ھﻠﻣﻧـد وازﻧﺎﺣﯾـﻪ ﮔﺮﺷـک ﺑـﻪ ﻓـﺮاه ﮐـوچ ﮐـﺮده اﻧـد ،اﻣـﺎ ﺧـود را از ﻧـﺳل ﺣـﺎﺟﯽ
ﺟﻣﺎﻟﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻧﺷﻣﺮده اﻧد .درﮔﺮﺷک وﻧﺎوه ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ھﻠﻣﻧدﺻدھﺎ ھـﺰار ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎوﺟودﯾﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎﻟﺧـﺎن از ﯾـک ﺗﺑـﺎر اﻧـد ،ﻣﮔﺮھﺮﯾﮐـﯽ ﺑـﻪ ﺧﯾـل
وطﺎﯾﻔﻪ ﺟداﮔﺎﻧﻪ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑــﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳــد ﮐــﻪ ﺗﻌــدادی از ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯾــﺎن ﻧــوده ﻓــﺮاه  ،ﻣﻧﺟﻣﻠــﻪ ﺧﺎﻧــدان ﮐﺮﻧﯾــل
ﻣﺣﻣدﻋﻣﺮﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی)ﮐـﻼن ﺧﯾـل( وﻣﺣﻣـداﯾوب ﺧـﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی )ﺷـﯾﺮﺧﯾل( ﺑـﺎ ﺑـﺮادرش
ﻣﺣﻣدﯾوﺳف ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی )ﺟـد ﻧﮔﺎرﻧـده( ﺑﻌـد از ﺗﻘـﺳﯾم ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺑـﯾن اﯾـﺮان واﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
در ،۱۸۷۲از طﺮف دوﻟت ﺑﻪ ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﻓﺮﺳـﺗﺎده ﺷـده اﻧـد و در ﻣـﺮز ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺑـﺎ اﯾـﺮان
ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷده و در ﻣﺣل ﺳﮐوﻧت ﺧود ﺑﻪ اﺣداث ﻗﺮﯾﻪ و ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘﺮداﺧﺗـﻪ اﻧـد و ﻓﺮزﻧـدان
ﺷﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻧﯾﻣـﺮوز و ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـده اﻧـد .اﺣﺗﻣـﺎل دارد ﮐـﻪ ﻣﯾﺮﺑـﺎران ﺧـﺎن
ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻧﯾﺰ درھﻣﺎن اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﮐوچ ﮐﺮده و ﻣدﺗﯽ را در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳـﭘﺮی ﻧﻣـوده
ﺑﺎﺷد وﺑﻌد ﺑﮫﺮدﻟﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑوده از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن رﻓﺗـﻪ و در آﻧﺟـﺎ ﺑـﺎ اﺑـﺮاز ﻟﯾﺎﻗـت
ودﻻوری درﻣﯾﺎن ﺑﻠوﭼﮫﺎ ﺻﺎﺣب اﻋﺗﺑﺎر وﺷﮫﺮت وﻧﻔوذی ﺷـده ﺑﺎﺷـد وﻓﺮزﻧـدان ﺷـﺎن ﺑـﺎ
ﻓﺮھﻧگ وﺳﺑک زﻧدﮔﯽ ﺑﻠوﭼﯽ ﺑﺰرگ ﺷده واز ﻓﺮھﻧـگ اﻓﻐـﺎﻧﯽ ﺟـﺰ ﺧـﺎطﺮه زادﮔـﺎه و اﺳـم
ﭘدران ﺷﺎن ﺗﺎ ﻣﻠک ﺷﺎھو اطﻼع ﺑﯾﺷﺗﺮی ﻧدارﻧد .ﻣـن درﺳـوﯾدن ﺑـﺎ ﺧـواھﺮزاده ﺳـﺮدار
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی ،آﻗﺎی ﻣـددﺧﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـدم ﮐـﻪ ﻣـﺮد ﺑـﺎ ﺣـﺮارت و
ﭘﺮازاﺣﺳﺎﺳﺎت وطن ﺧواھﯽ اﺳت و از ﺟﻧگ ھﺎ و ﺑﺮﺧوردھﺎی ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن
وھﻣﺮزﻣﺎن ﺑﻠوﭼش ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺣﮐﺎﯾﺗﮫﺎی دﻟﭼﺳﭘﯽ ﻣﯾﮐﻧد.
او در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ﮐﺮﻧﯾل ﻣﺣﻣدﻋﻣﺮﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی ،ﯾﮐﯽ از ﺧواﻧﯾن ﻧﺎﻣـدار وﺑﺎرﺳـوخ
طﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ﻣﻘﯾم ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺗﺢ ﻧﯾﻣﺮوز ،ﺑـﺮای ﻣـن ﺣﮐﺎﯾـت ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮐﺮﻧﯾـل ﺻـﺎﺣب ﮔـﺎه
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﯾدن ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی در ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﻣـﯽ آﻣـد.ﭼﻧﺎﻧﮐـﻪ ﯾـک ﺑـﺎر
ھﻧﮔﺎم آﻣدن ﮐﺮﻧﯾل ﻣﺣﻣدﻋﻣﺮﺧﺎن ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﺮدار دوﺳـت ﻣﺣﻣـد ﭘـﺳﺮی ﺗوﻟـد ﻣﯾـﺷود و
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ازروی ﻗوم دوﺳﺗﯽ اﺳم ﻧـوزاد را ﻣﺣﻣـدﻋﻣﺮ ﻣﯾﮔـذارد.اﯾـن ﭘـﺳﺮﺑﻌد از
رﺷد از اﺷﺧﺎص ﺑﺎرﺳوخ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن درﻧﯾﻣﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﯾﮔﺮدد .ﭘـﺳﺮﻣﺣﻣدﻋﻣﺮ ﺧـﺎن
ﺳﺮدار ﺑﮫﻣن ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﻧﯾﺰﺷﺧص ﺳﺮﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﺑــﺎری ﻋــﺿوﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧــدﮔﺎن در ﺟﻣﮫــوری اﺳــﻼﻣﯽ ﺷــده ﺑــود ،ﻣﮔﺮدرﺳــﺎل ۲۰۰۰ﯾــﺎ
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۲۰۰۱ﻣﯾﻼدی ﺑﺮاﺛﺮ ﺳـوء ﻗـﺻدی در ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﺗـﺮور ﮔﺮدﯾـد و دﯾﮔـﺮ اﯾـن ﺧـﺎﻧواده از
وﺟود ﺷﺧﺻﯾت ﻣوﺛﺮی ﻣﺣﺮوم ﮔـﺷت .اﮐﻧـون ﮐـﻪ ﺗﺎﺣـدی ﺑـﺎ ﺟﺰﺋﯾـﺎت ﻣوﺿـوع آﺷـﻧﺎﺋﯽ
ﺣﺎﺻل ﺷد ،ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﺑﻪ رﺷﺎدﺗﮫﺎی رزﻣﯽ ﻣﯾﺮﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ درﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن.
رشادتھای سرداربھرام خان بارکزی در مقابل اردوی قاجاری
ﺣﮐوﻣــت ﻗﺎﺟــﺎری ﺑﺮاﺛــﺮ اﻧﻘــﻼب ﻣــﺷﺮوطﻪ آﺧــﺮﯾن ﻧﻔــس ھــﺎﯾش را ﻣﯾﮐــﺷﯾد ودر
ﺑﺳﯾﺎری ﻧﻘﺎطﺎﯾﺮان ﻓﯾوداﻻن ﺳﺮﺑﻠﻧد ﮐﺮده ﺑودﻧـد ودم از ﺧـود ﻣﺧﺗـﺎری واﺳـﺗﻘﻼل ﻣﯾﺰدﻧـد
واﻣور ﮐﺷوراﯾﺮان ﺑـﺻورت ﻣﻠـوک اﻟطـواﯾﻔﯽ اداره ﻣﯾـﺷد .اﯾـن روﻧـد ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺣﮐوﻣـت
اﺣﻣدﺷﺎه ،آﺧﺮﯾن ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎری اداﻣﻪ داﺷت.
ﺳــﺮدار ﺑﮫــﺮام ﺧــﺎن ،ﯾﮐــﯽ از ﺧــواﻧﯾن ﻣﺗﻧﻔــذ
وﻣﻘﺗــدرﺑﺎرﮐﺰی ﺑﻠوﭼــﺳﺗﺎن ﮐــﻪ در ﺳــﺮﺑﺎز ﺳــﮐوﻧت
داﺷــت ،درﺳــﺎل  ۱۹۰۷ﺑﺮﺑﻣﭘــور ﻣﺮﮐــﺰ ﺣﮐـــوﻣﺗﯽ
ﯾورش ﺑﺮد وآﻧﺮا از ﺳﻠطﻪ ﺳﻌﯾد ﺧـﺎن ﻧـﺎروﺋﯽ ﺧـﺎرج
ﮐــﺮد .دراﯾــن ھﻧﮔــﺎم ﺳــﺮدار ﺳــﻌﯾدﺧﺎن ﻧــﺎروﺋﯽ در
ﻧﯾﮐــﺷﮫﺮ ﺑــﺳﺮﻣﯽ ﺑــﺮد ودرﻣﯾــﺎن ﻗﺑﺎﯾــل ﺑﻠــوچ ﭘﺎﯾﮔــﺎه
واﻋﺗﺑﺎرﭼﻧــداﻧﯽ ﻧداﺷــت  ،زﯾــﺮا وی در طــول ﻋﻣــﺮ
ﺑﺮای دوﻟت ﻗﺎﺟﺎری ﻧوﮐﺮی ﮐﺮده ﺑود.

ﺑﮫﺮاﻣﺧﺎن ﻧﺷﺳﺗﻪ در وﺳط

زورﮔــوﺋﯽ واﺟﺣــﺎف ﻗﺎﺟﺎرﯾﮫــﺎ ﺑﺮﺑﻠوﭼﮫــﺎ ﺑﺣــدی ﺑــوده ﮐــﻪ ھﻧــوزھم ﻣــﺮدم ﻣﺣــل
ﺧﺎطﺮات آن دوران را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﻧد وھﺮﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧـد ،او را"ﮔﺟـﺮ"
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد وﺑدﯾن ﮔوﻧﻪ ﻧﻔﺮت ﺧود را از اﯾن ﻧﺎم اﺑﺮاز ﻣﯾﮐﻧﻧد.
ﺑﮫﺮام ﺧﺎن از ﻣوﻗﻌﯾت ﺑدﺳت آﻣده ﺑدرﺳﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎد ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﻔوذ و ﻗدرت ﺧود در
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ درﺳﺎل  ۱۹۰۹ﻣﯾﻼدی ،ﺑﺮﭘﮫﺮه )اﯾﺮاﻧـﺷﮫﺮ ﮐﻧـوﻧﯽ( ﺣﻣﻠـﻪ ﮐـﺮد
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﻓﺰود.
وآﻧﺮا ﻧﯾﺰ ازﭼﻧگ ﺳﻌﯾد ﺧﺎن ﺛﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧت .ﺳﻌﯾد ﺧﺎن ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﻧﯾدن ﺧﺑـﺮ از دﺳـت
رﻓﺗن ﭘﮫﺮه ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود راﻧﺰد ﺷﺎه ﻗﺎﺟـﺎری ﻓﺮﺳـﺗﺎد واز ﺑﮫـﺮام ﺧـﺎن ﺷـﮐﺎﯾت ﮐـﺮد و از
ﻣﺮﮐﺰﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺰام ﻟﺷﮐﺮ ﻧﻣود وﺧود ﻧﯾﺰ ﺗـدارک ﻟـﺷﮐﺮ دﯾـد ،اﻣـﺎ ﻗﺑـل از آﻣـﺎده ﮐـﺮدن
ﻧﯾﺮوﺑﺮای ﺑدﺳـت آوردن ﭘﮫـﺮه درﺳـﺎل  ۱۹۱۵درﮔذﺷـت وﺑـﺎ ﻣـﺮگ او ﺳﻠـﺳﻠﻪ ﺣﮐوﻣـت
ﻧﺎروﺋﯽ ھﺎ در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺧﺎﺗﻣﻪ ﯾﺎﻓت.
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دروﺳط اﯾن ﺳﻠﺳﻠﻪ از ﺳﻌﯾدﺧﺎن ﺷﺮوع ﻣﯾﺷود وﺑﻌد ﺑﻪ ﻣﺣﺮاب ﺧﺎن و ﻣﺣﻣـدﻋﻠﯽ
ﺧﺎن ،ﺣﺳﯾن ﺧﺎن وﺳﻌﯾدﺧﺎن ﺛﺎﻧﯽ ﺧـﺗم ﻣﯾـﺷود.دوﻟـت ﻗﺎﺟـﺎری ﮐـﻪ ﭼﻧـد ﺳـﺎﻟﯽ ﻣـﺻﺮوف
زدوﺧورد ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻣﺷﺮوطﯾت ﺑود ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧود را ﺑـﺮای ﺳـﺮﮐوﺑﯽ ﺳـﺮدارﺑﮫﺮام ﺧـﺎن
وﺑﺮﻗـﺮاری دوﺑـﺎره ﺳــﻠطﻪ ﺧـود ﺑــﺮ ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن،آﻣﺎده ﮐــﺮد و ﻟـﺷﮐﺮی ﺑــﺮای ﻓـﺗﺢ ﭘﮫــﺮه)
اﯾﺮاﻧﺷﮫﺮ ﮐﻧوﻧﯽ( ﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ ﭼﻧدﯾن ﻧﺑﺮد را ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی ﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺑـﺳﺮ آوردﻧـد ﺑـدﯾن
ﻗﺮار:
جنگ اول بھرام خان بالشکر قاجاری
اﯾن ﺟﻧگ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮورت ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧـده ﺳﺮدارﺳـﻌﯾدﺧﺎن ﻧـﺎروﺋﯽ از دﺳـت
رﻓﺗن ﭘﮫﺮھﺮا ﺑﻪ دوﻟت ﻗﺎﺟـﺎری ﺧﺑـﺮداده وﮐﻣـک طﻠﺑﯾـده ﺑـود .دوﻟـت ھـم ﺳـﭘﺎھﯽ ﻣﺮﮐـب
ازﭼﻧدﯾن ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﻣک ﺳﺮدار ﺳـﻌﯾدﺧﺎن ﻧـﺎروﺋﯽ ﻓﺮﺳـﺗﺎد .ﻟـﺷﮐﺮﯾﺎن ﻗﺎﺟـﺎری ﺑـﻪ
داﺧل ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﺮ وی ﮐﺮدﻧد.وﺑﻧﺎم ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯾﺎت دﺳت ﺑﻪ ﺧﺷوﻧت وزورﮔـوﺋﯽ
دراز ﮐﺮدﻧد.رﺳﺗم ﺧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﺳﺗون ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﺮاوان ﺑﺎزﮔـﺷﺗﻪ
ﺑود ،ﭘﺳﺮﺧود ﺑﮫﺮام ﺧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻣک ﺣﺎﮐم ﺳﯾب و ﺳوران ﻏﻼم رﺳول ﺧﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎد.ﺑﮫﺮام
ﺧﺎن در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھـﺎی ﻗﺎﺟـﺎری ﭘﺮداﺧـت.
ودر ﻧﺎﺣﯾﻪ" ﺳﺮﺟوی"،دراﯾن ﺟﻧگ ﻟـﺷﮐﺮﯾﺎن ﻗﺎﺟـﺎری را ﺷﮐـﺳت داد وﻣﺟﺑـور ﺑـﻪ ﻋﻘـب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﺮد.از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎم ﺑﮫﺮام ﺧﺎن در دﻻوری وﺷﺟﺎﻋت ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎﻧﮫﺎ اﻓﺗﺎد.
ﺟﻧگ دوم
ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﻧﻣوده ﺑﺮﭘﮫـﺮه ﺣﻣﻠـﻪ ﻧﻣودﻧـد.ﻧﯾﺮوھـﺎی ﺑﻠـوچ
ﺗﺣت ﻓﺮﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﺮدارﺑﮫﺮام ﺧﺎن در ﺳـوران ﺟﻠوﻟـﺷﮐﺮﻗﺎﺟﺎررا ﮔﺮﻓﺗﻧـد.دراﯾـن درﮔﯾـﺮی
ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ طﺮﻓﯾن ﺗﺣﻣﯾل وﯾﮐﯽ از ﺳﺮداران ﻧﺎﻣدار ﺑﻠوچ ﺑﻧﺎم ﻣﯾـﺮﻏﻼم ﻣﺣﻣـد ﮐـﺷﺗﻪ
ﺷد .ﻣﮔﺮﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن ﺑﺮﺑﻠوﭼﮫﺎ ﭘﯾﺮوز ﻧﺷدﻧد وﺑﺎزھم ﺷﮐﺳت ﺧوردﻧد
ﺟﻧگ ﺳوم
ﺑﺎر ﺳوم ﻧﯾﺮوھﺎی ﺳﺮﮐوﺑﮔﺮﻗﺎﺟﺎری ﺑﺮﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد.اﯾـن ﯾـورش ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﻧگ ﻧﺻﺮت ﻣﺷﮫور اﺳـت ،ﯾـورش ﻧﮫـﺎﺋﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾـﺎن ﺑﺮﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن اﺳـت.در اﯾـن ﯾـورش
ﻧﯾﺮوھﺎی رژﯾم ﻗﺎﺟﺎری ﺑﺮای ھﻣﯾﺷﻪ ﺷﮐﺳت ﺧـورده ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن را ﺗـﺮک ﮔﻔﺗﻧـد.ﻧـﺻﺮت
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ﻓﺮﻣﺎﻧده ﻟﺷﮐﺮ دوﻟﺗﯽ روﺑﻪ ﻓﺮارﻧﮫﺎدوﯾک ﻗﺑﺿﻪ ﺗوپ وﺗﻌدادزﯾﺎدی ﺗﻔﻧـگ ﺑـﻪ دﺳـت ﺑﻠوﭼﮫـﺎ
اﻓﺗــﺎد .ﭘــس از اﯾــن ﺟﻧــگ ﺳــﺮدار ﺑﮫــﺮام ﺧــﺎن ﺗﻣــﺎم ﺳــﺮداران ﺷورﺷــﯽ را درﺳﺮاﺳــﺮ
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣطﯾﻊ وﻣﻧﻘﺎد ﺧود ﺳﺎﺧت.وﺳـﭘﺎھﯽ ﭼﻧـدﯾن ھﺰارﻧﻔـﺮی از ﭼﻧـدﯾن ﻗﺑﺎﯾـل
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺷﮐﯾل داد .در ﭼﻧﯾن ﺷﺮاﯾطﯽ وی ﺧود را ﺷﺎه ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺧواﻧد وﻟﻘب ﺷﺎه ﺟﮫﺎن
ﺑﺮﺧود ﮔذاﺷت.

جنگ با انگليسھا
ﭘس از آﻧﮐﻪ ﺳﺮدار ﺑﮫـﺮام ﺧـﺎن دﺳـت ﻗﺎﺟﺎرﯾـﺎن را از ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﮐوﺗـﺎه ﮐﺮد،ﺑـﻪ
ﻧﺑﺮدﻋﻠﯾﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﮐﻪ دراﯾن زﻣﺎن ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻏﺮﺑﯽ وﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﺷـﺮﻗﯽ
را دراﺷﻐﺎل ﺧو داﺷﺗﻧد،ﭘﺮداﺧت .وی ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐـﻪ از ﻗﺎﺟﺎرﯾـﺎن ﻧﻔـﺮت داﺷـت ﺑـﻪ ھﻣـﺎن
ﭘﯾﻣﺎﻧﻪ از اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻧﯾـﺰ ﻣﺗﻧﻔﺮﺑـود .اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ در اﯾـن وﻗـت دوﭘﺎﯾﮔـﺎه ﻧظـﺎﻣﯽ در ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن
اﯾﺮان ،ﯾﮐﯽ در ﻣﯾﺮﺟﺎوه ودﯾﮔﺮی در ﻧﺻﺮت اﺑﺎد)زاﺑل( اﯾﺟﺎد ﮐﺮده ﺑودﻧد .اﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﺑود
ﮐــﻪ ﺟﻧــگ ﺟﮫــﺎن اول درﮔﺮﻓﺗــﻪ ﺑــودو اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ ﺑــﺮای اﺳــﺗﺣﮐﺎم ﻣوﻗﻌﯾــت ﺧــود درھﻧــد،
ﻣﺗﺻﺮﻓﺎت ﭘﯾﺮاﻣون را ﮔﺳﺗﺮش ﻣﯾدادﻧد .ﺑﻪ اﯾن ﻣﻧظورﺑﻪ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﮐﺗﻔـﺎ ﻧﮐـﺮده و
دﺳت ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻏﺮﺑﯽ زدﻧد،وﻟﯽ در ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن آن ﺑـﺎ اﻗـداﻣﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺗﮫـﺎی
ﺷدﯾد ﻗﺑﺎﯾل ﻣﻧطﻘﻪ ﺳﺮﺣد وﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺧﺎن روﺑﺮوﮔﺮدﯾدﻧد.
ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺣوادث ،دوﻟت آﻟﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﻣﺳﺗﺣﮐم ﺳﺎﺧﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود در
ﻣﻧطﻘــﻪ ﻣﯾﮔــﺷت ،ﻣﺗوﺟــﻪ ﺗــﺿﺎد ﻣﯾــﺎن دوﻟــت اﻧﮔﻠــﯾس وﺳــﺮدار ﺑﮫــﺮام ﺧــﺎن ﺷــد وﭼﻧــد
ﻣﺎﻣورﻣﺧﻔﯽ ﺧود را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺗﺎد.دوﻟت آﻟﻣﺎن ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺗواﻧد ﺳـﺮدار ﺑﮫـﺮام
ﺧﺎن را ﺑطﺮﻓداری ﺧود ﺑﮐﺷﺎﻧد،ﭘﺎﯾﮔﺎه ﺧـوﺑﯽ در ﻣﻧطﻘـﻪ ﺑدﺳـت ﺧواھـد آورد ،اﻣـﺎ ﺑﮫـﺮام
ﺧﺎن ،آﻟﻣﺎﻧﮫﺎ واﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ھﺮدو را دو روی ﯾک ﺳﮐﻪ و دﺷﻣن دﯾن ووطن ﺧود ﻣـﯽ ﭘﻧداﺷـت
و ازﺣﺿور ھﺮدو در ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﯾﺰار ﺑود .ﺑﻠوﭼﮫﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎن ﻧظﺮﻣﺳﺎﻋدی ﻧداﺷﺗﻧد
وآﻧﮫﺎ را دﺷﻣن ﺧود ﺗﺻور ﻣﯾﮐﺮدﻧد.ﺑﺮاﯾن اﺳﺎس وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﮫـﺎی ﻋﺛﻣـﺎﻧﯽ وآﻟﻣﺎﻧﯾﮫـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﮐﻣک ﻧﻣودﻧد ،وی آن را رد ﮐﺮد .درطول ﺣﯾﺎت ﺳـﺮدار ﺑﮫـﺮام
ﺧﺎن ،ﺟﻧگ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﻪ ﻋﻣده ﺗﺮﯾن آﻧﮫﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد:
جنگ سراوان
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اﯾن ﺟﻧگ درﺷﺳﺗون)ﻣﺮﮐﺰﺳﺮاوان ﮐﻧوﻧﯽ( ﺻورت ﮔﺮﻓت .دراﯾن ﺟﻧـگ ﻧﯾﺮوھـﺎی
اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺷﮐﺳت ﺧورده ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﺮدﻧد .ﻣﮔـﺮ آﻗـﺎی ﻣـددﺧﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی ﮐـﻪ اطﻼﻋـﺎت
ً
اﺻﻼ ﯾﮐـﯽ از ﯾﺎﻏﯾـﺎن ﺑﻠـوچ در ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن
دﻗﯾﻘﯽ دراﯾن ﺧﺻوص دارد ،ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﻪ
ﺷﺮﻗﯽ از ﺗﺮس ﭘﯾﮔﺮد اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻧطﻘﻪ ﺳﺮاوان ﭘﻧﺎه آورده ﺑود و ﯾک ﻗطﻌﻪ از ﺳـﺮﺑﺎزان
اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻧظور دﺳﺗﮔﯾﺮی وی ﺑـﻪ ﻣﻧطﻘـﻪ ﺷـﺳﺗون وارد ﺷـده ﺑودﻧـد.ﺧﺑـﺮ ورود ﻗطﻌـﻪ
ً
ﻓورا ﺑﺎ ﯾک ﺗﻌداد از اﻓﺮاد ﺧود ﺑﻪ ﻣﺣـل ورود
ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﻣﯾﺮﺳد واو
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﯾﺮود .ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ وﻗﺗﯽ ﭼﺷﻣش ﺑﻪ ﺟﻣﻌﯾت درﺣـﺎل ﭘﯾـﺷﺮوی ﻣـﯽ
اﻓﺗد از ﺧﯾﻣﻪ ﺑﯾﺮون ﻣﯽ اﯾد وﺗوﺳط ﻣﺗﺮﺟم ﺑﻪ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﻣوﺿـوع را ﺣـﺎﻟﯽ ﻣﯾﮐﻧـد ،وﻟـﯽ
ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ اﯾن ﺷﺧص ھﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﮫﯾﺎر)ﭘﻧﺎه ( آورده اﺳت وﻣﺎ وی
را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﯾﮐﻧم وﺑﺷﻣﺎ ﻧﯾﺰ اﺧطﺎر ﻣﯾدھﯾم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺷت ظﮫﺮاﻣـﺮوز از ﻣﻧطﻘـﻪ
ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،واﻻ ﺧود ﻋﺎﻗﺑت آﻧﺮا ﺧواھﯽ داﻧﺳت ،اﯾن را ﮔﻔﺗـﻪ از آﻧﺟـﺎ ﺑﺮﻣﯾﮔﺮدد،ﺑـﻪ
دﻧﺑﺎل اﯾن اﺧطﺎر ﻗطﻌـﻪ اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ ﺷـﺳﺗون را ﺑـدون دﺳـﺗﮔﯾﺮی ﺷـﺧص ﻣـورد ﻧظـﺮ ﺗـﺮک
ﻣﯾﮔوﯾﻧد.
جنگ ُگومازی
اﯾن ﺟﻧگ در ﻣﻧطﻘﻪ ﮔﻣﺎزی ﻧﺰدﯾک ﻣﻧد واﻗﻊ درﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ وﻗوع ﭘﯾوﺳـت.
ﺟﻧگ ﻣذﮐورﯾﮐﯽ از ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﺟﻧگ ھﺎی ﺳـﺮدار ﺑﮫـﺮام ﺧـﺎن ﺑﺎﻧﯾﺮوھـﺎی اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ اﺳـت.
دراﯾن ﻧﺑﺮدﺧوﻧﯾن ﺗﻌداد زﯾـﺎدی از ﺑﻠوﭼﮫـﺎ ﺟـﺎم ﺷـﮫﺎدت ﻧوﺷـﯾدﻧد .وﯾﮐـﯽ از ﻣـﺮدان دﻟﯾـﺮ
ﺑﺎرﮐﺰی ﻣﺣﻣداﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺑود ﮐﻪ ً
ﻗﺑﻼ دوﺑﺎره ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺮﺧورد ﮐﺮده ﺑـود وﻟـﯽ دراﯾـن
ﺟﻧگ دﺷﻣن اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن را ھدف ﻗﺮارداد واز ﻗﺿﺎ ﺗﯾـﺮی ﺑـﺮدھﻧش اﺻـﺎﺑت ﮐـﺮد ﮐـﻪ از
زﯾﺮزﺑﺎﻧش ﮔذﺷت وﻟﯽ ﮐﺷﺗﻪ ﻧﺷد .اﯾن ﺟﻧگ درواﻗﻊ ﺑﻪ اﻧﺗﻘـﺎم ﻗﺗـل ﻣﯾﺮﻣﺣﻣـداﻣﯾن ،ﺑـﺮادر
ﮐوﭼک ﺳﺮدارﺑﮫﺮام ﺧﺎن آﻏﺎز ﺷده ﺑود .دراﯾـن ﺟﻧـگ ﻣـﺳﺋول ﭘﯾـﺎده ﻧظـﺎم  ،اﺑـﺮاھﯾم ﺧـﺎن
ﭘﺳﺮاﻋظم ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی وﻣﺳﺋول ﺳواره ﻧظـﺎم دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺑـﺮادرزاده ﺑﮫـﺮام ﺧـﺎن
ﺑود .ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ از دﺳت ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻠوچ ﺑﺎﺷﮐﺳت روﺑﺮوﺷدﻧد.
جنگ مند
آﺧﺮﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑﺎ ﻗوای اﻧﮔﻠﯾس ﺑﻪ ﺟﻧگ ﻣﻧد ﻣﻌـﺮوف اﺳـت .وی
درﺳﺎل  ۱۹۱۵ﺑﻣﻧظور ﺑﯾﺮون راﻧدن اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ از ﻣﻧد ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮی ﻣﺮﮐـب از ﭼﻧـدﯾن ھـﺰار
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ﻣﺮد ﺟﻧﮔﯽ ﺑﺮاﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎی ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد .دراﯾن ﺟﻧگ ﻣﺗﺟﺎوزﯾن اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺳﺧﺗﯽ ﺷﮐﺳت ﺧـورده
ً
اﺻـﻼ
ﻓﺮارﮐﺮدﻧد وﺷﮫﺮ ﻣﻧد ﺑﻪ دﺳت ﺑﮫﺮام ﺧﺎن اﻓﺗﺎد .ﻣﮔﺮﺑﮔﻔﺗﻪ ﻣددﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی درﻣﻧد
ﺟﻧﮔﯽ رخ ﻧداده اﺳت،زﯾﺮاﻣﻧد در دﺳت طﺎﯾﻔﻪ رﻧد ﺑود و ﻟﺷﮐﺮ ﺑﮫﺮام ﺧـﺎن ﺑﯾـﺷﺗﺮﺷﺎن از
اﯾن طﺎﯾﻔﻪ ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑﻪ ﻋﺰم رزم ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺣﺮﮐت ﻣﯾﮐﺮد ﺑـﻪ
ﺳﺮان طﺎﯾﻔﻪ رﻧد درﻣﻧد ﭘﯾﻐﺎم ﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ ﻣﺎﻗﺻد ﺟﻧگ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ را دارﯾم ،ﻣﺑـﺎدا ﺷـﻣﺎ از
ﭘﺷت ﺑﺮﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧﯾد وﺳﺑب ﺷﮐﺳت ﻣﺎ ﺷوﯾد؟ ﺳﺮان ﻣﻧد ﺑﻪ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﭘﯾﻐﺎم دادﻧد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﻪ ﺑﺧش ﻋﻣده ﻟﺷﮐﺮ ﺷﻣﺎ از طﺎﯾﻔﻪ رﻧد اﻧد ،آﯾـﺎ ﻣـﺎ ﻣﯾﺗـواﻧﯾم ﺗﯾـﺷﻪ ﺑﺮﯾـﺷﻪ ﺧـود
ﺑﺰﻧﯾم؟ ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﻧد ﺑﺎ ﭘﯾﻐﺎم دوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن در ﺻف ﺑﮫﺮام ﺧـﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓـت،وﺑﮫﺮام
ﺧﺎن از ﻣﻧد ﮔذﺷت و ﺑﺮاﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و دﺷﻣن را ﺷﮐـﺳت داد .ﺑﮔﻔﺗـﻪ ﮔﻠﺧـﺎن ﻧـﺻﯾﺮ
در"ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن" ،ﺗﻌداد اﻓﺮاد ﻣﺳﻠﺢ دراﯾن ﺟﻧگ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۴ھﺰارﻧﻔﺮ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺮﮐت ﺟﺳﺗﻪ ﺑودﻧد.
در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺗداوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺮدارﺑﮫﺮام ﺧﺎن ،ﺣﮐوﻣت اﻧﮔﻠﯾس در ھﻧد ﻧﮔﺮان ﺷده
و ﺑﻪ ﭼﺎره ﺟوی ﭘﺮداﺧت .اﻧﮔﻠﯾس ھﺎ ﺑﺮای ﺟﻠوﮔﺮﻓﺗن ﭘﯾﺷﺮوی ھﺎی ﺳـﺮدارﺑﮫﺮام ﺧـﺎن ،
ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮداران ﺑﺎﻧﻔوذ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻏﺮﺑﯽ وﺷﺮﻗﯽ را ﮔﺮد آورده و ﺑﻪ ﺑﻣﭘـور ﻓﺮﺳـﺗﺎد.
ھﯾﺋت ﻣذﮐور ﭘس از ورود ﺑﻪ ﻣﮐﺮان ﺑـﻪ ﻣﻧطﻘـﻪ ﻣـﺮزی رﻓﺗـﻪ وﺑـﺎ ﺳـﺮان ﻗﺑﺎﯾـل ﻣﺧﺗﻠـف
ﺑطورﺟداﮔﺎﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣود و ﺑﺎ دادن رﺷوه ھﺎی ﮐﻼن ،آﻧﺎن را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﺗﺎ دﺳت از
ﺣﻣﺎﯾــت ﺑﮫــﺮام ﺧــﺎن ﺑﺮدارﻧــد .در ﻧﺗﯾﺟــﻪ وﻋــده وﺧدﻋــﻪ ھــﺎی اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ ﺗﻌــدادی از اﯾــن
ﺳﺮداران ﺧود را ﻣﺳﺗﻘل اﻋﻼم داﺷﺗﻧد وﺣﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ ،ﻋﻠﯾﻪ ﺑﮫﺮام ﺧﺎن اﻋﻼن ﺟﻧـگ دادﻧـد.
ً
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﻧﯾﺰدرﮔوﻣـﺎزی ﺗﻣـﺎس
اﯾن ھﯾﺋت ﺑدﻧﺑﺎل ﭘﯾﺷﺑﺮد ﺳﯾﺎﺳت ﺧود
ﮔﺮﻓت وﺑﺎ ﻧﯾﺮﻧﮔﮫﺎی ﮔوﻧﺎﮔون وی را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧت ﮐﻪ ﺑﯾش از اﯾـن ﺑـﺎ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ دﺷـﻣﻧﯽ
ﻧورزد .ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﭼون دو دﺳﺗﮔﯽ را درﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﻠوچ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود داﻧﺳت ﮐـﻪ ﺑـﯾش
ازاﯾن در ﺟﻧگ ﺑﺮد ﺑﺎ او ﻧﺧواھد ﺑود ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﺎ ﭘﺎدرﻣﯾـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ازﺳـﺮان ﺑﻠـوچ ﮐـﻪ در
ﻟﺷﮐﺮ ﺧودش ﺟﺎی داﺷﺗﻧد وﭘدراو را ﻧﯾﺰ ﺑﺎﺧود ھﻣﺮاه ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑودﻧد،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣـﺻﺎﻟﺣﻪ
ﺑﺎ دوﻟت اﻧﮔﻠﯾس راﺿﯽ ﮔﺷت و دﯾﮔﺮ از ﺣﻣﻠﻪ ﺑـﺮاﻧﮔﻠﯾس ھـﺎ دﺳـت ﮔﺮﻓـت .اﯾـن ﺣـوادث
ظﺎھﺮا درﺳﺎل  ۱۹۱۷ﻣﯾﻼدی رخ داد ﮐﻪ وی ﺣﮐوﻣت ﺗﻣـﺎم ﻧـواﺣﯽ ﻣﮐـﺮان را دراﺧﺗﯾـﺎر
داﺷــت وﺳــﺮاﻧﺟﺎم درﺳــﺎل  ۱۲۹۹ﺧوﺷــﯾدی ﻣطــﺎﺑق  ۱۹۲۰ﻣــﯾﻼدی درﮔذﺷــت).رﺟــوع
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ﺷودﺑﻪ :ﺗﺎرﯾﺧﭼﻪ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﺻﻔﺣﺎت  ،۴۹ -۴۵ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺗﻣدن دﯾﺮﯾﻧـﻪ
آن ،ص (۳۰۲

سردار دوست محمدخان بارکزی
ﺳﺮدار ﺑﮫﺮام ﺧﺎن از ﺳﺎل  ۱۹۰۷ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﻣﯾﻼدی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻓوت اوﺳت،
در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘل ﺣﮐوﻣت ﮐﺮد وﺑﻪ دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﯾک دﯾﻧﺎر ﭘول ﻣﺎﻟﯾﻪ
ﻧﻔﺮﺳﺗﺎد .در ﺳﺎل ۱۹۲۰ﯾﺎ  ۱۹۲۱او درﮔذﺷت وﺑﺮادرزاده او ﺳﺮداردوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن
ﺑﺎرﮐﺰی ﺑﺟﺎی او ﺑﺮھﺑﺮی ﺑﻠوﭼﮫﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓت .اﻣﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺑﺎرﮐﯽ در ﺳﭘﮐﻪ واﻗﻊ در ﻏﺮب ﭘﮫﺮه وﻗﺑﯾﻠﻪ ﺑﺰرگ زاده ھﺎ درﺳﺮاوان
درﺷﺮق ﭘﮫﺮه روﺑﺮو ﻣﯾﺷود.
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺮای ﺗﺣﮐﯾم ﻣوﻗـف ﺧـود ﺑـﻪ ﺟﻧـگ ﻣﺗوﺳـل ﺷـد وﺑـﺮای ﻣطﯾـﻊ
ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺑﺎرﮐﯽ ھﺎ ﭘﺳﺮﻋﻣوی ﺧود اﺑﺮاھﯾم ﺧـﺎن را در رأس ﮔﺮوھـﯽ ﺟﻧﮔﺟوﻓﺮﺳـﺗﺎد واو
ﺑــﺎ رﺷــﺎدت ﮐــم ﻧظﯾــﺮ ﺗواﻧــﺳت ﻗﺑﯾﻠــﻪ ﻣﺑــﺎرﮐﯽ را
ﺷﮐﺳت ﺑدھد و ﺳﺮان ﺷـﺎن راﺑـﻪ ﺣـﺿور دوﺳـت
ﻣﺣﻣـــدﺧﺎن ﺣﺎﺿـــﺮﮐﻧد.دوﺳـــت ﻣﺣﻣـــدﺧﺎن ﺑـــﺎ
ﺑﺰرﮔواری ﺳﺮان ﻣﺑﺎرﮐﯽ را ﻋﻔـو ﮐـﺮد ودوﺑـﺎره
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺳﭘﮐﻪ اﺑﻘﺎ ﻧﻣود.واﻣﺎ در ﺟﻧگ ﺑﺎ
ﻗﺑﯾﻠﻪ ﺑﺰرگ زاده ھﺎ ،ﺳﺮﻟـﺷﮐﺮ دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن
،ﭼﻧﮔﯾﺰﺧـــﺎن ﭘـــﺳﺮﻣﯾﺮﻣﺣﻣداﻣﯾن ﺧـــﺎن ،ﻣﺮدﮐـــﺎر
ﮔــــﺷﺎﺋﯽ ﻧﺑــــود وﻧﺗواﻧــــﺳت ﺑﺮﻣﺧــــﺎﻟﻔﯾن ﻓــــﺎﯾق
آﯾد،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻣﺟﺑور ﺷـد ﺧـودﮐﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺰرگ زاده ھـﺎ ﺑﺑﻧـدد وﭘـس ازﺗﺣﻣﯾـل
ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﯾن ﺑﺮآﻧﮫﺎ ،ﺑﺰرگ زاده ھﺎ راﻧﯾﺰ وادار ﺗﺻوﯾﺮ ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﺎرﮐﺰی
ﺑﻪ اطﺎﻋت از ﺧودﮐﺮد .ﺑﻌد از ﻣﻧﮐـوب ﮐـﺮدن اﯾـن دوﻗﺑﯾﻠـﻪ دﯾﮔـﺮ ﺷـورش وﻣﺧـﺎﻟﻔﺗﯽ از
ﺳوی ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﻠوچ در ﻣﻘﺎﺑل دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن دﯾـده ﻧـﺷد.ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن دراﯾـن ﻣوﻗـﻊ در
ﺗﺣـت اداره وﺣﮐوﻣــت ﺳﺮداردوﺳـت ﻣﺣﻣــدﺧﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی ،ﺑــﺻورت ﯾـک ﺣﮐوﻣــت ﻣﻠــوک
اﻟطواﯾﻔﯽ وﺧودﻣﺧﺗﺎر درآﻣده ﺑود وﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد ﻓﯾوداﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗـﺮﯾن ﺷـﮐل ﺧـود ﺟﺮﯾـﺎن
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داﺷت.ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋت ھﺮﭼـﻪ ﺑﯾـﺷﺗﺮ ﺑﮐـﺎر ﺧـوﯾش اداﻣـﻪ ﻣـﯽ دادﻧـد.
ﮐﺷت و زرع ﻧﯾﺰ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ رواج ﭘﯾدا ﮐﺮده ﺑـود .ﺑﻣﻧظـور ﺗـﺎﻣﯾن ﺑودﺟـﻪ ﺣﮐوﻣـت ،ﻣﺎﻟﯾـﺎﺗﯽ
ﺑﺮدرآﻣد وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑودﻧد ﮐﻪ از دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﻧﮔﺎم ﺑﺮداﺷت ﻣﺣﺻول ﺳﮫﻣﯽ ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد وﺑﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد.
ﻧوﻋﯽ ﭘوﻟﯾس ﺷﮫﺮی ﺑﻧﺎم "ﮐوﺗوال " اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ را ﺑﺮﻋﮫده داﺷت .ھﻣﯾن اﻓـﺮاد
ﻣﺎﻣوردرﯾﺎﻓت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﯾﺰ ﺑودﻧد.ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد دﯾﮔﺮی ﺟﮫت ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھـﺎی
ﻣﺎﻟﯽ وﺟود ﻧداﺷت ،از ھﻣﯾن ﻣﺎﻟﯾﺗﮫﺎ ،ﺣﻘوق ﺳـﭘﺎھﯾﺎن واﺷﺧﺎﺻـﯽ را ﮐـﻪ دﺳـت اﻧـدرﮐﺎر
ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ واداری ﺑودﻧد ،ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷد.ﺣﮐوﻣت دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن را ﻣﯾﺗوان ﻧﻣوﻧـﻪ
ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ای از ﯾک ﺣﮐوﻣت ﻓﯾوداﻟﯽ ﻣﺣﻠﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﺮﻓـت ﺗـﺎ ﺗﻣـﺎﻣﯽ طواﯾـف وﻗﺑﺎﯾـل
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را زﯾﺮﭼﺗﺮ واﺣدی ﮔﺮد آورد.
در ھﻧﮔﺎم ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑـﻪ رھﺑـﺮی
ﻣدﺑﺮاﻧﻪ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزی اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را از اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮔﻠـﯾس ﺑـﺎ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ دادن ﺟـﺎن
وﻣﺎل ﺧود ﺑدﺳت آورده ﺑودﻧد) (۱۹۱۹وﺻدای اﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑـﯽ ﻧـﻪ ﺗﻧﮫـﺎ در ﻧﯾﻣﻘـﺎره ھﻧـد،
ﺑﻠﮐﻪ در اﯾﺮان وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ طﻧﯾن اﻧداز ﺑـود .ﻣـﺮدم از اﯾـﺳﺗﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ زورﮔوﯾـﺎن
اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺣﮐﺎﯾﺗﮫﺎی دﻻﻧﮔﯾـﺰ وﻏﺮوراﻓـﺮﯾن ﻣﯾﮔﻔﺗﻧـد واﯾـن داﺳـﺗﺎﻧﮫﺎ زﺑـﺎن ﺑﺰﺑـﺎن ﻣﯾﮔـﺷت
ً
وطﺑﻌﺎ ﻣﺮدم ﺑﻠوچ وﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی ﮐﻪ ﺧـود را از ﺗﺑـﺎر ﺷـﺎه اﻣـﺎن ﷲ
ﺧﺎن ﻏﺎزی ﻣﯾداﻧﺳت ،ﻧﯾﺰ از آن ﻣﺣظوظ وﻣﺗﺣﺳس ﺑودﻧد.
از ﻟﺣظﻪ اﯾﮐﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻗﺎﺟﺎری از ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن راﻧده ﺷـدﻧد ﺗﺎﭘﺎﯾـﺎن ﺣﮐوﻣـت
ﺳﺮداردوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﻪ ﺗوﺳط ارﺗش ﭘﮫﻠوی ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮔـﺷت ،ھﯾﭼﮔوﻧـﻪ راﺑطـﻪ ﯾـﯽ ﺑـﺎ
دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی وﺟـود ﻧداﺷـت و اﯾـن ﺗـﺻور ﮐـﻪ دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺑﺧـﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮫـﺎی
درﯾﺎﻓﺗﯽ را ﺧود ﺑﺮﻣﯾداﺷت وﺑﻘﯾﻪ را ﺑـﻪ ﺣﮐوﻣـت ﻣﺮﮐـﺰی ﻣـﯽ ﻓﺮﺳـﺗﺎده،از اﺳـﺎس ﭘـوچ
وﻋﺎری از ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراﯾن ﻣـورد دﭼـﺎر ﺳـﺮدرﮔﻣﯽ اﻧـد ﺑﮫﺗﺮاﺳـت ﺑﺧـود
زﺣﻣــت ﺑدھﻧــد و ﺑــﻪ اﺛــﺎر وﻧوﺷــﺗﻪ ھــﺎی ﺣﮐــوﻣﺗﮔﺮان وﻧﯾﺮوھــﺎی ﮐــﻪ ﺟﮫــت ﺗﺣﻘﯾــق ﺑــﻪ
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن آﻣده اﻧد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻧﻧد .راﺟﻊ ﺑﻪ واﺑﺳﺗﻪ ﺑودن آﻧﮫﺎ ﺑـﻪ آﻟﻣﺎﻧﯾﮫـﺎ ﺗـﺎ ﮐﻧـون ﺳـﻧدی
ﺑدﺳت ﻧﯾﺎﻣده وﻓﻘط ژﻧﺮال داﯾﺮاﻧﮔﻠﯾس ﭼﻧﯾن اﺗﮫﺎﻣﯽ را ﻋﻠﯾﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ
ﻧﺑﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ﻧﺳﺑت داده اﺳت.
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حملۀ لشکرشرق بربلوچستان :
درﺳﺎل  ۱۹۲۱رﺿﺎﺧﺎن )ﻣﯾﺮﭘﻧﺞ( ﺑﺎ ﯾک ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺮﺿد اﺣﻣدﺷـﺎه ﻗﺎﺟـﺎری
ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔﺮﻓت .ﺷـﺎه ﻗﺎﺟـﺎری ﺑـﻪ اروﭘـﺎ ﮔﺮﯾﺧـت وھﺮﮔـﺰ ﺑﺎزﻧﮔـﺷت .رﺿـﺎﺧﺎن
درﺳــﺎل  ۱۹۲۶رﺳـ ً
ـﻣﺎ ﺑــﻪ ﻋﻧــوان ﭘﺎدﺷــﺎه اﯾــﺮان ﺗــﺎج ﮔــذاری ﻧﻣــود .او درﺳــﺎل ۱۹۲۸
دﺳﺗوری ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮ ﺷﺮق ﺗﺣـت ﻓﺮﻣﺎﻧـدھﯽ ژﻧـﺮال اﻣـﺎن ﷲ
ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰش در ﻣﺷﮫد ﺑود اﺑﻼغ ﻧﻣود.
در ﮐﺗﺎب ﺷﺮح ﺣـﺎل رﺟـﺎل اﯾـﺮان در ﺑـﺎره دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن آﻣـده اﺳـت ﮐـﻪ ":
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن)در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن او را اﻣﯾﺮوﯾﺎ ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺧطـﺎب ﻣﯾﮐﺮدﻧـد(
ﭘﺳﺮﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺮادر ﺑﮫﺮام ﺧـﺎن ﺑﻠـوچ از طﺎﯾﻔـﻪ ﺑـﺎراﻧﯽ )ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ( اﺳـت.دوﺳـت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﭘس از ﻓـوت ﺑﮫـﺮام ﺧـﺎن ﻋﻣـوی ﺧـود در ۱۲۹۹ﺧورﺷـﯾدی)۱۹۲۰م( ﮐـﻪ در
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺗﺳﻠط وﻋﻧواﻧﯽ داﺷت ﺟﺎی او را ﮔﺮﻓت وﭘس ازرام ﮐﺮدن ﺳﺮداران ورؤﺳـﺎی
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﭘﯾداﮐﺮده ودم از اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯽ زد .واز دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻧدان اطﺎﻋﺗﯽ
ﻧﻣﯾﮐﺮد وﺑﺎ دول ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻧﺑود .ﻣوﻟف ﮐﺗﺎب ﻧظﺮی ﺑـﻪ ﻣـﺷﺮق در ﺻـﻔﺣﻪ ۳۹۸
دراﯾن ﺑﺎره ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ...»:اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ازاﺑﺗدا ﺳﺮﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺑـدﮔوﺋﯽ
ﺑﺮﻋﻠﯾﻪ ﺣﮐوﻣت اﯾﺮان ﻧﻣوده واﻗداﻣﺎﺗﯽ درﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ از ﺟﻣﻠﻪ درﻗﻧدھﺎر ﻓﺮﺳﺗﺎدﮔﺎن
دوﺳــت ﻣﺣﻣــدﺧﺎن ﺑﻠــوچ را ﭘــذﯾﺮﻓت واو را ﺑــﻪ ﻣــﺳﺎﻋدت اﻓﻐــﺎن]ھــﺎ[ اﻣﯾــدوار ﺳــﺎﺧت
وﺗﺣﺮﯾﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮﻋﻠﯾﻪ ﺣﮐوﻣت اﯾﺮان ﻧﻣود ﮐﻪ ھﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﺟب ﺗـﺳﺮﯾﻊ اﻗـداﻣﺎت ﻧظـﺎﻣﯽ
دوﻟت اﯾﺮان وﺷﮐﺳت ودﺳﺗﮔﯾﺮی دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺷد ".دوﻟـت وﻗـت ﺗـﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓـت ﮐـﻪ
درﺻورت ﻋدم اطﺎﻋت او راﺑﮐﻠﯽ ﻗﻠﻊ وﻗﻣﻊ ﻧﻣﺎﯾـد .دراواﺳـط ﺳـﺎل  ۱۳۰۷ﺧورﺷـﯾدی،
ﻋده ای ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﺮﻟﺷﮐﺮ اﻣﺎن ﷲ ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧده ﻟﺷﮐﺮ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷد)«.ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ،ص(۱۲۸
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻧﯾﺮوھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎﺳﺎز وﺑـﺮگ ﮐﺎﻣـل ﻧظـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ دراﺧﺗﯾـﺎر
ﺷﺎن ﺑود ،ﺑﺳوی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺳﺮازﯾﺮﺷدﻧد وﺗـدارک ﺟﻧﮔـﯽ ﻋظﯾﻣـﯽ را ﻋﻠﯾـﻪ ﺧﻠـق ﻣﺣـﺮوم
وﺗﺣت ﺳﺗم ﺑﻠوچ ﮔﺮﻓﺗﻧد .اﻓﺮاد طﺎﯾﻔﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل زاﺋﯽ ﺗﺣـت رھﺑـﺮی ﺳـﺮدار ﺟﻣﻌـﻪ ﺧـﺎن،
ﺧود راﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗﻧد .در ﺣواﻟﯽ زاھدان وﻧـﺻﺮت اﺑـﺎد ،ﺟﻧـگ ﺳـﺧﺗﯽ
ﺑﯾن آﻧﮫﺎ در ﮔﺮﻓت .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺑﻠوﭼﮫﺎی ﻣﺑﺎرز دراﯾن ﺟﻧگ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد .ﺟﻣﻌـﻪ ﺧـﺎن

پنجاه مقالۀ سيستانی

٢٤٥

ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺷﮐﺳت ﺧورده ﺑﻪ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻧﺎه ﮔﺮﻓت ﮐـﻪ درﻧﺗﯾﺟـﻪ ﺗوﺳـط
ً
وﻧﮫﺎﯾﺗﺎ ﻣورد ﻋﻔو
ﻧﯾﺮوھﺎی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ دﺳﺗﮔﯾﺮ وﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام ﮔﺷت .ﺑﻌدا ﺑﻪ ﺷﯾﺮاز ﺗﺑﻌﯾد
ﺷﺎه ﻗﺮارﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮔﺷت.درﭘﯽ اﯾن ﺗﺣول ﺣﮐوﻣﺗﮔﺮان ﻧﺎم طﺎﯾﻔﻪ اﺳﻣﺎﻋﯾل
زاﺋﯽ را ﺑﻪ ﺷﻪ ﺑﺧش ﺗﺑدﯾل ﻧﻣودﻧد .ﺳﭘﺎه ﭘﮫﻠوی ﺑﻪ ﭘﯾﺷﺮوی ﺧود در ﻗﻠب ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اداﻣـﻪ
داد.ﺳﺮﭘﺮﺳﺗﯽ طﺎﯾﻔﻪ رﯾﮔﯽ را ﻋﯾدوﺧﺎن)ﺑوﻻق زاﺋﯽ( ﻋﮫـده دار ﺑـود .ﺑﻧﺎﺑﺮﻧوﺷـﺗﻪ رﺳـﺎﻟﻪ
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن" :اﯾن ﺷﺧص درﺧﯾﺎﻧت ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺧﻠق ﺑﻠوچ ﮔوی ﺳـﺑﻘت را از
ھﺮﺧﺎﯾن دﯾﮔﺮی رﺑوده ﺑود .ﺑطوری ﮐﻪ در ھﻧﮔﺎم ﯾورش ژﻧﺮال داﯾـﺮ وﺳـﭘﺎه اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ اش
ﺑﻪ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﻋﯾدوﺧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در رﮐﺎﺑش ﻗﺮارﮔﺮﻓت واز اﻧﺟﺎم ھﺮﮔوﻧﻪ ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠوچ ﻓﺮوﮔذاﺷت ﻧﮐﺮد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﯾدوﺧﺎن ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ھﺮﭼـﻪ ﺗﻣـﺎم ﺗـﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺗﻘﺑﺎل
ارﺗش رﺿﺎ ﺷﺎه ﺷﺗﺎﻓت وﺑﺎ آﻧﮫﺎ اظﮫﺎر ھﻣدردی وھﻣﯾﺎری ﻧﻣـود.در ﻧﺗﯾﺟـﻪ از ﺟﺎﻧـب اﯾـن
طﺎﯾﻔــﻪ ﺑــﺰرگ ﮐــﻪ ﻧــواﺣﯽ وﺳــﯾﻌﯽ را ﺑــﯾن زاھــدان وﺧــﺎش در اﺧﺗﯾــﺎر داﺷــﺗﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣــت
ﭼﺷﻣﮔﯾﺮی ﺑوﻗوع ﻧﭘﯾوﺳت .ﺑﺮﻋﮐس ﻋﯾدوﺧﺎن ھﺮﭼﻪ در ﺗوان داﺷت ،دراﺧﺗﯾﺎر ﻟـﺷﮐﺮﯾﺎن
رﺿﺎﺷﺎه ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﺗﺻﺮف ﺧوﯾش در آوردﻧـد .دوﻟـت رﺿﺎﺷـﺎه ﺑـﻪ اﯾـن
ﺧوش ﺧدﻣﺗﯽ ﻋﯾدوﺧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت داد.ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد واﺑـﺳﺗﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧواده او را از
رﻓﺗن ﺑﻪ ﺧدﻣت ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ در آن زﻣـﺎن ﯾﮐـﯽ از ﻣـﺷﮐﻼت اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﺮدم ﺑﻠـوچ ﺑـﺷﻣﺎر
ﻣﯾﺮﻓت ،ﻣﻌﺎف ﮐﺮد واز آن ﺑﺑﻌد ﺑﻪ ھﺮﮐدام ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧت ﮔﺮدﯾد) ".ص(۶۱
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻧﮫﺎ طﺎﯾﻔﻪ رﯾﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻗوم ﺧودﻣﺮﺗﮐب ﺧﯾﺎﻧت ﻧﺷد ،طواﯾف دﯾﮔـﺮی
ﻧﯾﺰ دﺳت در دﺳت ارﺗﺷﯽ ھﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑﺮﺿـد ﺑﻠوﭼﮫـﺎی ﮐـﻪ از ﺧـود ﻣﻘﺎوﻣـت ﻧـﺷﺎن ﻣـﯽ
دادﻧد،ﺧﺎﯾﻧﺎﻧــﻪ ﻋﻣــل ﮐﺮدﻧــد .ﺑﮔﻔﺗــﻪ ﻣــدد ﺧــﺎن ﺑــﺎرﮐﺰاﺋﯽ)ﻧواﺳــﻪ ﺳﺮداردوﺳــت ﻣﺣﻣــدﺧﺎن
ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ(،ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ از دوطﺮﯾق ﯾﮐﯽ ﺗﺣت رھﺑﺮی ﺳﺮھﻧگ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻧﺧﺟواﻧﯽ ﮐﻪ
از ﮐﺮﻣﺎن اﻋﺰام ﺷده ﺑود ﺑﺳوی ﺳﺮاوان ودﯾﮔﺮی ﺗﺣت رھﺑﺮی ﺳﺮھﻧگ ﺑﺎﻗﺮداورﭘﻧـﺎه از
ﻟﺷﮐﺮ ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘﮫﺮه ﺑﻪ ﭘﯾـﺷﺮوی ﭘﺮداﺧﺗﻧـد .ﺳـﺮھﻧگ داور ﭘﻧـﺎه ﺑﻌـد از ﮔـﺷودن
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻣﭘور ﺑﻪ اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘﮫﺮه ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـدھﯽ ﺳـﺮدار دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺑـود
ﭘﯾش آﻣد وﻗﺑل از ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮآن ﻗﻠﻌﻪ ،ﺷﺧﺻﯽ را ﻏـﺮض ﻣـذاﮐﺮه وﺗـﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑـﻪ داﺧـل ﻗﻠﻌـﻪ
ﻓﺮﺳﺗﺎد.
در ﭘﮫﺮه ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن وﭘدرش ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن واﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی
ﺷوھﺮ ﺧواھﺮ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن،ﺑﺎ ﯾـک ﻧﻔـﺮﻣﻼی رھﺑـﺮ ﻣـذھﺑﯽ ﺷـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺣـث وﻣـﺷوره
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ﭘﺮداﺧﺗﻧد .ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﭘدردوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن طﺮﻓدار ﺟﻧگ ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑود ،ﻣﮔـﺮ
ﺳﺮداردوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾط را ﺑﮫﺗﺮ درک ﻣﯾﻧﻣود طﺮﻓـدار ﺟﻧـگ ﻧﺑـود وﻣﯾﺧواﺳـت
ً
ﻋﺟﺎﻟﺗﺎ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﺳﺮان ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﭘذﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﻌدﺧود را ﺑﺮای ﺟﻧگ آﻣﺎده ﮐﻧـد .اﺑـﺮاھﯾم ﺧـﺎن
ً
ﻓﻌـﻼ از ﺟﻧـگ ﺻـﺮف ﻧظﺮﺷـود،واﻓﺰود اﮔـﺮ
ﻧﯾﺰﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻧگ آزﻣوده ﺑود ﻗﺑـول ﮐـﺮد ﮐـﻪ
دوﻟت از وﻋده ھﺎی ﮐﻪ داده ﺗﺧطﯽ ﻧﻣود آﻧﮔﺎه اوﺟﻧﮔﮫـﺎی ﭼﺮﯾﮐـﯽ را اداﻣـﻪ ﺧواھـد داد،
ﻣﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﭘدردوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎ دﯾد ﻣذھﺑﯽ طﺮﻓدار ﺟﻧگ ﺑود وﺑﺮاﯾش ﻣـﺳﺋﻠﻪ
ﻋدم ﺗوازن ﻗوای طﺮﻓﯾن ﻣطﺮح ﻧﺑود.ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن او ﺑـﺎ ﺧـﺷم ﻣـذاﮐﺮات را ﻗطـﻊ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ
ﻋﺰم ﺟﻧگ ﺑطﺮف ﺳﺮاوان ﺣﺮﮐت ﻧﻣود .دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﮐـﻪ ﺧـود را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺻﻣﯾم
ﭘدرﻧﺎﭼﺎر دﯾد ،ﻧﯾﺮوھﺎی داﺧل ﻗﻠﻌﻪ ﭘﮫـﺮه را ﮐـﻪ ﺑـﯾش از  ۳۰۰ﻧﻔﺮﻧﻣـﯽ ﺷـدﻧد دراﺧﺗﯾـﺎر
اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﻗﺮارداد وﺧود ﺑﺳوی ﺳﺮﺑﺎز رﻓت.
اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺑﺎ ﻧﯾﺮوی اﻧدﮐﯽ ﮐﻪ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ﺑﻪ ﺳوی ﺳﺮاوان ﺑﻪ ﮐﻣک ﻋﻠﯽ
ﻣﺣﻣدﺧﺎن رﻓت ودر ُھﺷک واﻗﻊ در ھﺷت ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮی ﻏـﺮب ﺷـﮫﺮ ﺳـﺮاوان ﺑـﺎ ﻧﯾﺮوھـﺎی
دوﻟﺗﯽ ﺑﺮﺧورد وﺟﻧگ ﺷدﯾدی ﻣﯾﺎن آﻧﮫﺎ درﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ آن ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺟﺑـور ﺑـﻪ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷدﻧد و ﺑﻪ "ﮐﮫن داود" ﺑﺮﮔـﺷﺗﻧد.دراﯾﻧﺟـﺎ ﮔﺮوھـﯽ از طﺎﯾﻔـﻪ ﺑـﺰرگ زاده ھـﺎ
ﺑــﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﮫــﺮاب ﺧــﺎن وﺷﮫﺑﺎزﺧﺎن،وﻣﺣﻣدﺷــﺎه ﺧــﺎن ﻣﯾﺮﻣﺮادزاﺋــﯽ ) ﺣــﺎﮐم ﺳــﯾب
وﺳوران(ﮐﻪ درﺧﻔﺎ ﺑﺎ ارﺗﺷﯽ ھﺎ ھﻣﮐﺎری داﺷﺗﻧد،ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾﺮوﮐﻔن ﺑﻪ ﮐﻣپ ﻗـﺷون دوﻟﺗـﯽ
رﻓﺗﻧد واز ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧـد وﺑـﺎ ﻗوﺗﮫـﺎی دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺑﺟﻧﮔﻧـد،
زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ از اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺮﮔﺮدﻧـد ،دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﮐـﻪ ﺧﯾـﺮ ،اﺑـﺮاھﯾم
ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧده ﻧﯾﺮوھﺎی دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن در ﺟﺑﮫﻪ ﺳﺮاوان ﮐﻪ از اﯾن راز ﻣطﻠﻊ اﺳت آﻧﮫﺎ
را ﺧواھدﮐﺷت ،ﭘس ﺑﺟﺎی آﻧﮐﻪ ﺑدﺳت اﺑﺮاھﯾم ﺧـﺎن ﮐـﺷﺗﻪ ﺷـوﯾم ﺑﮫﺗﺮاﺳـت ﺷـﻣﺎ ﻣـﺎ را
ھﻣﯾﻧﺟﺎﺑﮐﺷﯾد وﯾﺎ ﺳﺮﻧوﺷت ﺟﻧگ را ﻣﻌﻠوم ﮐﻧﯾد .اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻧﯾﺮوی دوﻟﺗـﯽ دوﺑـﺎره ﺧـود را
ﺑﺮای ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮدزک آﻣﺎده ﻣﯾﮐﻧﻧد.
دراﯾن وﻗت اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺑﮔﻣﺎن اﯾﻧﮐﻪ ﻧﯾﺮوھـﺎی دوﻟﺗـﯽ ﺷﮐـﺳت ﺧـورده و دوﺑـﺎره
ﺑﺮﻧﺧواھﻧد ﮔﺷت،از ُھﺷک ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ دزک)دژک( رﻓﺗﻪ ﺑود .اﺑـﺮاھﯾم ﺧـﺎن ﺑـﺎرﮐﺰاﺋﯽ ،ﻣـﺮدی
دﻻور و در ﺟﻧـگ ھـﺎی ﭼﺮﯾﮐــﯽ ﺑـﺳﯾﺎر ﻣـﺎھﺮﺑود .او ﻗﺑــل از اﯾـن ھـم ﭼﻧــدﯾن ﺟﻧـگ را ﺑــﺎ
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ از ﻣﺣل اﯾﺮاﻓﺷﺎن ﺳﺎﻣﺎن داده ﺑود:ﻣﺛل "ﺟﻧگ زاﻣﺮان" و "ﺟﻧـگ دﺷـت " درﻣـﺎه
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اﭘﺮﯾل ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﮐﻪ در ﺟﻧگ آﺧﺮی ،ﻣﯾﺮاﻣﯾن ﺧﺎن ﺧﺎﻟوﯾش ﺑﻪ ﺷـﻣول ﻧـﻪ ﻧﻔـﺮ دﯾﮔـﺮ از
ھﻣﺮزﻣﺎﻧش ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﻧد)در ﺳﺎﯾت رادﯾوﺑﻠوﭼﯽ ﻟﯾﻧک اﺳﻧﺎد اﯾن ﺟﻧگ ھﺎ ﻣوﺟود اﻧد(.
ﺑــﻪ ھﺮﺣــﺎل ﻧﯾﺮوھــﺎی دوﻟﺗــﯽ ﺑﺮﮔــﺷﺗﻧد ودر "ُﮔــﺷت" ﮐــﻪ درﻣــﺳﯾﺮ راه ﺳــﺮاوان
ﻗﺮاردارد ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫﺎی ﺷدﯾد ﻣﺮدم ﺑﻠوچ ﺗﺣت ﺳﺮﮐﺮدﮐﯽ ﻧوﺷﯾﺮوان ﺑﺮادرﮐوﭼک دوﺳت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻣواﺟﻪ ﺷـدﻧدُ .ﮔـﺷت ﺷـﺎھد ﻧﺑﺮدھـﺎی ﺣﻣﺎﺳـﻪ آﻓـﺮﯾن ﻣـﺮدم ﺑـﺎ اردوی دوﻟﺗـﯽ
ﺑود.آﮔﺎھﺎن ﺑﻠوچ ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺟﻧـگ ﭼﻧـﺎن ﻓﺎﺟﻌـﻪ آﻣﯾﺰﺑـود ﮐـﻪ ﻣـﺮدان ﺑﺧـﺎطﺮ ﺣﻔـظ
ﻧﺎﻣوس ﺷﺎن از ﺗﺮس ﺗﺟﺎوز ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺗﯽ  ،زﻧﺎن ودﺧﺗﺮان ﺟوان ﺧود را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﯾـﺎ
ﻣﯽ ﮐﺷﺗﻧد و ﯾﺎ دراطﺎﻗﮫﺎی ﺑدون ﻣﻧﻔذ ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯾﮐﺮدﻧد وﺧود ﺑـﻪ ﺟﻧـگ ﻣﯾﺮﻓﺗﻧـد وﺑـدﯾن ﮔوﻧـﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑـﺎ در
زﻧﺎن ودﺧﺗﺮان زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻌد ﺑﻌﻠت ﻧﺮﺳﯾدن ھوا ﺟـﺎن ﻣﯾدادﻧـد .وﺿـﻌﯾت
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن ﺑـود .دراﯾـن ﺟﻧﮔﮫـﺎ ﺗﻌـداد ﺑـﺳﯾﺎری از ﺟﻧﮔﺟوﯾـﺎن ﺑﻠـوچ ﺑـﻪ ﻗﺗـل
رﺳﯾدﻧد وﻋده ای ھم ﺑﻪ ﮐوه ھﺎ ﻓـﺮار ﮐﺮدﻧـد و ﯾـﺎ اﺳﯾﺮﮔـﺷﺗﻧد .ﻧﺑـﺮد رزﻣﻧـدﮔﺎن ﺑﻠـوچ در
دزک ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮاوان زﻣﺎن ،اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺧود ﮔﺮﻓت .رزﻣﻧدﮔﺎن آﻧﻘدراز ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻌﺮوف آن
ﺷﮫﺮ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺳﭘﺎه ﭘﮫﻠوی ﭼﻧدن روز ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﺎ ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺧوﯾش آﻧﺟـﺎ را
ﺑﺎ ﺗوپ ﻣﯾﮐوﺑﯾد.ﺟﻣﻊ ﮐﺛﯾﺮی ازﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن دﺑﻠوچ  ،ازﺟﻣﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـده اﺑـﺮاھﯾم ﺧـﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی
ورﻣﺿﺎن وﻗﺎدرﺑﺧش وﮔل ﻣﺣﻣدﭘﯾﺮی وﮔل ﻣﺣﻣدﺟﮫﺎن ﺑﯾک وﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی ودرا ﺧﺎن
ﺑﺎرﮐﺰی وﻋطﺎﻣﺣﻣد ﺑﺎرﮐﺰی دراﯾن ﺟﻧـگ ﺑـﻪ ﺷـﮫﺎدت رﺳـﯾدﻧد .از ﺳـﺮﺑﺎزان دوﻟﺗـﯽ ﻧﯾـﺰ
ﺗﻌدادی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﻪ ﺷدن اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧده دﻟﯾﺮ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻗﻠﻌﻪ
دزک را ﺑﻪ ﺷﺧص دﯾﮔﺮی ﮐﻪ او ھم اﺑﺮاھﯾم ﻧﺎم داﺷت ﺳﭘﺮد وﺳﺗورداد ﺗﺎ ﯾک ﺷـﺑﺎﻧﻪ روز
دﯾﮔﺮ از ﻗﻠﻌﻪ دﻓﺎع ﮐﻧد وﺑﻌد ﺧودش را ﺑﯾﺮون ﺑﮐﺷد .ﻣﮔﺮاﺑﺮاھﯾم ﻓﺮدای آن ﺑﺎ  ۳۰ﺗـن از
اﻓﺮاد داﺧل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻣپ ارﺗﺷﯾﺎن دوﻟﺗﯽ رﻓت و ﺑـﺎ درﺧواﺳـت واﮔـذاری ﺣﮐوﻣـت دزک
ﺑﺮای ﺧودش اظﮫﺎرﮐﺮدﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت وﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧـﺮا ﺗـﺳﻠﯾم ﺷـوﯾد ،ارﺗـﺷﯽ ھـﺎ
ﻗﺑول ﮐﺮدﻧد و آﻗﺎی داور ﭘﻧﺎه ﺑـﺮای ﺗـﺳﻠﯾم ﺷـدن ﻗﻠﻌـﻪ ﺑـﻪ داﺧـل آن رﻓت،وﻗﻠﻌـﻪ ﮔﯾـﺎن را
ﻣورد ھﺗک ﺣﺮﻣت ﻗﺮارداد،ﻣﮔﺮ از طﺮف ﯾﮐﯽ ازاﻓﺮاد داﺧل ﻗﻠﻌﻪ ھدف ﺗﻔﻧگ ﻗﺮارﮔﺮﻓـت
وﮐﺷﺗﻪ ﺷد.وﻗﺗـﯽ ﺧﺑـﺮ ﻗﺗـل داور ﭘﻧـﺎه ﺑـﻪ ﮐﻣـپ دوﻟﺗـﯽ رﺳـﯾد ،ﺑـﻪ اﻧﺗﻘـﺎم ﻗﺗـل داور ﭘﻧـﺎه،
ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ  ۳۰ﺗــن از ﺑﻠوﭼﮫــﺎی ﺗــﺳﻠﯾم ﺷــده را ﮐــﻪ در ﮐﻣــپ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑودﻧــد ﺗﯾﺮﺑــﺎران
ﮐﺮدﻧد.دوﻟت ﺑﺧﺎطﺮ ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾﺮﺣﻣﺎﻧﻪ اﯾن ﺳـﺮھﻧگ ﺷـﮫﺮ دزک را ﺑـﻪ ﻧـﺎم داورﭘﻧـﺎه ﻣـﺳﻣﯽ
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ﮐﺮد .از ﻗﻠﻌﻪ ھﺎی ﻣﻌﺮوف آﻧﺰﻣﺎن ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﯾﮐﯽ ﺑﻣﭘور ودﯾﮔﺮی ﻗﻠﻌﻪ ﭘﮫﺮه ﺑود .ﭘـس از
ﯾک ﺟﻧگ ﺷدﯾد وﺧـوﻧﯾن ،ﻟـﺷﮐﺮﯾﺎن ﭘﮫﻠـوی ﻣوﻓـق ﺷـدﻧد ﻗﻠﻌـﻪ ﺑﻣﭘـور راﻣﺗـﺻﺮف ﺷـوﻧد و
ﺑﺳوی ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎﮔﺷودﻧﯽ ﭘﮫﺮه ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰاﺻﻠﯽ ﺣﮐوﻣت ﺳﺮداردوﺳت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺑود،ﺣﺮﮐـت
ﮐﺮدﻧد .ﺑﻌد از ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺟﺎ رخ داد ،ﭘﮫﺮه ﻧﯾـﺰ ﺳـﻘوط ﮐـﺮد وﺣﮐوﻣـت ﻣﺮﮐـﺰی
ﺗواﻧﺳت ﭘس از ﯾک وﻗﻔﻪ طوﻻﻧﯽ) ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﻪ( دوﺑﺎره ﺑﺮﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠط ﺷود.
اﻣﺎ ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﮫﺮه ﺑدﺳت ﻧﯾﺎﻣد ،زﯾﺮا او ً
ﻗﺑﻼ ﺑﻪ طﺮف
ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ از ﻗﻠﻌﻪ ھﺎی ﻧﺎﮔﺷودﻧﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن اﺳت ،رﻓﺗﻪ ﺑود .ﺳﺮھﻧگ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻧﺧﺟواﻧﯽ
از طﺮف ﺳﺮﻟﺷﮐﺮ اﻣﺎن ﷲ ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ،ﻣﺎﻣور ﻣذاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺷد و او
ﭘﯾﺎﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن وﺑـﺮﻋﮐس از دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن را ﺑـﻪ ژﻧـﺮال
ﻣﯾﺮﺳﺎﻧﯾد .دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻟﺷﮐﺮ ﭘﮫﻠوی ژﻧﺮال ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾﻐﺎم داد ﮐﻪ در ﺻـورت
دادن اﻣﺎن دﺳت از ﻣﻘﺎوﻣت ﺧواھد ﮔﺮﻓت .ﺳﺮﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﺎﻧﺑـﺎﻧﯽ ﻗـﺳم ﻧﺎﻣـﻪ ذﯾـل را اﻣـﺿﺎ
ﮐﺮد وﺑﻪ داﺧل ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎد ":ﻣن ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن
ﻓداﺋﯽ ذات اﻗدس ﻣﻠوﮐﺎﻧﻪ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ھﻣﺎﯾون ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﻣﻌظم ...ھﺳﺗم ﺑﻪ ﺣﻘﻪ ﺗﺎج وﺗﺧـت
ھﻣﺎﯾوﻧﯽ ﻗﺳم ﯾﺎد

قلعه سردار دوست محمدخان بارکزی درپھره)ايرانشھرکنونی( ،درآغازعھد پھلوی
ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ درﺻورﺗﯾﮐﻪ ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﻪ اردوی دوﻟﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮﺷود ﺟﺎن
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وﻣﺎل او را ﻣﺣﻔوظ دارم .ﻓﺮﻣﺎﻧدار ﻟﺷﮐﺮ ﺷﺮق ،اﻣـﺎن ﷲ ﺟﮫﺎﻧﺑـﺎﻧﯽ -ﻣـورخ  /۲آذرﻣـﺎه
۱۳۰۷ش") ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺗﻣدن دﯾﺮﯾﻧﻪ آن ،ص(۳۰۷
ﺑــﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳــد ﮐــﻪ ﺳــﺮدار دوﺳــت ﻣﺣﻣــدﺧﺎن ﺑــﻪ اﯾــن ﻗــﺳم ﻧﺎﻣــﻪ اﻋﺗﺑــﺎر ﻧﮐــﺮده
وﭘﯾﺎﻣﮫﺎی دﯾﮔﺮی ﻣﯾﺎن وی وژﻧﺮال ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ رد وﺑدل ﮔﺮدﯾده وژﻧﺮال ﻣذﮐور در ﻧﺎﻣﻪ ۲۰
دﯾﻣﺎه)ﺟدی( ۱۳۰۷ﻋﻧواﻧﯽ ﺳـﺮدار دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﭼﻧـﯾن ﻣﯾﻧوﯾـﺳد":آﻗـﺎی ﻣﯾﺮدوﺳـت
ً
ﺳـﺎﺑﻘﺎ
ﻣﺣﻣدﺧﺎن! ﻣطﺎﻟب ﺷﻣﺎ ﺗوﺳـط ﻣﯾـﺮزا ھﺎﺷـم وﻧﺎﯾـب ﻋﻠـﯽ اﮐﺑﺮﺧـﺎن رﺳـﯾد،ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ
ً
ﮐـﺎﻣﻼ زﻧـدﮔﯽ ﺧـود را ﺗـﺄﻣﯾن
ﺗذﮐﺮداده ام ﻣن ﻣﺎﯾﻠم ﺗﻣﺎم اﻣﻼک ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺮدﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد
ﻧﻣوده وﺑﺮای ﻋﻣﺮان وآﺑـﺎدی ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﺧـدﻣﺎت ﺷـﺎﯾﺎﻧﯽ را اﻧﺟـﺎم ﺑﻧﻣﺎﺋﯾـد .اﻟﺑﺗـﻪ ﭘـس از
ً
ﮐـﺎﻣﻼ اطﻣﯾﻧـﺎن دارم ﮐـﻪ ﻧـﺳﺑت ﺑـدوﻟت ﺧـود
ارﺳﺎل ﻗﺮآن ﻣﺟﯾد ﻗﺳﻣﯽ ﮐﻪ ﯾـﺎد ﮐـﺮده اﯾـد
ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﻧﺧواھﯾد ﮐﺮد....
ً
ﻋﻣـﻼ ﻧـﺷﺎن
ﺑﻪ اﻧﺗظﺎر اﯾن ھﺳﺗم ﮐﻪ ﻣﺮاﺗـب ﺧدﻣﺗﮔـذاری ﺧـود را ﻧـﺳﺑت ﺑـدوﻟت
دھﯾد .وﺑﮫﺗﺮﯾن طﺮﯾﻘﻪ ﻣﺷﺮوع ﺧدﻣﺗﮔذاری ھﻣﺎﻧﺎ آﻣـدن ﺷـﻣﺎ ﺑـﻪ اردوی دوﻟﺗـﯽ اﺳـت ﮐـﻪ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﻧﺻﺮف ﺑوده وﻧﯾﺎﻣده اﯾد،وﻟﯽ ﻣن طﻣـﻊ دارم ﮐـﻪ اطﻣﯾﻧـﺎن ﺷـﻣﺎ ﻧـﺳﺑت
ﺑﻣﻘﺎﺻد ﺧﯾﺮﺧواھﺎﻧﻪ دوﻟت روزی ﮐﺎﻣل ﺷده ﺑﺎردوی دوﻟﺗﯽ ﺧواھﯾد آﻣد وﺧدﻣﺎت ﺑﺰرﮔـﯽ
از طﺮف دوﻟت ﺑﺷﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧواھد ﺷد .اﯾﻧﮐﻪ ﻣن اﺻﺮارداﺷـﺗم ﻣﺣﻣـدﻋﻣﺮ]ﻓﺮزﻧـدﺧود[
را رواﻧﻪ دارﯾد دوﻣﻘﺻود داﺷﺗم ،ﯾﮐﯽ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﻪ ﻧﺰدﯾک ﺷدن ﺷﻣﺎ وطﺎﯾﻔﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺗﺧـت
وزﻧدﮔﯽ ﺷﮫﺮی ،ودﯾﮔﺮی ﺗﺮﺑﯾت ﺷدن ﭘﺳﺮﺷﻣﺎ درﻣدرﺳـﻪ ﻋـﺎﻟﯽ دوﻟﺗـﯽ .ﭼﻧﺎﻧﭼـﻪ ﺑﺧـوﺑﯽ
ﻣطﻠﻊ ھﺳﺗﯾد ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺮﺑﯾت اطﻔﺎل از واﺟﺑﺎت واز وظﺎﯾف ﻋﻣده ﭘدران اﺳت ﮐﻪ
وﺳﺎﯾل آن در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻣﯾﺳﺮ ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﻪ وﻗت ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑـﺎ اﺧـﻼق وﻣﻘﺎﺻـد
ﻗﺷون آﺷﻧﺎ ﺷده وﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ھﻣدوش ﻧظﺎﻣﯾﺎن در آﺑﺎدی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﮐﻣـﺮ ﺑﻧدﯾـد .وﻟـﯽ
ھﺮﭼـــﻪ رودﺗـــﺮ اﯾـــن ﻣﻘـــﺻد ﺻـــورت ﮔﯾـــﺮد ﺑﮫﺗﺮاﺳـــت .اﻣﯾﺮﻟـــﺷﮐﺮﺷﺮق اﻣـــﺎن ﷲ
ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ")ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ،ص (۳۰۸
ﺑﻪ ھﺮروی ﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑﺎزھم ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺧـود را ﺑـﻪ ژﻧـﺮال
ﺟﮫﺎﻧﺑﺎﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻔو ﺳﺮداردوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از ﺟﺎﻧب رﺿـﺎه ﺷـﺎه
ﭘﮫﻠـوی ﺗوﺳـط ﺗﻠﮔـﺮاف ﺷـﻣﺎره ۱۳۰۷ /۱۱ /۲۶ -۴۱ﺑــﺎ ﻋﺑـﺎرت ذﯾـل ﻋﻧـواﻧﯽ دوﺳــت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻣواﺻﻠت ﻣﯾﮐﻧد":ﻋﺮﯾﺿﻪ ﺗﻠﮔﺮاﻓﯽ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻣﻼﺣظﻪ ﺷد،ﻧظﺮ ﺑـﻪ اﯾﻧﮐـﻪ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٢٥٠

از اﻋﻣــﺎل ﺳــﺎﺑﻘﻪ اظﮫــﺎر ﻧــداﻣت ﮐــﺮده وﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺗــﺄﻣﯾن ﻧﻣــوده اﺳــﺗدﻋﺎی ﺷــﺎه ﭘذﯾﺮﻓﺗــﻪ
وﺑﺮﺣــﺳب اﯾــن دﺳــﺗﺧط ﻣــﺷﻣول ﻋﻔــو ﺷــﺎھﺎﻧﻪ ﺧواھــد ﺑــود ۲۰ .ﺑﮫﻣــن  ۱۳۰۷ش)ﻣﮫــﺮ
رﺿﺎﺷﺎه(") ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ،ص(۳۰۶
ﭘس از وﺻول اﯾن ﻓﺮﻣﺎن  ،ﺳـﺮدار دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن رھﺑﺮﻣﻘﺎوﻣـت ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن،
درﺣﺎﻟﯽ ﺧود را ﺑﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ ﭘﮫﻠوی ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﮐﻧـد ﮐـﻪ ﺗﻔﻧﮔـﯽ در دﺳـت و ﺷﻣـﺷﯾﺮی
درﮐﻣﺮدارد وﭘﺎﻧﺰده ﺗن از ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎ ﺧود ھﻣﺮاه دارد.
وژﻧــﺮال ﺟﮫﺎﻧﺑــﺎﻧﯽ ﺑــدون آﻧﮐــﻪ وی را ﺧﻠــﻊ ﺳــﻼح ﮐﻧــد،ﺑﺎ ھﻣﺮاھــﯽ ،ﭘــﺎﻧﺰده ﺗــن
ازﻣﺣﺎﻓظﺎن ﻣﺳﻠﺢ وﺧدﻣﺗﮔﺎران او ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ :ﺷﮐﺮ رﻧد ،ﻏﻼم ﻗﺎدر ﻓﺮزﻧد ﺣﺎﺟﯽ ﺷـﮐﺮ)اﯾـن
ﺷﺧص ﺗﺎ ۱۹۸۸درﻗﯾد ﺣﯾﺎت ﺑود(،ﭼﺎﮐﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﺎﮐﺮزری ،ﺷﮫداد ،ﻣـﻼ ﻓﻘﯾـﺮ ﻣﺣﻣـد
ﻓﺮزﻧد ﭘﯾﺮﻣﺣﻣد،ﺣﯾﺎت ﻓﺮزﻧد ﻧﺻﺮت ،دﯾن ﻣﺣﻣداورﻧگ)ﻧﺎروﺋﯽ( ،ﻣﺷﺗﺮی ﻓﺮزﻧد رﻣـﺿﺎن
ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷدﻧد ودرآﻧﺟﺎ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺷدﯾدﻗﺮارﮔﺮﻓت .

پايان کار سردار دوست محمدخان
درﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،در ﺑﺎره دﺳﺗﮔﯾﺮی دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن آﻣـده اﺳـت ﮐـﻪ
دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﯾﮐﯽ از ﺳﺮان ﻋﻣده وﻣﮫم ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑود،درآن ﻣﻧطﻘـﻪ دﺳـﺗﮔﯾﺮ ]ﭘـس از
ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺧودش[ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام ﮔﺮدﯾد وروز  ۱۷ﻓﺮودﯾن  ۱۳۰۸ﺧورﺷﯾدی او را ﻧـﺰد
ﺷﺎه)رﺿﺎ ﺷﺎه(ﺑﺮدﻧد .ﻧﺎﻣﺑﺮده ﺷﺮﺣﯽ در ﺑﺎره ﻋﻘب اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎن واﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
ﺑــود ﮐــﻪ ﻋـــدم ﺗوﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﻠوﭼـــﺳﺗﺎن ﻣوﺟــب ﭘــﺎره ای ﺣـــوادث ﺷــده ﮐــﻪ اﻣﯾداﺳـــت
ﻣوردﻋﻔوﻗﺮارﮔﯾﺮد .ﺷﺎه دﺳﺗور ﻣﯾدھد ﮐﻪ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن درﺗﮫﺮان ﺑﻣﺎﻧد وﻣﺎھﯾﺎﻧﻪ ۳۰۰
ﺗوﻣــﺎن ﺣﻘــوق ﺑــﺮای او ﺑﺮﻗﺮارﻧﻣﺎﯾﻧــد،وﻟﯽ ﺑﺎﯾــد ﺗﺣــت ﻧظﺮﺑــوده وﺑــﺎ ﯾــک ﻧﻔــﺮ ﻣﺮاﻗــب از
ﺷــﮫﺮﺑﺎﻧﯽ درﺗﮫــﺮان ازاد ﺧواھــد ﺑودﻣــﺷﺮوط ﺑﺮاﯾﻧﮐــﻪ از ﺣــوزه ﭘﺎﯾﺗﺧــت ﺧــﺎرج ﻧــﺷود.
ﭼﻧدﻣﺎھﯽ ﺑدﯾن ﻣﻧوال ﺳﭘﺮی ﺷد ودر ﺳﻼﻣﮫﺎ ھم ﺷﺮﮐت ﻣﯾﻧﻣود.
ﻣوﻟف ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ ،روزی دوﺳت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ھـوس ﺷـﮐﺎر ﻣـﯽ
ﮐﻧد ،ﭼﻧد ﺑﺎرھم ﺑﻪ ﺷﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﻗب ﺧود ﮐﻪ ﯾـک ﻧﻔﺮﮔﺮوھﺑـﺎن ﺷـﮫﺮﺑﺎﻧﯽ )ﭘﻠـﯾس(ﺑـود رﻓﺗـﻪ
ﺑود ،وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎرﻋﺎدی ﻧﺑود .دوﻧﻔﺮاز ﮔﻣﺎﺷﺗﮔﺎﻧش اﺛﺎﺛﯾﻪ ﻻزم را ﺑﺮﻣﯾدارﻧد و ﺷـش ﻗﺑـﺿﻪ
ﺗﻔﻧگ زﯾﺮﺗﺷک اﺗوﻣﺑﯾل ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد .روز  ۱۹اﺑـﺎن  ۱۳۰۸ﺧورﺷـﯾدی ﺑـﺳﻣت ﺣـﺿﺮت
ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ﻣﯾﺮوﻧد .ﭘﻠـﯾس ﻣـﺎﻣوردروازه ﺟﻠـو آﻧﮫـﺎ را ﻣـﯽ ﮔﯾـﺮد  .ﻣﺣﻣـدﻋﻠﯽ ﮔـﺮوه ﺑـﺎن
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ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗب ﻣﯾﮔوﯾد ﻣن ھﻣﺮاه ھﺳﺗم ﺑﺷﮐﺎرﻣﯾﺮوﯾم .ﺑﻌـد از ﺟـﺎده اﻣـﯾن اﺑـﺎد ﻣﯾﮔذرﻧـد
وﺟﻠوﻗﮫوه ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد وﭘﯾـﺎده ﺑﻘـﺻد ﺷـﮐﺎر ﻣـﯽ روﻧـد .در ﻧﺰدﯾﮐـﯽ ﺗﭘـﻪ ھـﺎی ﻓﯾـﺮوز
آﺑﺎدﺷﮐﺮ رﻧد ،ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از ﭘﺷت ﺳﺮﺳﻪ ﺗﯾﺮﺑﻪ ﻣﺣﻣدﻋﻠﯽ ﺷﻠﯾک ﻣﯾﮐﻧـد ﮐـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﺑﻘﺗــل ﻣﯾﺮﺳــد وﻧﻌــش او را در ﻧﮫــﺮ ﻋﻣﯾﻘــﯽ درآن ﻣﺣــل ﻣﺧﻔــﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد،ﺳــﭘس
ﺑﺮﻣﯾﮔﺮدﻧد و ﺳوار اﺗوﻣﺑﯾل ﺷده ﺑﺳﻣت وراﻣﯾن ﻓﺮارﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .در وراﻣﯾن اﺗوﻣﺑﯾـل را ]ﮐـﻪ
ﺧﺮاب ﺷده ﺑود[ﮔذاﺷﺗﻪ وﭘﯾﺎده رﺷﺗﻪ ﮐوه ھﺎی ﺳﻣﻧﺎن را ﭘﯾش ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽ روﻧـد .ﺳـﺮداری
رﺋﯾس ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮﭘﻠﯾس ﻣﺎﻣور دﺳﺗﮔﯾﺮی او ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻋـده ﻣـدﺗﮫﺎ ﺑـﺎ ﻟﺑـﺎس ﻣﺑـدل در
دھﺎت وﺳﯾﺎه ﮐوه وراﻣﯾن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑودﻧـد ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻﺧﺮه دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن را ﮐـﻪ درﮐﻧـﺎر
ﮐوﯾﺮ ﺳﯾﺎه ﮐـوه دﺳـﺗﮔﯾﺮﮐﺮدﻧد وﺑـﻪ ﺗﮫـﺮان آورده زﻧـداﻧﯽ وﺳـﭘس ﺗﺣوﯾـل دادﮔـﺎه ﻧظـﺎﻣﯽ
ﻣﯾدھﻧد.
ﯾﮐــﯽ از وزرای ﮐﺎﺑﯾﻧــﻪ ﻣﺧﺑﺮاﻟــﺳﻠطﻧﻪ ھــداﯾت ﺑــﺮای ﻧﮔﺎرﻧــده ﻧﻘــل ﻣﯾﮐــﺮد ﮐــﻪ ﻣــﺎ
درﺣﺿور ﺷﺎه ﺑودﯾم ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت اطﻼع داد ﮐـﻪ دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺣﺎﺿﺮاﺳـت ﻣﯾﺧواھـد
ﺷﺮﻓﯾﺎب ﺷـود وﺷﻣـﺷﯾﺮی ﺣﻣﺎﯾـل دارد ﺑـﺎ ﺷﻣـﺷﯾﺮﯾﺎ ﺑـدون ﺷﻣـﺷﯾﺮﺷﺮﻓﯾﺎب ﺷـود؟ ﺷـﺎه
ﻓﺮﻣود ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾﺮﺑﯾﺎﯾد .وﻗﺗﯾﮐﻪ وارد ﺷد ﺑﺎ ﮐﻼه ﭘﮫﻠوی ﺑود .ﺷﺎه ﺑﻪ او ﻓﺮﻣـود
دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن اﯾـن ﮐـﻼه ﭼطوراﺳـت؟ دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﺟـواب داد ":ھﺮﻋﯾـب ﮐـﻪ
ﺳﻠطﺎن ﺑﭘﺳﻧدد ھﻧﺮ اﺳت" ﻻﮐن ﺑﻌد ﺑدون ﻓﮐﺮ وداﺷﺗن ﻧﻘـﺷﻪ درﺳـت ﺑﺧﯾـﺎل ﻓـﺮار اﻓﺗـﺎد.
درﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۰۸ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺎﻣورﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ وﭼﻧدﺗﺎﻧوﮐﺮاﻧش ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾـل ﺳـواری
ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺷﮐﺎر ﺑطﺮف وراﻣﯾن ﺣﺮﮐت ﮐـﺮد ودر وراﻣـﯾن ﺳﺮﭘﺎﺳـﺑﺎن ﻣﺣﻣـدﻋﻠﯽ را
ﮐﺷﺗﻧد وﺑﻌد ﺑﺎ اﺗوﻣﺑﯾل از ﺑﯾﺮاھﻪ ﻓﺮار ﻣﯾﮐﻧﻧد .اﺗوﻣﺑﯾل در ﺑﯾن راه ﺧﺮاب ﻣﯾﺷود وﻓﺮارﯾﺎن
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻣﯾــﺷوﻧد ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻟﺑــﺎس ﭼوﭘــﺎﻧﯽ در آﻣــده ﺑــدون ﺑﻠــد راه ﭘﯾــﺎده از راه ﮐــوﯾﺮ ﺑــﺳﻣت
ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن راه ﭘﯾﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد.آﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺑواﺳطﻪ ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ وﺗﺷﻧﮔﯽ وﺧﺳﺗﮔﯽ زﯾﺎد در اراﺿﯽ
ﮐوﯾﺮ در ﺣدود ﺳﻣﻧﺎن در دﯾﻣﺎه ھﻣﯾن ﺳﺎل دﺳﺗﮔﯾﺮ ﺷده ﺑﻪ ﺗﮫﺮان اﻋﺰام ﻣﯾﮔﺮدﻧد .ﭘس از
ورود ﺑﻪ ﺗﮫﺮان او را ﺑﻪ ﺣﺿور ﺷﺎه ﺑﺮدﻧد ،ﺷﺎه از وی ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ اﯾن ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑـود ﮐـﻪ
ﮐﺮدی؟ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻓﻘط درﺟواب ﮔﻔت" :ﺗﻘـدﯾﺮﭼﻧﯾن ﺑـود ".ﭼـون ﻣـﺎﻣور دوﻟـت را
ﮐﺷﺗﻪ ﺑود ،ﻣﺣﮐوم ﺑﻪ اﻋدام ﺷد ودرﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶دﯾﻣﺎه ﺣﮐم درﺑﺎره وی اﺟﺮا ﮔﺮدﯾد)".ﺗـﺎرﯾﺦ
 ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ،ﺻﻔﺣﺎت (۱۳۰ -۱۲۶
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ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطﺮداﺷت ﮐﻪ طﺎﯾﻔـﻪ ﺑـﺎرﮐﺰی ﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن ﯾﮐـﯽ از رزﻣﻧـده ﺗـﺮﯾن وﺻـﺎدق
ﺗﺮﯾن ﻣﺑﺎرزان آزادی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑوده اﻧد .وﺳﺮدار دوﺳت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن از آﻏـﺎز
ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﺑﺎرزاﺗش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗدرت ﻣﻧدان رژﯾم ھﺮﮔـﺰ ﺳـﺮﺗﻣﻠق وﮐـﺮﻧش وﭼﺎﭘﻠوﺳـﯽ ﺧـم
ﻧﮐﺮد وﻣﺮﺗﮐب ﺳﺧﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﮔﺮدﯾد ﮐـﻪ ﺳـﺑب ﺷﺮﻣـﺳﺎری وﺳﺮﺷﮐـﺳﺗﮔﯽ ﺑـﺮای اﻗـوام
ﺑﻠوچ وطﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺑﺎﺷد.رواﻧش ﺷﺎدوﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
اﯾن ﻣطﻠب ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾﺮ وازﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ آﻗـﺎی ﻣـددﺧﺎن ﺑـﺎرﮐﺰی ،ﯾﮐـﯽ از
اﺷﺧﺎص ﻣطﻠﻊ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﮫﯾﻪ ﺷده:
 -۱ﺗﺎرﯾﺧﭼﻪ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن،ﭼﺎپ ،۱۳۶۶
 -۲اﯾــﺮج اﻓــﺷﺎر ﺳﯾــﺳﺗﺎﻧﯽ،ﻣﻘدﻣﻪ ﯾــﯽ ﺑﺮﺷــﻧﺎﺧت طواﯾــف ﺳــﺮﮔﻠﺰاﺋﯽ وﺑــﺎرﮐﺰاﺋﯽ ﺳﯾــﺳﺗﺎن
وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن،ﭼﺎپ ۱۳۶۶ﺗﮫﺮان
 -۳اﯾﺮج اﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺗﻣدن دﯾﺮﯾﻧﻪ آن ،ﭼﺎپ ، ۱۳۷۱
 -۴اﯾﺮج اﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن،ﺗﮫﺮان۱۳۶۳ش،
 -۵ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان ،ازﺣﺳﯾن ﻣﮐﯽ،ﭼﺎپ ﺗﮫﺮان
 -۶زادﺳﺮوان ﺳﯾﺳﺗﺎن ،از ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺋﯾس اﻟذاﮐﺮﯾن،ﭼﺎپ ۱۳۷۰ﻣﺷﮫد
 -۷ذﺑﯾﺢ ﷲ ﻧﺎﺻﺢ ،ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن،ﺗﮫﺮان ۱۳۴۵
ﭘﺎﯾﺎن ۲۰۰۹ /۲ /۹
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مقاله بيست ويکم

جبھۀ چھارم جنگ استقالل ونقش ميرزمان خان کنری
بنابرکتاب » جنگ استرداد استقالل افغانستان
وجبھه فراموش شده چترال وکنر«

غازى ميرزمان خان کنرى
مدخل :
وﻻﯾت ُﮐﻧﺮ ،دره ﯾﯽ ﺷﺎداب وﺣﺎﺻﻠﺧﯾﺰی اﺳت ،واﻗـﻊ درﻧـﺷﯾب ھـﺎی ﮐـوه ھـﺎی
ﺳﭘﯾن ﻏﺮ وﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﮐﻪ از ﺷﻣﺎل ﺷﺮق ﮐﺷور ﺑﻪ ﺟﻧوب ﻏﺮب ﺗﺎ ﺳـﻧد وﺑﻠوﭼـﺳﺗﺎن اﻣﺗـداد
دارد .اﯾن وﻻﯾت ﺑﻪ اﺳم رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ از وﺳـط اﯾـن دره ﻣﯾﮔـذرد وﺑﻌـد از
ﺳﯾﺮاب ﮐﺮدن زﻣﯾن ھـﺎی دو طـﺮف ﺧـود،آب رودﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎی اﻟﯾـﺷﯾﻧگ واﻟﯾﻧﮔـﺎر وﻏﯾـﺮه
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آﺑﺮﯾﺰه ھﺎ ﺑﺎ آن ﯾﮐﺟﺎ ﺷده درﻧﺰدﯾک ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﻪ رودﮐﺎﺑل ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﻌـد ﺑـﺳوی ﺟﻧـوب
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد وﻧﺰدﯾک اﺗک ﺑﻪ رود ﺳﻧد ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯾﮔﺮدد .ﮐوه ھﺎی ﺳﺮﺑﻔﻠک ﮐـﺷﯾده ﺳـﭘﯾﻧﻐﺮ
وﺳﻠﯾﻣﺎن ﮐﻪ از ﺷﻣﺎل ﺷﺮق ﮐﺷور ﺑﻪ ﺟﻧوب ﻏﺮب ﺗـداوم ﯾﺎﻓﺗﻪ،ﻧـﻪ ﺗﻧﮫـﺎ ﻣﻧﺑـﻊ وﺳﺮﭼـﺷﻣﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣذﮐوراﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺳﺗور از ﺟﻧﮔﻼت طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎ درﺧﺗﺎن آﺳﻣﺎن ﺳﺎی ﻧﺷﺗﺮ
وﮐﺎج وﺻﻧوﺑﺮ وﺑﻠوط و ارﭼﻪ اﺳت ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮫم درآﻣد ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺣـل ﺑـﺷﻣﺎر
ﻣﯾﺮود.
درﺳﺮاﺳﺮ اﯾن دره ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻣﺛل ﮐوھﺎﯾش ﺑﺎ وﻗﺎرو ﺳﺮ ﺑﻠﻧـد از
ﻏﺮورآزادی ﺧواھﯽ وﻣﯾﮫن دوﺳﺗﯽ اﻧد وﺳﻠﺣﺷوری ورزم آوری ﺟﺰوﻓطﺮت و ﺳﺮﺷـت
زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن اﺳتُ .ﮐﻧﺮ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺧﺎطﺮ ﮐوه ھـﺎی ﺳـﺮﺑﻪ ﻓﻠـک ﮐـﺷﯾده ورودﺧﺎﻧـﻪ ﺧﺮوﺷـﺎن
وﺟــﻧﮔﻼت وﺣــﺷﯽ ﻧــﺷﺗﺮ وﮐــﺎج وﺻــﻧوﺑﺮﺧود ﻣﻌــﺮوف اﺳــت ،ﺑﻠﮐــﻪ از ﻟﺣــﺎظ داﺷــﺗن
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی داﻧﺷﻣﻧد وﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺧود ﻧﯾﺰﻣﻌﺮوف وﻧﺎﻣداراﺳت.
ﺳﯾدﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐﺎن ،ﺑﯾدارﮔﺮﺷـﺮق ﮐـﻪ ﻧـﺎﻣش ﺟﮫﺎﻧـﺷﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷـد  ،زاده وﭘـﺮورده
ھﻣﯾن آب وﺧﺎک اﺳـت .ﺳﯾدھﺎﺷـم ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی ﻋـم ﺳـﯾد ﺻـﻔدرﭘدر ﺳـﯾدﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐـﺎن،
ﺷﺧﺻﯾت روﺣﺎﻧﯽ وﭘﺮ ﻧﻔوذ دﯾﮔﺮ ﮐﻧﺮ ﺑودﮐﻪ درﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗـوای
اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧﮔﻠﯾس دﺳت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣت وﻣﺧﺎﻟﻔت زد و ﺑـﺎﻗﺑول ﺧـﺳﺎرات ﺟـﺎﻧﯽ وﻣـﺎﻟﯽ ﻧـﺎم
ﺧود را در دل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺛﺑت ﮐﺮد .اﯾن ﺧﺎﻧدان از اﺧﻼف ﺳـﯾدﻋﻠﯽ
ﺗﺮﻣذی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﯾﺮ ﺑﺎﺑﺎ ،از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺳﺮﺳﺧت ﭘﯾـﺮ روﺷـﺎن اﻧـﺻﺎری ﺑـوده واﺳـﻼﻓش
ھﻧــوز دروﻻﯾــت ﮐﻧــﺮ از ﺧــود ﻗﻠﻌــﻪ وزﻣــﯾن وﺑــﺎغ وﻋﻘــﺎر وﻧــﺎم وﻧــﺷﺎن وﻧﻔــوذ وﻗــدرت
ﺑﺳﯾﺎردارﻧد.
اﻓﺰون ﺑﺮﺧﺎﻧدان ﺳﯾدﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐﺎن وﺳﯾدھﺎﺷم ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی ،ﻣﺎﺷﺧـﺻﯾت ھـﺎی ﺑـﺎ
ﻧﻧگ وﺑﺎﻓﺮھﻧگ وﻣﯾﮫن ﭘﺮﺳت دﯾﮔﺮی از اﯾن وﻻﯾت رادارﯾم و ﻣـﯽ ﺷﻧﺎﺳـﯾم ﮐـﻪ درﻋﺮﺻـﻪ
داﻧــش ووطــن دوﺳــﺗﯽ وﺷــﺟﺎﻋت ودﻟﯾــﺮی واز ﺧــود ﮔــذری ،وآزادی ﺧــواھﯽ ﺧــودﮐم
ﻧظﯾﺮاﻧد .ﯾﮐﯽ ازاﯾن دﻟﯾﺮﻣﺮدان آزادی طﻠب وﺣﺮﯾت ﭘﺳﻧد ﮐﻧـﺮ ،ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی ،
ﻗوﻣﺎﻧدان ﺷﺟﺎع وﺑﺎ ﺗدﺑﯾﺮ ﻗوﺗﮫﺎی ﻗوﻣﯽ ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑﮫﻪ ﭼﺗﺮال وﮐﻧﺮ اﺳت .اﯾـن
اﻓﺳﺮ ﺷﺟﺎع وﻓداﮐﺎر ﻣﯾﮫن ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺣق اوﺳت درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮﮐﺷور ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧـﺷده وﺑـﻪ
ً
ﻋﻣدا ﺑﻪ ﻓﺮاﻣوﺷﯽ ﺳﭘﺮده ﺷده اﺳت درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم وﻣـﯾﮫن ﺑـﻪ وﺟـود
ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ
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ﭼﻧﯾن ﻓﺮزﻧدان دﻟﯾﺮی ﺑﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﻟد و دﯾـن او ﺑﺮﮔـﺮدن ﺗﻣـﺎم ﮐـﺳﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـت ﮐـﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻠم ﻣﯾﺰﻧﻧد.

کتاب جبھه چھارم جنگ استقالل :
در ﻧوروزﺳﺎل)  ۱۳۷۸ﺧورﺷﯾدی( ﯾک اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘـﺮ ﻣﺣﺗـواﯾﯽ زﯾﺮﻋﻧـوان »
ﺟﻧگ اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن وﺟﺑﮫـﻪ ﻓﺮاﻣـوش ﺷـده ﭼﺗـﺮال وﮐﻧـﺮ« از ﻗﻠـم ﻧوﯾـﺳﻧده
وﻣﺣﻘق ورزﯾده وﺟوان ﮐﺷور ،داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑدﺳـﺗم رﺳـﯾد ﮐـﻪ درآن از ﮐـﺎر
وﭘﯾﮐﺎر ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧﺮی،اﯾن ﺳﺮﺑﺎز دﻟﯾﺮ وطن در ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﻧگ اﺳﺗﺮداد ﮐـﺷورﺑﻪ
ﻧﯾﮐوﺋﯽ ﯾﺎدآوری ﺷده اﺳت.
ﮐﺗﺎب ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑـﺎ ادﺑﯾـﺎت روان وﺑﯾـﺎن
ﺷﯾوا ﺑﻪ زﺑﺎن دری ﻧﮔﺎرش ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت و ھﻣﺮاه اﺳت ﺑﺎﻋﮐﺳﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻏﺎزی اﻣـﺎن
ﷲ وﻣﺑﺎرزﯾن ﻣﻠﯽ وﻗوﻣﺎﻧدان ﻗوﺗﮫﺎی ﻗوﻣﯽ ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم  ،ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧـﺮی وﺷـﺮح
ﻣﺧﺗﺻﺮی ازروﺣﺎﻧﯾون ﻣﺑﺎرز وﺳﺮﺑﺮآوردﮔﺎن ﺟﮫﺎدی ﻣﺣل وھﻣﭼﻧﺎن ﻋﮐـس ھـﺎی اﻧـواع
ﺳﻼح ھﺎی ﺳﺑک وﺳﻧﮔﯾن ﺑﺷﻣول طﯾﺎرات ﺟﻧﮔﯽ اﻧﮔﻠﯾس وﺑﻣـب ھـﺎی دﺳـﺗﯽ وﻧﻘـﺷﻪ ھـﺎی
ﺟﺑﮫﻪ ﺟﻧگ ﮐﻪ ﻣن ﺗﻣﺎم آن ) ۲۲۶ﺻﻔﺣﻪ( را در ﯾک ﺷﺑﺎﻧﻪ روز ﺧواﻧدم و از آن ﻓـﺮاوان
ﻟــذت وﻓــﯾض ﺑــﺮدم .ﮐﺗــﺎب ﺗــﺎزه درﺳــﺎل  ۲۰۰۷در ﭘــﺷﺎور ﭘﺎﮐــﺳﺗﺎن از طــﺮف ﻣوﺳــﺳﻪ
اﻧﺗﺷﺎرات ﻣوﺳﮐﺎ،در ﮐﺎﻏذﻣﺮﻏوب ﺑﺎ ﻗطﻊ وﺻﺣﺎﻓت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت.
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﯾن ﮐﺗﺎب داﻧﺳﺗم ﮐﻪ درﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم ) ﺟﺑﮫﻪ ﭼﺗﺮال وﮐﻧﺮ( ﻧﻘش ﻏﺎزﯾﻣﺮد
ﻧﺎﻣدارﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﭼﻘدر ﻣوﺛﺮ وﺳﺎزﻧده ﺑوده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل و اﻣﮐﺎﻧـﺎت اﻧـدک
ﺣﺮﺑﯽ وﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎراز ﻏﺮور وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ وﻋﺰم راﺳﺦ ﺑﺮای ﮐـﺳب اﺳـﺗﻘﻼل ﮐـﺷور ،ﺑـﺎ
ﻗوت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﻣﺣل ﺿـﺮﺑﺎت ﻣﺮﮔﺑـﺎری ﺑﺮﻧﯾﺮوھـﺎی اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ ﻣـﺳﺗﻘﺮ در ﭼﺗـﺮال وارد
ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗوﭘﺧﺎﻧﻪ ﻣدرن دﺷﻣن ﺑﺎ ﻗﺑول ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﻣﺎر از رزﻣﻧـدﮔﺎن اﻓﻐـﺎﻧﯽ
ﺑﺷﻣول ﺷﮫﺎدت ﯾک ﺑﺮادر ﺧود در ﻧﺑﺮد ،ﺳﺮاﻧﺟﺎم دﺷﻣن راﻣﺟﺑور ﺑـﻪ ﻓـﺮار ﻣﯾﮐﻧـد وﭼﻧـد
ﻣﺣل از ﻗﻠﻣﺮوﭼﺗﺮال اﺷﻐﺎﻟﯽ راﺑﻪ ﺗﺻﺮف ﻣﯽ آورد .اﯾن ﭘﯾﺮوزﯾﮫﺎی وی ،ﺷﮐـﺳت ﺟﺑﮫـﻪ
ﺟﻼل آﺑﺎد را ﺑـﻪ ﻗﯾـﺎدت ﺻـﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ،ﺟﺑـﺮان وﺑـﺮای اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن اﻓﺗﺧـﺎر وﭘﯾـﺮوزی
ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
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ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾن ﺟﺑﮫﻪ واز ﺷﺟﺎﻋت وﭘﺎﯾﻣﺮدی ﻗوت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﮐﻧﺮ ﺗﺣت رھﺑـﺮی
و ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی در ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور ﻣﺛـل ﺗـﺎرﯾﺦ ﻏﺑـﺎر )ﺑﺟـﺰ ذﮐـﺮ
ﻧﺎﻣﯽ در ﺟﻣﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﮫﺎدﯾﺎن( ودر "اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗﺮن اﺧﯾﺮ" ﺣﺗـﯽ ﻧـﺎﻣﯽ از وی ھـم
ﺑﺮده ﻧﺷده وھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺷﺮﺣﯽ دﯾده ﻧﻣﯾﺷود.
اﯾﻧک ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧواﺳﮥ ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻏﺎزی  ،آﺳﺗﯾن
ھﻣت ﺑﺮ زده وﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻗﯾق وﻣﺳﺗﻧد ﭘدرﺑﺰرگ ﺧود وھﻣﺮزﻣﺎن وی ﻣدﺗﯽ را ﺻـﺮف
ﻣطﺎﻟﻌﻪ وﭘﮋوھش ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ واﺳﻧﺎد آرﺷﯾف ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ اﻧﮔﻠﯾس در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ھﻧد ﺑﺮﯾﺗﺎﻧوی واﻧﮔﻠﺳﺗﺎن وﮐﺎﻧﮔﺮس اﻣﺮﯾﮐﺎ وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ وﻓﺎرﺳﯽ و ﭘـﺷﺗو واردو،
وﻧﺷﺮات ﺳﺎﯾﺗﮫﺎی اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ ﻧﻣوده وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش ﯾک اﺛﺮ ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﻋﻠﻣﯽ
زﯾﺮﻧﺎم ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﻧگ اﺳﺗﻘﻼل ﺗوﻓﯾق ﺣﺎﺻل ﮐﺮده اﻧدﮐﻪ ﻗﺎﺑل ﺗﻘدﯾﺮ و ﺷـﺎدﺑﺎش اﺳـت.
اﻋﺗﺮاف ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﯾن اﺛﺮ ﻣن ﮐﻣﺗﺮﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھـﺎی
اﻓﺗﺧﺎر آﻓﺮﯾن ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧﺮی ،اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠـﯽ ﮐـﺷور واﻗـوام ﺷـﺟﺎع وﻓـدا ﮐـﺎرآن
وﻻﯾت در ﺟﻧگ اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﻧداﺷﺗم.
ﻣن ﻓﮐـﺮﻣﯾﮐﻧم ﮐـﻪ ﺷـوق وذوق وﻋـﺷق ﺑـﻪ اﺣﯾـﺎء ﻣﻔـﺎﺧﺮ ﺗـﺎرﯾﺧﯽ و زﻧـده ﮐـﺮدن
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎرواﻓﺗﺧﺎر ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰﻧﯾﺎﮐﺎن دﻟﯾﺮوﺷﺟﺎع ﮐﻧـﺮ ،در ﺟﺑﮫـﺎت ﻧﺑـﺮد اﺳـﺗﺮداد
اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ودرﻋﯾن ﺣﺎل ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣوﺷـﯽ ﺳـﭘﺮدن ﻋﻣـدی ﭘﯾـﺷﺗﺎزان ﻧﺑـﺮد آزادی ﺑﺧـش
)ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم( اﻧﮔﯾﺰه اﺻﻠﯽ ﻣؤﻟف درﺑوﺟود آوردن اﯾن اﺛﺮﻣﮫم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑـوده اﺳـت ،ﻧـﻪ
ﺷﮫﺮت طﻠﺑﯽ درﺻف طوﯾل ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺷوﻗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺑﯾﮐﺎری درﺧﺎرج ﺑﻪ ﻧوﯾـﺳﻧدﮔﯽ
ﭘﻧﺎه آورده اﻧد.
ﻣؤﻟـف ﮐــﺎر ﺧــوﺑﯽ ﮐــﺮده ﮐــﻪ ﮐﺗـﺎب را ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﭘــدرﺑﺰرگ ﺑﺰرﮔوارﺧــود ،ﻏــﺎزی
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ،وﻏﺎزﯾﻣﺮدان ھﻣﺮزم او اھداء ﻧﻣوده اﺳت .اﮔﺮ ﻣن ﺟﺎی ﻣوﻟف ﺑودم
ﻋﮐس رﻧﮔـﯽ اﯾـن ﻏـﺎزﯾﻣﺮد را ﻋـﻼوه ﺑـﺮ)ﺻـﻔﺣﻪ ۱۷۹ﮐـﻪ ﻣﺧـﺗص ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ اوﺳـت(
درﺻﻔﺣﻪ اول ﮐﺗﺎب ﻣﺰﺑورﻧﯾﺰ آزﯾن ﻣﯽ ﺑﺳﺗم ﺗﺎ ﭼﺷم ﺧواﻧﻧده ﻗﺑـل از ھﺮﭼﯾـﺰ ﺑـﺎ ﺳـﯾﻣﺎی
ﺑﺎوﻗﺎر وﻧﺎﻓذ اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯾﮔﺮدﯾد.
ﮐﺎرﺧوب دﯾﮔﺮﻣوﻟف ،اﯾﻧﺳت ﮐﻪ وی اﺛﺮش را ﺑﺮای اﺳﺗﺎدان ﺳﺮﺷـﻧﺎس ﭘوھﻧﺗـون،
ﭼون داﮐﺗـﺮ ﺻـﺎﺣب ﻋﺑـدﷲ ﮐـﺎظم ،ﺳـﺎﺑق اﺳـﺗﺎد ﭘوھﻧﺗـون ﮐﺎﺑـل ،واﺳـﺗﺎد ﺻـﻣﯾم اﺳـﺗﺎد
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ﭘوھﻧﺗون ﻧﻧﮔﺮھﺎرودﯾﮔﺮ ﻓﺮھﻧﮔﯾﺎن ﮐﺷور ﻧﺷﺎن داده واﺷﺧﺎص ﻣذﮐورﻧﯾﺰ اﺧﻼﺻﻣﻧداﻧﻪ اﺛﺮ
را ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣوده وﻧظﺮﯾﺎت ﺳودﻣﻧد ﻋﻠﻣﯽ ﺧود را در ﻣورد ﮐﺗﺎب اﺑـﺮاز ﮐـﺮده اﻧـد ووی
ﻧظﺮﯾﺎت اﺻﻼﺣﯽ وﺗﮐﻣﯾﻠﯽ آﻧﮫﺎ را ﻧﯾـﺰ ﻣـدﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗـﻪ اﺳـت .دﯾـدن ﺗﻘـﺮﯾظ داﮐﺗﺮﺻـﺎﺣب
ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم وﯾﺎ دداﺷت ﮐوﺗـﺎه اﺳـﺗﺎد ﺻـﻣﯾم ﺑﯾﺷﺗﺮﻣـﺷوق ﺧواﻧﻧـدﮔﺎن ﻣﯾـﺷود ﺗـﺎ ﻣﺗوﺟـﻪ
اھﻣﯾت ﮐﺗﺎب ﺷده وزود ﺗﺮ ﺧود را ﺑﺎﻣﺣﺗوای آن آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑـﻪ ﻣطﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺗن ﮐﺎﻣـل اﺛـﺮ
ﺑﭘﺮدازﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻣن ﻧﯾﺰ ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾظ ھﺎی ﺻﻔﺣﺎت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎب  ،ﺑـﻪ ﻣطﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ﭘﺮداﺧﺗم وﭼون ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت روان واﺳﻠوب ﻣﻌﯾﺎری ﺑﻪ ﻧﮔـﺎرش آﻣـده اﺳـت ،ﻣـﺮا
ﺑﺮآن داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟود دﯾد وﺑﺎزدﯾد ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺗﺎن در روز اول ﻧوروز ،ﮐﺗـﺎب را ﻧﯾـﺰ
ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺧواﻧم وﺣﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮐﺎت را ﯾﺎد داﺷت ﺑﮔﯾﺮم.
داﮐﺗﺮﺻﺎﺣب ﮐﺎظم درﭘﺎﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾظ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺳـودﻣﻧد ﺧـوﯾش در ﻣـورداﯾن ﮐﺗـﺎب ﺑـﻪ
درﺳﺗﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ":ﮐﺗﺎب ﻣﺷﺗﻣل ﺑﺮﺳﻪ ﻗﺳﻣت اﺳت :ﻗﺳﻣت اول ﺑﻪ ﻣﺳﺎﯾل ﻋﻣوﻣﯽ
ﺟﻧگ ﺳوم اﻓﻐـﺎن واﻧﮔﻠـﯾس اﺧﺗـﺻﺎص دارد ﮐـﻪ ﺑﻌـد ازﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺧﺗـﺻﺮ ﺷـﺮاﯾط داﺧﻠـﯽ
وﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷورﻗﺑل از آﻏﺎز ﺟﻧگ ،ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﻠل ﻋﻣده واھﻣﯾت اﯾن ﺟﻧگ از ﻧظﺮاﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ
ً
وﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای دوطﺮف را ﺑطور ﻣﺳﺗﻧدﺑﺎھم ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﺮده اﺳـت .در اداﻣـﻪ
اﻧداﺧﺗﻪ
اﯾن ﻣﺑﺣث ﺑﻌد از ذﮐﺮ ﻣﺧﺗﺻﺮﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﻪ ﺟﺑﮫﻪ ﻋﻣـده ﻧظـﺎﻣﯽ درﺟﻧـگ اﺳـﺗﻘﻼل ،ﻣوﻟـف
ﻣﺣﺗﺮم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـش واھﻣﯾـت ﺟﺑﮫـﺎت ﻗـوﻣﯽ وﻣﺮدﻣـﯽ درﺗـﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﭘﺮداﺧﺗـﻪ
ً
وﺿﻣﻧﺎ ﯾﺎدآورﺷده اﺳت ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﯾﮐوﺷﯾدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗطﻣﯾﻊ وﺗﺑﻠﯾﻐـﺎت ﺳـوء وﻧﯾـﺰ
رﺷوه ووﻋده اﻋطﺎی اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﻪ ﺳﺮان ﻗوﻣﯽ وﺷﺧﺻﯾﺗﮫﺎی ﺑﺎﻧﻔوذ ،آﻧﮫﺎ را ﻋﻠﯾـﻪ دوﻟـت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻗﺳﻣت دوم ﮐﺗﺎب ﺑﻪ ﺑﺣث ﭘﯾﺮاﻣون ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﺑﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﻧـگ اﺳـﺗﻘﻼل ﯾﻌﻧـﯽ
ﺟﺑﮫﻪ ﭼﺗﺮال ،ﮐﻧﺮ ﺗﺧـﺻﯾص ﯾﺎﻓﺗـﻪ اﺳـت ﮐـﻪ ﻣوﻟـف ﻣﺣﺗـﺮم ﻧﺧـﺳت ﻧظـﺮی ﺑـﻪ ﻣوﻗﻌﯾـت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﺋﯽ ﭼﺗﺮال وﮐﻧـﺮ اﻧداﺧﺗـﻪ واز ﺗﻘـﺳﯾﻣﺎت ﺳـﺮﺣدی ﺑـﯾن دوﺳـﺎﺣﻪ ﻣـذﮐور
ﺑﺣث ﻧﻣوده وﻧﯾﺰ ﻧﻘش زﻣﺎﻣداران)ﻣﮫﺗـﺮان( ﭼﺗـﺮال را در ازای ﻣواﻓﻘـت وﯾـﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔـت ﺑـﺎ
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎﯾﺎدآورﺷده ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳپ و آﻣوزﻧده اﺳت .ﻧﻘطﻪ ﻋطـف دراﯾـن ﻣﺑﺣـث ھﻣﺎﻧـﺎ
ﺟﺮﯾﺎن روی دادھﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﻗوای دوطـﺮف دراﯾـن ﺟﺑﮫـﻪ اﺳـت ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﯽ ۱۹۱۹آﻏﺎز ﮔﺮدﯾد وﺑﺎوﺟود ﻣﺗﺎرﮐﻪ رﺳﻣﯽ ]در ۳ﺟون[۱۹۱۹ﺗﺎ  ۱۷ﺟﻧوری
 ۱۹۲۲ﺑﻪ ﻧﺣوی دوام ﯾﺎﻓت.
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ﻣوﻟف ﻣﺣﺗﺮم درارﺗﺑﺎط از ﻧﻘش ﺑﺎرز ﻏﺎزی ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی -ﺳﺮﻟـﺷﮐﺮﻗوای
ﻗوﻣﯽ ﮐﻧـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻧﮫـﺎﺋﯽ وھﻣﭼﻧـﺎن ﺑـﻪ ھﻣﮐـﺎری ﺑـﺎ ﻗوﻣﺎﻧـدان ﻧظـﺎﻣﯽ ﺟﺑﮫـﻪ ﻣـذﮐور ،ﻧﺎﯾـب
ﺳﺎﻻرﻋﺑداﻟوﮐﯾل ﺧﺎن ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻪ وﺑﺎ ذﮐﺮاﺳـﻣﺎی ﺷـﮫدای وﻣﺟﺎھـدﯾن
آن ﺟﺑﮫﻪ وﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﯾل ﺑﻪ ﺧﻠﻌت از طﺮف اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺷـﺎه ﮔﺮدﯾدﻧـد ،ﺑﺣـث
را درآن ﻗﺳﻣت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده اﺳت .ﻗﺳﻣت ﺳوم ﮐﺗـﺎب ﺑﯾـﺷﺗﺮ ﺑـﻪ ﺿـﻣﺎﯾم اﺧﺗـﺻﺎص
ﯾﺎﻓﺗﻪ)وﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﻌد از ﺗﮐﻣﯾل ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ﺑﻪ ﻣﺷورت دوﺳﺗﺎن اھل ﻧظﺮ
اﻧﺟﺎم داده اﺳت -س( وﺷﺎﻣل ﻋﮐﺳﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻧﻘـﺷﻪ ھـﺎ ،اﻧـواع ﺳـﻼح ﻣـورد اﺳـﺗﻔﺎده
ً
ﺿـﻣﺎ
طﺮﻓﯾن وﻧﯾﺰ ﻟﺳت واﺣدات ﻋﻣـده ﻗـوای ﻧظـﺎﻣﯽ اﻧﮔﻠـﯾس درﺟﻧـگ ﺳـوم ﻣﯾﺑﺎﺷـد ﮐـﻪ
اﺷﻌﺎر وﺳﺮوده ھﺎی رزﻣﯽ وﺣﻣﺎﺳﯽ ﺷﺎﻋﺮان ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم دراﺧﯾﺮ زﯾب اﯾﻧﮐﺗﺎب ﮔﺮدﯾده
اﺳت )".ص(۱۱-۱۲
اﮔﺮ از ﺑﺣث ﺑﺮﺑﺧش ھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺗﺎب ﺑﮔذرم،ﺑﺎﯾد ﺑﮔـوﯾم ﮐـﻪ ﮔـﺮدآوری وﭼـﺎپ
ﻋﮐﺳﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺑﺎرزﯾن ﻣﻠﯽ در اﯾن ﮐﺗﺎب وﻧﻘﺷﻪ ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﮐﻪ ﺧواﻧﻧده را ﺑﻪ ﻣﻧطﻘﻪ
وﻧﻘﺎط درﮔﯾﺮی ﺑﺎ دﺷﻣن ﺑﺧوﺑﯽ اﺷﻧﺎ ﻣﯾﮐﻧد ،ﮐﺎری اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮاھﻣﯾت ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗﺮ اﻓـﺰوده
اﺳت.

ميرزمانخان کنری کی بود؟
از ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﯾن ﮐﺗﺎب وﺧواﻧدن آﺛﺎر دﯾﮔﺮی ﭼـون
"زﻧداﻧﯽ ﺧﺎطﺮات" ﺑﻪ ﻗﻠم ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﺧـﺎن زﻣـﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧـد
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﺷـﺎﻋﺮ وﺷﺧـﺻﯾت ﻧﺎﻣـدار ﻓﺮھﻧﮔـﯽ
ﮐﺷور ،و"دزﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎد" ﮐﻪ ﺑـﻪ ھﻣـت داﮐﺗـﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﺗـدوﯾن
وﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﯾده  ،ﺑﺮﻣـﯽ آﯾـد ﮐـﻪ ﻏـﺎزی ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن
ﮐﻧـــﺮی )۱۹۲۹ -۱۸۶۹م( ،ﯾﮐـــﯽ از رﺟـــﺎل ﻧﺎﻣـــداروﺑﺎ
وﻗﺎرﮐﻧﺮﺑودﻧد ﮐﻪ ﻗﺑل ازﺟﻧگ اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐـﺷور ،در
ﺟﻧگ ھﺎی آﻧﺳوی ﺧـط دﯾورﻧـد ﺑﺮﺿـد اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ اﺷـﺗﺮاک
ﮐﺮده ﺑودﻧد واﯾن ﺳﮫﻣﮔﯾﺮی درﺟﻧﮔﮫﺎی ﺿداﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﻧﺎم او رازﺑﺎﻧﺰد ﻣﺮدم دوﺳـوی ﺧـط
دﯾورﻧد ﻧﻣوده ﺑﻪ ﮔوش ﺷﮫﺰاده اﻣـﺎن ﷲ ﺧـﺎن رﺳـﺎﻧﯾد .ھﻣـﯾن ﺷـﮫﺮت ﺑﺎﻋـث ﺷـد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﺷﮫﺰاده ﺟوان اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن) ﻋﯾن اﻟدوﻟﻪ( آﺷﻧﺎ ﺷود و ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن اﯾن آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﻪ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٢٥٩

دوﺳﺗﯽ رﻓﯾﻘﺎﻧﻪ ﻣﺑدل ﮔﺮدد.
ﺷﺮﮐت ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی درﻗﯾـﺎم ﻣـﺳﻠﺣﺎﻧﻪ اﻗـوام ﻣوﻣﻧـد ﺑﺮﺿـد اﻧﮔﻠـﯾس در
آﻧﺳوی ﺧط دﯾورﻧد درﺳﺎل ۱۹۰۸ﮐـﻪ ﺑﻧـﺎم "ﺳـﺮه ﻏـﺰا" ﺛﺑـت ﺷـده ،ﺳـﺑب ﺷـد ﺗـﺎ ﻣـورد
ﭘﯾﮔﺮدﺣﮐوﻣـت ھﻧـد ﺑﺮﺗـﺎﻧوی واز آﻧطﺮﯾـق ﻣـورد ﭘﯾﮔـﺮد اﻣﯾـﺮ ﺣﺑﯾـب ﷲ ﺧـﺎن ﻗﺮارﮔﯾــﺮد
وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﻪ دام اﻣﯾﺮ ﺑﯾﻔﺗد ودرﮐﺎﺑل زﻧداﻧﯽ ﺷود .ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘس ﯾـک از ﺳـﺎل زﻧـدان
ً
ﭘدرﻣﻌﻣوﻻ واﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺑود،
در ﺑدل ﺿﻣﺎﻧت ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﮐﻪ درﻏﯾﺎب
اززﻧدان رھﺎ ﮔﺮدﯾد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ اﻣﯾﺮ از رھﺎﺋﯽ او ﻣطﻠﻊ ﺷد ﺑﺮﺷـﮫﺰاده ﺧـﺷم ﮔﺮﻓـت و او
را ﻣﺣﮐــوم ﺑــﻪ ﺟﺮﯾﻣــﻪ ﻧﻣــود و وی اﯾــن ﺟﺮﯾﻣــﻪ رااز ﻣﻌــﺎش ﺧــود ﺑــﻪ دوﻟــت ﭘﺮداﺧــت.
ﻣﯾﺮزﻣﺎﺧﺎن ﺑﺎردﯾﮔﺮﮔﺮﻓﺗﺎرو ﺑﻪ زﻧدان اﻣﯾﺮ اﻓﺗـﺎد .دراﯾـن ﻧوﺑـت ﺷـﮫﺰاده ﻋـﯾن اﻟدوﻟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن ﻣﯾﮔوﯾـد ﮐـﻪ اﯾـن ﺑﺎرﻧﻣﯾﺗواﻧــد او را آزاد ﮐﻧـد ﻣﮔـﺮ زﻣﯾﻧـﻪ ﻓـﺮاراو را اﮔــﺮ
ﺧواﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﻓﺮاھم ﮐﺮده ﻣﯾﺗواﻧد  .اﻣﺎ ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻓﺮارﮐﺮدن را ﺑﺮای ﺧود ﻋﺎرﻣﯾداﻧد
و ﻣـدت ﭘـﻧﺞ ﺳـﺎل را درزﻧـدان ﺷـﯾﺮﭘور ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧـد .ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧـﺎن در دوران زﻧـدان ﺑـﺎ
زﻧـداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳــﯽ دﯾﮔــﺮی از ﺟﻣﻠــﻪ ﻣــﺷﺮوطﻪ طﻠﺑـﺎن اﺷــﻧﺎ ﺷــد واز ﺗﺟــﺎرب آﻧﮫــﺎ ﺗــﺎﺛﯾﺮ
ﭘذﯾﺮﻓت .ﺳﺮاﻧﺟﺎم اﻣﯾﺮ درﺷﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻠﻪ ﮔوش ﻟﻐﻣﺎن ﺷﮐﺎررﻗﺑﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾد وﻧوﺑت ﺑﻪ
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن رﺳﯾد و او ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺷﻣول ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن را آزاد ﮐﺮد.
در دورۀ اﻣﺎﻧﯽ،ﭘس از اﻋﻼم ﺟﮫﺎد وﻧﺑﺮدﺑﺮای اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ،ﻣﯾﺮزﻣـﺎن
ﺧﺎن ﮐﻧﺮی رھﺑـﺮی وﺳـﺮﮐﺮدﮔﯽ  ۴۰۰ﺗـن ازﻗوﺗﮫـﺎی ﻗـوﻣﯽ را درﺟﺑﮫـﻪ ﭼﺗـﺮال وﮐﻧﺮﺑـﻪ
ﻋﮫده داﺷت .دﺳـت آورد ﺑـﺰرگ ﻧﺑﺮدھـﺎی اوﻓـﺗﺢ وﺗـﺻﺮف دره ھـﺎی ارﻧـوی ،دوﮐـﻼم ،
ﻟﻣﺑﺮﺑټ وﮔډ ،از ﻗﻠﻣﺮوﭼﺗﺮال ﻣﺮﺑوط اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺰودی ﻗوﺗﮫـﺎی اوﺑـﺎ آﺗـش ﺗوﭘﺧﺎﻧـﻪ
اﻧﮔﻠﯾس روﺑﺮوﺷد وﺑﺎ ﺗﺣﻣل ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﯾن ۱۲۶ﺗن از ﺟﻧﮔﺟـوی دﻟﯾـﺮ ﮐﻧـﺮی وﻧﻧﮔﺮھـﺎری
ﺧود ﻣﺟﺑورﺑﻪ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮔﺮدﯾد .ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺟﺎﻧﺑﺎزان ﮐﻧـﺮی وﻧﻧﮔﺮھـﺎری در زﻣـﺮه ﺳـﺎﯾﺮ
ﺷﮫدای راه اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور،در طﺎق ظﻔﺮ ﭘﻐﻣﺎن ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﺷده و دراﺧﯾـﺮ ﮐﺗـﺎب ﻣـورد
ﺑﺣث ﻣﺎ ھم آﻣده اﺳت .اﻣﺎﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﺑﺎﺟﻠب ﻧﯾﺮوھﺎی ﮐﻣﮐﯽ دﯾﮔﺮو ﺳـﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺟـدد
ﻧﯾﺮوھﺎی ﻗوﻣﯽ  ،ﺑـﺎ ﺗﻐﯾﯾـﺮ ﺷـﯾوه ﺟﻧـگ ودر ﻣـﺷورت ﺑـﺎ ﻗطﻌـﺎت دوﻟﺗـﯽ ﺗﺣـت ﻗوﻣﺎﻧـده
ﻋﺑداﻟوﮐﯾل ﺧﺎن ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ وﮐﺮﻧﯾل ﺧورﺷﯾد ﺧﺎن دوﺑﺎره ﺗواﻧـﺳت ﻣﺣـﻼت از دﺳـت رﻓﺗـﻪ
را ﺑﻪ ﺗﺻﺮف درآورد و ﺑﻪ ﭘﯾﺷﺮوی ﺑﺳوی ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺗﺮال اداﻣﻪ دھـد وﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻧﯾﺮوھـﺎی
اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ و ﺷﮫﺰادﮔﺎن ﭼﺗﺮاﻟﯽ را در ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺗﺮال ﻣﺗﺣﺻن وﻗﻠﻌﻪ ﺑﻧد ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻌد ازﻣواﺻﻠت
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ﭘﯾﺎم ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮﻣﺗﺎرﮐﻪ ﺟﻧگ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾس اﺳت ﮐﻪ ﻧﺑﺮد ﺑﺎ دﺷﻣن را ﺗوﻗف ﻣﯾدھد ،
وﻟﯽ ﻣﺣﻼت ﻣﺗﺻﺮﻓﻪ را ﺗﺎ ﻣذاﮐﺮات ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
طﺮف اﻧﮔﻠﯾس در۱۹۲۲وﻗﺑول ﺑدﯾل ھﺎی ﻣﮫﻣﯽ در ﻗﺑﺿﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﮔﻪ ﻣﯾدارد.
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﺑﻌـد از ﻧﺑﺮداﺳـﺗﺮداد اﺳـﺗﻘﻼل ﺑـﻪ ﻋـﺿوﯾت ﺷـورای دوﻟـت
اﻣﺎﻧﯽ در آﻣد.ﺷورای ﮐﻪ وظﯾﻔﻪ اش ﻣﺷورت ﺑﻪ ﺷﺎه وﺗﺳوﯾد وﯾﺎ ﺗﻌدﯾل ﻗـواﻧﯾن ﺟدﯾـد ﺑـود
ودرﺳﺎل  ۱۹۲۸ﺑﺎ ﮐﻣﯾت  ۱۵۰ﻧﻔﺮﺑﻪ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾﺮﻧﺎم داد.
اﯾن ﻏﺎزﯾﻣﺮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻣﺮش از طﺮﻓداران ﺻدﯾق وﺟدی اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺷـﺎه اﻣـﺎن
ﷲ ﻏﺎزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﻪ طﯽ ده ﺳﺎل دوره آن ﺷﺎه ﺗﺮﻗﯾﺧـواه ،ﺧـدﻣﺎت ﺑـﺳﯾﺎر ارزﻧـده در
راﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘق ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﺳﺗﻘﺮار ﺛﺑﺎت درﮐﺷور اﻧﺟﺎم داد .اﺷـﺗﺮاک اوﺑـﺎ اﻗـوام
دﻟﯾﺮش درﺟﻧگ اﺳﺗﻘﻼل وﺳﮫﻣﮔﯾﺮی ﺷﺎن درﺧﺎﻣوش ﮐـﺮدن ﺷـورش ﻣـﻼی ﻟﻧـگ در ﭘﮐﺗﯾـﺎ
در ۱۹۲۴و ﺗـدوﯾﺮ ﯾــک ﺟﺮﮔــﻪ ﺑـﺰرگ ﻗــوﻣﯽ در ھــده ﺟـﻼل اﺑــﺎد دردﺳــﻣﺑﺮ۱۹۱۹ﺑــﺮای
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑـﺎ ﭘﻧﺟﮫـﺰار ﺗـن از
ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ وﺣﻣﺎﯾت ﻣـﺮدم ﻣـﺷﺮﻗﯽ از دوﻟـت اﻣـﺎﻧﯽ  ،ﮐـﻪ در آن
ﺳﺮان وﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﻗوام وﻗﺑﺎﯾل دوطﺮف ﺧط دﯾورﻧد ﺑﻪ دﻋـوت ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن اﺷـﺗﺮاک
ورزﯾده ﺑودﻧد و آﻣﺎدﮔﯽ وﺣﻣﺎﯾت ﺧود را ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﺗﻘﻼل ،ازادی وﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑﺮاز داﺷـﺗﻧد و درآن ﺟﺮﮔـﻪ ﺑـﻪ اﻧﮔﻠـﯾس ھـﺎ اﺧطـﺎر داده ﺷـد ﺗـﺎ از ﻣـداﺧﻼت
دراﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود داری ورزﻧد ،ورﻧﻪ ﺑﺎر دﯾﮔـﺮ ﺑـﺎ ﺧـﺷم اﻗـوام وﻗﺑﺎﯾـل دﻟﯾـﺮ اﻓﻐـﺎن
روﺑﺮوﺧواھﻧد ﺷد،ﺧود ﻣﺑﯾن ﻧﻔوذ وﺗﺎﺛﯾﺮ اﯾن زﻋﯾم ﺑﺰرگ ﮐﻧﺮاﺳت.
ﻏﺎزی ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﺑﻪ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ھﺎی وطن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ اش ﺑـﻪ درﯾﺎﻓـت
ﭼﻧدﯾن ﻣدال از ﻗﺑﯾل :ﻣدال"ﻟوی ﺧﺎن" ،ﻣدال"وﻓﺎ"  ،ﻣـدال"ﺻـداﻗت" وﻣـدال"ﺧـدﻣت" از
ﺳوی ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻧﺎﯾل آﻣد ﮐﻪ ھﺮﯾک ھﻣﺮاه ﺑﺎﻣﮐﺎﻓﺎت ﻣﻧﻘول وﻏﯾﺮ ﻣﻧﻘول ﻣﺛـل ﭘـول ﻧﻘـد
وزﻣﯾن وﺗﯾـول وﺟـﺎﮔﯾﺮ ﺑـود .ﯾﮐـﯽ از ﺧـﺻوﺻﯾﺎت ﺑـﺎرز ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی ،ﺿـدﯾت
ودﺷﻣﻧﯽ ﻋﻣﯾق او ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﺛل ﺷﺎه اﻣـﺎن ﷲ ﻏـﺎزی ﺑـود ﮐـﻪ ھﺮﮔـﺰ اﯾـن دﺷـﻣﻧﯽ را
ﭘﻧﮫﺎن ﻧﻣﯾﮐﺮد وھﺮﮔﺰﻓﺮﯾﻔﺗﻪ ﺗطﻣﯾﻊ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻧـﺷد و ﺑـﺎ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ ﮐﻧـﺎر ﻧﯾﺎﻣـد .و ﺑـﻪ ھﻣـﯾن
ﺧﺎطﺮ ﺑود ﮐﻪ ﭘس از ﺳﻘوط دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ و در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه در رأس ﻟﺷﮐﺮھﺎی ﻗوﻣﯽ
ﻗﻧدھﺎر وﻓﺮاه ﺑﺳوی ﻏﺰﻧﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﻣد ،وی ﭘﺳﺮﺧود ﻏﻧد ﻣﺷﺮﻋـﺻﻣت ﷲ ﺧـﺎن را از
ﮐﻧﺮ ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﻧﺰد ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ وطن را ﺑﺮای دزدان ﺳﻘﺎوی رھﺎ ﻧﮐﻧد و او ﺑﻪ
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ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﺎه ﺑﺎ ﻗوت ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺧود از ﮐﻧﺮ واز ﺳﻣت ﺷﺮق ﺑﺮﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﻪ ﺧواھد ﮐـﺮد
و ﺷﺎه ھم از ﻏﺮب ﺑﺮﺳـﺮﻧﯾﺮوھﺎی ﺳـﻘﺎوی ﯾـورش آورد.ﻋـﺻﻣت ﷲ ﺧـﺎن از راه ھـﺎی
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ و ﭘﺮﺧطﺮ ﺧود را ﺑﻪ ﺣﺿور ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ رﺳﺎﻧد وﭘﯾﻐﺎم وﭘﯾﻣﺎن ﭘدر را ﺑﻪ ﺷﺎه
ﺑﯾﺎن ﮐﺮد وﺗﺎ ﻏﺰﻧﯽ ﻟـﺷﮐﺮ ﻗﻧـدھﺎر راھﻣﺮاھـﯽ ﻧﻣـود ،وﻟـﯽ درھﻣـﯾن ﻓﺮﺻـت ﺑـﻪ ﺗﺣﺮﯾـک
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ،ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن درﮐﻧﺮو در ھﻧﮔﺎم ﻧﻣﺎز ﺧﻔﺗن درراه ﻣﺳﺟد ﻧﺎﺟواﻧﻣﺮداﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺗـل
ﻣﯾﺮﺳد و ﭘﺳﺮ ﺳﻘﺎو ازﺧطﺮ ﺟﺑﮫﻪ ﺷﺮق آﺳوده ﻣﯾﺷود .ﮐﺎش ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت اﯾـن ﻣـﺮد ﺑـﺰرگ
وزﻋﯾم ﻗوﻣﯽ ،دل اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ وﻧوﮐﺮان اﻧﮔﻠﯾس دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺳﮐﯾن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت ودرﺻدد رﯾﺷﻪ
ﮐﺮدن ﮐﺮدن اﯾن ﺧﺎﻧدان ﻧﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد.آﻧﮐﻪ اﯾـن ﺧﺎﻧـدان را ﺗﺎﺳـﺮﺣد اﺿـﻣﺣﻼل زﯾﺮﺷـﮐﻧﺟﻪ
وﻓﺷﺎرﮔذاﺷت ،ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑودوﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎﻧش ﺑودﻧد.

علت دشمنی سردارھاشم خان باشاه امان ﷲ وميرزمانخان کنری :
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠت دﺷﻣﻧﯽ ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن راﺑﺎ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷﺎه ﺑـﻪ ازدواج
ﺧواھﺮﺧــــود رﺿــــﯾﻪ ﺳــــﻠطﺎن)ﻧوراﻟــــﺳﺮاج( ﺑــــﺎ ﺳﺮدارھﺎﺷــــم ﺧــــﺎن ودادن او ﺑــــﻪ
ﺳﺮدارﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺧﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ،وﺑﺮﺧﯽ ھم ﻋﻠت اﯾن دﺷﻣﻧﯽ را ارﺗﺑﺎط ﺧﺎﻧواده ﻣﺻﺎﺣﺑﯾن
ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﯾداﻧﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ھﺮﭼﯽ را ﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ،ﻧﺎدرﺧﺎن وھﺎﺷم ﺧﺎن در
ﺣق اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن وطﺮﻓـداراﻧش روا ﻣﯾداﺷـﺗﻧد .ﻧﺎدرﺧـﺎن ﻗـدرت را ﺑﻧـﺎم اﻣـﺎن ﷲ ﺧـﺎن
ﮔﺮﻓت وﻟـﯽ ﭘـس از ﭘﯾـﺮوزی ﺑﺮﺑﭼـﻪ ﺳـﻘﺎو ،ﺧـود آﻧـﺮا ﻏـﺻب ﮐـﺮد واﯾـن ﻋﻣـل واﮐـﻧش
ھواداران ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ راﺑﺮاﻧﮔﯾﺧـت .ﻧﺎدرﺧـﺎن درﻣـدت ﭼﮫﺎرﺳـﺎل ﺣﮐـوﻣﺗش وﺑﻌـد ازاو
ﺳــﺮدار ھﺎﺷــم ﺧــﺎن در ﻣــدت  ۱۷ﺳــﺎل ﺻــدارت ﺧــود ﺗــﺎ ﺗواﻧــﺳﺗﻧد ﻣــﺷﺮوطﻪ ﺧواھــﺎن
وھواداران اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن راﯾﮐﯽ ﭘـﯽ دﯾﮔـﺮ ﺳـﺮﮐوب ﮐﺮدﻧـد وزﻧـداﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺗﻧد وﺑـﺎ اﻧـواع
ﺷﮐﻧﺟﻪ ھﺎ وﻋذاﺑﮫﺎ آﻧﮫﺎ را ازﻣﯾﺎن ﺑﺮدﻧد.ظﻠم وﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ درﺣق ﺧﺎﻧدان ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧـﺮی
ﻧﯾــﺰ ﺑــﻪ ﺧﺎطﺮدوﺳــﺗﯽ وھــواداری از ﺷــﺎه اﻣــﺎن ﷲ وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟــﻪ ﺑــﻪ دﺷــﻣﻧﯽ ﺑــﺎ اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ
ﺗﻌﺑﯾﺮﻣﯾﮔﺮدﯾد.
ﻧﺷﺮ ﺧﺎطﺮات ﺳﯾدﺳﺮورﺧﺎن  ،ﺣﺎﮐم ﮐﻧﺮوﺧوﮔﯾـﺎﻧﯽ وﺷـﯾﻧواردر ﺳـﺎﻟﮫﺎی ۱۹۲۰
و ، ۱۹۲۱ﭘدرداﮐﺗﺮﺳــــﯾدﺧﯾﻠﯾل ﷲ ھﺎﺷــــﻣﯾﺎن در ﻣﺟﻠــــﻪ آﺋﯾﻧــــﻪ اﻓﻐﺎﻧــــﺳﺗﺎن )ﺷــــﻣﺎره
،۱۱۶ﺻــﻔﺣﺎت  ۵۶ﺗــﺎ ، (۶۷ﺑﯾــﺎﻧﮔﺮاﯾن واﻗﻌﯾــت اﺳــت ﮐــﻪ اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭘــس از
ﻧﺑﺮداﺳﺗﻘﻼل ،درﺻدد ﺳﻘوط رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣده ﺑودﻧد واﺳﺑﺎب اﯾن ﺳﻘوط را در از ﻣﯾﺎن
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ﺑﺮدن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی طﺮﻓدار ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ  ،ﺗﺷﺧﯾص داده ﺑودﻧد وﺳﻌﯽ ﻣﯾﮐﺮدﻧد ﺗﺎ اﯾـن
ﻋﻧﺎﺻــﺮ را ﺑــﻪ ھــﺮ ﻧﺣــوی ﺷــده از ﻣﯾــﺎن ﺑﺮدارﻧــد.وﯾﮐــﯽ ازاﯾــن ﻋﻧﺎﺻﺮﺿــد اﻧﮔﻠﯾــﺳﯽ
وطﺮﻓدارﺟدی ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ،ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﻣﻠﻘب ﺑﻪ "ﻟوی ﺧﺎن" ﺑـود .دراﯾـن
ﺧﺎطﺮات ﻣن ﺑﻪ ﻧﮐﺎت دﯾﮔﺮی از ﺷﺧـﺻﯾت ﺳﺮدارھﺎﺷـم ﺧـﺎن و ﺿـدﯾت او ﺑـﺎ ﻣﯾﺮزﻣـﺎن
ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺮآن ﻣﮐث ﻣﯾﮐﻧم.
ﺑﻧﺎﺑﺮﺧﺎطﺮات ﺳﯾدﺳﺮورﺧﺎن ﮐﻧﺮی ،ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺮدار ﻣﺣﻣدھﺎﺷـم ﺧـﺎن ﺑﺣﯾـث
واﻟــــﯽ ﻧﻧﮔﺮھــــﺎر)(۱۹۲۱ -۱۹۱۹اﺟــــﺮای وظﯾﻔــــﻪ ﻣﯾﮐﺮد،ﺣﺮﮐــــﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫـــــﺎی
وی،ﺑﺮﻣﺣورﻣﻧﺎﻓﻊ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯾد.ﺳﯾد ﺳﺮورﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﺗﺎﺋﯾدﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺳـﺮدار ھﺎﺷـم
ﺧﺎن ،واﻟﯽ ﻧﻧﮔﺮھﺎرﭘس از اﺳﺗﺮداداﺳﺗﻘﻼل ،دﺷﻣن ﺳﺮﺳﺧت ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧـﺮی ﺑـود .او
ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺷﮐﺎﯾﺎت ﺧورده ﻣﺎﻟﮐﺎن وﭘﻠوان ﺷﺮﯾﮐﺎن ودھﻘﺎﻧﺎن ﮐﻧﺮ،ﻣﮐﺗوب ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑﺮای
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ارﺳﺎل ﮐﺮده واو را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ،ﺧواﺳﺗﻪ ﺑـود ،اﻣـﺎ ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧـﺎن،
ﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﯾل دوﺳﺗﯽ وﺷﻧﺎﺧت ﻧﺰدﯾک ﺑﺎ ﺷﺧص اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن وﭼـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯾـل
اطﻼع ازارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺧﻔﯽ واﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ،ﺑﻪ اﯾن ﻣﮐﺗوﺑﮫﺎ وﭘﯾﺎﻣﮫﺎی واﻟﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯾداد
واﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﮐﺮد وﺑﻪ ﺳﻼم واﻟﯽ ھم ﻧﻣﯾﺮﻓت .ازاﯾـن ﺟﮫـت ﺳﺮدارھﺎﺷـم ﺧـﺎن ،ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ
ﻣﯾﺮزﻣــﺎن ﺧــﺎن ﮐﻧــﺮی دل ﭘﺮﺑــود و ﻣﯾﺧواﺳــت دﺳــت ﺑــﻪ ھﺮدﺳﯾــﺳﻪ ای ﺑﺰﻧــد ﺗــﺎ وی را
درﻧظﺮﺷــﺎه اﻣــﺎن ﷲ ،ﻏﯾﺮﻣطﻠــوب وﺧطﺮﻧــﺎک ﺟﻠــوه ﺑدھــد.ﺑﻧــﺎﺑﺮﯾن ﺑــﻪ ﺣــﺎﮐم ﮐﻧﺮھــﺎ)
ﺳﯾدﺳﺮورﺧﺎن ،ﭘدرﺳﯾدﺧﻠﯾل ﷲ ھﺎﺷﻣﯾﺎن ( دﺳﺗور ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﯾـن زﻋـﯾم ﻣﻠـﯽ ﺗوطﺋـﻪ
ﭼﯾﻧﯽ ﮐﻧد وﺑﻪ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ طـوری ﮔـﺰارش ﺑدھـد ﮐـﻪ ﮔوﯾـﺎ ﻟـوی ﺧـﺎن ﻗـﺻد طﻐﯾـﺎن و
ﺷورش ﺑﺮﺿد ﻧظﺎم اﻣﺎﻧﯽ را دارد ،ﻣﮔﺮ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﯾدﺳﺮور ﺧـﺎن ﺧـود اھـل ﮐﻧـﺮو
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧـﺮی را از ﻧﺰدﯾـک ﻣـﯽ ﺷـﻧﺎﺧت واو را ﺑـﻪ ﻋﻧـوان ﯾـک ﺷﺧـﺻﯾت ﻣﻠـﯽ
اﺣﺗﺮام ﻣﯾﮐﺮد ،ﺗـﺷوﯾق وﺗﺮﻏﯾـب واﻟـﯽ ﺑـﺮاو اﺛـﺮ ﻧداﺷـت وﺑﺟـﺎی دﺳﯾـﺳﻪ وﺗوطﺋـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ
ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ،ﺗوﺳـط اﻓﺮدﺧـود ﻋﻧـواﻧﯽ ﺧـﺎن ﻣذﮐورﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﯽ ﻓﺮﺳـﺗﺎد و او را از ﻧﺎﺣﯾـﻪ
ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧـﺎن وﺗوطﺋـﻪ ھـﺎی وی ﻣطﻠـﻊ وﺑﺮﺣـذر ﺳـﺎﺧت وﻣﺗذﮐﺮﺷـد ﮐـﻪ ﺑـﺎری ﺑـﻪ
ﻣﻼﻗﺎﺗش ﺗﺷﺮﯾف ﺑﯾﺎورد.
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ھم در ﯾک ﺷب ﺑﺎ ﭼﻧدﻧﻔﺮ ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯾدﺳـﺮورﺧﺎن،
ﻣﯾﺮود وﻣورداﺳـﺗﻘﺑﺎل ﮔـﺮم ﻣﮫﻣﺎﻧـدار ﻗﺮارﻣﯾﮔﯾـﺮد.ﺳﯾدﺳـﺮورﺧﺎن ﺑـﻪ اﻓﺗﺧﺎرﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧـﺎن
ﮔوﺳﻔﻧد ﻣﯽ ﮐﺷد و ﻓﺮدای آﻧﺷب ﺗﻌدادی از رؤﺳﺎی اﻗوام ﮐﻧﺮ راﻧﯾـﺰ دﻋـوت ﻣﯾﮐﻧـد و از
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ً
وﺿـﻣﻧﺎ از وی
ﺧدﻣﺎت وطن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﺗﻌﺮﯾف وﺗﻣﺟﯾد ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آورد
ﺳﻪ ﭼﯾﺰﺧواھش ﻣﯾﮐﻧد :اول اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺎﻗﯾﺎت دوﻟت را ازﻣدرک ﻣﺎﻟﯾﺎت زﻣﯾن ﺑﭘﺮدازد ،دوم ﺑﻪ
رﻓﻊ ﺷﮐﺎﯾﺎت دھﻘﺎﻧﺎن وﭘﻠوان ﺷﺮﯾﮐﺎن ﺧود ﺑﭘﺮدازد ،و ﺳوم اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ دﯾدن واﻟـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﻼل
اﺑﺎد ﺑﺮود واز وی رﻓﻊ ﮐدورت ﮐﻧد .ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﭘﺎس اﺣﺗﺮام ﺣﺎﮐم)ﺳﯾدﺳـﺮورآﻏﺎ(
دوﺗﻘﺎﺿﺎی او را ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورد ،وﻟﯽ از ﺗﻌﻣﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳوم ﺳﺮﻣﯽ ﭘﯾﭼد
و ﺑﻪ دﯾدن واﻟﯽ ﻧﻧﮔﺮھﺎر)ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن( ﻧﻣﯽ رود.
ﻧــﺮﻓﺗن ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧــﺎن ﺑــﻪ دﯾــدن واﻟــﯽ ﻧﻧﮔﺮھــﺎر،آﺗش ﮐﯾﻧــﻪ در دل واﻟــﯽ ﺷــﻌﻠﻪ ور
ﺗﺮﻣﯾﺳﺎزد وﭼون ﺳﯾد ﺳﺮورآﻏﺎ ھم ﻋﻠﯾـﻪ ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی ﺑـﺎ ﺳـﺮدار ھﺎﺷـم ﺧـﺎن
ھﻣﻧواﺋﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧد ،وﮐـدام ﮔـﺰارش ﺗﺧﺮﯾـب ﮐﺎراﻧـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ ﻟوﯾﺧـﺎن ﺻـﺎدر ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾـد ،ﺑﻧـﺎﺑﺮﯾن
ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن ﻣﺎﻣورﯾﻧﯽ ازﺟﺎﻧب ﺧود ﺑﻪ ﮐﻧﺮ ﻣﯾﻔﺮﺳﺗد ﺗـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧـﺎن ﺗوطﺋـﻪ
ﭼﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد وراﭘورھﺎی ﺧود را ﺑـﻪ ﮐﺎﺑـل وﺑـﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻻﯾـت ﻧﯾـﺰ ارﺳـﺎل ﮐﻧﻧـد .ﯾﮐـﯽ ازاﯾـن
ﻣﺎﻣوران ﻣﯾﺮزاﻣﺣﻣداﻣﯾن از اھل ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ﺑود ،وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺣﻣـداﻣﯾن از ﻣﯾﺮزﻣـﺎن
ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﻣـﯽ ﺗﺮﺳـﯾد ،ﺟﺮﺋـت ﻧﻣﯾﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺮﺿـد اوﮔﺰارﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ارﺳـﺎل ﮐﻧـد ،
ﺑﻧــﺎﺑﺮﯾن ﺳﺮدارھﺎﺷــم ﺧــﺎن ،ﻣﺣﻣــداﻣﯾن را دوﺑــﺎره ﺑــﻪ ﺟــﻼل اﺑــﺎد ﻣﯾﺧواھــد.ﭼﻧــدی ﺑﻌــد
ﺳﺮدارھﺎﺷــم ﺧــﺎن ﺑﺟــﺎی ﺳﯾدﺳــﺮورآﻏﺎ ﺷــﺧص دﯾﮔــﺮی از ﻣﺮﮐــﺰ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﻣﯾﮐﻧــد وﺳــﯾد
ﺳﺮورھم ﮐﻪ از دﺳت ﺳﺮدار ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﻧگ آﻣده ﺑود ،ﺑدون اﺳـﺗﯾذان وی ﺑﮐﺎﺑـل ﻣـﯽ
ﮐﺷد واﺳﺗﻌﻔﺎی ﺧود راﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﯾش ﻣﯾﮐﻧد وﭼون ﺷـﺎه ﻋﻠـت را ﺟوﯾـﺎ ﻣﯾـﺷود وﺣﻘﯾﻘـت را
اززﺑﺎن وی ﻣﯽ ﺷﻧود ،اﺳﺗﻌﻔﺎﯾش را ﻣﯽ ﭘذﯾﺮد ،وﻟﯽ ده روز ﺑﻌدﺷﺎه دوﺑـﺎره ﺳﯾدﺳـﺮور
ﺧﺎن را ﺑﺣﺿور طﻠﺑﯾده او راﺑﺣﯾث ﺣﺎﮐم ﺧوﮔﯾـﺎﻧﯽ وﺷـﯾﻧوار ﻣﻘـﺮر ﻣﯾﮐﻧـد وﺑـﻪ وی ﻣـﯽ
ﻓﮫﻣﺎﻧد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺿور ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن در وﻻﯾت ﻣﺷﮐوک اﺳت وﺑﺎ ﺟواﺳﯾس اﻧﮔﻠﯾس در
ﺳﻣت ﻣﺷﺮﻗﯽ ارﺗﺑﺎط دارد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﯾﺧواھد ﮐﻪ اودوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﻧﮔﺮھﺎر وﺑﺣﮐوﻣت ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮود وﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟواﺳﯾس اﻧﮔﻠﯾس را در ﻣﻧطﻘﻪ ﺷﯾﻧوار وﮐﻧﺮ وﻣوﻣﻧد زﯾﺮ ﻧظـﺮ ﺑﮔﯾـﺮد
وﻣﺮﮐﺰ را از وﺿﻌﯾت ﺑﺎﺧﺑﺮ ﺑﺳﺎزد.ﺳﯾد ﺳﺮورآﻏﺎ ﮐﻪ از دوﺳﺗﺎن وطﺮﻓداران ﺳﺮ ﺳﺧت
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑود ،وظﯾﻔﻪ ﺟدﯾد را ﻣﯽ ﭘذﯾﺮد ودرﻋﯾن ﻗﺑول ﻣـﺳﺋوﻟﯾت ﺟدﯾـد ﻣـﺷﮐﻼﺗﯽ را
ﮐﻪ ﭘﯾﺷﺮوﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﺎ ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧﻪ ﻣطﺮح ﻣﯾﮐﻧد وﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧﻪ ھم وﺳﺎﯾل واﻣﮐﺎﻧﺎت ﮐﺎر
را ﻣطﺎﺑق ﻧظﺮوی دراﺧﺗﯾﺎرش ﻗﺮارﻣﯾدھد وﺳﯾدﺳﺮور ﺑﺎوﺟودی ﮐﻪ واﻟﯽ ﻧﻧﮔﺮھﺎر ،ﻣﺎﻧﻊ
ﻋﻣــده ﮐــﺎر اوﺑــود ﺑــﻪ ﻧﻧﮔﺮھــﺎر ﺑــﻪ دﯾدارﺳــﺮدار ھﺎﺷــم ﺧــﺎن ﻣﯾــﺮود ،وﺑﻌــد از ﻣﻼﻗــﺎت
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ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن درﺻدداﻧﺟﺎم ﮐﺎرﺧود ﻣﯾﺷود.درھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺳﯾدﺳﺮور ﺧـﺎن ﺑﺎﯾـک ﻋـده از
ﺧواﻧﯾن وﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯾﻧوارﮐﻪ از ﻗﺑل آﻧﮫﺎ را ﻣﯾـﺷﻧﺎﺧت ﻣﺛـل :ﻣﺣﻣـدﻋﻠم ﺧـﺎن وﻣﺣﻣداﻓـﺿل
ﺧﺎن ﺷﯾﻧواری)ﺑﻌد ھﺎ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷورش ﺷﯾﻧوارﺑﺮﺿد رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ( ﻣﻼﻗـﺎت ﻣﯾﮐﻧـد و
آﻧﮫﺎ را اﺷﺧﺎص وطﻧدوﺳت ودﺷﻣن اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎﻣﯾﻧﺎﻣد.ﺳﯾدﺳـﺮور درھﻣﯾﻧﺟـﺎ درﻣوردﺗوزﯾـﻊ
ﭘول از طﺮف اﺟﻧت ھـﺎی اﻧﮔﻠـﯾس ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺷـﯾﻧوارواﻓﺮﯾدی ﻣطﻠـﻊ ﻣﯾـﺷود وﻧﯾـﺰ ازاﯾـن
ﺑﺎﺧﺑﺮﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻋده ﯾـﯽ ازاﻓﺮﯾـدﯾﮫﺎ ﮐـﻪ ﺟواﺳـﯾس اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ ﺑودﻧـد در ﻣﮫﻣﺎﻧﺧﺎﻧـﻪ دوﻟﺗـﯽ
اﻗﺎﻣت دارﻧدوﻧﯾﺰ ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻣﯾﺮزا ﻣﺣﻣدﺷـﺎه ﺧـﺎن ﻣـﺎﻣورﺗﺣﺮﯾﺮات ﺣﮐوﻣـت اﻋﻠـﯽ
وﻣﯾﺮزا ﻣﺣﻣداﻣﯾن ﺧﺎن ) ً
ﻗﺑﻼ ﮐﺎﺗب اداری ﺣﮐوﻣت ﮐﻧﺮھﺎ( ،ﺑﻪ ﺣﯾـث ﻣﮫﻣﺎﻧـدار اﻓﺮﯾـدﯾﮫﺎی
درﻣﮫﺎﻣﺎﻧﺧﺎﻧﻪ دوﻟﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧد.
ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن ﭼﻧـدی ﺑﻌـد ﮔﻣﺎﺷـﺗﻪ ﺧـﺎص ﺧـود ،ﻣﺣﻣـداﻣﯾن را )ﮐـﻪ ﺑﻌـدھﺎاز
طﺮف ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳت ﺗﻣﯾﺰ ﻣﺎدام اﻟﻌﻣﺮ اﺑﻘﺎﮔﺮدﯾد( ﻣﺎﻣور اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﻣور
ً
ﻣوﻗﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺣﺎﮐم ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧد وﺣﺎﮐم ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ )ﺳﯾدﺳﺮورآﻏﺎ( ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷود ﮐﻪ
ﺿد اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ را ﻣﺗوﻗـف ﺑـﺳﺎزد وﺳـﺮاﻧﺟﺎم رﺳـﻣﺎ ً از وﺟـود وﺿـﺮورت ﻣﺣﻣـداﻣﯾن در
ﺣﮐوﻣت ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌذرت ﺑﺧواھد،ﻣﮔﺮ اﯾن ﮐﺎروی ﺑﺎ واﮐﻧش ﺷدﯾد ﺳﺮدارھﺎﺷـم ﺧـﺎن رو
ﺑﺮو ﻣﯾﮔﺮدد و اﯾن اﻣﺮ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺳﯾد ﺳﺮور ﻣوﺿوع را ﺑـﻪ ﺳـﻣﻊ ﺷـﺎه اﻣـﺎن ﷲ
ﺑﺮﺳﺎﻧد وﺷﺎه ھم ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن را از ﺣﮐوﻣت ﻧﻧﮔﺮھﺎر ﭘـس ﻣﯾﮐﻧـد) .(۱۹۲۱اﻣـﺎ ﮐﯾﻧـﻪ
ﺳﺮدار ھﺎﺷم ﺧﺎن ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ ﺳﯾدﺳـﺮورﮐﻧﺮی وھﻣﭼﻧـﺎن ﻣﯾﺮزﻣـﺎن ﺧـﺎن ﮐﻧـﺮی دردﻟـش
ﻏوره ﻣﯾﻣﺎﻧد .ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ ورق ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻣﯾﮔﺮدد وﻧوﺑت ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﻣﯾﺮﺳـد .ﺑﻌـد از
ﺳﻘوط دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ وﺑﺮﭼﯾدن ﺑﺳﺎط ﺳﻘﺎوی ﻧوﺑت ﺑﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن و ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﻣﯾﺮﺳد
وآﻧﮔﺎه اﺳت ﮐﻪ ﺻدراﻋظم ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﺧﺎن ،دﺳﺗورﻣﯾدھد ﺳﯾدﺳﺮورﺧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧود ﺑﻪ
ً
ﻗﺳﻣﺎ ﻣﺻﺎدره ﻣﯾﺷود.ﺑدﯾﻧـﺳﺎل درﻣـدت ﺣﮐوﻣـت
ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ رﻓﺗﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧد وﺟﺎﯾدادش ﻧﯾﺰ
ﺳﺮدارھﺎﺷم ﺧﺎن )۷ﺳﺎل( ﺳﯾدﺳﺮورﺧﺎن ﮐﻧﺮی در ﻣﻧﺰﻟش ﻣﺣﺑوس وﻣﻐﺿوب ﻣﯾﻣﺎﻧد.
واﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﺑﺎوﺟودی ﮐﻪ وی ﺑﻌد از ﺳـﻘوط ﺷـﺎه اﻣـﺎن ﷲ
از ﺳوی اﺟﻧﺗﺎن اﻧﮔﻠﯾس درﮐﻧﺮﺷﮫﯾد ﺷده ﺑـود وھﯾﭼﮐـﺳﯽ از ﺧﺎﻧـدان وی ﺣﮐوﻣـت ھﺎﺷـم
ﺧﺎن را ﺗﮫدﯾـد ﻧﻣﯾﮐﺮد،ﻣﮔﺮﮐﯾﻧـﻪ اﯾﮐـﻪ از وی دردل ﺳﺮدارھﺎﺷـم ﺧـﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـده ﺑـود،
ھﻧوزﺣل ﻧﺎﺷده ﺑود.ﺻـدراﻋظم ھﺎﺷـم ﺧـﺎن ﺟواﺳـﯾس ﺧـود را ﺑـﺮای رﯾـﺷﻪ ﮐـن ﮐـﺮدن
ﺧﺎﻧدان ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﻣوظف ﺳﺎﺧت وآﻧﮫﺎ ﺗوطﺋﻪ ھﺎی ﺟدﯾدی ﭼﯾدﻧد وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم
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ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻧدان ﺑﺰرگ وی  ،ﮐﻪ ﺗﻌداد ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮐﺻد ﺗن ﻣﯾﺮﺳﯾد ،از زن وﻣﺮد وﺧورد
وﺑﺰرگ ﺑدون ﮐدام ﺟﺮم وﮔﻧﺎه وﺑدون ﺣﮐم ﮐدام ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺋﯽ)ﻣﺣض ﺑﺟﺮم طﺮﻓداری از ﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ ودر ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺟﺮم ﺿدﯾت ﺧود ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ( ،ﺑـﻪ زﻧـدان دھﻣﺰﻧـگ اﻧداﺧﺗـﻪ ﺷـدﻧد
وآﻧﮫﺎ ﻣدت  ۱۳ﺳﺎل را در ﺷﺮاﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺗﺮ از ﺷـﺮاﯾط ﺟﮫـﻧم در زﻧـدان ﮔذراﻧدﻧـد ﮐـﻪ
دراﯾن ﻣدت  ۲۸ﺗـن آﻧـﺎن از اﺛﺮﺑﯾﻣـﺎری و ﺑﯾـدرﻣﺎﻧﯽ وﺷـﺮاﯾط ﺧـﺮاب زﻧـدﮔﯽ در زﻧـدان
ﻣﺧوف دھﻣﺰﻧگ ﺟﺎن دادﻧد و ﺑﻘﯾﻪ ھـم ﭘـس از ۱۳ﺳـﺎل زﺟـﺮ وﺷـﮐﻧﺟﻪ زﻧـدان ﺑـﻪ وﻻﯾـت
ھﺮات ﺗﺑﻌﯾد ﮔﺮدﯾدﻧد وﻣدت ھﺷت ﺳﺎل دﯾﮔﺮ را دور از اﻗﺎرب واﻗوام ﺧود در ھﺮات ﺑﺳﺮ
آوردﻧد .ﻓﻘط در دوره دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ظﺎھﺮﺧﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﯾف اﯾـن ﺧﺎﻧـدان اﺟـﺎزه ﻣـﯽ
ﯾﺎﺑﻧد ﺗﺎ ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧود دروﻻﯾت ﮐﻧﺮ رﻓﺗﻪ زﻧدﮔﯽ را دوﺑﺎره از ﻧو آﻏﺎز ﮐﻧﻧد.

بازھم درباره کتاب جبھه چھارم جنگ استقالل :
داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ  ،ﭘـﺳﺮاﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣدارﺳـﻼن ﺧـﺎن زﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮐـﯽ از ﻧـواده
ھﺎی ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد و وطن ﭘﺮﺳت ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن اﺳـت ﮐـﻪ اﯾﻧـک دراﻣﺮﯾﮐـﺎ زﻧـدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧـد و
دﺳت ﺑﻪ ﺗدوﯾن ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮاھﺎی دردﻧﺎک رﻓﺗﻪ ﺑـﺮاﯾن ﺧﺎﻧـدان وﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﻣﺎﻧـدﮔﺎرآﻧﮫﺎ
زده اﺳت.
ﮔﺮﭼﻪ رﺷﺗﻪ اﺻﻠﯽ ﻣؤﻟف طﺑﺎﺑت اﺳت،وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮاﺳﺗﻌداد ذاﺗـﯽ
وذوق ﺳﺮﺷﺎر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ وﻋﻼﻗﻣﻧـدی در ﮐﺎرھـﺎی ﺣوﺻـﻠﻪ ﻓﺮﺳـﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘـﯽ و دﻗـت در
ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ واﺳﻧﺎد ارﺷﯾﻔﯽ ،ﻣﺛل ﯾـک ﻣﺣﻘـق وﯾـک ﻣـؤرخ ﺑﺎﺗﺟﺮﺑـﻪ وآزﻣـوده از ﻋﮫـده
ﮐﺎرش ﺑﺮآﻣده و ﻣواد وﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺟﺑﮫﻪ ﭼﮫﺎرم ﺟﻧگ اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور،
ﺿـﺮورت ﺑـوده ،از درون اﺳـﻧﺎد وﮐﺗـب ﮔـﺮدآوری  ،ﺗﻧظـﯾم وﺗـﺻﻧﯾف ﻧﻣـوده و ازﺗﻠﻔﯾـق
ً
ﺣﺗﻣﺎﮐم ﻧظﯾﺮ
وﺗﺎﻟﯾف آﻧﮫﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺟود آورده اﺳت ،ﮐﻪ در ﻧوع ﺧود اﮔﺮ ﺑﯽ ﻧظﯾﺮﻧﺑﺎﺷد
ﺧواھد ﺑود .زﯾﺮا ﻣن ﺗﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﯾن ﮐﺗﺎب درﺑﺎره ﺟﺑﮫـﻪ ﭼﺗـﺮال وﻗوﻣﺎﻧـدان دﻟﯾـﺮ آن ﯾﻌﻧـﯽ
ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮐﻧﺮی ﭼﯾﺰ ﻧﺧواﻧده ﺑودم واطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ھم از اﯾن ﺟﺑﮫﻪ ﺟﻧگ ﻧداﺷﺗم.
ﻣؤﻟــف ﺿــﻣن ﺑــﺮآوردن ھــدف اﺻــﻠﯽ ﺧودﺑــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷﺧــﺻﯾت ھــﺎی روﺣــﺎﻧﯽ
وﺟﮫﺎدی ﮐﻧﺮ وﻧﻧﮔﺮھﺎر از ﻗﺑﯾل :ﻋﺑداﻟﺣﯾﮐم آﺧﻧدزاده ،ﻣﻼﺻﺎﺣب ﺑﺎﺑړه  ،ﺣـﺎﺟﯽ ﺻـﺎﺣب
ﺗﺮﻧﮔﺰاﺋﯽ ،ﻣﻼ ﺻﺎﺣب ﭼﮐﻧـور ،ﻣﯾﺎﺻـﺎﺣب ﺳـﺮﮐﺎﻧﯽ و دﯾﮔـﺮ ﺳـﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺟﮫـﺎد از ﻗﺑﯾـل
ﺟﻣدرﺧﺎن وﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن و ﻋﺑداﻟودود وﮐﺮﻧﯾل ﺧورﺷﯾدﺧﺎن وﻧﺎﯾب ﺳـﺎﻻرﻋﺑدل وﮐﯾـل ﺧـﺎن
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ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ وﻏﯾﺮه ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﮐﻪ ھﺮﮐدام درﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮔﻠﯾس ﻧﻘش وطن ﭘﺮﺳـﺗﺎﻧﻪ ﺧـود
را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧد  ،وﺳﺮﮔذﺷت ﺷﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺮای ﻓﺮزﻧـدان اﻓﻐـﺎن ﺳﺮﻣـﺷق ﺧـوﺑﯽ ﺑﺎﺷـد.
ﻧﻘش ﻋﺑداﻟوﮐﯾل ﺧﺎن ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾﺰ در ﺟﺑﮫﻪ ﭼﺗﺮال ﭘﺮرﻧگ وﭼﺷﻣﮔﯾﺮﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت.
ﺑﺮای ﻣن دراﯾن ﮐﺗﺎب در ﭘﮫﻠوی ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧﺮی ،ﺷـﺮح
ﺣﺎل ﻣﺧﺗﺻﺮﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق اﺧﻼص ﺷﺎﻋﺮزﺑﺮدﺳت زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﮐـﻪ ﺧـود ﺟـﺰوی از
ﻧﺑﺮد اﺳﺗﻘﻼل در ﺟﺑﮫﻪ ﭼﺗﺮال ﺑوده وﺻﺣﻧﻪ ھﺎی ﺟﻧگ را ﻣﻧظوم ﮐﺮده و آن ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎ
رااز ﻓﺮاﻣوﺷﯽ ﻧﺟﺎت داده اﺳت ﺧﯾﻠﯽ دﻟﭼﺳپ ﺑود .ﻧﻣوﻧﻪ ﻧظـم اودر ﺛﺑـت روﯾـداد ﺟﺑﮫـﻪ
ﭼﺗﺮال ﭼﻧﯾن اﺳت:
ﭼﯽ ﻏﺎزی ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺣﻣﻠﻪ ﺳﺎزﺷﻪ
ﭘﻪ ﮐﻔﺎرو ﺑﺎﻧدی ﺟوړ دﻏم آواز ﺷﻪ
ډﯾﺮﮐﻔﺎر ﻟﻪ ﺗﯾﻐﻪ ﺗﯾﺮ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﺮدارﺷوه
ھﻐﻪ ﻧورﭘﻪ ﺗﯾﺷﺗﻪ ﻻړ ﺟﺎن ﺑﺮدار ﺷوه
څﻠورﺧﺎﯾﻪ دﮐﻔﺎرو ﭼﯽ ﻣﺣﮐوم دي
"ارﻧوی"او"ﻻﻣﺑﺮﺑټ " او" ﮔډ " ﻣﻌﻠوم دي
ﺑل ﭘړاو د"ګواټﯽ" ګوره ﻋﯾﺎن
داﺷو ﻓﺗﺣﻪ ﭘﻪ ﻧﺻﺮت د ذواﻟﻣﻧﺎن
ﭼﯽ ﻏﺎزی ﻣﯾﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ھﻠﺗﻪ ﻗﺮارﮐړ
دﭼﺗﺮال دﻣﮫﺗﺮ زړه ﯾﯽ ﻧﺎﻗﺮارﮐړ
ﺑﺮﯾﮐوټ ﮐﯽ ﻣﻌﺻوم ﺷﺎه ﭘﺎﭼﺎ وﮔوره
وﺳﺮه ھم ﺧورﺷﯾدﺧﺎن ﮐﺮﻧﯾل وروره
ھم وﺳﺮه ﻋﺑداﻟﺣﮐﯾم آﺧﻧد زاده و
ﭘﻪ ﻧﺮﻧګ ﮐﯽ ﭼﯽ ﺳﺎﮐن او ﺑﺎﺷﻧده و)ﺻﻔﺣﻪ (۹۸
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اﯾن ﺷﺎﻋﺮﻓﺎﺿل ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﯾﮐﯽ از ﻣﺑﺎرزان ﻣﻠﯽ ﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ دراﻣور ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ رﺗﺑﻪ
ﮐﻧدک ﻣـﺷﺮی ﺑﻌـد از ﺳـﺎل ۱۳۰۳ش در دوﻟـت اﻣـﺎﻧﯽ ﺧـدﻣت ﮐـﺮده ﺑـود ودر ۱۳۱۰در
ﺷورای ﻣﻠﯽ وﻗت ﻋﺿوﯾت داﺷﺗﻪ وﺳﭘس درﺳﺎل  ۱۳۱۶در ﭘﺷﺗو ټوﻟﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺣﯾـث ﻣـدﯾﺮ
ﺷﻌﺑﻪ ﻟﻐﺎت ﭘﺷﺗو ﮐﺎر ﻧﻣوده اﺳت ودﺳت ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯾف وﺗﺻﻧﯾف ﭼﻧدﯾن اﺛﺮ ﺳـودﻣﻧد ذﯾـل زده
اﺳت:
-۱داﺳﺗﻘﻼل څﻠورﻣﻪ ﺟﺑﮫﻪ
-۲ﺳﯾف اﻻﻣﺎن
 -۳ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻼوت ﻓﯽ ﻋﻠم اﻟﻘﺮاﺋت
-۴ﻧﮫﺿت ﭘﺷﺗو
 -۵ﻧورﺳﺗﺎن ﺟدﯾد اﻻﺳﻼم
-۶د ﻧورﺳﺗﺎن ﺣﺎﻻت
 -۷ﻟوی ﺧوﺑوﻧﻪ
 -۸ﻧظم اوﻧﺛﺮ
ﻓﺮزﻧدان ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻧﮔﺮھﺎر وﮐﻧﺮ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗدر اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺑﺎرز ووطن ﭘﺮﺳت
را ﺑداﻧﻧد واز او ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﻋﻧﺻﺮﻣﻠﯽ وﻣﺑﺎرز وﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام ﻓﺮھﻧﮔـﯽ ﻗـدرداﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧـد.
ﻣن ﺣس ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ اﯾن ﻣﺮدوطن ﭘﺮﺳت در اﯾﺎم ﻣﮫـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن در ﭘـﺳﯾن روزﮔـﺎر
زﻧدﮔﯽ ﭼﮔوﻧﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮده وﭼﻪ ﺗوﻗﻌﺎﺗﯽ از ﻓﺮزﻧدان اﻓﻐـﺎن ﺑـﺮای آزادی وطـن از ﮐـﺎم
اژدھﺎی ﺳﺮخ داﺷﺗﻪ اﺳت ﺗﺎ زﻧده ﺑوطﻧش ﺑﺎزﮔﺮدد.
در اﺧﯾﺮﻣطﺎﻟﻌﻪ اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘﺮﻣﺣﺗوارا ﺑﻪ ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺗوﺻـﯾﻪ ﻣﯾﮐـﻧم وﺑـﺮای ﻣوﻟـف
ﻣﺣﺗﺮم ﺗوﻓﯾق ﻣﺰﯾد در اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ آرزو ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم.
ﯾﺎد وﺧﺎطﺮ ھﻣﻪ ﻣﺑﺎرزﯾن وطن دوﺳت اﻓﻐﺎن ھﻣواره ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد!
ﭘﺎﯾﺎن ۲۰۰۸ /۴ /۱
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مقاله بيست ودوم
سايزحروف اين مقاله تغييرنخورد!

تصحيح چند نکته از متن تاريخ سيستان
تاريخ سيستان)تاليف درحدود٧٢۵ -۴۴۵ھق( را ميتوان ھمسنگ يکی
از سه قديمثرين متن ھای فارسی :تاريخ بلعمی،تاريخ گرديزی وتاريخ
بيھقی به حساب آورد .بخش اول کتاب که از ظھور اسالم تا سال
۴۴۵ھجری يعنی سال غلبه طغرل سلجوقی وآغاز خطبه بنام او را درسيستان
شامل ميگردد ٣٧٢ ،صفحه ازجمله  ۴١۵صفحه متن را احتوا ميکند.اين
بخش از نگاه کاربرد لغات وترکيبات واصطالحات کھن ادبی وتاريخی،
حتی از تاريخ گرديزی کھن ترمعلوم ميشود .از نظرانشاء ودستور،اين بخش
کتاب با قديم ترين کتب فارسی که به نظر رسيده چون:تاريخ بلعمی در
ترجمه تاريخ طبری)٣۶٠ -٣۵٠ھق( و حدودالعالم)  ٣٧٢ھق( شباھت تمام
ميرساند).رک :مقدمه تاريخ سيستان ،صفحات ح،ط،ی،ال -لد ،بقلم
پژوھشگردانشمند ونامدارفقيد بھارخراسانی(
اين کتاب  -که مؤلف يا مؤلفان آن معلوم نيست -از لحاظ محتوا
ومضمون ،در توضيح اوضاع اجتماعی واقتصادی وسياسی وجغرافيائی
سيستان و وادی ھلمند)ھيرمند( وفراه وھرات وقندھار وزابل وکابل وغزنی
وھمچنان شرح جنگ ھا وپيروزيھای دودمان صفاری)يا عياران سيستان(
وھم از لحاظ فتوحات اوليه مسلمين وجنبش ھای مردم سيستان در برابر
استبداد حکمروايان عربی وخلفای عباسی سخت مفيد وممتع است.
تاريخ سيستان درسال  ١٣١۴خورشيدی به تصحيح وتحشيه ملک
الشعراء بھارخراسانی درتھران به زيور طبع آراسته شده وتا کنون چندين
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مرتبه چاپ وتکثيرشده است ،مگراخيراً انتشارات معين درتھران بوسيله
کامپيوتر ،به دوباره نويسی متن کتاب پرداخته و با افزودن فھرست مطالب
درآغاز و توضيح واژگان وترکيبات درآخرکتاب برصفحات افزوده شده
ونسبت به چاپ ھای ديگرصفحات متن اصلی تغييرخورده است .اما
شوربختانه اشتباھات واغالط مھمی که در اسامی اعالم جغرافيائی کتاب
وجود داشته وحل ناشده باقی مانده بود ،ھمچنان برسرجايش باقی مانده
وھيچگونه تصحيح واصالحی در آنھا صورت نگرفته است.
من درکسوت يک سيستانی و به عنوان يکی از عالقمندان اين کتاب ،
حين مطالعه آن به نکاتی برخورده ام که مصحح عالی مقام آن مرحوم
بھارخراسانی به علت عدم آشنائی به جغرافيای محلی،از ضبط دقيق وصحيح
آن عاجز بوده و در برخی موارد خود نيزبدان اعتراف کرده وصورت
درست نامھای جغرافيائی را به اشخاص آگاه ازخود محل حواله داده است.
بنابرين توضيح وتصحيح چند نکته را برای عالقمندان وپژوھشگران افغانی
و ايرانی مفيد و سودمند ميدانم.
شايان يادآوری ميدانم تا به انتشارات معين در تھران خاطرنشان کنم
تا درتصحيح اين نکات در اصل متن و يا بصورت پيوست در آغاز کتاب
درچاپ ھای بعدی آنرا مدنظر بگيرند.
اينست آن نکات:
 -١در صفحه ٢١متن تاريخ سيستان ،در شعر محمدابن وصيف سکزی
که در مدح يعقوب ليث وفتوحات او گفته شده ،اين بيت ھم ديده ميشود:
بلـتـام آمد زنبيل و لتی خور بلنگ
لتره شدلشکر زنبيل وھبا گشت کنام
بھاردر توضيح پاورقی شماره پنجم ھمان صفحه ابراز عقيده کرده که
" لتام" شايد اسم محلی بوده است و"خور" ھم شايد "خورد" باشد".لت" به
معنی ضرب يا گرز است.
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به عقيدۀ نگارنده اين سطور ،صورت درست ضبط " لتام" " ،لکان"
است ،زيرا دشت لکان در  ٨ -٧کيلومتری شمال قلعه ُبست ،برسر راه
زمينداور ودرجوارشرقی شھرموجوده لشکرگاه قراردارد.وبه گواھی کتب
تاريخی ،يعقوب ليث در ھمين دشت لکان با زنبيل شاه کابل ،حيله جنگی
بکار برده و او را کشته است .وسپاه او را تار ومارنموده و به ُبست
بازگشته است .اينکه مرحوم "بھار" » لتام « را محلی در نزديکی بست
دانسته ،درست حدس زده است.
فرخی سيستانی ،شاعر دربار سلطان محمود وسلطان مسعود غزنوی،
درقصيده ايکه به مناسبت سفرخود از سيستان به ُبست وديدار کاخ سلطان
مسعودغزنوی درکرانه ھای ھيرمند گفته است ،از"دشت لکان" يادکرده ،گفته
است:
اندرين انديشه بودم کزکنارشھر بست
بانگ آب ھيرمند آمد بگوشم ناگـھان
منظرعالی شــه بـــنــمود از باالی دژ
کاخ سلطانی پديدار آمد ازدشت لکان
کاخ سلطان مسعودغزنوی درحاشيۀ دشت لکان که رودخانه ھيرمند
آنرا قطع کرده ،واقع بوده است و امروز خرابه ھای حيرت آورآن گواه
عظمت پارينه آن است.
ھمچنان درصفحه  ٣٠٨متن تاريخ سيستان" ،دشت لکان" بصورت "
دشت بکان" ضبط شده است ،که صورت درست ودقيق آن "دشت لکان"
ميباشد .درمصرع اول شعر ابن وصيف سکزی که درآغاز نقل شد ،کلمۀ
"خور" ھمانا "خورد" است و در صورتی معنی مصرع تکميل ميگردد که
آنرا "لتی خورد بلنگ" بخوانيم ،يعنی وقتی زنبيل در دشت لکان با يعقوب
ليث روبروشد ،يعقوب چنان ضربتی به او زد که خودش نابود و لشکرش
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پراکنده وخانمانش تباه شد .پس از اين توضح مختصر بايد بيت مذکور درمتن
تاريخ سيستان بدينگونه تصحيح شود:
بلکــان آمد زنبيل ولتی خورد بلنگ
لتره شد لشکر زنبيل وھبا گشت کنام
کـــور
 -٢درصفحه  ٢۶متن تاريخ سيستان،ضمن يادآوری از ُ َ
)واليات( سيستان ،ازخجستان درجمله واليات سيستان تذکر رفته است.
درمحدوده جغرافيائی سيستان به اين اسم جايی يا ناحيه يی نيست ودر گذشته
ھم نبوده است  ،مگر در واليت بادغيس واقع درشمال ھرات ،روستايی بنام
"خجستان" بوده است که عبدﷲ خجستانی از آنجا بود .و او ھمان کسی است
که درسال  ٢۶٣ھجری برعمروليث صفاری بشوريد و نيشاپور را در
خراسان برای خود قبضه نمود .بنابرين خجستان ناحيه يی بوده در بادغيس،
نه درسيستان .واما در شمال شرق واليت فراه ناحيه معروفی بنام گلستان
است  ،وظاھراً مرحوم بھار درخوانش کلمه "گلستان" دچار اشتباه شده است.
بجا خواھد اگرکلمه خجستان )که روستايی در واليت بادغيس است (،درمتن
تاريخ سيستان به "گلستان" تصحيح شود.
 -٣در ص  ٢متن تاريخ سيستان ،درسطراول از مؤلف کتاب فضايل
سيستان بنام ھالل يوسف اوقی نام برده شده ومرحوم بھار در توضيح پاورقی
شماره  ١ھمان صفحه نوشته است ":اين شخص)ھالل يوسف اوقی( معلوم
نشد کيست .اوق که اين شخص منسوب بدانجاست ،جايی است بين بست
وغزنه واصطخری آنرا"اوقل" ضبط کرده ودرحاشيه بنقل از"ادريسی " آنرا
اوق نوشته است .غيراز اين جائی ديده نشد ودراين تاريخ مکرر)٢٧بار( اين
محل ذکرشده است .بھار باز درصفحه ) ٣٨۵پاورقی  (۵مينويسد که  ،اوق،
درسيستان بلوکی وروديست .ودرصفحات بعدی درھمين معنی ذکرشده است.
در صفحات مختلف تاريخ سيستان "اوق" در حوادث دلخراش ترکان
سلجوقی که درسالھای  ۴٧٩و ۴٨٠ھجری برمحالت شمال ھامون سيستان
در قلعه جوين وقلعه الش وقلعه درق وقلعه برونج وقوقه)کوھگه( وغيره
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قالع آن ناحيه رخداده  ،نام برده ميشود .يکجا درصفحه  ۴٠۴تاريخ سيستان
در جمله کارھای عمرانی ايکه بدستور ملک نصيرالدين ملک نيمروز بعد از
تھاجم مغول در سيستان صورت گرفته ،ميخوانيم که " :معمور گردانيدن قلعه
سفيددژ ،کی معروف است بالش دراوق  ،بدست گرفتن وعمارت فرمودن"
وباز درصفحه  ۴٠٨از "واليت اوق" نام برده شده که اين خود نشانگر
اھميت اوق است که قلعه الش وقلعه جوين متعلق به آن بوده اند.
به قول "جی.پی.تيت"  :جوين دارلحکومه ھوکات)اوق( بوده واوق به
منطقه پشت در ياچه ھامون يعنی الش وجوين اطالق ميشده است .وامروز
طايفه يی درسيستان خود را ھوکاتی)اوقاتی( مينامند که بدون ترديد منسوب
به ھمين اوق استند).ديده شود :سيستان ،اثرجی .پی .تيت،ص  ،۶٧سيستان،
سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا ،ج ،٣صفحات (٢٧٢ ،٢۵٧ ،٢۵۶ ،٣٨
پس "اوق" ناحيه يی بوده در سمت شمال زرنج  ،ونه درسمت غرب
بين راه بست وغزنه .وبا "اوقل" متذکره اصطخری ھيچ ربطی ندارد.
 -۴درصفحه  ١٩٨متن تاريخ سيستان ،جمله يی ناقص ديده ميشود که
بايست درچاپ ھای بعدی تصحيح شود.آنجا که يعقوب ليث وعياران سيستان
برضد صالح بن نصر بستی باھم شور وصالح ميکنند وسرانجام ميگويند":
حرب ما ھمی کنيم وشھر آنجاست و ما اين را تقويت ميکنيم ".چنانکه
مالحظه ميشود اين عبارت ناقص است ومعنی روشنی ندارد .فقط از محتوای
عبارت بعدی معلوم ميگردد که يعقوب ليث وعياران سيستان از دست درازی
صالح بستی به دارائی مردم زرنج و زجر وشکنجه و مصادرۀ اموال مردم
آنجا نا راحت شده و با ھم به مشوره می پردازند وميگويند ":او که باشد که
تا کنون دوبار ھزارھزاردرم) دوميليون درھم( از غارت بزرگان سيستان
بدو رسيده و اکنون باز غارت خواھد کردُ .بست را و او را خود چه خطر
باشد!"
ً
ظاھرا ،مادين
بھار در توضيح پاورقی شماره  ۶جمله اول مينگارد که"
را تقويت ميکنيم" .چه "اين" راھرگاه ضميرآن به صالح بازگردد ،درست
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نيست ،چه ضميراين وآن به ذوی العقول باز نگردد .مگرنادر وبه جای
خاص ومرجع ديگرھم برای ضمير"اين" پيدا نيست واز قراين بايستی
"دين" باشد و يا عبارت ناتمام است.
به عقيده اينجانب ،نه تنھا قسمت دوم جمله ناقص است ،بلکه قسمت
اول جمله يعنی "حرب ما ھمی کنيم وشھر آنجاست" نيز ناقص است .ببينيد
جمله ":حرب ما ھمی کنيم وشھر آنجاست" معنی درستی به جمله نميدھد،
مگر آنکه منطق کالم را از جمالت بعدی متن دريابيم وجمله رابدين گونه
تصحيح کنيم ":حرب ما ھمی کنيم وشھرياری او راست" که دراين عبارت
جمله کامل ومعنی آن روشن ميگردد .چه مقصود اينست که :ما با دشمنان
عياران می جنگيم ،ولی او) صالح بستی ( برشھر و ديار ما پادشاھی ميکند.
تقويت او از ماست و اگرنه او و بست چندان اھميتی ندارد که ما از وی
احساس خطر کنيم.
واما قسمت دوم جمله"ما دين را تقويت می کنيم" ،به عقيده من به جای
آنکه ضمير"اين" را "دين" بپنداريم ،اگربجای "اين" ويا "دين"" ،وی"
خوانده شود ،به صواب نزديک تراست .زيراکه خبر جمله اينطورتکميل
ميگردد ":وما وی را تقويت ميکنيم".که البته ضمير"وی" اشاره به صالح
بستی است.چه صالح به قوت عياران سيستان بر زرنج مستولی گشته بود
وسرانجام ھم به زور وقوت عياران سيستان ودر رأس يعقوب ليث از سيستان
اخراج گرديد).رک ص  ١٩٩متن تاريخ سيستان(
 -۵درصفحات  ٢٠٧و ٢٠٨وغيره قلعه "کوھژ" يا "کوھتيز"ضبط
شده وموقعيت آن درحدود قندھارسراغ داده شد که پناه گاه مھم برای ياغيان
ضد سلطۀ صفاريان بوده است .درتاريخ بيھقی "کوھتيز" به حيث حاکم
نشين زنبيل شاه ذکرشده واز سياق عبارات تاريخ بيھقی معلوم ميشود که اين
محل در نزديک قندھار بوده است .در حدود العالم نيز نام اين محل آمده
ونزديک قندھار سراغ داده شده است .مقصود از ذکر اين نام به ھردو شکل
ھمانا قلعه "کوھک" در ولسوالی پنجوائی  ،نزديک قندھاراست که خيلی
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معمور و عمدتا ً محل زندگی قبايل بارکزی ومحمدزائی است .بنابرين
کوھژتاريخ سيستان وکوھتيز تاريخ بيھقی بايد به "کوھک" تصحيح گردد.
 -۶در صفحه ٢٨١در سطراول در رابطه به گرفتاری طغان آمده
است ":آخرطغان را اسيرکردند و به سيستان آوردند بر اشتر وکرسی به پشت
شتردر زير وی نھاده" در مورد کلمه "کرسی" گمان من اينست که اصل آن
بايد" کوسی" باشد که معنی آن در زبان پشتوی مردم محل "نمد" است .
نمد ،پارچه پشمينی است که از پشم گوسفند يا شترساخته ميشود ،واز آن
بگونه فرش زير پای وھم بگونه پوشش پشمی استفاده ميکنند چنانکه چوپانان
در زمستان آنرا می پوشند تا خود را ازسردی ھوا محفوظ کنند .منطقاً
لزومی ندارد که دشمن را برکرسی )ياکجاوه( بر شترسوارکرده حمل نمايند
 ،ولی اگر بپذيريم که نمد پاره يی برپشت شترگذاشته وبعد او را سوار
برچنين شتری حمل کرده باشند تعجبی ندارد و از واقعيت امر بدور نخواھد
بود.
 -٧درصفحه  ٣۶۴در وقايع سال  ۴٢٩ھجری درعھد امارت
اميرابوالفضل سيستانی ،از شورشی تحت رھبری احمدبن طاھر واسحاق کاژ
در محلۀ لشکر ياد شده است.عبارت تاريخ سيستان چنين است " :وبشھر اندر
آمد روز آدينه]،پس[ احمد بن طاھر واسحاق کاژين وشنکليان بسکر دو
ھزار مرد جمع بد و ببريان آمدند بحرب اميرابوالفضل ]واميرابوالفضل[ از
داشن برفت وعياران وسرھنگان وشحنگان ،وآنجا حرب کردند ،وايشان
راغلبه کردند و بسياری از ساالران ايشان را بگرفت .احمدطاھر واسحاق
کاژين بگريختند که کس ايشان را نديد ".دراين عبارت روی دو سه کلمه
بحث ميکنم.
اول -اسامی اسحاق کاژين وشنکليان به عقيده من دونفر نيست بلکه
نام يکنفر است.زيرا درلھجه سيستانی ،کاژ يا کاج به معنی چشم کج و احول
است .وھرکسی که دارای چشم کج واحول باشد ،او را کاج)کاژ( می نامند.به
نظرمن اين شخص) اسحاق( بخاطر داشتن چشم احول وکج خود بنام اسحاق
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ً
اصال "بن" است يعنی پسر وشنکليان].معنی
کاژ شھرت يافته است" .ين"
شنکل ،با کاف فارسی يعنی شنگل ،خوش وشادمان است[ و"بسکر" دراصل
"لشکر" است و آن جايی در بيرون شھر زرنج بوده برای بود و باش
لشکريان.
دوم -عبارت "دوھزارمرد جمع شده ُبد و ببريان آمدند بحرب
اميرابوالفضل" می بايد صورت درست آن اينطور باشد":دوھزارمردجمع
شده بود وبه پريان آمدند بحرب اميرابوالفضل" ،زيرا که "پريان" نام شعبه
يی از رودخانه ھيرمند است که تا کنون به ھمين نام ياد ميشود و در جنوب
زرنج از رودخانه ھيرمند جدا ميشود و بسمت غرب در بخش سيستان ايرانی
جريان می يابد .عالوتا ً ممکن است نام محلی ھم به اسم پريان بوده باشد که
اين رودخانه از ميان آن ميگذشته است و باری ميدان نبرد شورشيان با امير
ابوالفضل بوده است .ونيز درصفحات بعدتر )درصفحات" (٣٧٩ -٣٨٧آب
بريان" و"آب بزيان" ضبط شده ومرحوم بھار به علت عدم آگاھی از اسامی
جغرافيائی محل نتوانسته صورت درست اين رودخانه راضبط کند .بايد
درچاپ ھای بعدی آنرا "آب پريان" يعنی رودخانه پريان خواند و نوشت.
 -٨بسکر ،سرلشکر= لشکر،بايد توجه داشت که درشھرھای بزرگ
اوايل عھد اسالمی مانند شھرھای کنونی يک حصه جداگانه دور از شھر
برای سکونت لشکريان واھل اداره معين ميشد و اين مقر عسکری
را"لشکر" يا"لشکرگاه" و بزبان عربی "العسکر" ميگفتند ،چنانکه
عسکرمصر ،وعسکرمکرم ،وعسکر رمله وعسکر نيشاپور نزد
جغرافيادانان عرب مشھوراند).رک :معجم البلدان ياقوت( در بيرون شھر
زرنج نيز يک چنين مکانی بنام "لشکر" موجود بود.
شوربختانه نام اين محل درتاريخ سيستان به استثنای يک بار اغلب
بصورت "بسکر" ضبط شده است .در وقايع سال  ٢٩٩ھجری که سيستان
توسط سپاه سامانی فتح گرديد و اميرسامانی  ،سيستان را به پسرعم خود
منصور بن اسحاق سامانی داد و او وارد زرنج شد ،لشکريان خود را ھم به
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داخل شھر درمنازل وسراھای مردم جابجا کرد و سپس به حصول ماليات
گزاف از مردم پرداخت .يکی از رجال آگاه و زبان آورسيستان بنام محمد بن
ھرمز)معروف به مولی سندلی( به نمايندگی از مردم شھر به دادخواھی نزد
حکمران سامانی رفت و اظھار داشت ":به سيستان رسم نيست که مال
بزيادت خواھند ولشکری به لشکرجای باشد که مردمان را زنان و دختران
باشد .مردم بيگانه به منزل وسرای آزادمردان واجب نکند".
چون حکمران سامانی اين سخن نماينده مردم را نشنيد ،وی با
سرھنگان عياران شھر به مشورت پرداخت و پنج روز بعد مردم برضد حاکم
سامانی بشورش برخاستند و دست به قتل سپاه سامانی زدند و ھمه را يا از
دم تيغ کشيدند و يا مجبور به فرار نمودند و خود حکمران به خانۀ گبری
)زرتشتی( پنھان شد مگر دستگير و زندانی گرديد و يکی از بقايای خاندان
صفاری را که کودکی ده ساله بود بنام ابوحفص عمرو ،برخود پادشاه
کردند) .تاريخ سيستان(٢٩٨ -٢٩۶/
مثال فوق کافی است تا ھرجائی که در اين کتاب "بسکر" يا
"سرلشکر"ضبط شده باشد ،به "لشکر" اصالح گردد.
 -٩درصفحه  ،٣٣٩آنجا که حسين سرلشکر سامانی از سبکتگين برای
فتح شھر زرنج برضد اميرخلف کمک ميخواھد وسبکتگين به مدد سپاه
سامانی ،از راه بست ،بسوی سيستان می آيد  ،در محلی بنام "خان" می رسد،
ولی در اثر فرستادن مبلغی دينار از جانب اميرخلف واپس برميگردد .مرحوم
بھار درتوضيح کلمه "خان" درپاورقی شماره  ٣ھمان صفحه مينويسد":
درحدود سيستان تا بست وغزنه به اين نام جايی نيست ،ليکن در آن حدود اسم
خاش يا خابسار وخاست وخاسان بوده و محل ديگری بنام کرامخان در راه
کرمان ضبط شده است و نيز بين راه ھا رباط زيادی بود .و رباط را"خان"
ھم ميگفته اند وممکن است اين "خان" يکی از آنھا باشد .اين حدس
بھاردرست است که رباط را "خان" ھم ميگفته اند .
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در ھلمند سفلی  ،بين رودبار وگرمسير محل معروفی است بنام "خان
نشين" که امروز به عنوان حکومت محلی "خان نشين" از مربوطات واليت
ھلمند شناخته ميشود و خرابه ھای يک قلعه تاريخی ھم در آنجا موجود است.
 -١٠درصفحه  ٣٧٩عبارت "رسوالن پيش اميراجل ابوالفضل رفتند
اندرباغ ميمون و او اندر خنب کرکين نشسته بود ".درعبارت فوق "خنب
کرکين" بايد"جنب کلکين") يعنی پھلوی پنجره نشسته بود( باشد ،درغيرآن
"خنب کرکين" را ميتوان جنب پارگين)جوار خندق( نيز خواند.
 -١١درصفحه ٣٨۶متن تاريخ ،بھار اعراب کلمه "درق" را دراين
عبارت":بازخريدن درق بصدھزاردرم" نگذاشته و درحاشيه شمارۀ ١ھمان
صفحه ،درحالی که گفته است ":ناحيتی است در سيستان ،اعراب آن معلوم
نشد".بايد گفت که اين نام امروز ھم در محل زنده است و بشکل "َدرگ") به
فتح اول وسکون دوم وسوم( تلفظ ميشود وروستای معروفی در مربوطات
ولسوالی جوبن است.
 -١٢درصفحات)٢٠٧ ،٢٨و (٣۶٩از محلی بنام" سردرۀ ھندقانان"
که بين فراه وھرات واقع بود،يادشده است .امروزبنام "سردره ھندقانان"
جايی در سيستان يا نيمروز وفراه وجود ندارد ،مگر بنام"اناردره" درشمال
غرب واليت فراه بصورت يک درۀ تنگ کوھستانی موجود است که
مھمترين محصولش ھمان ميوه خوش مزۀ انار است و به ھمين مناسبت ھم
آنرا "اناردره" مينامند .بنابرين "سردره " را ميتوان "اناردره" بدانيم ،
زيراکه با اختالف در رسم الخط عربی وفارسی ميتوان آنرا به اشکال مختلف
نوشت وخواند .و نيز ازاين عبارت تاريخ سيستان برمی آيد که موقعيت
"سردره" در محل "انادره" موجوده بوده است .چنانکه مؤلف تاريخ سيستان
ميگويد":واميربانصر بخراسان]آمد[ وخاتون را بزنی کرد ويکچند ببود.
زانجا بازگشت ،طغرل حاجب مودودجاسوس بروی بداشت از بست با
دوھزارسوارجريده تاختن آورد واو را به "دره ھندقانان" بگرفت)".ص
(٣۶٩
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واما در مورد"ھندقانان" نيز بايد گفت که صورت درست اين کلمه
نيزمثل کلمات "گلستان" و"اناردره" و"پريان" وغيره غلط خوانده و ضبط
شده است .
به ظن قريب به يقين "ھند قانان" شکل تصحيف شده
کلمه"افغانان"است وھمان گونه که کلمه"اناردره " بشکل "سردره " در
تاريخ سيستان ضبط شده ،وکلمه "گلستان" به نادرستی بشکل"خجستان")ص
 (٢۶ضبط شده ،ميتوانم بگويم که کلمه "افغانان" نيزدراينجا بصورت
نادرست )ھندقانان( ضبط شده است که ھيچ معنا ومفھومی ندارد .ھرگاه اين
گمانم را قرين به يقين بسازم ،از ترکيب ھردو کلمه"اناردره افغانان" بدست
می آيد که ھم درست است وھم بامفھوم ميشود .چنانکه درشھرکابل  ،به
محلی خاص " ده افغانان" گفته ميشود ،و دربلخ بنام "ده عربھا" ويا " قلعه
ھندوان" جاھايی بوده است .پس "انادره افغانان" نيز از ھمين مقوله است که
در آن عده ای از افغانان زندگی ميکرده اند.
مردم اناردره خود را از افغانان قبيله يوسفزائی ميشمارند ،وتا
ھنوزبسياری از بزرگان آنان به زبان پشتوسخن ميگويند مگر اکثريت شان
به لھجه نزديک به لھجه ھراتيان حرف ميزنند .مردم اناردره چون در درۀ
کوھستانی وسرد تر از ساير نواحی فراه زندگی ميکنند ،از لحاظ رنگ
پوست وچھره و لھجه گفتارخود از سايرباشندگان فراه و نيمروز و سيستان
فرق دارند .اينھا دارای جلد روشن ولطيف وچھره جذاب و بينی ھای بلند
وچشمان سياه ونافذ ميباشند واز لحاظ ھوش وذکاوت خود خيلی ھوشيار و
زرنگ استند .تاکنون کسی نديده ونشنيده که يک اناردره ای فريب کسی را
خورده باشد .ايشان از کودکی عالقه مفرطی بشغل تجارت وسوداگری دارند
و اشخاص بيکار و فقير در ميان آنان يا ھيچ نيست و ياخيلی کم است .به
ھرحال زيرکی و زرنگی وھوشياری و زراندوزی ،و سرمايه دارشدن ،
يکی از خصوصيات بارز اين مردم است .درسالھای قبل از کودتای ثور ،
نبض تجارت ودکانداری واليات فراه و نيمروز و قسما ً ھرات دردست مردم
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اناردره بود و ممکن است اکنون ھم چنين باشد .خوشا بحال اين مردم که
دارای تحرک خستگی ناپذير کار وتفکر اقتصادی استند و خود را
درچارچوب چنان نظم و دسپلينی قرارداده اند که گدا و فقير درميان آنھا
وجود ندارد .ھمواره چنين بادا
پايان ٢٠٠٨ /۶/ ٢٠
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مقاله بيست وسوم
قدردانی از مقام علمی دواستاد پوھنتون کابل:
داکتر سيد عبدﷲ کاظم وداکتراعظم گل

ارﺟﮔذاری وﻗدرداﻧﯽ از ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ  ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور در
ﺣﯾﺎت ﺷﺎن ،ﮐﺎر درﺧور ﺳﺗﺎﯾش ﻓﺮاوان اﺳت،
زﯾﺮا اﯾن ﻗدرﺷﻧﺎﺳﯽ درزﻧدﮔﯽ ﯾک ﺷﺧﺻﯾت
ﻋﻠﻣﯽ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗب ﺑﮫﺗﺮ وﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺗﺮ از آن ﻗدر
ﺷﻧﺎﺳﯽ ای ﺧواھد ﺑود ﮐﻪ ﺑﻌد از درﮔذﺷت
ﭼﻧﯾن

ﺷﺧﺻﯾﺗﮫﺎ

ﺻورت

ﺑﮔﯾﺮد،

زﯾﺮا

درﺻورت اوﻟﯽ ﻗﻠب ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻠﻣﯽ
ﺷﺎدﻣﺎن وﻣﻣﻠو از ﺳﺮور وﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺷود،و
او را در اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﮫﺗﺮﻋﻠﻣﯽ اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺧﺷد  ،ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ در ﺻورت دوﻣﯽ ،ﭼﻧﯾن
ﯾﺎد ﺑودھﺎ ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﺷﺧﺻﯾت ﻧﺧواھد داﺷت وﻓﻘط ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن او را ﺗﺎ
اﻧدازه ای ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھد ﻧﻣود .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻗدر ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﻘدﯾﺮ از ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻣﯽ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی داﻧش وﻓﺮھﻧگ و ﻧﮫﺿت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑدون ﺗﺮدﯾد درس ھﺎی
ﺳودﻣﻧدی اﻧد ﺗﺎ ﻧﺳل ھﺎی ﺟوان ﻣﺎ از ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻋﻠﻣﯽ وﻓﺮھﻧﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﻧد
وﺷﺧﺻﯾت ﺧود را ﺗﮐﺎﻣل ﺑﺑﺧﺷﻧد.
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ازﺟﻣﻠﻪ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺧوش ﻧﺎم ﮐﺷور ،دوﺗن از اﺳﺗﺎدان ﺻﺎﺣب ﻧﺎم
وﻧﺷﺎن ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل  ،ﯾﮐﯽ داﮐﺗﺮ ﺳﯾدﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،ودﯾﮔﺮی ﭘوھﺎﻧدداﮐﺗﺮاﻋظم ﮔل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧدﮐﻪ در اوﯾل ﻣﺎه ﺟون ازﺳوی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺗوﻟﻧﻪ درﮐﺎﻟﯾﻔﺮﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ
ﻣورد ﻗدرداﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻧد .ﺑﺣث و اﺑﺮاز ﻧظﺮ ﭘﯾﺮاﻣون ﺷﺧﺻﯾت،ﻋﻠﻣﯾت وﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓﺮھﻧﮔﯽ وآﻣوزﺷﯽ ھﺮﯾﮐﯽ ازاﯾن اﺳﺗﺎدان ،ﮐﺎری ﺑﺟﺎ ،وﻟﯽ آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .اﯾﺷﺎن
از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻌدود اﺳﺗﺎدان ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ درطول ﻋﻣﺮﺧوﯾش  ،ﺑﺮای ﻓﺮزﻧدان وطن،
درس آزادﮔﯽ و وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ داده اﻧد و ﺑﻪ ﻣﻧظور ﺑﯾداری ﺷﻌور وﻋﻘول ﺷﺎﮔﺮان ﺧود،
ﺧواب ﺧوش و راﺣت ﺟﺎن را ﺑﺮﺧود ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺗﻪ و ﺑﺎ ﺗﮫﯾﮥ ﻟﮐﭼﺮ ﻧوﺗﮫﺎ و ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ھﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ھﺎ و ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ﺳودﻣﻧد در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺧود ودﯾګﺮﻣﺳﺎﺋل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﺷور ،ﻧﻘش ﺧود را ﺑﻪ ﺣﯾث اﺳﺗﺎدان ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ وداﻧﺷﻣﻧد ﺑﺧوﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧد .ﺑدون ﺷک
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎم ﭼﻧﯾن اﺳﺗﺎدان داﻧﺷﻣﻧد را ﺑﺎ ﺧط زرﯾن ﺛﺑت اوراق ﺧود ﺧواھد ﮐﺮد.
ً
ﻋﺟﺎﻟﺗﺎ ﻣن در ﺑﺎرۀ ﭘوھﺎﻧد اﻋظم ﮔل ﺧﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧم ،وﻟﯽ در ﻣورد داﮐﺗﺮ
ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ﻣﯾﺗواﻧم اذﻋﺎن ﻧﻣﺎﯾم ﮐﻪ وی ﺑدون ﺗﺮدﯾد ،ﯾﮐﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ،
وﻓﺮھﻧﮔﯽ ﻧﺎﻣدار ﮐﺷورﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﯾﺷﺎن درذھن وﺧﺎطﺮ اھل ﻗﻠم
و ﮐﺗﺎب وھﻣﻪ ﺷﺎﮔﺮدان وی در ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ھﻣواره زﻧده ﺧواھد ﺑود .
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣن ﺑﺎ اﯾﺷﺎن از ﻧﺰدﯾک ﺷﻧﺎﺧت وﻣﻌﺮﻓت ﻧداﺷﺗم وﻟﯽ
درﺧﺎرج از ﮐﺷور ،در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯾﺮ از طﺮﯾق ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ وﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺎن در
ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ،ﺑﻪ ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻓﮐﺮی وﻗﻠﻣﯽ اﯾﺷﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده ام واﻋﺗﺮاف ﻣﯾﮐﻧم
ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﻧﺧﺑﻪ ﮔﺎن ﻋﻠﻣﯽ ﺷﺎذ واز ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓﺮھﻧګﯽ ﻗﺎﺑل اﻓﺗﺧﺎر ﮐﺷورﻣﺎ اﺳﺗﻧد
وﺗﺎ ھﻧوزھم ﯾﮐﯽ از ھواداران ﭘﺮﺷورﻧﮫﺿت ﻣﺷﺮوطﯾت دوم ودورۀ ﺗﺟدد وﻧوآوری ﻋﮫد
اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺷﻣﺎرﻣﯾﺮوﻧد .آﺧﺮداﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،ﻧواﺳﮥ ﻣﯾﺮھﺎﺷم ﺧﺎن،وزﯾﺮﻣﺎﻟﯾﮥ ﻋﮫد اﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻧﺎه ھواداری ازﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در ﻓﺮدای ﺑﻪ ﺗﺧت ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﺎدرﺷﺎه
ﺑطورﻣﺮﻣوزی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯾد .ﻣﯾﺮھﺎﺷم ﺧﺎن ھﻣﺎن ﻣﺮد ﺷﺟﺎﻋﯽ وﺣﺎﺿﺮ ﺟواﺑﯽ ﺑود
ﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﺑﭼﮥ ﺳﻘﺎو ﺣﺎﮐم ﮐوھﺳﺗﺎن رادر ارگ ﺑﻪ درﺧت از ﯾک ﭘﺎ آوﯾﺰان ﮐﺮده
ﺑود،ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻣﯾﺮھﺎﺷم ﮔﻔت:
ﺗو"ﻻﺗﯽ")ﮐﺎﻓﺮ( ﺑﺰرگ ھﺳﺗﯽ!
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ﺟواب داد :ﻣن ﮐﺎﻓﺮﻧﯾﺳﺗم ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ وﺳﯾدھﺳﺗم .
ﭘﺳﺮﺳﻘﺎو دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯾد :ﻣﮔﺮ ﺗوھﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﺑودﯾﺟﻪ را ﺳﺎﺧﺗﯽ؟
ﻣﯾﺮدرﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت ،ﺑﻠﯽ،ﺑودﯾﺟﻪ ﯾک ﻟﻔظ ﮐﻔﺮﻧﯾﺳت ،ﯾک ﺳﯾﺳﺗم ﻗدﯾم ﺣﺳﺎب اﺳت.
درﺧﺎﻧﻪ ،دﮐﺎن ھﻣﻪ ﺑودﯾﺟﻪ دارﻧد.ﺑودﯾﺟﻪ ﯾک ﻧﺎم ﺟدﯾد اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ داده اﻧد .ﻣﯾﺮﺑﺎ
اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻘول ﺧود ،دھن ﺷﺎه ﺑﯾﺳواد را ﺑﺳت و از ﻣﺮگ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت وﺑﻌد ﺑﭼﮥ ﺳﻘﺎو
او را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻏذا دﻋوت ﻧﻣود) .آﺗش دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ص (١١٧
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﮐﺗﺎب "آﺗش دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن")رﯾﻪ ﺗﺎﻟﯽ ﺳﺗﯾوارت( از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮥ
ﻣﯾﺮھﺎﺷم ﺧﺎن وزﯾﺮﻣﺎﻟﯾﻪ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ درﺟﺎی دﯾﮔﺮ ﯾﺎدﮐﺮده ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:ﻣﯾﺮھﺎﺷم
وزﯾﺮﻣﺎﻟﯾﻪ،ﻋﻣﺮ ﭘﻳﻠوت را)ﯾﮐﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ وی را ﺑﺮای آﻣوﺧﺗن
ﭘﯾﻠوﺗﯽ ﺑﻪ ﺷوروی وﻗت ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺑود( ﺑﺧﺎﻧﻪ ﺧود ﺑﺮد وﯾک ﮐﻳﺳﻪ طﻼرا ﭘﻳش روى وى
ﻧﮫﺎد وﮔﻔت :اﻳن طﻼﻣﺎل ﺷﻣﺎﺳت ،ﺑﺷﺮطﻳﮐﻪ طﻳﺎره را ﺑﻘﻧدھﺎر ﺑﺑﺮى! ﻋﻣﺮ ﭘﻳﻠوت ﺑﺎ ﮐﻣﺎل
ﺷﮫﺎﻣت ﮐﻳﺳﻪ طﻼ را ﺑﻪ ﻣﻳﺮھﺎﺷم ﺧﺎن ﻣﺳﺗﺮد ﻧﻣود وﺻﺮف ﻳک ﺳﮐﻪ را ﮐﻪ ﻧﺎم اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن درآن ﺣک ﺷده ﺑودﮔﺮﻓت و روز ﺑﻌد درﺣﺎﻟﻳﮐﻪ طﻳﺎره ﺑﻳش از رﻓت و ﺑﺮﮔﺷت ﻏﺰﻧﻰ
ﺑﻧﺰﻳن ﻧداﺷت ،طﻳﺎره را آﻧﻘدر ارﺗﻔﺎع داد ﮐﻪ وى را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﺑﻪ ﻣﻳدان ھواﺋﻰ ﻗﻧدھﺎر
ﻓﺮود آﻳد و از طﺮف ھواداران اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷد .ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺗوﺳط اﯾن
طﯾﺎره اوراق ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧودرا ﺑﺮﻓﺮازﻏﺰﻧﯽ ﭘﺧش ﻧﻣود) " .ھﻣﺎن،ص (١٦٤
در آن زﻣﺎن ودر آن ﺷراﯾط ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ،آدم ﺑﺎﯾد
ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺟﺎع وﻧﺗرس ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺳرﺧود وﺧﺎﻧوادۀ ﺧود را ﺑرای ﮐﻣک ﺑﻪ ﯾک
رھﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﮐﻔت ﺑﮔذارد .واﯾن ﻓداﮐﺎری واز ﺧودﮔذری را ﻣﯾرھﺎﺷم
ﺧﺎن درﺣق ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﮐرد .ﺧون ﭼﻧﯾن ﻣردی در رﮔﮫﺎ و ﺷراﺋﯾن ﻧواﺳﻪ
اش ،داﮐﺗرﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ﻧﯾزﺟرﯾﺎن دارد وﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺗﻌﺟب آورﻧﯾﺳت اﮔر وﻗﺗﯽ
از اﺳﺗﻘﻼل و دورۀ اﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود ،ﻧوﻋﯽ اﺣﺗرام وﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در
ﮔﻔﺗﺎر وﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی اﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن دوره و آن ﺷﺎه ﻣﺗرﻗﯽ اﺣﺳﺎس
ﻣﯾﮔردد.
ﻣن در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ از ﻗﻠم اﯾﺷﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ ﺳودﻣﻧدی ﺧواﻧده ام واز
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ازﻣﻘﺎﻻت دﯾل:
آﻧﮫﺎ ﻓﯾض وﺑﮫﺮه ﺑﺮده ام
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 ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧود ودوﻣﯾن ﺳﺎﻟﮔﺮداﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﻧدﺳﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ، ﯾک ﺑﯾﺎﻧﯾﮥﻣﮫم ﺗﺎرﯾﺧﯽ،ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﭘﺮﻣﺣﺗوای ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ درﮐﺮاﭼﯽ، ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﻠل واﻧﮔﯾﺰه ھﺎی ﺳﻘوط دورۀ اﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺮﮔﯽ ازﺗﺎرﯾﺦ وﯾﺎدی ازرﺟﺎل ﻧﺎﻣدار، درﺑﺎرۀ ﻓدراﻟﯽ ﺷدن ﮐﺷور،وھﻣﭼﻧﺎن از ﺻﺣﺑﺗﮫﺎی ﻣﻌﻘول ودﻟﻧﺷﯾن وطن دوﺳﺗﺎﻧﻪ اﯾﺷﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "در
ﻻﺑﻼی واﻗﻌﯾت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﮐﻪ از ﺳوی ﮔﺮداﻧﻧدۀ ﻣﺣﺗﺮم ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺻﺎﺣب دﻋوت
ﻣﯾﺷدﻧد ،ﺑﺳﯾﺎرﻓﯾض ﺑﺮده ام  .ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺷﺎن در آرﺷﯾف ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن
آﻧﻼﯾن ﯾﮐﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮫم آﺛﺎرﻋﻠﻣﯽ -ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ درزﻣﯾﻧﻪ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺑﺮم ﮐﺷور ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ازﺟﻣﻠﻪ ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت ﻣﮫم و ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳپ داﮐﺗﺮﺻﺎﺣب ﮐﺎظم ،ﮐﺗﺎب »زﻧﺎن اﻓﻐﺎن،زﯾﺮ
ﻓﺷﺎرﻋﻧﻌﻧﻪ وﺗﺟدد« اﺳت ﮐﻪ در ﻧوع ﺧود از ﻣﮫﻣﺗﺮﯾن وﺑﮫﺗﺮﯾن آﺛﺎر

اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮود و ﺗﺎﺛﯾﺮ آن ﺑﺮﻣن ﭼﻧﺎن ﺑوده ﮐﻪ ﭘس از ﺧﺗم ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن ﺗﻘﺮﯾظ
ﻣﻔﺻﻠﯽ در  ٢٥ﺻﻔﺣﻪ ﺑﺮآن ﻧﮔﺎﺷﺗم ودر ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﮔذاﺷﺗم .
درﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺮﮔﮫﺎی آن ﺗﻘﺮﯾظ ﻧوﺷﺗم ﮐﻪ ،ﮐﺗﺎب » زﻧﺎن اﻓﻐﺎن زﯾﺮﻓﺷﺎرﻋﻧﻌﻧﻪ
وﺗﺟدد« ،ﯾﮐﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣورد زﻧﺎن اﻓﻐﺎن اﺳت ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧب داﻧﺷﻣﻧد ﻧﺎﻣدارﮐﺷورﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،ﺳﺎﺑق اﺳﺗﺎد اﻗﺗﺻﺎد ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ وﻣﺂﺧذ ﻣﺗﻌدد داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻟﯾف ﺷده ودر ٢٠ﻓﺻل و ٦٠٢
ﺻﻔﺣﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت.
ﮐﺗﺎب ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری و ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر روان ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش آﻣده اﺳت،ﻣن ادﺑﯾﺎت
آﻧﺮا ﺷﺑﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾک رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯾﺮاب و ﻣوﺟدار ﮐﻪ ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﭼﺷم ﺑﯾﻧﻧده را ﺑﺧود ﺟﻠب
ﻣﯾﮐﻧد ،واﻧﺳﺎن را ﮔﺎه دﭼﺎر ﺣﯾﺮت وﮔﺎھﯽ اراﻣش ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﯾﺎﻓﺗم .ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی دﻗﯾق
ازاوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور در ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷورﺷﮫﺎ وﺑﻐﺎوﺗﮫﺎ وﺳﺮﮐوب
ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎ ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز و ﺗﮫﺎﺟم ﺑﯾﮔﺎﻧﮔﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎ ھﻣﺮاه ﺑوده اﺳت ،ﺷﺑﯾﻪ ھﻣﺎن
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ﻣوﺟﮫﺎﯾﯽ اﻧد ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﻣد وﺟﺰر رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورﻧد.
از ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوا،اﯾن ﮐﺗﺎب از ﻧﺷﯾب وﻓﺮاز ھﺎی زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ
وﻓﺮھﻧﮔﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﮐﺎﯾت دارد ﮐﻪ در طول ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑﺎ
ﻣﺷﻘﺎت و ﻣﺷﮐﻼت ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﺑوده اﻧد و ﺑﺎر اﯾن ھﻣﻪ ﻣﺷﮐﻼت را ﺻﺑوراﻧﻪ ﺑﺮدوش
ﮐﺷﯾده اﻧد.
درﮐﺗﺎب ﻣوردﺑﺣث ﻣﺎ ،ﻣؤﻟف ﺑﺎ ﻗﻠم ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺧوﯾش ﻣوﻗف زﻧﺎن را)ﭼﻪ ﺷﮫﺮی ،ﭼﻪ
روﺳﺗﺎﺋﯽ وﭼﻪ ﮐوﭼﯽ( در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣد
ﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ و ﻣﻘﺎم زن را ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺎدر،ھﻣﺳﺮ وﺷﺮﯾک زﻧدﮔﯽ ﻣﺮد و ﭘﺮورش دھﻧده
ﻋﺮﺿﮥ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ارج ﮔذاﺷﺗﻪ
ﻓﺮزﻧدان ﺧﺎﻧواده و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده اﻗﺗﺻﺎد ﻓﺎﻣﯾل از راه
ِ
وﻧﻘش آﻧﺎن را در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺗﺷﮐﯾل ﻓﺎﻣﯾل و ﺗﺮﺑﯾت ﻓﺮزﻧدان ﺳﺎﻟم و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪ
ھﺎی زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی،ﺑﻪ ﺗﺣﻠﯾل ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺟﺎ دارد ھﺮﺑﺧش ازاﯾن ﺗﺣﻠﯾل
ھﺎی ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻪ درﻧﺻﺎب آﻣوزﺷﯽ ﮐﺷور ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷوﻧد و در ﻣﮐﺎﺗب وﻣدارس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧدان اﻓﻐﺎن ﺗدرﯾس ﮔﺮدد ﺗﺎ ﮐودﮐﺎن وﻧوﺟواﻧﺎن وطن از آن ﺑﯾﺎﻣوزﻧد و از ﮐودﮐﯽ ﻗدر
و ﻣﻧﺰﻟت زن را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺧواھﺮ ،ﻣﺎدر وھﻣﺳﺮ وﺷﺮﯾک زﻧدﮔﯽ آﯾﻧده درﺟﺎﻣﻌﻪ در ذھن
ودﻣﺎغ ﺧود ﺟﺎی دھﻧد ودر ﺑﺰرﮔﺳﺎﻟﯽ آﻧﺮا درﺣق زن ودﺧﺗﺮ ﺧوﯾش رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﯾﮐﯽ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﮫم اﯾن ﮐﺗﺎب ،ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﺎظ وﮐﻠﻣﺎت ﻣوھن ورﮐﯾک ﺑﻪ
آدرس اﺷﺧﺎص واﻓﺮاد ﻣﺧﺎﻟف ﻧظﺮوطﺮزﺗﻔﮐﺮ ﻣؤﻟف اﺳت .ﻣوﻟف ﺑدون ﺣب وﺑﻐض
ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﺷﺧﺎص ﻣؤﺛﺮ درﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺢ روش ﮐﺎرﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران وارﺑﺎب
ﻗدرت ،ﺳودﻣﻧدی ﯾﺎ ﻋدم ﺳودﻣﻧدی ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاران ﮐﺷور را ﺑﯾﺎن ﮐﺮده وﻗﺿﺎوت را
ﺑﻪ ﺧواﻧﻧده ﺧود واﮔذارﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ روﺷﯽ اﺳت ﻣطﺑوع واز ﺗوان ھﺮﮐﺳﯽ ﭘوره ﻧﯾﺳت.
ﮐﺗﺎب ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺷﮐﻼت ﻋدﯾده ﺑﺮﺳﺮ راه ﭘﯾﺷﺮﻓت زﻧﺎن ﮐﺷور ﻧﻣﯽ ﭘﺮدازد،
ﺑﻠﮐﻪ ﻋﻠل اﯾن ﻣﺷﮐﻼت وﻣﺻﺎﯾب وآﻻم ﺗﺣﻣﯾل ﺷده از ﺳوی رژﯾم ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد ﻣﺗﮐﯽ ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﻧﻔذ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ارﺗﺟﺎع واﺳﺗﻌﻣﺎر را ﻧﯾﺰ ﺗﺷﺮﯾﺢ ﻣﯾﮐﻧد .ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺣﻠﯾل ھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ازاوﺿﺎع واﺣوال رژﯾم ھﺎی ﺑﺮﺳﺮاﻗﺗدار دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در طول ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم  ،ھﻣﻪ
ﮔﯽ ار ﺟﺎﻟب ﺗﺮﯾن وﺳودﻣﻧدﺗﺮﯾن ﺑﺣث ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧد ﮐﻪ ﺧواﻧدن ھﺮﯾک ازآن ﻣﺑﺎﺣث
دراﯾن ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ دارای ﮐﯾﻔﯾت وارج ﻓﺮاوان اﻧد .ﺑطورﻣﺛﺎل ،ﺗﺣﻠﯾل طوﻣﺎرﺗﮐﻔﯾﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن
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ﷲ از ﺳوی ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠم ﺣﺿﺮت ﺻﺎﺣب ﻓﺿل اﺣﻣدﻣﺟددی ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده
ودر ﭘﺎﯾﺎن آن اﻣﺿﺎی اراﮐﯾن دوﻟت ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده اﺳت ،ﯾﮐﯽ از ﺗﺣﻠﯾل
ھﺎی ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻪ اﯾﺳت ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧظﯾﺮآﻧﺮا ﻣن در ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾﮔﺮﮐﺷور ﻧدﯾده ام.
ﺧواﻧدن آن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷﻧﺎﺧت دﻗﯾق ﺗﺮﻣﺳﺎﯾل آﻧﺰﻣﺎن اﻧد،ﺷﺎﯾد
ﺟﺎﻟﺑﺗﺮﯾن ﺑﺧش ﻓﺻل ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ دوره اﻏﺗﺷﺎش ﺑﺎﺷد) .رک :ﺻص (٢٠٤ -١٩٣ﺑﺣث ھﺎی
ﺗﺎزه وﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺟﺎﻟب دراﯾن ﮐﺗﺎب آﻧﻘدر زﯾﺎد اﺳت ﮐﻪ ﻣن در ﻣﺎﻧده ام ﮐداﻣﯾک را
اوﻟﺗﺮاﻗﺗﺑﺎس واراﺋﻪ ﮐﻧم.
ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﮐﺗﺎب زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،در زﯾﺮﻓﺷﺎرﻋﻧﻌﻧﻪ وﺗﺟدد ،ﯾﮐﯽ از آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ
اﺳت ﮐﻪ داﺷﺗن آن ﺑﺮای ھﺮﯾک از ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻓﻐﺎن از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮود.
ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺻﺑور وﻣﺎدران زﺟﺮدﯾدۀ اﻓﻐﺎن ﺗوﺻﯾﻪ ﻣﯾﮐﻧم.
ﺑﺮای اﯾن اﺳﺗﺎدان ﻓﺎﺿل طول ﻋﻣﺮ وﺻﺣت ﮐﺎﻣل آرزو ﻣﯾﮐﻧم.
ﭘﺎﯾﺎن٢٠١٣ /٦ /٢
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مقالۀ بيست وچھارم

جشن شب يلدا
ﯾک ﺳﺧﻧور روﺷﻧﺿﻣﯾﺮ ﺷب ﯾﻠدا را ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد:
يلدا شبی به طول تاريخ
تپشھای قلبم را به باورخاطره ھايم پيوند ميزنم.
وسرزمينی را که ھمزادخاک است وکھن تر ازتاريخ،
برای نوباوگان خاک وتازه به دوران رسيدگان تاريخ زمزمه ميکنم.
زمزمه ميکنم که:
من از نسل شب شکنان روزگارم.
من از نسل نور آفرينان پاک
ازساللۀ پاک آريائيان برد بارم،
منم ميراث ھزاران سالۀ زمين،
ھمان از شرق تاغرب گسترده آغوش،
ھمان پيام آور مھر ودوستی،
ھمان گرفته درفش آشتی بردوش
نه خود ستيزم ،نه ديگر ستيز١.
ﺷب ﻳﻠدا ،طوﻻﻧﻰ ﺗرﻳن ﺷب ﺳﺎل ﻳﺎ آﺧرﻳن ﺷب ﭘﺎﺋﻳز )ﻣطﺎﺑق ٢١
دﺳﻣﺑرﺳﺎل ﻋﯾﺳوی(اﺳت .در داﻧﺷﻧﺎﻣﮥ آزاد وﯾﮐﯽ ﭘﯾدی،در ﺑﺎرۀ ﺷب ﯾﻠدا
ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﻪ :ﺷب ﯾَﻠدا ﯾﺎ ﺷب ّ
ﭼﻠﻪ ﯾﮐﯽ از ﺟﺷنھﺎی ﮐﮫن اﯾراﻧﯽ)آرﯾﺎﺋﯾﺎن(
اﺳت ...ﯾﻠدا ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯾن ﻏروب آﻓﺗﺎب از  ۳۰آذر )=  ٢١دﺳﻣﺑر( ﺗﺎ طﻠوع
-١از پيام تبريکی خانم زويا مجد به مناسبت جشن سب يلدا،سال٢٠١٣
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آﻓﺗﺎب در اول ﻣﺎه دی )ﻧﺧﺳﺗﯾن روز زﻣﺳﺗﺎن( ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷود.اﯾن ﺷب
ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﺎ ﺷروع ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن در ﻧﯾﻣﻛره ﺷﻣﺎﻟﯽ زﻣﯾن و ﺑﻪ ھﻣﯾن
دﻟﯾل از اﯾن ﺷب ﺑﻪ ﺑﻌد  ،طول روز ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر و طول ﺷﺑﮫﺎ ﻛوﺗﺎه ﺗر ﻣﯾﺷود.
ﺑﻪ ﺳﺧن دﯾﮔر،ﺧورﺷﯾد در ﺣرﮐت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧود ،در آﺧر ﺧزان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯾن
ﺗرﯾن ﻧﻘطﻪ اﻓق ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﻣﯾرﺳد ﮐﻪ ﻣوﺟب ﮐوﺗﺎه ﺷدن طول روز و
اﻓزاﯾش زﻣﺎن ﺷب ﻣﯾﺷود .اﻣﺎ از آﻏﺎز زﻣﺳﺗﺎن ﺧورﺷﯾد دﮔرﺑﺎره ﺑﺳوی
ﺷﻣﺎل ﺷرق ﺑﺎز ﻣﯾﮔردد ﮐﻪ ﻧﺗﯾﺟﮥ آن اﻓزاﯾش طول روز و ﮐﺎھش ﺷب اﺳت.
ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔر ،در ﺷﺷﻣﺎھﻪ آﻏﺎز ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺗﺎ آﻏﺎز زﻣﺳﺗﺎن ،در ھر ﺷﺑﺎﻧﻪ
روز ﺧورﺷﯾد ،اﻧدﮐﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻣﺣل ﭘﯾﺷﯾن ﺧود در اﻓق طﻠوع ﻣﯾﮐﻧد ﺗﺎ در
ﻧﮫﺎﯾت در آﻏﺎز زﻣﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد ﺟﻧوﺑﯽ ﺧود ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ٢٣/٥
درﺟﻪ از ﺷرق ﯾﺎ ﻧﻘطﻪ اﻋﺗداﻟﯾن ﺑرﺳد.از اﯾن روز ﺑﻪ ﺑﻌد ،ﻣﺳﯾر ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
ھﺎی طﻠوع ﺧورﺷﯾد ﻣﻌﮐوس ﺷده و دوﺑﺎره ﺑﺳوی ﺑﺎﻻ و ﻧﻘطﻪ اوج ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑﺎز ﻣﯾﮔردد .آﻏﺎز ﺑﺎزﮔﺷﺗن ﺧورﺷﯾد ﺑﺳوی ﺷﻣﺎﻟﺷرق و اﻓزاﯾش طول روز،
در اﻧدﯾﺷﻪ و ﺑﺎورھﺎی ﻣردم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان زﻣﺎن ﺗوﻟد دﯾﮔرﺑﺎرۀ ﺧورﺷﯾد،
داﻧﺳﺗﻪ ﻣﯾﺷد ﺑطوری ﮐﻪ آن را ﮔراﻣﯽ و ﻓرﺧﻧده ﻣﯾداﺷﺗﻧد١.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دورۀ ﻏزﻧوﯾﺎن از اﯾن ﺟﺷن در ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ وادﺑﯽ
ﻓراوان ذﮐر ﺷده اﺳت .وﺑﻌد از دورۀ ﻏزﻧوﯾﺎن از ﺟﺷن ﺷب ﯾﻠدا ﭼﻧدان
ذﮐری در ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾده ﻧﻣﯾﺷود.ﻋﻠت آن ،ﻣﺧﺎﻟﻔت روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن
اﺳت ﮐﻪ اﯾن آﺋﯾن را رﺳم ﭘﺎرﺳﯾﺎن وزرﺗﺷﺗﯾﺎن ﻣﯾداﻧﻧد وﺑﺟﺎ آوردن آن را
ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ وﻧﺎروا ﻣﯾﺧواﻧﻧد ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ،ﺷب ﯾﻠدا رادر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷب ﭼﻠﻪ ﺟﺷن ﻣﯽﮔﯾرﻧد .واز ﺳوی اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺷﺎﻋران
وﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺗﺣﺻﯾل ﮐردﮔﺎن در ﺷﮫرھﺎی ﺑزرگ ھرات و ﺑﻠﺦ و ﮐﺎﺑل ،ﺑﻪ
طور ﮔﺳﺗرده و ھﻣﺎھﻧگ ﺟﺷن ﺷب ﯾﻠدا ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود .اﻓﻐﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾن
روﯾداد را ﺟﺷن ﻣﯽﮔﯾرﻧد از آن ﺑﻪ ﻋﻧواﻧﯽ ﯾﮐﯽ از ﺳﻧتھﺎی ﮐﮫن ﺧود ﯾﺎد

- ١ويکی پيديا،زيرکلمۀ جشن شب يلداکليک شود
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ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﺑزرﮔداﺷت از ﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻔظ آﯾﯾن
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن اﺳت.
اﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن ﭼرا ﺑﯾش از دﯾﮔران ﺷب ﯾﻠدا را ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؟
ﺷﺎﻳدﻋﻠت اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﻪ آرﯾﺎﺋﻳﺎن از روزﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﮔردش ﺧورﺷﻳد ﺳﺎل آﺷﻧﺎ ﺷده
اﻧد ،ﺧرم روز دﻳﻣﺎه را ﻳﮐﻰ از روزھﺎى ﺧورﺷﻳد ﻧﺎﻣﻳده اﻧد ،زﻳرا از اﻳن
روز اﺳت ﮐﻪ ﺧورﺷﻳد دوﺑﺎره ﺑﻪ رﺷد ﻣﻳﮔذارد و طوﻻﻧﻰ و طوﻻﻧﻰ ﺗر
ﻣﻳﺷود .
ﺑﻪ ﺑﺎورﭘﺎرﺳﯾﺎن ،ﺷب ﯾﻠدا ،ﺷب ﺗوﻟد ﺧورﺷﻳد ﻳﺎ ﺷب ﭘﻳروزى ﻧور ﺑر
ﺗﺎرﻳﮐﻰ و ظﻠﻣت اﺳت .اﯾراﻧﯾﺎن ﺑطور ﻋﻣوم اﻳن ﺷب را ﺑﺎ اﻓروﺧﺗن ﺷﻣﻊ و
آﺗش و ﺧوردن اﻧﺎر و ھﻧدواﻧﻪ و ﭼﮫﺎر ﻣﻐز و ھﺳﺗﻪ زردآﻟو و ﮔﻔﺗن ﺣﮐﺎﻳﺎت
دﻟﭘذﻳر و ﺷوﺧﻰ ھﺎى ﺑﺎ ﻣزه ﺟﺷن ﻣﻳﮔﻳرﻧد و ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ وﺧوﺷﻰ ﻣﻰ
ﭘردازﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﻪ ﺧوردن اﻳن ﻣﻳوه ھﺎ ﺑﻳﻣﺎرى را از ﺗن اﻧﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﮫﺎر
آﻳﻧده ﺑدور ﻣﻳدارد.

ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎﯾﯽ از آراﯾش ﺳﻔره ھﺎی ﺷب ﯾﻠدا )ﮔوﮔل(
ﭘﺎرﺳﻳﺎن درﻗدﻳم روز ﻓرداى ﺷب ﻳﻠدا ﻳﻌﻧﻰ اول »دى « را ﻧﻳز ﺟﺷن
ﻣﻳﮔرﻓﺗﻧد و آن را »ﺧرم روز« ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻳدﻧد .
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ﺑراى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳن ﭘرﺳش ﮐﻪ ﭼرا ﭘس از ﻧوروز ﺗﻧﮫﺎ آﺋﻳن ﺷب ﻳﻠدا،
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧده اﺳت  ،ھﻳﭻ ﺳرﭼﺷﻣﻪ ﻣﻌﺗﺑرﺗﺎرﻳﺧﻰ ﺑﺟز
ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎى اﺑورﻳﺣﺎن ﺑﻳروﻧﻰ و ھم ﻋﺻرش ﮔردﻳزى درﻳن ﺧﺻوص ﻣﺎ را
ﻳﺎرى ﻧﻣﻲ رﺳﺎﻧد .ﮔردﻳزى در زﻳن اﻻﺧﺑﺎر ،زﻳرﻋﻧوان » اﻧدرﺷرح ﺟﺷﻧﮫﺎ
و ﻋﻳدھﺎى ﻣﻐﺎن« ﻣﻳﻧوﻳﺳد» :ﻣر ﻣﻐﺎن را ﺟﺷن ھﺎى ﻓراوان ﺑوده اﺳت اﻧدر
روزﮔﺎر ﻗدﻳم و ﻣن آﻧﭼﻪ ﻳﺎﻓﺗم  ،اﻳن ﺟﺎ ﺑﻳﺎورم « و ﺳﭘس در ﺑﺎره ﻧﺧﺳﺗﻳن
روز دى وﺟﺷن »دﻳﮔﺎن« ﻣﻳﮔوﻳد » :اﻧدرﻳن روز ﺟﺷن ﺧرم روز ﺑود .و اﻳن
ﻣﺎه دى ﺑﻪ ﻧزدﻳک ﻣﻐﺎن ﻣﺎه ﺧداى اﺳت و اول روز او را ھم ﺑﻪ ﻧﺎم او
ﺧواﻧﻧد ،و اﻳن روز را ﺳﺧت ﻣﺑﺎرک داﻧﻧد«.

١

اﺑورﻳﺣﺎن ﺑﻳروﻧﻰ داﺳﺗﺎن ﺟﺎﻟﺑﻰ از ﻣراﺳم »ﺧُرم روز« )ﺟﺷن اول
دى( ﻣﻰ آورد ﮐﻪ ھﻳﭻ ﻣؤرﺧﻰ ﻧﻣﻳﺗواﻧد از ﮐﻧﺎرآن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﮔذرد .و آن
اﻳﻧﮐﻪ » :دﻳﻣﺎه و آن را ﺧورﻣﺎه ﻧﻳز ﻣﻳﮔوﻳﻧد ،ﻧﺧﺳﺗﻳن روزآن ﺧرم روز اﺳت
 .و اﻳن روز و ﻣﺎه ھر دو ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧداى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﮐﻪ ھرﻣزد اﺳت  ،ﻧﺎﻣﻳده ﺷده.
ﻳﻌﻧﻰ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮐﻳم و ﺻﺎﺋب راﺋﻰ آﻓرﻳدﮔﺎر .و درﻳن روز ﻋﺎدت اﻳراﻧﻳﺎن
ﭼﻧﻳن ﺑود ﮐﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﺧت ﺷﺎھﻰ ﺑﻪ زﻳرﻣﻰ آﻣد و ﺟﺎﻣﮥ ﺳﭘﻳد ﻣﻰ ﭘوﺷﻳد
و در ﺑﻳﺎﺑﺎن ﺑرﻓرش ھﺎى ﺳﭘﻳد ﻣﻰ ﻧﺷﺳت و درﺑﺎن ھﺎ و ﻳﺳﺎوﻻن و ﻗراوﻻن
راﮐﻪ ھﻳﺑت ﻣﻠک ﺑدان ھﺎﺳت ،ﺑﮐﻧﺎر ﻣﻰ راﻧد .و در اﻣور دﻧﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺑﺎل ﻧظر
ﻣﻳﻧﻣود و ھرﮐس ﮐﻪ ﻧﻳﺎزﻣﻧد ﻣﻳﺷد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺧن ﺑﮔوﻳد ،ﺧواه ﮔدا ﺑﺎﺷد،
ﻳﺎ دارا و ﺷرﻳف ﺑﺎﺷد ﻳﺎ وﺿﻳﻊ  ،ﺑدون ھﻳﭻ ﺣﺎﺟب و درﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧزد ﺷﺎه ﻣﻰ
رﻓت و ﺑدون ھﻳﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺎ او ﮔﻔﺗﮔو ﻣﻳﮐرد و در اﻳن روز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن
و ﺑرزﻳﮔران ﻣﺟﺎﻟﺳت ﻣﻳﮐرد و در ﻳک ﺳﻔره ﺑﺎ اﻳﺷﺎن ﻏذا ﻣﻳﺧورد و ﻣﻳﮔﻔت
 :ﻣن اﻣروز ﻣﺎﻧﻧد ﻳﮐﻰ از ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم و ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرادرھﺳﺗم ،زﻳرا ﻗوام دﻧﻳﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎى اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﻰ ﺷود و ﻗوام ﻋﻣﺎرت آن ھم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳت  .و ﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را از رﻋﻳت ﮔزﻳرى اﺳت و ﻧﻪ رﻋﻳت را ازﭘﺎدﺷﺎه .و

 -١بحواله جشنھای آئين برگزاری جشنھای ايرانی ،ازموبد اردشيرآذرگشسب ،بيرونی ،آثارالباقيه،
ص ٢٩٠ببعد
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ﭼون ﺣﻘﻳﻘت اﻣر ﭼﻧﻳن ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﻣن ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺳﺗم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرزﻳﮔران
ﺑرادر ﺧواھم ﺑود و ﻣﺎﻧﻧد دو ﺑرادرﻣﮫرﺑﺎن ﺧواھﻳم ﺑود .ﺑﻪ ﺧﺻوص ﮐﻪ دو
ﺑرادر ﻣﮫرﺑﺎن  ،ھوﺷﻧگ و دﻳﮔر ﭼﻧﻳن ﺑودﻧد١« .
ﺑﻪ ﻧظر ﻣن  ،اﻳن آﺋﯾن ﺳﺎﺑﻘﮥ طوﻻﻧﯽ ﺗر از ﻋﺻرزرﺗﺷت دارد وﺑﻪ
ﻗﺑل از زﻣﺎن زرﺗﺷت ﺑرﻣﯾﮔردد،ﯾﻌﻧﯽ از ﺑﻘﺎى آﺋﻳن ﻣﯾﺗراﺋﯽ ﯾﺎﺧورﺷﻳد
ﭘرﺳﺗﻰ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧگ وﺻﺑﻐﮥ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻳﺎن ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻓﻼت اﻳران ﺗﺎ
ﮐﻧون ﺑﺟﺎ ﻣﺎﻧده واز آن در ﺗﻣﺎم ﺷﮫرھﺎی ﻓﻼت اﯾران و ﺣﺗﯽ در اروﭘﺎ و
اﻣرﯾﮐﺎ ﺗﺎ آﺳﺗراﻟﯾﺎ از ﺳوی اﯾراﻧﯾﺎن ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
درﺳﯾﺳﺗﺎن ﺷب ﯾﻠدا را ﺑﻧﺎم ﺷب ﭼﻠﻪ ﮔراﻣﯽ ﻣﯾدارﻧد وﺳﺎﻟﮫﺎ ﭘﯾش ﮐﻪ
ھﻧوز ﺧﺑری از ﺑرق ووﺳﺎﯾل ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی ﺻوﺗﯽ وﺷﻧﯾدار ودﯾداری ﻧﺑود،
ﻣردم ﺑﺎ روﺷن ﮐردن آﺗﺷﯽ از ھﯾزم در اﺟﺎق ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ درﻣرﮐز روﺳﺗﺎ ،ﺑﻪ
ﺳﺧﻧﺎن وﻗﺻﻪ ھﺎی ﮐﮫن ﺳﺎل ﺗرﯾن ﻣرد دھﮐده ﮔوش ﻓراﻣﯾدادﻧد و از ﺷﻧﯾدن
داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی رزﻣﯽ ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ وﯾﺎ ﻗﺻﻪ ھﺎی اﻣﯾرﺣﻣزۀ ﺻﺎﺣب ﻗران) ﺣﻣزه
ﭘﺳرﻋﺑدﷲ آذرک ﺷﺎری ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ( دل ودﻣﺎغ ﺧود را ﺗر وﺗﺎزه ﻣﯾﮐردﻧد .اﻣﺎ
اﻣروزه ﺑﺎ ورود وﺳﺎﯾل ﺗﺧﻧﯾک ﻣﻌﺎﺻر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ودﯾش آﻧﺗن ھﺎی
اﻟﮐرﺗوﻧﯾﮐﯽ ﻣﺟﮫزاﻧد ،ﺧود ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻوﺗﯽ ودﯾداری ،ﺑﺎ
ﭘﯾﺷﮐش ﮐردن ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی رﻧﮔﯾن زﻧده ،زﺣﻣت راواﯾﺎن وﻗﺻﻪ ﮔوﯾﺎن را ﮐم
ﻣﯾﮐﻧﻧد وﻣردم ھم ﺑﺎ ﺧوردن اﻧواع ﻣﯾوه ھﺎی ﺧﺷﮐﺑﺎر وﺗرﺑﺎردﯾﮔر ازطوﻻﻧﯽ
ﺑودن ﺷب ﯾﻠدا وﺳردی ﭼﻠﮥ ﮐﻼن ھراﺳﯽ ﺑدل راه ﻧﻣﯾدھﻧد وﺧوش
وﺧوﺷﺣﺎل آن ﺷب را ﺑﻪ آﺧر ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد.
ﭘﺎﯾﺎن٢٠١٤ /١٢/٢١

 -١بحواله ھمان منبع  ،ازموبد اردشيرآذرگشسب ،بيرونی ،آثارالباقيه  ،ص٢٩۵
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مقاله بيست وپنجم

نقدی برمقالۀ پالوچان وعياران
ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﻣﺣﺗﺮم ﺑﺎری ﺟﮫﺎﻧﯽ را در ﻣورد »پايلوچان اوعياران« ﺧواﻧدم ،اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ھم اﻧﺗﻘﺎدی اﺳت وھم ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ وھم ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ،ازاﯾن ﺟﮫت دﻟﭼﺳپ اﺳت،وﻟﯽ از ﭼﻧد
ﻟﺣﺎظ دارای ﮐﻣﯽ وﮐﺎﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ درک اﻧﺳﺎن را در ﻓﺮق "ﻋﯾﺎر" از "دزد" و"ﭘﺎﯾﻠوچ"
ﻣﻐﺷوش ﻣﯾﮐﻧد وﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﭘﯾﺎم اﺻﻠﯽ واﺳﺎﺳﯽ ﻣورﺧﺎن ﻧﺎﻣورﮐﺷوررا
در ﻣورد ﻋﯾﺎران،در ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت.ھﺮآدم ﺑﯾﺳواد وﺑﺎﺳوادی ﻣﯾداﻧد ﮐﻪ دزد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ
وﮐﺎرش ﭼﯾﺳت؟ وﻟﯽ ھﺮآدم ﺑﯾﺳواد وﺑﺎﺳوادی ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﻪ "ﻋﯾﺎر" ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ وﻣﺮاﻣش
ﮐداﻣﺳت ؟ ﻋﯾﺎر ،ﺟواﻧﻣﺮد اﺳت ،راﺳت ﮔو اﺳت،راﺳت ﮐﺎراﺳت  ،ﻧﻣک ﺷﻧﺎس
اﺳت،ﯾﺎر وﯾﺎور ﻣظﻠوﻣﺎن اﺳت؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دزد ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﺑﺎ اﺧﻼق ﻧﯾک ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ اﺳت.
دزد  ،دروﻏﮔواﺳت،ﭘﻧﮫﺎن ﮐﺎراﺳت ،ﭼﺷﻣش دﻧﺑﺎل ﻣﺎل ﺣﺮام وﺑﺎﻻزدن ازﺟﯾب ﻣﺮدم
اﺳت .ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﺮدن ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻋﯾﺎر ﺑﺎ ﻧﺎدراﻓﺷﺎر وﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل ﮐﻪ
ھﺮﯾک ﺷﺎن ﻗﺑل از ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﯾدن رھﺰﻧﯽ ﮐﺮده اﻧد وھﻧﮔﺎم ﻗدرت ،دﺳت ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ
زده وﻣﺮدم ﻋﺎم را ﮐﺷﺗﻪ اﻧد  ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﭼﻧدان دﻗﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت .ﮐﺮﮐﺗﺮھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و
ﻣﺗﻔﺎوت از ھﻣدﯾﮔﺮ را ﮐﻪ ھﺮﯾک در ﻣﻘطﻌﻪ ﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻘدرت رﺳﯾده اﻧد و ﻣﻣﮐن ﯾک
ﮐﺎر ﻣﺷﺎﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ھدف ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ ھم ﻣﺧﻠوط ﮐﺮدن ،ﺑﻪ اﺻطﻼح اﯾﺮاﻧﯽ
ھﺎ ،ﺧوب وﺑد را ﻗﺎطﯽ ﮐﺮدن اﺳت.
آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد»:زموږ ځينو مورخينو عيار او کاکه او پايلوچ يو شان خلک
بللي دي؛ او څرنګه چي دوی عيارانو ته يو ډول خاصه عقيده درلوده نو ټول ھغه مثبت
صفتونه چي د عيارانو لپاره ذکر سوي وه ھغه يې کاکه او پايلوچ ته ورانتقال کړي او
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ھغوی يې د ټولني د يوه مثبت عنصر په حيث پيژندلي دي .مرحوم مير غالم محمد غبار،
وروسته له ھغه چي عياران د ټولو اجتماعي ،اخالقي او مذھبي ښيګڼو څښتنان بولي ،دا
ھم زياتوي چي عيارانو د خارجي يرغلګرو او د مالکانو د طبقې او دولت پر ضد مبارزه
کوله ) .افغانستان در مسير تاريخ ص (٩٠
مرحوم غبار وروسته د کابل د کاکه ګانو په باب ليکي چي دغو خلکو تر شلمي پيړۍ
پوري ژوند کړی دی او په کابل کي د کاکه او کندھار کي د ځوان په نوم ياديدل«...
مرحوم غبار وروسته ليکي چي په پای کي کاکه ګي ھم خرابه سوه او ډير بد خلک دغه
صف ته ور ننوتل.دغه راز مرحوم عبدالحی حبيبي ھم د عيارانو د ښو صفاتو د يادولو
په ترڅ کي ليکي چي د دې ځوانمردانو پاته شوني تر دې وروستيو وختونو پوري د
افغانستان په ښارونو کي موجود وه .دا کسان يې په کابل کي کاکه ،په قندھار کي ښه
ځوان او په شمالي والياتو کي آلوفته بلل ) .افغانستان بعد ازاسالم ص «۶١٣
آﻧﭼﻪ در اﻗوال ﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر وﻣﺮﺣوم ﺣﺑﯾﺑﯽ دﯾده ﻣﯾﺷود،ھﯾﭻ ﯾﮐﯽ ﭘﺎﻟوﭼﺎن را در
زﻣﺮۀ ﻋﯾﺎران اﺳم ﻧﺑﺮده اﻧد ﺑﻠﮐﻪ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﯾﺎران در ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم »کاکه« ودر ﻗﻧدھﺎر ﺑﻧﺎم
»ښه ځوان« ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ښه ځوان را ﺑﺎ ﭘﺎﻟوچ ﯾﮐﯽ ﭘﻧداﺷت .ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘس
ازﺑﺮﺷﻣﺮدن ﻧﺎﻣﮫﺎی ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن ﻗﻧدھﺎر وﻣﺣﮐوم ﮐﺮدن اﺧﻼق ورﻓﺗﺎر آﻧﺎن واﯾﻧﮐﻪ اﻣﺮوز
دﯾﮔﺮ ازاﯾن طﺎﯾﻔﻪ در ﻗﻧدھﺎر واطﺮاف آن ﮐﺳﯽ ﺳﺮاغ ﻧﻣﯾﺷود ،ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯾﮔوﯾد:
»بايد ووايم چي کندھار د افتخاراتو ښار دی .د جاھلو پايلوچانو پر ځای ،چي زه خوشاله
يم نور په کندھار کي نسته ،بايد په ميرويس نيکه ،ميوند ،پاني پټ ،احمد شاه بابا،
شمس الدين کاکړ ،ميرزا حنان بارکزي ،مھردل خان مشرقي ،حبيبي صاحب ،کاکا
سيداحمد ،حبو اخوندزاده ،عبدالواسع اخوندزاده،محمد ګل نوري ،ويښو زلميانو او
اوسني ژوندي فرھنګ او ښايستو زلميانو او پيغالنو فخر وکړو«.
ﮐﺎش روﺷﻧﻔﮐﺮان ﮐوھداﻣن وﭘﺮوان وﮐﺎﭘﯾﺳﺎ ﻧﯾﺰ ﻣﺛل آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﺑﺰرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ
ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺣﯾث ﯾک آدم راھﺰن ،ﺿد ﺗﻣدن وﺿد ﻣﮐﺗب وﺗﻌﻠﯾم
وﺗﺣﺻﯾل وﺳﺮاﻧﺟﺎم آﻟﮥ دﺳت اﻧﮔﻠﯾس و ارﺗﺟﺎع ﺛﺑت ﺷده ،در ﮔذرﻧد وﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ
ﻣﯾﺮﺑﭼﻪ ﺧﺎن ﮐوھداﻣﻧﯽ وﻋﺑداﻟﻘﺎدرﺧﺎن )اوﭘﯾﺎﻧﯽ -ﭘﺮواﻧﯽ( وﻣﯾﺮﻣﺳﺟدی ﺧﺎن ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ
وﻣﯾﺮدروﯾش ﺧﺎن ﻗﺷﻘﺎری وﻣﯾﺮﺳﯾف اﻟدﯾن ﺧﺎن ﮔﻠدره ﺋﯽ وﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺗﺗﻣدره ﺋﯽ وﻏﯾﺮه
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ﻣﺮدان ﻣﺑﺎرز وﻧﯾﮐﻧﺎم ﭘﺮوان وﮐوھﺳﺗﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد وﺑﻪ ﯾﺎد ﺑود از ﺷﺧﺻﯾت آﻧﮫﺎ ﮐﻧﻔﺮ
اﻧس ھﺎﯾﯽ ﻋﻠﻣﯽ وﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺗﺮﺗﯾب ﺑدھﻧد وﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻧﮫﺎ را ﺑﺮﺣﺳﺗﻪ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺑطورﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺋﯽ از آﻧﮫﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﺷود؟
آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،ﺑﺮ دﯾدﮔﺎه ﻣﺛﺑت ﻣﺮﺣوم ﺣﺑﯾﺑﯽ ،وﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر وﻏﯾﺮه ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در
ﻣوردﻋﯾﺎران ،ﺑﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ ﮔﯾﺮی ﮐﻪ ﻋﯾﺎران »ماليکه« ﻧﺑودﻧد ،ﭘس ﭼﺮا از آﻧﮫﺎ اﯾن ھﻣﻪ
ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﺷود ،اﻋﺗﺮاض ﮐﺮده واﺧﻼق وﮐﺮدارﻋﯾﺎران را ﮐﻪ دﺳت ﺑﻪ رھﺰﻧﯽ ﻣﯾﺰدﻧد
وﺑﺮﺧﯽ ازاﯾن رھﺰﻧﺎن ﻣﺛل ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ،ﻧﺎدراﻓﺷﺎر وﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
رﺳﯾدﻧد ﻧﯾﺰ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳت.
ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻗﺑل ازاﯾن اﺷﺎره ﺷد،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯾﺎن ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث وﻧﺎدراﻓﺷﺎر وﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ
ﮐﺎﻧﯽ ھم از ﻟﺣﺎظ ﺷﺮاﯾط ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﯾدن وھم از ﻟﺣﺎظ ﮐﺮﮐﺗﺮ واھداف ﺷﺎن ھﯾﭻ
ﺷﺑﺎھت وھﻣﺳﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ،وھﯾﭻ ﻣؤرﺧﯽ آﮔﺎه ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر وﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ ﺻﻔت ﻋﯾﺎر ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮐﺮده اﺳت ،و ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮﺣوم ﺧﻠﯾﻠﯽ در ﯾک داﺳﺗﺎن ﺗﺧﯾﻠﯽ او
را ﺑﻧﺎم »ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن« ﺧواﻧده اﺳت ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎم اﻋدام ﭘدرﺧود ﻣﯾﺮزا ﻣﺣﻣدﺣﺳﯾن
ﺧﺎن ﻣﺳﺗوﻓﯽ اﻟﻣﻣﺎﻟک را در ﻧﺧﺳﺗﯾن ھﻔﺗﻪ ھﺎی رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد؛ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧد ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ »ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن«ھﺮﮔﺰ ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧدارد.
وﻣﺟﻣوﻋﻪ ﯾﯽ از ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﯽ ھﺎ وﭘﯾوﻧد زدﻧﮫﺎی ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ وﺧود ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت ﮐﻪ
ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ارزش واﻋﺗﺑﺎری ﻧدارد.آﻧﭼﻪ ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد»ﺗذﮐﺮة اﻻﻧﻘﻼب« ﻓﯾض
ﻣﺣﻣدﮐﺎﺗب اﺳت ﮐﻪ ﭼﺷم دﯾد ﺧود از ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺗﮐﺎﻧدھﻧدۀ دوران ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﻧﯽ را،
دوراﻧﯽ ﮐﻪ ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺑﮔﯾﺮ و ﺑﺑﻧد وﺑﺰن وﺑﮐش ﻣﺷﺮوطﻪ ﺧواھﺎن وﺗﺟﺎوز ﺑﺮ زﻧﺎن
ودﺧﺗﺮان ﮐﺎﺑل،ﺗوﺳط دارۀ دزدان ﺑﭼﮥ ﺳﻘﺎو ﺑود اﻓﺷﺎء ﻣﯾﮐﻧد .ﺑدون ﺷک آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺧواﻧدن ﺗذﮐﺮة اﻻﻧﻘﻼب ﮐﺎﺗب ھﺰاره ﭼﻧﺎن ﺑﺮآﺷﻔﺗﻪ ﺷده ﮐﻪ ﺗﺮ وﺧﺷک وﺧوب وﺑد را
ﯾﮐﺟﺎ در ﺗﻧور ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن اﻧداﺧﺗﻪ ﺗﺎ ﺑﺳوزﻧد وﺧﺎﮐﺳﺗﺮ ﺷوﻧد .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾک ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ
ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﯾک دزد ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﻪ ﺑود.ﻏﺑﺎر داﺳﺗﺎن دزدی ھﺎی وی را از
زﺑﺎن ﺧودش ﺗﺷﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳت .ھﻣﯾن دزد ﺑطور ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﻪ در ﺧدﻣت اﻧﮔﻠﯾس ﻗﺮارﮔﺮﻓت
وﭼﻧد ﺗﺎ ﺟﯾﺮه ﺧوار اﻧﮔﻠﯾس او را ﺣﻣﺎﯾت وﺗﺷوﯾق ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﻘﺎم ﺷﮐﺳت اﻧﮔﻠﯾس را در
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ﺟﻧگ اﺳﺗﻘﻼل از ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﺎﻧدن ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث و
ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ،دﺳت ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ وﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮔﻠﯾس درﮐﺎر ﻧﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ طﺑﯾﻌت ﺳﺮﮐش
وﺧﺻﻠت ﻣﺎﺟﺮاﺟوﺋﯽ وﻗدرت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و اﺳﺗﻌداد وﻣﮫﺎرت در اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ،
وﭘﯾﺮوزھﺎی ﻣﺗواﺗﺮ درﺟﻧﮔﮫﺎ ﻋﻠﯾﻪ دﺷﻣﻧﺎن و اﺷﻐﺎﻟﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ  ،آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺧت
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯾد.
دراﯾﻧﺟﺎ آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﭘﯾﺎم ﻣؤرﺧﺎن ﻧﺎﻣورﮐﺷور در ﺑﺎره ﻋﯾﺎران ﺗوﺟﻪ
ﻣﯾﮐﺮد .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐردن از اﺧﻼق وﮐرﮐﺗر ﻧﯾﮐوی ﻋﯾﺎران از ﻗﺑﯾل :شجاعت،
مردانگی ،جوانمردی  ،پای بندی به عھد وقول ،دروغ نگفتن ،خيانت نورزيدن ،غدر
نکردن  ،به زن ودختر مردم به چشم بد نديدن ،حق کسی را نخوردن،از مظلومان
وبينوايان دفاع کردن و برضد زورمندان ومستبدان قيام کردن واز جان گذشتن ،پاس
دوستی و رفاقت را نگھداشتن ،کمک کردن به مستمندان وپول بدست آوردن از طريق
بدرقۀ کاروانھای تجارتی بين شھرھا از راه ھای دشوار گذشتن وبا قبول خطرجانی
وظايف خود را بدرستی انجام دادن وامثال اين اعمال ،که ازمھمترين ارزشھای فرھنگی
واجتماعی جامعه ما تا ھمين اواخر بشمارميرفت  ،در واقع خواسته اند اين فرھنگ
ھمچنان در جامعه زنده نگھداشته شود تا جوانان ما شخصيت خود را با اخالق واطوار و
روش پسنديده آراسته سازند واز دروغ و دغل بازی وتجاوز به مال وناموس ديگران
بپرھيزند.
اﯾﻧﮐﻪ اﯾن ﻓﺮھﻧگ ﺑﻌد از ﯾورش ﻣﻐول دﭼﺎر ﻧﺎ ھﻧﺟﺎری ﮔﺮدﯾد وﮐﺳﺎن دﯾﮔﺮی ﺑﻧﺎم
اھل»ﻓﺗوت« ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧد و ﺻﻔﺎت ﻓﺗوت وﺟواﻧﻣﺮدی را ﺑﺎ ﺗﺻوف ﮔﺮه زدﻧد وﺑﺮای آن
 ٧٢ﺷﺮط وﺿﻊ ﮐﺮدﻧد وﻣﻘﺎم »ﻓﺗﯽ ﯾﺎ ﺟواﻧﻣﺮد« را ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺑﮥ اوﻟﯾﺎ ء ﺑﺎﻻﺑﺮدﻧد و رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ
ﻋﻧﺎﺻﺮ اوﺑﺎش وﭼﺎﻗو ﮐش وﭼﺮﺳﯽ وﺑﻧﮔﯽ و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﭘﺎﻟوﭼﺎن در آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺗﻧد وﺧود
ﺧﯾﺮ وﺧداﺷﻧﺎس واﻧﻣود ﮐﺮدﻧد ،ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر وﻣﺮﺣوم
را ﻣﺮدﻣﺎن ّ
ﺣﺑﯾﺑﯽ ،ﻧدارد وﻧﺑﺎﯾد آﻧﺮا ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺗوﺻﯾف ﺑﺮﺣق آﻧﮫﺎ از ﻋﯾﺎران ﻋﮫد ﺑﺎﺳﺗﺎن داﻧﺳت.

دراﯾن زﻣﯾﻧﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﮐﺗﺎب ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ دوﺟﻠدی آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺣﯾدر ﯾﻘﯾن زﯾﺮﻧﺎم »آئين
عياری« رﺟوع ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده ودر آرﺷﯾف
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ﻧوﯾﺳﻧده ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﯾﺑﺎﺷد.وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧش ﺳوم ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﺟﺎﺗش ﮐﻠﻣﮥ ﻋﯾﺎر را
از دﯾد ﺷﺎﻋران ﻓﺎرﺳﯽ ﮔوی ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﮐﻧد» :عيار در شعر شاعران به معنا
ھای چون :زيبايی  ،خوبرويی  ،شجاع  ،دزد و طرار،جلد و ھوشيار  ،شيرمرد ،
مشھور و معروف  ،جوانمرد  ،چاالک  ،مفتون و شيدا  ،با مکر و حيله  ،پردل  ،تند رو
 ،شبرو و شبگرد  ،شب زنده دار  ،جانباز و فدايی  ،از رنگی به رنگی درآمدن و شعبده
باز بکار رفته است .دراينجا سوالی به ميان می آيد که چرا اين کلمه در زبان ادب دری
دارای اين ھمه معنا ھای گوناگون و در عين حال متفاوت است .در اينمورد ميتوان گفت
که علتش درآنست که عياران مردمی بودند ھمه کاره و از اصناف و طبقات مختلف
ويژه خود بودند ،آنھا برای بدست آوردن
اجتماعی که دارای آداب و راه و روش زندگی
ً
ھدف و مقصد خود از ھر راه و طريقی که می بود  ،می کوشيدند و حتی از دستبرد به
مال و ثروت ثروتمندان ستمگر و ظالم دريغ نمی کردند مگر يک اصل را ھميشه بخاطر
داشتند که آنھم کمک و ياری به محتاجان و درماندگان و حفظ نام و ننگ شان بود و به
ھمين دليل است که ھر عيار بايد از اوصاف و خصوصيت ويژهً که در آيين عياری
معمول و مروج بوده است ،برخوردار باشد١«.
ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﺮدن دو ﮔﺮوه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧﺎم ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن وﻋﯾﺎران ﮐﻪ از ﻟﺣﺎظ
ﮐﺮﮐﺗﺮ و اھداف ﺧوﯾش ازھم ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد و در دو ﻋﺻﺮ ﻣﺗﻔﺎوت و دور از ھم زﯾﺳت
داﺷﺗﻪ اﻧد ﻧﯾﺰ دارای ﺿﻌف وﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی اﺳت ﮐﻪ ﻣن ﺗﺻورﻣﯾﮐﻧم ﺟواﻧﺎن از آن
ﺑﺮداﺷت درﺳﺗﯽ ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣن ﭼﻧد ﻣورد را ﺧﺎطﺮﻧﺷﺎن ﻣﯾﮐﻧم:
ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن ﻗﺮن  ٢٠ﺑﺎ ﻋﯾﺎران ھﺰار و دوﺻد ﺳﺎل
 -١اوﻟﯾن ﮐﺎﺳﺗﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ،
ِ
ﻗﺑل اﺳت .اﯾن ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ از ﺟﮫت اﺧﻼق و رﻓﺗﺎر واھداف اﯾن دو ﮔﺮوه ﺑﺎھم
ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧدارد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺷﺑﯾﻪ ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﺮدن ﮐﺮﮔس ﺑﺎ ﻋﻘﺎب اﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﻪ ﮐﺮﮔس
ھم ﭘﺮﻧدۀ ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﻪ اﺳت و ﻣﯽ ﭘﺮد ،اﻣﺎﺧوراﮐش ﻻﺷﻪ ھﺎی ﻣﺮدار و ﭘﺳﻣﺎﻧدۀ ﺣﯾواﻧﺎت
دﯾﮔﺮاﺳت ،وﻟﯽ ﻋﻘﺎب ،ﺧود ﺷﮐﺎرش را از اوج آﺳﻣﺎﻧﮫﺎ ﺗﻣﯾﺰ ﻣﯾدھد وب ﻋد آﻧﺮا ﺷﮐﺎر و
ﺑﺮ ﺑﻠﻧدﺗﺮﯾن ﻗﻠﻪ ﮐوه ﯾﺎ ﺑﻠﻧدﺗﺮﯾن ﺷﺎﺧﻪ درﺧت ﺟﺎﺑﺟﺎ و ﺳﭘس ﻧوش ﺟﺎن ﻣﯾﮐﻧد .اﯾن دو
ﭘﺮﻧده از ھﺮﻟﺣﺎظ ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد و ﺟﺰ ﭘﺮواز ھﯾﭻ ﻣﺷﺎﺑﮫﺗﯽ ﺑﺎھم ﻧدارﻧد.
 - ١داﮐﺗﺮ ﺣﯾدرﯾﻘﯾن  ،آﺋﯾن ﻋﯾﺎری ﺑﺧش اول ،ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ
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 -٢ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن ﺑﺎ ﻋﯾﺎران  ،ﺗﻧﮫﺎ ازاﯾن ﺟﮫت ﮐﻪ ھﺮدو اﻧﺳﺎن اﻧد ،ﺑﺎھم ﻣﺷﺎﺑﻪ اﻧد،
وﻟﯽ در ﮐﺮﮐﺗﺮ و اﺧﻼق واھداف و ﺗﺷﮐﯾﻼت ﺧوﯾش ﺷﺑﯾﻪ ھﻣدﮔﯾﺮ ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ازھم
ﻣﺗﻣﺎﯾﺰ اﻧد.
 -٣ﭼﺮس وﺣﺷﯾش زﯾﺮﺑﻧﺎی زﻧدﮔﯽ ﭘﺎﻟوچ را ﻣﯾﺳﺎزد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﯾﺎر،از اﯾن
ﻣﺎده ﻧﻔﺮت دارد و ﺗﺎرﯾﺢ ھﯾﭼﮔﺎھﯽ از رواج ﭼﺮس در ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺎران ﺳﺧن ﻧﻣﯾﮔوﯾد.
-٤ﭘﺎﻟوﭼﺎن،ﻣﺮدان ﻋﺎطل و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ و وﺿﻊ ﻟﺑﺎس وﻧظﺎﻓت ﺧود ﺑودﻧد،
ﻣﮔﺮﻋﯾﺎران از ﻟﺣﺎظ ﻧظﺎﻓت و رﺳﯾدن ﺑﻪ ﺳﺮو وﺿﻊ ﻟﺑﺎس ﺧود ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺗﺷﺧﺻﯽ
ﺑودﻧد ،و ﻧﯾﺰ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎر دوش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺑودﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺎن در ﺑﺮ داﺷﺗن ﺑﺎر از روی
ﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮ و ﻧﺎﺗوان وﻣﺳﺗﻣﻧد ﺑود.
 -٥ﭘﺎﻟوﭼﺎن در ﺟﺎده ھﺎی وﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم رھﮔذر وﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑطﺮف ﺷﺎن
ﻣﯾدﯾدﻧد ،ﻣﺰاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮐﺮدﻧد و ﺑﺎﻋث ﺗﺮس و رﻋب در دل ﻋﺎﺑﺮﯾن ﻣﯾﺷدﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﯾﺎران ھﻧﮔﺎم ﮔﺷت وﮔذار،ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮس و رﻋب ﻋﺎﺑﺮﯾن ﻧﻣﯾﮔﺮدﯾدﻧد و ﺑﺎ رﻓﺗﺎر
ﺟواﻧﻣﺮداﻧﻪ و ﺳﺮو وﺿﻊ ﻣﺗﺷﺧص ﺧود ﺗوﺟﻪ دﯾﮔﺮان را ﺑﺧود ﺟﻠب ﻣﯾﮐﺮدﻧد و ﺑﺮای
اطﺮاﻓﯾﺎن ﺧود ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﺟواﻧﻣﺮدی وﺷﺟﺎﻋت و ﺑﺮدﺑﺎری و ﺷﮐﯾﺑﺎﺋﯽ و ﻏﺮور و
ﺳﺮﻓﺮازی ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷدﻧد.
 -٦ﭘﺎﻟوﭼﺎن ،ﭘﺎﯾﺑﻧد ﮐﻣک ﺑﻪ ﻣظﻠوﻣﺎن وﺗﻧﮔدﺳﺗﺎن ﻧﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﻋﯾﺎران  ،ھدف
اﺻﻠﯽ ﺧود را طﺮﻓداری از ﻣظﻠوﻣﺎن و دﺳﺗﮔﻳﺮی از ﺗﻧﮔدﺳﺗﺎن وراﺳﺗﯽ ودرﺳﺗﯽ ،
اﺳﺗوارﮐﺮده ﺑودﻧد.
-٧ﻋﯾﺎران زﺑون ﮔﯾﺮﻧﺑودﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺮ ازﺧود ﺿﻌﯾف ﺗﺮان ﺳﺧت ﻧﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺑﺳوی ﭘﺎﯾﻠوﭼﯽ ﭼپ ﻧﮔﺎه ﻣﯾﮐﺮد وﯾﺎ ﺑﺻورت ﻏﯾﺮ ﻣﺗﺮﻗﺑﻪ از
ﻋﻘب ﭘﺎﯾﻠوﭼﯽ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯾﻧﻣود ،ﺑﺎ ﻏﺿب وﺧﺷم ﭘﺎﯾﻠوچ ﮔﺮﻓﺗﺎر ﻣﯽ آﻣد و ﺣﯾﺎت ﺧود را از
دﺳت ﻣﯾداد.
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 -٨ﮐﻼن ﺗﺮﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﯾک ﭘﺎﻟوچ  ،طﺎﻗت ﮐﺮدن وﺗﺣﻣل ﻋذاب در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷداﯾد اﺳت ﻣﺛل ﮔذاﺷﺗن دﺳت ﯾﺎ ﭘﺎ ﺑﺮ روی آﺗش وﮐﺑﺎب ﺷدن ﺧودش ،ﮐﻪ ھﯾﭼﮔوﻧﻪ
ﺻﻔت ﻧﯾﮐﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﻧوع ﺧود آزاری وﺟﻧون اﺳت ﮐﻪ از روی ﺣﻣﺎﻗت ﺑدﻧﯾﺎل
ﺷﮫﺮت ﮐﺎذب رﻓﺗن اﺳت .ﺑﻪ اﯾن ﺣﮐﺎﯾت ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد  :روزی ﭼﻧد ﭘﺎﯾﻠوچ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﭼﺮس
ﺑﮐﺷﻧد ،ﭼﻠم را ﭘﺮﮐﺮدﻧد .ﺳﺮﭼﻠم ﺑﻪ آﺗش ﻗوغ ﺿﺮورت داﺷت ،ﺑﻪ ﯾﮐﯽ از ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن ﮔﻔﺗﻪ
ﺷد ﮐﻪ ﻗوغ ﺑﯾﺎورد .ﭘﺎﯾﻠوچ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮐﻪ ﺳﺮﭼﻠم را ﺑﺮده وروی آن ﻗوغ ﺑﮔذارد،رﻓت ودر
ﮐف دﺳت ﺧود ﭼﻧد ﺗﺎ ﻗوغ ﮔﺮﻓت وآورد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺑش از ﺳوزش آﺗش آب
ﻣﯾﺷد،ﺧطﺎب ﺑﻪ دﯾﮔﺮان ﮔﻔت :دﯾدﯾد ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﻗوغ را ﺑﺎ دﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ آوردم؟ ﭘﺎﯾﻠوچ
دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﯾﺧواﺳت ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﻪ او از ﭘﺎﯾﻠوچ اوﻟﯽ ﭘﺮطﺎﻗت ﺗﺮ اﺳت ،رﻓت وﺳﻣﺎوار
ﭘﺮ از آب ﺟوش را از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﮐﺮد وﺑﺮﺳﺮ ﺧود رﯾﺧت وھﻣﺎﻧدم ﮔوﺷت وﭘوﺳت
ازﺳﺮوﺻورﺗش ﻓﺮوﯾﺧت وﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﺑﻌد ﺟﺎن داد .ﭼﻧﯾن اﺳت ﺟﮫﺎﻟت وﺣﻣﺎﻗت ﯾک ﭘﺎﻟوچ
 ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣورد ﻋﯾﺎران ﺗﺎرﯾﺦ از ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ ﺳﺧن ﻧﻣﯾﺰﻧد.
 -٩ﻋﯾﺎران،ﻣﺮدﻣﯽ دﻟﯾﺮ وﺑﺎ وﻗﺎر وﺻﺑور وﺟﺳور ﺑودﻧد ﮐﻪ در ﺷﺑﮔﺮدی وﮐﻣﺎن
ً
واﺣﯾﺎﻧﺎ اﮔﺮ زن ﯾﺎ دﺧﺗﺮ ﮐﺳﯽ را زورﻣﻧدان ﺑﻪ زور
اﻧدازی وﻧﻘب زﻧﯽ ﻣﮫﺎرت داﺷﺗﻧد
ﻣﯽ ﺑﺮدﻧد و در ﻗﻠﻌﻪ ﺧود ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯾﮐﺮدﻧد ،ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﺷﺎن از ﮐﻧﮔﺮھﺎی ﻗﻠﻌﻪ ھﺎ ﺑﺎﻻ
ﻣﯾﺮﻓﺗﻧد و ﯾﺎ زﻣﯾن را ﻧﻘب ﻣﯾﺰدﻧد وﺧود را ﻧﺰد اﺳﯾﺮ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧدﻧد وﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺷﺎﻧﯽ،
زن ﯾﺎ دﺧﺗﺮ اﺳﯾﺮ را ﻧﺟﺎت ﻣﯾدادﻧد وﺑﻪ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ﺑﺮﻣﯾﮔﺷﺗﺎﻧدﻧد ،ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﺗوﻗﻌﯽ
از ﭘﺎﯾﻠوﭼﺎن ﻧﻣﯾﺷد وﻧﻪ آﻧﮫﺎ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧود ﭼﻧﯾن ﭼﯾﺰی را ﺛﺑت ﮐﺮده اﻧد.
 -١٠ﭼون ﮐﺎر ﻋﻳﺎران ،ﺑﺧﺎطﺮ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣظﻠوﻣﺎن و دﺳﺗﮔﻳﺮی از ﻣﺳﺗﻣﻧدان ﺑـﺮ
ﭼﺎﻻﮐﯽ و ﭼﺳﺗﯽ و ﺷﺑﺮوی و ﺷﺑﮔﺮدی اﺳﺗوارﺑود ،ﻟذا اﻳﺷﺎن ﺑﻪ ﺑدرﻗﻪ ﻗواﻓل ﻣﯽﭘﺮداﺧﺗـد
و ﻓواﺻل ﺑﻳن ﺷﮫﺮھﺎ و دھﺎت را از راهھﺎی ﻏﻳﺮ ﻣﻌﻣول وﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ از دل ﺑﻳﺎﺑﺎﻧﮫﺎ و ﮐوه
ھﺎ و درهھﺎی ﺻﻌباﻟﻌﺑور ،ﺑﺎ ﺷﺗﺎب و ﺑدون ﺑﻳم طﯽ ﻣﻳﮐﺮدﻧد و ﻣﺎﻣورﻳت ﺧـود را اﻧﺟـﺎم
ﻣﻳدادﻧد وﻣﺰد ﺧود را از ﮐﺎرواﻧﯾﺎن ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد وﺑﺮ ﻣﺣﺗﺎﺟﺎن وﻣـﺳﺗﻣﻧدان ﺑﺧـش ﻣﯾﮐﺮدﻧـد و
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ھﺮﮔﺎه ﮐﺎرواﻧﯽ ،ﺑﺎج ﺧود را ﺑﻪ اﻳﺷﺎن ﻧﻣﯽﭘﺮداﺧت ،ﺿـﺮب ﺷـﺳت آﻧﮫـﺎ را ﺑﮔوﻧـﻪ دﻳﮔـﺮ
ﻣﻳﺧورد و ﺑﻪ ھﻣﻳن ﺟﮫت اﺳت ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ اﻳﺷﺎن را »رھﺰن« ﮔﻔﺗﻪ اﻧد١.
 -١١وﺟود ﻧﺎﻣﮫﺎ واﻟﻘﺎﺑﯽ ﭼون :اﺳﺗﺎد،ﭘﯾﺮ ،ﭘدر ﻋﮫد ،ﺳﺮھﻧگ،ﻧﻘﯾب و اﻣﯾﺮ،در
ﻣﯾﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﯾﺎر ،ﻧﺷﺎﻧﮔﺮاﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻋﯾﺎران  ،در دوران ﻗﺮون وﺳطﯽ ﺑﺧﺻوص ﻗﺑل
از ﯾورش ﻣﻐول ،در ﺷﮫﺮھﺎی ﭼون :زرﻧﺞ ،ﺑﺳت،ﻗﮫﺳﺗﺎن ،ھﺮات ،ﺑﻠﺦ وﻏﯾﺮه )ﺑدون
ﻗﻧدھﺎر وﮐﺎﺑل وﻏﺰﻧﯽ(؛دارای ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣﻧظم ﻣﺛل اﺣﺰاب اﻣﺮوزه ﺑودﻧد وﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ﻣﺮام
واھداﻓﯽ ﮐﻪ در ﭘﯾﺷﺮوی ﺧود داﺷﺗﻧد،ﺑﻪ ﺟﻠب وﺟذب اﻓﺮاد واﺟد ﺷﺮاﯾط ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻧد.
ﻋﻳﺎران دارای آداب و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺑﺧود ﺑودﻧد ﮐﻪ داوطﻠب ﻋﺿوﻳت ،ﻋﮫدﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻳداد وﺧطﺑﻪ در ﻣﺣﺿﺮ »ﭘدرﻋﮫد« ﻳﺎ»ﭘﻳﺮ« ﺧواﻧده ﻣﻳﺷد .٢ﺳﭘس داوطﻠب ﻋﺿوﻳت از
ﺳﺮﺻدق ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺑﺳﻳﺎر ﻣوﺛﺮ ﻣﺮاﺳم ﺗﺣﻠﻳف را ﺑﺟﺎی ﻣﯽآورد و ﻣﻳﮔﻔت » :ﺳوﮔﻧد ﺑﻪ
ﻳﺰدان دادار ﮐﺮدﮔﺎر و ﺑﻪ ﻧور و ﻧﺎر و ﻣﮫﺮ و ﺑﻪ ﻧﺎن و ﻧﻣک و ﻧﺻﺣﻳت ﺟواﻧﻣﺮدان ،ﮐﻪ
ﻏدر ﻧﮐﻧد و ﺧﻳﺎﻧت ﻧﻳﻧدﻳﺷد٣«.
درﮐﺗﺎب ﺳﻣک ﻋﯾﺎراز ﻗول سمک عيار ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود »:مردم عيار پيشه بايد که
عياری دانند و جوانمرد باشند ،و به شب روی دست دارند ،و عيار بايد در حيلت استاد
ُبود و بسيار چاره باشد ،و نکته گوی باشد و حاضر جواب ،سخن نرم گويد ،و پاسخ ھر
کس تواند داد و در نماند ،و ديده ناديده کند ،و عيب کسان نگويد ،و زبان نگاه دارد و کم
گويد .با اين ھمه د رميدان داری عاجز نبود ،و اگر وقتی کاری افتاد در نماند .از اين ھمه
که گفتم اگر درچيزی نماند او را مسلم است نام عياری بر خود نھادن و در ميان
جوانمردان دم زدن٤«.
داﻧﺷﻣﻧداﻓﻐﺎن ﺳﻳد طﻳب ﺟواد ،ﻧﮐﺎت دﻳﮔﺮی را درﺳﻣک ﻋﻳﺎرﺳﺮاغ ﻣﻳدھد و
ﻣﻳﻧوﻳﺳد »:درﺳﻣک ﻋﻳﺎرﻣﻳﺧواﻧﻳم ﮐﻪ :دروازۀ ﺟواﻧﻣﺮد ھﻣﻳﺷﻪ ﮔﺷﺎده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎﺑﯽ اﺟﺎزت
 -١ﻳﻌﻘوب ﻟﻳث ص  ،۴۶ﻣروج اﻟذھب ﻣﺳﻌودی ،ج  ،۲ص ۴۰۴
-٢ﻏﺑﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾرﺗﺎرﯾﺦ ،ص٩٠
 -٣ﺳﻣک ﻋﻳﺎر ،ج  ،۱ص ۳۰۷
 - ٤ﺳﻣک ﻋﯾﺎر،ج  ۲ص ۲۲۰
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درآﻣدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟواﻧﻣﺮد،ﻧﺎﺟواﻧﻣﺮدی اﺳت وﺑﺎزدرھﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﻳﺧواﻧﻳم ﮐﻪ ﺟواﻧﻣﺮد
ﺧودﻓﺮوش ﻧﻳﺳت و ﺧود را ﺑﺮﺧﻠق ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻣﻳﮐﻧد .درﺗﻌﺻب ﮐﺳﯽ راﮐﺎﻓﺮ ﻧﻣﻳﺧواﻧد وﺑﻪ
ﮐﺗﺎب وﻋﻠم ﻏﺮﻳب اﻧﮐﺎرﻧﻣﻳﮐﻧد .ﺻﺎﺣب ﻗﺎﺑوﺳﻧﺎﻣﻪ ،ﺧوی ﺧوش وﮔﺷﺎده دﺳﺗﯽ را ﺷﺮط
ﻻزم ﻋﻳﺎری داﻧﺳﺗﻪ ،ﻣﻳﮔوﻳد» :ﺟواﻧﻣﺮد ﺑﺎﻳد ﻣﺗﻌﺑد وﭼﺮب زﺑﺎن ﺑﺎﺷد .ﭘﺎک ﺗن وﭘﺎک ﺟﺎﻣﻪ
وﺳﻪ ﭼﻳﺰ را ﻣدام ﺑﺳﺗﻪ دارد :ﭼﺷم و دﺳت و زﺑﺎن را ،ازﻧﺎدﻳدﻧﯽ ،ﻧﺎﮐﺮدﻧﯽ ،وﻧﺎﮔﻔﺗﻧﯽ و
ﺳﻪ ﭼﻳﺰ را ﺑﻪ دوﺳت ودﺷﻣن ﮐﺷﺎده دارد :درﺳﺮای  ،ﺳﺮﺳﻔﺮه و ﺑﻧد ﮐﻳﺳﻪ «.آﻗﺎی
ﺟوادﻋﻼوه ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ ،ﻧﻔﺎق ،ﺗﮐﺑﺮ ،ﺗﺮس ،ﺣﺳد ،دروغ ﭘﺮاﮐﻧﯽ ،ﻋﻳب ﺟوﻳﯽ ،ﺑﺧل ،ﺑﮫﺗﺎن،
ﺣﺮام ﺧوری ،ﺟواﻧﻣﺮدی را زاﻳل ﻣﯾﮐﻧد  .١درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻣﯾﺎن ﭘﺎی ﻟوﭼﺎن از ﭼﻧﯾن
ﺻﻔﺎت وآداﺑﯽ اطﻼﻋﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت.
ً
ﻣﻘﺎﻟﻪ " گروه فتوت کشور ھای
داﮐﺗﺮﯾﻘﯾن ،از ﻗول "ﻓﺮاﻧﺗس ﺗﻳﺷﻧﺮ" ﺑﻪ ﺣواﻟﮥ
اسالمی "می آورد که " :جوانمردان و عياران ھميشه مخالف سرسخت حکومت ھای
استبدادی بوده و ميکوشيدند تا ظلم و بی عدالتی را از ميان بردارند  ،ازاينرو با
ستمگران و جباران دشمنی داشته و گاھی نيز آنھا را به قتل می رسانيدند و تمام ثروت
و دارايی آنھا را در ميان بيچارگان و درماندگان تقسيم ميکردند و حتی از اقليت ھای غير
مسلمان نيز دفاع می نمودند٢".
ﺑدﯾﻧﺳﺎن دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻋﯾﺎران واﺧﻼق ﻋﯾﺎری وﺟواﻧﻣﺮدی در
زﻣﺎﻧش  ،ﻧﺰد ﻋوام اﻟﻧﺎس ﮐﻪ ﻣﺛل اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧواع ﻋﻠوم وﻓﻧون وﭼﺎل وﻓﺮﯾب وﺑد رﻓﺗﺎری
وﺑد اﺧﻼﻗﯽ  ،ﺑﻠدﯾت ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺮ ارج ودرﺧور ﻗدر ﺑود ﮐﻪ اﻣﺮوز درﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾدارﻧدارد وﭼﻧﯾن اﺧﻼﻗﯾﺎت را ﺟﺰ درﮐﺗﺎﺑﮫﺎ ﻧﻣﯾﺗوان ﺳﺮاغ ﮐﺮد.
آﻧﭼﻪ ﺗﻌﺟب ﻣﺮا درﺑﺧش دوم ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧت ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ درﻣورد
ﯾﻌﻘوب ﺑن ﻟﯾث وﺑﺮادرش ﻋﻣﺮو از ﮐﺗب وﻣﻧﺎﺑﻊ ﺿﻌﯾف وﮐم اﻋﺗﺑﺎری ﮐﻪ درﺧﺎرج از
ﺳﯾﺳﺗﺎن واز ﻟﺣﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻧﺟﺻد ﺷﺷﺻد ﺳﺎل ﺑﻌد ﺗﺮ از دوران ﺣﮐوﻣت ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث
ﺗﺄﻟﯾف ﺷده اﻧد ،ﻧﮐﺎت وﻣطﺎﻟﺑﯽ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ از ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث وﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺑدی
 - ١ﻣﺟﻠﻪ ﻓردا ،ﺳﺎل اول،ﺷﻣﺎره دوم  ،رﻧدی و ﻗﻠﻧدری ﻧوﺷﺗﻪ ﺳﻳد طﻳب ﺟواد
- ٢داﮐﺗﺮ ﺣﯾدرﯾﻘﯾن  ،آﺋﯾن ﻋﯾﺎری ﺑﺧش اول ،ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ
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ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧد .ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣده آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻧد ﮐﺗﺎب آﻟوده ﺑﻪ اﻓﺳﺎﻧﻪ ﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾده)ﺗﺎﻟﯾف
ﻗﺮن ھﺷﺗم ھﺟﺮی( وﺗﺎرﯾﺦ روﺿﺔ اﻟﺻﻔﺎ ﺗﺎﻟﯾف ﻣﯾﺮﺧواﻧد وﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾﺮ ازﺧواﻧد
ﻣﯾﺮ ھﺮوی،ھﺮدو از ﻣؤرﺧﯾن ﻋﮫد ﺗﯾﻣورﯾﺎن ھﺮات )ﻗﺮن ﻧﮫم ھﺟﺮی( ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎر
دورﺗﺮ از ﻋﺻﺮﺻﻔﺎرﯾﺎن و در ﻣﺣﯾط ھﺎی ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده و از اﻋﺗﺑﺎر ﮐﻣﺗﺮی در
ﻣﯾﺎن اھل ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾﺮاﻣون ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﺮﺧورداراﻧد.
آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﯽ ﺑﻪ ﺧود زﺣﻣت ﻣﯾداد و ﻣﻧﺎﺑﻊ وﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ دﯾﮔﺮی را ﮐﻪ
درﻋﮫد ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن)ﻗﺮن ﺳوم ھﺟﺮی/ﻧﮫم ﻣﯾﻼدی( وﯾﺎ  ٤٠ -٣٠ﺳﺎل ﺑﻌد از
درﮔذﺷت رھﺑﺮان ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﻔﺎری درﻋﮫد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن وﺣﮐوﻣت اﻣﯾﺮاﺑوﺟﻌﻔﺮاﺣﻣد ﺻﻔﺎری
از ﻧوادﮔﺎن ﻋﻣﺮواﻟﻠﯾث )٣٥١ -٣١١ھﺟﺮی( ،ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده و ﯾﺎ ﮐﺗﺎب اﺣﯾﺎء اﻟﻣﻠوک ﻣﻠﮐﺷﺎه
ﺣﺳﯾن ﺻﻔﺎری ﮐﻪ در ﻗﺮن ﯾﺎزدھم ھﺟﺮی درﻋﮫد ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﺻﻔوی ﻧﮔﺎﺷﺗﻪ ﺷده ،ﻣورد
ﻣداﻗﻪ ﻗﺮارﻣﯾداد وﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺧﮫﺎی ﻣﻌﺗﺑﺮ ﻋﮫد ﻏﺰﻧوی ﭼون :ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾﺰی وﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑﯾﮫﻘﯽ رﺟوع ﻣﯾﮐﺮدﻧد وﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯾﻪ ﻧﮔﺎران ﻋﺮﺑﯽ )ﭼون ﺻورت
اﻻرض اﺑن ﺣوﻗل واﻟﺗﻔﮫﯾم ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯾم اﺑوﻋﺑدﷲ اﻟﺑﺷﺎری ﻣﻘدﺳﯽ وﻏﯾﺮه (را ﮐﻪ
ﯾک ﻗﺮن ﺑﻌد از ﯾﻌﻘوب وﻋﻣﺮوﻟﯾث ،ﺳﯾﺳﺗﺎن را ازﻧﺰدﯾک دﯾده ودر ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺧود در
ﻣورد ﻋﻣﺮان وﺷﮐوﻓﺎﺋﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺮاﺛﺮ ﺗوﺟﻪ ﺷﺎھﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻﻔﺎری ﻧﮐﺎت
ﺟﺎﻟب وﺧواﻧدﻧﯽ ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد و ھﻧوزﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن دراوح ﺷﮐوه ﻗﺮار داﺷﺗﻧد،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮐﺮد
وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود را ﺗﮐﻣﯾل ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑدون ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺳﯾﺳﺗﺎن ﮐﻪ آﯾﯾﻧﮥ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی اوﺿﺎع
ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺳت وﻏﺰﻧﯽ وﮐﺎﺑل وﺑﻠﺦ وھﺮات وﻏﯾﺮه اﺳت
وﯾﮐﯽ از ﺳﻪ ﮐﺗﺎب ﮐﮫن وﻣﻌﺗﺑﺮﺗﺎرﯾﺧﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺑﺷﻣﺎرﻣﯾﺮود وھﻣطﺮاز
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫﯾﻘﯽ وﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،و ﻧﯾﺰ ﺑدون اﻋﺗﻧﺎ ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ وﮐﺗب ورﺳﺎﻻت
ﻣﺗﻌدد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎرۀ ﻋﯾﺎران ،ﺻﺮف ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺳطﺣﯽ
ﭼﻧد ﻣﻧﺑﻌﯽ ﮐﻪ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻪ ،در ﯾک ﻧﺗﯾﺟﻪ ﮔﯾﺮی ﮐﻠﯽ در ﻣورد ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث وﺑﺮادرش
ﭼﻧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:موږ ګوروچي يعقوب بن ليث او عمرو بن ليث د څه کم څلويښتو کلونو
قدرت په زمانه کي د جنګونو ،ښارونو الندي کولو او خزانو د لوټلو پرته بل ھيڅ کار نه
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دی کړی؛ او د قدرت په زمانه کي يوه شيبه ھم ،د مرحوم غبار د ادعا په خالف ،د
مالکانو څخه د غريبانو د حقوقو د اخيستلو غم ورسره پيدا سوی نه دی .د ھغوی
جنګونو ،د نورو لويو فاتحينو په څير د قدرت د قلمرو د پراخولو ،خزانو د لوټلو او
غالمانو او بنديانو د زياتولو بل ھدف نه درلود .ھغوی ټول جنګونه د اسالم په قلمرو کي
وکړل؛ دواړو خواوو ته مسلمانان ،او زياتره بيوزلي او غريب خلک ،وژل کيدل.ګواکي
عيار زموږ د مورخينو او قابوس نامې د ليکوال د ادعا په خالف ماليکه نه ده«.
ترجمه » :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث وﺑﺮادرش در ﻣدت ﭼﯾﺰی ﮐم ﭼﮫل ﺳﺎل
ﺳﻠطﻧت ﺧود ،ﺑﺟﺰ ﺟﻧگ  ،ﺗﺧﺮﯾب ﺷﮫﺮھﺎ،ﻏﺎرت ﮐﺮدن ﺧﺰاﻧﻪ ھﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎر دﯾﮔﺮ ﻧﮐﺮده اﻧد
وﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر ،در ﻋﮫد زﻣﺎﻣداری ﺧود ھﯾﭻ وﻗت در ﻏم ﮔﺮﻓﺗن ﺣﻘوق
ﻣظﻠوﻣﺎن ازظﺎﻟﻣﺎن و ﻣﻼﮐﺎن ﻧﺑودﻧد .آﻧﮫﺎ ﻣﺛل اﮐﺛﺮﻓﺎﺗﺣﯾن ﺑﺰرگ دﯾﮔﺮ ﺑﺟﺰ ﺗوﺳﻌﮥ ﻗﻠﻣﺮو
ﻗدرت و ﻏﺎرت ﺧﺰاﯾن و ازدﯾﺎد ﺑﺮدﮔﺎن ﺧود ھدﻓﯽ دﯾﮔﺮ ﻧداﺷﺗﻧد  .آﻧﮫﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﻧﮔﮫﺎ را در
ﻗﻠﻣﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ زﯾﺎد ﺗﺮ ﻣﺮدم ﻣظﻠوم وﻧﺎﺗوان دراﯾن ﺟﻧگ ھﺎ ﮐﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷدﻧد .ﮔوﯾﯽ
ﮐﻪ ﻋﯾﺎر ،ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﻣورﺧﯾن ﻣﺎ وﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻗﺎﺑوﺳﻧﺎﻣﻪ،ماليکه ﻧﺑودﻧد".
دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯾﭻ ﯾک از ﻣورﺧﯾن ﻣﺎ ،ﻧﮔﻔﺗﻪ وﯾﺎ ﻧﻧوﺷﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ
ﻋﯾﺎران »ماليکه« ﺑوده اﻧد .ﻣﻼﯾﮐﻪ ﻣوﺟودات ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﻪ ﺑﮔﻔﺗﻪ ﻣﻼھﺎ ﮐﺎرﺷﺎن
ﺛﺑت وﺿﺑط و راﭘوردادن اﻋﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﷲ)ﮐﻪ ﺧود آﮔﺎه ﺑﻪ اﻋﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﺳت( ﻣﯾﺑﺎﺷد.
آﻧﮫﺎ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﯾﺮ و ﺷﺮﻣﺎ آدﻣﮫﺎ ﻧدارﻧد ،وﻟﯽ ﻋﯾﺎران ،ﻣوﺟودات زﻣﯾﻧﯽ واﻧﺳﺎن ﺑودﻧد
وﮐﺎر وھدف ﺷﺎن ﺧﯾﺮ رﺳﺎﻧﯽ و دﺳﺗﮔﯾﺮی از اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﻣظﻠوم ﺑوده اﺳت  ،واﮔﺮ ازاﯾن
ﻣﻧظﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮔﺎه ﺷود ،آﻧﮫﺎ از ﺟﮫت ﺧدﻣت ﺑﻪ ﺧﻠق ﷲ ﻣوﺟودات ﻣﻔﯾد ﺗﺮ از ﻣﻼﯾﮐﻪ
ﺑوده اﻧد.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل  ،ﺟﻣﻼت ﻓوق اﻟذﮐﺮ آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑوﺿﺎﺣت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﻪ اﯾﺷﺎن ،در
ﯾک ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎرﻣﮫم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،از دﻗت ﻻزم ﮐﺎرﻧﮔﺮﻓﺗﻪ و
ﻋﺟوﻻﻧﻪ ﺣﮐﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺻﺎدر ﻣﯾﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾن ﺣﮐم ﺧود ﺧواﺳﺗﻪ
طوری ﺑﻪ دﯾﮔﺮان واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﺷﺎن ،ﮐس دﯾﮔﺮی ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﻣﯾداﻧد و اﮔﺮﻣﯾداﻧد
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﻧﻣﯾﮐﻧد .داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ذھﻧﯾﺗﯽ در واﻗﻊ ﺟﺰ ﺗﺧﺮﺑب ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﯾﺎ ﺗﺣﺮﯾف
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ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺗﻌﺑﯾﺮدﯾﮔﺮی ﻧدارد .ﺗوﻗﻊ ﻣن از ﻧوﯾﺳﻧده و داﻧﺷﻣﻧدی ﻣﺛل آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺟﺰﻣﯽ و ﻏﯾﺮدﻗﯾق و ﮐﻣﯽ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑود.
ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺗون ﻣﻌﺗﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ اﯾن ﺣﻘﺎﯾق اﻧد ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث و ﺑﺮادرش
ﻋﻣﺮو و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد داﻧﺷﻣﻧد ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﺧﺎﻧواده ﺻﻔﺎری در ﺳﯾﺳﺗﺎن در ﺣق ﻣﺮدم ﺗﺣت
ﻗﻠﻣﺮو ﺧود ﮐﺎرھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﺳﯾﺎری ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧدان اﯾن آب وﺧﺎک ﻣﺎﯾﮥ
اﻓﺗﺧﺎر اﺳت ﻧﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﻣﺳﺎری.
دراﯾﻧﺟﺎ  ،ﻓﻘط ﻣﯾﺧواھم اﺷﺎره ﮐﻧم ﮐﻪ ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل ھﻣوطﻧﯽ ﺑﻧﺎم "ﺳﺮﺗﯾپ"
از ﻗﻧدھﺎر دراﯾﻣﯾﻠﯽ از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺑود ﺗﺎ در ﻣورد ﻋﯾﺎران ﻣطﻠﺑﯽ ﺑﺮای ﺟواﻧﺎن
ﺑﻧوﯾﺳم وﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺑﺳﭘﺎرم  .ﺑﺮاﯾش وﻋده دادم ﮐﻪ ﺑﺰود ﺗﺮﯾن ﻓﺮﺻت اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎن
ﺑﺮآورده ﺧواھد ﺷد .در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ  ،٢٠١٣ﻣن ﻓﺮﺻت ﯾﺎﻓﺗم ﺗﺎ در ﻣورد ﻋﯾﺎران ﺑﻪ ﺣﯾث
ﯾک ﻗﺷﺮﻣﮫم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﺷﮫﺮھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و ﻧﻘش ﺷﺎن در ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ظﻠم
واﺟﺣﺎف زورﻣﻧدان ﺑﺮ ﻣظﻠوﻣﺎن در دوران زﻣﺎﻣداری ﺻﻔﺎرﯾﺎن وﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن وﻏﺰﻧوﯾﺎن
ﻓﺮاھم آورم ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر وﻣﺮﺣوم ﺣﺑﯾﺑﯽ ،ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و
ﻣﻔﺻﻠﺗﺮ اﺳت ،و درﭼﻧد ﺑﺧش زﯾﺮﻋﻧوان »عياران،کيھا وازکجا بودند؟ مرام ومقصد شان
چی بود؟کارنامھای شان کدام است؟« در ﭘورﺗﺎل ﻣﻌﺗﺑﺮ اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ
ﺳﭘﺮدم ﮐﻪ در آرﺷﯾف ﻣﻘﺎﻻﺗم از ﺷﻣﺎره  ٤٢١ﺑﺑﻌد ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ اﺳت .ﺑﻌدھﺎ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
در ﺑﺎره ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻣﺗﺎز وﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺑﻪ ﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﮐﻪ از ﻋﯾﺎری ﺧود را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﺎﻧد ،و ﭘﺮﭼم اﺳﺗﻘﻼل ﺳﺮزﻣﯾن ھﺎی ﺗﺣت ﻗﻠﻣﺮو ﺻﻔﺎری را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯾﻔﮥ
ﺑﻐداد ﺑﻪ اھﺗﺰاز در آورد ،ﺗﮫﯾﻪ وﻧﺷﺮ ﮐﺮدم .اﯾن ﻣﻘﺎﻻﺗم ﻧﯾﺰ ﺑﻌد از ﺷﻣﺎره  ٤٢٦در
آرﺷﯾف ﻣﻘﺎﻻﺗم ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ اﺳت .ﮐﺎش آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺻل
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ده ھﺎی ﮐﺗﺎب ورﺳﺎﻟﻪ وﺳﯾﺎﺣت ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن
وﻣﺎوراء اﻟﻧﮫﺮو اﯾﺮان زﻣﯾن اﺳت  ،ﻧظﺮی ﻣﯽ اﻧداﺧت و ﻧﺗﺎﯾﺞ زﺣﻣﺎت ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ را
ﮐﻪ در اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻧظﺮﯾﺎت و ﯾﺎدداﺷت ھﺎی اﺳﺗواردو ﻣؤرخ ﻧﺎﻣور ﮐﺷور ،ھﺮﯾک ﻣﺮﺣوم
ﻏﺑﺎر وﻣﺮﺣوم ﺣﺑﯾﺑﯽ،ﺗﮫﯾﻪ وﺗﺎﻟﯾف ﺷده اﺳت ،ﺑﻪ ﻧظﺮ اﺳﺗﺣﺳﺎن ﻣﯾدﯾد وﺑﺣث ﻋﯾﺎران را
ﮐﻪ ﺟﺎﻟب ﺗﺮﯾن ﻓﺻل ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ،ﭼﻧﯾن ﻟﮐدﮐوب ﻧﻣﯾﮐﺮد.
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آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ظﺎھﺮاً ﺑﺎ ﯾک ﻧوع ﺗﺟﺎھل ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ،ﺑدون ذﮐﺮ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی دﯾﮔﺮان
دراﯾن زﻣﯾﻧﻪ ،ﻧﻔﺮت ﻋﻣﯾق ﺧود را نثاريعقوب ،اين فرزند دلير وشجاع سيستانی ،اين
پيشتاز نبردھای رھائی بخش واحياگر زبان وفرھنگ فارسی دری کرده ،با واردکردن
اتھام ھای چند خواسته از مقام آن قھرمان کم نظيرتاريخ کشور درميان مردم )ظ :پشتو
زبانان( بکاھد  ،درحالی که فرزندان آگاه پشتون که خودم يکی از آنھا ھستم مقام يعقوب
ليث و برادرش عمرو را کمتر از مقام ميرويس نيکه و احمدشاه ابدالی نميدانم وبنام
وکارنامه ھای شان ھمانقدر مينازم که به کارنامه ھای خوب احمدشاه درانی می بالم.
ﻣن ﺑدﯾن ﺑﺎورم ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث وﻋﻣﺮوﻟﯾث را ﻓﺮزﻧدان آﮔﺎه
ﺳﯾﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﯾﺮان ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣوش ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد .ھﻣﯾن ﺳﻪ ﭼﮫﺎر روز ﻗﺑل ،ﯾﻌﻧﯽ روز
ھﻔﺗم ﺟدی ،دراﯾﺮان ﺑﻧﺎم روز ﺑﺰرﮔداﺷت زﺑﺎن وﻓﺮھﻧگ ﻓﺎرﺳﯽ دری ﻧﺎم ﮔذاری ﮔﺮدﯾد
وﺑﯾش از ﯾﮐﺻد ﻣﻠﯾون ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻓﻼت اﯾﺮان ﺷﺎﻣل) ﻣﺎوراء اﻟﻧﮫﺮ واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺧﺷﯽ از
ﺗﺮﮐﯾﻪ وﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( از ﯾﻌﻘﺋوب ﻟﯾث روﯾﮔﺮزادۀ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺧﺎطﺮ اﺣﯾﺎء اﯾن زﺑﺎن ﺳﭘﺎس
ﮔﺰاری ﮐﺮدﻧد و اﯾن ﻋﻣل ﺷﮫﺎﻣت آﻣﯾﺰ

او ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ادب وﻓﺮھﻧگ زﺑﺎن دری

ﺷد.١روان آن بزرگ مرد شجاع شاد ويادش ھميشه گرامی باد!
آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﯾداﻧد ﮐﻪ درﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﺟﮫﺎن ﻧﻣﯾﺗوان ﮐﺷوری را ﺳﺮاغ داد ﮐﻪ
ﻣﺮدم آن ﺑﺮای ﺑدﺳت ﮔﺮﻓﺗن ﺳﺮﻧوﺷت ﺧوﯾش ،ﺑدون از ﺧود ﮔذری وﺑدون دﺳت ﺑﺮدن

 -١اﯾرﻧﺎ )ﺧﺑرﮔزاری رﺳﻣﯽ دوﻟت اﯾران( ﻧوﺷت ﮐﻪ ھﻔﺗم دﯾﻣﺎه)ھﻔﺗم ﺟدی( روز زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﮔرﻓت .ﻗرن ھﺎ ﭘﯾش اﯾراﻧﯽ]ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ[ وطن دوﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺻﻔﺎری
دﮔرﺑﺎره زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را در اﯾران]در ﻗﻠﻣروﺣﮐوﻣت ﺻﻔﺎری[ رﺳﻣﯽ و در راه اﻋﺗﻼی آن
ﮐوﺷش ﺑﺳﯾﺎری ﮐرد ﺗﺎ اﯾن ﻣﯾراث ﮐﮫن و ﮔﻧﺟﯾﻧﻪ ﭘرﻓروغ ﻓرھﻧگ و ادب ﺟﮫﺎن ،ھﻣﺎره
ﺟﺎوﯾد و ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻣﺎﻧد.اﯾرﻧﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾدﮐﻪ  :ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث در  ٨٦٨ﻣﯾﻼدی )ﻗرن ﺳوم ھﺟری
ﺧورﺷﯾدی( ﭘس از آزادﺳﺎزی ﮐرﻣﺎن ،ﭘﺎرﺳﯽ را زﺑﺎن رﺳﻣﯽ ھﻣﻪ اﯾراﻧﯾﺎن اﻋﻼم ﮐرد .اﯾن
رﺧداد ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ھﻔﺗم دی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران زﻣﯾن اﺳت .ﭘﺎرﺳﯽ دری ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﻌرھﺎی
ﻓردوﺳﯽ ،رودﮐﯽ ،ﺣﺎﻓظ ،ﺳﻌدی ،ﺧﯾﺎم ،ﺟﺎﻣﯽ ،ﻣوﻟوی و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﺑﻪ
ﺗدرﯾﺞ ﺗﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت .اﯾن زﺑﺎن ﻓرزﻧد ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯾﺎﻧﻪ و ﻧوه ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ
رود)«.ارﺷﯾف اﺧﺑﺎر آرﯾﺎﺋﯽ ٢٨دﺳﻣﺑر(
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ﺑﻪ ﺷﻣﺷﯾﺮ وﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دادن وﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺗن،ﻣوﻓق ﺑﻪ ﺗﺷﮐﯾل ﯾک ﮐﺷور ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﭘس ﺑﺮای ﻧﺎﯾل ﺷدن ﺑﻪ آزادی وﺗﻌﯾﯾن ﺳﺮﻧوﺷت ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد در ھﻧﮔﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳﮫﯾم ﺷد .ﺳﮫﯾم ﺷدن در ھﻧﮔﺎﻣﻪ ھﺎ)ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ( ھدﻓﯽ ﺟﺰﻣﻐﻠوب ﮐﺮدن دﺷﻣن
وﮐﺳب ﭘﯾﺮوزی ﻧﯾﺳت و وﻗﺗﯽ دﺷﻣن ﻣﻐﻠوب ﮔﺮدﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔﺮﻓت و ﺑﻌد
ﺑﺮای ﺣﻔظ اﯾن ﻗدرت ﻋﻘل وﺧﺮد ﺧود را ﺑﮐﺎر اﻧداﺧت .ﻧﮔﮫداﺷﺗن ﻗدرت  ،اﯾﺟﺎب ﺳﭘﺎه
ً
طﺑﻌﺎ ﺗﺷﮐﯾل و ﻧﮔﮫداﺷت ﯾک ﭼﻧﯾن ﺳﭘﺎھﯽ  ،ﺑﻪ ﻣﺧﺎرج و ﭘول
ﻣﻧظم و ﻣﻘﺗدر را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و
ﺿﺮورت دارد .در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺟﺰ ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﺷﺮﻋﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺣت ﻗﻠﻣﺮو ،دﯾﮔﺮ
ﻣدرﮐﯽ وﺟود ﻧداﺷت ،وﻣﺛل اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ وﺗوﻟﯾدات وﺟود داﺷت وﻧﻪ
ﺻﺎدرات و واردات وﻧﻪ ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻓﺗوﺣﺎت وﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ھﺎی ﺑﺮای
ﺗﺻﺮف ﻗﻠﻣﺮوھﺎی ﺑﯾﺷﺗﺮ وﻏﺎرت ﻣﻠل ﻣﻐﻠوﺑﻪ ،ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﺧﺎرج ﺑﺮای ﺳﭘﺎه
ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷد .وذھﻧﯾت ﻋﺎﻣﻪ اﺟﺮا و اﻧﺟﺎم آﻧﺮا ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧدﮔﯽ ﺿﺮورت ﻣﯽ
ﭘﻧداﺷت.
اﻧﮔﯾﺰۀ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯾﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺣﻘق اھداف ﻧظﺎﻣﯽ واﻗﺗﺻﺎدی وﯾﺎ ﻣذھﺑﯽ  ،از ھﻣﺎن
آﻏﺎز ﻧﺷﺮاﺳﻼم ،ﺟﻣﻊ آوری ﻏﻧﺎﯾم از ﻗﺑﯾل :زر و زﯾور و زن وﺑﺮده وﮐﻧﯾﺰ و اﻣوال
ﻣﻧﻘول از ﺳﺮزﻣﯾن ھﺎی ﻣﻐﻠوب ﺑوده اﺳت ،و در ﺻورت ﮐﺷﺗﻪ ﺷدن وﻋدۀ رﻓﺗن ﺑﻪ
ﺑﮫﺷت  .اﯾن ﻣﺿﻣون ﮐﻠﯽ ﺗﻣﺎم ﻓﺗوﺣﺎت از آﻏﺎز اﺳﻼم ﺗﺎ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ھﺎی ﺻﻔﺎرﯾﺎن
وﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن وﻏﺰﻧوﯾﺎن وﻏورﯾﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود واﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﯽ ﺑﻪ ھﻧد ﺑوده
اﺳت .ﻣن ازﺗﺑﺻﺮه ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ درﻣﯾﮔذرم و ﺧواﻧﻧده ﻋﻼﻗﻣﻧد را ﺑﻪ
ﺧواﻧدن اﯾن ﭼﻧد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ زﯾﺮ ﻣﻌطوف ﻣﯾدارم.
 -١اھداف ﻧﺧﺳﺗﯾن ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﭘس از ﮐﺳب ﻗدرت ،ﺑﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑود:

» ما باعتقاد نيکو برخاستيم ،که سيستان نيز فراکس ندھيم ،و اگر خدای
تعالی نصرت کند ،به واليت سيستان اندر فزاييم آنچه توانيم١«....

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،از ﭘﯾﺎم ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺑﻪ ﻋﻣﺎر ﺧﺎرﺟﯽ،ص ٢٠٣
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ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ھدف وﻧﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻣﺮدم ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺑﻪ اﺗﺣﺎد وﯾک دﻟﯽ ﻓﺮا ﻣﯾﺧواﻧد
واز آﻧﮫﺎ ﻧﯾﺮوی ﻋظﯾﻣﯽ ﺟﻧﮔﯽ ﻣﯾﺳﺎزد وﺑﺎ اﯾن ﻧﯾﺮو،درﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎن،ﺑﻠﮐﻪ
ﺑﺳت وﻗﻧدھﺎر ،وﻏﺰﻧﯽ وﮐﺎﺑل وﻟﻐﻣﺎن وﺑﺎﻣﯾﺎن وﺑﻠﺦ وھﺮات وﺳﺮاﺳﺮﺧﺮاﺳﺎن )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
وﻓﺎرس )اﯾﺮان( را ﻓﺗﺢ و ﺗﺣت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧود در ﻣﯽ آورد و اﻣﭘﺮاﺗوری ﺑﺰرﮔﯽ
ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھد ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اش ﺗﺎ آﻣودرﯾﺎ ﻣﯾﺮﺳﯾد وﻣﺮزھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اش ﺗﺎ درﯾﺎی
ﻋﻣﺎن،ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ اش ﺗﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎن وﻏﺮﺑﯽ اش ﺗﺎ دﺟﻠﻪ ﮔﺳﺗﺮده ﺑود .دراﯾن ﻗﻠﻣﺮو وﺳﯾﻊ
او از  ٢٤٧ﺗﺎ  ٢٦٥ھﺟﺮی ﺣﮐم راﻧد .
ﺑﻪ ﺳﺧن دﯾﮔﺮ،ﺗوﺟﻪ ﺧﺎص ﻳﻌﻘوب ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮدم ﺳﻳﺳﺗﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺗﺷﮐل ﺷدن و ھﻣﮐﺎریھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺮاﻧﮔﻳﺧت و روﺣﻳﻪ ﺋﯽ در آﻧﮫﺎ ﭘدﻳد آورد ﮐﻪ در
زﻳﺮ ﻟوای ﻳﻌﻘوب ﻟﯾث ﻋﻳﺎر ،اﺳﭘﺎن ﺧود را در ﮐﻧﺎر دﺟﻠﻪ و در ﺳﺎﺣل ﺧﺰر و ﺣﺎﺷﻳﻪ
ﺟﻳﺣون آب دادﻧد .اﻳن ﻓﺗوﺣﺎت و ﮐﺷور ﮔﺷﺎﺋﯽھﺎ ﻳک اﺛﺮ ﻋظﻳم اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺮای ﺳﻳﺳﺗﺎن
در ﺑﺮداﺷت.ﻳﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﻓﺗن ﮐﺎروانھﺎی ﺑﺎج و ﺧﺮاج درھم و دﻳﻧﺎرھﺎی ﺳﻳﺳﺗﺎن و
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﻐداد و ﺑﺎ آﻣدن اﻣوال ﺑﺳﻳﺎر از ﮐﺮﻣﺎن و ﻓﺎرس و ﮐﺎﺑل و ﺑﻠﺦ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ
ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ﻳک ﺗﺣول اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺰرگ در زرﻧﺞ ﭘدﻳد آﻣد و ﮐﺎر ﺑﺟﺎی رﺳﻳد ﮐﻪ اﻳن ﺷﮫﺮ در
ﻗﺮﻧﮫﺎی ﺳوم و ﭼﮫﺎرم ھﺟﺮی )ﻧﮫم و دھم ﻣﻳﻼدی( از ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ﺷﮫﺮھﺎی آﺳﻳﺎ در ﺷﺮق
ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﻳﺮﻓت و ﺗﻧﮫﺎ اﺟﺎره ﺑﮫﺎی ﻳﮐﯽ از ﺑﺎزارھﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻧﺎم »ﺑﺎزار ﻋﻣﺮوﻟﻳث«
ﻳﺎد ﻣﻳﺷد روزی ھﺰار درھم ﺑود .١وﻋﻣﺮو اﯾن اﺟﺎره ﺑﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺻﺎرف ﺑﯾت ﷲ ﺑﻪ
ﻣﮐﻪ ﻣﯾﻔﺮﺳﺗﺎد.
ﺑدﯾن ﮔوﻧﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث وﺑﺮادرش ﻋﻣﺮوﻟﯾث ارج ﻧﮫﺎد وآﻧﺮا
ﺳﺮﻣﺷﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ رھﺑﺮان و زﻋﻣﺎی ﮐﺷور ﺗوﺻﯾﻪ ﻧﻣود.
 -٢دوﻣﯾن ﮐﺎرﻣﮫم ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث اﯾن ﺑود ﮐﻪ زﺑﺎن فارسی دری را ﺑﺟﺎی زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ در درﺑﺎر وﻗﻠﻣﺮو دوﻟت ﺻﻔﺎری رﺳﻣﯾت داد و ﺑﺎ رﺳﻣﯾت ﺑﺧﺷﯾدن زﺑﺎن دری
ﻓﺎرﺳﯽ در درﺑﺎر ﺧود ،ﻧوﺷﺗن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻟﻐو ﮐﺮد و از اﯾن طﺮﯾق در ﺟﮫت
 - ١اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﺳﻼم ،ج  ۱ص ۶۷۴
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اﺣﯾﺎء زﺑﺎن وﻓﺮھﻧگ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧدﻣت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺧﺮاﺳﺎن وﻣﺎوراء اﻟﻧﮫﺮ
وﻓﺎرس اﻧﺟﺎم داد و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری را از ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت داد .ﻣﺣﻣداﺑن وﺻﯾف ﺳﮐﺰی
 ،رﺋﯾس داراﻻﻧﺷﺎء ﯾﻌﻘوب ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺷﻌﺮ ﺳﺮود.
ﻏﺑﺎر ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ ":دولت صفاری)يعقوب ليث(نه تنھا سلطۀ سياسی عرب را
بکلی از افغانستان برانداخت ،بلکه درمقابل زبان عرب ،زبان دری افغانستان را که
بشکل محلی مانده بود وتحت نفوذقوی عربی قرار گرفته بود،برکشيد وآنرا بشکل زبان
ملی و رسمی کشور قرار داد١".
اﯾن ﻋﻣل ﯾﻌﻘوب در آن زﻣﺎن ﺑﺎ درﻧظﺮﮔﺮﻓﺗن ﻗدرت دﺳﺗﮔﺎه ﺟﺑﺎر ﺑﻐداد وﺗﻌﺻب
ﻋﺮب ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻋﺟم ﯾک ﮐﺎر ﺳﺧت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﮐﻪ از ﺗوان ھﺮﮐس دﯾﮔﺮ ﭘوره ﻧﺑود.
 -٣ﯾﻌﻘوب ﮐﻪ ﺳﺮش از اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎی ﻣﯾﮫن ﭘﺮﺳﺗﯽ واﺳﺗﻘﻼل طﻠﺑﯽ وداﺳﺗﺎﻧﮫﺎی
رﺷﺎدت و ﻣﺮداﻧﮔﯽ ﺧﺎﻧدان رﺳﺗم وزال وﺳﺎم ﻧﺮﯾﻣﺎن ﭘﺮ وﻣﺷﺑوع ﺑود ،ﻧﺧﺳﺗﯾن زﻋﯾﻣﯽ
از ﺳﺮزﻣﯾن ﻣﺎ ﺑود ﮐﻪ ﭘﺮﭼم اﺳﺗﻘﻼل وﺣﺮﯾت ﻋﺟم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠطﮥ دوﻧﯾم ﻗﺮﻧﻪ دﺳﺗﮔﺎه
ﺧﻼﻓت ﺑﻐداد ﺑﻪ اھﺗﺰاز در آورد و ﻗﺻد ﮐﺮد ﺗﺎ دﺳت ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯽ را از اﻣﭘﺮاﺗوری

ﺻﻔﺎری ﮐوﺗﺎه ﺳﺎزد .ﻣؤﻟف ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن از ﻗول ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻣﻳﮔوﻳد» :يعقوب بسيار
گفتی که دولت عباسيان بر غدر و مکر بنا کرده اند ،نبينی که با بوسلمه و
ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سھل با چندان نيکوئی که ايشان را اندر آن
دولت بود ،چه کردند؟ کس مباد که بر ايشان اعتماد کند٢«.
ﺑﻪ ﻋﻘﻳدۀ ﺑوﺳورت ﻣﺳﺗﺷﺮق اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ» درﺳﺎﻳﮥ رھﺑﺮی ﻳﻌﻘوب وﻋﻣﺮو ﺑن ﻟﻳث،
ﺳﮔﺰﻳﺎن ﭘﺎﺑﺮھﻧﻪ و ﺑﯽ ﭼﻳﺰ ،ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺑﺎﺳﯽ را ﮔﺮﻓﺗﺎر ﺗﻧﮔﻧﺎ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ دادن ﺑﺎج ﮐﺮدﻧد و
طﺎھﺮﻳﺎن اﺷﺮاﻓﯽ را از وﻻﻳﺗداری ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮداﺷﺗﻧد .ﺑﺮﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻧوب اﻳﺮان ﺗﺎ اھواز و
اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺗﻳﻼ ﻳﺎﻓﺗﻧد وﺑﻠﻧد ﭘﺮوازی ھﺎی آﻧﺎن ﺗﺎﺑداﻧﺟﺎ رﺳﻳد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷدﻧد ﺗﺎﺣﺎﮐﻣﻳت
ﺧود را درآن ﺳوی آﻣودرﻳﺎ و ﺳﺮزﻣﻳن ﻣﺎوراءاﻟﻧﮫﺮ ﻧﻳﺰ ﮔﺳﺗﺮش دھﻧد .از اﻳن ﮔذﺷﺗﻪ،
 -١ﻏﺑﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾرﺗﺎرﯾﺦ ،ص ٩٥
ش ،ص ٢٦٧
 - ٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﭼﺎپ ﻣﻠک اﻟﺷﻌرا ﺑﮫﺎرٍ ١٣١٤،
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ﺳﻼﺣﮫﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺷور وﮔﺮﻣﯽ از راه زﻣﻳﻧداور و زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﺑل و
ﻓﺮاﺳوی آن ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت«١ .
 -٤ﮐﺎر ﻣﮫم دﯾﮔﺮ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ،ﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ وﻗطﻊ ارﺳﺎل ﺑﺎج وﺧﺮاج
ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺳت و ﻗﻧدھﺎر وﻏﺰﻧﯽ و ﮐﺎﺑل وﺑﺎﻣﯾﺎن وﺑﻠﺦ وھﺮات وﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯾن
ھﺎی ﺗﺣت ﻗﻠﻣﺮو ﺻﻔﺎری ﺑﻪ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺑﻐداد ﺑود.ﻣﯾﺰان ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺑﺮ وﻋﻧف ازﻣﺮدم
ﺳﯾﺳﺗﺎن ھﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷد و ﺑﻪ ﺑﻐداد ارﺳﺎل ﻣﯾﮔﺮدﯾد،ﺑﻘول ﯾﻌﻘوﺑﯽ ﺑﻪ ده ﻣﯾﻠﯾون
درھم ﻣﯾﺮﺳﯾد.٢

 -٥نمونه ای ازعدالت يعقوب ليث:
ﻗﺻﺮ ﯾﻌﻘوب درﺷﮫﺮزرﻧﺞ ،ﺧﺿﺮاء ﯾﺎ ﭼﻣﻧﯽ داﺷت ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﺑﺮای ﺑﺎرﻋﺎم در
آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻋﺮض ﺣﺎل و ﺷﮐوای ﺧود را ﺑوی ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﻧد و او ﺑﻪ داد
دادﺧواھﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت  .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن داﺳﺗﺎن ﺟﺎﻟﺑﯽ از ﻋداﻟت و رﺳﯾدﮔﯽ ﯾﻌﻘوب را
دراﯾن ﺧﺿﺮاء ﺑﯾﺎد ﻣﯽ دھد ﮐﻪ ھم دﻟﭼﺳپ اﺳت وھم ﮐم ﻧظﯾﺮ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
روزی ﯾﻌﻘوب در ﺧﺿﺮاء ﻗﺻﺮ ﺧود ﺑﺮای ﺑﺎر ﻋﺎم ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود،

»مردی بديد به سر کوی سينک نشسته و سر به زانوی اندوه نھاده،
اندر وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پيش من آر ،بياورد گفت :حال بر
گوی  ،گفت اگرملک فرمايد تا خالی کنند ،فرمود تا مردمان برفتند .گفت :ای
ملک حال من صعب تر از آن است که بر توانم گفت .سرھنگی از آن ملک
ھر شب يا ھر دو شب بر دختر من فرود آيد از بام بی خواست من و از
دختر ،و ناجوانمردی ھمی کند و مرا با او طاقت نيست .گفت الحول وال قوة
االبا µچرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شو ،چون او بيايد اينجا بيا به پای
خضراء مردی با سپر و شمشير بينی باتو بيايد و انصاف تو بستاند ،چنانکه
 - ١ﺑوﺳورت ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن .ص ۲۵۲
 -٤اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﺳﻼم  ،ص ۴۵۶
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خدای فرمودست ناحفاظان را .مرد برفت آن شب نيامد ديگر شب آمد ،مردی
با سپر و شمشير آنجا بود با او برفت و به سرای او شد بکوی عبدﷲ
حفص بدر پارس و آن سرھنگ اندر سرای آن مرد بود ،يکی شمشير
برتارکش بزد و بدونيم کرد و گفت چراغی بيفروز چون بفروخت ]گفت[ :آبم
ده ،آب بخورد .گفت نان آور ،نان آورد ،بخورد .پدر نگاه کرد يعقوب بود
خود به نفس خود .پس مرد را گفت  :با µالعظيم که تابا من اين سخن
بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که ھيچ نخورم تا
دل تو از اين شغل فارغ کنم ١ «...
ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺗن داد ﻣظﻠوم از ظﺎﻟم ،دوﺷﺑﺎﻧﻪ روز روزه
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ﺗﺎ آﻧﮐﻪ آﻧﺷب ﺑﺎ ﻓﺎرغ ﮐﺮدن دل آن ﺧﺎﻧواده از اﯾن ﻏﺻﮥ ﺑﺰرگ  ،روزه اش را
در ﺣﺿور ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﺿﺮر ﺑﺎزﮐﺮد.

– ٦توجه به مسائل اجتماعی و عمرانی
ﺑﺎﻳد ﮔﻔت ،ﻳﻌﻘوب ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺳﻳﺎری از ﻓﺎﺗﺣﺎن ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن ﮐﻪ ﭼون ﺗﻣﺎم ﻋﻣﺮ را
در ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ﮔذراﻧدهاﻧد ،ﺗوﻓﻳق اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻣﺮان و آﺑﺎدی ﻧﻳﺎﻓﺗﻪ اﻧد ،وی
درﻳن ﻣورد ﻧﻳﺰ ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت .او ﺑﺎ اﻳﻧﮐﻪ ﺷب و روز ﻳک ﻟﺣظﻪ از ﺟﻧگ آﺳﺎﻳش
ﻧداﺷت و ﺗﻣﺎم دوران ﻗدرت را ﺑﺮ ﭘﺷت اﺳپ ﮔذارﻧد و در واﻗﻊ ﻣوزه از ﭘﺎی ﺑﻳﺮون
ﻧﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﺗوﻓﻳق او در » به پا افگندن شارستان غزنين« ،٢ﺑﻪ ﮐﻣک ﺑﺮادرش
ﻋﻣﺮو وﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﻣﻧﺎره ای در ﻣﺳﺟد آدﯾﻧﮥ زرﻧﺞ از روی)ﺻﻔﺮ(،و ﺗﻌﻣﻳﺮ ﻣﺳﺟدی در

 - ١ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ص ٢٦٦ ، ٢٦٥
 - ٢ﮔردﻳزی در ﺷرح ﻓﺗوﺣﺎت ﻳﻌﻘوب ﻟﻳث ﻣﻳﻧوﻳﺳد ﮐـﻪ »رﺗﺑﻳـل را ﺑﮐـﺷت و ﭘﻧﺟـواﺋﯽ ﺑـر
ﺧــود ﺑﮔرﻓــت و از آﻧﺟــﺎ ﺑــﻪ ﻏــزﻧﻳن آﻣــد و زاﺑﻠــﺳﺗﺎن ﺑﮔرﻓــت و ﺷﺎرﺳــﺗﺎن ﻏــزﻧﻳن را ﺑﭘــﺎ
ﻣطﻠــب اﻧﺟﺎﮐــﻪ از
̃
اﻓﮔﻧــد)«...ص ۱۳۹ﭼــﺎپ  ۱۳۲۷ﺗﮫــران( در ﺗــﺎرﻳﺦ ﺑﻳﮫﻘــﯽ ﻧﻳــز اﻳــن
ﻳﺎدﺷده اﻣده اﺳت.
̃
ﺳرازﻳرﺷدن ﺳﻳﻼب در ﺷﮫر
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ﺳﻳﺮﺟﺎن و اﻣﺛﺎل آﻧﮫﺎ ﺑس ﻋﺟﻳب و ﺷﮔﻔت ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد وﻋﻼﻗﻪ او را ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧداری ﺑﻪ ھﻣﺮاه
ﺟﮫﺎﻧﮔﻳﺮی ﻧﺷﺎن ﻣﻳدھد١ «.
ﺗﻌﺑد اﻧدر
در ﻋﻳن ﺣﺎل ﻳﻌﻘوب ،ھﺮﮔﺰ از ﻋﺑﺎدت ﺧدای ﻏﺎﻓل ﻧﺑود » :از ﺑﺎب ُ
ﺷﺑﺎﻧﻪ روز ﺻد و ھﻔﺗﺎد رﮐﻌت ﻧﻣﺎز زﻳﺎدت ﮐردی از ﻓرض و ﺳﻧت« ٢از
اﻳن ﺟﮫت در ﺗﻌﻣﻳﺮ ﻣﺳﺎﺟد و ﺑﻧﺎی ﻣﺣﺎل ﺧﻳﺮﻳﻪ ﮐوﺷﺎ ﺑوده اﺳت و ﺑﺎ اﻳﻧﮐﻪ درﻣدت
ﺣﮐوﻣت ﺧود داﻳم ﻣﺻﺮوف ﺟﻧگ و ﺟدال وﻣﺳﺎﻓﺮت ﺑود ،از آﺑﺎداﻧﯽ و ﺑﻧﺎی ﻣﺳﺎﺟد ﻏﺎﻓل
ﻧﺑود.
 -٧ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺗﺎ  ٢٥٠ﺳﺎل اول ھﺟﺮی  ،ﺑﺎرھﺑﺮی رﺗﺑﯾل ﺷﺎھﺎن ﺑﺮھﻣﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮﻟﺷﮐﺮھﺎی اﻋﺮاب ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺮدﻧد وﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘذﯾﺮش دﯾن اﺳﻼم ﮐﻪ دﯾن رﺳﺗﮔﺎری
ودرﺳﺗﮐﺎری و رﺳﯾدن ﺑﻪ ﺧدا وﺑﮫﺷت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯾﺷد ،ﻧﻣﯾﺷدﻧد ،ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻗدرت را
در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑدﺳت ﮔﺮﻓت و اودرزﻣﺮۀ ﻓﺗواﺣﺎت ﺧود ﺗواﻧﺳت در ﺳﺎل  ٢٥٨ھﺟﺮی دﯾن
اﺳﻼم را در ﮐﺎﺑل وﻟﻐﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺮزھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧﺷﺮوﭘﺧش ﮐﻧد وﺗﻌدادی ﺑت ھﺎی زرﯾن
وﺳﯾﻣﯾن ازﻣﻌﺎﺑد ﺑوداﺋﯽ اﯾن ﻧواﺣﯽ ﺟﻣﻊ ﻧﻣوده ﺑﻪ داراﻟﺧﻼﻓﻪ ﻓﺮﺳﺗد.ﭘس ﺑﺎﯾد ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل
ﺑﺧﺎطﺮﻣﺷﺮف ﺷدن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ از ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻣﻣﻧون وﻣﺷﮐور ﺑﺎﺷﻧد؟

 -٨توجه به حال مردم کم درآمد:
ﯾﻌﻘوب ھﻣﯾﺷﻪ رﻋﺎﻳت ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻧﺎﺗوان و ﮐم درآﻣد را داﺷت .او ﺑﻪ ﭘﻳﺷﻪ وران و
ﮐﺷﺎورزان و طﺑﻘﺎت ﭘﺎﺋﻳن اﺟﺗﻣﺎع ﮐﻪ ﺧود از ﺗﻪ آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ ﺑود ،ﺑدﻳدۀ ﻋطوﻓت و
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻳﻧﮔﺮﻳﺳت و ﮐﺳﺎﻧﻲ راﮐﻪ ﮐﻣﺗﺮ از ﭘﻧﺟﺻد درھم درآﻣد داﺷﺗﻧد ،از دادن ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻣﻌﺎف ﮐﺮده ﺑود وﺣﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺻدﻗﻪ ھم ﻣﻳداد .٣ .وﻟﯽ ﻣﺗﻣوﻟﻳن و ﻣﻼﮐﻳن ﺑﺰرگ ھﺮﮔﺰ از
آﺳﻳب ﻣﺻﺎدرۀ او در اﻣﺎن ﻧﺑودﻧد ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣؤﻟف ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ﻳﻌﻘوب ﻟﻳث » از
ﺑﺎب ﺻدﻗﻪ ھﺮ روز ،ھﺰار دﻳﻧﺎر ھﻣﯽ داد و از ﺑﺎب ﺟواﻧﻣﺮدی و آزادﮔﯽ ھﺮﮔﺰ ﻋطﺎ ﮐم
 - ١ﻳﻌﻘوب ﻟﻳث ،ص ۲۹۶-۹۸
 - ٢ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ص ۲۶٣
 - ٣ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ص ۲۶۸
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از ھﺰار دﻳﻧﺎر ﻧداد  .و ده ھﺰار و ﺑﻳﺳت ھﺰار و ﭘﻧﺟﺎه ھﺰار دﻳﻧﺎر و درم ﺑﺳﻳﺎر داد و
ﭘﺎﻧﺻد ھﺰار دﻳﻧﺎر داد ﻋﺑدﷲ ﺑن زﻳﺎ درا ﮐﻪ ﻧﻳﺰ ﻧﺰدﻳک او آﻣده ﺑود١ «.
ﻳﻌﻘوب ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻳن زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻟﺷﮐﺮﻳﺎن ﺧود ﺟﺎﻳداد ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺗﻣول را ﺿﺑط ﻣﻳﮐﺮد
و ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ از ﮐﻠﻣﺎت ﮐوﺗﺎه ﺑﺮادرش ﻋﻣﺮو ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺑود »:ﭘﻳﻪ اﻧدر ﺷﮐم ﮔﻧﺟﺷک
ﻧﺑﺎﺷد ،اﻧدر ﺷﮐم ﮔﺎو ﮔرد آﻳد «٢ .ﺑﺮﻣﯽ آﻳد ﮐﻪ درآﻣد دﻳواﻧﯽ را از ﻣﺗﻣوﻟﻳن و
ﭘوﻟداران ﺑدﺳت ﻣﯽآورد ،ﻧﻪ از ﻓﻘﺮا و ﻧﺎﺗواﻧﺎن.

-٩مثالی از روش کارعمرو ليث:
ﻋﻣﺮو ﺑﺮادر ﻳﻌﻘوب و ﺟﺎﻧﺷﻳن وی روش وﺳﯾﺎﺳت ﺑﺮادر را ﺗﻌﻘﻳب ﻣﯾﮐﺮد و
»ھرﮔز ﺿﻌﻳف را ﻧﻳﺎزردی« .ﺑﮔﻔﺗﻪ ﮔﺮدﻳﺰی »ﻋﻣﺮو ﺷﻐل اﻣﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن را
ھﺮﭼﻪ ﻧﻳﮐوﺗﺮ و ﺗﻣﺎم ﺗﺮ ﺿﺑط ﮐﺮد و ﺳﻳﺎﺳﺗﯽ ﭼﻧﺎن ﭘﻳش ﮔﺮﻓت ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ھﻳﭼﮐس ﺑﺮ آﻧﮔوﻧﻪ
ﮔﺮﺑﺰ و روﺷنراﺋﯽ ﺑود «٣.اﻗﺗدار ﻋﻣﺮو ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود .ﻋﻣﺮو ﺑس ھوﺷﻳﺎر و ُ ُ
ﺑﺮادرش ﻳﻌﻘوب ﺑﺎﺳﺎس ﺷﻣﺷﻳﺮ ﺗﺄﻣﻳن ﻣﻳﺷد و ﺑدان ﺟﮫت ﺑود ﮐﻪ ﻋﻣﺮو ﻣﺟﺑور ﻣﻳﮔﺮدﻳد
ﺑﺮای ﭘﻳﺷﺮﻓت ﭘﻼﻧﮫﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﺧوﻳش ﭘول داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ﻋﻣﺮو اﻳن ﭘولھﺎ را از طﺮﻳق
ﺿﺑط اﻣوال ﻣﺗﻣوﻟﻳن و ﭘولداران ﺗﮫﻳﻪ ﻣﻳدﻳد و ﻣﻳﮔﻔت» :پيه اندر شکم گنجشک نباشد،
اندر شکم گاو گرد آيد ،٤ «.و ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن وی اﻳن ﭘﻳﻪھﺎ )ﭘولھﺎ( را از ﺷﮐم »ﭘوﻟداران«
درﻣﯽآورد و ﺑﻘول ﺑﺎر ﺗوﻟد ،درﺧﺰﻳﻧﻪاﻳﮐﻪ ﺑﺎﺳﻳﺳﺗم ﺑﺳﻳﺎرﻣﻧظم اﻗﺗﺻﺎدی اداره ﻣﻳﺷد،ﻣﯽ
اﻧﺑﺎﺷت٥ .

 - ١ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ص ۶۳
 - ٢ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ص ۸۶
 - ٣اﺑن اﺛﻳر اﻟﮐﺎﻣل ،ج  ،۷ص ) ۱۷۰ﺑﺣواﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ص  ۲۶۳ح (۱
 - ٤ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ص ۲۶۸
 - ٥ﺑﺎر ﺗوﻟد ،ﺗرﮐـﺳﺗﺎﻧﻧﺎﻣﻪ ،ج  ۱ص  ،۴۷۵ﺗـﺎرﻳﺦ اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ و ﺳﻳﺎﺳـﯽ آﺳـﻳﺎی ﻣرﮐـزی،
ﺗرﺟﻣﻪ ﭘوھﺎﻧد زھﻣﺎ ص  ۷۶ﺑﺑﻌد،
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ﺗﺎرﻳﺦ اﺷﺎره ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ ﻋﻣﺮو ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑود ﮐﻪ اﻣﺮ اﻣﺮ داد ﻧﺎم ﺧﻠﻳﻔﻪ را از
ﺧطﺑﻪ ﺑﺮاﻧدازﻧد و در ﻋوض ﻧﺎم ﺧودش را ﺑﺮ ﻣﻧﺑﺮھﺎ ذﮐﺮ ﮐﻧﻧد ،دﺳﺗﮔﺎه ﺧﻼﻓت ﺣﮐم
ﺗﮐﻔﻳﺮ و ﻟﻌن او را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ھداﻳت داد در ﻣﻧﺎﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن وی را ﻧﻔﺮﻳن ﮐﻧﻧد١.
ﺑﻪ ﻋﻘﻳده اﺑن ﺧﻠﮐﺎن »ﺧﺮاﺳﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﭼون ﻋﻣﺮو ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﺎھﺮ و زرﻧگ
ﻧدﻳده ﺑود  .«٢در ﺑﺎره ﺳﻳﺎﺳت اداری ﻋﻣﺮو ﮔﻔﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎری ﺳﭘﺎه ﻋﻣﺮو از ﻳﮐﯽ از
ﮐوﭼﻪ ﺑﺎغ ھﺎی ﻧﻳﺷﺎﭘور در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺑور ﻣﻳﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﭘﺮ از ﺳﻳب از دﻳوار ﺑﺎغ
در ﮐوﭼﻪ ﺧﻣﻳده ﺑود ،ﻋﻣﺮو ﺑﻳﮐﯽ از اﻓﺮاد ﺧود دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﺑﺑﻳﻧد ﮐدام ﻳک از ﺳﭘﺎھﻳﺎن او
دﺳت دراز ﻣﻳﮐﻧد و ﺳﻳﺑﯽ از درﺧت ﻣﻳﮐﻧد و ﺑﻌد ﺑﻪ او اطﻼع ﺑدھد .ﺳﭘﺎھﻳﺎن از ﮐوﭼﻪ ﺑﺎغ
ﮔذﺷﺗﻧد اﻣﺎ ھﻳﭻ د ﺳﺗﯽ ﺑﺳوی ﺳﻳﺑﮫﺎ دراز ﻧﺷد .ﻋﻣﺮو ازﻳن ﻧظم ﻟﺷﮐﺮﻳﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺷت.
در ھﻣﺎن ﻧﻳﺷﺎﭘور ﮔوﻳﻧد ﻋﻣﺮو روزی ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﻳﺮون ﺷد ،ﮔﺮﻳﮥ ﮐودﮐﯽ از داﺧل
ﻳک ﺑﺎغ ﺗوﺟﻪ او را ﺑﻪ ﺧود ﺟﻠب ﮐﺮد  .ﻋﻣﺮو ﭘﻳش رﻓت و دﻳد ﮐﻪ ﮐودک از ﻣﺎدرش
ﻣﻳﺧواھد ﺗﺎ ﺳﻳﺑﯽ ﺑﻪ او ﺑدھد  ،اﻣﺎ ﻣﺎدر زﻳﺮ ﺑﺎر ﮐودک ﻧﻣﯽ رود .ﻋﻣﺮو از ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﯾد
ﭼﺮا از دادن ﺳﻳب ﺑﻪ ﮐودﮐت درﻳﻎ ﻣﻳﮐﻧﯾد؟ ﻣﺎدرﮐودک ﮐﻪ ﻋﻣﺮو را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ،ﺟواب
داد ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻧوز ﻣﺎﻣورﻳن ﻣﺎﻟﻳﺎت اﻳن ﻣﻳوه ھﺎ را ﻧدﻳده و ﻣﺎﻟﻳﺎﺗش را ﺗﻌﻳﻳن ﻧﻧﻣوده اﻧد
ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﻧﻣﻳﺗواﻧد ﺑﻪ ﮐودﮐش ﺳﻳﺑﯽ ﺑدھد .ﻋﻣﺮو از ﻣﺗﺎﻧت اﻳن ﻣﺎدر ﻣﺳﺮور ﺷد و
دﺳﺗورداد ﺗﺎ ﻣﻧﺑﻌد از ﺑﺎغ ھﺎی ﻣﻳوه ﻣﺎﻟﻳﺎت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﺷود .٣ھﻣﺎن روح ﺗﻘوی و ﺧداﭘﺮﺳﺗﯽ
در ﺑﺮادر او ﻋﻣﺮو ﻧﻳﺰ ﺑوده اﺳت ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ او ھم در دوره ﺣﮐﻣﺮواﻳﯽ اش ﭘﻧﺟﺻد ﻣﻧﺎره
ﻣﺳﺟد و ھﺰار رﺑﺎط )ﮐﺎروان ﺳﺮای( ﮐﺮد و از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻳﺮاز را ﺳﺎﺧت و

 - ١ﺑﺎر ﺗوﻟد  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺗرﺟﻣﻪ ز ھﻣﺎ  ،ص . ٨١
 - ٢ﻟﺷﮐرﯾﺎن ﺻﻔﺎری از ﺑوﺳورت  ،ﺗرﺟﻣﻪ ھﻣﺎﯾون  ،ﻣﺟﻠﻪ آرﯾﺎﻧـﺎ ﺳـﺎل  ، ١٣٤٦ص ٥٠
ﺷﻣﺎره اول و دوم
 - ٣اﺧﻼق ﻧﺎﺻری،ص )...زﯾرﻧﺎم ﻋﻣروﻟﯾث دﯾده ﺷود(
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ﻣﺳﺟد ﺟﻳﺮﻓت را ﺑﻧﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳت ھﺮ ﺷب ھﺰار ﺷﻣﻊ در ﺷﺑﺳﺗﺎن آن اﻓﺮوﺧﺗﻪ
ﻣﻳﺷده اﺳت١ .
آﯾﺎ اﯾن ھﻣﻪ ﮐﺎرھﺎ از ﻧظﺮاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯾد وﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﻪ ﻧﺑودﻧد وﻣﺮدم آن
را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾدﻧد ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯾﻔﺮﻣﺎﯾﻧد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺟﺰﺟﻧگ ﺑﺮای ﺗوﺳﻌﻪ
ﻗﻠﻣﺮوﺧود وﻏﺎرت ﺧﺰاﻧﻪ ھﺎ وازدﯾﺎد ﺑﺮده ھﺎ ﻧﮐﺮده اﻧد.
درﻋﯾن ﺣﺎل،ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﻪ ﺑود ﮐﻪ ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗﺮن  ، ٢١در ﺑﺎرۀ ﻋﻣﻠﮐﺮد
دوﻟﺗﻣﺮدان ورھﺑﺮان وزﻋﻣﺎی ﭼﻧدﯾن ﻗﺮن ﻗﺑل از اﻣﺮوز ﺑدرﺳﺗﯽ ﻗﺿﺎوت ﮐﺮد ،زﯾﺮا
،ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻧظﺮ ﺑداﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯾﺮ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﮔﺮﯾم ،وآﻧﺮا
ﻧﻘض ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﯾداﻧﯾم،در ﮔذﺷﺗﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﻧﺎﺑﺮ ذھﻧﯾت ﻋﺎﻣﻪ وھﻣﺎن
ﻋﺻﺮ ،ﺑﺟﺎ و روا وﻣﺷﺮوع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﺷده اﻧد.
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٤ / ١/١

 - ١ﻳﻌﻘوب ﻟﻳث ،ص۲۹۹
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مقالۀ بيست وششم

جاسوس ھرکه باشد بايد رسوا گردد!
)نوشته شده در(٢٠٠٩ /١ /٣
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﺗﻣﺎم وﯾﺎ اﮐﺛﺮﯾت رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورﻣﺎ در ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯾﺮ ﯾـﺎ درﺧـدﻣت
ﺳﺮوﯾس ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺷوروی ﺑوده اﻧد ﯾﺎ درﺧدﻣت ﺳـﺮوﯾس ھـﺎی اطﻼﻋـﺎﺗﯽ اﻣﺮﯾﮐـﺎ
وﯾﺎ درﺧدﻣت آی اس آی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾﺮان وﻋﺮﺑـﺳﺗﺎن ﺳـﻌودی ﺑـوده اﻧـد و دراﯾـن ﻣﯾـﺎن
ﻋواﻣل اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ھﻧد وﺗﺮﮐﯾﻪ وﭼـﯾن واﻧﮔﻠـﯾس وﻓﺮاﻧـﺳﻪ ﻧﯾﺰﻣﻌـﺎش ﺑﮔﯾـﺮان ﺧـود را در
ﮐﺷور ﻣﺎ داﺷﺗﻪ اﻧد.
ﻣن ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻠم ﺑدﺳـﺗﺎن ﻣـﺎ،از اﻓـﺷﺎی ﺟواﺳـﯾس )ﮐـﯽ.ﮔـﯽ.ﺑـﯽ(
ﺷوروی ھﯾﺟﺎن زده ﻣﯾﺷوﻧد ،وﻟﯽ از اﻓﺷﺎی ﭼﮫـﺮه ھـﺎی ﺟﺎﺳوﺳـﯽ درﺧـدﻣت ﺳـﯾﺎ CIA
اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﯾﺎ درﺧدﻣت  ISIﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗﺮ ھﯾﺟﺎن زده ﻣﯾﺷوﻧد .از ﻧظﺮ اﯾن ﻗﻠم ،ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯾـﺎن
ﺟﺎﺳوﺳـﯽ ﺑــﻪ )ک .گ .ب( وﺟﺎﺳوﺳـﯽ ﺑــﻪ ) (CIAوﺟﺎﺳوﺳـﯽ ﺑــﻪ) (ISIﯾـﺎ ﺟﺎﺳوﺳــﯽ ﺑــﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯾﻪ و ازﺑﮐﺳﺗﺎن و ﭼﯾن واﻧﮔﻠـﯾس وﻓﺮاﻧـﺳﻪ وآﻟﻣـﺎن وﻏﯾـﺮه
ﻧﯾﺳت .ھﺮﮐس ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮﻣﻧﻔﻌت ﺷﺧﺻﯽ وﯾﺎ ﮐﺳب ﻗدرت درﺧدﻣت ﯾﮐﯽ از اﯾن ﺷﺑﮐﻪ ھـﺎ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺷورﺧود وﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ھﺎ ﺧدﻣت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺧﺎﯾن ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود وﺑﺎﯾـد
ﯾﮐﺳﺎن ﻣورد ﻧﻔﺮت وﺷﻣﺎﺗت ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮارﮔﯾﺮد و دراذھﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐوﺑﯾده ﺷود .ﻣن
ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮآﻧﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺟﻧت )ﮐـﯽ.ﮔـﯽ.ﺑـﯽ( دررﺳـﺎﻟﻪ )ﮐـﯽ.ﮔـﯽ.ﺑـﯽ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷده اﻧد ،ﻣﯾﺗوان ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﭘوﻟﯾت ﺑﯾﺮوی رژﯾـم را ﺷـﺎﻣل ﻟـﺳت
ﺟﯾﺮه ﺧواران )ﮐﯽ.ﮔﯽ.ﺑﯽ (.داﻧﺳت.
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ﺧواﻧﻧــده ﮔــﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧــد ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻣــﻪ ﮐﺗــﺎب)ﮐــﯽ.ﮔــﯽ .ﺑــﯽ دراﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن( ﺗوﺳــط
دﮐﺗورﺳﯾﻣﺎب در اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن رﺟوع ﮐﻧﻧد.

عاملين کشتار وويرانی شھر کابل ،احمدشاه مسعـوددرکنار چپ جنرال حميدگل،
رئيس سازمان جاسوسی نظامی پاکستان ) (ISIو گلبدين حکمتيار درکنارترکی فيصل
رئيس سازمان استخبارات عربستان سعودی با چھره ھای بشاش از قرارگرفتن خود
درکنار روسای استخبارات کشورھای بيگانه ديده ميشوند.
ﺣﺎل ھﺮﻗدرﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﯾن اﺷﺧﺎص از ﺧودﻧﺷﺎن ﺑدھد،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺟواﺳﯾس دﺳﺗﮔﺎه اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن) (ISIﻧﯾـﺰ از ﺧـود ﺑـﺮوز
دھﻧد .ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﮐﺮ اﯾن ﺣﻘﯾﻘـت ﺑﺎﺷـد ﮐـﻪ :ﮔﻠﺑـدﯾن ﺣﮐﻣﺗﯾـﺎر ،رﺑـﺎﻧﯽ واﺣﻣدﺷـﺎه
ﻣــﺳﻌود ،از ﻧﺧــﺳﺗﯾن دﺳــت ﭘﺮوردﮔــﺎن ﺷــﺑﮐﻪ ﺟﺎﺳوﺳــﯽ) (ISIﺑــوده اﻧــد .اﻋﺗﺮاﻓــﺎت
واﻓﺷﺎﮔﺮی ھﺎی رؤﺳﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  :ﻧﺻﯾﺮﷲ ﺑﺎﺑﺮ وﺟﻧـﺮال ﺣﻣﯾـد ﮔـل
را ﻧﺑﺎﯾد درﺣق اﯾن ﻋﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻣـوش ﮐـﺮد .اﯾـن ﺳـﻪ ﺗـن رھﺑـﺮان ﺑـﻪ دﺳﺗوراﺳـﺗﺧﺑﺎرات
ﻧظـﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن ﺑـﺮای ﺳـﻘوط رژﯾـم داودﺧـﺎن درﺳـﺎل  ۱۹۷۵درﺧوﮔﻳـﺎﻧﯽ ،و ﺣــﺻﺎرک
ﻧﻧﮔﺮھﺎر و در ﻟﻐﻣﺎن وﭘﻧﭼﺷﻳﺮو اﻧدراب و ﺑدﺧﺷﺎن وﻏﯾﺮه ﻧﻘﺎط ﮐﺷور دﺳـت ﺑـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺎت
ﺗﺧﺮﯾﺑﮐﺎراﻧﻪ زدﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺳﺮﻋت از طـﺮف ﻧﯾـﺮو ھـﺎی اﻣﻧﯾﺗـﯽ ﮐـﺷور ﺳـﺮﮐوب وﺑﺮﺧـﯽ
دﺳﺗﮔﯾﺮوﺑﺮﺧﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓﺮارﮐﺮدﻧد.
ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ﺛور ،ﺑﺮﺗﻌداد اﯾن رھﺑﺮان از طـﺮف اﯾـن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺧـوف ﻣﻧطﻘـﻪ
اﻓــﺰوده ﺷــد  .دﮔــﺮوال ﯾوﺳــف )آﻣﺮﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧــﻪ ﭘﺎﮐــﺳﺗﺎن دراﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن( دوﮐﺗــﺎب
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ﺑﻧﺎﻣﮫﺎی" ﺗﻠک ﺧﺮس" و"ﺧﺎﻣوش ﻣﺟﺎھد" در ﺑﺎره ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﯾﺎه رھﺑﺮان وﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﻣﺷﮫور ﺗﻧظﯾم ھﺎی ھﻔت ﮔﺎﻧﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت.
ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن رھﺑﺮان وطـن ﻓـﺮوش وﻧـوﮐﺮان ﺑﯾﮔﺎﻧـﻪ را ﺧـوﺑﺗﺮ ازﻣـﺎ ﻣـﯽ
ﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﺑﺧﺻوص ﮐﻪ ﭘس از ﻗدرت ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺧﺮﯾب ﺗﻣﺎم زﯾﺮﺑﻧﺎھﺎی اﻗﺗـﺻﺎدی وﺧـدﻣﺎﺗﯽ
وﻓﺮھﻧﮔﯽ وﺻﺣﯽ و ﻗطﻊ ﮐﺮدن ﺷﺎھﺮگ ھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺮداﺧﺗﻧد ،وﺷﮫﺮﮐﺎﺑل را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺧوﻓﯽ ﻣﺑدل ﮐﺮدﻧد و ۶۵ھﺰاراﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺗـوپ وراﮐـت وھـﺎوان از ﻣﯾـﺎن ﺑﺮدﻧـد
وﺑﺮزن وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﺗﺟﺎوز روا داﺷﺗﻧد .وﺑﻪ ﻗطﻊ اﻋﺿﺎی ﺑدن اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی اﺳﯾﺮﭘﺮداﺧﺗﻧد.
ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم ﻧﯾﺰ ﯾﮐﯽ ازھﻣﯾن ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ  KGBدر ﺧـﺎد رژﯾـم ﺣـﺰب
دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت و ﺑﻌد ﺑﻪ ﯾک ھﯾوﻻی ﺗﺑﺎه ﮐن ﻣﺑدل ﮔﺷت.
آﻗﺎی ﺣﮐﯾم ﻧﻌﯾم ازروی اﺳﻧﺎد وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﯽ دراﯾن راﺑطﻪ ﻧوﺷﺗﻪ
ُ
دوﺳـﺗم ﻧـﻪ ﺗﻧﮫـﺎ از
وآﻧﺮا در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده اﺳت .ﺑﻧـﺎﺑﺮاﯾن ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
ﺗﺮﮐﯾﻪ  ،ﺑﻠﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ازﺑﮐﺳﺗﺎن و روﺳﯾﻪ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھـم ﭘـول درﯾﺎﻓـت
ﻣﯾﮐﺮده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن) (ISIدر دھﻪ  ۹۰ﻗﺮن ﺑﯾـﺳﺗم ،ھﻣﯾﻧﮐـﻪ
دﯾد ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی ﺧﺷﺗﯽ را در زﯾﺮﺑﻧـﺎی اﻗﺗـﺻﺎدی وﻋﻣﺮاﻧـﯽ ﮐـﺷور ﺳـﺎﻟم ﻧﮔذاﺷـﺗﻧد
وﮐﺎﺑل را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﻣوﺣﺷﯽ ﻣﺑدل ﻧﻣودﻧد ،دﯾﮔﺮ ﻋﻣﺮ اﯾن رھﺑﺮان را ﺗـﺎرﯾﺦ ﮔذﺷـﺗﻪ ﺗﻠﻘـﯽ
ﮐﺮد و اﺟﻧت ﺗﺮﺑﯾـت ﺷـده دﯾﮔـﺮی ﺑﻧـﺎم ﻣﻼﻋﻣـﺮ را در رأس ﮔـﺮوه ﻣﺗﺣﺟـﺮ طﺎﻟﺑـﺎن وارد
ﺑﺎزی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣود و ﻣﺮدم دﯾدﻧد آﻧﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺑﯾﻧﻧد.
اﻟﺑﺗﻪ رھﺑﺮان ھﺷﺗﮔﺎﻧﻪ اھل ﺗﺷﯾﻊ در زﯾﺮ ﻧﺎم ﺣﺰب وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ وﺗﺣت رھﺑـﺮی
ﻣﺰاری وﺧﻠﯾﻠﯽ وﻣﺣﻘق واﮐﺑﺮی  ،وﻏﯾﺮه ﻧﯾـﺰ ازﺳـوی ﺳـﺎزﻣﺎن ھـﺎی اطﻼﻋـﺎﺗﯽ اﯾـﺮان
ﺳﺎﺧﺗﻪ وﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺷدﻧد و ﺑﻪ ﻋﻧوان رھﺑﺮان اھل ﺗﺷﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺷور ﮔﺳﯾل ﺷـدﻧد ﺗـﺎ درﮐـﺷﺗﺎر
ووﯾﺮاﻧﯽ از ﺗﻧظﯾم ھﺎی ھﻔت ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷﻧد.
از ﭼﮫﺮه ھﺎی ﺳﯾﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ در ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯾﺮ،ﻋﻼوه ﺑﺮﮔﻠﺑـدﯾن ﺣﮐﻣﺗﯾـﺎر
ورﺑﺎﻧﯽ ،ﯾﮐﯽ ھم اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود اﺳت ﮐﻪ ﺑﻘـول داﮐﺗﺮﻣﯾﺮﻋﺑـداﻟﺮﺣﯾم ﻋﺰﯾـﺰ ،درﻣﻘـﺎﻻت
ﻣﺗﻌددﺷﺎن ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ) :ﻗوﻣﻧدان ﺳﺎﺑق ﺷوروی از ﭘﯾﻣﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺳﻌود ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯾدارد( ﯾـﺎ )
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻛﺗﺎب اﻻﺷﻪ ﺷﻛن (از ﮔﺮی ِﺑﺮﻧﺗﺳن ،ﻋﺿو CIAو ﻣﻘﺎﻟﻪ )اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﯾﺧواھد
ﺑﺟﻧﮔد( از ﻗﻠم ﺑﺮوس رﯾﭼﺎردﺳن ،و رواﺑط واﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود وﻏﯾﺮه و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺻل آﻗﺎی
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ﺣﻣﯾداﻧوری ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﻣﺮاﺣل ﺟﮫﺎد اﺣﻣدﺷﺎه ﻣـﺳﻌود" وﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺣﻘﻘﺎﻧـﻪ داﮐﺗـﺮ زﯾـﺮک
ﯾﺎر،درﮐﺗﺎب )دﺳﯾﺎﺳت اﻟﺟﺑﺮه( ،وھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﺷـﺗﻪ ﻣـﺳﺗﻧد ﺟﻧـﺎب ﺣﮐـﯾم ﻧﻌـﯾم ﺗﺣـت ﻋﻧـوان
)طﺎﻟﺑﺎن ﺗﮐﻧوﮐﺮات ﺑﺟﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﻗﺮون وﺳطﺎﺋﯽ( و رﺳﺎﻟﻪ آﻗﺎی ﺳﮫﺮاب زﯾﺮﻧﺎم )ﺧورﺷﯾد
ﺧﺮاﺳﺎن( ھﻣﻪ ﺑﯾـﺎﻧﮔﺮ اﯾـن واﻗﻌﯾـت ﺗﻠـﺦ اﺳـﺗﻧد ﮐـﻪ ﻣـﺳﻌود در ﻋـﯾن زﻣـﺎن ﺑـﺮای ﭼﻧـدﯾن
ﺳﺮوﯾس اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯾﮐﺮده اﺳت.
ﺳﺗﯾوﮐول ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﻣﻌﺮوف اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ درﮐﺗﺎب "ﺟﻧگ اوراح" از ﻗـول "ﮔـﺮی
ﺷــﺮون" ﯾﮐــﯽ از ﻣــدﯾﺮان  ،CIAدرﻣــورد ﺟﺎﺳوﺳــﯽ اﺣﻣدﺷــﺎه ﻣــﺳﻌود ﺑــﻪ آن ﺳــﺎزﻣﺎن
ﻏﺮض ﺑدام اﻧداﺧﺗن ﺑن ﻻدن ﻣﮐﺮر ﯾﺎد ﮐﺮده واز ﭘﺮداﺧت ﭘﻧﺟﺻد ھﺰار داﻟﺮ ﺑﻪ ﺑـﺮادرش
اﺣﻣدﺿﯾﺎ ﻣﺳﻌود وﻣﺎھﯾﺎﻧﻪ  ۲۰۰ھﺰار داﻟﺮ ﺑﻪ ﺧود ﻣﺳﻌود ﺗﺎروز ﻣﺮﮔش ﺗذﮐﺮ داده اﺳت.
از داﺳﺗﺎن ﻣﺳﻌود وﺳﯾﺎ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠم داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب رﺣﯾم ﻋﺰﯾﺰﺷـﺮح ﯾﺎﻓﺗـﻪ ،ﺑـﻪ اﯾـن
ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣﯾﺮﺳﯾم ﮐﻪ ﻣﺳﻌود ،زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎﭼﻧـدﯾن ﺳـﺮوﯾس اﺳـﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ،از ﻗﺑﯾـل ISI :ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن
 CIA،اﻣﺮﯾﮐــﺎ KGB ،ﺷــوروی  ،ﺳــﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾــت ﺧــﺎرﺟﯽ اﻧﮔﻠــﯾس) ،(٦MIﺳــﺎزﻣﺎن
اطﻼﻋﺎت ﻣﺧﻔﯽ ﻓﺮاﻧﺳﻪ ،ھﻣﮐﺎری داﺷﺗﻪ اﺳت ،واﻣﺎ در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺳﯾﺎ ﻣﯾﺧواﺳـﺗﻪ ﺑـن ﻻدن
را درﺑدل ﯾک ﭘﺎداش ﺑﺰرگ )طﺮد طﺎﻟﺑﺎن وﻗﺮارﮔﺮﻓﺗن ﺧودش ﺑﺟﺎی ﺷﺎن( ﺷﮐﺎرﮐﻧد ،وﻟﯽ
ﭼون ﺳﯾﺎ دراﯾـن ﻣـورد ﺗﻌﮫـدی ﺑـﻪ وی ﻧﻣﯾـداد ،ﻣـﺳﻌود ھـم اطﻼﻋـﺎت ﮐﺟـدار و ﻣﺮﯾـﺰی
دراﺧﺗﯾﺎر اﺟﻧﺗﺎن ﺳﯾﺎ ﻣﯾﮔذاﺷت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺷﺗش ﻧﺰد ﺳﯾﺎ ﺑﺎز وﻣﻌﻠوم ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟـود
ﮔﺮﻓﺗن ﭘول از ﺳﯾﺎ ،آﻧﮫﺎ را ﻓﺮﯾب ﻣﯾدھد.اﺣﺗﻣـﺎل دارد ﮐـﻪ ﺳـﯾﺎھم ﻋـوض آن ھﻣـﻪ ﭘـول و
وﻗت ﮐﺷﯽ وﺧﺟﺎﻟت زدﮔﯽ ،ﺿﺮﺑﮥ ﺧود را ﺑـﺻورت ﻏﯾـﺮ ﻣـﺳﺗﻘﯾم ﺑﺮﻣـﺳﻌود وارد ﮐـﺮده
ﺑﺎﺷد وﻋﺎﻗﺑت آن ﺷد ﮐﻪ دوﺗن از ﭘﯾـﺮوان اﻟﻘﺎﻋـده در ﻟﺑـﺎس ژورﻧﺎﻟﯾـﺳت ﺑـﺎ ﻧـﺎﺑود ﮐـﺮدن
ﺧود ،اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود را ﻧﯾﺰ از ﺻﺣﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﺑود ﮐﺮدﻧد.
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ھﻣﯾن ﺷـﺧص ﺑـﺎ آن ﺳـواﺑق ﺳـﯾﺎھش
اﮐﻧون ﺑﻪ ﺣﯾث "ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠـﯽ" ﺑﺮﺷـﺎﻧﻪ ھـﺎی ﻣﻠـت ﺳـوار ﮔﺮدﯾـده و ﻣـﺮدم ﻓﻘﯾﺮوﮔﺮﺳـﻧﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار داﻟﺮ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣـﺳﻌود
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺟﺑوراﻧد ھﺮﻣﺎه از ﭘول ﺑﯾت اﻟﻣﺎل
اﻧﺗﻘــﺎل ﺑدھﻧــد،ﭼﺮا ﮐــﻪ او ﺑــﺮای اﯾــن ﻣــﺮدم ﺟــﺰ ﺑــدﺑﺧﺗﯽ وﺳــﯾﻪ روزی وﻓﻘــﺮ اﺳــﺗﺧوان
ﺳوزﭼﯾﺰدﯾﮔﺮی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﯾﺎورده اﺳت.
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ﻧﮐﺗــﻪ دﯾﮔــﺮی ﮐــﻪ ﻣﯾﺧــواھم ﺑــدان اﺷــﺎره ﮐــﻧم اﯾﻧــﺳت ﮐــﻪ ﺟﺎﺳــوس در ھﺮﺳــطﺢ
وھﺮﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در ﻓﺮھﻧگ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﯾک ﻣوﺟود ﭘﺳت وﺑﯽ ارزش اﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ
در ﻧﺰد ارﺑﺎﺑـﺎن ﺧـود ﻧﯾـﺰ ﯾـک ﻣوﺟـود ذﻟﯾـل و ﺑـﯽ ارزش ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯾـﺷود .وھﻣﯾﻧﮐـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻣﺻﺮﻓش ﮔذﺷت  ،دﯾﮔﺮاورا ﺑﻪ ﺧـﺳﯽ ھـم ﻧﻣـﯽ ﺧـﺮد .درﻣﻘﺎﻟـت "ﻋﺎﻗﺑـت ﺟﺎﺳوﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ از زﺑﺎن ﯾـک ﺟﺎﺳـوس" ﻣـن ذﻟـت و ﺑـﯽ ﻣﻘـداری ﺟﺎﺳوﺳـﺎن را ھﻧﮔـﺎم ﺗﺟـﺎوز اول
اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺮﮐﺷور ﺑﺮﺷﻣﺮده ام ،در ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯾﺮ ﻣﺎ ﺧود دﯾدﯾم ﮐﻪ ﺷـوروﯾﮫﺎ ﭼﮔوﻧـﻪ دﺳـت
آﻣوزان "ﮐﯽ .ﺟﯽ .ﺑﯽ" را از طﺮﯾق ﯾک ﮐودﺗﺎ ﺑﻪ ﻗـدرت رﺳـﺎﻧدﻧد و ﺑﻌـد ھﺮﯾـک را ﻋﻠﯾـﻪ
دﯾﮔﺮی ﺗﺣﺮﯾک وﺗﻘوﯾت ﮐﺮدﻧد :ﺗﺮه ﮐﯽ را ﺗوﺳط اﻣﯾن از ﻣﯾﺎن ﺑﺮدﻧد و ﺑﻌد اﻣﯾن را ﺑـﺮای
ﺑﻘدرت رﺳﺎﻧدن ﮐﺎرﻣل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯾﺳت ﮐﺮدﻧد و ﺳﭘس وﻗﺗﯽ ﮐﺎرﻣل ھم در ﺗﺧﺗﻪ ﺑﺎزی ﻣﻧـﺎﻓﻊ
ﺷوروی از ﮐﺎر اﻓﺗﺎد او را ھم ﺗوﺳط ﻧﺟﯾب از ﺻﺣﻧﻪ دورﮐﺮدﻧد و ﺳﭘس آن ھﻣﻪ رﻓﺎﻗت
ھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾک ﺣﺰب دﻣوراﺗﯾک ﺧﻠق را در طﺑق اﺧـﻼص ﮔذاﺷـﺗﻪ ﺑـﻪ ﻧـوﮐﺮان ﺟدﯾـد )
رﺑﺎﻧﯽ وﻣﺳﻌود ( ﺗﻘدﯾم ﮐﺮدﻧد و رﺑﺎﻧﯽ وﻣﺳﻌود ﻧﯾﺰ آن ھﻣﻪ ﺑﺮادری و اﺧوت اﺳـﻼﻣﯽ را
ﺑﺎ ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ﮐﻪ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓﺗﻧد و ﺑﺮﺳـﺮ اﻧﺣـﺻﺎر ﻗـدرت درﮐﺎﺑـل
ﺣﻣﺎم ﺧـون را ﺑـﺮاه اﻧداﺧﺗﻧـد .ﻗﺗل،ﻏﺎرت،ﭼﭘـﺎول ﻣـﺎل و داراﺋـﯽ ﻋﺎﻣـﻪ و اﻓـﺮاد وﺗﺟـﺎوز
ﺑﺮﻧﺎﻣوس ﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﮐوﺑﯾدن ﻣﯾﺧﮫﺎی ﺷش اﻧﭼﻪ ﺑﺮﻓﺮق اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ وﮔـﺮدن زدﻧﮫـﺎ و ﺗﻣﺎﺷـﺎی
رﻗص ﻣﺮده وزﻧده وده ھﺎ ﺟﻧﺎﯾت دﯾﮔﺮ ،ازﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳـﯾﺎه دوران ﺣﺎﮐﻣﯾـت رﺑـﺎﻧﯽ-
ﻣﺳﻌود -ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر)از (۱۹۹۶ -۱۹۹۹۲اﺳت.
ﺣﺎدﺛﻪ  ۱۱ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ در اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑن ﻻدن وطﺎﻟﺑﺎن ﺧﺗم ﮔﺮدﯾـد و روزﮔـﺎری رﺳـﯾد ﮐـﻪ
ھﻣﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻣﺮﯾﮐﺎ واﻧﮔﻠﯾس ﮐﻪ ﺧود طﺎﻟﺑـﺎن وﺑـن ﻻدن را ﺑـﻪ ﻣﯾـﺎن آورده ﺑودﻧـد،در
ﺻف اول ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮطﺎﻟﺑﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻧد و ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﺑﻣب ھﺎی ھﻔت ھﺰار ﮐﯾﻠوﺋﯽ آﻧﮫﺎ را از
ﺗﻣـﺎم ﺷـﮫﺮ ھـﺎی اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن روﻓﺗﻧـد و آﻗـﺎی ﮐـﺮزی را ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣﻼﻋﻣـﺮ در ارگ ﮐﺎﺑــل
ﻗﺮاردادﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗدرت وﺻﻼﺣﯾت اﺻﻠﯽ در دﺳت ﭘﯾﺮوان ﻣﺳﻌود ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـد.آﻧﮫـﺎ
ﮐﻪ ﺑﺟﺰ ﻏﺎرت ودزدی و ﺧدﻣت ﺑﻪ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﭼﯾﺰ دﯾﮔـﺮی از رھﺑﺮﺧـود ﯾـﺎد ﻧﮔﺮﻓﺗـﻪ اﻧـد ،در
ﻣدت ھﻔت ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﺟدد ﺧود ،روزﮔﺎر ﻣﺮدم راﺳـﯾﺎه ﺳـﺎﺧﺗﻪ اﻧـد و ﺑـﺎ آﻧﮐـﻪ ﺑﯾـﺳت
ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ ﮐﻣک ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐـﺷورﻣﺎ ﺳﺮازﯾﺮﺷـده ،ﻣـﺮدم از ﺷـدت ﺑﯾﮐـﺎری و ﻓﻘـﺮ
وﺗﻧگ دﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﺧوردن ﻋﻠف وﻓﺮوش ﺟﮔﺮﮔوﺷﻪ ھﺎی ﺧـود روی آورده اﻧـد .اﺧﺗطـﺎف و
آدم رﺑﺎﺋﯽ وﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ورﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده وﺗﺟـﺎوز ﺑﺮﮐودﮐـﺎن -۴-۵
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 ۷ -۶و۱۰ -۹ﺳﺎﻟﻪ وﺑﯽ ﺑﺎزﺧواﺳﺗﯽ ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﺑﯽ اﻣـﺎن ﻗـوای ﺧـﺎرﺟﯽ در
وﻻﯾﺎت ﺟﻧـوب وﺟﻧـوب ﺷـﺮق وﻏـﺮب ﮐـﺷور دﻣـﺎر از روزﮔـﺎر ﻣـﺮدم ﺑـﺮآورده اﺳـت.
اﯾﻧﺳت ﺣﺎﻟت زارﻣﺮدم ھﺮدم ﺷﮫﯾد ﻣﺎ .پايان
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مقالۀ بيست وھفتم
استبداد اقليت حاکم و نقض حقوق اکثريت محکوم
ﺧﺎﻧم ﻣﺑﺎرز ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم در ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم ﻓﺮﯾد ﯾوﻧس ﺣﮐﺎﯾت
وﺷﮐﺎﯾت دارد ﮐﻪ در ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﻧور در اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﺑﺎﮐﯽ ﮔﻔﺗﻪ اﺳت  :ﻣﺎ ﻧﻣﯾﮔذارﯾم ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوم اﮐﺛﺮﯾت ﺷود .ﺿﺮب اﻟﻣﺛﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎدم آﻣد ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾد " :از زور
ﮐﺎﮐﺎﺳت ﮐﻪ اﻧﮔورا د ﺗﺎﮐﮫﺎﺳت" ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮﯾد ﯾوﻧس ﺑﺎﺻﺮاﺣت ﻣﯾﻔﺮﻣﺎﯾد":ﻣﺎﻧﻣﯽ ﮔذارﯾم
ﮐﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوم اﮐﺛﺮﯾت ﺷود؟" ﺷﺎﯾد درﺳت ﺑﻔﺮﻣﺎﯾد ،زﯾﺮا او اﯾن ﺳﺧن را
از ﺳﺮان ﺷورای ﻧظﺎر ﺷﻧﯾده ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﺎﺑل )در اﺧﯾﺮ اﭘﺮﯾل (١٩٩٢ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ورود آﻣﺮﺻﺎﺣب را ﺑﻪ ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﺗﺑﺮﯾک ﮔﻔﺗﻪ ﺑودﻧد ،ﺑﯾﺎن ﮐﺮده ﺑود " :ﻣن وﻗﺗﯽ ﺧوﺷﺑﺧت
ﺧواھم ﺑود ﮐﻪ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﺑل دروازه ھﺎ را ﺑﮐوﺑﯾد و ﺻدای ﻧﺷﻧوﯾد ﮐﻪ ﺑﮔوﯾد " :څوک ﺋﯽ
؟" ﭘس ﻓﺮﯾد ﯾوﻧس ،ﺑﻪ ﻣﯾﺦ ﺷورای ﻧظﺎرﻣﯽ ﭘﺮد و ﺷورای ﻧظﺎر و اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل در
ﻣﺟﻣوع ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻗﺮار دارﻧد و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﮔﺮ وﺿﻊ ﺑﻪ ھﻣﯾﻧﮔوﻧﻪ ﺗﺣت ﺳﻠطﮥ
اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﺑﺎ رھﺑﺮی ﮐﺮزی ﺗﺎ ﯾک دورۀ دﯾﮔﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑد ،ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﻗوم ﭘﺷﺗون
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﯾک اﻗﻠﯾت ﮐوﭼک ﺗﻧﺰل ﺧواھد ﻧﻣود.
ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ از اﮐﺗوﺑﺮ  ٢٠٠١ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮھﻧﻣﺎﺋﯽ و ﮐﻣک ﺷورای
ﻧظﺎرﯾﮫﺎ ھﺰاران ﺑﻣب و ﺗوپ وﻣﺮﻣﯽ ھﺎی آﺗش اﻓﺮوز ﺑﺮﺳﺮ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ رﯾﺧﺗﻪ اﺳت وھﺮ
ﺳﺗم و ظﻠﻣﯽ ﮐﻪ از دﺳﺗش آﻣده  ،درﺣق ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ اﻋﻣﺎل ﮐﺮده اﺳت.
ﺑﮔﺰارش ﺳﺎﯾت ﺧﺑﺮی رادﯾو ﺻدای آﻟﻣﺎن،در ١٢دﺳﻣﺑﺮ اﻣﺳﺎل"،ھواﭘﻳﻣﺎھﺎي
ﻧظﺎﻣﻲ اﻣﺮﯾﮐﺎ در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑﺮ  ٨٥٠ﺣﻣﻠﻪ را اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻳﺰان ﺣﻣﻼت
ھواﻳﻲ در ﻧواﻣﺑﺮ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .از اواﯾل ﺟﻧوري ﺗﺎ آﺧﺮ ﻧواﻣﺑﺮ ،٢٠١٠ﻧﯾﺮوھﺎی

پنجاه مقالۀ سيستانی

٣٢٠

اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ  ٣٠ھﺰار ﻣﺎﻣورﻳت ھواﻳﻲ ﺟﻧﮔﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم داده اﻧد ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ١٣ ،درﺻد اﻓﺰاﻳش را ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دھد ".اﮔﺮ ﺑﺎ ھﺮﯾک از اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت وﯾﮋه دوﻧﻔﺮ
اﻓﺮاد ﻣﻠﮐﯽ اﻓﻐﺎن ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد  ٦٠ھﺰار اﻓﻐﺎن درﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
اﻟﺑﺗﻪ اﯾن رﻗم اﻧدک ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺣﻣﻼت ھواﺋﯽ اﺳت ،اﻣﺎھﺮﺷب ﻣﺎ از طﺮﯾق
رادﯾوھﺎ و ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم ﮐﻪ ﺧﺑﺮ ازﮐﺷﺗﻪ ﺷدن  ٢٠ﺗﺎ
 ٥٠ﻧﻔﺮرا از اﺛﺮﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و اﻧﻔﺟﺎرات ﺑﻣب ھﺎی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده و ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در ﻓﻼن وﻟﺳواﻟﯽ و ﻓﻼن وﻻﯾت ﻣﯾدھﻧد ﮐﻪ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻠﻔﺎت
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن اﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ واﺣﺗﯾﺎط ﻣﯾﺗوان
ﮔﻔت ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ اﻋم از ﻣﻠﮐﯽ وﻧظﺎﻣﯽ وﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ده ھﺎ ھﺰار اﻧﺳﺎن
ﻣﯾﺮﺳد.
زﻣﺮی ﺑﺷﺮی ﺳﺧﻧﮔوی وزارت داﺧﻠﻪ در ﯾک ﻧﺷﺳت ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ در اﺧﯾﺮ ﺳﺎل
 ٢٠١٠ﺑﯾﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺗﻌداد ١٢٩٢ﭘوﻟﯾس ﮐﺷﺗﻪ ﺷده و  ٢٤٤٧ﺗن ﻣﺟﺮوح ﺷده اﻧد .وی
اﻓﺰود ﮐﻪ دراﯾن ﺳﺎل ﺑﺗﻌداد  ٢٠٤٣اﻓﺮاد ﻣﻠﮐﻲ ﮐﺷﺗﻪ ﺷده و  ٣٥٧١ﻣﺟﺮوح ﺷده اﻧد ،
اﯾن ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾﺮ از ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺮاد اردو وﻧﯾﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو اﺳت.ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯾﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو در ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﻪ  ٧١٣ﺗن رﺳﯾده ﺑود .اﯾن ﺗﺮاژﯾدی ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از  ٩ﺳﺎل ﺑدﯾن ﺳو در وﻻﯾﺎت
ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮔﺮدد ،وﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﻧﺎﺗو ﻗﺻد
دارد ﺗﺎ ﻧﻔوس ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﻠﯾت ھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﯾﺮوھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﻧواﺋﯽ دارﻧد ،ﮐﺎھش ﺑدھد.

استبداداقليت حاکم:
ﮐﺮزی از ھﻣﺎن روز ﻧﺧﺳت اﻧﺗﺻﺎﺑش ﺑﻘدرت ﺗﺎ اﻣﺮوزدرﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻘش ﺳﻣﺑوﻟﯾک دارد و ﻗدرت اﺻﻠﯽ در دﺳت اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل وﮔﺮوه ﺷورای ﻧظﺎر ،ﯾﺎ
ﺷورای ﻣﺰدوران ﭘول وﻗدرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﺮزی درﻣدت زﻋﺎﻣت ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک
ﭘﺷﺗون ،ھﯾﭼﮔﺎھﯽ درزﻣﺎن ﺗﺻدی ﺣﮐوﻣت ﻣؤﻗت وﺣﮐوﻣت ﻋﺑوری وﺣﮐوﻣت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
ﺧود ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺟﻠو ﺗﺟﺎوز و زورﮔوﺋﯽ وﺣق ﮐﺷﯽ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل
را ﺑﺮﺟﺎن وﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻣﺳﮐون در وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﮐﺷور ﺑﮔﯾﺮد،
ﺑﻠﮐﻪ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ وﻧظﺎﻣﯽ واﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﺎ درﻧظﺮداﺷت ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻣﯽ
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ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،و ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑﻪ ﺣﯾث رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣﻧﺗﺧب ھم اﯾن
ﻣوازﻧﻪ را ﻧﺗواﺳت ﺑﺧﺻوص در ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ واﻣﻧﯾﺗﯽ و ﭘوﻟﯾس ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷد و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن،
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﺎزھم ﻣﺣﺮوم واز ﻣﺮاﮐﺰ ﻗدرت ﺑدور ﻧﮔﮫداﺷﺗﻪ ﺷدﻧد وﻓﻘط ﺑطور ﺳﻣﺑوﻟﯾک
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﮐﺎرﭼون :رﺣﯾم وردک در وزارت دﻓﺎع واﻧوراﻟﺣق اﺣدی دروزارت
ﻣﺎﻟﯾﻪ وﻓﺎروق وردک در وزارت ﻣﻌﺎرف وﯾﮐﯽ دوﻧﻔﺮ دﯾﮔﺮ در وزارﺗﮫﺎ ﻧﺻب ﺷدﻧد ﮐﻪ
ﻧﻘش ﭼﻧداﻧﯽ درﺟﻠب رﺿﺎﺋﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﻧداﺷﺗﻪ وﻧدارﻧد.
ﺑﻘول ﻧوﯾﺳﻧده ﻓﺮاﻧﺳوی ،آﻗﺎی ﺟورج ﻟﻔﯾﺮ»" :georgesLefebvreﮐﺳﻲ ﻗﺎدر
ﻧﻳﺳت ﺧﺎﻧواده اي را ﮐﻪ ﻧﻳﻣﻲ از اﻋﺿﺎي آﻧﺮا ﮐﻧﺎر زده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري و آﺷﺗﻲ
وادارد» .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻲ« ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳک اﻧدﻳﺷﻲ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﺗﺎده و ﺑﺧﺷﻲ از ﻳک
ﮐل را ﺑﻪ اﺷﺗﺑﺎه ھﻣﮥ آن اﻧﮔﺎﺷﺗﻪ ﺑود ،ﺧود در ﮐﻧﺎر ﻧﮫﺎدن ]ﭘﺎره اي از ﻳک ﻣﻠت[ ﺳﮫم
داﺷت .اﮔﺮ ﻗﺑﺎﺋل ﭘﺷﺗون ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺣﺮف ﺧود را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﻲ ﺑﻧﺷﺎﻧﻧد ،ﺷﺎﻳد طﺎﻟﺑﺎن
ﭘس از ﺷﮐﺳت و ھﺰﻳﻣﺗﺷﺎن در ﻣﺎه ھﺎي اﮐﺗﺑﺮ و ﻧواﻣﺑﺮ  ۲۰۰۱ھﻣﭼون ﻗطﺮه آﺑﻲ در
ﺷﻧﺰار ﻧﺎﭘدﻳد ﺷده ﺑودﻧد .ره آورد ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﻪ ھﺎي ﺑن در دﺳﺎﻣﺑﺮ  ،۲۰۰۱دوﻟت ﺗﺎزه اﻓﻌﺎن
ﺑود ﮐﻪ ٢٣وزﻳﺮ ﮔﻣﺎرده اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ،در ﺑﺮاﺑﺮ ٧وزﻳﺮ ﭘﺷﺗون را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓت.
درﺳت اﺳت ﮐﻪ رﺋﻳس ﺟﻣﮫور ﮐﺮزي ﺧود ﭘﺷﺗون اﺳت اﻣﺎ وي را ﭼون ]ﺑﺎزﯾﭼﻪ ﺋﯽ در
دﺳت ﺷورای ﻧظﺎر[ ﻣﯽ اﻧﮔﺎرﻧد .ھﻣﻳن ﮔﻔﺗﻪ ﺑس ﺗﺎ در ﻳﺎﺑﻳم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﻲ ﭘﺷﺗون
اﺣﺳﺎس ﻧﻣﻲ ﮐﻧد ﮐﻪ در اﻳن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ﻧﻘﺷﻲ ﺑﻪ وي ﺳﭘﺮده ﺷده و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از
ﻧﺎﺧﺷﻧودي ﻋﻣﻳﻘﻲ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد) ".ﻟوﻣوﻧد دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک  ،اﮐﺗوﺑﺮ  ،٢٠١٠ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧط ﻣﺮزی
دﯾورﻧد :ھم ﻣﻧﺷﺎء ﺟﻧگ وھم ﮐﻠﯾد ﺻﻠﺢ(
ﺳﻠﯾگ ھﺎرﯾﺳن" ،"Selig S.Harrisonﯾﮐﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺷﮫور اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫﻣﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان)ظﻠم واﺳﺗﺑداد اﻗﻠﯾت ﺣﺎﮐم دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( درﻧﯾوﯾﺎرک
ﺗﺎﯾﻣﺰ) ۱۷اﮔﺳت  (۲۰۰۹ﺑﻪ ﻧﺷﺮرﺳﺎﻧده و در آن ﭘﺮده از ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ اﻗﻠﯾت ﺣﺎﮐﻣﯽ
ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ در ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی از ٩ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو ھﺮﭼﻪ از دﺳت ﺷﺎن آﻣده درﺣق
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روا داﺷﺗﻪ اﻧد .ھﺎرﯾﺳن دراﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺑﯽ ﻣوازﻧﮔﯽ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻣﯽ
ﻗدرت در دوﻟت ﮐﺮزی ﺑﺣث ﮐﺮده ،وآن را ﻣﺳﺑب ﺗﻣﺎم ﺟﻧﮔﮫﺎ وﺧون رﯾﺰﯾﮫﺎ در طول
ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺣﺿور ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﮐﺷورﻣﯾداﻧد وﻣﺗذﮐﺮ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾن ﺑﯽ ﻣوازﻧﮔﯽ
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ﻗوﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت دوﻟﺗﯽ از ﻣﯾﺎن ﻧﺮود  ،طﺎﻟﺑﺎن دﺳت از ﺳﺗﯾﺰه ﻧﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت و
ﭘول وﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ھدر ﺧواھد رﻓت.
ﺳﻠﯾک ھﺎرﯾﺳن ﻣﯾﻧوﯾﺳد":درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن ﺻﻠﺢ وﺛﺑﺎت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣﺛﮫﺎ
درادارۀ ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ ﺷدت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﻣﮔﺮ درﻋﯾن ﺣﺎل دراﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ازﯾک ﭘﺮاﺑﻠم
ﺑﺳﯾﺎرﻣﮫم ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻣﯾﺷود :اﯾن ﻣﻌﺿﻠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ وﻧﺎﺧوﺷﻧودی وﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺗن
روزاﻓﺰون ﯾک اﮐﺛﺮﯾت ﻣﮫم ﻗوﻣﯽ از ﺣﮐوﻣت اﺳت .ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ،از ﻣﺟﻣوع ﻧﻔوس ۳۳
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٪ ۴۲ ،را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﯾﮐﯽ از دﻻﯾل ﻣﮫم واﺻﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ
ازﺑﻐﺎوت وﺷورش طﺎﻟﺑﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﻪ درﺣﮐوﻣت ﮐﺎﺑل ﻗدرت اﺻﻠﯽ وﻣﺮﮐﺰی در دﺳت
ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن اﺳت .ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن  ۲۴ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس ﮐﺷوررا ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد .آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اردو ،اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ وﭘوﻟﯾس وﺑﺧش اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺑطورﮐﺎﻣل ﮐﻧﺗﺮول دارﻧد وھﻣﯾن ﻗوای اﻣﻧﯾﺗﯽ درزﻧدﮔﯽ
ً
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣداﺧﻠﻪ ﻣﯾﮐﻧد".
روزاﻧﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻧﯾﺰ ﻣﺗوﺟﻪ اﯾن ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻏﯾﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷده اﻧد واﯾن را ﻧﯾﺰ
ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ دوﻟت ھﻣﮐﺎری ﻧﮐﻧد ،ﺳﺮﮐوب ﺷورﺷﯾﺎن
طﺎﻟب از ﺗوان ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾﺮون اﺳت و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ،ﺟﻧﺮال ﭘﺗﺮاﺋوس" genral
"Petraeusﺑﺮای ﺟﻠب ﺣﻣﺎﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﯾﺟﺎد ﮔﺮوه ھﺎی "ارﺑﮐﯽ" را
در ﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون ﺑﺎ ﮐﺮزی ﻣطﺮح ﺳﺎﺧت وﻣﯾﺧواﺳت ﺑﺎ دادن ﭘول وﺳﻼح ﻋده ﺋﯽ
از اﻓﺮاد ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﮐﻪ از ﺑﯾﮐﺎری رﻧﺞ ﻣﯾﺑﺮﻧد در اﯾن ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﺎﻣل ﮐﻧد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ
ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﮐﺮزی ﻣطﺮح ﮐﺮد ،ﮐﺮزی ﯾﺎ از روی ﻧﺎﻓﮫﻣﯽ و ﯾﺎ از ﺗﺮس ﺳﺮان ﺷورای
ﻧظﺎر ،اظﮫﺎر داﺷت ﮐﻪ در ﺻورﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن طﺮح ﻣواﻓﻘت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﯾن ﭘول و اﯾن ﺑودﯾﺟﻪ
وﺗﺷﮐﯾل ﻣﻠﯾﺷﯾﺎی ارﺑﮐﯽ در اﺧﺗﯾﺎر وزارات داﺧﻠﻪ) ﮐﻪ وزﯾﺮ آن ﯾﮐﯽ از ﺟﻧﺮاﻻن ﻣﻘﺗدر
ﺷورای ﻧظﺎر اﺳت( ،ﻗﺮار داده ﺷود و اﯾن ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون
ﺑﺎزھم از اﯾن ﭼﺷﻣﮥ روزی ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷود و ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ از ﮔﺎو ﻏدودی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺮﺳد.
وﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﯾن ﭘﺮوﺳﻪ دﯾده ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﺑودﯾﺟﻪ در ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻧﺎطق ﺗﺎﺟﯾک ﻧﺷﯾن
ً
اﺻﻼ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارﻧد ﺑﻪ
ﺗﺧﺎر و ﮐﻧدز و ﺑﻠﺦ و ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﻪ
ﻣﺻﺮف ﻣﯾﺮﺳد و ﺟﻧﺮال داود داود از طﺮف وزﯾﺮ داﺧﻠﻪ ﻣوظف ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺳﻠﺢ
ﺳﺎﺧﺗن اﻗوام ﺗﺎﺟﯾک در وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﺑﭘﺮدازد ،ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ ﻣﻌﻧﯽ اﺻطﻼح "ارﺑﮐﯽ" را ﮐﻪ
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ﯾک ﮐود ودﺳﺗور ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳت ،ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن ﻧﻣﯾداﻧﻧد و ﻗواﻧﯾن آن راھم درک و رﻋﺎﯾت
ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد.
درھﻔﺗﻪ ھﺎی اﺧﯾﺮ ﮐﻪ ﮐﺮزی ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻋﻠﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳت
دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ازاﯾن اﻣﮐﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎزھم ﺑﺮای ﺗﻘوﯾت ﺧود ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺗن اردوھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻣﭘﺮدازﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺟﻧﺮال ﻋطﺎ ﻧور واﻟﯽ ﺑﺮﺣﺎل ﺑﻠﺦ ﺧود
اردوی ﺷﺧﺻﯽ دارد و ﻣﻌﺎش وﺣﻘوق اﯾن اردوی ﺷﺧﺻﯽ را از ﻣدرک ھﻣﯾن ﺑودﯾﺟﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد وﺗوﺳط ھﻣﯾن اردوی ﺷﺧﺻﯽ ﺑود ﮐﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ را از ﮐﺎﻧدﯾد ﺷدن و دادن رأی در
ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺣﺮوم ﺳﺎﺧت .دراﯾن ﺷب و روز ﺷﮐﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﭘﺷﺗون در وﻟﺳواﻟﯽ
ﭼﮫﺎرﺑوﻟک ﺑﻠﺦ از دﺳت ﻗوت ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻏﯾﺮ ﻣﺳﺋول واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻋطﺎ ﻧورواﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﺑﻠﻧد
ﺷده اﺳت وﺗﻌدادی ازﺑﺎ ﺷﻧدﮔﺎن آن وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﮥ اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ "وال ﺳﺗﺮﯾت
ژورﻧﺎل"ازدﺳت ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران و زورﻣﻧدان واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﺷﮐﺎﯾت ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺑﺮآﻧﮫﺎ از
ﺳوی ﻗوﻣﺎﻧدان "ﻻل" ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻠﯾﺷﻪ ھﺎی ﻋطﺎﻧورﻣورد ظﻠم وﺷﮐﻧﺟﻪ وﺗﺣﺮﯾم از ﺣق
رأی دادن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد .اﯾن ﺷﯾوۀ ﺣﮐوﻣت داری واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﻋطﺎﻣﺣﻣدﻧورﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد
ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺗﺣﮐﯾم ﻣواﺿﻊ ﺧود ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت وزﯾﺮ داﺧﻠﻪ و ھﻣﮐﺎری ﺟﻧﺮال داود داود در
ﺑﻠﺦ وﺗﺧﺎر و ﮐﻧدز و ﺑﻐﻼن وﻏﯾﺮه وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﺑﺮای ﯾک ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ آﻣﺎده ﮔﯽ ﻣﯾﮔﯾﺮد
وﭘﯾوﺳﺗﻪ ﻣﺻﺮوف ﺗﺻﻔﯾﻪ ھﺎی ﻗوﻣﯽ در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور اﺳت  .اﻓﺰون ﺑﺮھﻣﮥ اﯾﻧﮫﺎ ﻣﻧﺎطق
ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن در ﺟﻧوب ﮐﺷور ھﻣﻪ روزه ﻣورد ﺣﻣﻼت ھواﺋﯽ وزﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﯾﺰ ﻗﺮار دارد و ھﺮ روز ده ھﺎ و ﺻدھﺎ ﺗن از اﻓﺮاد ﻣﻠﮐﯽ ﮐﺷﺗﻪ و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ و ﻣﻌﻠول
ﻣﯾﮔﺮدﻧد.
روﺷﻧﻔﮐﺮان وآﻧﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﮐﺎﻧﺎت ﺑﻠﻧدﮐﺮدن ﺻدای اﯾن ﻣﻠت را دارﻧد ،ﺑﮫﺗﺮاﺳت
وﻗت و اﻧﺮژی ﺧود را ﺑﺟﺎی ﺧط دﯾورﻧد وﻗف ﻧواﻗص ﮐﺎر و اﺷﺗﺑﺎھﺎت اﻣﺮﯾﮐﺎ
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ دﺳت ازﺣﻣﺎﯾت ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل و ﺑﺧﺻوص ﺷورای
ﻧظﺎر وﮐﺮزی و ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺮدارد و ﺑﺟﺎی آن ھﺎ اﺷﺧﺎص ﻻﯾق وﺷﺎﯾﺳﺗﻪ واھل ﻓن
را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﻗﺮار ﺑدھد ﺗﺎ ھم ﺟﻠو ﻓﺳﺎد اداری ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود وھم ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در راه دوﺑﺎره ﺳﺎزی واﺣﯾﺎء ﭘﺮوژه ھﺎی ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺻﺮف ﺑﺮﺳد و
ﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮو ﺑﯾﮐﺎر ھم ﺻﺎﺣب ﮐﺎر واﺷﺗﻐﺎل ﮔﺮدﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﺳﺮاﺷﯾﺑﯽ ﺳﻘوط
ووﻗوع ﯾک ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ دﯾﮔﺮ در اﻣﺎن ﻧﮔﮫدارﻧد.
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ﺗﻠوﯾﺰﯾون آﺷﻧﺎی ﺻدای اﻣﺮﯾﮐﺎ از ﻗول ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﯾت ﻣﮫﺎﺟﺮان
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﮔﺰارش دادﮐﻪ درﺳﺎل ٢٥٠ ،٢٠١٠
ھﺰاراﻓﻐﺎن از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺣﻼت ﺧود ﺑﯾﺟﺎ ﺷده اﻧد و ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی اﻣن ﺗﺮ ﭘﻧﺎه ﺑﺮده اﻧد .ﻣﯾﺗوان
ﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن اﯾن ﺑﯾﺟﺎ ﺷدﮔﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎرﺟﻪ وﮔﺮﺷک وﻧﺎدﻋﻠﯽ وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد و
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﭘﻧﺟواﺋﯽ ﻗﻧدھﺎر وﻣﺣﻼت اطﺮاف ﻗﻧدھﺎر ﺑوده اﻧد ﮐﻪ ﻣورد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺻﻔﯾﻪ ﺋﯽ
ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ودوﻟﺗﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﻧد وھﻣﮔﯽ ﭘﺷﺗون ﺗﺑﺎرﺑودﻧد .ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﮔﻔﺗﻪ آﻗﺎی
ﻓﺮﯾدﯾوﻧس ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.ﭼون در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﯾﺎ رھﺑﺮی وﺟود ﻧدارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ
ﺑﮔوﯾد  :ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ،دﯾﮔﺮ ﭘﺷﺗون ﮐﺷﯽ ﺑس اﺳت! درﻏﯾﺮ آن ﺗﻣﺎم اﻗوام ﭘﺷﺗون
دﺳت از ﺟﺎن ﺧواھﻧد ﺷﺳت وﺑﮐوه ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺧواھﻧد ﺷد وآﻧﮔﺎه ﻗﺑل از ھﻣﻪ اﻧﺗﻘﺎم ﮐﺷﺗن
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ را ازﻧوﮐﺮان وﺟواﺳﯾﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗن اﯾن ﻗوم ﺷده اﻧد ﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻧﯾن ﺷﮫﺎﻣﺗﯽ در وﺟود ﮐﺮزی ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک زﻋﯾم ﭘﺷﺗون دﯾده ﻧﻣﯾﺷود.ﯾﮐﯽ از
ﻓﺟﯾﻊ ﺗﺮﯾن ﺣوادث ﻗوم ﮐﺷﯽ در ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﮔﺰارﺷﯽ اﺳت ﮐﻪ آژاﻧس ﺧﺑﺮی آﺗش
ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﻪ دﺳت ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮد .آﺗش ازﮐﺎرﻧﻪ ھﺎی ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﯾﮐﯽ از ﻗوﻣﺎﻧدان ﺟﻧﮔﯽ
ﻓﺎرﯾﺎب ﺑﻧﺎم ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد وﻣﯾﻧوﯾﺳد:

مولوی قره و نسل کشی قومی در فارياب
آتش :ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﻧد و ﯾﺎ ﺑطﺮف ﺟﻧوب ﻣﺗواری
ﺷوﻧد!دروﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب ﻣﺮدی ﺳﯾﺎه ﭼﺮده ﺑﻧﺎم ﻣوﻟوی ﻏﻔور ﮐﻪ در ﮐوه ﺻﯾﺎد وﻟﺳواﻟﯽ
ﺗﮔﺎب ﺷﺮﯾن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮐﺮد واﺑﺳﺗﻪ ﮔﺎن ﺗﻧظﯾم ﺣﺮﮐت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رھﺑﺮی ﻣوﻟوی
ﻧﺑﯽ ﻣﺣﻣدی را ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧت و ﺑﯾﺮق ﻧﺑﺮد ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران رﺳﯾده " ﺧﻠق" را ﺑﻠﻧد
ﻧﻣود.
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳواد ﭼون ﻣﻌﻠﻣﺎن،ﻣﺎﻣورﯾن دوﻟﺗﯽ وﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮐﺗب روﺑﺮو ﻣﯾﺷد
اﻣﺮ ﮐﺷﺗﺎر ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﺻﺎدر ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻪ ﺑﮫﺷت
ﻣﯾﺮوﻧد و اﮔﺮ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺑﻪ ﺳﺰای ﻋﻣل ﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑودن ﺧود ﻣﯽ رﺳﻧد.
ﺑﻪ ﻧﻘل از آﻧﻌده ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﻓﺎرﯾﺎب ﮐﻪ ﺣﮐﺎﯾت ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﮐﻧﻧد  ،ﻣﻼ ﻏﻔور ﺑﺎور
ﻧداﺷت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده درﻣﮐﺗب  ،ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد،ﻧﺎﻣﺑﺮده ﻣﺳووﻟﯾت ﺣﺎدﺛﻪ ھﻔت
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ﺛور ﺳﺎل١٣٥٧راﺑدوش اﻓﺮاد ﻣﮐﺗب ﺧواﻧده ﻣﯽ اﻧداﺧت و ﺑﻧﺎﺑﺮ اﯾن ﺑﺮداﺷت ،اﮐﺛﺮﯾت
ﻗﺮﯾب ﺑﻪ ﻣطﻠق اﻓﺮاد ﻣﮐﺗب ﺧواﻧده وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﻧگ ﻣوﻟوی ﻣوﺻوف ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد ،ﺑﻪ ﻗﺗل ﻣﯽ
رﺳﯾدﻧد.ﻣوﻟوی ﻏﻔور ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻣوﻟوی ﻗﺮه)ﺑﻪ زﺑﺎن ازﺑﮐﯽ ﺳﯾﺎه(ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓت از
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣذھﺑﯽ ﻣﺮدم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ﺗﻌدادی ﮐﺛﯾﺮی از ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﮐﺮد
و ﻟﺷﮐﺮ ﻋظﯾﻣﯽ از داواطﻠﺑﺎن ﺟﻧگ را ﮔﺮد ھم ﻧﻣود.
ﻓﺮدی ﮐﻪ در رﮐﺎب ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﻣﺎه ھﺎ را ﺳﭘﺮی ﮐﺮده و درﯾور آﻗﺎی ﻗﺮه ﺑوده و
ﻧﺧواﺳت در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﺎﻣش ﺑﺮده ﺷود ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻣوﻟوی ﻣذﮐور ﻟﺑﺎس ﻧو
ﺑﻪ ﺗن ﻣﯾﻧﻣود و ﺟﻧگ ھﺎی ﭼﺮﯾﮐﯽ ،ﺑﺎ روﺳﮫﺎ را رھﺑﺮی ﻣﯾﮐﺮد.
دراﮐﺛﺮ ﺑﺮﺧورد ھﺎ ﺑﺎ روﺳﮫﺎ ،آﻗﺎی ﻗﺮه ،ﺑﻌد از ﻣﺧﺗﺻﺮ ﺟﻧگ وﮔﺮﯾﺰ،ﺳﺎﻋﺗﯽ از
اﻧظﺎر ﻣﺮدم ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯾﺷد و ﭘﻧﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺗش ﺳﮔﺮت و ﯾﺎ آﺗش ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺳﮔﺮت ،ﻟﺑﺎﺳﮫﺎی ﺧود
را طوری ﺳوراخ ﻣﯾﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﯾﻧﻧده ﺗﺻور ﮐﻧد ﻣﺮﻣﯽ دﺷﻣن اﺻﺎﺑت ﻧﻣوده اﺳت .وﺑﻌد
ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن درﺑﺎرﺧود را وظﯾﻔﻪ ﻣﯾداد ﺗﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻣﺮﻣﯽ روﺳﮫﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﺟﺳم
ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﮐﻪ در راه ﺧدا ﺑﻪ ﺟﻧگ ﻣﻘدس ﺑﺮﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ﻋﺑور ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﯾن
ﺷﯾوه ﺑﺮای ﺧود ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯽ ﺗدارک ﻣﯾﮐﺮد واز ﻣﺮدم ﻣذھﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮوه در
ﺻﻔوف ﻟﺷﮐﺮ ﺧود ﺳﺮﺑﺎز ﮔﯾﺮی ﻣﯾﻧﻣود.ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺗﺎﮐﺗﯾک ﺗواﻧﺳت در
زﻣﺎن ﮐم اﮐﺛﺮﯾت ﻗﺮﯾب ﺑﻪ ﻣطﻠق وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی وﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب را ﺗﺣت ﺗﺳﻠط ﺧود در
آورد .
ﻣﻼ ﻏﻔور)ﻗﺮه (ﮐﻪ ﻣﻼی ﻣﺳﺟد ﯾک ﻗﺮﯾﻪ ﮔﻣﻧﺎم درﯾﮐﯽ از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﯾک وﻻﯾت
دور اﻓﺗﺎده ﺑود،ﺗواﻧﺳت در ﮐﻣﺗﺮ از ﯾﮐﺳﺎل ھﺰاران ﻣﺮد ﺟﻧﮔﯽ را ﻣﺗﺷﮐل ﺳﺎزد و ﭼﻧد
وﻟﺳواﻟﯽ را ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ازدﺳت اﻓﺮاد دوﻟﺗﯽ وﻗت آزاد ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺳﻠط در
آورد.ﻓﺮﻣﺎﻧﺑﺮداری ﺻدھﺎ دھﮐده ﻣﺮﺑوط وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎی ﻓﺎرﯾﺎب اﯾن ﻣﻼی دھﺎﺗﯽ را ﭼﻧﺎن
ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧت ﮐﻪ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﺷﻧﺎﺧت و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﻣﻧﺎطق ﺷوردرﯾﺎ ،ﻏﻠﺑﻠﻪ  ،ﺧوﺟﻪ
ﮔوھﺮ ،ﻟﻧﮔﺮ ،ﻣﯾن درﺧت و ﻧﻘﺎط دﯾﮔﺮ ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﻓﺎرﯾﺎب زﻣﯾن را از وﺟود ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن
آن ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾد .و ﺑﺎ اﯾن ھدف ﺟﻧﮔﮫﺎی ﻗوﻣﯽ را آﻏﺎز ﻧﻣود.
ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق درﯾور ﺳﺎﻟﺧورده ﮐﻪ وظﯾﻔﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾﺮوی ھﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﻣوﻟوی ﻗﺮه را
از ﺳﻧﮔﺮی ﺑﻪ ﺳﻧﮔﺮ دﯾﮔﺮ ﻋﮫده دار ﺑود ﺧﺎطﺮات ﺧود را ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻧﻣود :
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" درﻣﺎه ﺳﻧﺑﻠﻪ ﺳﺎل ١٣٥٩ﺟﻧﮔﮫﺎی ﺧوﻧﯾن ﺑﺎ ﭘﺷﺗون ھﺎ ﺗوﺳط ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﺷﺮوع
ﺷدو در ﯾﮐﺮوز ﺗﺎ ﺻد ﻧﻔﺮ ﮐﺷﺗﻪ را ﻣن ﺣﺳﺎب ﮐﺮدم ﺑﻪ دھﺎ ﻧﻔﺮ اﺳﯾﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ
اﮐﺛﺮ اﺳﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده ﻣﯾﺷدﻧد".
آﻗﺎی ﺻﺎدق ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﻪ اﯾن ﺟﻧﮔﮫﺎ ﯾﮐﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯾدا ﮐﺮد وﺑﻌد
از ﻣﺮگ ﻗﺮه ھم ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی ظﮫور طﺎﻟﺑﺎن ﺗوﺳط ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮫﺎی ﻣﻼ ﻗﺮه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓت .
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮫﺎی ﻣوﻟوی ﻗﺮه ھﺮ ﯾک اﻣﺎن ﭘﮫﻠوان ﮔﺮزﯾواﻧﯽ،رﺳول ﭘﮫﻠوان ﻓﯾض آﺑﺎدی،
ﻋﺑداﻟﺮوف ﺛوری ﻗﯾﺻﺎری،ﺣق ﺑﯾﺮدی ﺗﮔﺎﺑﯽ،ﺷﺮاب ﺑﯾگ ﺟﻣﻌﻪ ﺑﺎزاری و ﭼﻧد ﻗوﻣﺎﻧدان
دﯾﮔﺮﺑودﻧد ﮐﻪ ھﺮ ﮐدام ﺑﻌد ھﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﺎﻣدار ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﮔﺮدﯾدﻧد.
آﻗﺎی ﺻﺎدق ﺣﮐﺎﯾت ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﺎری ﻣن از ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﭘﺮﺳﯾدم ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ روﺳﮫﺎ
ﺟﮫﺎد) ﺟﻧگ ﻣﻘدس (را آﻏﺎز ﻧﻣوده ﺑودﯾد و ﺣﺎل اﯾﻧﮫﻣﻪ ﺟﻧگ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺮای
ﭼﯾﺳت؟ﻣﻼ ﻗﺮه ﻣﮐﺛﯽ ﻧﻣود ودﺳت روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑﻔﮐﺮ رﻓت وﺑﻌد از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮔﻔت
ﮐﻪ اﯾن ﻣﺮدم ﮐﺎﻓﺮان را ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و در ﻋﮫد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣن ﺑﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ﺑﯾوﻓﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﻧد و ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﭘﺷﺗون ھﺎ در ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﻧد و ﯾﺎ ﺑطﺮف ﺟﻧوب ﻣﺗواری
ﺷوﻧد.ھﺰاران ﺗن ازﭘﺷﺗون ھﺎ ی اطﺮاف ﻓﺎرﯾﺎب در ﻧﺗﯾﺟﻪ اﯾن ﺟﻧﮔﮫﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم ﮔﺮدﯾدﻧد و
ھﺰاران ﺗن دﯾﮔﺮﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ ظﮫور طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺗواری ﺷدﻧد.
آدم ﺧﺎن ﺑﺎﺷﻧده ﻗﺮﯾﻪ ﺷور درﯾﺎ ﻓﺎرﯾﺎب ﻣﯾﮔوﯾد ":وﻗﺗﯽ ﻋﺳﺎﮐﺮ ﻗﺮه در ﻣﻧﺎطق
ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺷﺗو زﺑﺎن ﺣﻣﻠﻪ ﻣﯾﮐﺮد ﺗﻌدادی را ﺳﺮ ﻣﯾﺑﺮﯾدﻧد؛ زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮫﺎ او ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻧد؛ ﻣواﺷﯽ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮده ﻣﯾﺷد
و اﻣوال ﻣﻧﻘول ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻣﮐن ﺑود اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﻓت و ﻏﮋدی ھﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ آﺗش ﮐﺷﯾده
ﻣﯾﺷد".آدم ﺧﺎن ﻣدﻋﯾﺳت ﮐﻪ ﺗﻌداد ﮐﺛﯾﺮی از ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﻧوع ﺟﻧﺎﯾﺎت ،از ﺟﻣﻠﻪ اﻓﺮاد
ﻣوﻟوی ﻗﺮه ھﻧوز زﻧده ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ودر ﻣﻧﺎطق ﺧود ،ﺻﺎﺣب ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ھم ﺷده اﻧد و
ﺑدون ﮐوﭼﮐﺗﺮﯾن دﻏدﻏﻪ از ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ و ﭘﺎﺳﺧﮔوﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻣﺎل ﮔذﺷﺗﻪ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد.آﻗﺎی
آدم ﺧﺎن ﻟﺷﮐﺮ ﮐﺷﯽ ھﺎ و ﺟﻧﮔﮫﺎی ﻣوﻟوی ﻗﺮه را ﺳﺮ آﻏﺎز ﺗﺑﺎھﯽ ﭘﺷﺗون ھﺎی ﺷﻣﺎل
واﻧﻣود ﮐﺮد.
ﻣوﻟوی ﻗﺮه در ١٣٦١ /٧/٧ﺗوﺳط اﻓﺮاد ﺧودش ﺑﻪ ﺷﮐل ﻣﺮﻣوز و ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ
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ﻗﺗل رﺳﯾد .ﻣوﻟوی ﻏﯾﺎث ﮐﻪ در ﮐﻣﯾﺗﻪ اداری -ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﻣﻧﺣﯾث ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻣﯾﺗﻪ
ﺗﻧظﯾم ﺣﺮﮐت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺧش وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﻪ ﻣﯾﮐﺮد ﺳﺧﻧﺎن
آدم ﺧﺎن را ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت زھﺮ آﮔﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾت ﺟﮫﺎدی و دﯾﻧﯽ ﻣوﻟوی
ﻏﻔور)ﻗﺮه( داﻧﺳﺗﻪ ﻣﯾﮔوﯾد" :ﻣوﻟوی ﻏﻔور ﻓﯽ ﺳﺑﯾل ﷲ ﺟﮫﺎد ﮐﺮد؛ﺗﺑﻌﯾض و ﻗوم ﭘﺮﺳﺗﯽ
ﻧداﺷت؛ﺑﺎ دوﺳت دﯾن دوﺳت و ﺑﺎ دﺷﻣن دﯾن دﺷﻣن ﺑود ".آﻗﺎی ﻏﯾﺎث ﮐﻪ ﻣدﻋﯾﺳت اﺳﺗﺎد
ﻣوﻟوی ﻗﺮه در ﻣدرﺳﻪ ﺑوده و ھﻣﯾﺷﻪ در ﮐﻧﺎر او ﭼون ﯾﺎر وﻓﺎدارﺣﺿور داﺷﺗﻪ اﺳت و
ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ھﻣﮐﺎری ﺑﺎ ﻣوﻟوی ﻣذﮐور از طﺮف ﻧﯾﺮو ھﺎی دوﻟت وﻗت ﺑﺎز داﺷت ﮔﺮدﯾده
اﺿﺎﻓﻪ از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل را در زﻧدان ﺳﭘﺮی ﻧﻣوده ،ﻣﺳووﻟﯾت ﮐﺷﺗﺎر ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺷور
را ﺑدوش ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮫﺎی ﺑﯾﺳواد و اﻓﺮاد ﻋﻘده ﻣﻧد دﯾﮔﺮ ﮐﻪ در ﮐﻧﺎر ﻣوﻟوی ﻗﺮه ﺑﺎ روﺳﮫﺎ
ﺟﻧگ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ﻣﯽ اﻧدازد .
ﻣﻼ ﻏﯾﺎث ادﻋﺎ ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ در ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻗوﻣﯽ دﺳﺗﮫﺎی ﭘﯾدا و ﭘﻧﮫﺎن از
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻧﯾﺰ دﺧﯾل ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﺧﺮﯾداری ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮫﺎی ﺧود ﻓﺮوش،آﺗش اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺿد
ﺑﺷﺮی وﺿداﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺷﺗﻌل ﻧﮔﻪ داﺷﺗﻧد.اﺳﺗﺎد و ﺻﺎﺣب ﻧظﺮ در اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎوﯾد
ﻟﮫﯾب ﻣﻌﺗﻌﻘد اﺳت  ":ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺧوان اﻟﺷﯾﺎطﯾن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را
ﻧﺷﻧﺎﺳﻧد روز ﺧوﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد "
آﻗﺎی ﻟﮫﯾب ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻗوﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺳﻪ دھﻪ ﺟﻧگ ﺟﺰ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و
ھدف اﺣﺰاب ﺑﻪ ﻗول اﺳﺗﺎد ﻣوﺻوف اﺧوان اﻟﺷﯾﺎطﯾن واﻧﻣود ﻣﯾﮐﻧد و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾن
ﮐﺗﻠﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺰ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ،ﺟﻧگ و وﯾﺮاﻧﯽ ،ﺛﺮوت اﻧدوزی
ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭼﮫل ﮐﺷور ﮐﻔﺮی  ،ﮐوﭼﮐﺗﺮﯾن ﺧدﻣت ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮐﺮده اﻧد  ،ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد.
اﺳﺗﺎد ﻟﮫﯾب در اداﻣﻪ ﺻﺣﺑت ھﺎﯾش اﻓﺰود ﮐﻪ ﻏﻔور ﻗﺮه ﯾﮐﯽ ازﯾن ﻣﮫﺮه ھﺎی
ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺧﺻوﻣت ھﺎی ﻗوﻣﯽ را در وﻻﯾت ﻓﺎرﯾﺎب ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧد و اﻗوام ﺑﺎ ھم
ﺑﺮادر را دﺷﻣن ﺧوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﺳﺎﺧت.
ارﻗﺎم دﻗﯾق اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺑﯾﮔﻧﺎه ﮐﻪ ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﻗوم ﭘﺷﺗون ﺑودﻧد و ﺗوﺳط ﻟﺷﮐﺮﯾﺎن ﻗﺮه
ﻧﺎﺑود ﮔﺮدﯾده اﻧد از طﺮف ھﯾﭻ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﻧﺑﻌﯽ اﻧﺗﺷﺎر داده ﻧﺷده اﺳت و ھﻧوز ﮐﻪ ھﻧوز
اﺳت در ﺑﺎره ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ھﺎی ﻗوﻣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮋوھش و ﺗﺣﻘﯾق درﺳت و ﻣﻧظم
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ﺻورت ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﻗوﻣﯽ و ﻗوم ﭘﺮﺳﺗﯽ ﺑﻌد از ﺳﻘوط داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ﷲ از
ارﯾﮐﻪ ﻗدرت در ﺳﺎل  ١٣٧١وﺑﺎ آﻏﺎز رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوج ﺧود
رﺳﯾد ﮐﻪ ﺟﻧﮔﮫﺎی ﺣﺰب ﺳﯾﺎف ﭘﺷﺗون و ﺣﺰب وﺣدت ھﺰاره از ﺟﻣﻠﻪ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﻣﺷﮫور
آﻧﺳت و زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم ﺧﺎص ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﯾﮐﯽ از ﮐﻧواﺳﯾون ١٩٤٨ﮐﻪ ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده ازﮐﺷور ھﺎی
ﻋﺿو و اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ از ﮐﺷﺗﺎر دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﻧﻣوده ﻋﺎﻣﻠﯾن آﻧﺮا
ﺑﻪ ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺑﮐﺷﺎﻧﻧد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﯾﮐﯽ از اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﻧواﻧﺳﯾوﻧﮫﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮔﺮدد
و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺧش اﻋظم ﺑدﻧﻪ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت اﻣﺮوزی از اﻓﺮادی ﺗﺷﮐﯾل ﮔﺮدﯾده ﮐﻪ ﻣﺗﮫم
ﺑﻪ ﻧﺳل ﮐﺷﯽ و ﮐﺷﺗﺎر دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ اﻗوام ﺳﺎﮐن درﯾن ﺳﺮ زﻣﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و دوﻟت ﮐﺮزی
در ﺣﻣﺎﯾت ﻗدرﺗﮫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣدﻋﯽ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و ﻋداﻟت!!! ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻗﺮار دارد  .ﺑدﯾن
ﻟﺣﺎظ ﺗﺣت ﻓﺷﺎرﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﺷور ﮔﺮدﯾده اﻧد ﻣﻧﺷور ﻧﺎﻣﻧﮫﺎد
ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠﯽ از طﺮف ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻوﯾب ﮔﺮدﯾده اﺳت و ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺳﻪ
دھﻪ ﺟﻧگ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از" ﮐﯾﺳﻪ ﺧﻠﯾﻔﻪ "ﺑﺧﺷش ﺷده اﻧد.ﻣﻧﺷور ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻠﯽ در ﯾﺎزدھم
دﻟو ١٣٨٥ازطﺮف ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻوﯾب ﺷد و ﭘﯾﮔﯾﺮی ﭘﺮوﺳﻪ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻣﺷﮐل ﻣواﺟﻪ ﻧﻣود)".ﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ از ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ (٢٠٠٥
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٠ /١٢ /٢٢
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مقاله بيست وھشتم
جنگساالران ھرگز به دموکراسی باور ندارند!
ً
واﮐﺛـﺮا ﺑﯾـﺳواد،
ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ ﺗﺣﻘق دﻣوﮐﺮاﺳﯽ درﯾک ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﻧـگ زده
ﻓﻘﯾــﺮو ﻋﻧﻌﻧــﻪ ﭘﺮﺳــت و زﯾﺮﻧﻔــوذ روﺣﺎﻧﯾــت ﺑﻧﯾــﺎدﮔﺮا و ﺟﻧــگ ﺳــﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ،ﮐــﺎر
ﺑﺳﯾﺎردﺷوار اﺳت واﻣﺮوز دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ دراﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺑـﺎ اﻧﺎرﺷـﻳﺰم  ،آدم رﺑـﺎﺋﻰ  ،ﺗﻔﺮﻗـﻪ
ھﺎی ﻗوﻣﻰ ،زﺑﺎﻧﯽ  ،ﻣذھﺑﻰ وﺳﻣﺗﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﺣﻘوق وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ،ﻏﺻب داراﺋﯽ ھـﺎی
ﻋﺎﻣﻪ وﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ،ﻏﺎرت آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ واﺧﺗﻼس ﮐﻣک ھـﺎی ﺑـﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ،رﺷوه ﺧواری ،ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده اداری و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧـدر وﺗﺣﻘﻳـﺮ زﻧـﺎن و ﺗـذﻟﻳل
ﺗﻣﺎم ﻣظﺎھﺮ ﻣدﻧﻰ ،ﺗﻌﺑﻳﺮ ﻣﻰ ﺷود.
ﯾﮐــﯽ ازﻣــدﻋﯾﺎن ﺗﺣﻘــق دﻣوﮐﺮاﺳــﯽ درﮐــﺷورﻣﺎ،داﮐﺗﺮ ﻋﺑــدﷲ ،ﺳــﺎﺑق ﯾﮐــﯽ از
ﺟﻧﮔــﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣــﯽ و ﻣــدﺗﯽ وزﯾــﺮ اﻣورﺧﺎرﺟــﻪ در دوﻟــت ﮐــﺮزی ،و اﮐﻧــون ﻧــﺎﻣﺰد
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری اﺳت ﮐﻪ دراﯾن روزھﺎ ﺑـﺎ ﺧـﺮچ ﮐـﺮدن ﺑﯾـدرﯾﻎ ﭘـول از ﮐﯾـﺳﻪ ﺧﻠﯾﻔـﻪ)
ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ(ﺧود و ﺗﺮﺗﯾب دﻋوﺗﮫﺎی ﭼﻧد ھﺰار ﻧﻔﺮی ودادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧظﺎم ﻓدراﻟﯽ)
ﻣﻘدﻣﻪ ﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺟﺰﯾﻪ ﮐﺷور(  ،ﭼﻧﺎن از ﺧود راﺿﯽ و ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾـت ﺑﯾﮔﺎﻧﮔـﺎن ﻣﻐﺮورﺷـده
اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾش از ﭘﯾش ﺑﻪ ﮐﺮزی و ﻧﺎظﺮان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺧطﺎر ﻣﯾدھد ﮐـﻪ اﮔـﺮوی ﺑﺮﻧـده
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺷود ،ھواداراﻧش ﺑﻪ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮫﺎ ﺧواھﻧد رﯾﺧت وآﺷوب ﺑﭘﺎ ﺧواھﻧد ﮐﺮد).ﮔﺮﭼﻪ اﯾن
ﮐﻠﻣﺎت را ﻋﺑدﷲ ﺑﺮزﺑﺎن ﻧﯾﺎورده  ،وﻟﯽ ﺳﺧﻧﮔوﯾش ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ را ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ و ﮐـﺮزی
وﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داده اﺳت(۱) (.
وﻗﺗﯽ ﻓﮫم وﺑﺮداﺷت ﯾک ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری از ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ اﯾـن ﺑﺎﺷـد
ﮐﻪ اﮔﺮ وی ﺑﺮﻧده ﻧﺷود ،دﺳت ﺑـﻪ ﺗﻔﻧـگ ﺧواھـد زد ،ﻣﯾﺗـوان ﮔﻔـت ﮐـﻪ وی ﺗﺎھﻧوزﻣﻌﻧـﺎی
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دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را ﺑدرﺳﺗﯽ ﻧﻔﮫﻣﯾده و ﺗﺻورﮐﺮده ﮐﻪ دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ ﺑﺎﯾـد ﺑـﺎﺧون رﯾـﺰی ھﻣـﺮاه
ﺑﺎﺷد .اﺑﺮاز ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﻗﺑل از ھﻣﻪ از ﺗﺷوﯾﺷﯽ ﻣﻧﺷﺎء ﻣﯾﮔﯾﺮد ﮐﻪ داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﺧـود
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻣﭘﺎﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺮزی ﺿﻌﯾف ﺗﺮ و ﺑﺎزﻧده ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .داﮐﺗﺮ ﻋﺑـدﷲ اﯾـن را
ﺧوب ﻣﯾداﻧد ﮐﻪ ھﻣﻪ ﮐﺎﻧدﯾدان ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد درﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧـﺎﺑﯽ ﭘﯾـﺮوز ﺷـوﻧد و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﯾـک
ﻧﻔﺮ آرای ﺑﯾﺷﺗﺮی را از آن ﺧود ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﺮﻧده اﻋﻼم ﻣﯾﮔﺮدد و ﺑﻘﯾﻪ ﺑﺎﺧت ﺧود را ﻣـﯽ
ﭘذﯾﺮﻧد ودرﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧدﮐﯽ درﻣﯾﺎن دوﮐﺎﻧدﯾد ﺑﻣﺷﺎھده ﺑﺮﺳد ﻣﻣﮐن اﺳت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﻪ دور دوم ﮐـﺷﺎﻧده ﺷـود .آﺧـﺮ ﻧـﺎظﺮﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﺑـﺷﻣول ﺣـﺿورﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔـﺎن ﻧـﺎﻣﺰدان
وﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻣﻊ ﺷﮐﺎﯾﺎت ﺑﺮای ھﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﺷده اﻧد ﮐﻪ ﻧﮔذارﻧد ﺗﻘﻠﺑﯽ دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺻورت ﺑﮔﯾﺮد واﮔﺮ ﺑﺎ ﻧظﺮداﺷت ﺧطﺮﺣﻣﻼت طﺎﻟﺑﺎن در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺣـﻼت ﺗﻘﻠﺑـﯽ ﺻـورت
ﺑﮔﯾﺮد ،ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺷﮐﺎﯾﺎت رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد.ﭘـس ﺑـﻪ اظﮫـﺎرات ﻏﯾﺮﻣـﺳﺋوﻻﻧﻪ ﭼـﯽ
ﺣﺎﺟت اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾش از ﭘﯾش اذھﺎن ﻋﺎﻣﻪ و ﻧﺎظﺮﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﻣﻐﺷوش ﮐﻧد؟
آﯾﺎ ﮐﺷت وﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط او وﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫـﺎدی در دھـﻪ۹۰
ﻗﺮن ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﺮای ھﻔت ﭘﺷت ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﯾﺧواھد آن دوران را زﻧده ﮐﻧد
و ﯾک ﺑﺎردﯾﮔﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺎﺗم ﺑﻧﺷﺎﻧد؟ ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ھﻣﯾن اظﮫﺎرات ﻏﯾﺮﻣﺳﺋوﻻﻧﻪ اﺳـت ﮐـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﻼﻣﯾﻪ ای ﺧطﺎب ﺑﻪ ﮐﺎﻧدﯾدان رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑـﻪ
ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮده اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔـو ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﻣﻘـﯾم ﻟﻧـدن روز  ۲۰۰۹ / ۸ / ۵ﺿـﻣن اﻋﻼﻣﯾـﻪ ﯾـﯽ
ﺧطﺎب ﺑﻪ ﮐﺎﻧدﯾدان رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔت ﻛﻪ ﻣﻳﻠﻳون ھﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺎل از ﺗﺧطﻲ ھﺎي ﻓﺎﺣش ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ﺑﺎوﺟود ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ رژﻳم طﺎﻟﺑﺎن رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧـد .در
ﺑﻳﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻲ آﻣده اﺳت " :اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﻓﻘﺮ ﺑـﻲ اﻧـدازه ،ﻓﻘـدان
ﻗﺎﻧون ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺗﺟﺎرت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳش ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺣﻛوﻣـت ﺑـﻲ ﺻـﻼﺣﻳت ،ﻓـﺳﺎد اداري
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﺮوج ،ﻧظﺎم ﺿﻌﻳف و ﺑﻳﻛﺎره ي ﺣﻘوﻗﻲ و ﻋدم ﺳﻳﺳﺗﻣﺎﺗﻳك رﻋﺎﻳـت ﻗـﺎﻧون در
رﻧﺞ و ﻋذاب ھﺳﺗﻧد".در ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ ﺗﺎﻛﻳد ﺷده اﺳت ﻛﻪ ” :اﻳن ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰدان رﻳﺎﺳت ﺟﻣﮫوري
ﺑـﺳﻳﺎر ﻣﮫـم اﺳـت ﺗـﺎ وﺿـﻌﻳت ﻧﺎﺑـﺳﺎﻣﺎن و ﻣـﺎﻳوس ﻛﻧﻧـده ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ را در ﻣﺑــﺎرزات
اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎﺗﻲ و ھﻣــﺎﻳش ھــﺎ ﺑــﺎ دﻳﮔــﺮ ﻧــﺎﻣﺰدان ،ﮔــﺮوه ھــﺎ و رﺳــﺎﻧﻪ ھــﺎ ﻣطــﺮح ﺳــﺎزﻧد)".
رادﯾوﺻدای آﻟﻣﺎن ۵ :اﮔﺳت (۲۰۰۹
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آﻗﺎی داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧطﺮ طﺎﻟﺑﺎن ھﻧوز ﭼون ﺷﻣﺷﯾﺮ دﻣوﮐﻠس از
ﻓﺮاز ﺳﺮ او و دوﻟت آﯾﻧده ﭘس ﻧﺷده و ﺧودش ﻧﯾﺰ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت وﺑﺮﺧورد ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن
ً
واﺣﯾﺎﻧﺎ اﮔﺮ او در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺮﻧده ھم ﺑﺷود ،ﺣﮐوﻣت او ﻗـﺮﯾن
ﮐدام طﺮح ﻋﻣﻠﯽ ﻧدارد
ﺑﺎ اﻣﻧﯾت وﺛﺑﺎت ﻧﺧواھد ﺑود.زﯾﺮا او ﺑود ﮐﻪ در ﺑـدل ﮔـﺮﻓﺗن ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫـﺎداﻟﺮ) ،(۲دﺳـت در
دﺳـــت ﺑﯾﮔﺎﻧـــﻪ ﮔذاﺷـــت و دراﮐﺗـــوﺑﺮ،۲۰۰۱ﺑـــﺳﺎ ازﻣـــﺮدم ﻋـــﺎدی وﻏﺮﯾﺑﮐﺎرﭘـــﺷﺗون را
درﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﮔﺮﻓﺗﻧد و ﺑﺳﺗﻧد ودرﮐﺎﻧﺗﯾﻧﺮ ھﺎ اﻧداﺧﺗﻧد وﮐﺷﺗﻧد وﺗـﺎھﻧوز
ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد .ھﺮﮔﺎه اوﺧﯾـﺎل ﻣﯾﮐﻧـد ﮐـﻪ او ﺑﺮﻧـده ﺧواھـد ﺷـد و ﺑـﺎ ﺗﮐﺑـﺮو
ﺗﺑﺧﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺣﮐم ﺧواھد راﻧد،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﺧواھد ﮔذﺷت ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯾـﺎم ﻋﻣـوﻣﯽ
ﭘــﺷﺗوﻧﮫﺎ روﺑــﺮو ﺧواھــد ﮔﺮدﯾــد ،زﯾــﺮا زورﮔــوﺋﯽ وﺗﺟــﺎوز اﺋــﺗﻼف ﺷــﻣﺎل ﺑﺮﺟــﺎن وﻣــﺎل
وﻧــﺎﻣوس ﭘــﺷﺗوﻧﮫﺎی ﺷــﻣﺎل) (۳ﭘــس از ﯾــورش اﻣﺮﯾﮐــﺎ ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن وﺑﻣﺑﺎراﻧﮫــﺎی دھــﺎت
وروﺳﺗﺎھﺎی اﻗوام ﭘﺷﺗون در ﺗﻣﺎم وﻻﯾﺎت ﺟﻧوب وﺟﻧوب ﺷﺮﻗﯽ وﻏﺮﺑـﯽ ﮐـﺷور ،درﻣـدت
 ۸ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ،از ﺣد ﮔذﺷﺗﻪ وﮐﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺗﺧوان آﻧﮫﺎ رﺳﺎﻧده اﺳت .ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺗـﺎ ﮐﻧـون
ھـﺮظﻠم وزورﮔــوﯾﯽ را ﮐــﻪ از ﺳــوی اﺋــﺗﻼف ﺷــﻣﺎل دﯾــده و ﺗﺣﻣــل ﮐــﺮده ،ﻓﻘــط ﺑﺧــﺎطﺮ
ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﭘﺷﺗون ﺗﺣﻣل ﮐـﺮده اﻧد،ھﺮﭼﻧـد ﮐـﻪ ﮐـﺮزی دراﯾـن
ﻣدت ھﯾﭻ ﮐـﺎری ﺑـﺮای رﻓـﺎه ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ وﻧﺟـﺎت آﻧـﺎن از ﺑﻣﺑـﺎران ﻗوﺗﮫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﮐـﺮده
وھﺮﭼﻪ ﮐﺮده ﺑـﺮای اﻗﺗـدار ﺑﯾـﺷﺗﺮﺳﺮان اﺋـﺗﻼف ﺷـﻣﺎل ﮐـﺮده اﺳـت و ﺑـﻪ ھﻣـﯾن ﺧـﺎطﺮ
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ از وی ﺳﺧت ﻧﺎراض ھﺳﺗﻧد،وﻟﯽ اﮔﺮاﯾن ﺑﺎرﮐـﺳﯽ ﺑﺮﺳـﺮﻗدرت ﺑﯾﺎﯾـد ﮐـﻪ ﺑـﺎزھم
درﺟﮫت ﺗﺑﺎھﯽ و ﺑﺮﺑﺎدی ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ آﻧﻘدر ﺑـﯽ ﻏﯾـﺮت وﺑـﯽ
ﺣﻣﯾت ﻧﺧواھﻧد ﺑود ﮐﻪ ﺑﮔذارﻧد ﺑﺎز دوران ﺳﻘوی ﺳوم آﻏﺎز ﺷود .از اﺧطـﺎر ھـﺎی ﯾـﺎران
داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ وی آرزوﻣﻧد اﺣﯾﺎء ﺣﮐوﻣت ﺳﻘوی ﺳوم دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ  ،ﯾﮐﯽ از وﯾﺮاﻧﮔﺮان ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑـل وﻗﺎﺗـل ﻣـﺮدم ھـﺰاره دراﻓـﺷﺎر ﮐﺎﺑـل ودزد
ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳت....
ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔواھﯽ ﻣﯾدھـد ﻣـﺮدم ھـﺰاره ﺑـﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾـت ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﯾـﺷﺗﺮ ھﻣـﺳوﺋﯽ
داﺷﺗﻪ اﻧد ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﺎﺟﯾﮐﮫـﺎ .ﺑﻌـد ازﺗﺎﺳـﯾس دوﻟـت ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ،دوﺑـﺎر ﺗﺎﺟﯾﮐﮫـﺎ
ﺑﺎھداﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﺮﺳﺮﯾﺮ ﻗـدرت ﺗﮐﯾـﻪ زدﻧـد .ﺑـﺎراول در۱۹۲۹ﺑﻌـد از اﻧﮐـﻪ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ
رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ را ﺗوﺳط روﺣﺎﻧﯾـت ﻣﺗﻧﻔـذ دراﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺳـﻘوط دادﻧد،ﭘـﺳﺮ ﺳـﻘﺎو را ﺑﺟـﺎﯾش
ﻧﺻب ﮐﺮدﻧد.وﻟﯽ ﻣﺮدم ھﺰاره ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻪ رژﯾم ﺳﻘوی ﺗﺳﻠﯾم ﻧـﺷدﻧد و ﺑـﺎ ﻧﯾﺮوھـﺎی رژﯾـم
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ﻏﺎرت وﺗﺑﺎھﯽ وﺗﺟﺎوز رزﻣﯾدﻧد .ﺑﺎردوم ﮐﻪ ﺑﮐﻣک ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن ﺑﺮھـﺎن اﻟـدﯾن رﺑـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺧـت
ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺳت ،ﺑﺎزھم ھﺰاره ھﺎ ﺑﺎ ﺣﮐوﻣت ﻗوﻣﮔﺮای او ﺳﺮﺳـﺎزﮔﺎری ﻧداﺷـﺗﻧد وﺑـﻪ ھﻣـﯾن
ﺧﺎطﺮ ﻣورد ﻏﺿب وﺧﺷوﻧت ﺑﯾﺮﺣﻣﺎﻧﻪ رﺑﺎﻧﯽ واﺣﻣدﺷـﺎه ﻣـﺳﻌود ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻧـد ودرﺗـﺎرﯾﺦ
 ۱۰دﻟو  ۱۳۷۳درﺣدود ﭼﮫﺎرھﺰار از ﻣﺮدم ھﺰاره در اﻓﺷﺎر ﺑﻪ ﺗـوپ ﺑـﺳﺗﻪ ﺷـدﻧد وﻗﺗـل
ﻋﺎم ﮔﺮدﯾدﻧد .ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ ﻣﺰاری ،رھﺑﺮﺣﺰب وﺣدت  ،ﻧﯾﺰ ﺑﺮاﺛﺮ دﺳـﺎﯾس ﻣـﺳﻌود ازﺳـوی
طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﻪ ﺷد ،زﯾﺮا ﻣﺳﻌود ھﻧﮔﺎم دﯾدارﺧود ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن درﻧﺰدﯾک ﻣﯾداﻧﺷﮫﺮ ،ﺑـﻪ طﺎﻟﺑـﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ ﻣن ﺣﺎﺻﺮم ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﺷوم ﺑـﺷﺮطﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻣﺎ اول ھـﺰاره ھـﺎرا
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻧﯾد وﺑﻌد ﻣﺮا .ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن اول ﻣﺰاری را ﮐﻪ ﺑﻘﺻد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ طﺎﻟﺑـﺎن
راھﯽ رﯾﺷﺧورﺑود ،دﺳﺗﮔﯾﺮ ﮐﺮدﻧد و ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﻓﺮﺳﺗﺎدﻧد ودر راه از طﯾﺎره ﺑﻪ زﯾﺮﭘﺮﺗﺎب
ﮐﺮدﻧد و ﺑﻌـد ﮐـﻪ ﻧوﺑـت ﺑـﻪ ﻣـﺳﻌود رﺳـﯾد ،وی دﺳـت ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـت زد ﺗـﺎ آﻧﮐـﻪ از ﮐﺎﺑـل
ﻓﺮارﮐﺮد .اﮐﻧون ھم ھﺰاره ھﺎ درﮐﻧﺎر ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻧـد ﺗـﺎ درﮐﻧـﺎر داﮐﺗـﺮ ﻋﺑـدﷲ
ﻣﻠﮫم از اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎی اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود.
داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﮐﻪ ﯾﮐﯽ ازﻗﺎﺗﻠﯾن ﻣﺮدم ھﺰاره دراﻓﺷﺎرﮐﺎﺑل و ﻣﻠﮫم از اﻧدﯾﺷﻪ ھـﺎی
اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود اﺳت ،ﺧوب ﺑﺧﺎطﺮدارد ﮐﻪ رھﺑﺮ و ﻣﺮﺷدش ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺟـﺎرب ﺣﯾﻠـﻪ،ﺟﻧگ
وﮔﺮﯾﺰھﺎی ﺧود ﻧﺗواﻧﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﺗﯽ طﺎﻟب ﭘﺎﺑﺮھﻧﻪ ﺗﺎب ﺑﯾﺎورد و ﭘﯾوﺳﺗﻪ از دره ﯾﯽ
ﺑﻪ دره ﯾﯽ واز ﻏﺎری ﺑﻐﺎری وازﻗﺮﯾﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﯽ درﮔﺮﯾﺰ ﺑود ﺗﺎ آﻧﮐﻪ در ﺑـدل ﺗﺣوﯾـل
دادن ﺻدھﺎﺗوپ و ﺗﺎﻧک و طﯾﺎرات ﺟت ﺟﻧﮔﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود،ﺗواﻧﺳت
ﺟﺎی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧود در ﮐوﻻب ﺗﺎﺟﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾد اﮐﻧد ،اﮐﻧون ﻣﮔـﺮ داﮐﺗﺮﻋﺑـدﷲ آﻧﺮوزﮔـﺎر
را ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده ﮐﻪ دم از اﻏﺗﺷﺎش ﻣﯾﺰﻧد و ﺑﺎ اﺧطﺎر دادﻧﮫﺎی ﺧود ﺑﻪ ﮐﺮزی ﻣﯾﺧواھـد
ﺗﻣﺎم ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ،اﯾن ﻓﺮزﻧدان ﺻدﯾق ﻣﯾﺮوﯾس ﻧﯾﮐﻪ واﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ را ﺑﺗﺮﺳﺎﻧد .ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔﺎھﯽ ﺗﮐﺮار ﻣﯾﺷود وﻟﯽ اﮔﺮاﯾن ﺑﺎرﺗﮐﺮارﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻋﺑدﷲ و ھواداراﻧش ﺑﻪ ﯾﻘﯾن ﺑداﻧد ﮐﻪ
ھﺰاره ھﺎ درﮐﻧﺎر ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﻗﺮارﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت و آﻧﮔﻪ ﮔﻠﯾم ﻗدرت او و دزدان ﺛﺮوﺗﮫﺎی ﻣﻠﯽ
از ﮐﺷورﺑﮐﻠﯽ ﺟﻣﻊ ﺧواھد ﮔﺮدﯾد.
ﺑﻪ اﻣﯾد روزی ﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺷـوم دزدان ﺛﺮوﺗﮫـﺎی ﻣﻠـﯽ وﻧـوﮐﺮان ﺣﻠﻘـﻪ ﺑﮔـوش
اﺟﻧﺑﯽ از ﺳﺮﻣﺮدم زﺟﺮﮐﺷﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای اﺑد ﮔم ﺷود .ﭘﺎﯾﺎن ۲۰۰۹ /۸/ ۶
_____________________
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 -۱وﺣﯾــد ﻋﻣــﺮ ﺳــﺧﻧﮔوی ﮐﻣﭘــﺎﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣــدﮐﺮزی در ﺟﺮﯾــﺎن ﻧﺷــﺳت
ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺧود ،ﺑﻪ ﻣﻧدرﺟﺎت ﯾﮐﯽ از ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻗـول ﺳـﺧﻧﮔوی اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ
داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ اﺣﺗﻣﺎل اﯾﺟﺎد اﻏﺗﺷﺎش ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣطﺮح ﮐﺮده ﺑود ،ﺗﺎﺧت و آن را
ﻏﯾﺮ ﻣﺳﺋوﻻﻧﻪ و ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧواﻧد .اﺷﺎره وﺣﯾـدﻋﻣﺮ ﺑـﻪ اظﮫـﺎرات ﻋﺑداﻟـﺳﺗﺎر
ﻣﺮاد ﻣﺳﺋول ﮐﻣﭘﺎﯾن دﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﺑود ﻣﺑﻧﻰ ﺑـﺮ اﻳﻧﮐـﻪ "اﮔـﺮ ﻋﺑـدﷲ رﺋـﻳس ﺟﻣﮫـور آﻳﻧـده
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷود ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗظﺎھﺮات و ﺗﻧﺷﺞ دﺳت ﺧواھﻧـد زد" .ﺷـب  ۴اﮔـﺳت ﺗﻠوﯾﺰﯾـون
ﺟﮫﺎﻧﯽ آرﯾﺎﻧـﺎ اﯾـن ﻋﺑـﺎرات را از زﺑـﺎن وﺣﯾـد ﻋﻣـﺮ ﺗﮐﺮارﮐـﺮد و ﻋـﻼوه ﻧﻣـود ﮐـﻪ اﯾـن
ﻣوﺿوع درﻧﺷﺮات ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺳﺗﺮده داﺷﺗﻪ وﺳﺑب ﭘﺮﯾـﺷﺎﻧﯽ ﻣـﺮدم ﮔﺮدﯾـده اﺳـت و
وزارت اﻣور داﺧﻠﻪ ﻣوﺿوع را ﭘﯽ ﮔﯾﺮی ﻣﯾﮐﻧد.
 -۲ﺑﮔﺰارش ﺳﺎﯾت ﻟﺮ وﺑﺮو ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ،د ﻳوټﻳوب ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﭘﻪ ﯾوه
ﺧﭘﺮه ﺷوې وﻳډﻳو ﮐﯥ ﭼﯥ د دې ﻣﻳﺎﺷﺗﯥ ﭘﻪ  ۱۶ﻧﭔټﻪ ﺧﭘﺮه ﺷوې ده وﻟﺳﻣﺷﺮۍ ﺗﻪ ﻧوﻣﺎﻧـد
ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ اﻋﺗﺮاف ﮐړی دی ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﭘﺮزوﻟو ﭘﻪ وﺧت ﯾﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ څﺧﻪ ﻟس
ﻣﻠﻳوﻧﻪ ډاﻟﺮ رﺷوت اﺧﻳﺳﺗﯽ دی.ﻧوﻣـوړی دا اﻋﺗـﺮاف د ﯾـوې اﻓﻐـﺎﻧﯥ ښـځﯥ د ﻧﻳوﮐـو ﭘـﻪ
ځواب ﮐﯥ ﮐوي .ﯾوه اﻓﻐﺎﻧﻪ ښځﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻳډﻳو ﮐﯥ  -ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮐﯥ د ﻋﺑدﷲ ﻋﺑـدﷲ
د ﺑﮫﺮﻧﯾو ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ ﻣﮫﺎل ﭘﻪ ﯾوه ﻏوﻧډه ﮐﯥ ﺛﺑـت ﺷـوې ده  -ﭘـﻪ ﻋﺑـدﷲ ﻋﺑـدﷲ
ډﭔﺮې ﻧﻳوﮐﻲ ﮐوي  .ﭘﻪ وﻳډﻳو ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﻪ ډاﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﺗﻪ واﯾﻲ ﭼـﯥ ﭘـﻪ اوس وﺧـت ﮐـﯥ د
ﻋﺰت ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﭘوھﭔږو ﭼﯥ ﻋﺰت څﻪ ﺗـﻪ واﯾـﻲ ،ﻋﺑـدﷲ ﺗـﺮې ﭘوښـﺗﻧﻪ ﮐـوي ﭼـﯥ ﭘﺧـوا
ﻋﺰت څﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮﻟو ،اﻓﻐﺎﻧﻪ ورﺗﻪ واﯾﻲ ﭼﯥ :ﭘﺧوا اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو ﻋﺰت ﻟﺮﻟو ،اﺑﺮو ﯾـﯥ ﻟﺮﻟـﻪ ،ﭘـﻪ
ﭘﻳﺳو ﯾﯥ ځﺎن ﻧﻪ ﺧﺮڅﺎوه ،ﻣـﺰدور ﻧـﻪ وو ،ﻏـﻼم ﻧـﻪ وو ،ﺟﺎﺳـوس ﻧـﻪ وو ،ﺧـﺎﻳن ﻧـﻪ وو،
ﻣﻧﺎﻓق ﻧﻪ وو ،د ﺷﺧﺻﻲ ګټو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ د ﻣﻠت ګټﯥ د ﭘښو ﻻﻧدې ﮐوﻟﯥ ﻧﻪ.
اﻓﻐﺎﻧﻪ ښځﻪ ډﭔﺮه اﺣـﺳﺎﺳﺎﺗﻲ ﮐﭔـږي او ﭼﭔﻐـﯥ وھـﯥ ﭼـﯥ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن زﻧـده ﺑـﺎد ،د
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻠت زﻧده ﺑﺎد ،ﻣﺮګ ﭘﻪ اﻧﺳﺎن وژوﻧﮐو ،ﻣـﺮګ د اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن د ﻣﻠـت ﭘـﻪ ﺧـﺎﻳﻧﻳﻧو،
ﻣﺮګ د ﭘښﺗﻧو ﭘﻪ وژوﻧﮐو ،ﻣﺮګ د ﺗﺎﺟﮐﺎﻧو ﭘـﻪ وژوﻧﮐـو ،ﻣـﺮګ د ازﺑﮐـﺎﻧو ﭘـﻪ وژوﻧﮐـو .ﺑﻳـﺎ
ورﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﻪ واﯾﻲ ﭼﯥ د »ﺑوش ﭘﻪ ﺟګړه«ﮐﺗﺎب ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻳﮐﻠﻲ دي او ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧوم ﯾﺎد ﮐړی
ﯾﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﺎﻧو دې ﻟس ﻣﻠﻳون ډاﻟﺮ رﺷوت اﺧﻳـﺳﺗﯽ دی ،ﻋﺑـدﷲ ﻋﺑـدﷲ اﻋﺗـﺮاف
ﮐوي او واﻳﻲ ﭼﯥ :ښﻪ ﻣو ﮐړي دي" دا وﯾدﺋوی ﺧﺑﺮی ھﻣدا اوس ﭘﻪ ﯾوﺗﯾوب اوﭘﻪ اﻓﻐﺎن-
ﺟﺮﻣن ﭘورﺗﺎل او ﻟﺮ اوﺑﺮﺳﺎﯾت ﮐﯽ ﻗﺎﺑل ددﺳﺗﺮﺳﯽ ده.
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 -۳د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺟﻧﺎﯾﺎﺗو ﺑﯾﻪ :داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻪ ﺷﻣﺎل ﮐﯥ د ﭘښﺗـﻧو ﮐـړول او ځـورول )
ﺗﺮﺟﻣﻪ رﺣﻣت ارﯾﺎ ،اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن(
د  ۲۰۰۱ز ﮐﺎل د ﻧواﻣﺑﺮ د ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﻟﻪ ﭘﯾﻠﻪ را ﭘﻪ دﯾﺧوا ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷـﻣﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
ﮐﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو د واﮐﻣﻧۍ د ړﻧﮔﯾدا ﻟﻪ ﻧﭔټـﯥ ﺳـﺮه ﺳـﻣون ﺧـوري  ،د ﺷـﻣﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﭘـﻪ
ډﯾﺮﯾو ﺑﺮﺧو ﮐﯥ ﭘښﺗﺎﻧﻪ د وژﻧو  ،وھﻠو  ،ټﮐوﻟو  ،ﮐړﭔدﻟو  ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾﺮﯾو  ،ﻟوټ او ﺷوﮐو
ﭘﻪ ﮔډون د ځوروﻧو او ﮐړاووﻧو ﻟﻪ ﺑـﯾﻼ ﺑﯾﻠـو ډوﻟوﻧـو ﺳـﺮه ﻣﺧـﺎﻣﺦ ﺷـول .ﭘـښﺗﺎﻧﻪ ځﮐـﻪ و
ځورول ﺷول ﭼﯥ ﻟﻪ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳﺮه ھﻣﭘﯾوﻧده وﺑﻠل ﺷول  ،د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﻣﺷﺮﺗﺎﺑﻪ د ډﻟﯥ ډﯾﺮي
ﻏړي ﻟﻪ ﺳوﯾﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن څﺧﻪ دي.
ﭘﻪ ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ځوروﻟو او ﮐړوﻟو د ﭘﺎزواﻟۍ ﻧﭔﻐـﻪ ﮔوﺗـﻪ درو ﺗوﮐﻣﭘـﺎﻟو
ﯾﺎ ﺗوﮐم ﺑﻧﺳټو ﮔوﻧدوﻧو او د ھﻐوی ﻣﻠﯾﺷو ﺗﻪ ﻧﯾول ﮐﯾږي :
 اوزﺑک واﮐﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻧﺑش ﺗﺎﺟﯾک واﮐﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﻌﯾت او ھﺰاره واﮐﻪ د وﺣدت ډﻟﯥ ﺗﻪھﻣـدا رﻧﮔــﻪ ﯾــو ﺷــﻣﯾﺮ وﺳــﻠﻪ واﻟــو وزﺑﮐــو  ،ﺗــﺎﺟﯾﮐو او ھــﺰاره ﮔــﺎﻧو ﺗــﻪ ﭼــﯥ ﻟــﻪ
ﭘورﺗـﻧـﯾـو ﭘوځﻲ ډﻟو ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻠواﻟﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ول ﮔوﺗﻪ ﻧﯾول ﺷوې ﭼﯥ د ﺑﯥ وﺳو  ،ﺑﯥ وﺳﻠو
ﺷوﯾو ﭘښﺗـﻧو ﭘﻪ ﻏوره ﮐوﻟو او د ھﻐوی ﻟﻪ ﺑﯥ وﺳــۍ څﺧـﻪ ﭘـﻪ ﻧـﺎوړه ﮔټـﻪ اﺧﯾـﺳﺗﻧﯥ ﯾـﯥ
ﺗﯾﺮﯾو ﺗﻪ ﻻس اﭼوﻟﯽ دی.
د ﭘـښـﺗـﻧـو ﭘﺮ وړاﻧدې ﻧوﻣوړو ځوروﻧو ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐـﺗـﻧﯥ او ځواب ﮐﯥ د ﺑﺷﺮي ﺣﻘوﻧو
د څﺎر ټوﻟﻧﯥ د ۲۰۰۲زﮐﺎل د ﻣـﺎرچ ﭘـﻪ ﻣﭔﺎﺷـت ﮐـﯥ ﺧﭘـل څﻠـور ﺗﻧـﻪ ﭘــﻠټــوﻧﮐﻲ ﺷـﻣﺎﻟﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻪ وﻟﯾږل .ﭘﻠټوﻧﮐﯥ ډﻟﯥ د ﺷﻣﺎل ﭘﻪ څﻠورو وﻻﯾﺗوﻧو ﺑﻠﺦ  ،ﻓﺎرﯾـﺎب  ،ﺳـﻣﻧﮔﺎن او
ﺑﻐﻼن ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾو ﺷﻣﯾﺮﭘښﺗون ﻣﯾﺷﺗو ﮐﻠﯾو او ټوﻟﻧو څﺧﻪ ﻟﯾدﻧﻪ وﮐړه ؛ ھﻣدا ﺷﺎن دﻏﯥ ډﻟـﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﻟﻧډﻣﮫﺎﻟﻲ دوﻟت ﻟﻪ اﺳﺗﺎزو  ،د دﯾﭘﻠوﻣـﺎﺗﯾﮐﻲ ټـوﻟﻧﯥ ﻟـﻪ اﺳـﺗﺎزو او د ﺑـﺷﺮي
ﻣﺮﺳﺗو ﻟﻪ ﮐﺎرﮐووﻧﮐو ﺳﺮه وﻟﯾدل.
زﻣوږ ﭘﻠـټوﻧﮐﯥ ډﻟﯥ د ﺧﭘﻠو ﭘﻠـټـﻧـو ﭘﻪ ﻟـړ ﮐـﯥ ﭘـﻪ ﺳـﯾﻣﻪ ﮐـﯥ د ﭘـښﺗـﻧـﻲ ﺗوﻟﻧـو د
ﺷﺗﻣـﻧـﯾـو د ﻟوټ او ﺗﺎﻻ او ﭘﻪ وچ زور د ھﻐوی د ځﻣﮐو او ځـﺎﯾوﻧو د ﻧﯾوﻟـو د ﭘـﯾــښـو ﭘـﻪ
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اړه ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﻪ ﻻﺳوﻧد ﺷوي ډول راټول ﮐړل .د ﻓﺎرﯾﺎب وﻻﯾت د ﺷور درﯾﺎ ﭘﻪ ﺳﯾﻣﻪ ﮐﯥ
ھم د ﻟوټ او ﺗﺎﻻ ﭘﭔـښـﯥ ﭘﻪ وَ رﺗـﻪ ډول راﻣﻧځﺗـﻪ ﺷـوې .ﺳـﯾﻣﻪ ﯾﯾـﺰو ﮐﻠﯾواﻟـو وﯾـل ﭼـﯥ د
ﻧواﻣﺑﺮ ﭘﻪ ﻧﯾﻣﺎﯾﯾو ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﻧﺑش ﺳﺮه ھﻣﮐﺎرو وزﺑﮐو وﺳـﻠواﻟو ) ﭘﺮﺗـﻪ ﻟـﻪ دې ﭼـﯥ د ﻧـورو
ﺗوﮐﻣوﻧو ﻟﻪ وﮔړو څﺧﻪ وﺳﻠﯥ را ټوﻟﯥ ﮐړي ( د ھﻐوی وﺳـﻠﯥ ﯾـﯥ ﭘـﻪ زوراټـوﻟﯥ او د
څو راﺗﻠوﻧﮐو اوﻧﯾو ﭘﻪ ﻟـړ ﮐـﯥ ﯾـﯥ ددوی ﮐﻠـﻲ ﻟـوټ او ﺗـﻼ ﮐـړل  ،څـﺎروي ﯾـﯥ ورڅﺧـﻪ
واﺧﯾﺳﺗل  ،ﻏﻧم او داﻧﻪ ﺑﺎب ﯾﯥ وﻟوټـل  ،د ﮐورﻧـو د اړﺗﯾـﺎ وړﺗـوﮐﻲ او ﺷـﺗﻣﻧﻲ  ،ﻏـﺎﻟۍ ،
ﭘﯾﺳﯥ او ﺳﺮه زرﯾﯥ ټول را ټول ﮐړل –ﯾوه ﮐﻠﯾوال د دﻏﻪ ﻟوټ او ﺗـﺎﻻ ﻟـړۍ " څﻠوﯾـښت
ورځﻧۍ ﺗﺮھﮔﺮي " وﺑﻠﻠﻪ.
د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ وﻻﯾت ﮐﯥ د ﺟﻣﻌﯾت ﯾو ﺑوﻟﻧدوی ﯾوه ﭘښﺗﺎﻧﻪ ﮐﻠﯾـوال ﺗـﻪ  :ﺗﺎﺳـو ﭘـښﺗﺎﻧﻪ
ﯾﺎﺳت .ﺗﺎﺳو د دﻏﯥ ﺳﯾﻣﯥ ﻧـﻪ ﯾﺎﺳـت .ﺗﺎﺳـو ﺑﺎﯾـد ﮐﺎﺑـل ﺗـﻪ وﻻړ ﺷــﺊ او ﺳـﯾﻣﻪ ﻣـوږ ﺗـﻪ
راﭘﺮﯾږدئ.ﯾو ﭘښﺗون ﺳﭘﯾن روﺑـﯽ د وﺣـدت د ډﻟـﯥ د ﺟﻧﮔﯾـﺎﻟﯾو د ځوروﻧـو ﭘـﻪ اړه واﯾـﻲ :
طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺟﻧﺎﯾﺎت وﮐړل ﺧو ﺳﺰا ﯾﯥ اوس ﻣوږ وﯾﻧو .ﯾو ﺑل ﭘښﺗون ﺗوﮐﻣﻪ ﺳـﭘﯾن روﺑـﯽ ﭼـﯥ
ﮐورﯾﯥ د ﺟﻣﻌﯾت ځواﮐوﻧو ﻟوټ ﮐړی واﯾﻲ :
زﻣﺎ ﮔﯾﻠﻪ ﯾوازې ﻟﻪ ﷲ څﺧﻪ ده .آﯾﺎ زﻣوږ ﻏږ اوري؟ ﺧو ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧداﯾﻪ ﮔﯾﻠـﻪ
ﮐوو ھﻣﻐوﻣﺮه ﺳﺰا وﯾﻧو .ﻣوږ وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮو .دﻟﺗﻪ ﺗوﭘﮐوال وﺳـﻪ او زور ﻟـﺮي .د ﺗوﭘﮐواﻟـو
او ﺑوﻟﻧدوﯾﺎﻧو د ﮐړاو ﻟﻪ ﻻﺳﻪ  ،اوﺑﻪ زﻣوږ ﺗﺮﺧځ ﺗﻪ را رﺳـﯾدﻟﻲ دي .دوی ﻟـﻪ دﻏـﻪ ځﺎﯾـﻪ
ورک ﮐړي  ،ﭘﺮﯾږدئ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﻪ ﺑﺰﮔﺮي وﮐړو.
ﻣﻧﺑﻊ HUMAN RIGHTS WATCH APRIL ٢٠٠٢ VOL. ١٤, NO. ٢
)(C
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مقاله بيست ونھم
آيا حامد کرزی توانائی زعامت کشور را دارد ؟
ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده در)(٢٠٠٩/٨ /٢٨

ﺑﻪ ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی ﻧﻣﯾﺗـوان ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣـﻪ زﻋـﯾم را
ﺑﮐــﺎرﺑﺮد .آﻧﭼــﻪ ﺑــﺮای زﻋــﯾم ﯾــک ﮐــﺷور و ﯾــﺎ ﯾــک ﺟﺎﻣﻌــﻪ
ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻌداد ﺳـﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،ﻗـدرت رھﺑـﺮی
وﻗﺎطﻌﯾت درﻋﻣل اﺳت .ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗـﺎﻧون ،ﻗـدرت رھﺑـﺮی
ﺗﺑﻠور ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـد و از اﯾـن طﺮﯾـق اطﻣﯾﻧـﺎن و اﻋﺗﻣـﺎد ﻣـﺮدم
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ زﻋﺎﻣت ﻓﺮاھم ﻣﯾﮔﺮدد .ﻋدم اﺟﺮای ﻗﺎﻧون از ﺳـوی زﻋـﯾم ﮐـﺷور،ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ ﻓﻘـدان
ﻗـدرت رھﺑـﺮی زﻋـﯾم اﺳـت وﺑﺰرﮔﺗــﺮﯾن ﺿـﻌف او ﺑـﺷﻣﺎرﻣﯾﺮود واز ھﻣﯾﻧﺟـﺎ اﺳـت ﮐــﻪ
زﯾﺮدﺳﺗﺎن ﭼﻧـﯾن زﻋﯾﻣـﯽ دﺳـت ﺑـﻪ ﺗﺧطـﯽ از ﻗـﺎﻧون ﻣﯾﺰﻧﻧـد واﺳـﺑﺎب ﻧﺎرﺿـﺎﺋﯾﺗﯽ ﻣـﺮدم
وﺟﺎﻣﻌﻪ راﻓﺮاھم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻧﮔـﺎﻣﯽ ﮐــﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ،ﺑﻌــد از ﺑﺮﭼﯾـدن ﺑــﺳﺎط طﺎﻟﺑــﺎن ،ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی را ﺑــﻪ زﻋﺎﻣــت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮداﺷت ،ﭼﻧﯾن ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف وﺳـﺧن اوﮔـوش ﻓـﺮا داده ﻣﯾـﺷود و
ھﺮ ﺣﺎﮐم ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ راﺑﺎ ﯾک اﺷﺎره ﺑﺮﺳﺮﺟﺎﯾش ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .ﭘس ﮐﺮزی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗـدرت
رھﺑﺮی ﺧود را ﮐﻪ ھﻣﺎن اﺟﺮای ﻗﺎﻧون ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت اﺳت ،در آﻏﺎز ﮐﺎرﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺗﺎن ﺧـود
ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد وﻻ اﻗل درﻋﺮﺻﻪ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺟﻠوﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮐوﻣت ﺧـود
را ﻣﯾﮔﺮﻓت و اﮔـﺮ از دﺳـﺎﺗﯾﺮ او ﺳـﺮﭘﯾﭼﯽ ﺻـورت ﻣﯾﮔﺮﻓـت واﻣﺮﯾﮐـﺎ دراﯾـن راه او را
ﯾﺎری ﻧﻣﯾﮐﺮد ،ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﺮداﻧﻪ و آﺑﺮوﻣﻧداﻧﻪ از ﻗدرت ﮐﻧـﺎرﺑﺮود و ﺟـﺎی ﺧـود را ﺑـﺮای
ﮐس دﯾﮔﺮی ﮐﻪ از ﻋﮫده اﯾﻧﮐﺎر ﺑﮫﺗﺮ ﺑدر ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧد.
درﺟﮫﺎن ﻧﺗوان اﮔﺮ ﻣﺮدان زﯾﺳت

ھﻣﭼوﻣﺮدان ﻣﯾﺗوان ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺮد
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ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﮐﺎر ،ﻏﯾﺮﻗﺎطﻊ ،ﻏﯾـﺮ ﻣـﺻﻣم وﻓﺎﻗـد
اﺳﺗﻌداد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ وﻗدرت رھﺑﺮی اﺳت وﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺟﻠوﺗﺧطﯽ ھﺎی ﺟﻧگ ﺳـﺎﻻران
و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر وﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮرا ازﻗـﺎﻧون ﮔﺮﻓﺗـﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧـد و ﺑـدﺗﺮ اﯾﻧﮐـﻪ
ازآﻧﮫﺎﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻪ و ﺑﺧﺻوص ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﮔﺮوه ﻗـوﻣﯽ را
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد  ،ﭘﺷت ﮔﺷﺗﺎﻧده اﺳت .وی ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺟﻠوﮐﺷﺗﺎر ﺑﻼوﻗﻔﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ
ﺗوﺳط ﻗوﺗﮫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ را ﮔﺮﻓﺗـﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧـد  ،ﺑﻠﮐـﻪ ﺗـوان ﺳـﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ورھﺑـﺮی درﺳـت
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﯾﺎت وﺑﻘﺎی ﺧود ھم ﻧدارد.
ﺗﺟﺮﺑﻪ ھﺷت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﺮزی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧﯾد ﮐﻪ دراﯾن
ﻣدت ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑطـور ﮐـل وﺑﺧـﺻوص درﺗﻣـﺎم وﻻﯾـﺎت ﭘـﺷﺗون ﻧـﺷﯾن ،درﺟﻧـوب و ﺷـﺮق
وﺟﻧوب ﻏﺮب ﻣورد ظﻠم واﺟﺣﺎف ﻗوت ھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗـﻪ اﻧـد وﺑﺎرھـﺎ دھـﺎت و
ﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﺷﺎﻧﮥ ﺷﺎن ﺑﻣﺑـﺎران ووﯾـﺮان ﺷـده ﺑﻠﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـن ﺑﻣﺑﺎراﻧﮫـﺎ ده ھـﺎھﺰار زن وﻣـﺮد
وﮐودک وﺟوان ﭘﺷﺗون ﺣﯾﺎت ﺧود را از دﺳـت داده اﻧـد وھـﺳﺗﯽ وزﻧـدﮔﯽ ﻓﻘﯾﺮاﻧـﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﯾﮔﻧﺎه ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻧﺎ رﻓﺗﻪ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮐـﻪ روزﻧﺎﻣـﻪ ﮐﯾﮫـﺎن در۲۹ﺣﻣـل ﺳـﺎل ۱۳۸۷درﮔـﺰارش
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوداز زﺑﺎن ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺟﻼﻟﯽ)ﺑﻌدﮐﺎﻧدﯾد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ( ﻧوﺷـت ﮐـﻪ  :ﺟﻼﻟـﯽ
درﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹ﻓﺮوردﯾن ،در دﯾدار ﺟﻣﻌﯽ ازاﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﻣﻘﯾم ﻧﺎﯾﮐﺮک ھﻠﻧد اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺎ ﮐﻧون
 ۳۴۵۰۰ﺑــﺎر ﻧﯾﺮوھــﺎی ھــواﺋﯽ ﺧــﺎرﺟﯽ ﺑــﻪ اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠــﻪ ﮐــﺮده اﻧــد )".ﺳــﺎﯾت آزاد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺧش ﺧﺑﺮ ۱۵ ،اﮐﺗوﺑﺮ(۲۰۰۸
اﯾن ﺧﺑﺮﮐﻪ آﺧﺮﯾن رﻗم ﺣﻣﻼت ھواﺋﯽ ﻧﺎﺗو واﻣﺮﯾﮐﺎ رادر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﺑﺎن ﯾـک
ﻣﻘﺎم ارﺷد اﻓﻐﺎن اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد ،اﮔﺮ در ھﺮﺑﻣﺑﺎردﻣـﺎن ﯾـک ﻧﻔـﺮ ﮐـﺷﺗﻪ ﺷـده ﺑﺎﺷـد،
ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۳۴۵۰۰، ۱۳۸۷ﻧﻔﺮ ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد واﮔﺮ ﮐﻣﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ ﺗـﺮ ﻗـﺿﺎوت ﮐﻧـﯾم و
در ھﺮﺣﻣﻠﻪ ھواﺋﯽ ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن را ده ﻧﻔﺮ ﺑﺷﻣﺎرﯾم ) اﻟﺑﺗﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣـوارد ﺗﻌـداد
ﺗﻠﻔﺎت از ﺻدﻧﻔﺮ ھم ﮔذﺷﺗﻪ اﺳت ،ﻣﺛل ﺑﻣﺑﺎران ﯾـک ﻋﺮوﺳـﯽ درروزﮔﺎن،ﮐـﻪ درآن ۲۶۰
ﻧﻔﺮﮐﺷﺗﻪ وزﺧﻣـﯽ داﺷـت ،وﺑﻣﺑـﺎران ﻗﺮﯾـﻪ ﮔﺮاﻧـﯽ در ﺑـﺎﻻﺑﻠوک ﻓـﺮاه ﮐـﻪ  ۱۵۰ﻧﻔﺮﮐـﺷﺗﻪ
وزﺧﻣﯽ ﺑﺟﺎﮔذاﺷت وﺑﻣﺑﺎران ﯾک ﻋﺮوﺳﯽ در دھﻠﻪ ﻗﻧدھﺎر ﮐﻪ ﺣدود ۹۵ﻧﻔﺮﮐﺷﺗﻪ وزﺣﻣـﯽ
داﺷت وﺑﻣﺑﺎران ﻋﺰﯾﺮآﺑﺎد ﺷﯾﻧدﻧد ﮐﻪ  ۹۱ﻧﻔﺮ زﺧﻣﯽ وﮐﺷﺗﻪ ﺑـﻪ ھﻣـﺮاه داﺷـت ودر ھﻣـﺎن
زﻣـﺎن دوﻗﺮﯾــﻪ در وﻟـﺳواﻟﯽ ﺳــﻧﮔﯾن وﻻﯾــت ھﻠﻣﻧـد ﺑﻣﺑﺎردﻣــﺎن ﺷـدﻧدﮐﻪ  ۲۵۰ﻧﻔــﺮ ﮐــﺷﺗﻪ
وزﺧﻣﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔذاﺷت (.ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻣل  ۱۳۸۷در ﺣدود ۳۴۵ھـﺰار ﻧﻔـﺮ ﭘـﺷﺗون ﮐـﺷﺗﻪ
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ﺷــده اﻧــد و اﯾــن ﮐــﺷﺗﺎر ﺗــﺎھﻧوز ھــم ﺑــﻪ ﻋﻧــﺎوﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯽ ﭼــون :طوﻓــﺎن ﺻــﺣﺮا،ﭘﻧﺟﻪ
ﭘﻠﻧگ،ﻋﻣﻠﯾﺎن ﺧﻧﺟﺮ وﻏﯾﺮه وﻏﯾﺮه ﺑﺷدت اداﻣﻪ دارد.
اﯾﻧﺳت ﻗﯾﻣت اﻧﺗﺻﺎب ﯾک زﻋﯾم ﭘﺷﺗون ﻣﺛل ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ،ﮐﻪ از ﻗوم ﺳـﺮﮐوب ﺷـده
و ﺑﺷدت ازادی دوﺳت ﭘﺷﺗون در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷود.آﯾﺎ ﺑﮫﺗـﺮ ﻧﯾـﺳت ﮐـﻪ او
را از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﮔﯾﺮﻧد و از ﺑﻣﺑﺎران دھﺎت وروﺳﺗﺎھﺎی ﺷﺎن درﮔذرﻧد ؟
ﮐـﺮزی درﻣــدت زﻋﺎﻣــت ﺧـود ﺑــﻪ ﻋﻧــوان ﯾـک ﭘﺷﺗون،ھﺮﮔﺰﻧﺗواﻧــﺳﺗﻪ ﺟﻠــوﺣﻣﻼت
زﻣﯾﻧﯽ وھواﺋﯽ و ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﺗﺑﺎھﮐن ﻗوت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮔﯾﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺟﻠو ﺗﺟﺎوز
وزورﮔوﺋﯽ وﺣق ﮐﺷﯽ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل را ھم ﻧﺗواﻧـﺳﺗﻪ ﺑﺮﺟـﺎن وﻣـﺎل
وﻧﺎﻣوس ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻣﺳﮐون در وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﺑﮔﯾﺮد .ﺑﺮاﺛﺮ ھﻣـﯾن ﺿـﻌف وﻧـﺎﺗواﻧﯽ
ﮐﺮزی ﺑود ﮐﻪ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎه ھﺎی ﭘس از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ،ﺗﺻﻔﻳﻪ ھـﺎی ﻗـوﻣﯽ در وﻻﯾـﺎت
ﻣﺰارﺷﺮﯾف ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﻗﻧدز ،ﺑﻐﻼن،ﺗﺧﺎر،ﺟوزﺟﺎن ،ﺳﻣﻧﮔﺎن ،ﺑـﺎدﻏﯾس وھـﺮات آﻏـﺎز وﺗـﺎ
ﺳــﺎل  ۲۰۰۳ﺑــﺷدت اداﻣــﻪ ﯾﺎﻓت،ﺻــدھﺎ ﺣﻣﻠــﻪ ﺟﻧﺎﯾــت ﮐﺎراﻧــﻪ ﺑﺮﺟــﺎن وﻣــﺎل وﻧــﺎﻣوس
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺷورﺻورت ﮔﺮﻓت وﺑﺮاﺛﺮ اﯾن ﺣﻣﻼت وزورﮔوﺋﯽ وﺗﺟـﺎوزات ،ده ھـﺎ
ھﺰار ﺧﺎﻧوار ﭘﺷﺗون ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﻋﺰت وﺷـﺮف وﻧـﺎﻣوس وﺣﯾـﺎت ﺧـود ﻣﺟﺑـور ﺑـﻪ ﺗـﺮک
ﺧﺎﻧــﻪ و روﺳــﺗﺎی ﺧــود ﮔﺮدﯾدﻧــد و دوﺑــﺎره ﺑــﻪ ﭘﺎﮐــﺳﺗﺎن وﯾــﺎ ﺑــﻪ وﻻﯾــت ھﻠﻣﻧــد وﮐﻧــدھﺎر
وﻧﻧﮔﺮھﺎر آواره ﺷدﻧد وﺗﺎ اﮐﻧون ھم ﺷﺮاﯾط ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺷت آﻧﮫﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﻧﮔﺮدﯾده واز ﺟﺎﻧب
ﮐﺮزی ﻧﯾﺰ ﮐﻣﮐﯽ ﻻزم ودرﺧورﺗوﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺻورت ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑﺮﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﻠل ﻣﺗﺣد،اﺳـﺎﻣﯽ دھـﺎت وروﺳـﺗﺎھﺎی ﻣﺗﻌﻠـق ﺑـﻪ
ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﮐﻪ از ﺳوی ﺗﻔﻧﮔداران اﺋـﺗﻼف ﺷـﻣﺎل ﻣوردﻏـﺎرت وﭼﭘـﺎول وﺗﺟﺎوزﻗﺮارﮔﺮﻓﺗـﻪ
ﻋﺑﺎرت اﻧداز :دروﻻﯾت ﺑﻠﺦ  ،دھـﺎت :ﺑﺎرﮔـﺎه اﻓﻐـﺎﻧﯽ،ﯾﻧﮔﯽ ﻗﻠﻌـﻪ،ﻣﺮﮐﺰ وﻟـﺳواﻟﯽ ﭼﻣﺗـﺎل،
ﻣﺮﮐﺰ وﻟﺳواﻟﯽ ﭼﺎرﺑوﻟک ﺑﺎﺳﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﭘﺷﺗون ﻧـﺷﯾن آن ،وﻟـﺳواﻟﯽ ﺑﻠـﺦ ﺑﺧـﺻوص ﻧـواﺣﯽ
ﺗوروی ﮐﯽ ﻣﯾﻧﻪ ،آﻏﺎﮔدام ﻣﯾﻧﻪ ،ﺳﭘﯾن ﮐوټ ﻣﯾﻧﻪ،ودھﺎت :ﻧوواردﺟﻧﻐوزه،ﮐﮐﺮک،ﺧﺎن آﺑـﺎد،
ﭘﺎی ﻣﺷﮫد اﻓﻐﺎﻧﻲ،،ﮐوﺗﺮﻣﺎ،ﺑﺎغ ذﺧﯾﺮه ،ﻧﮔﺎراﺧﺎن ،دروﻻﯾـت ﻓﺎرﯾـﺎب ﻗﺮﯾـﻪ ﺟـﺎت  :ﺷـور
درﯾﺎ ،ﻗﺮﯾﻪ .م.ک)ﻣﺧﻔف ﻧﺎم ﻗﺮﯾﻪ اﺳت(  ،ﻗﺮﯾﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻼ ھﺎﺷم  ،ﺧواﺟﻪ ﻋﺑـﺎس  ،اﺳـﻼم
ﺷورﮐــل و ﺧواﺟﻪ ﭘﯾﺮﺷﺎن ،درﻟﺳواﻟﯽ اﯾﺑک ،دھﺎت :ﺣﺳن
ﻗﻠﻌﻪ ،ودروﻻﯾت ﺳﻣﻧﮔﺎن دھﺎت:
ُ
ﺧﯾل،ﻏﺎزي ﻣﻼ ﻗﺮﺑﺎن ،ودروﻻﯾت ﺑﻐﻼن  ،دھﺎت:ﮐﮫﻧﻪ ﻗﻠﻌﻪ،ﻟﮐڼ ﺧﯾـل ،ځـدارن  ،ﺑﺮﮐـﯽ ،
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دره ﮐﯾﻠﮔۍ ،وھﻣﭼﻧﺎن دروﻻﯾت ﮐﻧـدز ﺗﻣـﺎم ﻗﺮﯾـﻪ ﺟـﺎت ﭘـﺷﺗون ﻧـﺷﯾن ﻣﺛـل دﺷـت ارﭼـﯽ
وﻏﯾﺮه ودر دﯾﮔﺮوﻻﯾﺎت ﺷـﻣﺎﻟﯽ ﻣﺛـل ﺗﺧﺎر،ﺳـﺮﭘل ،ﺟوزﺟـﺎن ،ﺑـﺎدﻏﯾس وھـﺮات ،ازاﯾـن
ﮔوﻧﻪ ﺗﺟﺎوزات وﻏﺎرﺗﮔﺮﯾﮫﺎی ﻓﺮوان ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﺑﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ، ،در  ۲۸ﻣﺎه اﭘﺮﻳـل  ۲۰۰۳ﻧﻳﺮوھـﺎی اﺳـﻣﺎﻋﻳﻠﺧﺎن ﺑﺮﭼﻧـد
روﺳــﺗﺎی ﭘــﺷﺗون در ﺑﺎﻻﻣﺮﻏــﺎب ﺣﻣﻠــﻪ ﮐﺮدﻧــد و  ۳۸ﻧﻔــﺮ ﺑــﺷﻣول  ۳زن و دو ﮐــودک را
ﮐﺷﺗﻧد و داراﺋﯽ ﻣﺮدم را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧد .دوﺳﻪ روز ﺑﻌد در اواﻳل ﻣﺎه ﻣﯽ ،در ﺑﺮﺧوردھﺎی
ﺟﻧﺎﺣﯽ در وﻻﻳت ﺑﺎدﻏﻳس وﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻧﺟﺎه ﺗن از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﮐـﺷﺗﻪ ﺷـدﻧد و  ۱۵زن و ﮐـودک
از ﺗــﺮس  ،ﺧــود را در رودﺧﺎﻧــﻪ ﺑﺎﻻﻣﺮﻏــﺎب ﭘــﺮت ﮐﺮدﻧــد و ﻏــﺮق ﺷــدﻧد و ﺧﺎﻧــﻪ ھــﺎ
وﻓﺮوﺷﮔﺎه ھﺎی ﻗﺮﻳﻪ ﺟﺎت ﭘﺷﺗون ﻏﺎرت ﮔﺮدﯾد ﻧد۵ bbc).ﻣﯽ (۲۰۰۳
ﺑﺮای درک اﯾن واﻗﻌﯾﺗﮫﺎی ﺗﮐﺎﻧدھﻧده ﻧﮔﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻟﺧﺮاش ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﮐﻪ در ﻣﺎه ھﺎی ﻣـﺎرچ واﭘﺮﯾـل  ۲۰۰۲ﺗوﺳـط ھﯾﺋﺗﮫـﺎی اﻋﺰاﻣـﯽ آن
ﻧﮫﺎد در وﻻﯾت ﺷﻣﺎل وﻣﺣﻼت ﻓوق اﻟذﮐﺮ آن راﺗﮫﯾـﻪ ﮐـﺮده اﻧـد وﯾـک ﯾـک ﮐـﺎﭘﯽ آﻧـﺮا ﺑـﻪ
ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻟل ﻣﺗﺣد ودوﻟت ﮐﺮزی ﻧﯾﺰ ارﺳﺎل داﺷﺗﻪ اﻧد .دراﯾن روزھﺎ آن ﮔﺰارش از
طﺮف آﻗﺎی رﺣﻣت آرﯾﺎ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﺷده و ھﻣﯾن اﮐﻧون درﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑطـور
ﻣﺳﻠﺳل ﺑﻪ ﻧﺷﺮﻣﯾﺮﺳد.
ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ  ۷۹ﺧﺎﻧواده از اﯾن ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی آواره ازﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ وﻗﺮﯾـﻪ اﺑـﺎﺋﯽ
ﺧود در ﺗﺧﺎر ﺑﺮﮔﺷﺗﻧد ،وﻟﯽ از ﺳوی ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﻣﺣل ﺗﮫدﯾد ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷدﻧد وﻣـﺎه ھـﺎ در
ﭼﮫﺎردﯾواری ﯾک ﻣﺣﺑس ﺧﺮاﺑﻪ زﻧداﻧﯽ ﺷده ﺑودﻧد وﺣﺗﯽ ازدﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑـﻪ آب آﺷـﺎﻣﯾدﻧﯽ و
ﻣوادﻏـذاﺋﯽ ﻣﺣــﺮوم ﮔﺮدﯾدﻧــد،ﺑﺎوﺟود ﭘﺧــش ﺧﺑﺮدﻟﺧــﺮاش از وﺿــﻌﯾت اﯾــن ﺧــﺎﻧواده ھــﺎ،
ﮐﺮزی ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﻪ داد آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳد وﻣﺷﮐل اﯾن ﻣﺮدم را ﺣل ﮐﻧد و ﺑﻌدھم ﻣﻌﻠوم ﻧـﺷد ﮐـﻪ
ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮﺳﺮآن ﻗوم ﺑدﺑﺧت وارد آﻣد.
ﮐﺮزی ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ درزﻣﺎن ﺗﺻدی ﺣﮐوﻣت ﻣؤﻗت وﺣﮐوﻣـت ﻋﺑـوری ﺧـود ،ﻧﺗواﻧـﺳت
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ وﻧظﺎﻣﯽ واﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﺎ درﻧظﺮداﺷت ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻣﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،وآﻧﺮا
ﺑﮔﺮدن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺑن ﻣﯽ اﻧداﺧت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب ﺧـود ﺑـﻪ ﺣﯾـث رﺋـﯾس ﺟﻣﮫـور
ﻣﻧﺗﺧب ھم اﯾن ﻣوازﻧـﻪ را ﺑﺧـﺻوص در ﺑﺧـش ﻧظـﺎﻣﯽ واﻣﻧﯾﺗـﯽ وﭘـوﻟﯾس ﺗﺣﻘـق ﻧﺑﺧـﺷد
وﺑﻧــﺎﺑﺮﯾن ،ﭘــﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑــﺎزھم ﻣﺣــﺮوم واز ﻣﺮاﮐــﺰ ﻗــدرت ﺑــدور ﻧﮔﮫداﺷــﺗﻪ ﺷــدﻧد وﻓﻘــط
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ﺑطورﺳﻣﺑوﻟﯾک ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﮐـﺎرﭼون :رﺣـﯾم وردک در وزارت دﻓـﺎع واﻧوراﻟﺣـق
اﺣدی دروزارت ﻣﺎﻟﯾﻪ وﯾﮐﯽ دوﻧﻔﺮدﯾﮔﺮ در وزارﺗﮫﺎ ﻧﺻب ﺷدﻧد ﮐﻪ ﻧﻘش ﭼﻧداﻧﯽ درﺟﻠـب
رﺿﺎﺋﯾت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﻧداﺷﺗﻪ اﻧد.
دراﯾن اواﺧﺮ ،ﺳﻠﯾک ھﺎرﯾﺳن ،ﯾﮐﯽ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺷﮫور اﻣﺮﯾﮐـﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺳﯾﺎر
ﻣﮫﻣﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان)ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻲ د واﮐﻣن اﻗﻠﻳت ظﻠم او اﺳﺗﺑداد -ظﻠم واﺳﺗﺑداد اﻗﻠﯾت
ﺣﺎﮐم دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( درﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ) ۱۷اﮔﺳت  (۲۰۰۹ﺑﻪ ﻧﺷﺮرﺳﺎﻧده و در آن ﭘـﺮده از
ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ اﻗﻠﯾت ﺣﺎﮐﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ در ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی از  ۸ﺳﺎل ﺑدﯾﻧـﺳو ھﺮﭼـﻪ از
دﺳت ﺷﺎن اﻣده درﺣق ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روا داﺷﺗﻪ اﻧـد.ھﺮﯾـﺳن دراﯾـن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮﺑـﯽ
ﻣوازﻧﮔﯽ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻣﯽ ﻗدرت در دوﻟت ﮐـﺮزی ﺑﺣـث ﮐـﺮده ،وآن را ﻣـﺳﺑب ﺗﻣـﺎم ﺟﻧﮔﮫـﺎ
وﺧون رﯾﺰﯾﮫﺎ در طـول ھـﺷت ﺳـﺎل ﺣـﺿور ﻧﯾﺮوھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ درﮐـﺷورﻣﯾداﻧد وﻣﺗـذﮐﺮ
ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾن ﺑﯽ ﻣوازﻧﮔﯽ ﻗـوﻣﯽ در ﺳـﺎﺧﺗﺎر ﻗـدرت دوﻟﺗـﯽ از ﻣﯾـﺎن ﻧـﺮود  ،طﺎﻟﺑـﺎن
دﺳت از ﺳﺗﯾﺰه ﻧﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت و ﭘول وﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ھدر
ﺧواھد رﻓت .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ را آﻗﺎی ھﺎری ﺑﻪ ﭘﺷﺗو ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐـﺮده ودرﭘورﺗـﺎل اﻓﻐـﺎن -ﺟـﺮﻣن
ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد وﻣن ﺑﺮﮔﺮدان دری آﻧﺮا دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯾدھم.
ﺳﻠﯾک ھﺎرﯾﺳن ﻣﯾﻧوﯾﺳد":درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن ﺻﻠﺢ وﺛﺑﺎت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣﺛﮫﺎ
دراداره ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ ﺷدت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳـت،ﻣﮔﺮ درﻋـﯾن ﺣـﺎل دراﯾـن ﻣﺑﺎﺣﺛـﺎت ازﯾـک ﭘـﺮاﺑﻠم
ﺑــﺳﯾﺎرﻣﮫم ﭼــﺷم ﭘوﺷــﯽ ﻣﯾــﺷود :اﯾــن ﻣﻌــﺿﻠﻪ ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺗﯽ وﻧﺎﺧوﺷــﻧودی وﻓﺎﺻــﻠﻪ ﮔــﺮﻓﺗن
روزاﻓﺰون ﯾـک اﮐﺛﺮﯾـت ﻣﮫـم ﻗـوﻣﯽ از ﺣﮐوﻣـت اﺳـت .ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ،از ﻣﺟﻣـوع ﻧﻔـوس ۳۳
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ٪ ۴۲ ،را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﯾﮐﯽ از دﻻﯾل ﻣﮫم واﺻﻠﯽ ﺣﻣﺎﯾـت ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ
ازﺑﻐﺎوت وﺷورش طﺎﻟﺑﺎن اﯾﻧﺳت ﮐﻪ درﺣﮐوﻣت ﮐﺎﺑل ﻗدرت اﺻـﻠﯽ وﻣﺮﮐـﺰی در دﺳـت
ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن اﺳت .ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن  ۲۴ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس ﮐـﺷوررا ﺗـﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧـد .آﻧﮫـﺎ ﺑـﺮ اردو ،اﻣﻧﯾـت
ﻣﻠﯽ وﭘوﻟﯾس وﺑﺧش اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺑطورﮐﺎﻣل ﮐﻧﺗﺮول دارﻧد .وھﻣﯾن ﻗوای اﻣﻧﯾﺗﯽ درزﻧـدﮔﯽ
ً
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣداﺧﻠﻪ ﻣﯾﮐﻧد.
روزاﻧﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ
ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت روزﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ] ۲۰اﮔﺳت[ ﺗﻣـﺎم ﺗﺑﻠﯾﻐـﺎت
ﺧـود را ﻣﺗوﺟــﻪ اﯾــن ﮐــﺮده اﻧــد ﮐــﻪ ﻣﻌــﺎون اول ﺣﺎﻣــدﮐﺮزی ،ﻣﺣﻣدﻗــﺳﯾم ﻓﮫــﯾم ﯾــک ﺟﻧــگ
ﺳﺎﻻرﻣﻧﻔور ﺗﺎﺟﯾـک ،ووزﯾﺮدﻓـﺎع ﺳـﺎﺑق اﺳـت .از ۲۰۰۱ﺑدﯾﻧـﺳوﮐﻪ ﻗـوای اﻣﺮﯾﮐـﺎ رژﯾـم
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طﺎﻟﺑــﺎن را ﺳــﻘوط داد  ،ﻓﮫــﯾم ورﻓﻘــﺎی اﺋــﺗﻼف ﺷــﻣﺎل وی درﮐﺎﺑــل ﺳــﻧﮔﺮﮔﺮﻓﺗﻪ وﺑــﺳﯾﺎر
ﻧﯾﺮوﻣﻧد ﺷده اﻧد .در روزھـﺎی ﻧﺧـﺳت ،اﻓـﺳﺮان ﺗـﺎﺟﯾﮐﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم " ﭘﻧﺟـﺷﯾﺮﯾﺎن" ﯾـﺎد
ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑﺮ ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﭘوﺳت ھﺎی ﻣﮫم وﮐﻠﯾدی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣـﺎﮐم ﺷـدﻧد.اﯾـن ﮐـﺎر را آﻧﮫـﺎ
ﺑﮐﻣک اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ھﺎ ﮐﺮدﻧد وﺗﺎ اﮐﻧون ھم آﻧﮫﺎ اﯾن ﭘوﺳت ھﺎی ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﺮده اﻧد.
درآﻏﺎز واﺷﻧﮔﺗن ،ﺣﺎﻣدﮐﺮزی را رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣﻘﺮرﮐﺮد ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣﮐوﻣـت ﮐﺎﺑـل ،
رﻧگ وﺻﺑﻐﻪ ﭘﺷﺗوﻧﯽ ﺑدھـد ،ﻣﮔـﺮ از ھﻣـﺎن روزاول ،ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑـﻪ ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی  ،رﯾـﺷﺧﻧد
وطﻌﻧﻪ ﻣﯾﺰدﻧد واو را ﻟﻘب "ﭘﻧﺟﺷﯾﺮزی" داده اﻧد .ﭘﺷﺗون ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮐوﻣـت ،ھﻣـواره
ﺷﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧﻧد وﻣﯾﮔوﯾﻧد":ﺑﺮ آﻧﮫﺎ)ﺑﺮﺷورای ﻧظﺎر( داﻟـﺮ ﻣـﯽ ﺑـﺎرد وﺑﺮﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﻣـب ﻣـﯽ
ﺑﺎرد ".ﻣﻧظورآﻧﮫﺎ از "داﻟﺮھﺎ" آن ﭘول ھﺎی اﺳت ﮐﻪ از طﺮﯾق ﻗﺮاردادھﺎ وﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﯾب ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺗﺎﺟﯾک ودﯾﮔﺮ اﻗﻠﯾﺗﮫﺎ ﻣﯽ رﯾﺰد وﻣﻧظوراز "ﺑﻣب ھﺎ" اﺷـﺎره
ﺑﻪ آن ﺑﻣب ﺑﺎرﯾﮫﺎی اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در ﺟﻧوب وﺟﻧوب ﺷﺮق ﻣﯽ ﺑﺎرد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑـﻪ ﻏـﺮض ﻣﻐـﺷوش ﮐـﺮدن وﭘﻧﮫـﺎن ﻧﻣـودن ﻗـدرت
ﺻﺮﯾﺢ وﺣﺎﮐﻣﯾت آﺷﮐﺎرای ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن ،ﺑطور ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ وﻣﺣض ﺑﻧﺎم درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﮫﺎ ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ
را ﻣﻘﺮرﮐﻧد،اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز ﻗدرت اﺻـﻠﯽ دراﺧﺗﯾـﺎر ﺟﻧﮔـﺳﺎﻻران ﺗﺎﺟﯾـک اﺳـت .ﺑطورﻣﺛـﺎل،
ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ،ﻋﺑداﻟﺮﺣﯾم وردک را ﺑﺟﺎی ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ﻣﻘﺮرﮐـﺮد ،ﻣﮔـﺮ ﯾـک ﭘﻧﺟـﺷﯾﺮی ﺑـﺳﯾﺎر
ﻣﻘﺗدرﺑﻧﺎم ﺑﺳم ﷲ ﺗﺎ ھﻧوزﺑﺣﯾث ﻟـوی درﺳـﺗﯾﺰﻧﻘش ﻓﻌـﺎﻟﯽ در اردو دارد وﺗﺎﺟﯾﮐـﺎن دﯾﮔـﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﮫم وﺣﺳﺎﺳﯽ را در اردودراﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .رﺋـﯾس اﺳـﺗﺧﺑﺎرات اردو وﺳـﺎرﻧواﻻن
ﻣﻘﺗدر ﻧظﺎﻣﯽ ورﺋﯾس ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺗﻣﺎم از ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن اﻧد .رﺋﯾس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ،ﮐﻪ در
ﺳطﺢ ﺗﻣﺎم ﮐﺷوررﺋﯾس اﺳﺗﺧﺑﺎرات وﭘوﻟﯾس ﻣﺧﻔﯽ اﺳت ،اﻣﺮﷲ ﺻـﺎﻟﺢ ،ﻋـﺿو ﻣـﺷﮫور
اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺳﺎﺑق اﺗﺣﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﻣﺎﯾﮐـل ﺳـﻣﭘل ،ﺑـﺮای ﻣـن ﮔﻔـت ﮐـﻪ ":اﻣـﺮﷲ ﺻـﺎﻟﺢ
دراﯾن اواﺧﺮ درﺑﻌـﺿﯽ وﻻﯾـﺎت ﺑﻌـﺿﯽ ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ راﻣﻘﺮرﮐـﺮده اﺳـت.ﻣﮔﺮﺗـﺎ ھﻧـوز ﺗﻣـﺎم
ادارات اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ،ادارات ﺿد ﭘﺷﺗوﻧﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد.در ﺳﺎﺧﺗﺎرﻗدرت اﺳـﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ،
اﺋــﺗﻼف ﺷــﻣﺎل ﻗــدرت ﻣطﻠﻘــﻪ ﺧــود را ﺣﻔــظ ﮐــﺮده اﺳــت ".وی اﺿــﺎﻓﻪ ﮐــﺮد ﮐــﻪ "آﻧﮫــﺎ
ﺑﺮﺳﺎرﻧواﻟﯽ ،ﻗﺿﺎ وﻣﺣﺎﺑس وﻗوای اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﮐﻧﺗﺮول ﮐﺎﻣل دارﻧـد ".ﯾـک ﮐﺎرﻣﻧـد ﻣﻠـل ﻣﺗﺣـد
ﺑﺮای ﻣن ﮔﻔت " :در اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک ﻣﺷﮐل ﺑﺰرگ در راه ﺟﻠب وﺟذب ﭘـﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑـﻪ
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اردو اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻧوز  ٪ ۷۰اﻓﺳﺮان اردو اﻓﺳﺮان ﺗﺎﺟﯾک اﻧد، ".دﻟﯾل دﯾﮔﺮاﯾﻧﺳت ﮐﻪ
طﺎﻟﺑﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻋﺳﺎﮐﺮ ﭘﺷﺗون را ﺗﮫدﯾد ﻣﯾﮐﻧﻧد .ﻣﺷﮐل دﯾﮔﺮ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻋﺳﺎﮐﺮی ﮐـﻪ
ً
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﺎﺟﯾﮐﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﭘـﺷﺗو ﺻـﺣﺑت ﮐـﺮده
ﺑﻪ ﻣﻧﺎطق ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن اﻋﺰام ﻣﯾﺷوﻧد،
ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد .
 ....ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در آﻏﺎزﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﮐﻪ ظﺎھﺮﺷﺎه را ﺑﻪ ﺣﯾث رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣؤﻗت ﺧود
از  ۲۰۰۲ﺗﺎ  ۲۰۰۴ﺑﺮﮔﺰﯾﻧﻧد.آﻧﮫﺎ آرزوداﺷﺗﻧد ﺑﺮای ظﺎھﺮﺷﺎه ﮐﻪ ﻣورد ﺣﺮﻣت ﺷﺎن ﺑـود
ﻗدرت ﻣﺣدودی ﺑدھﻧد وﺣﺎﻣدﮐﺮزی را ﺑﻪ ﺣﯾث ﺻدراﻋظم وی ﺑﺮﮔﺰﯾﻧﻧد ،ﻣﮔﺮﺟﻧﮔﺳﺎﻻران
ﺗﺎﺟﯾک ﺑﺎ اﯾن ﺧواﺳت ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺮدﻧد و درﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔـﮥ ﺗـﺻوﯾب ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ ،
ﻧﻣﺎﯾﻧده وﯾﮋه ﺑوش ،زﻟﻣﯽ ﺧﻠﯾﻠﺰاد از ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﺗﺎﺟﯾک ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد  .ﺧﻠﯾﻠـﺰاد  ۴۰دﻗﯾﻘـﻪ
ﺑﺎ ظﺎھﺮﺷﺎه از ﻣوﺿﻊ زور ﺻﺣﺑت ﻧﻣود و وی را ﺗﮫﯾد وﻣﺟﺑور ﮐﺮد ﺗـﺎ از ﮐﺎﻧدﯾـد ﺷـدن
ﺧود ﺻﺮف ﻧظﺮﮐﻧد.
ﻗدرت وطﺎﻗت طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﺷﻧﻠﯾﺰم ﭘﺷﺗون ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺷﺮﯾﺢ ﺷـده ﻧﻣﯾﺗواﻧـد .ﯾـک
ﺑﻌد ﺷورش طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدره ﭘﯾوﻧد داردُ .ﺑﻌد دﯾﮔﺮ اﯾن ﺷورش ،ﺗـب واﺷـﺗﯾﺎق
اﺳﻼم اﺳت ،وﺟـود ﺟﻧﮔـﺳﺎﻻران ﻓﺎﺳـد درﺣﮐوﻣـت ،ﻧﻔـﺮت از اﺷـﻐﺎل اﻣﺮﯾﮐـﺎ ،ھﮋﻣـوﻧﯽ
ﭘﻧﺟﺎﺑﯾﮫﺎ و ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘﻧﮫﺎﻧﯽ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن وﺣﻣﺎﯾﺗﮫـﺎی ﺳـﺎﯾﺮﺣﻠﻘﺎت از
طﺎﻟﺑﺎن ،اﺑﻌﺎد دﯾﮔﺮ اﯾن ﺷورش را ﻣﯾﺳﺎزﻧد .اﻣﺎﻋﻠت اﺻﻠﯽ ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ﮔﺮوه ھـﺎی ﻣﺧﺗﻠـف
طﺎﻟﺑﺎن ،روﺣﯾﻪ ﺿد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣطﻠق ﺗﺎﺟﯾﮐﺎن درﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی اﺳت .ﺗﺎ ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗدرت
ﭘﻧﺟﺷﯾﺮﯾﺎن ﻟﮔﺎم زده ﻧﺷود ،ﺗﻼش ھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﭘول وطﺎﻗت ﻧظﺎﻣﯽ اش ﻧﺧواھد ﺗواﻧـﺳت
ﺑﻪ ﺑﻐﺎت و ﺷورش ﺟﺎری دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎﺗﻣﻪ ﺑدھد".
واﻗﻌﯾت ھم ھﻣﯾن اﺳـت ﮐـﻪ ھﺎرﯾـﺳن ،آﻧـﺮا ﺑﺮرﺳـﯽ وﺗـﺷﺮﯾﺢ ﮐـﺮده اﺳـت .ﮐـﺎش
ھﺎرﯾﺳن ،ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ھم اﺷﺎره ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺷت اول اﯾن ﺣﮐوﻣت در ﺑن ﮐﺞ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷـده
وﻻﺑــد دﯾــوار ﮐــﺞ ﺑــﺎﻻ رﻓﺗــﻪ اﺳــت .ﺑﺮاﺳــﺗﯽ اﯾــن ﭼﮔوﻧــﻪ ﺣﮐــوﻣﺗﯽ ﺑــود ﮐــﻪ ﺳــﻪ وزارت
ﮐﻠﯾدی)ﺧﺎرﺟﻪ ،داﺧﻠﻪ ،دﻓﺎع( ﺑﺎ ﭘوﺳت رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﭼﮫﺎرﺳﻔﺎرت و ﻟﻘب ﻗﮫﺮﻣـﺎن
ﻣﻠﯽ )ﺑﻪ اﻋﺿﺎی ﯾک ﺧﺎﻧواده( ھﻣـﺮاه ﺑـﺎده ھﺎﭘوﺳـت دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾـک وﺻـدھﺎ ﻣﻌـﯾن وﺻـدھﺎ
رﺋﯾس و ﻗوﻣﺎﻧدان ﭘوﻟﯾس ﺑﻪ ﯾک وﻟﺳواﻟﯽ ﮐوﭼک) ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺧت ۲ﮐﯾﻠـوﻣﺗﺮ در  ۲۰ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮﺑـﺎ
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ درﺣدود  ۸۰ -۷۰ھﺰارﻧﻔﺮی ( ﺗﻌﻠق ﺑﮔﯾﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای  ۱۵وﻻﯾت ﭘـﺷﺗون ﻧـﺷﯾن
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ﺑﺎ ﺑﯾش از ۱۴۰وﻟﺳواﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯾم ﻣﺳﺎﺣت ﮐﺷور راﺑﺎ اﮐﺛﺮﯾـت ﻧﻔـوس آن اﺣﺗـوا ﻣﯾﮐﻧـد ،ﺑـﻪ
اﻧدازۀ ھﻣﯾن ﯾک وﻟﺳواﻟﯽ ﻗدرت داده ﻧﺷود؟
ﻣﺮدم ﻣﯾﮔوﯾﻧد اﯾﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﺷورای ﻧظﺎر ﺟﮫﺎد ﮐـﺮده وﺳـﺎﯾﺮﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺗﺟﺎوز اﺗﺧﺎدﺷوری ﺟﮫﺎدﻧﮐﺮده وﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧداده اﻧد؟ ﭘس ﯾـک وﻧـﯾم ﻣﯾﻠﯾـون ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ درﺟﮫـﺎد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐﺟﺎ ﺷد؟ ﻧﻔوس ﭘﻧﺟﺷﯾﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮐﺻدھﺰار ھم ﻧﻣﯾﺮﺳـد .ﻣﻌﻠوﻣدارھﻣـﻪ ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدون درﻧظﺮداﺷت ﺳﻣت وﻣﻧطﻘﻪ وزﺑﺎن وﻣذھب دراﯾن ﺟﮫﺎد ﺳﮫم داﺷﺗﻧد وھﻣﻪ
ﻣﺳﺗﺣق ﺗﺣﺳﯾن وﭘﺎداش واﻣﺗﯾﺎز ھﺳﺗﻧد وﻧﻪ ﯾک ﺑﺧـش ﺑـﺳﯾﺎرﮐوﭼک ﮐـﻪ ھﻣـﻪ ﭼﯾـﺰ وھﻣـﻪ
اﻣﺗﯾﺎزات را ﺑﺮای ﺧود ﻣﯾﺧواھﻧد .ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧـود ﺧـواھﯽ ھـﺎ واﻧﺣـﺻﺎر طﻠﺑـﯽ ھـﺎی ﯾـک
اﻗﻠﯾت در ﮔﺮﻓﺗن ﻗدرت دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﯽ را از ﺧود ﻧداﻧﺳﺗﻪ وﻣﺧﺎﻟﻔـت
ﺧود راازھﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﺎآن اﺑﺮازﮐﺮدﻧد.ﺑطورﻣﺛﺎل :آﻗﺎی ﭘﺎﭼﺎ ﺧـﺎن ځـدارن )اﮐﻧـون ﻧﻣﺎﯾﻧـده
ﻣﺮدم وﻻﯾت ﺧوﺳت درﭘﺎرﻟﻣﺎن( درآﻏﺎز ﺣﮐوﻣت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﮐـﺮزی ﻋـدم رﺿـﺎﺋﯾت ﺧـود را
اﺑﺮاز وﻋﻠم ﺑﻐﺎوت ﺑﻠﻧد ﮐﺮد واﮔﺮ ﺧواھش وﺗﻣﻧﺎی ظﺎھﺮﺷﺎه ﻧﻣﯽ ﺑود،او ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اطﺎﻋت از دوﻟت ﮐﺮزی ﻧﻣﯽ ﮔﺮدﯾد .ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﻧﯾﺰ اﮔﺮ ﺑﻐﺎوت ﻧﮐﺮدﻧـد،ﻣﮔﺮدل ﺧـوش
از ﮐﺮزی ودوﻟت او ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﻪ ھﻣـﯾن دﻟﯾـل از ھﻣﮐـﺎری ﺑـﺎ آن دوری ﮔﺰﯾدﻧـد وﻧﺗﯾﺟـﻪ آن
ھﻣﺎﻧﺎ ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ وﺗداوم ﺟﻧگ وﺧﺷوﻧت اﺳت .
ﺑﻪ ﻧظﺮاﯾن ﻗﻠم،ﺑﺎﯾد اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ﺑـﺷﮐﻧد و ﺑـﻪ ﺗﻧﺎﺳـب ﻧﻔـوس ﻗـوﻣﯽ ﻗـدرت
ﺗوزﯾﻊ ﮔﺮدد وﺳﭘس از ﻣﯾﺎن ﺳﮫﻣﯾﻪ ھﺮﻗوم ﺑﮫﺗﺮﯾن وﭘﺎک ﻧﻔس ﺗﺮﯾن اﺷﺧﺎص ﺑﺮای ﺗـﺷﮐﯾل
دوﻟت ﺑﺮﮔﺰﯾده ﺷوﻧد ﺗﺎﺑـدﯾن وﺳـﯾﻠﻪ ھـﺮﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧـود را درﻗـدرت ﺳـﮫﯾم داﻧـﺳﺗﻪ در
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت وﻋﻣﺮان دوﺑﺎره ﮐﺷورﺳﮫم ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺗواﻧﻧد.
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مقالۀ سی ام
ً
اصال قدرت ليدرشپی)رھبری( را ندارد
کرزی
در ﺑﺎره ﺗواﻧﺎﺋﯽ ،وﺿﻊ روﺣﯽ ،ﺷﺧـﺻﯾﺗﯽ و ﮐﺮﮐﺗﺮوظﺮﻓﯾـت ﻟﯾدرﺷـﯾﭘﯽ ﮐـﺮزی
"،اﻟﯾﺰاﺑت راﺑﯾن" ﯾک ژورﻧﺎﻟﯾﺳت اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﮐـﻪ از ﻣـدﺗﮫﺎ اﺳـت درﮐﺎﺑـل زﻧـدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧـد و
ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ،ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑﻌﻣـل آورده وﺑﺮداﺷـت ﺧـود
را ازﮐﺮزی ،ﺑﺮادران ،دوﺳﺗﺎن واﻋـﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧـﻪ او ،طـﯽ ﯾـک ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﻔـﺻل درﻧﯾوﯾـﺎرک
ﺗﺎﯾﻣﺰ) ۶اﮔﺳت  (۲۰۰۹ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده ﮐﻪ ﺷـﺎﻏﻠﯽ ھـﺎری ﮐﻧـدھﺎری آﻧـﺮا ﺗﺣـت ﻋﻧـوان
)ﺣﺎﻣد ﮐـﺮزی ﭘﺧﭘـل ﭼـﺎل ﮐـښﻲ راګﯾـﺮ دی( ﺗﺮﺟﻣـﻪ ودرﭘورﺗـﺎل اﻓﻐـﺎن -ﺟـﺮﻣن آﻧﻼﯾـن
ﮔذاﺷﺗﻪ اﺳت .ﻣن ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از اﯾـن ﭘـﮋوھش ﻣﻔـﺻل را ﺑـﻪ زﺑـﺎن دری درزﯾـﺮ ﺑﺎزﺗـﺎب
ﻣﯾدھم.
اﯾن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﻣﯾﻧوﯾﺳد ":درزﻣﺳﺗﺎن ﮔذﺷﺗﻪ ،ﻣن ﭼﻧـدروز را ﺑـﺎ ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی در
ارگ ﺳﭘﺮی ﮐﺮدم.ﻣن ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺣﺎﻣدﮐﺮزی را از ﻧﺰدﯾک ﺑﺑﯾﻧم ﺗﺎ ﺑداﻧم ﮐﻪ او ﭼﮔوﻧﻪ آدﻣـﯽ
اﺳت؟ اﯾﺎ او ھﺮﻋﻣل ﺑﺮادران ﺧود را ﺗﺣﻣل ﻣﯾﮐﻧد؟ اﯾﺎاو ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺟﻠو آﻧﮫـﺎرا ﺑﮔﯾﺮد؟آﯾـﺎ
ﻏﺮب درﺑﺎره ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﺑﺎزی ﺧورده اﺳت؟ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺿﻌف ھﺎ ﭼﺮا ﺑـﺎز او ﺧـود را
ﮐﺎﻧدﯾد ﮐﺮده اﺳت؟ ﻣن ھﻣﯾن ﺳوال اﺧﯾﺮ را از ﮐـﺳﯽ ﮐـﻪ درارگ زﻧـدﮔﯽ وﮐـﺎر ﻣﯾﮐﻧـد،
ﭘﺮﺳﯾدم.ﺣﺎﻣدﮐﺮزی درﺟواﺑم ﮔﻔت »:ﻣن ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﻪ واﻗﻊ ﺷد.ﺑس ﯾـک روزﺑـﺎ ﺧـود ﻓﯾـﺻﻠﻪ
ﮐﺮدم ﮐﻪ دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داﺧل ﺷوم .ﻣن ﺷﺧص ﺳﺎده ای اﺳﺗم،ﻣن ﭘول وﺟﺎﯾداد ﻧدارم.ﻣن ۲۲
ﺳﺎل اﺳت ﮐﻪ دﻧﺑﺎل اﯾـن ﻣـﺳﺎﯾل اﺳـﺗم .ﻣـن ھﺮﮔـﺰ زﻧـدﮔﯽ ﺧـﺻوﺻﯽ ﻧﮐـﺮده ام .ﻣـن ﺑـﻪ
اﺳﺗﺮاﺣت وزﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺿﺮورت دارم.
راﺑﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد":وﻗﺗﯽ ﮐﺮزی از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯾﺷود ،ھﺮروز ﺧود را ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎدات
دﭘﻠوﻣﺎﺗﺎن  ،ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﯾﻧـد .در دﻓﺗـﺮ ﺧـود رﯾﻣـوت ﮐﻧﺗـﺮول
 TVراﮔﺮﻓﺗﻪ ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺗﮐﻣﻪ ھﺎ را ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھد وﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت از ﯾک ﮐﺎﻧـﺎل ﺑـﻪ ﮐﺎﻧـﺎل دﯾﮔـﺮ
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ﻣﯽ ﭘﺮد .ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﮐﺮﮐﺗﺮﯾک ھﻧﺮﻣﻧد ﺗﯾﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﻠم را دارد .ﻧظﺮﯾﺎت وﻋﻘﺎﯾـد او ﻣﻌﻠـوم
ً
ﺷﺎﯾداﺻﻼ ﻋﻘﯾده وﻧظﺮی از ﺧود ﻧدارد .وﺿﻊ ﺻﺣﯽ وی ﺧوب ﻧﯾـﺳت .رﻓﻘـﺎﯾش
ﻧﯾﺳت ،
ﺑﺮای ﻣن ﺗﻌﺮﯾف ﮐﺮدﻧـد ﮐـﻪ ﺻـﺣﺗش ﺧـوب ﻧﯾـﺳت .ھﻣﯾـﺷﻪ ﺧـﺳﺗﻪ ،ﮐـﺳل ،ﺑـﯽ ﺣوﺻـﻠﻪ
وﺧﺷک ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ وﺗﻣﻠق را ﺧـوش دارد ،ﻣﮔـﺮاز ﺣﻘﯾﻘـت واﺷـﺧﺎص ﺧـوب ﻣﺗﻧﻔـﺮ
اﺳت.از دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺗﺮﺳد وﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود ،روﯾﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧـدارد .ﯾـک ﭼـﺷم ﮐـﺮزی
ﭘﺮش دارد و ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﭼﺷﻣک ﻣﯾﺰﻧد .ﮐﺮزی ﻣﯾﺧواھد اﺷﺧﺎص ﻣﻘﺗدر وﮐﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧـد
ﻣﺛل  :اﻣﺮﯾﮐﺎ ،اروﭘﺎ ،اﯾﺮان وﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را از ﺧود راﺿﯽ ﻧﮔﮫدارد .ﺑـﺎ ﺗﻣـﺎم اﯾـن
ﻗدرﺗﮫﺎ ﮔذاره ﮐﺮدن از ﺗوان ﮐﺮزی ﺧﺎرج اﺳت .درﻣﺎه ﺟﻧوری درﺟﻠـﺳﻪ ﮐﺎﺑﯾﻧـﻪ ﺑـﯾن او
وﻣﻌﺎوﻧش )ﺿﯾﺎء ﻣﺳﻌود( ﺳﺧﻧﺎن زﺷﺗﯽ درﺳطﺢ دﺷﻧﺎم رد وﺑدل ﺷد .ﮐـﺮزی ﺗﮫدﯾـد ﮐـﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐوه ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺷد وﺑﺮﺿد اﺷﻐﺎﻟﮔﺮان اﺳﻠﺣﻪ ﺧواھد ﮔﺮﻓت .ازاﯾن ﺑﺑﻌـد در ارگ
آوازه اﻓﺗﺎد ﮐﻪ او دﯾواﻧﻪ ﺷده اﺳت واﻋﺻﺎﺑش را ﻣﺛـل ﺳـﺎﺑق از دﺳـت داده اﺳـت .ﯾـک
دﭘﻠوﻣﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯾﮔوﯾد :ﮐﺮزی ﺗﻧﮫﺎﺳت .ھﯾﭻ دوﺳت و رﻓﯾﻘﯽ ﻧدارد ،او در ارگ ﻗﻠﻌـﻪ ﺑﻧـد
وﺧﺎﻧواده ﺧود را زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت .رﻓﻘﺎﯾش ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﮐـﻪ ﮐـﺮزی ﺑـﻪ ﻣـﺮض ﺳـﻧدروم
ارگ ﻣﺑﺗﻼ اﺳت .
دراﯾن آواﺧﺮ ﻣن از دوﺳﺗﺎن وھﻣﮐﺎران ﮐﺮزی ﭘﺮﺳﯾدم ﮐﻪ ﭼﺮا او ﻓﮫﯾم را ﺑﺣﯾـث
ﻣﻌﺎون ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺮده؟ آﻧﮫـﺎ ﮔﻔﺗﻧـد" :ﮐـﺮزی ﮔﻣـﺎن ﻣﯾﮐﻧـد ﮐـﻪ دواﺷـﺗﺑﺎه ﺑـﺮزﮔش ،ﯾﮐـﯽ
ﺑﺮطﺮﻓﯽ ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ودﯾﮔﺮش ﺷﯾﺮﻣﺣﻣدآﺧﻧدزاده اﺳت ".ھﺮدوی آﻧﮫﺎ ﺗﺣـت ﻓـﺷﺎر ﻏﺮﺑﯾﮫـﺎ
ﺑﺮطﺮف ﺷده اﻧد .ﺷﯾﺮﻣﺣﻣدآﺧﻧدزاده ﺳـﺎﺑق واﻟـﯽ ھﻠﻣﻧـد ﺑـود  .درﻣـﺎه ﺟـون ][۲۰۰۹ﮐـﻪ
آﻓﺗﺎب ﻣﯾدرﺧﺷﯾد درﯾک ﻣﺣﻔل ﻋﺮوﺳﯽ درﮐﺎﺑل ،وی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم  ...اوﺑﺮای ﻣن ﮔﻔت
 :درﺳﺎل  ۲۰۰۵ﮐﻪ  ۹ﺗن ﻣواد ﻣﺧدر درﻣﻧﺰل ﻣن ﭘﯾدا ﺷـد ،آﻧﮫـﺎ را اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ در ﻣﻧـﺰل
ﻣن ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﺮده ﺑودﻧد .اواﻓﺰود :اﮔﺮﮐﺳﯽ ﻣﺮا ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮ ﺑﮔوﯾد ،درﺳت اﺳت ،اﻣﺎ ﻣن ﭘول
آﻧﺮاﻣـﺻﺮف ﻋــﺳﺎﮐﺮ ﻣﯾﮐــﺮدم وﻟــﯽ ﺣـﺎﻻ آن ﭘــول ﺑــﻪ ﺟﯾــب طﺎﻟﺑـﺎن ﻣﯾــﺮود ﮐــﻪ ﻓﺮزﻧــدان
اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ واﻧﮔﻠﯾﺳﯽ واﻓﻐﺎن را ﻣﯾﮐﺷﻧد .ﺷـﯾﺮﻣﺣﻣدآﺧﻧدزاده ﻣﯾﮔوﯾـد ":ﭼـﺮا آﻧﮫـﺎ ﻓﮫـﯾم را
ازاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘس ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد؟ ﻣﮔﺮ دوﺳﺗم ﯾک ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر ﻧﯾﺳت؟ اﯾﺎ ﻣﺣﻘـق ﯾـک دزد وﺟﻧﺎﯾﺗﮐـﺎر
ﻧﯾﺳت؟ ﺗﻧﮫﺎ ﻣن آدم ﺑدی اﺳﺗم؟ ﻣن ﻗﺳم ﻣﯾﺧورم ﮐﻪ ﻣن ﺗﺎﮐﻧون ﭘﯾـﺷﮐﯽ راھـم ﻧﮐـﺷﺗﻪ ام
وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺳﯾﺎرﻣﺮدم را ﮐﺷﺗﻪ اﻧد.
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ﻓﮫﯾم وﮐـﺮزی ﺳـﺎﺑﻘﻪ طـوﻻﻧﯽ دارﻧـد .در دوران ھـﺮج وﻣـﺮج ﻣﺟﺎھـدﯾن ،اﺋـﺗﻼف
ﺷﻣﺎل ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﺑﺮای ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﻓﮫﯾم او
را ﺑﻧدی وﺑﻣﺮگ ﻟت ﮐﺮد .ﺑﻌد از اﯾن ﻟت وﮐـوب ،ﮐـﺮزی ﺑـﻪ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن ﻓﺮارﻧﻣـود .درﺳـﺎل
 ۱۹۹۶طﺎﻟﺑـﺎن اﺋــﺗﻼف ﺷــﻣﺎل را از ﮐﺎﺑــل ﻓـﺮاری ﺳــﺎﺧﺗﻧد .درآﻏــﺎز طﺎﻟﺑــﺎن ﻣﯾﺧواﺳــﺗﻧد
ﮐﺮزی را ﺑﻪ ﺣﯾث ﺳﻔﯾﺮ ﻣﻘﺮرﮐﻧﻧد وﻟﯽ از اﯾن ﮐﺎر ﺻﺮف ﻧظﺮﮐﺮدﻧـد.ﻣﮔﺮﺑﻌـد از ۲۰۰۱
ﮐﻪ رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ﺗوﺳط اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺳﻘوط داده ﺷد ،اﻗﺑﺎل ﮐـﺮزی درﺧـﺷﯾد  .وﻗﺗـﯽ ﻓﮫـﯾم ﺑـﺎ او
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾد ،از وی ﭘﺮﺳﯾد :ﮐﺟﺎﺳت اﻓﺮاد ﺗو؟ ﮐﺮزی ﺟواب داد :اﻓﺮاد ﻣن ﺷﻣﺎ اﺳﺗﯾد!
ﻓﮫﯾم در دل ﺧوﺷﺣﺎل وﻟﯽ ﺣﯾﺮان ﺑود .ﮐﻣﯽ ﺑﻌد رواﺑط ﻣﯾﺎن ﻓﮫﯾم وﮐـﺮزی ﺧـﺮاب ﺷـد،
ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻗدﯾﺮ درﮐﺎﺑل ﺑﻘﺗل رﺳﯾد ،ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی ﺣﻔﺎظـت ﺧـود راﺑـﻪ ﺑﺎدﯾﮔـﺎردان
اﻣﺮﯾﮐـﺎﺋﯽ ﺳــﭘﺮد .درھﻣــﯾن اوﻗــﺎت ھــﺮروز در ﮐﺎﺑﯾﻧــﻪ ﺑــﯾن ﺟﻧــگ ﺳــﺎﻻران وﺗﮐﻧوﮐﺮاﺗــﺎن
ﮐﺷﻣﮐش ﺑود.ﺑﯾﺷﺗﺮﺑﯾن اﺷﺮف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی وﻓﮫﯾم ھﺮروز ﺟﻧگ ﺑود وﺑـﺎھم ﺷـﺎخ ﺑـﺷﺎخ
ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺑﻘول ﺿﯾﺎء ﻣﺟددی ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن درﭘوﻟﻧـد " :ﮐـﺷورھﺎی ﻧـﺎﺗو ھﺮﯾـک درﮐﺎﺑﯾﻧـﻪ
ﮐﺮزی ﯾک وزﯾﺮ دارﻧد وھﺮﮐـﺷور دﺳـت ﻧـﺷﺎﻧده ﺧـود را ﺣﻣﺎﯾـت ﻣﯾﮐﻧـد .ﻣﺛـﺎل ﺧـوب آن
،ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم اﺳت.او ﯾک ﺷﺧص ظﺎﻟم ،ﺟﺎﻧﯽ وﻓﺎﺳق وﺷﺮاﺑﯽ اﺳت .وﻗﺗﯽ او ﺑﺮﺣﺮﯾـف
ﺧود ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮد)ﻣﻧظوراﮐﺑﺮﺑﺎی اﺳت(،ﺑﺮطﺮﻓﯽ وﻣﺣﺎﮐﻣﻪ او از ھﺮطﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷد ،ﻣﮔـﺮ
ﺗﺮﮐﯾﻪ از او ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد وﺣﺎﻣدﮐﺮزی ھم ﺑـﺮای رﺿـﺎﺋﯾت ﺗﺮﮐﯾـﻪ اﯾـن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎرﻣﻘﺗـدر را
آزاد ﮔذاﺷت .ﻣﺛﺎل دﯾﮔﺮ ﺿﺮاراﺣﻣدﻣﻘﺑل ،وزﯾﺮداﺧﻠﻪ اﺳت .ﻣﺎﻣورﯾن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﮐﻪ او درﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺑﺷﺮی ودزدی واﺧﺗﻼس دﺳـت دارد ،ﻣﮔـﺮ دﺳـت
ﺣﻣﺎﯾت ﯾک ﺧﺎﻧم اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮاو اﺳـت .ﺟﺎوﯾـد ﻟـودﯾن ) ً
ﻗـﺑﻼ ﺳـﺧﻧﮔوی ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی
واﮐﻧون ﺳﻔﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺎروی( ﻣﯾﮔوﯾد :ﺗﺎ ﭼـﻪ وﻗـت ﮐـﺮزی را ﻣﻼﻣـت ﻣﯾﮐﻧﯾـد؟ ﯾـک
طﺮف اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺮطﺮﻓﯽ ﻣﻘﺑل را ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد وآن طﺮف اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ از او ﺣﻣﺎﯾـت ﻣﯾﮐﺮدﻧـد
و ﺑﻪ او ﭘول ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯾدادﻧد.
ﻣــﺳﺋﻠﻪ ﻣﮫــم دﯾﮔــﺮ ظﺮﻓﯾــت رھﺑــﺮی ﯾــﺎ ﺳــﺗﺎﯾل ﻟﯾدرﺷــﯾﭘﯽ ﮐــﺮزی اﺳــت .ﯾــک ُﺑﻌــد
ﻟﯾدرﺷﯾﭘﯽ او ﻗوﻣﯽ اﺳت .ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺟﻼﻟﯽ ﻣﯾﮔوﯾد ":ﭘدر ﮐﺮزی ،ﯾﮐﯽ از ﺳﺮان ﻗوﻣﯽ ﺑود.
درﻓﺮھﻧگ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺟﺎی ﻣوﺳﺳﺎت ]ﺣﻘوﻗﯽ[،ﺑﺮوﻓﺎداری اﺷﺧﺎص ﺗﮐﯾـﻪ ﻣﯾـﺷود .در ﺳﯾﺎﺳـت
ﻗﺑـــﺎﯾﻠﯽ ھﻣـــواره ﺧـــﺎطﺮ دوﺳـــﺗﺎن وآﺷـــﻧﺎﯾﺎن ﻣدﻧظﺮﻣﯾﺑﺎﺷـــدُ ".ﺑﻌـــد دﯾﮔﺮﻟﯾدرﺷـــﯾﭘﯽ
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ﺣﺎﻣدﮐﺮزی،ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮫـﺎدی ﻓﺮﻗـﻪ ھـﺎی ﻣﻘـﯾم ﭘـﺷﺎور ﻣﺑﺗﻧـﯽ ﺑﺮدﺳﯾـﺳﻪ وﺳـﺎزش اﺳـت.
ﺟﻼﻟﯽ ﻣﯾﮔوﯾد :ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮫﺎدﯾﺎن ﺑﺮﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﭼﺎﻧﻪ ﻣـﯽ ﭼﺮﺧﯾـد .دراﯾـن ﺳﯾﺎﺳـت ،ھﯾﭼﮔوﻧـﻪ
اﺳﺗﺮاﺗﯾﮋی وﺟود ﻧداﺷـت.ﺑﻠﮐـﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ ﺗـﺎﮐﺗﯾﮐﯽ ﺑـود.ﺑـدﯾن ﻣﻌﻧـﺎ ﮐـﻪ ،ﺑﻌـﺿﯽ را ازﺧـود
ﺧوﺷﺣﺎل ﮐن وﺑﻌﺿﯽ دﯾﮔﺮ را ﺑﻔﺮوش  .اﻣﺮوز وﻋده ﮐن وﻓﺮدا آن وﻋده را ﺑﺷﮐن ".ﯾک
ُﺑﻌد دﯾﮔﺮﺳﯾﺎﺳت ﻗوﻣﯽ دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ اﺳـت .ﺟﻼﻟـﯽ ﻣﯾﮔوﯾـد" :ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی ﺑـﻪ دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ
ﻋﻘﯾـــده دارد ،ﻣﮔـــﺮ از ﻣوﺳـــﺳﺎت دﻣوﮐﺮاﺗﯾـــک ﻧﻔـــﺮت دارد .ﯾـــک رﻓﯾـــق دﯾﮔـــﺮ رﺋـــﯾس
ﺟﻣﮫورﻣﯾﮔوﯾد" :ﮐﺮزی  ،ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ،ازادی ﻣطﺑوﻋﺎت ،وﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون وﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ
را زﻧﺟﯾﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺮدﺳت وﭘﺎی ﺧود ﻣﯾداﻧد".
اﻣﯾن ارﺳﻼ ً
ﻗﺑﻼ ﻣﺷﺎورﮐﺮزی ،ﻣﯾﮔوﯾد :ﻣن ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﮔﻔﺗم ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧت
ﺷﮫﺮت وﻧﺎم ﺗﺮا ﺧﺮاب ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﻣﮔﺮ او ھﺮﮔﺰ ﺟﻠو ﺑﺮادران ﺧود را ﻧﮔﺮﻓت  .ﯾک ﺑﺮادر
ﮐﺮزی ،ﻣﺣﻣودﮐﺮزی ﻧﺎم دارد .او دراﻣﺮﯾﮐﺎ ﭼﻧد رﺳﺗوراﻧت دارد .او ﺣﺎﻣدﮐﺮزی را ﺑﻪ
اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯾﮫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد وﺧود را اﺳﺗﺎد وﭘﯾﺷوای اوﻣﯾداﻧد .ﻣﺣﻣودﮐﺮزی اﮐﻧون)در وﻗت
ﻧﮔﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ( در ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد وﻗﺻد دارد طﺎﻟﺑﺎن را در ﺣﮐوﻣت
ﮐﺮزی ﺷﺎﻣل ﺳﺎزد .ﺑﺮادر دﯾﮔﺮ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ،ﻗﯾوم ﮐﺮزی اﺳت .ھدف او ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﭘول
اﺳت واﮐﻧون در ﺑﺰﻧس ﻣوﺗﺮﺗوﯾوﺗﺎ درﮐﺎﺑل  ٪ ۵۰ﺳﮫﻣﯾﻪ دارد .وی درﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧک ﻧﯾﺰ ﺳﮫم
ﻋﻣده دارد .اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﻗﯾوم ﮐﺮزی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎم رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﭘول زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺟﯾب زده اﺳت  .وی درﭘﺮوژه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی درﮐﻧدھﺎر ﻣﺑﻠﻎ زﯾﺎدی از اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯾﮫﺎ ﮔﺮﻓت
وزﻣﯾﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾن ﻣﻧظور درﮐﻧدھﺎر ﻓﯽ ﺟﺮﯾب  ۲۵۰داﻟﺮ ﺧﺮﯾده ﺑود ،آﻧﺮا از ﻗﺮار ﻓﯽ
ﺟﺮﯾب  ۲۸۰۰داﻟﺮ ﻓﺮوﺧت  .او درﮐﻧدھﺎر ﺑﺮای ﻣن ﮔﻔت  :ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻗﺗﺻﺎد ﻣﯾداﻧد وﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت .ﺑﺮادر دﯾﮔﺮ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی اﺣﻣدوﻟﯽ ﮐﺮزی ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﮐﻧدھﺎر دردﺳﺮ آورﺗﺮاﺳت .درﻣﯾﺎن دﭘﻠوﻣﺎﺗﺎن ﮐﺎﺑل ﺿﺮب اﻟﻣﺛﻠﯽ اﺳت ﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ
ﺗﮐﺮار ﻣﯾﺷود وآن اﯾن اﺳت ﮐﻪ :ﺣﺎﻣدﮐﺮزی روزی درﯾک ﻣﺣﻔل از اﺣﻣدوﻟﯽ ﮐﺮزی
ﭘﺮﺳﯾده ﺑود ﮐﻪ اﯾﺎ راﺳﺗﯽ ﺗو در ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر دﺳت داری؟ اﺣﻣدوﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﮫﺮ از
ﺟﺎﭘﺮﯾد وﮔﻔت  :ﺑﻠﯽ ﺣﺎﻣد ،ﻣن ﻻ اﻗل ﺗﻧﮫﺎ ﻗﻧدھﺎر راﺧﺮاب ﻣﯾﮐﻧم  ،ﻣﮔﺮ ﺗوﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮐت
راﺧﺮاب ﻣﯾﮐﻧﯽ!"
درﻗﻧدھﺎر ﯾک ﻣﺎﻣور اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاﯾم ﮔﻔت" :ﺧﺎﻧواده ﮐﺮزی درﻗﺎﭼﺎق ﻣواد
ﻣﺧدر وﮐﺷﺗن ﻣﺮدم دﺳت دارﻧد .دروﻻﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺮر ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ درﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر
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ﺑﺎ وی ﮐﻣک ﮐﻧد " .وﻗﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی وﺧﺎﻧواده او ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺟﺰﯾﻪ ﺷود ،ﻓﺳﺎد اداری،
رﺷوﺗﺧواری و ﻗﺎﭼﺎق ﻣوادﻣﺧدر ،ﺗﻣﺎم دوره او را اﺣﺗوا ﻣﯾﮐﻧد .ھﻣﯾن ﺧﺎﻧواده را ﻏﺮﺑﯾﮫـﺎ
ﺗﺣﻣﯾل ﮐﺮده وﺣﻔظ ﻣﯾﮐﻧﻧد".
اﯾن ژورﻧﺎﻟﯾﺳت اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾـد ":درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﯾم ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی ﺑـﻪ ﻧـﺎم
"ﺗﮐت ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران" ﺷﮫﺮت دارد.ﮐﺮزی ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ھﺮﮐس زﯾﺮﭼﺗﺮﺣﻣﺎﯾت او ﺟـﺎی ﭘﯾـدا
ﮐﺮده ﻣﯾﺗواﻧد .ﻣﮔﺮ ﯾک ﮐﺎﻧدﯾد دﯾﮔﺮ ،اﺷﺮف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی ﻣﯾﮔوﯾد" :ھﺮﮔﺎه ھدف اﯾن ﺑﺎﺷـد
ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮاﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﺑﺮان ھم در ﺣﮐوﻣـت داﺧـل ﺑﺎﺷـﻧد ،ﭘـس ھـدف از ﻣﺎﻣورﯾـت
ﭼﯾﺳت ؟ آﯾﺎ ﯾک دوﺷﯾﺰه  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯾﺧواھد دراﯾﻧده اﻧﺟﻧﯾﺮﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮ ﯾﺎ داﮐﺗﺮ ﺑﺷود،او
ﭼﻧﯾن ﯾک ﺣﮐوﻣﺗﯽ را ﻣﯾﺧواھد؟ اﺣﻣدزی دروﯾب ﺳﺎﯾت ﺧود ﺑﺮادران ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی راﺑﻧـﺎم
ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧدو ﻣﯾﮔوﯾد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﺧطﺮ ﺧود ھﻣـﯾن ﺣﮐوﻣـت اﺳـت.
ﻣن ﺑﺮ آرزوھﺎی رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﻗﺿﺎوت ﻧﻣﯾﮐﻧم.ﻣن ﺑﺮرﯾﮐﺎردﮐﺎرﮐﺮدھﺎ وﺳﺎﺑﻘﻪ او ﻗـﺿﺎوت
ﻣﯾﮐﻧم  .ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن ﯾک ﺣﮐوﻣت ﻓﺎﺳد وﺑﯾﮐﺎره دارﯾـم .اﯾـن رﯾﮐـﺎرد
درزﻣﺎن ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﻗﺎﯾم ﺷده و او ﺑﺎ ھﻣﯾن رﯾﮐﺎرد ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎز رﺋﯾس ﺟﻣﮫـور ﺷـود.
ﺣﮐوﻣت او و رﻓﻘﺎﯾش ﺟﻧگ اﻋﻼم ]ﻧﺎ[ﺷده ﯾـﯽ ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـﺮدم اﺳـت)".ھـﺎری ،ﺣﺎﻣـد ﮐـﺮزی
ﭘﺧﭘل ﭼﺎل ﮐښﻲ راګﯾﺮ دی،اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن ان ﻻﯾن (
ﺑﺎری واﺷﻧﮔﺗن ﭘوﺳت اﻓﺷﺎ ﻧﻣود ﮐﻪ رﺋﯾس دﻓﺗﺮ ﮐﺮزی )داودﻋﻣﺮزی( ﺑـﺎ ﺳـﻔﺎرت
اﯾﺮان ﺳﺮوﺳﺮی دارد واز آن ﻣﻘﺎم ﭘول ﻣﯾﮔﯾﺮد ،ﮐﺮزی ﺧود ﭘﺎ درﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت واﻋﺗـﺮاف
ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﻠﯽ رﺋﯾس دﻓﺗﺮﻣن از ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺳﺎل ﯾک ﯾﺎ دوﺑﺎر وھﺮ ﺑﺎر در ﺣدود ھﻔﺗﺻد
ﺗﺎ ھﺷﺗﺻد ھﺰار ﯾورو)ﻣﻌﺎدل ﯾک ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ( ﭘـول ﻧﻘدﮔﺮﻓﺗـﻪ اﺳـت وﻣـﺎ اﯾـن ﭘـول را در
راھﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺑﻪ ﻣـﺻﺮف ﻣﯾﺮﺳـﺎﻧﯾم .اﻋﺗـﺮاف رﺋـﯾس ﺟﻣﮫـورﮐﺮزی ﺑـﻪ رﺷـوت
ﮔﺮﻓﺗن از اﯾﺮان ،در واﻗﻊ آب ﺳﺮدی ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮﻣﻠت اﻓﻐﺎن رﯾﺧﺗﺎﻧده ﺷد  ،زﯾﺮا ﺗـﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﺧﺟﺎﻟـت آوری را در ﺣﺎﻓظـﮥ ﺧـود ﺛﺑـت ﻧﮐـﺮده ﺑـود .اﯾـن
ﻋﻣـل در ذات ﺧــود ﺧﯾﺎﻧــت ﺑـﻪ ﺣﯾﺛﯾــت وآﺑــﺮوی ﯾـک ﻣﻠــت ﺑــﺷﻣﺎر ﻣﯾــﺮود واﮔــﺮ ﭘﺎرﻟﻣــﺎن
ً
واﻗﻌﺎ ﯾک ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺳﺎﻟم وﺻﺎدق و دارای ﺷﻌور وﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑود ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾـد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ً
ﻓورا از رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺳﻠب ﻗدرت ﻣﯾﮐﺮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺑﻌـد ﻧـﺰد ﺗﻣـﺎم اﺷـﺧﺎص واﻓـﺮاد
آﮔﺎه اﯾن ﺳوال ﻣطﺮح ﮔﺮدﯾد ﮐـﻪ وﻗﺗـﯽ رﺋـﯾس ﺟﻣﮫورﻣﻣﻠﮐـت اﯾـن ﭼﻧـﯾن زﺑـون ﺷـود ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻣﺎم ﻧورم ھﺎی ﻣﻣﻠﮐت داری ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻓﺗن رﺷـوت از ﯾـک ﮐـﺷورﺧﺎرﺟﯽ
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ﮔﺮدد ،ﭘس او در ﺣﯾـف وﻣﯾـل ﮐـﺮدن ﮐﻣـک ھـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ ھـﯾﭻ ﮐوﺗـﺎھﯽ ﻧﺧواھـد
ﮐﺮد.درﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﻋﻣل رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﭼﺮاغ ﺳﺑﺰی ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺗﺎن وی ﻧﯾﺰ ﺑود ﮐـﻪ آﻧﮫـﺎ
ﻧﯾﺰ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣوﻗف ﺧود دﺳت ﺑﻪ رﺷوت ﺧوری وﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ھﺮاﻣﮐﺎن
وھﺮﮐﺷوری ﺑﺰﻧﻧد ،واﯾن ﺟﺎی ﺗﺎﺳف ﻓﺮاوان اﺳت.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﺗوﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻧﭼـﻪ ژورﻧﺎﻟﯾـﺳت اﻣﺮﯾﮐـﺎﺋﯽ در ﺑـﺎرۀ ﮐـﺮزی ﺗﺣﻘﯾـق ﮐـﺮده
وﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ،ﻣﯾﺗوان اذﻋﺎداﺷت ﮐﻪ ﮐﺮزی دارای اﺗورﯾﺗـﻪ و اھﻠﯾـت ﻟﯾدرﺷـﯾﭘﯽ ﻧﯾـﺳت و
در وﺟود او در رھﺑﺮی ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗﺮ از ھﻣﻪ ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺻدﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﭼﺮا ﻣن ،ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت را ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ﺗﻧﺎﺳب ﻗوﻣﯽ ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧم ،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺛل ﺟواﻣﻊ ﻏﺮب ،ﯾک ﺟﺎﻣﻌﮥ رﺳﯾده ،ﺑﺎﺳواد وﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ﻧﯾﺳت ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺷﺎن ارزﺷﮫﺎی دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺳﺎﻻری ﻣطﺮح ﺑﺎﺷد،ﺑﻠﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺳت ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده وﺳﻧﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﺰار و ﯾک رﺷﺗﻪ رﺳوم وﻋﻧﻌﻧﺎت ﻗوﻣﯽ ﺑﺎھم ﭘﯾوﻧد دارﻧد.
درﭼﻧﯾن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﯽ ،ھﯾﭻ ﻗوم وھﯾﭻ طﺎﯾﻔﻪ ﯾﯽ ﺧود را از ﻗوم وطﺎﯾﻔﮥ دﯾﮔﺮی ﮐﻣﺗﺮ ﻧﻣﯽ
ﺷﻣﺎرد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮐﯽ اﻣﺗﯾﺎزی ﺗﻌﻠق ﺑﮔﯾﺮد ،دﯾﮔﺮان ھم ﺧود را ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﮔﺮﻓﺗن آن
ﻣﯾداﻧﻧد واﮔﺮ ﺑﻪ آن دﺳت ﻧﯾﺎﺑﻧد ﺧود را ﺑﻪ ﮐﺷﺗن ﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ ﻧﻧگ وھوډ ﻗوﻣﯽ را ﺑﺟﺎ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻧد.اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺳﺎﻻری درﻣﯾﺎن ﻧﯾﺳت.اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺧن از ﻧﺮﺧﮫﺎ
وارزش ھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻋﺷﯾﺮﺗﯽ اﺳت .ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺳﺎﻻری ،
ھﻧوزﺳﺧﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎرﻓﯾﺷﻧﯽ وﻗﺑل از وﻗت اﺳت وﺑﻪ ﻟﺑﺎس ﮔﺷﺎدی ﻣﯾﻣﺎﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗد وﻗوارۀ ﯾک
آدم ﻻﻏﺮ وﺑﯽ اﻧدام ﺟور درﻧﻣﯽ اﯾد وﻣوﺟب ﺧﻧده ورﯾﺷﺧﻧد دﯾﮔﺮان ﻣﮔﺮدد.
ھﻣﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑﻧﮔﺮﯾد ،اﮐﻧون ھﺮﮐﺎﻧدﯾدی ﺧودرا ﺑﺮﻧده ﻣﯾﺷﻣﺎرد وھﯾﭼﮐﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧده ﺑودن ﺧود ﺣﺎﺿﺮﻧﻣﯾﮔﺮدد و ﭘﯾش ازﭘﯾش اﺧطﺎر ﻣﯾدھد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧده ﻧﺷود ،دﺳت
ﺑﻪ ﻗﯾﺎم وآﺷوب ﺧواھد زد.اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺰﻧﻧد ﮐﻪ ھم ﮔوﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده اﻧد وھم
ﺧود را ﻣﺗﻌﮫد ﺑﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ،وﻟﯽ اﯾن را ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ "اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت" ﺳﺗون
ﻓﻘﺮات دﻣوﮐﺮاﺳﯽ اﺳت وﺑﺮﻣﺣور

ﺑﺮدن و ﺑﺎﺧﺗن واﺣﺗﺮام ﺑﻪ رأی اﮐﺛﺮﯾت ﻣﯽ

ﭼﺮﺧد.اﮔﺮ دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﮐﺛﺮﯾت ﻧﺻﯾﺑت ﯾک ﮐﺎﻧدﯾد ﮔﺮدد ،ﻧوش ﺟﺎﻧش ،واﮔﺮ از رﻗﯾب ﺧود
ﮐم آورد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺧت ﺧود را ﺑﭘذﯾﺮد وطﺮف را ﺑﺮﻧده ﺑﺷﻣﺎرد ،وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺣﺻﯾل
ﯾﺎﻓﺗﮥ ﺑﺎﺳواد ﻣدﻋﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﻣﺎ ،رﯾﺷﻪ در ﺳﻧن وﻧﺮﺧﮫﺎی ﻗوﻣﯽ دارد ،ﺑﺎﺧﺗن را
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ﺑﺮای ﺧود ﻋﯾب وﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻣﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد وﻟذا ﺑﺮای ﻧﭘذﯾﺮﻓﺗن ﺑﺎﺧت ﺧود ﻣﺗوﺳل ﺑﻪ
ﺧﺷوﻧت وﺧون رﯾﺰی ﻣﯾﮔﺮدد .ازاﯾن ﺑﺮﻣﯽ اﯾد ﮐﻪ ﻟﺑﺎس دﻣوﮐﺮاﺳﯽ در ﺗن اﯾن ﻣدﻋﯽ
ﻧﺣﯾف رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﻓﺮاﺧﯽ ﻣﯾﮐﻧد وﺑﺎﯾد اﻧدام ﺧود را ﺑﺮای ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس دﻣوﮐﺮاﺳﯽ
آﻣﺎده ﮐﻧد وﺑﻌد ﺑﻪ ﻣﯾدان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣﺎﺿﺮﮔﺮدد.
ﮐﺮزی ﺑﺧﺎطﺮ ﻧﺎﮐﺎم ﺑودن ﺣﮐوﻣت ﺧود درھﺷت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ،ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﯾﭻ
اﻓﻐﺎن وطن دوﺳت وﺳﺎﻟم اﻧدﯾﺷﯽ ﻧﯾﺳت ،ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ھﯾﭻ آدم
وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت.ﺗﻘﺮراﺷﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﺟو،ﻧﺎﻻﯾق ،ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ،ﺑﯽ داﻧش ،ﺑﯽ ﺗﺣﺻﯾل
وﻏﯾﺮ ﻣﺳﻠﮐﯽ،اﺑن اﻟوﻗت،رﺷوت ﺧور وﻓﺎﻗد اﺣﺳﺎس وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ در ﭘﺳت ھﺎی ﺑﻠﻧد
دوﻟﺗﯽ ﺳﺑب ﮔﺮدﯾده ﺗﺎ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی درﻣﯾﺎن ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی ﺟﮫﺎن از ﺑدﻧﺎم ﺗﺮﯾﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷد ودر
داﺧل ﮐﺷور از ﻧﺎ ﮐﺎر آﻣدﺗﺮﯾن ھﺎ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب اﯾد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۸درﻣﯾﺎن
ﻓﺎﺳدﺗﺮﯾن ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی ﺟﮫﺎن دردرﺟﻪ ﻧﮫم ﻗﺮار داﺷت ،اﻣﺎ اﻣﺳﺎل درﻣﯾﺎن ﻓﺎﺳدﺗﺮﯾن
ﺣﮐوﺗﮫﺎ ﻣﻘﺎم ﭘﻧﺟم رااﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳت واز ﻟﺣﺎظ ﻓﻘﺮ ﭼﮫﺎرﻣﯾن ﮐﺷورﻓﻘﯾﺮﺟﮫﺎن اﺳت.
ﺑﻪ رواﯾت روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻣﺰ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﯾﮐﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻧﮔﺮه
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯽ ﻓﺮﺳﺗﺎده ودر اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻣﺮزاﺧﯾل وال ﺑﻪ ﺻﺮاﺣت اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﻪ ﺣداﻗل در ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﻣﺑﻠﻎ  ٤ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷده اﺳت .ﻧﯾﺗﺎ
ﻟوﯾﯽ ﻗﺎﻧون ﮔذار اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ در اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺧﺎطب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .اﯾن ﻗﺎﻧون
ﮔذار در ﮐﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻧﻔوذی ﮐﻪ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑودﺟﻪ در ﮐﻧﮔﺮه اﻣﺮﯾﮐﺎ را ﻋﮫده دار اﺳت ﻋﺿوﯾت
دارد  .ﺑﻪ دﻧﺑﺎل اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ؛اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻓﻌﻼ روﻧد ﮐﻣک ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻣﺷﺧص ﺷدن ﺗﮐﻠﯾف اﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗوﻗف ﮐﺮده اﺳت  .درﺳت در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ﺑﺎ ﺑﺣﺮان اﻗﺗﺻﺎدی دﺳت و ﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﺮ روز ﺑﺮ ﺣﺟم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎ از
ﻧﺑﺮد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷود ،ﺧﺑﺮ ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﺳﻪ
ﺻﺑﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ھﺎ را ﻟﺑﺮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳت  .ﻟوﯾﯽ ﻧﯾﺰ در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﺷود ﮐﻪ ﭘول ﻣﺎﻟﯾﺎت دھﻧدﮔﺎن آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ و در ﺟﯾب ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺎﺳد دوﻟﺗﯽ ،ﺗﺮورﯾﺳتھﺎ و ﻗﺎﭼﺎقﭼﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮار
ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،روﻧد ﮐﻣکھﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻗف ﻣﯽﺷود.
ﻣﺟﻠﻪ اﻟﻣﺎﻧﯽ ﺷﭘﯾﮔل در ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :اﻓﻐﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رواﺑط
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ﺧوﺑﯽ در ﺳطﺢ دوﻟﺗﯽ ﺑﺮﺧوردار ھﺳﺗﻧد ،داﻟﺮھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺎ ﭼﻣدان ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮔﺮان ﺗﺮﯾن وﯾﻼھﺎی اﻣﺎرات را ﺧﺮﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎرات
ﻣﺗﺣده ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﻐﺎن ھﺎ)ی ﻓﺎﺳد(ﻧﯾﺰ ﺑﮫﺷﺗﯽ در ﺣﺎﺷﯾﻪ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس اﺳت  .ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ
اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ان دﺳت ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺑﺎن اﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﻪ ﻣﺑﺎﻟﻎ راھﯽ ﺷده ﺑﻪ دوﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﺟﺮای ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﯾب دوﻟﺗﻣﺮدان اﻓﻐﺎن را
ﺳﻧﮔﯾن ﮐﺮده ﺑﺎﺷد  .از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺷدت از ﺳوی ﻏﺮﺑﯽ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗﺮار دارد  ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﺰدﯾک ﺑﻪ دوﻟت و اﻣور داراﯾﯽ از
اﻓﺷﺎی ﻧﺎم ﺧود ﺣذر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮐﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾک ﺑﻪ دوﻟت در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﯽ ﮔوﯾد :
دوﻟت ﺑﺎ ﺑﺎﻧک ﻣﺮﮐﺰی ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﻪ ای را اﻣﺿﺎ ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻣﮐﺎل اﻧﺗﻘﺎل اﯾن
ﻣﯾﺰان وﺟوه ﻧﻘد ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺷور وﺟود دارد  .اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ از ﺳﺎل ٢٠٠١
ﺗﺎ ﮐﻧون  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧظﺎﻣﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب دوﻟت
اﯾن ﮐﺷور وارﯾﺰ ﮐﺮده اﺳت  .وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷک ﻣﺑﻠﻎ
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ دﯾﮔﺮ ﮐﺷورھﺎ ﺑﯾش از اﯾن رﻗم اﻋﻼم ﺷده اﺳت .دوﻟﺗﻣﺮدان اﻓﻐﺎن
از ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺮﯾن رده ﺗﺎ ﺳطﺢ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ھﻣﻪ ھﻧﮔﺎم ﺧﺮوج از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ھﺮﮔوﻧﻪ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑدﻧﯽ ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد و ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﺮای ﻣﯾﺰان دﻻری ﮐﻪ در ﺟﯾب ھﺎی ﺧود
ﭘﻧﮫﺎن ﮐﺮده اﻧد ،وﺟود ﻧدارد .در ﻧﻪ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﺑﮫﺷت ﭼﮫﺮه ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧورداری از ﻻﺑﯽ ھﺎﯾﯽ در ﻗدرت ،ﮐﻣﺎل اﺳﺗﻔﺎده را ﺑﺮده اﻧد.
اﺷﭘﯾﮔل ﺑﺎ اﻓﺷﺎی ﻧﺎم دوﻟﺗﻣﺮدان اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋﺮﺑﯽ وﯾﻼ ﺧﺮﯾداری ﮐﺮده
اﻧد ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﺑﺮادر و ﭘﺳﺮ ﻋﻣوی ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی  ،ﻣﻌﺎون اول رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری در دوره
ﮔذﺷﺗﻪ و ﺑﺮادر ﯾﮐﯽ از ﻣﻌﺎون ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺮزی از ﺟﻣﻠﻪ اﻓﺮادی ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ در اﻣﺎرات
ﻣﺗﺣده ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و رﺳم ﺧود ﮔﺮان ﺗﺮﯾن وﯾﻼھﺎ را ﺧﺮﯾداری ﮐﺮده اﻧد  .ﺑﺳﯾﺎری از
اﯾن اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻻﺑﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗدرت دارﻧد ،از ﺑﺎﻧک ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺎﺑل و دﯾﮔﺮ
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وام ھﺎی ﮐﻼن ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد  ".ﮐﺮزی ﺑﺎ ﭼﻧﯾن رﯾﮐﺎردی از
ﺣﮐوﻣت داری ﺑﺎزھم ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ،ﭼﮫﺮه اﯾﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺑﺷﺮی ﻣﺗﮫم اﺳت،
ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ وھﻣﭼﻧﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﯾﻧﻧﺷل
ﺗﺎﯾﻣﺰاﻣﺮﯾﮐﺎدر ۲۶اﮔﺳت ،دﺳﺗش در ﻗﺎﭼﺎق ﻋﻣده ﻣواد ﻣﺧدر درﺳطﺢ ﭼﺎرﺗﺮﮐﺮدن
طﯾﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻪ روﺳﯾﻪ دﺧﯾل اﺳت  ،ھم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ازآﯾﻧده ﺣﮐوﻣت ﺧود ﻧﺎ
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اﻣﯾد ﺳﺎﺧﺗﻪ ،وھم ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺷوﯾش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﺧﺻوص اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻧﯾﺰ ﺷده اﺳت.ﮐﺮزی ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن رﯾﮐﺎردی از ﺣﮐوﻣت داری ﺑﺎزھم درﺣﮐوﻣت اﯾﻧده ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ،ﭼﮫﺮه اﯾﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺑﺷﺮی ﻣﺗﮫم اﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ * وھﻣﭼﻧﺎن
اﻧﺗﺮﻧﯾﺷﻧل ھﺮاﻟدﺗﺮﺑﯾون** در ۲۶و۲۷اﮔﺳت ،دﺳﺗش در ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر درﺳطﺢ
ﭼﺎرﺗﺮﮐﺮدن طﯾﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻪ روﺳﯾﻪ دﺧﯾل اﺳت  ،ھم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ازآﯾﻧده
ﺣﮐوﻣت ﺧود ﻧﺎ اﻣﯾد ﺳﺎﺧﺗﻪ ،وھم ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺷوﯾش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﺧﺻوص اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺷده
اﺳت.
رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ روز  ۲۷اﮔﺳت ﮔﺰارش دادﮐﻪ دﯾدار ﮐﺮزی و
ھوﻟﺑﺮوک ﯾک روز ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺟﺎم ﺷد .رﯾﭼﺎرد ھوﻟﺑﺮوک در اﯾن دﯾدار ﻧﮔﺮاﻧﯽ
ھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎ درﺑﺎره ﺗﻘﻠب و دﺳﺗﮐﺎری ﺻﻧدوق ھﺎی رای را ﻣطﺮح ﮐﺮد و ﮔﻔت ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻓﺮآﯾﻧد را اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗﺮی ﺑﺧﺷد.ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺷدﯾد واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داد و ﻣﻼﻗﺎت ﻟﺧﺗﯽ ﭘس از آن ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓت ).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ(۲۰۰۹ /۸/ ۲۷ ،
ﺿﺮب اﻟﻣﺛل ﻣﻌﺮوﻓﯽ دارﯾم ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ":ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾن ﺷوری ﺷور وﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯽ
ﻧﻣﮐﯽ!" ﮐﺮزی ﺑﺎ اﯾن ژﺳت ھﺎ ﻣﯾﺧواھد ﭼﻪ ﭼﯾﺰی را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾش ﺑدھد؟
آﯾﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوز اﻣﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ او ﺗوﺳط ﺑﺎدﯾﮔﺎردان اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﯾﺷد؟ اﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ازﺟﻧگ ﺳﺎﻻراﻧﯽ ﭼون :ﻣﺣﻘق و دوﺳﺗم وﺧﻠﯾﻠﯽ وﻓﮫﯾم،او ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ وی زﻋﯾم ﻣﻠﯽ
ﺷده اﺳت وزور اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ وی ﻧﻣﯾﺮﺳد؟ اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺑﺮﺧورد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده دوﻟﺗﯽ ﮐﻪ ھﻣﯾن
اﮐﻧون ﺑﯾش ازھﻔﺗﺎد ھﺰارﻋﺳﮐﺮ درﮐﺷورﻣﺎ دارد .
وﻣﺗﻌﮫد ﺑﻪ ﭘﺮداﺧت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾک ﻣﯾﻠﯾﺎرد وھﺷﺗﺻدﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﮐﻣک ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده
اﺳت ،دور از ﻋﺎﻗﺑت ﻧﮔﺮی و دور از ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷور درﯾک ﭼﻧﯾن ﺷﺮاﯾط ﺑﺣﺮاﻧﯽ
اﺳت .ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﯾﺎد آوردن ﺳواﺑق ﮐﺎری ھوﻟﺑﺮوک ﮐﻪ درﺗﺟﺰﯾﻪ وﺗﻘﺳﯾم ﮐﺷورھﺎ
ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان داردﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣﺣﺗﺎط ﺑود .ﮐﺮزی ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻧوﮐﺮان
ﻓﺮاواﻧﯽ در دراطﺮاف ﮐﺮزی دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾک اﺷﺎره ﻣﯾﺗواﻧدھﺮﯾﮐﯽ را ﺑﺮﺿدش ﺑﺷوراﻧد.
اﻣﯾدواری ﭼﻧﺎﻧﺳت ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﭘس ازاﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺣﮐوﻣت آﯾﻧده ﺑﺎ ﻗﺑول
ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻘش ﻣﺮﮐﺰی را درﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت وﺻﻠﺢ
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وﺑﺎزﺳﺎزی و اﻧﮐﺷﺎف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور وھﻣﭼﻧﺎن درﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری
وﻣواد ﻣﺧدروﺗﺻﻔﯾﻪ دوﻟت از ﻣﯾﮐﺮوب ھﺎی ﻓﺳﺎد وﺑﺣﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﮐﺮزی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺷﯾدن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻪ دور دوم ﺧطﺮﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ وﺷﺎﯾدﺑﺎﺧﺗن ﺧود را اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮐﻧد
ً
،ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻓﮐﺮی ﺧود را از دﺳت داده اﺳت .وﺟود ﺑﯾش از دوھﺰار ﺷﮐﺎﯾت ﻣﺑﻧﯽ
ﺑﺮﺗﻘﻠب وﺗﺧﻠف دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑدور دوم ﺑﮐﺷﺎﻧد،ھﺮﭼﻧد ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
وﺟود ﻧدارد ﮐﻪ در دوم ﺗﻘﻠﺑﯽ ﺻورت ﻧﮔﯾﺮد وﺷﮐﺎﯾﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﺮای ﮐﺮزی،
اﮔﺮﻧظﺮھﺎﻟﺑﺮوک رارﻋﺎﯾت ﻧﮐﻧد  ،اﯾن ﺗﺷوﯾش وﺟود دارد ﮐﻪ ﺑﻌد از اﻋﻼم ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑﺎ ﺗظﺎھﺮات ﺗوأم ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و ﺟﻧگ ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﻣﻧﺎن وطن ﺑﺮای روﺷن ﮐﺮدن
آﺗش آن ﺑﺷدت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮐﻧﻧد ،روﺑﺮو ﺧواھد ﺑود.
ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!

اﻣﯾد روی ﮐﺎرآﻣدن

ﯾک زﻋﯾم ﺳﺎﻟم وھوﺷﻣﻧد وﻗﺎطﻊ ﺑﺮای وطن ﻣﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠٠٩/٨ /٢٨
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مقالۀ سی ويکم
انتخاب مجدد کرزی  ،به معنای سرکوب بيشترپشتونھا
وحيف وميل بيشترکمک ھای بين المللی
)ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده در(٢٠٠٩/٨ /٢٨

ﻣﺮدم دﻟﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وﺟود ﺗﮫدﯾد طﺎﻟﺑﺎن وﺧطﺮﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮔذاﺷﺗﻧد
وﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻧدوق ھﺎی رأی رﻓﺗﻧد و ﮐﺎﻧدﯾد ﻣورد ﻋﻼﻗﻪ ﺧود را ﺳﺮﻓﺮازﺳﺎﺧﺗﻧد .داﮐﺗﺮ
ﻋﺑدﷲ ،داﮐﺗﺮ اﺷﺮف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی وداﮐﺗﺮ رﻣﺿﺎن ﺑﺷﺮدوﺳت ،ﺑﻪ ﻋﻧوان رﻗﺑﺎی ﻋﻣدۀ
ﺣﺎﻣدﮐﺮزی وﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧدﯾدان ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﻪ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠب ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.ھﺮ آدم
ﻋﺎﻗﻠﯽ اﯾن را ﻣﯾداﻧد وﻣﯽ ﭘذﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻔﺎف ﻧﺑود و ﺑﮔﻔﺗﻪ رﻣﺿﺎن
ﺑﺷﺮدوﺳت از ﺳوی دوﮐﺎﻧدﯾد ،ﯾﮐﯽ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ودﯾﮔﺮی داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ،ﺗﻘﻠب ﺻورت
ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ھﺮﯾﮐﯽ از اﯾن دو ﺧود را ﺑﺮﻧده ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ درروز
 ۲۵اﮔﺳت ،ﺑﺳﺎﻋت ﭼﮫﺎرﺑﻌد از ظﮫﺮ،ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﮐﺮزی در ﺷﻣﺎرش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ده
درﺻد آراء از ﺳوی ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت

ﺑﺮ رﻗﯾﺑﺎن ﺧود :داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ورﻣﺿﺎن

ﺑﺷﺮدوﺳت وداﮐﺗﺮاﺷﺮف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی ﭘﯾﺷﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺑﺮﻧده ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود .ﻣﮔﺮﺟﺎی
ﺗﻌﺟب اﯾﻧﺳت ﮐﻪ آﻧﻌده ﮐﺎﻧدﯾداﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻧدوق ھﺎی ﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ از رأی ﻣﯾﺑﺎﺷد آﻧﮫﺎھم
ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺗﻘﻠب ﺻورت ﻧﻣﯾﮔﺮﻓت ،ﺑﺮﻧده ﻣﯾﺷدﻧد؟ وﺑﺎ اﯾن دﻟﯾل ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ
ﻣﯾدھﻧد وﻧﺰد زن وﻓﺮزﻧد وﺳﯾﺎل وﺷﺮﯾک ورﻗﯾب ﺧود ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﻧد.
اﯾن ﮐﺎﻧدﯾدان ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ارزش ﯾک ﺧﺑﺮﺳﺎده و ﯾک ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾک
ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﻧداﺷﺗﻧد ،ﻗﺑل از ظﺎھﺮ ﺷدن روی ﺻﺣﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳت ،ﺑﺎﯾد ﯾﮐﺑﺎرﺑﻪ ﺳواﺑق
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ وﺗﺟﺎرب ﮐﺎری وﺧﺮد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﻧظﺮ ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و ﻣﯾﺰان ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧود را
از اﺛﺮ ﺧدﻣت ﮔﺰاری ﺑﻪ ﻣﺮدم ازﭼﺷم ﯾک دوﺳت راﺳﺗﮔوی ﺧود ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ده
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ھﺎ وﺻدھﺎ ھﺰار داﻟﺮوﺣﺗﯽ ﻣﻠﯾوﻧﮫﺎ داﻟﺮ ﺧود را ھدر ﻧﻣﯾدادﻧد واﻣﺮوز ﻧﺎﮐﺎم وﻣﺎﯾﻪ ﺧﻧده
ﺳﯾﺎل ورﻗﯾب ﺧود ﻧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯾﮫﺎ اﯾن ﺻﺣﻧﻪ را ﻓﺮﺻﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﭘﯾدن ﺟﯾب
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﭘﺎﻧﺳﺮ ﻣﺻﺎرف ﺑﺮﮔﺰاری اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد
وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن دراﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﻧدروزی ﺑدون ﻣﺰد ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧد.
ازاﯾن ﺑﺣث ﮐـﻪ ﺑﮔـذرﯾم ،ﺑﺎﯾـد ﮔﻔـت ﮐـﻪ  ،اﯾﮐـﺎش ﺑﺟـﺎی ﮐـﺮزی  ،داﮐﺗـﺮ رﻣـﺿﺎن
ﺑﺷﺮدوﺳت وﯾﺎ داﮐﺗﺮ اﺷﺮف ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی دراﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﺑﺮﻧـده ﻣﯾـﺷدﻧد ،ﮐـﻪ ﺑـدون ﺗﺮدﯾـد
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺑطـور ﻋﻣـوم ﺑـﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾـد ﺑودﻧـد .زﯾـﺮاً ،
اوﻻ -دﺳـت ﺷـﺎن ﺑﺧـون
ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ آﻟوده ﻧﯾﺳت ،وﺑﺎ دزدان ﻣﺛل ﮐﺮزی دھن ﺟوال را ﻧﻣﯽ ﮔﺮﻓﺗﻧد.
ً
ﺛﺎﻧﯾﺎ -ﻋﺰم ﺟﺰم داﺷﺗﻧد ﺗﺎﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران وﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ ﺑـﺳﭘﺎرﻧد
وﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را درﮐﺷورﭘﯾﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺛﺎﻟﺛــﺎ -ﻣﯾﺧواﺳــﺗﻧدﮐﺎرھﺎ را ﺑــﻪ اھــل ﮐــﺎر ﺑــﺳﭘﺎرﻧد واﺷــﺧﺎص ﻓﺎﺳــد ورﺷــوﺗﺧور
وﻣﺧﺗﻠس وﺿدﻣﻠﯽ را از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑدورﺳﺎزﻧد .وﺑﺮای ﺑﯾﮐـﺎران وﺟواﻧـﺎن ﮐـﺷور ﺑـﺎ
طﺮح وﺗطﺑﯾق ﭘﺮوژه ھﺎی زراﻋﺗﯽ وﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ اﺷﺗﻐﺎل آﻓﺮﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ داﻣن ﻓﻘﺮاز ﮐـﺷور
ﺑﺮﭼﯾده ﺷود.
ً
راﺑﻌﺎ -اﯾن ھﺮدو ﮐﺎﻧدﯾد ،ﻣﺮدان داﻧﺷﻣﻧد ،ﺻﺎدق،ﭘﺎک ﻧﻔس ،وﻗﺎطﻊ وﻣﺻﻣم ھـﺳﺗﻧد
وﺗواﻧﺎﺋﯽ آﻧﺮا داﺷﺗﻧد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﺑﺣﺮان ﻣوﺟوده ﻧﺟﺎت دھﻧد.
وﻟﯽ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾـن دوﺷﺧـﺻﯾت اﮐﺎدﻣﯾـک ﺑﺮﻧـده ﻧـﺷدﻧد وﮐـﺮزی ﺑـﺎ ھـﺮ ﺗﻘﻠـب
ودﺳﯾﺳﻪ اﯾﮐﻪ ﺑﮐﺎرﺑﺮد،ﺗواﻧﺳت ﺑﺎزھم ﺑﺮﻧده ﮔﺮدد وﺑﺮای ﭘـﻧﺞ ﺳـﺎل دﯾﮔـﺮ ﺑﺎﯾـد ﻣﻠـت رﻧـﺞ
ﮐﺷﯾده وﻓﻘﯾﺮوﺑدﺑﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎر ذﻟت وﻓﻘﺮ ﺗوان ﺳوز را ﺑﺮدوش ﻧﺎﺗوان ﺧود ﺑﮐﺷد.
ﮔﻔﺗم ﮐﻪ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد ﮐﺮزی  ،ﺑـﻪ ﻣﻌﻧـﺎی ﺗـداوم ﺟﻧـگ وﺳـﺮﮐوﺑﯽ وﻗﺗـل وﮐـﺷﺗﺎر
ﺑﯾﺷﺗﺮﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ اﺳت وﺑﻪ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﺿﺎﻋف طﺑﻘﻪ ﻓﺮودﺳت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻣـﺎم ﻣﯾـﺷود ،ﺑـﺮای
اﺛﺑﺎت اﯾن ﻧظﺮ ﺳﻪ دﻟﯾل دارم:
ً
واﻗﻌﺎ ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﻪ زﻣﯾﻧﻪ ﺻﻠﺢ درﮐـﺷور ﻓـﺮاھم ﺷـود وﻣﻧـﺎطق
 -۱ﮐﺮزی اﮔﺮ
ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ،از ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﻗوﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫﺗﺮﺑود ﮐﻪ ﻣﺗﮫﻣﯾن ﺑـﻪ ﺟﻧﺎﯾـت
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﺮﯾت ﭼـون :ﻓﮫـﯾم وﻣﺣﻘـق و دوﺳـﺗم وﺧﻠﯾﻠـﯽ را ﮐـﻪ دﺷـﻣﻧﺎن درﺟـﻪ ﯾـک طﺎﻟﺑـﺎن
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وﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ اﻧد ،در دوﻟت ﺟدﯾد ﺧود ﺷﺎﻣل ﻧﻣـﯽ ﺳـﺎﺧت .اﯾـﺳﺗﺎدن اﯾـن اﺷـﺧﺎص درﭘﮫﻠـوی
ﮐﺮزی ،ﺣﮐم ﻧﻣک ﭘﺎﺷﯾدن را ﺑﺮ زﺧﻣﮫﺎی طﺎﻟﺑﺎن دارد .ﭘس ﺟﻧگ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـد و ﺑﺧـﺎطﺮ
ﺣﺿور ﭘﺮ رﻧگ ﺳﺮان اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﭼون :ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ،ﺟﻧﺮال دوﺳـﺗم ،ﻣﺣﻘـق ،ﺧﻠﯾﻠـﯽ ﺑـﻪ
ﻋﻧوان ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﮐﺮزی وﺗﻌﻠق ﮔﺮﻓﺗن ﭼﻧدﯾن وزرارت ووﻻﯾت ﺑﻪ ھﺮﯾﮐﯽ ازاﯾن ھﺎ ،آﺗش
ﻏﺿب وﺧﺷم طﺎﻟﺑـﺎن را ﺑـﯾش از ﭘـﯾش ﺷـﻌﻠﻪ ور ﻣﯾـﺳﺎزد و ﺣﻣـﻼت طﺎﻟﺑـﺎن ﺑﺮﻣواﺿـﻊ
ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وداﺧﻠﯽ در وﻻﯾﺎت ﭘﺷﺗون ﻧﺷﯾن ﺷدت ﺧواھد ﮔﺮﻓت وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟـﻪ ﺣﻣـﻼت
زﻣﯾﻧﯽ وھواﺋﯽ ﻗوﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﻧﯾﺮوھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎزھم ﻣﺗوﺟـﻪ ﻣﻧـﺎطق ﭘـﺷﺗون ﻧـﺷﯾن در
ﺟﻧـوب وﺟﻧـوب ﺷـﺮق ﺗـﺎ ﺟﻧــوب ﻏـﺮب ﺑـﻪ ﺑﮫﺎﻧـﻪ ﺳــﺮﮐوب طﺎﻟﺑـﺎن ﺧواھـد ﺷـد .وﺳــﺑب
ﮐﺷﺗﺎرﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮوﺑﯾﮔﻧﺎه ﭘﺷﺗون ﺧواھد ﮔﺮدﯾد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳـﺎﻋﺎت ﺑﻌـد از اﻋـﻼم
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺟﻠو ﺑودن ﮐﺮزی  ،در ﻗﻧدھﺎر ﯾک ﻣـوﺗﺮ ﻣﻣﻠـو از ﻣـواد ﻣﻧﻔﺟـﺮه
درﯾﮐﯽ از ﻣﺣﻼت ﻣﺰدﺣم ﺷﮫﺮ ﻗﻧدھﺎر ﻣﻧﻔﺟﺮﺷد ﮐﻪ از ﻟﺣﺎظ ﻗدرت ﺗﺧﺮﯾب ﺧود ﻣﺷﺎﺑﻪ
ﺑـﺎ اﻧﻔﺟـﺎر ھوﺗــل ﻣـﺎرﯾوت ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن درﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮﺳــﺎل ﮔذﺷـﺗﻪ ﺑـود .ﺑﺮاﺛــﺮ اﯾـن اﻧﻔﺟـﺎر ﯾــک
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﯾک ﮐﻣﭘﻧﯽ ﺟﺎﭘﺎﻧﯽ وﯾک ﺻﺎﻟون ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ده ھﺎ دﮐﺎن و ﻣﻧـﺰل
اطﺮاف اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺷدت ﺗﺧﺮﯾـب ودر ﺣـدود ۴۰ﻧﻔـﺮ ﮐـﺷﺗﻪ و ﺑـﯾش از  ۷۰ﻧﻔﺮازﻣـﺮدم
ﻣﻠﮐﯽ ﻣﺟﺮوح ﺷدﻧد  .ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ را طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮدوش ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد.
 -۲ﺗوزﯾﻊ ﻏﯾﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران وﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ درﻋﺮﺻﻪ
ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ واردوی ﻣﻠﯽ،درﻣﺮﮐﺰ ووﻻﯾـﺎت ،ﺣﯾـف وﻣﯾـل ﺑـﯽ ﺷـﺮﻣﺎﻧﻪ
ﮐﻣک ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎزھم ازﺳوی ھﻣﯾن ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﺑﻠﻧـد ﭘﺎﯾـﻪ دوﻟـت
ﮐﺮزی ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد وﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮﮐﺷور از ﮔﺎوﻏدودی ﻧﺧواھد رﺳﯾد وﻓﻘﺮوﺑﯾﮐﺎری
روز اﻓﺰون ﺧواھد ﺷد.
 -۳ﮐــﺷت وﻗﺎﭼــﺎق ﻣــواد ﻣﺧــدر ﺑــﺎزھم روﻧــق ﺧواھــد داﺷــت  ،ﭼوﻧﮐــﻪ دﺳــت
اﮐﺛﺮﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ در ﺗوﻟﯾد وﻗﺎﭼﺎق اﯾن ﺗﺟﺎرت ﭘﺮﺳود ﻣﺎﻓﯾﺎﺋﯽ دﺧﯾل اﺳت.
آﻗﺎی ﻣﮫﺷﯾد ،در ﯾک ﺗﺣﻠﯾل روﺷﻧﮔﺮاﻧﻪ در ﻣـورد ﺑﺣـﺮان ﻓـﺳﺎد در دوﻟـت ﮐـﺮزی
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ":در اﯾن ﻣﯾﺎن آﻧﭼﻪ ﻣﺳﻠم اﺳت  ،اﯾﻧﮐﻪ در آﺗش ﺳﮐوت ﮐﺮزی در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻣـﺎﻣﯽ
ﻓﺳﺎد و ﻧﺎرواﯾﯽ ھﺎ در ﮐﺷور ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺳوزﻧد و اﯾن ھﺎ اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـد ﺑﮫـﺎی
ﮔﺮاﻧش را ﺑﭘﺮدازﻧد  .اﯾن ﺳـوﺧﺗن ھـﺎ آﻧﻘـدر ھـﺎ ﺑـﺮای ﺟﻧـﺎب رﯾـﯾس ﺟﻣﮫـور و ﻣﻌـﺎوﻧش
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ﭼﻧدان زﻧﻧده ﻧﯾﺳت ؛ زﯾﺮا در ﻓﺮاز اﯾن آﺗش دﯾگ ھـﺎی ﻣﻣﻠـو از ﺧـوردﻧﯽ ھـﺎ وﻧوﺷـﯾدﻧﯽ
ھﺎی ﻟذﯾذی ﭘﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﻪ از ﻏذا و ﺑوی آن ﻧﺰدﯾﮐﺗﺮﯾن ﺧﺎﻧوادھﮫﺎی اﯾن ﺟﻧﺎﺑﺎن ﯾﻌﻧـﯽ
ﺑﺮادران اﯾﺷﺎن ﺑﮫﺮه ﻣﻧد ﻣﯾﺷوﻧد  .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾن ﺑﮫﺮه ﻣﻧدی ﺑﺰرگ ﺗﮐـﺎن ﻧﺧـوردن وﺟـدان
ھﺎی ﺳﻧﮔﯾن ﭼﻧدان ﺷﮔﻔﺗﯽ آور ھم ﻧﯾﺳت .
ﺧﻼف ﻗول ﻗﺮآﻧﮐﺮﯾم اﮔﺮ ﺟﻣﻌﯾﺗـﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯾـﯽ ﺑﻣﯾـﺮد  ،ﺑـﺮای ﻣﻔـﺳد ﭘـﺮوران و
ﻣﺳﺗﺑدان ﺣﯾف ﻧﯾﺳت ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﺛﯾﺮی ﻓﺮدی ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺎم و ﻧﺎن ﺑﺮﺳﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻣـﺎن ﺟﻣﮫـوری اﺳـﻼﻣﯽ دﺳـﺗور ﻣﯾدھـد ﮐـﻪ
ھﺷدارﯾد ﮐﻪ ﻧﺟﺎت ﻓﺮد در ﻧﺟﺎت ﺟﻣﻊ و رھﺎﯾﯽ ﺟﻣﻊ در رھﺎﯾﯽ ﻓﺮد اﺳت  .ﯾﻌﻧﯽ در ﻧظﺎم
ﻓﮐﺮی و دﯾﻧﯽ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺟﻣﮫوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺎن از آن ﻓﺮﺳﻧگ ھـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد  ،.ﺑـﻪ
ﺣﯾﺎت ﯾک ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻘدر ﺣﯾﺛﯾت ﻗﺎﯾل اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯾﺎت ﯾک ﺟﻣﻊ ﺑﺎور دارد وﻧﺰد آن
از اﯾن ﺟﻔﺎﯾﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻣﯽ زﻧده ﮔﯽ ﺟﻣﻌﯽ را ﻓدای رﻓﺎه و آﺳـﺎﯾش ﭼﻧـد ﻓـﺮدی
ﻣـﺳوول آن
ﻣﻔﺳد و ﻏﺎرﺗﮔﺮ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺳﺎرﺗﺮ ﻓﯾﻠﺳوف اﻧﺳﺎن ﮔﺮای ﻓﺮﺑدون ھﺮﮔوﻧﻪ ﺗﻔﺎوت
ٔ
ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎی روی زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ؛ اﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻣﺎﻣت ﭘﯾﺎﻣﺑﺮ ﺑﺰرﮔوارش ﭼﮫﺎرده ﺻد
ﺳﺎل ﭘﯾش ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎم رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش را ﺑﺮای اﻧﺳﺎن ھﺎی روی زﻣﯾن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن داده اﺳت .
اﯾن ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧﺎﻣﺳﻠﻣﺎن  ،ﺗن ﭘﺮور و ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳت ﮐـﻪ دﯾـن را
اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺳﺗﺑداد و ﺳﺮﮐوب ﻣﻠت ھﺎی ﺷﺎن ﻗﺮار داده اﻧد  .اﯾن ھﺎ ﺑﺎ ھﺮ ﻓﺎﺳدی زود
ﮐﻧﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد  ،دﺳت ھﺮ ﺳﺗﻣﮔﺮی را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓـﺷﺮﻧد و ﺑـﻪ ﻧـوازش ﻏـﺎرﺗﮔﺮان ﻣـﯽ
ﭘﺮدازﻧد و اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دل ﺑدﺳت آوردن ﺷﻣﺎری اﻧﮔﺷت ﺷﻣﺎر دﻟﮫﺎی ﻋﺰﯾﺰی را ﻣﯽ ﺷﮐﻧﻧد ،
ﻗﻠب ھﺎی ﺷﮐﺳﺗﻪ ﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﺮﮐﻧد و دل ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻘـﺎی ﮐﺑﺮﯾـﺎﯾﯽ ﺧواﻧـده
ﺷده اﻧد  .اﯾن ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﯾﺎھوی اﯾن ﺑﺷﮐن ﺑﺷﮐن ھﺎ ﺗن ﺑـﻪ ﺳـﮐوت داده و ﺑـﺎ ﮔـﺰﯾﻧش
زﻧده ﮔﯽ ﻧﻧﮔﯾن و ذﻟت ﺑﺎر ﻣﺮگ ﺗدرﯾﺟﯽ و دردﺑﺎر ﻣﺮدم ﺧود را ﻧﺎﺟواﻧﻣﺮدﻧﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺗﻘﺑﺎل
ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﯾﺮ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت )" .ﺳﺎﯾت ارﯾﺎﺋﯽ(

اشتباه نابخشودنی کرزی
ﮐﺮزی ﺑﺎ آوردن ﻓﮫﯾم ﻣﯾﺧواﺳت ﭼﺷم ﺿﯾﺎ ﻣـﺳﻌود را ﺑـﺳوزاﻧد ،درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻧﺗﺧﺎب ﻓﮫﯾم ،اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺎﺑﺧـﺷودﻧﯽ را ﻣﺮﺗﮐـب ﺷـد .ﮐـﺮزی اﮔـﺮ ﮐﻣﺗـﺮﯾن دراﯾـت ﺳﯾﺎﺳـﯽ
ﻣﯾداﺷـت،ﺑﺎﯾد اﯾــن ﺑــﺎر ھﯾﭼﯾــک از ﺟﻧــگ ﺳــﺎﻻرن را ﺑﺣﯾــث ﻣﻌــﺎوﻧﯾن ﺧــود ﺑﺮﻧﻣــﯽ ﮔﺰﯾــد.
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ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺧﺎطﺮ دور ﮐﺮدن ﻓﮫـﯾم از ﻣﻌﺎوﻧﯾـت اول
دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺑﻠﯽ ھم ﮐﻪ ﮐﺮزی ﺑﺮﻧده ﺷد،
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺑـود ،وﻣـﺮدم ﺗـﺻورﻣﯾﮐﺮدﻧد ﮐـﻪ ﮐـﺮزی ﻣﯾﺧواھـد ﺑﻌـد ازاﯾـن از ﺧـود
ﺟﺮﺋت وﻗﺎطﻌﯾت ﻧﺷﺎن ﺑدھـد ،ﻣﮔﺮﺑـﺎ آوردن ﻣﺟـدد ﻗـﺳﯾم ﻓﮫـﯾم ﺑﺣﯾـث ﻣﻌـﺎون اول ،ﻣـﺮدم
ﺑﺷدت از ﺑﮫﺑودی وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و اﻣﻧﯾﺗﯽ درﮐﺷور در دوره دوم رﯾﺎﺳـت ﺟﻣﮫـوری
ﮐــﺮزی ﻧــﺎ اﻣﯾــد ﺷــدﻧد .ﺑــﺎزھم ﮐــﺮزی اﮔﺮﻗﺮارﻣــﯽ ﺑــود ﮐــﻪ ﻣﻌــﺎوﻧﯾن ﺧــود را از ﻣﯾــﺎن
ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران وﻣﺗﮫﻣﯾن ﺑﻪ ﻧﻘض ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﻧـد ،ﭘـس ﺑﮫﺗﺮﺑـود ﺑﺟـﺎی ﻓﮫـﯾم ،ﺟﻧـﺮال
دوﺳﺗم را ﺑﺮﻣﯾﮔﺰﯾد ﮐﻪ از ﭼﻧد ﻟﺣﺎظ ﺑﺮﻓﮫﯾم ﺑﺮﺗﺮی دارد .اول اﯾﻧﮐﻪ دوﺳﺗم در ﺗﻌﮫـدی ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﮐﺮزی ﻧﻣوده ﺑود ،وﻓـﺎﮐﺮد ودر ﺟوزﺟـﺎن ﺗﻣـﺎم ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﯾـک اﺷـﺎره وی رأی ﺧـودرا
درﺻﻧدوق ﮐﺮزی رﯾﺧﺗﻧد.ازاﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ دوﺳﺗم ﺑﺮﻗول وﻗﺮارﺧود ﻣﺣﮐم ﺗﺮ
ازﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم اﺳت .دوم اﯾﻧﮐﻪ دوﺳﺗم روﺷﻧﻔﮐﺮ ﺗﺮ از ﻣﻼﻓﮫﯾم اﺳت .وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺧـوﺑﯽ اﯾـن
ﮔﺰﯾﻧش اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﮐﺮزی ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧود ،ﻗدرت را ازدﺳت ﺟﻧﮔﺳﺎﻻرن ﺷـورای ﻧظـﺎر
ﺧﺎرج ﻣﯾﮐﺮد وﺑدﺳت دﯾﮔﺮی ﻣﯾداد ﮐـﻪ ﺷـورای ﻧظـﺎر از او ﭼـﺷم ﺑـﯾم دارد .طورﯾﮐـﻪ از
ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎی ﮐﺎﺑل ﺷﻧﯾده ﺷد ،در وﻻﯾـت ﭘﻧﺟـﺷﯾﺮ ﮐـﺮزی ﻓﻘـط  ۲۲۵رأی ﺑـﺮده ﺑـود وﻟـﯽ
رأی داﮐﺗﺮ ﻋﺑـدﷲ ﺑـﻪ ھـﺰاران ﻣﯾﺮﺳـﯾد وھﻣﭼﻧـﯾن در وﻻﯾـﺎت ﭘـﺮوان وﺗﺧـﺎر وﺑدﺧـﺷﺎن
وﺗﺎﻟﻘﺎن ﻣﺰارﺷﺮﯾف ﻧﯾﺰرأی ﻋﺑدﷲ ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ ﮐـﺮزی ﺑـﺳﯾﺎرزﯾﺎد ﺑـود .ﮐـﺮزی ﺑﺎﯾـد از
ﻓﮫﯾم ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﻌﺎون اول ﺧود ﺑﭘﺮﺳد ﮐﻪ ،ﺟﻧﺎب ﻣﺎرﺷﺎل ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ ﻋﺮض وطـول
وادﻋﺎ ،دروﻻﯾﺗﯽ ﮐﻪ ﺧود ﺑﺮآن ﻓﺧﺮ ﻣﯾﻔﺮوﺷـﯽ ،ﺻـﺮف  ۲۲۵رأی اوردی ودر وﻻﯾـﺎت
دﯾﮔﺮﺷﻣﺎل ﺷﺮق ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻣﭘﺎﯾن رﻓﺗﻪ ﺑودی ،ﺑﺎزھم ﺗﻌداد رأی ﻣن وﺗو از ﻋﺑدﷲ ﺑـﺳﯾﺎر
ﮐﻣﺗﺮﺑــود ،ﭘــس ﮐﺟﺎﺳــت آن طــﺮف داران ﺷــﻣﺎ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــود ﻣــﯽ ﺑﺎﻟﯾــدی وﺑﺮﻣــﺎ ﻣﻧــت
ﻣﯾﮔذاﺷﺗﯽ؟
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ،ھم

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗن ﻓﮫﯾم

درﮐﻧﺎر ﮐﺮزی و ھم ﭘﯾش ﮐﺮدن

داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﮐﺎﻧدﯾد ﺷورای ﻧظﺎرﺑﺎ ﻣﺷورت وﺻواﺑدﯾد ﻓﮫﯾم ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ
اﺳت ودر ھﺮدوﺣﺎل او ﺧود را ﺑﺮﻧده ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد .واﮐﻧون ھم ﮐﻪ ﮐﺮزی ﺑﺮﻧده
ﺷده ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون اول دراﺧﺗﯾﺎراوﺳت و ﭼون او ﯾک ﻣﺮﺗﺑﻪ ﮐﺮزی را ﺗﺎﺳﺮﺣد ﻣﺮگ ﻟت
ﮐﺮده اﺳت ،ﮐﺮزی ھﺮﮔﺰ ﺟﺮﺋت ﻧدارد ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرھﺎی ﻏﯾﺮﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﺑﺷود .و
ھﺮﮔﺰﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺧود ﺳﺮﯾﮫﺎ ودﺳﺗﺑﺮد زدﻧﮫﺎی ﻓﮫﯾم را ﻣﮫﺎرﮐﻧد .او ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻪ ﻓﮫﯾم ﺑﮔوﯾد
ﮐﻪ دﯾﮔﺮاز ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﻣﺎل وﺟﺎن وداراﺋﯾﮫﺎی ﻋﺎﻣﻪ وﮐﻣک ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﮔذرد .ﭘس
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ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﮫﯾم ﻣﻌﺎون اول رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺷده ،ﺑدا ﺑﺣﺎل ﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮوھﺮدم ﺷﮫﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
اﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻟﺗﺧور وآن ﻣﻌﺎون ﺳﺮزور وﻏﺎﺻب ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﺎﻣﻪ در
ﺷﯾﺮﭘورو ﺷﮫﺮک ده ﺳﺑﺰ وﻏﯾﺮه ﺟﺎھﺎ!
ً
اﺧﯾﺮا روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺣورﻣطﻠﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزی د ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﻳﺎﻧو ﭘﻪ
ً
واﻗﻌﺎ ﺗﺎﺳف آوراﺳت.
اﻧﺣﺻﺎر ﮐﯥ« ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده ﮐﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯾﻧوﯾﺳد»:ﻳوه ﺗﺎزه ﺗﺮﺳﺮه ﺷوې اﺣﺻﺎﻳﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐوي ،ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻧﻲ
دوﻟت ﮐﯥ  ۷۰ﺳﻠﻧﻪ ﻣﮫم ﻣﻘﺎﻣوﻧﻪ ﻟﻪ ﺟﻣﻳﻌت ګوﻧد ﺳﺮه دي ،ﭼﯥ ﻟوﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺑﻳﺎھم
ﭘﻧﺟﺷﻳﺮي ﺟﻣﻳﻌﺗﻳﺎن ﺗﺷﮐﻳﻠوي .د ﻗوﻣﻲ ﻣﺷﺎرﮐت ﭘﻪ ﻣﻌﻳﺎر د دوﻟﺗﻲ واک د وﭔش ﭘﻪ ﺗړاو
ډﭔﺮی ﺗﺎﺟﮐﺎن ﻧﻳوﮐﻪ ﮐوي ،ﭼﯥ د دوی ﻣﺷﺮوع وﻧډه ﻳوازې د ﻳوې وړې درې زورواﮐو
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎﻧو ﺗﻪ ورﮐول ﮐﭔږي او وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزی ﭘدې ﺟﻔﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺷﭘړه ﺗوګﻪ ښﮐﯾل دی.
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻧو ﭘﻪ ﮐﻣﭔﺳﻳون ﮐﯥ د ﻓﺿل اﺣﻣد ﻣﻌﻧوي ﺟﻧﺟﺎﻟﻲ رول
ﭘﻪ ﺗﻣﺎﻣﯾدو دی ،وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزي ﭘﻪ ډﭔﺮه ﺑﯾړه ﭘﻪ ﻧﮫو ﮐﻣﯾﺷﻧﺮاﻧو ﮐﯥ ﺳﺮﻳﺮ ﺑﺮﻣک ﭼﯥ د ﯾو
ﭘﻧﺟﺷﻳﺮي ﺑﺮﺣﺎل وزﯾﺮ ورور دی ،د ﺧﭘل ﻟوﻣړي ﻣﺮﺳﺗﻳﺎل ﭘﻪ ټﻳﻧګﺎر د ﺗﺎﺟﮐﺎﻧو ﭘﻪ
اﺳﺗﺎزﻳﺗوب دﻏﻪ ﮐﻣﯾﺳﻳون ﺗﻪ ورﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړی دی .د ھﻣدې اﻗدام ﺗﺮڅﻧګ ﭘﻪ ﯾو ﺑل ﺣﮐم ﮐﯥ
د ﺗﻔﺗﯾش او ﮐﻧﺗﺮول ادارې د ﻣﺷﺮ ﺷﺮﻳف ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻣﺎﻣورﻳت ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﺳو ﮐﻠوﻧو وړاﻧدې
ﭘﻳل ﺷوی د ﺷﭘږو ﻧورو ﮐﻠوﻧو ﻟﭘﺎره ﺗﻣدﻳد ﺷوی دی.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗوﻧو ﭘﻪ ﻋﻧوان اﻓﻐﺎن وﻟﺳﻣﺷﺮ ﭘﻪ ﺗﯾﺮو ﻟﺳو ﮐﻠوﻧو
ﮐﯥ د ﻗوﻣﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﭘﻪ اﻧډول دوﻟﺗﻲ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﮫم ﻣﻌﻳﺎر ګڼﻠﯽ او ﭘﻪ ھﻣدې اﺳﺎس د واک
وﭔش او دوﻟﺗﻲ ټﺎﮐﻧﯥ ﮐوي ،ﺧو اوس ډﭔﺮ ﺗﺎﺟﮐﺎن ﻧﯾوﮐﻪ ﮐوي ،ﭼﯥ ددوی وﻧډه ﻳوازې د
ﭘﻧﺟﺷﯾﺮ اړوﻧد زورواﮐﺎﻧو ﭘﻪ اﻧﺣﺻﺎر ﮐﯥ ﺳﺎﺗل ﺷوې او وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزی ﭘﻪ ﻟوی ﻻس
دﻏﻪ ﻗوﻣﻲ اﺳﺗﺎزﻳﺗوب ﺧﭘﻠو ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧو ﺗﻪ ﺳﭘﺎري.
ﭘﻪ وروﺳﺗﻳو درﻳو ورځو ﮐﯥ د ﮐﺎﺑل ﭘوھﻧﺗون د ﺣﻘوﻗو ﭘوھﻧځﻲ اﺳﺗﺎد ښﺎﻏﻠﻲ
ﺟﻼل ﺟﻼل اﻋﺗﺮاﺿوﻧو د ﮐﺎﺑل د ﻣﻳډﻳﺎ ﮐوڅﯥ ﺧورا ﻏﺎﻟﻣﻐﺎﻟﻲ ﮐړې ،ﭼﯥ ھﻣدا ﻣوﺿوع
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟدﻳت ﺳﺮه راﭘورﺗﻪ ﮐوي .ښﺎﻏﻠﯽ ﺟﻼل او ﭘﻠوﻳﺎن ﻳﯥ واﻳﻲ ،ﻟﻪ ﻗوﻣﻲ ﻣﺷﺎرﮐﺗﻲ
اﻧډول ﺳﺮه ﺑﺎﻳد ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ ﭼﻠﻧد وﺷﻲ او د ﭘﻧﺟﺷﻳﺮ او ﻣﺎرﺷﺎل ﻟﻪ اﻧﺣﺻﺎره راواﻳﺳﺗل ﺷﻲ.

پنجاه مقالۀ سيستانی

٣٦٠

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧوا ﭘﻪ دوﻟﺗﻲ ﻣﻘﺎﻣوﻧو ﮐﯥ د ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﻳﺎﻧو د وﻧډې ﭘﻪ اړه ﯾوه ﺗﺎزه ﺳﺮوې ﭘﻪ
ډاګﻪ ﮐوي ،ﭼﯥ د ﻟﺳو ﮐﻠوﻧو ﭘﻪ ﺗﻳﺮﭔدو ﺳﺮه ﻻھم ﻣﮫﻣﯥ دوﻟﺗﻲ څوﮐۍ ﻟﻪ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮي
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎﻧو ﺳﺮه دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ھﯾڅ ډول د ﻣﺳﻠﮐﻲ ﮐﺎدروﻧو او ﻗوﻣﻲ اﺳﺗﺎزﻳﺗوب ﻣﻌﻳﺎروﻧﻪ
ﻧﺷﻲ ﭘوره ﮐوﻻی.
د ﺳﺮوې ﭘﻪ ﺟﺰﻳﺎﺗو ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ،ﭼﯥ د دوﻟﺗﻲ ﻣﻘﺎﻣوﻧو ﭘﻪ ﻟوﻣړۍ ،دوﯾﻣﻪ او درﭔﻳﻣﻪ
ﮐټګورۍ ﮐﯥ  ۷۰ﺳﻠﻧﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﺟﻣﻳﻌت ګوﻧد او ﻧظﺎر ﺷورا ﭘورې ﺗړاو ﻟﺮي ،ﺧو د
دﻏﯥ وﻧډې زﻳﺎﺗﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮي ﺟﻣﻳﻌﺗﻳﺎﻧو ﺳﺮه ده .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐوي ،ھﺮ
ﭘﻧﺟﺷﯾﺮي ﻣﻘﺎم د ﺧﭘل دوﻟﺗﻲ ارګﺎن ﭘﻪ دﻧﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼټﮐۍ ﺳﺮه ټﺎﮐﻧﯥ او ﺗﺮ ﭘﻧځوس ﺳﻠﻧﯥ
ﺗﻐﻳﺮات راوﻟﻲ ﭼﯥ ﺗﺮ زﻳﺎﺗﯥ ﮐﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺳﻠﮐﻲ ﻣﻌﻳﺎروﻧو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧدي.
د دﻓﺎع ،ﮐﻠﻳو ﭘﺮاﺧﺗﻳﺎ وزارﺗوﻧو ﻣﺷﺮﺗﺎﺑﻪ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻧﻳت ﺳﺮﭘﺮﺳﺗﻲ ،د ﺗﺮاﻓﻳﮐو
ﻟوی رﯾﺎﺳت ،د ﺑﺎﻧک رھﺑﺮي ،د ﺗﻔﺗﯾش او ﮐﻧﺗﺮول ادارې رﯾﺎﺳت ،د اﻟﻣﭘﻳک رﻳﺎﺳت ،د
ﻣﺎﻟﻳﯥ وزارت ،ﻣﺷﺮاﻧو ﺟﺮګﯥ ﻣﺮﺳﺗﻳﺎﻟﻲ د دﻏو وﻧډو ﭘﻪ ﺳﺮﮐﯥ راځﻲ ﭼﯥ رھﺑﺮي ﻳﯥ ﭘﻪ
ﻣطﻠق ډول ﻟﻪ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﻳﺎﻧو ﺳﺮه ده.ﭘﻪ ﮐورﻧﻳو ﭼﺎرو وزارت ﮐﯥ  ۱۰۰ﺟﻧﺮاﻻن او ﭘﻪ دﻓﺎع
وزارت ﮐﯥ ۲۰۰ﺟﻧﺮاﻻن ﭼﯥ اﮐﺛﺮه ﯾﯥ ﻧﺎﻟوﺳﺗﻲ او اﻋﺰازي ﻣﻘﺎﻣوﻧو واﻟﻪ دي ،ﭘﻪ
ﺟﻣﻳﻌت ګوﻧد او ﭘﻧﺟﺷﻳﺮ ﭘورې ﺗړاو ﻟﺮي.
د درﻳو ﻣﮫﻣو ﻗول اردوګﺎﻧو ﻣﺷﺮۍ او ﻳوازې د ﮐﺎﺑل ښﺎر څﻠور اﻣﻧﻳﺗﻲ ﺣوزو
اﻣﺮﻳﺗوﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮي ﭼﺎرواﮐو ﺳﺮه دي .د ﺳﺮوې ﺟﺰﻳﺎت ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐوي ،ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ
اﻣﻧﻳت د ﻣﺷﺮ اﺳدﷲ ﺧﺎﻟد ﻟﻪ ټﭘﻲ ﮐﯾدو وروﺳﺗﻪ د دﻏﻪ ادارې ﻣﺮﺳﺗﻳﺎل ﺣﺳﺎم اﻟدﻳن ﺣﺳﺎم
ﺗﺮڅﻠور ﺳوه زﻳﺎت ﺟﻣﻳﻌﺗﻳﺎن ﭘﻪ وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ د دﻏﻪ ادارې ﭘﻪ ﻣﮫﻣو ﻣﻘﺎﻣوﻧو ګوﻣﺎرﻟﻲ
دي.
ﭘﻪ ﻣﻠﮐﻲ ارګﺎﻧوﻧو ﮐﯥ د وﺿﺎﺣت ﯾوه ﺑﺮﺧﻪ څﺮګﻧدوي ،ﭼﯥ اوه ﻟس ) (۱۷ﻣﻌﻳﻧﺎن
ﭘﻪ ﻧظﺎر ﺷورا ﭘورې ﺗړاو ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎن ﺳﻔﺎرﺗوﻧو ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷوې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻔﻳﺮاﻧو
ﺳﺮﺑﯾﺮه د دﻏو ادارو  ۸۰ﺳﻠﻧﻪ ﮐﺎرﮐووﻧﮐﻲ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﻳﺎن دي ،ﭼﯥ د ډاﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ د
واک ﭘﺮﻣﮫﺎل ﺑﮫﺮﻧﻳو ھﯾوادوﻧوﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ او ﻻھم ﺧﭘﻠو دﻧدو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﻪ ﺗوګﻪ دوام ورﮐوي.
د ﺳﺮوې ﺗﺮ ټوﻟو اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﻠﻲ اﻟﻣﭘﻳک ﮐﻣﯾټﯥ ﭘﻪ ﻣﺷﺮ د ﻣﺮﮐﻪ ﮐووﻧﮐو اﻧﺗﻘﺎد
دی ،ﭼﯥ ﭘﺧﭘﻠﻪ اداره ﮐﯥ د ﺟﻧګﻲ ﻗوﻣﺎﻧداﻧۍ ﭘﻪ دود ﭼﻠﻧد ﮐوي او زﻳﺎﺗﺮه ټﺎﮐﻧﯥ ﻳﯥ ﻣطﻠق
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ذوﻗﻲ او ﺳﻳﻣﻪ ﯾﻳﺰې دي .ھﻣدا رﻧګﻪ ﺳﺮوې واﻳﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﻣﻠﻲ راډﻳو ﺗﻠوﻳﺰﻳون
ً
اﺟﺑﺎرا
ﻣﺮﺳﺗﻳﺎل ﺟﻼل ﭼﯥ د وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزي د ﻟوﻣړي ﻣﺮﺳﺗﻳﺎل ﻗﺳﻳم ﻓﮫﻳم ﺧورﯾﯽ دی،
ﭘﻪ ھﻐﻪ اداره ﺗﭘل ﺷوی او ﯾوازې د ﻣﺎرﺷﺎل د ﻣﻼﻗﺎﺗوﻧو د رﭘوټوﻧو څﺎرﻧﻪ ﻳﯥ ﻟوﻣړﻳﺗوب
ټﺎﮐل ﺷوی دی.
د وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزي ﯾو ﺗﺎزه اﻗدام ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺧﯥ ﻳﯥ د ﺗﻔﺗﯾش ادارې ﻣﺷﺮ ﺷﺮﻳف
ﺷﺮﻳﻔﻲ دﻧده ﺷﭘږ ﮐﺎﻟﻪ ﻧوره ﺗﻣدﻳد ﺷوې او د ﮐﻠﻳو ﭘﺮاﺧﺗﻳﺎ وزﻳﺮ ورور ﺳﺮﻳﺮ ﺑﺮﻣک
ﮐﻣﯾﺷﻧﺮ ټﺎﮐل ﺷوی ،ﺧﻠک ﺳﺧت ﭘﺎروﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗوﻣﻲ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﯥ د ﺗﺎﺟﮐﺎﻧو وﻧډه ﻳوازې
ﭘﻧﺟﺷﯾﺮي ﺟﻧګﺳﺎﻻراﻧو ﺗﻪ ورﮐول ﮐﯾږي .ﺷﺮﻳف ﺷﺮﻳﻔﻲ د ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﻲ او ﺳﺮﻳﺮ ﺑﺮﻣک
د ﮐﻠﻳو ﭘﺮاﺧﺗﻳﺎ وزﯾﺮ وﯾس ﺑﺮﻣک وروڼﻪ دي.
د  ۱۳۹۱ﮐﺎل ﭘﻪ ﺣوت ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ د ﺣﮐوﻣت د ﺗﺷﮐﻳﻼﺗو ﯾوې څﺎﻧګﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﻪ
ډاګﻪ ﮐړې وه ،ﭼﯥ د  ۱۴۰۰رﯾﺎﺳﺗوﻧو  ۹۸۰ﯾﯥ د ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﯾﺎﻧو ﻟﻪ ﺧوا اداره ﮐﻳدل.
ﺗﺮ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﻳﺎﻧو وراﺧوا ډﭔﺮی ﻧور ﭘﺧواﻧﻲ ﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻣﺷﺮان او ﺳﻳﻣﻪ ﻳﻳﺰ ﻗوﻣﺎﻧدان
ھم وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزی ﻣﺟﺑوروي ﭼﯥ ﭘﻪ ھﺮ وزارت ،وﻻﯾت او دوﻟﺗﻲ ارګﺎن ﮐﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﻪ
وﻧډه ورﮐړي .د وﻻﯾﺗوﻧو ﭘﻪ ﮐﭼﻪ ﻗوﻣﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﺮ ﻳوې ﮐﭼﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷوی ﺧو ﭘﻧﺟﺷﻳﺮ
ﺑﻳﺎھم ﯾوازﻳﻧﯽ وﻻﯾت دی ،ﭼﯥ  ۹۹ﺳﻠﻧﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻣﺎﻣورﻳن ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﻧﺟﺷﻳﺮ وﻻﯾت څﺧﻪ
دي.ﻣﺣور ﺗﻪ ﻳو ﻣﮫم دوﻟﺗﻲ ﻣﻘﺎم وﻳﻠﻲ ،ﭼﯥ وﻟﺳﻣﺷﺮ ﮐﺮزي ﺗﻪ د ﺑﺎﻧﻔوذه ﺟﻣﻳﻌﺗﻳﺎﻧو ﭘﻪ
ﺷﻣول ډﭔﺮی ﺗﺎﺟﮐﺎﻧو ﭘﻪ ﺑﻳﺎ ﺑﻳﺎ د ﻟﯾﮐوﻧو او ﻣﺳﺗﻘﻳﻣو ﺗﻣﺎﺳوﻧو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺷﮐﺎﯾت ﮐړی،
ﭼﯥ ﭘﻪ ډﭔﺮه ﺑﯥ اﻧﺻﺎﻓۍ ﻳﯥ وﻧډه د ﭘﻧﺟﺷﻳﺮﻳﺎﻧو ﭘﻪ اﻧﺣﺻﺎر ﮐﯥ ورﮐړل ﺷوې ده او د
ﺣﮐوﻣت ﻟوﻣړی ﺳړی ﭘﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﭘﻪ دود ښﮐﯾل دی )«.ﻣﺣور(۲۰۱۳ / ۳/۸ ،
ﭘﺎﯾﺎن
* -ﺑﻪ ﺳﺎﯾت رادﯾو آزادی، ٢٠٠٩/ ٨ /٢٨ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺗﺮﻧﯾﺷﻧل ھﺮاﻟدﺗﺮﺑﯾون :ﺑﺎ ﻓﮫﯾم ﻗﺳﯾم ﭼﮔوﻧـﻪ
ﺑﺮﺧورد ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾﺮد؟ رﺟوع ﺷود.
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مقاله سی ودوم

مقايسۀ شاه شجاع با حامدکرزی

شاه شجاع درانی
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ،درﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن ﺟﮫت ﯾک ﭼﮫﺮه ﻣﻧﻔور وﺑﺳﯾﺎرﺑدﻧﺎم اﺳت ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﮐﺳب ﻗدرت ورﺳﯾدن ﺑﻪ ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺟﺎوز ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮐـﺷورﺷد .او
درﺳﺎل  ۱۸۰۹ﺑﺮای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎرﺑﺎ ھﯾﺋت اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣوﻧت ﺳﺗوارت اﻟﻔﻧـﺳﺗون
در ﭘﺷﺎور ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ودرﻧﺗﯾﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘـد ﭘﯾﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﻧﮔﻠـﯾس ﮔﺮدﯾـد ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺧطﺮ ﺣﻣﻠﻪ ﻓﺎرس و ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺑﺮ ھﻧد ،ﻧﮔذارد ﭘﺎى ھﻳﭻ ﻋﺳﮐﺮ ﻓﺮاﻧﺳوى و ﻓﺎرﺳﯽ وروﺳﯽ
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺧل ﮔﺮدد .ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻧﮔﻠﻳس ﻣﺗﻌﮫـد ﺷـده ﺑـود ﮐـﻪ در ﺻـورت وﻗـوع ﺣﻣﻠـﻪ
ﻓﺎرس ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﻳﺎ روﺳﻳﻪ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﻣک ﻧظﺎﻣﻰ ﺧواھد ﻧﻣود .ھﻣﭼﻧﺎن
در ھﻣﻳن ﺳﺎل  ١٨٠٩اﻧﮔﻠﻳﺳﮫﺎ ،رﻧﺟﻳت ﺳﻧگ ﺣﮐﻣـﺮان ﭘﻧﺟـﺎب را ﺑـﺎ ﻳـک ﻣـﺎﻧور ﻧظـﺎﻣﻰ
وادار ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﻋﮫد ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻰ را ﺑﻪ اﻣﺿﺎء ﺑﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ در آن دوﺳت و دﺷـﻣن اﻧﮔﻠـﻳس را
دوﺳت و دﺷﻣن ﺧود ﺑﺷﻧﺎﺳد و ﺗﻌﮫد ﻧﻣﺎﻳد ﮐﻪ ﺑدون از اﻧﮔﻠﻳس ﺑﺎ ھﻳﭻ ﮐﺷور دﻳﮔﺮى داﺧل
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رواﺑط ﺳﻳﺎﺳﻰ و ﻧظﺎﻣﻰ ﻧﮔﺮدد(۱).ﻋﯾن ﺗﻌﮫد را ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﻧﯾﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯾﻣﺎن ﺗﺟﺎوز ﺑﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را درﻻھور ﺑﺎ رﻧﺟﯾت ﺳﻧگ واﻧﮔﻠﯾس اﻣﺿﺎ ﻣﯾﮐﺮد ﻧﯾﺰﻗﺑول وﺗﮐﺮارﻧﻣود.
اﻧﮔﻠﻳس ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع  ،ﺷﯾﻔﺗﻪ وﮐـﺷﺗﮥ ﺟـﺎه وﺟـﻼل ﺳـﻠطﻧت اﺳـت
وﺑﺧﺎطﺮ دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﺮآن ،ﺗن ﺑﻪ ھﺮﭘﺳﺗﻰ و ﺧﻔت ،ﺑﺷﻣول واﮔذارى ﻧﯾﻣﯽ ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑﮫﺮﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او دراﯾن راه ﮐﻣک ﮐﻧد ،ﻣﯾدھد ،ﭘس وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧده روس )وﻳﮐووﻳﭻ( ﭘﻳﺎم
ﻗﻳﺻﺮ روﺳﻳﻪ را ﺑـﻪ اﻣﻳـﺮ دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن در ﮐﺎﺑـل ﭘـﯾش ﮐـﺮد ،اﯾـن ﺳـﺮﺧوردﮔﯽ ﺑـﻪ
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ دﺳت داد ﮐﻪ روس ھﺎ در دﻳﭘﻠوﻣﺎﺳﻰ ﺧود از آﻧﮫـﺎ ﭘﯾـﺷﯽ ﮔﺮﻓﺗـﻪ و اﻳﻧـک ﺑدﻧﺑﺎﻟـﮥ
ﻧﻔوذ ﺧود ﺑﺮدوﻟت ﻗﺎﺟﺎری ،ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ھﺮات  ،ﻗﻧـدھﺎر ﻧﻳـﺰ در دﺳـت آﻧﮫـﺎ ﻗـﺮار
ﮔﻳﺮد و آﻧﮔﺎه ﻣﺗﺻﺮﻓﺎت ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳـﺎ در ھﻧدوﺳـﺗﺎن از طﺮﻳـق ﮐﺎﺑـل و ﻗﻧـدھﺎر ﻣـورد ﺗﮫدﻳـد و
ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﺧواھد ﮔﺮﻓت .ﻣﻌﮫذا اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺟﮫت ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﭼﻧﯾن ﺧطﺮی ،ﻣﺮدى ﻣﻧﻔـور
وﺿﻌﯾف اﻟﻧﻔﺳﯽ ﭼون ﺷﺎه ﺷﺟﺎع را ﮐـﻪ از ﺳـﯽ ﺳـﺎل ﺑدﻧـﺳو آواره آن دﯾـﺎر ﺑـود ،ﭘﻳـدا
ﮐﺮدﻧد و او راﺑﻪ ﻋﻧوان وارث ﺗﺎج وﺗﺧت ﺳﻠطﻧت دراﻧﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ﻗﺮار دادﻧـد و
در ﯾک ﭘﯾﻣﺎن ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺑﺧود واﺑﺳﺗﻪ ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  ۲۶ﺟو ن  ۱۸۳۸ﻣﻳﺎن:
ﻣﻛﻧﺎﺗن ﻧﻣﺎﻳﻧدهء واﻳﺳﺮاي ھﻧد ،رﻧﺟﺗت ﺳﻧگ زﻋﯾم ﭘﻧﺟﺎب و ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در ﻻھورﺑﻪ اﻣﺿﺎ
رﺳﻳد.
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در ازاء رﺳﯾدن ﺑﻪ ﺗﺎج وﺗﺧـت ﮐﺎﺑـل  ،ﺗﻣـﺎم ﺧـﺎک ھـﺎی اﻓﻐـﺎﻧﻰ را در
دوطﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻧد ،ﺑﺷﻣول ﮐﺷﻣﻳﺮ و ﭘﺷﺎور و دﻳﺮه ﺟﺎت از ﮐﯾﺳﻪ ﺧﻠﯾﻔـﻪ ﺑـﻪ رﻧﺟﻳـت
ﺳﻧگ واﮔذار ﺷد و ﺑﻪ اﻧﮔﻠﻳس ھﺎ ﺗﻌﮫد ﺳﭘﺮد ﮐﻪ ﺑﺟﺰ از اﻧﮔﻠـﻳس ﺑـﺎ ھـﻳﭻ ﻗـدرت داﺧﻠـﻰ و
ﺧﺎرﺟﻰ دﻳﮔﺮى داﺧل رواﺑط دوﺳﺗﻰ و اﺗﺣﺎد ﻧﮔﺮدد و دوﺳت و دﺷﻣن اﻧﮔﻠـﻳس را دوﺳـت
و دﺷﻣن ﺧود ﺑداﻧد و ھﺮﭼﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﻳدھد ﺑﻪ اﺟﺎزه و ﻣﺷورت اﻧﮔﻠﻳس ﺧواھد
ﮐﺮد)ﻣﺎده ﭼﮫﺎردھم ﭘﯾﻣﺎن ﻻھور(.
در ﻣواد اول و ﭼﮫﺎرم آن ﭘﯾﻣﺎن آﻣده ﺑـود » :آن ﭼـﻪ ﻣﻣﺎﻟـك ﻣﺗﻌﻠﻘـﻪ اﻳـن روي آب
ﺳﻧد و آن روي آب ﺳﻧد ﻣذﻛور ﻛﻪ در ﺗﺣت ﺗﺻﺮف و داﺧل ﻋﻼﻗﻪ ﺳـﺮﻛﺎر ﺧﺎﻟـﺻﻪ ﺟـﻲ
"رﻧﺟﻳت" اﺳت .ﭼون ﺻوﺑﻪ ﻛﺷﻣﻳﺮ ﺑﺎ ﺣدود ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ و ﺟﻧـوﺑﻲ و ﺷـﻣﺎﻟﻲ اﺗـك و
ﭼﭼﻪ وھﺰاره و ﻛﻧﺑل و اﻧت و ﻏﻳﺮه ﺗواﺑﻊ آن و ﭘﺷﺎور ﺑـﺎ ﻳوﺳـﻔﺰاﻳﻲ و ﻏﻳـﺮه و ﺧﺗـك و
ھﺷﺗﻐﺮ و ﻣﭼﻧﻲ و ﻛوھﺎت و ھﻧﮔو و ﺳﺎﻳﺮ ﺗواﺑﻊ ﭘﺷﺎور ﺗﺎ ﺧﻳﺑـﺮ و ﺑﻧـو و وزﻳـﺮ و ﺗﺎﻧـك و
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ﮔﺮاﻧك و ﻛﺎﻟﻪ ﺑﺎغ و ﺧوﺷﺣﺎل ﮔﺮه وﻏﻳﺮه ﺑﺎ ﺗواﺑﻊ آن و دﻳﺮه اﺳﻣﻌﻳل ﺧـﺎن و ﺗواﺑـﻊ آن و
دﻳﺮه ﻏـﺎزي ﺧـﺎن و ﻛـوت ﻣـﺷﮫﯾن و ﻋﻣﺮﻛـوت و ﻏﻳـﺮه ﺑـﺎ ﺟﻣﻳـﻊ ﺗواﺑـﻊ آن و ﺳـﮫﻧﮔﺮ و
اروات ﻣﻧد واﺟل و ﺣﺎﺟﻲ ﭘور و روح ﭘور ،و ھﺮ ﺳﻪ ﻛﻳﭼﻲ ﻣﻠك ﻣﻳﺳﻧﮔﺮه ﺑﺎ ﺗﻣـﺎم ﺣـدود
آن ،و ﺻوﺑﻪ ﻣﻠﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻠـك آن .ﺳـﺮﻛﺎر ﺷـﺎه ﻣوﺻـوف ›ﺷـﻪ ﺷـﺟﺎع‹ و ﺳـﺎﻳﺮﺧﺎﻧدان
ﺳدوزاﻳﻲ را در ﻣﻣﺎﻟك ﻣﺮﻗوﻣﻪ اﻟﺻدر ،ھﻳﭻ دﻋوي ﻧﺳﻼ ﺑﻌد ﻧﺳل و ﺑطﻧﺎ ﺑﻌد ﺑطن ﻧﺑـوده
و ﻧﺧواھدﺑود(۲)" .
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﭘس از واﮔذاري ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾک ﺳﻠـﺳﻠﻪ اﻣﺗﻳـﺎزات
دﯾﮔﺮ ﺑﺮاي رﻧﺟﻳت ﺳﻧگ ،ﺑﻪ دﻧﺑﺎﻟﮥ اردوى  ٨٠ھﺰار ﮐـﺷﻧده و ﺧورﻧـده و ﭼﺮﻧـده  ،ﻟـﺷﮐﺮ
ﭘﻧﺟﺎﺑﻰ و ھﻧدى و اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ ﺑﺣﺮﮐت اﻓﺗﺎد و در ﺣـﺎﻟﻰ ﮐـﻪ ھـﺰاران زن رﻗﺎﺻـﻪ از ﭘـس و
ﭘﻳش ﺷﺎه ﻧﮔون ﺑﺧت دھل و ﺳﺮﻧﺎ و دف و ﺳﺎرﻧگ ﻣﻰ ﻧواﺧﺗﻧد و ﻣﻲ رﻗـﺻﻳدﻧد ،در ﺑﮫـﺎر
 ١٨٣٩از طﺮﻳق ﺳﻧد و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑـﺮ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ھﺟـوم آوردﻧـد .اﺑﺗـدا ﺑﺮﻗﻧـدھﺎر وﺳـﭘس
ﺑﺮﮐﺎﺑل ﭼﻳﺮه ﺷدﻧد و ﺷﺎه ﺷﺟﺎع را ﭼـون ﻋﺮوﺳـک ﻣـﺿﺣک ﺑﺮﺗﺧـت ﮐﺎﺑـل درﺑﺎﻻﺣـﺻﺎر
ﺟﻠوس دادﻧد و اطﺮاف او را ﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﺰارى ﻳﺳﺎوﻻن و اردﻟﻳﺎن ھﻧدى و اﻧﮔﻠﻳـﺳﻰ ﺣـﺻﺎر
ﮐﺷﻳدﻧد) ٧اﮔﺳت  ١٨٣٩م(.
ﺑدﯾﻧﺳﺎن اﻧﮔﻠﻳس ھﺎ ﻧﺧﺳﺗﻳن ﺗﺟﺎوز ﺧود را ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺗـﺎ آن روز از ﻣﻠـت و
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻳﭻ ﺑدى و ﺳوء ﻧﻳﺗﻰ ﻧدﻳـده ﺑودﻧـد  ،ﻋﻣﻠـﻰ ﺳـﺎﺧﺗﻧد و ﺑـﺎ اﻳـن ﮐـﺎر ﺧـود
ظﺎھﺮاّ زھﺮ ﭼﺷﻣﻰ ﺑﻪ رﻗﻳب دﻳﺮﻳﻧﮥ ﺧود روﺳﮫﺎ ﻧﺷﺎن دادﻧد و واﻧﻣود ﮐﺮدﻧـد ﮐـﻪ اﻧﮔﻠـﻳس
ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠب آﺳﻳﺎ ﺗﺳﻠط ﻳﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،ﻣﻳﺗواﻧد ﻗﻠﻣﺮو ﻧﻔوذ ﺧود راﺗـﺎ ﺳـﺮزﻣﻳن ھـﺎى
دور دﺳت ﺗﺮى  ،ﻳﻌﻧﻰ آﺳﻳﺎى ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺗوﺳﻌﻪ وﮔﺳﺗﺮش دھد .
ﻣﺮﺣــوم ﻏﺑــﺎر ﻣﯾﻧوﯾــﺳد  »:ﭘــس از آﻧﮐــﻪ اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ درﺳــﺎل  ۱۸۳۹درﻧﻘــﺎط ﺳــوق
اﻟﺟﯾــﺷﯽ ﻗﻧــدھﺎر ،ﻏﺰﻧﯽ،ﺑﺎﻣﯾــﺎن ،ﭘــﺮوان وﮐﺎﺑــل وﺟــﻼل آﺑــﺎد ﺑــﺎ ﺳــوار وﭘﯾــﺎده وﺗوﭘﺧﺎﻧــﻪ
وﺟﺑﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺳﺗﺣﮐم ﮔﺮدﯾد،وﺿﻊ ورﻓﺗﺎر اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ھم ﺗﻐﯾﯾﺮ ﺧـورد .دﯾﮔـﺮ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ دوﺳـت
ﻧــﯽ ،ﺑﻠﮐــﻪ زﻣﺎﻣــداران اﺻــﻠﯽ وﺣــﺎﮐم ﻧظــﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ﺑودﻧــد .ﻣﮐﻧــﺎﺗن ﻋﻣـ ً
ـﻼ درﭼﮫــﺮه
ﺻدراﻋظم وﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ظﺎھﺮﺷد .ﺗﻣـﺎم اﻣوردوﻟـت از ﺟﻣﻠـﻪ :ﻋـﺰل وﻧـﺻب
وزراء واﻓﺳﺮان اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺑودﺟﻪ وﻣﺎﻟﯾﺎت دوﻟت ،ﻣﺟﺎزات وﻣﮐﺎﻓﺎت وﻏﯾﺮه ھﻣـﻪ دراﺧﺗﯾـﺎر
او ﺑود .ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﮐﻪ در اواﯾـل ،در روزھـﺎی ﻣﻌـﯾن درﺑﺎرﻋـﺎﻣﯽ ﺗـﺷﮐﯾل وﺑـﻪ ﻋـﺮاﯾض
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وﺷﮐﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﮔوش ﻣﯾداد واﻣﺮ وﻧﮫﯽ ﺻﺎدرﻣﯾﮐﺮد،ﺑﻪ ﺗدرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ رﺳﺎﻧﯾده ﺷد ﮐﻪ
از ﺣﺮم ﺧود ﺧﺎرج ﺷده ﻧﻣـﯽ ﺗواﻧـﺳت .ﻋﻣـﺎرت ﺷـﺎه ودرﺑـﺎر او ﺗوﺳـط اﻓـﺳﺮ وﻋـﺳﮐﺮ
اﻧﮔﻠﯾس ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾـﺷد .ھـﯾﭻ اﻓﻐـﺎﻧﯽ ﺑـدون اﺟـﺎزه ﺻـﺎﺣب ﻣﻧـﺻﺑﺎن اﻧﮔﻠـﯾس ﺣـق دﯾـدن
وﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎه را ﻧداﺷت.واﺳطﻪ ﺳوال وﺟواب ﺑﯾن ﺷﺎه واﻧﮔﻠﯾس ﯾک ﻧﻔﺮﻣﺳﺗﺧدم اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ،
ﺑﻧﺎم ﻣﯾﺮزاﺣﯾدرﻋﻠﯽ ﻟﺷﮐﺮ ﻧوﯾس ﻣﻌﯾن ﺷده ﺑود .اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ  ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ واﺳطﻪ ﻗوه ،ﺷﺎه را
در دﺳت داﺷﺗﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ از ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳت ھم او را ﻣﺣﺗﺎج ﺑﻪ ﺧود ودرﻋﯾن ﺣﺎل ﻣورد ﺗﮫدﯾد
ﻧﮔﻪ ﻣﯽ داﺷﺗﻧد ،زﯾﺮا ﺗﻣﺎم اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻣﻠﮐت وﻣﺮدم ورؤﺳﺎی ﻣﺗﻧﻔـذ ﺻـﺎدر
ﻣﯾﺷد ،ھﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎه ﺑود .ﻟﮫذا ھﻣـﻪ دﺷـﻣن او ﮔﺮدﯾـده ﺑودﻧـد.از طـﺮف دﯾﮔـﺮ ،اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ
رﻗﺑﺎی ﺷﺎه را ﻋﻠﯾﺮﻏم ﻣﯾـل او ﻣﻘﺗدرﻧﮔـﻪ ﻣﯾداﺷـﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧـد:ﻧـواب ﻣﺣﻣـدزﻣﺎﻧﺧﺎن وﺳـﺮدار
ﻣﺣﻣدﻋﺛﻣﺎﻧﺧﺎن ،ﺑﺮادرزادﮔـﺎن اﻣﯾﺮدوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ﮐـﻪ ﺳـﺧت ﺑـﺎ ﺷـﺎه ﺷـﺟﺎع دﺷـﻣﻧﯽ
داﺷﺗﻧد .ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻧظﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﺰﺑﺎزﯾﭼﻪ ﯾﯽ در دﺳـت
اﻧﮔﻠﯾس ھﺎ ﺑﺎﺷد(۳) «.
ھﻣﯾﻧﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ درﻧﻘﺎط ﻣﮫم واﺳﺗﺮاﺗﯾﮋﯾک ﮐﺷور ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷـدﻧد ،دﯾﮔـﺮ ﻧـﺎم از ﺷـﺎه
ﺷﺟﺎع ﺑود وﺣﮐﻣﺮواﺋﯽ واﻣﺮ وﻧﮫﯽ از اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ .ﻣوھن ﻻل،ﺟﺎﺳوس وﻣﻧـﺷﯽ ﺑـﺮﻧس ،ﯾـک
ﻧﻣوﻧﻪ از ﺑﯽ ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ ﺷﺎه را ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾﺮ ﻣﯾﮐﻧد":ﯾک ﻧﻔـﺮ ﺳـﯾد ﮐـﻪ ﺷـﺎه ﻣﺮﯾـد او ﺑـود،
زﻣﯾن وﺟﺎﯾداد او ﺗوﺳط وزﯾﺮﺟدﯾد )ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎ ﻧﺧﺎن ﻧظﺎم اﻟدوﻟﻪ( ﻗﺑض وﺑﻪ زﻣـﯾن ھـﺎی
ﻧوﮐﺮ ﺷﺧﺻﯽ وزﯾﺮ ﺿﻣﯾﻣﻪ ﮔﺮدﯾد .ﺳﯾد ﺑﻪ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺷﮐﺎﯾت ﮐـﺮد ،اﻣـﺎوزﯾﺮ ﺑـﻪ اواﻣـﺮ
ﻣﺗﻌدد ﺷﺎه ﺗﺮﺗﯾب اﺛﺮ ﻧداد .ﺳﯾد ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺑدرﺑﺎرﺷﺎه رﻓت واز ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ وزﯾـﺮ ﺷـﮐﺎﯾت
ﮐﺮد .ﺷﺎه ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺟـواب ﺳـﯾد ﭼﻧـﯾن ﮔﻔـت":ﻣـن ﺑـﺎﻻی وزﯾﺮﺧـود ﻗـدرت وﺻـﻼﺣﯾت
ﻧدارم ،ﺗو ﻣﯾﺗواﻧﯽ درﺣق او دﻋﺎی ﺑد ﮐﻧﯽ ،اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮﻣﺰاﺣم ﻣن ﻧﺷو ،زﯾﺮا ﻣن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯽ،
ﺑﻠﮐﻪ ﯾک ﻏﻼم ھﺳﺗم(۴)".
ﻏﺑﺎر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد »:ﺗﺷﮐﯾﻼت اﻧﮔﻠﯾس دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾط ﺑود.ﻣﮐﻧﺎﺗن اﻣور ﺻـدارت
را در دﺳــت داﺷــت .ﺑــﺮﻧس ﺑﺣﯾــث وزﯾﺮداﺧﻠــﻪ وﻣﻧــﺷﯽ او ﻣــوھن ﻻل ،وظﯾﻔــﻪ رﯾﺎﺳــت
اﺳﺗﺧﺑﺎرات را ﻧﯾﺰ ﺑدوش داﺷـت .ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳـﯽ اﻧﮔﻠـﯾس در وﻻﯾـﺎت ﺑـﻪ ﺣﯾـث واﻟـﯽ
وﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﮐﻧﺎﺗن ،اﻣور ﻣﻠﮐﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫده داﺷـﺗﻧد .ﻣﻧﺗﮫـﺎ ،ﻣﮐﻧـﺎﺗن وﺑـﺮﻧس وﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن آﻧﮫـﺎ
ً
ً
ﻋﻣﻼ ﻋﯾن وظﺎﯾف را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد .اﻣـﺎ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ در
اﺳﻣﺎ اﯾن ﻋﻧﺎوﯾن را ﻧداﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ووﻻﯾﺎت ھﻧوز ﻧﺎﭼـﺎر ﺑودﻧـد ﮐـﻪ ﺣﮐـﺎم وﻣـﺎﻣورﯾن اﻓﻐـﺎﻧﯽ را در ﭘﮫﻠـوی ﻧﻣﺎﯾﻧـدﮔﺎن
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ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ،ﺧواھﯽ ﻧﺧواھﯽ ﺑﭘذﯾﺮد ،زﯾﺮاﺗوده ھﺎی ﻣـﺮدم ﻣﺗوﺟـﻪ اوﺿـﺎع ﺷـده ﺑودﻧـد،
ً
ظﺎھﺮا ﺗوﺳط ﺣﮐﺎم وﻣﺎﻣورﯾن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷـﺎه دوام ﻣـﯽ
ﻟﮫذا اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را
دادﻧد.
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺗدرﯾﺞ رﺟﺎل ﺻﺎدق وﻣﻠﯽ را ازﺷﺎه دور و اﻣور دوﻟت را ﺑﻪ اﺷﺧﺎص
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ وﺧﺎﺋن ﺑـﻪ وطـن ﻣـﯽ ﺳـﭘﺮدﻧد .اﯾـن ﯾﮐـﯽ ازﻣﺧﺗـﺻﺎت ﺳﯾﺎﺳـت اﻧﮔﻠـﯾس ﺑـود ﮐـﻪ
درﮐﺷورھﺎی ﻣورد دﺳﺗﺮﺳﯽ ،رﺟﺎل ﮐﺎرﻓﮫم ﻣﻠﯽ را ﻣوﻗﻊ ﺗﺑﺎرز ﻧدھد وﺑﺎ ﻓـﺷﺎر وﺗﺑﻠﯾـﻎ و
اﺗﮫﺎم آﻧﮫﺎ را دراﺟﺗﻣﺎع ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزد وﺑﺮﻋﮐس اﺷﺧﺎص ھـﯾﭻ ﮐـﺎره وآﻟـﻪ دﺳـت را ﺑـﺎزور
ﭘﺮوﭘﺎﮔﻧد وﺟﺎه وﺟﻼل وارد ﺻﺣﻧﻪ وﻣﺷﮫورﺳﺎزد .از آن ﺟﻣﻠﻪ ﯾﮐﯽ ھم ﻣﺣﻣـدﻋﺛﻣﺎن ﺧـﺎن
ﻣﻠﻘب ﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟدوﻟﻪ ﺳدوزاﺋﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻼﺷﮐور واﻟـﯽ ﮐﺎﺑـل]دوﺳـت ﺷـﺎه ﺷـﺟﺎع
وﻣﺧﺎﻟف اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ[ ،ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﮐﻧﺎﺗن ﻣﻘﺮر ﺷد .ﻧظﺎم اﻟدوﻟﻪ ﺧدﻣﺗﮔﺎر ﺻﺎدق اﻧﮔﻠﯾس وﻣﺧﺎﻟف
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﺷﺎه ﺗﺷﺧﯾص ﺷده ﺑود(۵)".
اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮔﻠﯾس در ﺗﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳد و وطن ﻓﺮوش ،ﭼون ﺷﺎه ﺷـﺟﺎع ،ﻧظـﺎم
اﻟدوﻟﻪ ،ﻣﯾﺮزاﻋﺑداﻟﺮزاق ﻣﺳﺗوﻓﯽ وﺳﯾد ﺣﺳﯾن دﻓﺗﺮی وﻏﯾـﺮه از ﻣﺮاﺗـب ﮐﺎﻣﯾـﺎﺑﯽ ﻣـؤﻗﺗﯽ
ﺧوﯾش ﺷﺎدﻣﺎن ﺑودﻧد .ﻧظﺎم اﻟدوﻟﻪ،وزﯾﺮ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﮐﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺎﺻد ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﮐﻣﺎل آرزوی
اوﺑود ،در ﻣﯾﺎن ﺷﺎه ﭘوﺷﺎﻟﯽ وﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺧﺗﺎر اﻧﮔﻠﯾس طـوری ﺑـﺎ ﻣﻧﻔﻌـت ﺟـوﺋﯽ واﻏـﺮاض
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎرھﺎ راﺳﺮﺑﻪ راه ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠت را زﺑون وﻗوم را ذﻟﯾـل و ﺳـﺮاﻓﮐﻧده وﻣﻣﻠﮐـت
را ﺑﻪ ﺳوی ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳوق ﻣﯾداد.
ﻣــوھن ﻻل ،در ﺟﻣﻠــﻪ دﻻﯾــل ﺗﻧﻔﺮﻋﻣــوﻣﯽ ﻣــﺮدم از اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ،ﭼﻧدﻣﺛﺎل از دﺳــت
درازی اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت ﻣﯾدھد و ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
 -۱ﯾک ﻣﻧﺻﺑدار اﻧﮔﻠﯾس ،ﺧﺎﻧم ﻧﺎظﺮﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد را ﺑﻪ ﻣﻧﺰل ﺧـود ﺑـﺮد .ﺷـوھﺮﺧﺎﻧم
ﻧﺰد ﻣن)ﻣوھن ﻻل( آﻣـد وﺷـﮐﺎﯾت ﮐـﺮد ،ﻣـن ﺑـﻪ اﻟﮐـﺳﺎﻧدرﺑﺮﻧس ﮔـﺰارش دادم ،ﻣﻧـﺻﺑدار
اﻧﮐﺎر ﻧﻣود.ﺑـﺮﻧس ﻧـﺎظﺮ را رﺧـﺻت ﮐـﺮد.ﻧـﺎظﺮﻧﺰد وزﯾﺮﺷـﺎه ﺷـﺟﺎع ﺑـﻪ ﺷـﮐﺎﯾت رﻓـت.
وزﯾﺮﯾﺎدداﺷــﺗﯽ ﺑــﻪ اداره اﻧﮔﻠــﯾس ﻓﺮﺳــﺗﺎد ﺗــﺎ زن ﻋــﺎرض را ﻣــﺳﺗﺮد ﮐﻧﻧــد .ﮐوﺗــوال
ً
رﺳـﻣﺎ ﺛﺑـت
ﺷﮫﺮ)ﺧﺿﺮﺧﺎن( زن را درﻣﻧﺰل ﺻﺎﺣب ﻣﻧـﺻب دﯾـده ﺑـود وﺷـﮫﺎدت او ھـم
ﺷﮐﺎﯾت ﺷده ﺑود.اﻣﺎ ﺑﺮﻧس از ﻣﻧﺻﺑدار اﻧﮔﻠﯾس ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد و ﺑـﻪ ﻋـﺮض ﻋـﺎرض ﮔـوش
ﻧﮐﺮد .روز ﺑﻌد ھﻣﺎن ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب ﻧﺰد ﺑﺮﻧس رﻓﺗﻪ وازﮐوﺗوال ﺷﮐﺎﯾت ﮐﺮد .ﺑﺮﻧس اﻣـﺮ
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ﺑﺮطﺮﻓــﯽ ﮐوﺗــوال را از ﺷــﺎه ﮔﺮﻓــت .ﮐوﺗــوال وﻧــﺎظﺮھﺮﮔﺰاﯾن ﺗــوھﯾن وﺑــﯽ ﻋــداﻟﺗﯽ را
ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﺮدﻧد ودر ھﻧﮔﺎم ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻋﺑـدﷲ ﺧـﺎن اﭼﮐﺰاﺋـﯽ ﭘﯾوﺳـﺗﻧد وھﻣﯾﻧﮫـﺎ
ﺑودﻧد ﮐﻪ اوﻟﯾن ﺿﺮﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﺎﻧﻪ ﺧود را ﺑﺮ ﺑﺮﻧس وارد ﮐﺮدﻧد.
 -۲ﯾک ﻧﻔﺮﺗﺎﺟﺮﺛﺮوﺗﻣﻧد دوﺳﺎل ﻗﺑل در ھﺮات ﺑﺮﯾک زن ﻋﺎﺷق ﺷـد وﺑﻌـد ازﺗـﻼش
زﯾﺎد وﻣﺻﺮف ﭘول ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓق ﺷده ﺑود ﺗـﺎ ﺑـﺎ آن زن ﻋﺮوﺳـﯽ ﮐﻧـد وﺑـﻪ ﮐﺎﺑـل ﺑﺮﮔـﺮدد.
ﺗــﺎﺟﺮ ﻣذﮐورﻣــدﺗﯽ ﺑﻌــد زن را ﻧــﺰد اﻗــﺎرب ﺧــود ﮔذاﺷــﺗﻪ ﺑــﺮای ﺗﺟــﺎرت ﺑــﻪ ﺑﺧــﺎرا
ﻣﯾﺮود.درﻏﯾﺎب او ﯾک ﻣﻧﺻﺑدار اﻧﮔﻠﯾس آن زن را ﺑﺎﺧود ﺑﻪ ﻗﺷﻠﻪ ﻋﺳﮐﺮی ﻣﯽ ﺑﺮد .وﻗﺗـﯽ
ﺷوھﺮش از ﻗﺿﯾﻪ ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﮔﺮدد ﺗﻣﺎم ﺑﺎر وﺑﻧﻪ وﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎره ﺧود را در ﺑﺧﺎرا رھﺎ ﮐـﺮده
ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ آﯾد و ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﻋﺎرض ﻣﯾﺷود ﺗﺎ زﻧـش را ﻣـﺳﺗﺮد ﮐﻧﻧـد ،وﻟـﯽ
ﮐس ﺑﻪ داد او ﮔوش ﻧﻣﯾدھد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷود ﺑـﺷﺎه ﺷـﮐﺎﯾت ﮐﻧـد وﺣﺎﺿـﺮ ﻣﯾﮔـﺮدد
ﺗﻣﺎم داراﺋﯽ وھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑدھد ﺗﺎ ﺧـﺎﻧﻣش را دوﺑـﺎره ﺑـﻪ دﺳـت آورد .ﺷـﺎه ھـم
راﺿﯽ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮐﻧﺎﺗن وﺳﺎطت ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﮐﻧﺎﺗن دوﻧﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮﺑﺎﺷﺎن ﺧود را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ھﻣﺎن ﻣﻧﺻﺑدار ﻣﯾﻔﺮﺳﺗد ﺗﺎ ﺧﺎﻧم را ﺑﻪ ﺷوھﺮش ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد ،آن ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب ﺧـﺎﻧم را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮔﺮی ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﮐﻧد وﺣﺎﺿﺮﺑﺎﺷﺎن ﺧﺑـﺮ ﻣـﯽ آورﻧـد ﮐـﻪ درﺧﺎﻧـﻪ ﻣوردﻧظﺮﺧـﺎﻧﻣﯽ
وﺟود ﻧدارد .آﻧﮔﺎه ھﻣﺎن ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﯽ ﮐﻪ زن ﻧﺎظﺮﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد را رﺑوده ﺑود ،ﻧﺰد ﺑﺮﻧس
رﻓﺗﻪ ﺧواھش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﮐﻧﺎﺗن در ﻣﺳﺗﺮدﮐﺮدن زن ﺗـﺎﺟﺮ ﮔـﺮدد ودرﻋـوض ﺑـﻪ
ﺗﺎﺟﺮ ﭼﺎرﺻد ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺻد ﮐﻠدار ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﯾﮐﻧﻧد ﺗﺎ از زن ﺧود ﻣﻧﺻﺮف ﺷـود .ﺑـﺮﻧس ﻧﺎﯾـب
ﺷﺮﯾف ﺧﺎن وﺣﯾﺎت ﷲ ﺧﺎن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﺷﯽ را ﻣوظـف ﺑـﻪ وﺳـﺎطت ﻣﯾﮐﻧـد .ﺗـﺎﺟﺮﻣظﻠوم ﮐـﻪ
زﻧش را ﺳﺧت دوﺳت داﺷت،ﺻﻼح در آن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﺑل را ﺑﻘﺻد ﺗﺮﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮای داﯾـم
ﺗﺮک ﮔوﯾد ،ﺑدون آﻧﮐﻪ ﭘوﻟﯽ در ﺑـدل ﺧـﺎﻧﻣش ﮔﺮﻓﺗـﻪ ﺑﺎﺷـد .اﻣـﺎ ﺻـﺎﺣب ﻣﻧـﺻب اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ
درھﻧﮔﺎم ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ازﮐﺎﺑل از طﺮف ﻣﺮدم ﻏﻠﺰاﺋﯽ درﺑـﯾن راه ﮐﺎﺑـل -ﺟـﻼل اﺑـﺎد ﮐـﺷﺗﻪ
ﺷد و آن زن ﻧﯾﺰ ﺗوﺳط ﻏﻠﺰاﺋﯾﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﯾد(۶).
 -۳ﺑﻧﺎﺑﺮ رواﯾت ﻧوای ﻣﻌﺎرک ،ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﯽ از زﯾﺮدﺳـﺗﺎن ﺑـﺮﻧس ،ﮐﻧﯾﺰﮐـﯽ از
ﮐﻧﯾﺰان ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن اﭼﮐﺰاﺋﯽ راﺑﺎ زور از راه ﺑﺎ ﺧود ﺑـﺮده ﺑـود .ﻋﺑـدﷲ ﺧـﺎن وﻗﺗـﯽ از
ً
ﻓورا رھﺎ ﺳﺎزد.ﺑﺮﻧس ﯾـک
ﻗﺿﯾﻪ آﮔﺎه ﺷد ،ﺑﺮادرزاده ﺧود را ﻧﺰد ﺑﺮﻧس ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﮐﻧﯾﺰرا
ﻧﻔﺮﻣﺳﺗﺧدم را ﺑﺎﺑﺮادرزاده ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻧﺰل آن ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﮐﻧﯾـﺰک را
ﺑﻪ ﻋﺎرض ﻣﺳﺗﺮد ﮐﻧد ،وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺗﺧدم ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧـﻪ رﺳـﯾد ،ﻣﻧـﺻﺑدارﮐﻧﯾﺰک را ﭘﻧﮫـﺎن ﮐـﺮد
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وﻋﺑدﷲ ﺧﺎن را ﻣﺗﮫم ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺗن ﻧﻣود .آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﺑـﺮﻧس ﺑﺮﮔـﺷﺗﻧد وآﻧﭼـﻪ ﺷـﻧﯾده ﺑودﻧـد
ﺑﯾﺎن ﮐﺮدﻧد،وﻟﯽ ﺑﺮﻧس ﺑﺟﺎی آﻧﮐﻪ ﻋﺎرض را دﻻﺳﺎ ﮐﺮده ،رﺧﺻت ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺮاو ﻗﮫﺮوﻋﺗﺎب
ﮐﺮده او را ازﻣﻧﺰل ﺧود ﺑﯾﺮون راﻧد(۷).
ﻣﺮدم آزادی دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺗوﺟﻪ اﻋﻣﺎل ﮐﺎرداران ﻓﺎﺳد واﺟﻧﺑﯽ ﭘﺮﺳت وطن
واﺟﺣﺎف وزورﮔوﺋﯽ ودﺳت اﻧدازی اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺮﻣﺎل وداراﺋﯽ وﺷﺮف وﻧـﺎﻣوس ھﻣوطﻧـﺎن
ﺧوﯾش ﺑودﻧد واﻧﺗظﺎر ﻓﺮﺻﺗﯽ راﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ﮐﻪ اﻧﺗﻘﺎم آن ھﻣﻪ ﺗوھﯾن ،ھﺗـک ﺣﺮﻣـت و ﺑـﯽ
ﻧﺎﻣوﺳﯽ اﺟﻧﺑﯽ راﺑﮔﯾﺮﻧد.
ﺑــﺎری ﺷــﺎه ﺷــﺟﺎع ﺑــﻪ ﺣﺮﮐــﺎت ﻣذﺑوﺣﺎﻧــﻪ ﯾــﯽ دﺳــت زد وﻣﻧــﺻورﺧﺎن ﭼــﺎوش
ﺑﺎﺷﯽ)ﺳﺮﮐﺮده ﻧظﺎﻣﯾﺎن( را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﯾـﯽ ﺑـﻪ ﻗﻧـدھﺎر ﻓﺮﺳـﺗﺎد وھـداﯾت داد ﺗـﺎ از ﻣﺧـﺎﻟﻔﯾن
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ طﺮﻓداری وﺣﻣﺎﯾـت ﺷـﺎه ﺗـﺷﮐﯾل ﻧﻣﺎﯾـد .واﻟـﯽ ﻗﻧـدھﺎر ﮐـﻪ درﺧـدﻣت
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑود ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ)راوﻟﯾﻧﺳن(ﺧﺑـﺮداد واو ﺟﺮﯾـﺎن را ﺑـﺎ ﮔـوش ﺧـود
ﺷﻧﯾد وﺗﺻدﯾق ﮐﺮد وﻣﻧﺻورﺧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﺑل آوردﻧد .ﻣﮐﻧﺎﺗن ﺷﺎه را ﻣﻘﮫور وﻣﺟﺑور ﻧﻣـود
ﺗﺎ روی ﻣﻧـﺻورﺧﺎن را ﺳـﯾﺎه ﮐـﺮده ﺑﺮﺧـﺮی ﺳـوار ودر ﺑﺎزارھـﺎی ﮐﺎﺑـل ﺗـﺷﮫﯾﺮ ﻧﻣﺎﯾـد.
ﻣﻧﺻورﺧﺎن ھم ھﻧﮔﺎم ﺗﺷﮫﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧطﺎب وﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد :اﯾﻧـﺳت ﻋﺎﻗﺑـت ﺧـدﻣت ﺑـﻪ
ﺷﺎه؟!)(۸
ﺑﻪ ﻗول ﻏﺑﺎر،اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻋﻘﯾـده داﺷـﺗﻧد ﮐـﻪ ﺑـﺮای اداره ﮐـﺮدن ﯾـک ﮐـﺷور ،از ھﻣـﻪ
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻓﻘﺮﻋﻣـوﻣﯽ وﺷـدت اﺣﺗﯾـﺎج ﻣـﺮدم ﻋﺎﻣـل ﻣـوﺛﺮ اﺳـت وﻣﻠﺗـﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﺮداب ﻓﻘـﺮ
واﺣﺗﯾﺎج دﺳت و ﭘﺎ ﺑﺰﻧد ،ﺑﻪ ﺧود ﻣﺷﻐول ﻣﯾﮔﺮدد ودﯾﮔﺮ ﻓﺮﺻـت دﯾـدن ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـب دﺳـﺗﮔﺎه
ﺣﺎﮐﻣﻪ راﻧدارد ،واﮔﺮ ﻓﯽ اﻟﻣﺛل ﺧواﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﺳﺮاز ﻟﺟﻧـﺰار ﻓﻘـﺮ ﺑﺮدارد،ﺗﻧﮫـﺎ ﺑـﺎ ﺿـﺮب
ﻣﺷﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﻪ او را درﻗﻌـﺮ ﻣـﺮداب ﻓـﺮو ﺑﺑـﺮد .ﻣـﺻﺎرف اردوی  ۵۴ھﺰارﻧﻔـﺮی
اﻧﮔﻠﯾس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب دھﻘﺎﻧﺎن وروﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﮐم ﺑﺿﺎﻋت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷد ،وﺗﺰﺋﯾد ﻣﺎﻟﯾﺎت زﻣﯾن
ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎت ﮔﻣﺮﮐﯽ ،ﮐﻣﺮ دھﻘﺎﻧـﺎن را روز ﺗـﺎروز ﺧـم ﻣﯾﮐـﺮد .اﯾﺟـﺎد ﺧـﺻوﻣﺗﮫﺎی
ﻗوﻣﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻟﺳﺎﻧﯽ وﻣذھﺑﯽ ،ﯾﮐﯽ دﯾﮔﺮ از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﻧﮔﻠﯾس ﺑود ﮐﻪ درﻣﯾـﺎن
ﻣﻠت داﻣن زده ﻣﯾﺷد(۹).
ﻣوھن ﻻل ،ﻣﺗذﮐﺮ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ از ﻧﯾﻣﻪ ھﺎی ﺳﺎل  ۱۸۴۰ﺑﺑﻌد ﻧﺮخ ﻏﻠﻪ در ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل
ﺻﻌود ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﻧﮔﻠﯾس ھﺎ ﻏﻠﻪ ﺟﺎت را ﺑﻪ ﻗﯾﻣت ﮔﺰاف ﻣﯽ ﺧﺮﯾدﻧد ودر ﮔداﻣﮫﺎ ذﺧﯾـﺮه
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ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد و در ﺑﺎزارھﺎی ﺑﺮای ﺧﺮﯾد ﻣﺮدم ﭼﯾﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺑدﯾن ﺳﺑب ﻗﺣطﯽ
وﻓﺎﻗﮔﯽ داﻣﻧﮔﯾﺮ ﻣﺮدم ﺷد وﺷﮐﺎﯾﺗﮫﺎ ازدﺳت اﻧﮔﻠﯾس ھﺎﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓت،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧـد ":اداره
اﻧﮔﻠﯾس ﮔﻧدم ﻓﺮوﺷﺎن وﮐﺎه ﻓﺮوﺷﺎن وﻏﯾﺮه راﺛﺮوﺗﻣﻧد ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺰاده ھﺎ واﺷﺮاف را
ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣواﺟﻪ ﮐﺮد و ھﺰاران ﻏﺮﯾـب وﻧـﺎﺗوان را از طﺮﯾـق ﻓـﺎﻗﮔﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﺳـوق داد".
ﻣﻼھﺎ ﻧﯾﺰ ﮐﻪ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت وﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺷﺎه را در رﻓﻊ ﻣﺷﮐﻼت ﻣﺮدم دﯾدﻧـد  ،درﻧﻣﺎزھـﺎی
ﺟﻣﻌــﻪ ﻧــﺎم ﺷــﺎه را از ﺧطﺑــﻪ ﺑﺮاﻧداﺧﺗﻧــد وﯾــﺎ ﺑـﻪ ادای ﻧﻣــﺎز ﺟﻣﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﻣــﯽ ﺷــدﻧد.
ﻣﻼﺷﮐورواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﻣﯾﮔﻔت :ﭼون ﻣﻼھﺎ ﮐﺷور را ﺗﺣت اﺷـﻐﺎل اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ ﻣـﯽ
ً
ﺷﺮﻋﺎ در ﻣﻧﺎﺑﺮ ﻣﺳﺎﺟد ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﺷﺎه
ﺑﯾﻧﻧد وﺷﺎه را اﺳﯾﺮی دردﺳت اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ  ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن
ﻧﺎم ﺑﺑﺮﻧد(۱۰).
ﺣذف ﻧﺎم ﺷﺎه از ﺧطﺑﻪ در ﻣﻧﺎﺑﺮﻣﺳﺎﺟد ،ﺑﯾﺎﻧﮔﺮاوج ﺗﻧﻔﺮ ﻣﺮدم از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ،اﯾن
ﺷﺎه ﭘوﺷﺎﻟﯽ ﺑود .ﺑﻌد ازﻧﯾﻣﻪ ﺳﺎل  ،۱۸۴۰ﺑﺮﺧﯽ ﺷورش ھﺎی ﺑطور ﭘﺮاﮐﻧده  ،در ھﻠﻣﻧـد
ﺑﻪ رھﺑﺮی اﺧﺗﺮﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻋﻠﯾﺰاﺋﯽ ودرﮐﻧﺮ ﺑﺮھﺑﺮی ﺳﯾدھﺎﺷم ﺧﺎن ﮐﻧـﺮی ودر ﻧﻧﮔﺮھـﺎر
ﺑــﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻋﺑــداﻟﻌﺰﯾﺰﺧﺎن ﺟﺑﺎرﺧﯾــل ودرﻣــﺎه اﮐﺗوﺑﺮﺗــﺎ دوم ﻧــوﻣﺑﺮ  ۱۸۴۰درﭘــﺮوان
ﺑﺮھﺑﺮی ﻣﯾﺮ ﻣﺳﺟدی ﺧﺎن ﺑﺮﺿد اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺗﺎدﻧد  ،ﻣﮔﺮ ﭼون اﯾن ﺷورﺷﮫﺎ دارای
ً
ﺗﻣﺎﻣﺎ از ﺟﺎﻧب اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺷدت ﺳﺮﮐوب ﮔﺮدﯾدﻧد وﺗـﺎ ﯾـک
اﻧﺳﺟﺎم ورھﺑﺮی واﺣدی ﻧﺑودﻧد،
ﺳﺎل دﯾﮔﺮﺻدای ﺷورﺷﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻧـد ﻧـﺷد .اﻣـﺎ ﺳـﺎل ﺑﻌـد) در ۲ﻧـوﻣﺑﺮ  (۱۸۴۱ﻣـﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﯾﺎم ﮐﺮدﻧد وﺑﺎ واردﮐﺮدن ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺷﻣن،اﺑﺗدا ﻣﮐﻧـﺎﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧـده ﺳﯾﺎﺳـﯽ
اﻧﮔﻠﯾس را درﮐﺎﺑل ﮐﺷﺗﻧد وﺳﭘس ۱۶۵۰۰ﻧﻔﺮازﻗـﺷون اﻧﮔﻠـﯾس در ﺑـﯾن راه ﮐﺎﺑـل -ﺟـﻼل
اﺑﺎد ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯾﺳت ﮐﺮدﻧد ۱۳ -۶).ﺟﻧوری  (۱۸۴۲درﯾک ﮐﻼم ،ھدف اﻧﮔﻠﻳس از ﺗﺟﺎوز ﺑـﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻳن ﺑود ﺗﺎ در ﺻورت اﻣﮐﺎن ﺳﺮﺣدات ھﻧد را ﺗـﺎ درﻳـﺎى آﻣـو ﺑـﺎﻻ ﺑﮐـﺷد و در
ﻏﻳﺮ اﻳن ﺻورت ﮐوه ھﺎى ھﻧدوﮐش را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﺮﺣد طﺑﻳﻌﻰ و ﺗـﺳﺧﻳﺮ ﻧـﺎ ﭘذﻳﺮھﻧـد در
ﺑﺮاﺑﺮ روس ھﺎ ﻗﺮار ﺑدھد ،وﻟﻰ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑـﺎ اﺗﺣـﺎد وﯾﮐـدﻟﯽ و ﻗﯾـﺎم ﺑﺮﺿـد ﺳـﻠطﻪ
ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﺷﺗﯽ ﻣﺣﮐﻣﯽ ﺑﺮدھن اﺳﺗﻌﻣﺎراﻧﮔﻠﯾس ﮐوﺑﯾدﻧد واﻧﮔﻠﯾس ﺑﻪ آرزوﻳش ﻧﺮﺳﻳد.

حمله امريکا برافغانستان
در ۱۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔواری در اﻣﺮﯾﮐﺎ رﺧداد ﮐﻪ ﺟﺎن ) ( ٣٠٦٧اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮔﻧـﺎه
را ﮔﺮﻓت .اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑن ﻻدن را ﻣﺗﮫم ﮐﺮد وﺳﭘس ﺑﺎﺑدﻧﺑﺎل ﮐﺷﯾدن ﺷورای اﻣﻧﯾـت
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ﻣﻠل ﻣﺗﺣد وﺑﺎ ھﻣﺮاھﯽ ۴۰ﮐﺷور ﺟﮫﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮔوﻧﯽ رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ودﺳﺗﮔﯾﺮی ﺑـن ﻻدن
رھﺑﺮ اﻟﻘﺎﻋده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺳت ﺑﻪ ﺗﮫﺎﺟم ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زد و دوﻣﺎه ﺗﻣﺎم ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﺑﻣـب
ھــﺎی ھﻔــت ھﺰارﮐﯾﻠــوﺋﯽ ﺑﺮﺳــﺮﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن طﺎﻟﺑــﺎن را از ﻗــدرت ﺳــﺎﻗط ﮐــﺮد و ﺑــﺎ
رھﻧﻣﺎﺋﯽ وھﻣﯾﺎری اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﺑن ﻻدن در دره ھﺎ وﮐـوه ﭘﺎﯾـﻪ ھـﺎی اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
ﮔﺷت ،ﻣﮔﺮ اﺛﺮ از ﺑن ﻻدن ﻧﯾﺎﻓت .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑن ﻻدن ﺑـﺎ ﮐﻣـک ھﻣـﯾن اﺋـﺗﻼف ﺷـﻣﺎل ﺑـﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد و ﺗـﺎ روز ﻣـﺮﮔش درﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن ﺗﺣـت ﻧظـﺮ وﻣﺮاﻗﺑـت اﺳـﺗﺧﺑﺎرات
ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﮐﺷور درﻣﻧطﻘﻪ ﭼﺗﺮال ﻣﺛل ﯾک رھﺑﺮ ﻣذھﺑﯽ ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام ﻧﮔﮫداری ﻣﯾﺷد.
ﺳﺮﻳک ارﻳﺳون) رﺋﻳس ﭘﺮوژه اﻣﻧﻳت ﻣﻠـﻰ ﻣﺮﮐـﺰﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠـﻰ ﭘـوﻟﻳس در واﺷـﻧﮔﺗن(
ﻣوﻟف آﺛﺎر ﻣﺗﻌدددر ﺑﺎرۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎور اﺳت ﮐﻪ اوﺿـﺎع اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن در ﺷـﺮاﻳط
ﻋدم ﺗوﺳﻌﻪ ﻗواى ﺻﻠﺢ و ﻓﻘدان ﺗﻼش ﺟدى ﺑﺮاى ﺑﺎزﺳﺎزى اﻗﺗﺻﺎدى ﺑـﻪ ﺳـوى اﻧﺎرﺷـﻰ
اﻧﮐﺷﺎف ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد .ﺗﻠﻔﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺮﻣﺮدﻣـﺎن ﻣﻠﮐـﻰ ﺗﺣﻣﻳـل ﺷـده ﻋﺎﻣـل
ﻣﺰﻳد ﺑﺮاﻳن اﻣﺮﮔﺮدﻳده اﺳت  .ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﻳک ﻣﺣﻔل ﻋﺮوﺳﻰ در روزﮔﺎن )اول ﺟوﻻى( ﮐﻪ
ﻣﻧﺟــﺮ ﺑــﻪ ﻗﺗــل  ١٥٠ﻧﻔــﺮ ﻣﻠﮐــﻰ ﮔﺮدﻳــد  .اﻳــن ﻣﻘــﺎم اﻣﺮﻳﮐــﺎﺋﻰ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﺳﻳﺎر دﻗﻳﻘــﻰ در
ﻟوﻣوﻧددﻳﭘﻠوﻣﺎﺗﻳک)ﻣﻰ  (٢٠٠٢ﺑﭼـﺎپ رﺳـﺎﻧده و در ﺑﺧـﺷﻰ از آن ﻣﻳﮔوﻳـد » :رﻗـم ﺣﻘﻳﻘـﻰ
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻠﮐﻰ ﻧﺎﺷـﻰ از ﺑﻣﺑﺎردﻣـﺎن اﻣﺮﻳﮐـﺎ در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن را ﮐـﻪ ﺑﺎﻟﺗـدرﻳﺞ ﻣوﺟـب
ﺗﺣﺮﻳک ﺧﺷم ﻣﺮدم ﻣﻳﮔﺮدد ،ﮐﺳﻰ ﺑدرﺳﺗﻰ ﻧﻣﻰ داﻧد،اﻣﺎ طﺑق ﺳﺮوى دﻗﻳﻘﻰ ﮐﻪ ازﺟﺎﻧب ﻳک
اﻗﺗﺻﺎد دان ﭘوھﻧﺗون »ﻧﻳواﻣﭘﺷﻳﺮ« )ام .دﺑﻠﻳو .اروﻟد( ﭘس از ﮔﻔت و ﺷﻧﻳد ﺑﺎ ﺗﻌـداد زﻳـﺎدى
از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﺎت ﮐﻣک ﺑﺷﺮى و ژورﻧﺎﻟﻳﺳﺗﺎن ﺻـورت ﮔﺮﻓﺗـﻪ اﺳـت  ،طـﻰ  ٨ھﻔﺗـﻪ
اول ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ ،ﺗﻌداد ﺗﻠﻔـﺎت اﺷـﺧﺎص ﻣﻠﮐـﻰ  ٣٧١٢ﻧﻔـﺮ ﺑـوده اﺳـت .اﻳـن ﺗﻌـداد
زﻳﺎدﺗﺮ از ٣٠٦٧ﻧﻔﺮى اﺳت ﮐﻪ در اﻧﻔﺟﺎر ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮﻧﻳوﻳﺎرک ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳدﻧد(۱۱ ).
ﺑﺮاﯾن ﻋده ﺑﺎﯾد ۳۰۰۰ھـﺰار طـﺎﻟﺑﯽ را اﻓﺰودﮐـﻪ از ﺳـوی ﺟﻧـﺮال دوﺳـﺗم درﺑـﯾن
ﮐﺎﻧﺗﯾﺮھﺎ ﺳﺮﺑﺳﺗﻪ در دﺳﻣﺑﺮ ۲۰۰۱ﺗﯾﺮﺑﺎران وﺧﻔﻪ ﺷدﻧد وﺑﻌـد در زﯾـﺮ رﯾـگ ھـﺎی دﺷـت
ﻟﯾﻠﯽ ﺷﺑﺮﻏﺎن دﻓن ﮔﺮدﯾدﻧد .اﻟﺑﺗﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮدﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ۴۰۰۰ﻧﻔﺮﮐـﺷﺗﻪ
را دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﻧﺎﺗو درﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۰۶اﻋﻼن ﻧﻣود ودر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۲۰۰۷رﻗم اﯾن ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ۸۰۰۰ﻧﻔﺮﺷﺑﻪ ﻧظﺎﻣﯽ وﻏﯾـﺮ ﻧظـﺎﻣﯽ ﺑـﺎﻻ ﮔﺮﻓـت وﺳـﺎل
 ۲۰۰۸ﺧطﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾن ﺳﺎل از ﻟﺣﺎظ ﮐﺷﺗﺎر اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﮔﺮﻓﺗـﻪ ﺷـده
اﺳت .اﻳن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﻻﺑد ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺗﻌداد ﻣﺟﺮوح وﻣﻌﯾوب ھم ﺑﺎ ﺧـود داﺷـﺗﻪ ﮐـﻪ ﻣﺟﻣـوع
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آﻧﮫﺎ درﺣدود  ۴۰ھـﺰار ﻧﻔـﺮ ﻣﯾﺮﺳـد واﯾـن ﺧﯾﻠـﯽ زﻳـﺎدﺗﺮ از ٣٠٦٧ﻧﻔـﺮى اﺳـت ﮐـﻪ در
اﻧﻔﺟﺎر ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﻧﻳوﻳﺎرک ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳدﻧد.
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯾﮫﺎن درﮔﺰارش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوداز زﺑﺎن ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺟﻼﻟﯽ)ﯾﮐﯽ ازﮐﺎﻧدﯾـد ان
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ( اﻣﺮوزﻧوﺷت ":درﺗـﺎرﯾﺦ  ۲۹ﻓـﺮوردﯾن)ﺣﻣـل( ﮔذﺷـﺗﻪ ،در
دﯾدار ﺟﻣﻌﯽ ازاﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﻣﻘﯾم ﻧـﺎﯾﮐﺮک ھﻠﻧـد اﻋـﻼم ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﮐﻧـون  ۳۴۵۰۰ﺑـﺎر ﻧﯾﺮوھـﺎی
ھواﺋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮده اﻧـد )".ﺳـﺎﯾت آزاد اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ،ﺑﺧـش ﺧﺑـﺮ۱۵ ،
اﮐﺗوﺑﺮ(۲۰۰۸
اﯾن ﺧﺑﺮﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾن رﻗم ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از زﺑﺎن ﯾک ﻣﻘـﺎم ارﺷـد
اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد ،اﮔﺮ در ھﺮﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﯾک ﻧﻔﺮ ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد ۳۴۵۰۰ﻧﻔـﺮ واﮔـﺮ ﮐﻣـﯽ
ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﯾم و در ھﺮﺣﻣﻠﻪ ھواﺋﯽ ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن را ده ﻧﻔـﺮ ﺑـﺷﻣﺎرﯾم )
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣوارد از ﺻد ﻧﻔﺮ ھم ﮔذﺷﺗﻪ اﺳت( ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻣـل  ۱۳۸۷ﺣـدود ۳۴۵۰۰۰
اﻓﻔـﺎن ﮐـﻪ ﺑﯾـﺷﺗﺮﺷﺎن ﭘــﺷﺗﺗون ﺑـوده اﻧـد ،ﺟـﺎن ﺧــود را ازدﺳـت داده اﻧـد .اﯾﻧـﺳت ﻗﯾﻣــت
ﺑﺎزﺳﺎزی و دﻣوﮐﺮاﺳـﯽ اﻣﺮﯾﮐـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻓﻘﯾـﺮو ﺑﯾـﺳواد و ﺑـﺷدت ازادی دوﺳـت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت زﻋﺎﻣت ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ﻋﺮﺿﻪ ﺷده اﺳت.

از بمباران امريکا بوی نفت می آيد
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻟﺣﺎظ ﻣوﻗﻌﯾت ژﺋوﭘوﻟﯾﺗﯾک ﺧود درﻗﺮن  ،۱۹ﺗﺣت ﻓﺷﺎر دول
اﺳــﺗﻌﻣﺎری اﻧﮔﻠــﯾس وروﺳــﯾﻪ ﻗﺮارداﺷــت ،روﺳــﯾﻪ ﻣﯾﺧواﺳــت ﺑــﻪ ﺛﺮوﺗﮫــﺎی ھﻧــد از راه
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت ﯾﺎﺑد ،وﻟﯽ اﻧﮔﻠﯾس ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯾـﺷد .در ﻗـﺮن  ،۲۱اﯾـن ﮐـﺷور زﯾﺮﺑﻣﺑـﺎران
اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺧﺎطﺮدﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺎه ھﺎی ﻧﻔت آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ و آﻧﺮا ﮐوﺗﺎه ﺗـﺮﯾن راه
ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﻪ ﺗﺷﺧﯾص داده اﺳـت .اﻣﺮﯾﮐـﺎ ﻣﯾﺧواھـد ﺑﮫﺮﻗﯾﻣﯾﺗـﯽ ﺷـده ﻳـک
ﻣﺣﻳط ﻣطﻣﺋﻧﯽ را ﺑﺮای اﺳﺗﺧﺮاج و راه ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ذﺧـﺎﯾﺮاﻧﺮژی آﺳـﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧـﻪ و درﻳـﺎی
ﺧﺰر ﺗﺿﻣﻳن ﮐﻧد .ﻣـﺳﺎﻋﯽ اﻣﺮﻳﮐـﺎ در اﻳـن راﺳـﺗﺎ در زﻣـﺎن ﺣﮐوﻣـت ﮐﻠﻳﻧـﺗن آﻏـﺎز ﺷـد،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻧﺗﺎﮔون ﻧﺧﺳﺗﻳن ﺗﻣﺎس را ﺑﺎ ﻗوای ﺟﻧﮔﯽ آذر ﺑﺎﺋﻳﺟﺎن  ،ﮔﺮﺟﺳﺗﺎن  ،ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ،
ﻗﻳﺮﻏﺰﺳﺗﺎن و ازﺑﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار ﺳﺎﺧت و ﺑﻪ اﻳن ﮐﺷورھﺎ ﮐﻣﮐﮫﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و آﻣوزﺷﯽ را
ﭘﻳﺷﻧﮫﺎدﮐﺮد.
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ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﻣﺮﯾﮐﺎ از ھﻔت ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳود ﺧـود را ﻣـﺻﺮوف ﺑﻣﺑـﺎران ﺧﺎﻧـﻪ وﮐﺎﺷـﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﻣﻧﺎطق ھم ﻣـﺮز ﺑـﺎ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن در ﺟﻧـوب وﺟﻧـوب ﺷـﺮق وﺟﻧـوب ﻏـﺮب اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت  .ﻧﯾﺮوھﺎی اﺋﺗﻼف ﺿد ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﺮھﺑـﺮی اﻣﺮﯾﮐﺎ،ﭘﯾوﺳـﺗﻪ ﻣﺣـﻼت ﻣـﺳﮐوﻧﯽ
اﻗــوام ﭘــﺷﺗون را از زﻣــﯾن وھــوا ﺑﻣﺑﺎردﻣــﺎن ﻣﯾﮐﻧﻧــد ﮐــﻪ ﺳــﺑب ﺗﻠﻔــﺎت ﮐودﮐــﺎن ،وزﻧــﺎن
وﺳﺎﻟﻣﻧدان واﻓﺮادﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾﺷود .ﯾﮐﯽ از ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎرز آن ﺑﻣﺑﺎردﻣـﺎن ﻗﺮﯾـﻪ ﻋﺰﯾـﺰ
آﯾﺎد ﺷﯾﻧدﻧد در۲۲ﺳﭘﺗﻣﺑﺮﺑود ﮐﻪ در آن  ۹۱ﻧﻔﺮ ﻏﯾﺮ ﻧظـﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﮫـﺎی ﺧـود را ازدﺳـت د
ادﻧد .ازﺟﻣﻠﻪ  ۶۰ﻧﻔﺮ آن را ﮐودﮐﺎن و ۱۵ﺗن آن را زﻧﺎن ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدادﻧـد .اﯾـن ﺟﻧﺎﯾـت ﻧـﻪ
ﺗﻧﮫﺎ ﺧﺷم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧت ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ،از ﺟﻣﻠـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـل
ً
رﺳـﻣﺎ
ﻣﺗﺣد را وادار ﺳﺎﺧت ﻣوﺿوع را از ﻧﺰدﯾک ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺮارﺑدھد وﮔﺰارش آﻧﺮا
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎﺗو ارﺳﺎل ﮐﻧد .رﺋﯾس ﺟﻣﮫـور ﮐـﺮزی ﻧﯾـﺰ ﻣﺟﺑـور ﺷـد ﺑـﻪ دﻟﺟـوﺋﯽ ﻣـﺻﯾﺑت
رﺳﯾدﮔﺎن ﺑﭘﺮدازد واﻧﺰﺟـﺎر ﺧـود را از اﯾﻧﮔوﻧـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻏﯾﺮدﻗﯾـق ﺑﯾـﺎن ﮐﻧـد .ﮐـﺮزی ﺑـﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﻋﺰﯾﺮاﺑﺎد اﻋﺗﺮاف ﻧﻣودﮐﻪ از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو او ﺑﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻧـﺎﺗو واﻣﺮﯾﮐـﺎ
از اﯾن ﻧﺎﺣﯾﻪ ﺷﮐﺎﯾت ﮐﺮده اﺳت ،اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳـﺧﻧﺎن او ﮔـوش ﻧـداده اﻧـد .در ﻓـﺮدای اﯾـن
اظﮫﺎرات ﻧﯾﺮوھﺎی ﻧﺎﺗو در وﻟﺳواﻟﯽ ﺳﻧﮔﯾن وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد دوﻗﺮﯾﻪ را ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮐﺮدﻧـد ﮐـﻪ
در آن  ۲۵۰ﻧﻔﺮ زن وﮐودک وﻣﺮدﮐﺷﺗﻪ وﻣﺟﺮوح ﮔﺮدﯾدﻧد .اﯾن ﺧﺑﺮ از ﺗﻠوﯾوزﯾون آرﯾﺎﻧـﺎ
ﮔﺰارش ﯾﺎﻓت وﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ازﺗﺑﺻﺮه در ﺑـﺎره آن ﺧـود داری ﻧﻣودﻧـد].درﭘـﻧﺟم
ﻣﺎه ﻣﯽ  ۲۰۰۹ﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺑﺮﻗﺮﯾﻪ ﮔﺮاﻧﯽ در وﻟـﺳواﻟﯽ ﺑـﺎﻻﺑﻠوک ﻓـﺮاه ﺑﻣﺑﺎردﻣـﺎن
ﻧﻣودﻧد ﮐﻪ در اﺛﺮآن ﺑﻘول ﻣﺮدم ﻣﺣل  ۱۴۷ﻧﻔﺮ ﺟـﺎن ھـﺎی ﺷـﯾﺮﯾن ﺧـود راﺑﺎﺧﺗﻧـد .ﻓﺮﯾـﺎد
اﻋﺗـﺮاض ﻣـﺮدم ﻣﺣـل ﺑـﻪ ﮔـوش ﺟﮫﺎﻧﯾــﺎن رﺳـﯾد واﻣﺮﯾﮐـﺎ ﻓﻘـط ﻗوﻣﺎﻧـدان ﻧﯾﺮوھـﺎی ﺧــود
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺑدل ﮐﺮد وﺳﻔﯾﺮ آن ﮐﺷور ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﻣـدﮐﺮزی ﺑـﻪ وﻻﯾـت ﻓـﺮاه رﻓـت
واز ﻣﺻﯾﺑت رﺳﯾدﮔﺎن ﻣﻌذرت ﺧواﺳت وﺳﭘس وﻋده داد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻣـﺎر ﻣﺟـدد ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎی
ﻣﺮدم ﻣﺻﯾﺑت رﺳﯾده ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺧواھد ﺷد وﻟﯽ از ﻋﺰﯾﺮان ازدﺳت رﻓﺗـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧـﺎن
آور ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود ﺑودﻧد ﺗذﮐﺮی داده ﻧﺷد .ﭘس از اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ ده ھﺎ ﻣورد دﯾﮔﺮ درﻧﻘﺎط
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧوب وﺟﻧوب ﺷﺮق ﺗﮐـﺮار ﺷـده اﺳـت،ﻣﮔﺮ ﻣﺮﺟﻌـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ داد ﻣـﺮدم ﻣـﺻﯾﺑت
رﺳﯾده ﺑﺮﺳدﺗﺎھﻧوز ﺳﺮاغ ﻧﻣﯾﺷود .ﺗﺎزه اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯾﺎن اﻋﺗﺮاف ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺑﺮاﺛـﺮ ﺑﺎزرﺳـﯽ
ﻣﺟدد ﻣوﺿوع ﮔوﯾﺎ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎت در ﺑﺎﻻﺑﻠوک ﺑﺮاﺛﺮاطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺻـورت
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ﮔﺮﻓﺗﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب ﻣﺮاﺟﻊ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﯾده اﺳت وﺗﻌداد ﺗﻠف ﺷده ﮔﺎن از  ۲۶ﻧﻔـﺮ
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻧﺑوده اﻧد[.

مقايسه کرزی با شاه شجاع :
از ﺗﺟﺎوز اول اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ  ۱۷۰ﺳﺎل از آن ﺳﭘﺮی ﻣﯾﺷود،
ﻣﺮدم ﻧﺎم ﺷﺎه ﺷﺟﺎع را ﺑﺎ ﮐﺮاھت وﻧوﻋﯽ ﺳﺑﮐﯽ و ﻧﻔﺮت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﻧد واز آن ﭘـس
ھﺮﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﯾک ﮐﺷور ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻗدرت رﺳـﯾده،ﻣﺮدم ﺑـﺮای اﺑـﺮاز
ﻧﻔﺮت دورﻧﯽ ﺧود از ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ  ،او را ﺑﺎ ﻧﺎم" ﺷﺎه ﺷﺟﺎع" درﺗﺮازوی ارزش ﻣﯾﮔذارﻧد
وﺑﻌد ﻣﯾﮔوﯾﻧد:اﯾﻧک" ﺷﺎه ﺷﺟﺎع دوم" ﯾﺎ "ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺳوم"وﻏﯾﺮه .ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧـﻪ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن در
ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﮐﺮﮐﺗﺮ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﮔوﻧﻪ روﺑﺮو ﺷده ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻟﺣـﺎظ ﻗـدرت
وﺻﻼﺣﯾت اﺟﺮاﺋﯽ ﺧود ﺣﺗﯽ از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اول ﺑﺳﯾﺎرزﺑون ﺗﺮ وﺿﻌﯾف ﺗﺮ ﺑوده اﻧد.اﯾن
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ھﺎی ﺳﺎﺧت اﺟﺎﻧب ھﻣﮔـﯽ ﻣﺎﯾـﻪ ﺑـدﺑﺧﺗﯽ وﺳـﺮاﻓﮔﻧدﮔﯽ و رﻧـﺞ ﺑﯾﮐـﺮان ﺑـﺮای
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻧﺰد ﻣﻠت و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﮐﺷور ﻣﻧﻔور وﻣﺣﮐوم اﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی اﮐﻧون در ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺑﺳﺎ ﺟﮫﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع ﺿﻌﯾف ﺗﺮ و ﻣﻧﻔورﺗﺮ اﺳت وﺑﻪ ﯾک ﭼﮫﺮۀ ﻏﯾﺮﻣﺣﺑوب وﻏﯾﺮ ﻗﺎطﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠت
ﺧود ﭘﺷت ﮐﺮده وﺣﺎﻣﯽ ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران وﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﺳت،ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،
زﯾﺮا وی ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺗوان ﺟﻠوﮔﯾﺮی ازﮐﺷﺗﺎر ﻣﺮدم را ﺗوﺳط ﻗوﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧدارد ،ﺑﻠﮐﻪ
ﺗوان ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری را ﺑﺧﺎطﺮ دﺳت داﺷﺗن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ دوﻟت ﺧود ھم ﻧدارد.
ﻟﺷﮐﺮ ﺑﯾﮐﺎران وﮔﺮﺳﻧﻪ ﮔﺎن وﻓﻘﯾﺮان وﻣﮫﺎﺟﺮان ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ از اﯾﺮان وﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ً
ﻋﻠﻧﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﺧود را از
ﻋﺰﯾﺮان ﺧود را دراﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎ از دﺳت داده اﻧد ،ﺑﺎرھﺎ
وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود اﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧد وﻟﯽ ﮐﺮزی ﺑﺮﺿد اﯾن ھﻣﻪ ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وزور
ﮔوﺋﯾﮫﺎی ﺧودی و ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳت و درﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻣﺮه ھﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎ از دﺳت آورد
ھﺎی ﺣﮐوﻣت ﺧود ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﻧد.
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗن اﺷﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﺟو،ﻧﺎﻻﯾق ،ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ،ﺑﯽ داﻧش ،ﺑﯽ ﺗﺣـﺻﯾل وﻏﯾـﺮ
ﻣﺳﻠﮐﯽ،اﺑن اﻟوﻗت،رﺷوت ﺧور وﻓﺎﻗد اﺣﺳﺎس وطـن ﭘﺮﺳـﺗﯽ در ﭘـﺳت ھـﺎی ﺑﻠﻧـد دوﻟﺗـﯽ
وﻣﺻﺎب ﺑﻪ ﻣﺮض ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧدازی وﻗوم ﭘﺮﺳﺗﯽ  ،ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ،ﻗﺣطﯽ وﺻﻌود ﻧﺮﺧﮫﺎی
ﻣواد اوﻟﯾﻪ ،ازدﯾﺎد ﻓﻘﺮ وﺑﯾﮐﺎری ،درﮐﺷور ﺑﯾداد ﻣﯾﮐﻧد و ﻣﺮدم را ﭼﻧﺎن ﺑﯾﭼﺎره وﻏـﺮق در
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ﻏم ﺗﮫﯾﻪ ﻧﺎن وﺳﺮﭘﻧﺎه ﺑﺮای ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﭘﯾداﮐﺮدن ﯾـک ﻟـب ﻧـﺎن و
ﺳــﯾﺮﮐﺮدن ﺷــﮐم اوﻻد ﺧــود ﺑــﻪ ﭼﯾــﺰ دﯾﮔــﺮی ﻓﮐــﺮ ﮐــﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧــد .درﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﺣــدود
٦٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﮐﻣک ﺷده اﺳت ،اﻣـﺎ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻋﻠـت ﻓﻘـﺮ و ﻗﺣطـﯽ و
ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﺑﻪ ﺧوردن ﻋﻠف روی آورده اﻧد ودر ﺑﺮﺧﯽ ﻣوارد دﺳت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐودﮐﺎن ﺧود
ﻣﯾﺰﻧﻧد و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧدان ﺟوان ﺧود را دراﺧﺗﯾﺎرﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن ﻗﺮارﻣﯾدھﻧد.
ﺑﺎ آﻧﭼﻪ ﮔﻔﺗﻪ آﻣدﯾم ھﺮﮔﺎه ﻣﯾﺎن ﺣﺎﻣدﮐﺮزی وﺷﺎه ﺷـﺟﺎع دراﻧـﯽ ﮐـﻪ ھـﺮدو از ﯾـک
ﺧﺎﻧدان در دو زﻣﺎن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﺳﺮﻗدرت آﻣده اﻧد،ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﯾﯽ ﺻورت ﮔﯾﺮد ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت
ﮐﻪ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺮزی ﺑﺎ وﺟودی ﮐﻪ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﻧﺗﺧب ﺑـودن از ﺳـوی ﻣـﺮدم را ﺑـﺮای
ﺑﺎردوم ﺑﺎ ﺧود دارد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗب ﺿﻌﯾف ﺗﺮ و ﻧﺎﺗوان ﺗـﺮ از ﺷـﺎه ﺷـﺟﺎع دراﻧـﯽ ﺗـﺎ ﮐﻧـون
ﻋﻣل ﮐﺮده اﺳت .زﯾﺮا ﺷﺎه ﺷﺟﺎع دراﻧﯽ  ،ﻻ اﻗل اﯾن ﺷﺟﺎﻋت را داﺷت ﮐـﻪ از ﻧـﺎﺗواﻧﯽ
وﺑﯽ ﺻﻼﺣﯾﺗﯽ ﺧود ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﺑل اﻋﺗﺮاف ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔت :ﻣن ﺑﻧﺎم ﭘﺎﺷﺎھم،ﮐﺎری از
دﺳت ﻣن ﭘوره ﻧﯾﺳت،ﺧود ﺗﺎن ﭼﺎره ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﮐﺮزی ﻧﻪ ﺟﺮﺋت اﻋﺗﺮاف ﺑﻪ
ﻧﺎ ﺗواﻧﯽ ﺧود را دارد و ﻧﻪ از ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ او داده اﻧـد  ،اﺳـﺗﻔﺎدۀ درﺳـت ﮐـﺮده
ﻣﯾﺗواﻧد وﻧﻪ ﺷﺮاﻓت ﻣﻧداﻧﻪ از آن اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻣﯾدھد .او درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﺋت ﺑﺮطﺮﻓﯽ ھﯾﭼﯾک از
وزﯾﺮان و واﻟﯾﺎن ﻓﺎﺳد و ﺗﺑﮫﮐﺎر ﺣﮐوﻣت ﺧـود را ﻧـدارد،ﻣﮔﺮ دم از ﺻـداﻗت ھﻣﮐـﺎران
ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ ﺧود ﻣﯾﺰﻧد و از وزﯾﺮان ﻧﺎ اھل و واﻟﯾﺎن ﻏﺮق در ﻓﺳﺎد ﺗﻣﺟﯾد و ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﻧد.
ً
واﺣﯾﺎﻧﺎ اﮔﺮ وزﯾﺮ ﯾﺎ واﻟﯽ ای را از ﻣﻘﺎﻣش ﺑﺧواھد ﭘس ﮐﻧد ،ﻓﻘط ﭼوﮐﯽ اش را ﻋوض
ﻣﯾﮐﻧد ﻧﻪ ﺧودش را و ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و ﺑﺎ دادن ﻣدال و اﻣﺗﯾﺎزات
دﯾﮔﺮ از او ﺗﻣﺟﯾد ﻣﯾﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﺿﺮار اﺣﻣدﻣﻘﺑل ،وزﯾﺮ داﺧﻠﻪ را ﮐﻪ درﻧﺎ اﻣﻧـﯽ و
دزدی واﺧﺗﻼس وﻓﺮوش ﻣﻘﺎم ھﺎی ﭘوﻟﯾس ﺷﮫﺮت ﺑﺳﺰاﺋﯽ دارد ،وﻗﺗﯽ ﮐﺮزی ﺧواﺳت او
را از آن وزارت ﭘس ﮐﻧد ،ﯾـک وزارات دﯾﮔـﺮ را ﺑـﻪ وی ﭘـﯾش ﮐـش ﻧﻣـود و درﺿـﻣن ﺑـﺎ
اھدای ﻣداﻟﮫﺎی ﺻداﻗت وﺧدﻣت وﻏﯾـﺮه از وی ﺗﻣﺟﯾـد وﺗوﺻـﯾف ﺑﻌﻣـل آورد .وﯾـﺎ وﻗﺗـﯽ
ﻣﻌﺎون او اﺣﻣدﺿﯾﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻋﻠﻧﯽ ﺧـود را از وی اﺑـﺮاز ﮐﺮد،وﺑﺣﯾـث ﻋـﺿوﺟﺑﮫﻪ ﻣﻠـﯽ
ﺑﺮﺿد وی ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﯾـت ﭘﺮداﺧـت ،او ﻧﺗواﻧـﺳت وی را ازﺗـوﺑﯾﺦ ﻗـﺮار ﺑدھـد و ﯾـﺎ ﺧـود از
ﮐﺎرﮐﻧﺎر ﺑﺮود و ھﺮ روزﺑﺎ اﺣﺳﺎس اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﺧود در ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ روﺑﺮو ﻣﯾـﺷد
ودم ﺑﺮﻧﻣﯽ آورد.
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ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﮥ روزﻧﺎﻣﻪ  ٨ﺻﺑﺢ :ﮐـﺮزی از ﺗﮐـﺮار ﺗﺟﺮﺑـﻪ دھـﻪ  ۷۰و  ۸۰ﻣـﯾﻼدی
ھﺮاس دارد .اﻣﺎ دو ﺳﻧﺎرﯾوی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺮس ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺮزی از ﮔﺮﻓﺗﺎر ﺷدن ﺑﺎ روزﮔﺎر
داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾبﷲ و ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﺳت :ﺑﺎ ﺧـﺮوج از اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن در ۱۹۸۹ﻣـﯾﻼدی،
ﺷورویھﺎ دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺧود را ﺑﻪ رھﺑﺮی داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾبﷲ در ﮐﺎﺑل ﻣﺳﺗﻘﺮ ﮐﺮدﻧد.
اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد از ﺧﺮوج ﺷورویھﺎ و ﻗطﻊ ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ از ﮐﺎﺑـل ﮔـﺮوهھـﺎی
ﺗﻧدروی ﻣﺟﺎھدﯾن ﮐﺎﺑل را ﮔﺮﻓﺗﻧد .ﺳﭘس طﺎﻟﺑﺎن آﻣدﻧد و او را ﮐـﻪ در دﻓﺗـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـل
ﭘﻧﺎه ﺑﺮده ﺑود ،ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾنﮐﻪ دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺧﺎرﺟﯽ ﺑود ﮐﺷﺗﻧد و ﺑﻪ دار آوﯾﺧﺗﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اﯾنﮐـﻪ طﺎﻟﺑـﺎن ھﻣﯾـﺷﻪ ﮐـﺮزی و دوﻟـﺗش را دﺳـت ﻧـﺷﺎﻧده ﺧـﺎرﺟﯽھـﺎ
ﺧواﻧده و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧش ﺳوءﻗﺻد ﮐﺮدهاﻧد ،ﺗـﺻوﯾﺮی ﻣﺣﺗﻣـل ﮐـﻪ ﮐـﺮزی از ﺳﺮﻧوﺷـت
ﻣﺣﺗوم ﺧود و دوﻟﺗش در دﺳت ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺷﮐﺳت و ﮐﺷﺗن ﯾک رﺋـﯾس دوﻟـت را
ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﺷﺎﺑﻪ در ﭘﺮوﻧده ﺧود دارد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻪ ﺷدت ﺑﺮای ﮐﺮزی ﺗﺮﺳﻧﺎک ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﻧﯾﺰ ﺣﺎﮐم دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﻧﮔﻠﯾس در ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯾﻼدی ﺑود ﮐـﻪ ﺑـﻪﺧـﺎطﺮ
ﭘﯾﻣﺎنھﺎﯾش ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽھﺎ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗﺮار داﺷت و ﭘس از ﺧﺮوج اﻧﮔﻠﯾسھﺎ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﯾد.
در واﻗﻊ از ﻟﺣﺎظ ﺷﺟﺮه ﻗﺑﯾﻠﻪای ،ﮐﺮزی از ھﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﻪ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع اﺳت و طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾـﺰ از
ﻗﺑﯾﻠﻪای اﺳت ﮐﻪ دوﻟت ﺷﺎه ﺷﺟﺎع را در  ۱۸۴۲ﺳﻘوط داد .اﯾن ﺗﺣﻠﯾـل ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻣﮐـن
اﺳت ﮔﺰاف ﺑﻪ ﻧظﺮ ﺑﺮﺳد ،اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘدﯾدهای اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾوﻧد ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ و رواﯾتھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد .ﺧود ﮐﺮزی ھﻣـﯾن ﭼﻧـدی ﭘـﯾش در ﯾـک ﻣـﺻﺎﺣﺑﻪ ﮔﻔـت
ﻧﮔﺮان ﻗﺿﺎوت اﻓﻐﺎنھﺎ در ﻣورد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دوﻟت ﺧود اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻورت ﺗﻠوﯾﺣﯽ اﺷـﺎره
ﺑﻪ ﺗﺮس از ھﻣﺎن ﻗﺿﺎوت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻪﺧﺎطﺮ ﺑﺳﺗن ﭘﯾﻣﺎن اﺳﺗﺮاﺗﮋﯾک ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ دارد.
ﭘﺎﯾﺎن ۲۰۰۸ /۸ /۱۱

رويکردھا
 -۲ -۱ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ،دوﻧﺎﺑﻐﻪ ﺳﻳﺎﺳﻰ -ﻧظﺎﻣﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺮن  ،١٩ﭼﺎپ ﺳوﻳدن  ،ص ۱۸۵
 -۳ﻏﺑﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾﺮﺗﺎرﯾﺦ،ص ۵۳۴
 -۴ﻣوھن ﻻل ،زﻧدﮔﯽ اﻣﯾﺮدوﺳت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن ،ﺗﺮﺟﻣـﻪ دﮐﺗـور ھﺎﺷـﻣﯾﺎن ،ﭼـﺎپ اﻣﺮﯾﮐـﺎ ،ج ،۲ص
۲۸۷
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 -۵ﻏﺑﺎر،ھﻣﺎن اﺛﺮ،ص ۵۳۷ -۵۳۵
 -۶ﻣوھن ﻻل،زﻧدﮔﯽ اﻣﯾﺮدوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن،ج ،۲ص۳۰۷،۳۰۹ -۳۰۶
 -۷ﻣﯾﺮزاﻋطﺎﻣﺣﻣدﺷﮐﺎرﭘوری ،ﻧوای ﻣﻌﺎرک ،ص،١۵١ﻣوھن ﻻل ،ج، ۲ص ۳۰۸
-۸ﻣوھن ﻻل ، ،ج ،۲ص۲۹۴
 -۹ﻏﺑﺎر ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ
-۱۰ﻣوھن ﻻل ،ج،۲ص، ۲۴۱ ،۲۳۸،۲۳۹
--١١ﻟوﻣوﻧددﻳﭘﻠوﻣﺎﺗﻳک،ﻣﻰ ٢٠٠٢
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مقالۀ سی وسوم

دفاع از کرزی،خاک زدن بچشم ملت است؟
)ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده در (٢٠١٢ /٩ /٥

ﯾﮐﯽ از ھواداران ﮐﺮزی ﻣﻘﯾم ﻓﺮاﻧﺳﻪ ،در ﺟواب ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﻣن ﮐﻪ در آن از ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﻪ ﺑودم |ﺗﺎ
ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده  ٦٤ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮزی را اﺳﺗﯾﺿﺎح
ﮐﻧﻧد ،ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ ﭘدر آﻗﺎی ﮐﺮزی از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
ﻧﺎﻣدار ﻗﻧدھﺎر ﺑود وﻧﺑﺎﯾد از ﺿﻌف وﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎی ﮐﺮزی
ﺳﺧن زد.
ﻧﮐﺗﻪ اﺳﺎﺳﯽ دراﯾن اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮﭘدر ﮐﺳﯽ آدم ﺧوب وﻧﯾﮐﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺿﺮوری وﺣﺗﻣﯽ
ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﭘذﯾﺮﯾم ﮐﻪ ﭘﺳﺮش ﻧﯾﺰ آدم ﺧوﺑﯽ ﺧواھد ﺑود .ﻓﻘط ﻋﻣﻠﮐﺮد ﺷﺧص ﻣﺣﮐﯽ اﺳت
ﺑﺮای ﻗﺿﺎوت ﻣﺮدم در ﻣورد آن ﺷﺧص ﮐﻪ وی را ﺧوب وﯾﺎ ﺑد ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد .ﺳﺧن
ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳت ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ اﻧد:
پشت نام پدرچی ميگردی؟

پدر خويش باش اگر مردی!

ﭘدر ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ،ﺗﯾﻣورﺷﺎه ھم ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺗدری ﺑود و ﻋظﻣت اﻣﭘﺮاﺗوری
اﺣﻣدﺷﺎھﯽ را ﻣﺛل ﭘدرﺧود ﺣﻔظ ﮐﺮد وﻟﯽ ﭘﺳﺮش ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ ﺗﺎج وﺗﺧت
ﮐﺎﺑل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾد ﻧﯾﻣﯽ از ﮐﺷور را ﺑﻪ رﻧﺟﯾت ﺳﻧگ زﻋﯾم ﭘﻧﺟﺎب واﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑدھد ﺗﺎ
ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﺮﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺟﻠوس داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﻣﺮﮔﺑﺎر ودﺷﻣن ﺳوز
ﮐﺎﺑﻠﯾﺎن درﻧوﻣﺑﺮ  ١٨٤١روﺑﺮوﮔﺮدﯾد و ﺑدﺳت ھﻣوطﻧﺎن ﺧود در ﺟﺑﻪ زار ﺳﯾﺎه ﺳﻧگ ﮐﺎﺑل
ﺑﺎ ﻓﺿﯾﺣت ﮐﺷﺗﻪ ﺷد وﻧﺎم ﺑدی در ﺗﺎرﯾﺦ از ﺧود ﺑﺟﺎی ﮔذاﺷت ،وﺑﻌد از آن ﻧﺰد اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ
ﺑﺣﯾث ﺳﻣﺑول وطﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷد.
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ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ھﺎی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وﺷﻧﯾدن ودﯾدن ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻧظﺎﻣﯽ،اﻗﺗﺻﺎدی واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺻﺎﺣب ﻧظﺮان اﻓﻐﺎن ﺑﻪ اﺛﺑﺎت ﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ﺣﮐوﻣت
ﮐﺮزی ﯾﮐﯽ از ﻧﺎﮐﺎم ﺗﺮﯾن،ﺿﻌﯾف ﺗﺮﯾن ،ﻓﺎﺳد ﺗﺮﯾن ،آﻟوده ﺗﺮﯾن وﻏﯾﺮﻣﻠﯽ ﺗﺮﯾن ﺣﮐوﻣت
ھﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
١١ﺳﺎل ﺣﮐﻣﺮاﻧﯽ ﺿﻌﯾف ،وﺑﯽ رﻣق ﮐﺮزی ﺑﺎ ﺣﺿور ﯾﮐﻧواﺧت ﺟﻧﮔﺳﺎﻻن
ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺗوأم ﺑﺎ ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده ﻣﺎﻟﯽ ،رﺷوت واﺧﺗﻼس وﻏﺻب ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی
ﻋﺎﻣﻪ وﻏﺎرت ﺑﺎﻧﮐﮫﺎ و ﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وﻣداﺧﻠﻪ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ وﺗﺟﺎوز آﺷﮐﺎر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮﺣﺮﯾم ﻣﻘدس ﮐﺷور ﺑﺎ ﭘﯾﺷﺮوی در اﯾﻧﺳوی ﺧط دﯾورﻧد واﯾﺟﺎد ﭘوﺳﺗﻪ ھﺎی
ﺳﺮﺣدی در داﺧل ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وآواره ﮐﺮدن ﻣﺮدم وﻻﯾﺎت ﮐﻧﺮ وﻧورﺳﺗﺎن وﻧﻧﮔﺮھﺎر
از ﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎن وداد وﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎن ﻣﺮدم را ﭼﻧﺎن ﻧﺎ اﻣﯾد و ﺑﻪ اﺻطﻼح ﭘﮐو ﮐﺮده ﮐﻪ
راه زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﮔم ﮐﺮده اﻧد.
ھﯾﭻ اﻓﻐﺎن وطﻧﺧواه و ﺑﺎﺷﻌوری ﮔﺮﻓﺗن ﺧﺮﯾطﻪ ھﺎی ﭘول رﺋﯾس ﺟﻣﮫور را از ﯾک
ﮐﺷورھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﯾﮐﻧد! ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﻋدم ﺗﺣﺮک او را در ﺑﺮاﺑﺮ راﮐت ﭘﺮاﮔﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﯾﭼﺎرۀ ﮐﻧﺮ وﻧورﺳﺗﺎن و ﻧﻧﮔﺮھﺎر ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﯾﮐﻧد ،ھﯾﭻ اﻓﻐﺎن وطن دوﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﺮوی
ﺑﺮﻣﺮدم
ِ
دﺷﻣن را ﺑداﺧل ﺧﺎک ﻣﻘدس ﮐﺷور ﺣﺗﯽ ﯾک ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗﺮھم ﺗﺎﺋﯾد وﺗﺣﻣل ﻧﻣﯾﮐﻧد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳد
ﺑﻪ ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﺳﯽ ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮﭘﯾش آﻣدن در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .اﯾن را ھم ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور از
ﻣدﺗﮫﺎ ﻗﺑل ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ﮔوﺷﺰد ﮐﺮده اﻧد وھم ﻣﺮدم ﻣﺣل ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ واﻗﻌﻪ اﻧد
وﺗظﺎھﺮاﺗﯽ ھم ﺑﺮﺿد اﯾن ﺗﺟﺎوز دﺷﻣن ﺑﺮاه اﻧداﺧﺗﻪ اﻧد ،وﻟﯽ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺳﺋول
درﺟﻪ اول ﻣﻣﻠﮐت در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﺰ ﮐﺮﻧش وﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و روز ﮔذراﻧﯽ ﮐﺎری ﻧﻣﯾﮐﻧد
و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺮﮐب از ھﻣﺎن ﻋﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﺑﺎب ﺑﺎری ﺟﺮﺋت ﮐﺮد ودو وزﯾﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت
واﺧﺗﻼﺳﮔﺮ ورﺷﺗﺧور وﻗوم ﮔﺮا وآﻟوده ﺑﻪ ﻓﺳﺎد را ﺳﺑﮐدوش ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور
ﺗﺮﺳو و ﻣﺻﻠﺣت ﮔﺮای ﺷﻣﺎ ،ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺮ اﯾن اﻗدام ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﮫﺮ ﺗﺎﺋﯾد ﺑﺰﻧد
و آﻧﮫﺎ را ﻣورد ﭘﯾﮔﺮد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺮار ﺑدھد ،ﺑﺎ ﻣﺻﻠﺣت ﮔﺮاﺋﯽ وﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ھﺎی ﭘﺷت ﭘﺮده ﻧﻪ
ﺗﻧﮫﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ دادن ﻣدال ھﺎی اﻓﺗﺧﺎر ﺗﻘدﯾﺮ ﻧﻣود ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎردﯾﮔﺮ آن ﯾﮐﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎﯾش در
اﺧﺗﻼس ﻣﯾﻠوﻧﮫﺎ داﻟﺮ از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدداوود ،ﺑﻧد اﺳت و وزارت داﺧﻠﻪ را ﭼﻧﺎن
از ﺟﻧﺮاﻻن ﺷورای ﻧظﺎری اﺷﺑﺎع ﻧﻣوده ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از دﻻﯾل ﺳﺑﮐدوﺷﯽ او از
اﯾن وزارت ﻣﺣﺳوب ﺷد ،وﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود در ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺣﯾث ﻣﻌﺎون وزارت دﻓﺎع
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اﺟﺮای وظﯾﻔﻪ ﻣﯾﮐﺮد ٧٠،در ﺻد اﻓﺳﺮان وﺟﻧﺮاﻻن وزارت دﻓﺎع ﻣﺗﺷﮐل از اﻓﺮاد
ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﺷورای ﻧظﺎرو ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺑود و ٣٠درﺻد دﯾﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻣﺎم اﻗوام ﭘﺷﺗون
و ازﺑک وھﺰاره وﺑﻠوچ وﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ وﻏﯾﺮه ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷد ﺑود ،ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺑﻪ آن وزارت واﯾن
ﺑﺎر در رأس وزارت دﻓﺎع از ﺳوی ﮐﺮزی ﮐﺎﻧدﯾد و ﺑﻪ وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷده اﺳت.
ﻣن ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮐﯽ از اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﮐﻪ درد ﺑﯽ وطﻧﯽ را دﯾده ام ورﻧﺞ ﻣﮫﺎﺟﺮت را
ﭼﺷﯾده ام وﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺮﻧوﺷت ﻣﺮدم وﻣﯾﮫﻧم ﻣﺛل ﺳﺎﯾﺮ ھﻣوطﻧﺎن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ اﻧدﯾﺷم ﺑﻪ
اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾده ام ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺮزی ﺑﺮ ﺳﺮﻗدرت ﺑﺎﺷد ،اﻣﯾد واﻧﺗظﺎر ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺣول
وﺗﻐﯾﯾﺮی را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﮐﺷور ﻧﺑﺎﯾد داﺷت .ﺑودن ﮐﺮزی در رھﺑﺮی دوﻟت وﺣﮐوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺗداوم ﺣﺿور ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ،ﻏﺎرت ﻣﺳﺗﻣﺮداراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ،
ﻓﺳﺎد و رﺷوﺗﺧوری روز اﻓﺰون در ادارات دوﻟﺗﯽ ،روﻧق ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر وﮔﺳﺗﺮش
ﻓﻘﺮ وﺑﯾﮐﺎری ﺗوده ھﺎی ﻣﺣﺮوم وﺣﯾف وﻣﯾل ﮐﻣﮐﮫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد
رﺗﺑﻪ دوﻟﺗﯽ وﻓﺮاھم ﺷدن زﻣﯾﻧﻪ ھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺮﭼﻪ ﻣﺧﺮب ﺗﺮ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﮐﺷورھﺎی
ھﻣﺳﺎﯾﻪ در وطن ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﮐﺮزی ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ٤٨ﮐﺷورﺟﮫﺎن را
ﺑﺎ ﺧود دارد وﺗﺎ ﮐﻧون در ﺣدود ﭼﮫل ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺣﯾﺎء
واﻋﻣﺎر ﻣﺟدد ﮐﺷور ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺧش ﺑﯾﺷﺗﺮ اﯾن ﮐﻣک ھﺎ از ﺳوی ﺗﯾم ھﻣﮐﺎران
دوﻟﺗﯽ ﮐﺮزی ﺣﯾف وﻣﯾل ﺷده و ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺑﮫﺑودی در وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣﺮدم ﺣﺗﯽ در ﭘﺎی
ﺗﺧت ﮐﺷورﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺧورد.
وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻠوﯾﺰﯾﻧﮫﺎی داﺧل وﺧﺎرج ﮐﺷور ودﯾﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﺎﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد،

ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ،اﻋم از ﭘﺷﺗون وﺗﺎﺟک ،ازﺑک وھﺰاره وﺑﻠوچ وﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ

وﻏﯾﺮه،ﭼﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده وﭼﯽ ﻏﯾﺮ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ،ﭼﯽ ﻏﺮب دﯾده وﭼﯽ ﻏﺮب ﻧﺎدﯾده،
ﭼﯽ روﺷﻧﻔﮐﺮ وﭼﯽ ﻏﯾﺮ روﺷﻧﻔﮐﺮ،ﭼﯽ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺳﯾﺎﺳﯽ وﭼﯽ اﭘوزﯾﺳﯾون
ﻏﯾﺮﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﭼﯽ ﻣﻧﺳوﺑﯾن اردو وﭼﯽ ﻣﻧﺳوﺑﺎن ﭘوﻟﯾس ،ﭼﯽ ﻣﺎﻣورﯾن ﻣﻠﮐﯽ،ﭼﯽ اﺟﯾﺮ
وﻣﺳﺗﺧدم ،ﭼﯽ ﺗﺎﺟﺮ و دﮐﺎﻧدار ،ﭼﯽ دھﻘﺎن و ﻣﺎﻟدار،ﭼﯽ ﮔﻠﮐﺎر ،ﻧﺟﺎر و ﮐﺳﺑﻪ ﮐﺎر  ،ﭼﯽ
اھﺎﻟﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﭼﯽ ﻏﯾﺮ اھﺎﻟﯽ ﻣطﺑوﻋﺎت،ﭼﯽ اﺳﺗﺎدان ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ
وﭼﯽ اﺳﺗﺎدان ﻣﮐﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯽ وﻋﺎﻟﯽ ،ﭼﯽ وﮐﯾﻼن ﺷورا ،ﭼﯽ اﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ ﯾﺎ
راﺳت  ،ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺻﺎﺣب ﺷﻌور وﺗﻣﯾﺰﮐﺮدن ﺧوب از ﺑد اﺳﺗﻧد  ،ﻣﺗﻔﻘﺎً
از ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﺷﺎﮐﯽ وﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﺎراض اﻧد واو را ﯾک رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺿﻌﯾف،ﻏﯾﺮ
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ﻣﺻﻣم ،ﻏﯾﺮ ﻗﺎطﻊ ،ﻣﺻﻠﺣت ﮔﺮا،ﻣﻘﺎم ﭘﺮﺳت ،ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﺎی ﮐﺷور
وﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد .اﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧم ﮐﻪ ﺟﻧﺎب »ﺑﺎرز«
ﭼﮔوﻧﻪ و روی ﭼﻪ اﻧﮔﯾﺰه ﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺮزی ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ وﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﯾش از دوﺑﺎر از
ﮐﺮزی و ﺳﯾﺎﺳت او در ﻋﺮﺻﮥ داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳت .ﺗﺎﺟﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﻠوم
اﺳت آﻗﺎی ﺑﺎرز ،ﻧﻪ ﻗوم ﮐﺮزی اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﮔﻔت روی اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗوم ﮔﺮاﺋﯽ دﺳت ﺑﻪ
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﺳوی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ،ﭼﺮاغ ﺳﺑﺰی ﺑﻪ ﺟﻧﺎب ﺷﺎن
اﯾن ﻋﻣل ﻣﯾﺰﻧد ،ﭘس
ﻧﺷﺎن داده ﺷده و ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﮐدام ﺳﻔﺎرت وﯾﺎ ً
اﻗﻼ در ﮔﻣﺮﮐﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻋده داده ﺷده
اﺳت ﮐﻪ اﯾﻧﻘدر ﻣوازی ﺑﺎ ﺳﻣت ﺣﺮﮐت ﺑﺎد ھﻣﺳﺎز ﺷده ﺧود را در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﺣﻣﺎﯾﺗﮔﺮﺳﯾﻧﻪ ﭼﺎک ﮐﺮزی ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻣﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﮐﺮزی ﺿﻌﯾف ﺗﺮﯾن وﻧﺎﺗوان ﺗﺮﯾن
وﻧﺎﻣﺻﻣم ﺗﺮﯾن و ﺑدﻧﺎم ﺗﺮﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری اﺳت ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧود
ﺑﻪ ﯾﺎد دارد .آﻗﺎی ﺑﺎرز ﺑﻔﺮﻣﺎﯾد ﺑﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺟودﯾت
ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل ،درﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور آن ﯾﺎ رﺋﯾس ﺣﮐوﻣت آن از
ﯾک ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ ﭘول رﺷوت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ودﺳت آن ﮐﺷور را در اﻣور داﺧﻠﯽ وطن
آزاد ﮔذاﺷﺗﻪ ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ ﺑﺧواھد ﺑﺮای اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺧود ﻋﻠﻧﺎ ًﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷد ؟
درﮐدام ﺑﺮھﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﯾک ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺗواﻧﺳﺗﻪ دﺳت ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﺧﺎک
ﻣﺎ دراز ﮐﻧد و ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود را ﭼپ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت؟ درﮐدام ﻋﮫد ودوره ﯾﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮐﯽ ازھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻪ از ﭘﻧﺞ ﺗﺎ  ٣٠ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮ ﺑداﺧل ﺧﺎک ﻣﺎﭘﯾﺷﺮوی
ﮐﻧد ودﺳت ﺑﻪ اﯾﺟﺎد ﭘوﺳﺗﻪ ھﺎی ﺳﺮﺣدی ﺑﺰﻧد وﻋﺳﺎﮐﺮ ﺧود را در آن ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣﺎﯾد ،وﺑﺎ
ﻣﺷت ﻣﺣﮐم ﻣﺮدم ودوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روﺑﺮو ﻧﺷده ﺑﺎﺷد؟ ﻣﮔﺮ اﯾﻧک ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺳف در ﻋﮫد
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﮐﺮزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﺳت ﺑﻪ اﯾن ﮐﺎر زده اﺳت وﮐﺮزی ﻣﻧﺣﯾث ﻗوﻣﺎﻧدان
اﻋﻠﯽ اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮطﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﻓذۀ ﮐﺷور ﻣﺳﺋوول وﻣﮐﻠف اﺳت ﺗﺎ
ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ﺑﺮﺧﯾﺰد  ،وﻟﯽ او ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺛل از ﺧود
ﺑﺮوز ﻧداده وﻧﻣﯾدھد واﯾﻧک ﻣﺮدم وﻻﯾﺎت ﮐﻧﺮ وﻧﻧﮔﺮھﺎر وﮐﺎﺑل دﺳت ﺑﻪ اﻋﺗﺮاض ﺑﻪ اﯾن
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی زده اﻧﺰﺟﺎر وﻧﻔﺮت ﺧود را ازاﯾن ﺳﯾﺎﺳت وطن ﺳﺗﯾﺰاﻧﻪ اﺑﺮاز
ﮐﺮده اﻧد.
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آﻗﺎی ﺑﺎرز ﺑﻣﺎ ﺑﮔوﯾﻧد ﮐﻪ وطن ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﮔﺮ ﺷﺎخ دارد ﯾﺎ دم ﮐﻪ ﮐﺮزی ﻧﻣﯾﺧواھد
ﺟواب راﮐت ﭘﺮاﮔﻧﯽ ﻧﯾﺮوھﺎی ﺳﺮﺣدی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺎ راﮐت وﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻧگ ﺗوﺳط ﻣﺮدم
ﻣﺣل ﺑدھد  .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺑﺮای اﯾن ﺑﻪ ﮐﺮزی رأی داده
اﻧد ﮐﻪ درﺻورت ﺑﺮﻧده ﺷدن ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ وﻣﮐﻠﻔﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ازﺣﯾﺎت
وﻣﻣﺎت وﺟﺎن وﻣﺎل وﻧﺎﻣوس وطن دﻓﺎع ﮐﻧد ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی ﻏﯾﺮ ﻣﻌﻘول
وﻏﯾﺮﻣوﺟﻪ از دﻓﺎع از ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ طﻔﺮه ﺑﺮود وھﺮ روز ﻣﺎ ﺷﺎھد وﯾﺮاﻧﯽ وﺑﺮﺑﺎدی
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯾﭼﺎرۀ ﮐﻧﺮ وﻧﻧﮔﺮھﺎر وﻧورﺳﺗﺎن در ﺷﺮق ﮐﺷور ﺑﺎﺷﯾم وآﻗﺎی ﺑﺎرز ،ﻣﺮدم را از
اﯾن ﺑﺗﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺮزی ﻧﺑﺎﺷد» ﻗﺷﻼق وﯾﺮان ﻣﯾﺷود« و ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﺟﺎﯾش
ﻗﺮار ﺑﮔﯾﺮد !!؟؟
اﯾن وطن در داﻣﺎن ﭘﺮﻣﮫﺮش ﻓﺮزﻧدان دﻟﯾﺮ وﺑﺎدراﯾﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﮫﺗﺮ وﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺗﺮ
از ﮐﺮزی از ﻋﮫدۀ اداره وﺗﻧظﯾم وﺗﺄﻣﯾن آن ﺑﺮآﻣده ﻣﯾﺗواﻧد .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮدﻣﺎن
ﺷﺟﺎع ودﻟﯾﺮ وآزادی دوﺳﺗﯽ اﻧد ﮐﻪ ﺑدون ﮐﺮزی ھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد از وطن ﺧود ﺣﻔﺎظت
وﺻﯾﺎﻧت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣوﺟودﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮھون ﺣﺿور ﮐﺮزی ﻧﯾﺳت ،ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن
وطن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن وطن ﻣﯽ رزﻣﻧد و آن را از دﺳت ھﺮﻣﺗﺟﺎوزی ﻧﺟﺎت ﺧواھﻧد داد.
درﭘﺷﺗو ﻣﺗﻠﯽ اﺳت ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود» :ﺧوار دی ﺧدای ﮐړی،ﺧو ﺑﯾﻐﯾرت ﭼﺎﮐړی
«) ﻓﻘﯾرﺗرا ﺧدا آﻓرﯾد ،اﻣﺎ ﮐﯽ ﺗرا ﺑﯾﻐﯾرت ﺳﺎﺧت؟(
اﮐﻧون ھم ﻣﯾﺧواھم ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺎرز ﯾﺎدآورﺷوم ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﻓﻘﯾﺮھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﯾﻐﯾﺮت ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﮐﻪ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎک وﻧﺎﻣوس ﺷﺎن ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،آﻧﮫﺎ ﺧود را ﺧپ وﭼپ ﺑﮔﯾﺮﻧد و زﺑوﻧﺎﻧﻪ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﻪ زور ﻣﺎ ﺑﻪ زور آور ﻧﻣﯾﺮﺳد .اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﻏﯾﺮت وﺷﮫﺎﻣت وطن دوﺳﺗﯽ ﺧود
را در ﺳﻪ ﻧﺑﺮد ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ وﯾک ﻧﺑﺮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺳﺎﺑق ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﻧد و در ھﻣﻪ ﻣﯾداﻧﮫﺎُ ،ﺑﺮد ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑوده اﺳت.

اظھارعجز"مقابل دشمن زبونی" است
اشک کباب باعث طغيان آتش است
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چاپلوسی به کرزی :
ﯾک زﻣﺎن ﻓﮐﺮ ﻣﯾﺷد ﻓﻘط در ﻧظﺎم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﺎزار ﻣداﺣﯽ و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﺑوت ﭘﺎﮐﯽ
ﮔﺮم اﺳت و اﮔﺮ آن ﻧظﺎم ﺑﺮﭼﯾده ﺷود ،وﺑﺟﺎﯾش ﻧظﺎم ﺟﻣﮫوری دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﯾﺎ ﺟﻣﮫوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﮔﺰﯾن ﮔﺮدد ،دﯾﮔﺮ ﺑﺎزار ﺑوت ﭘﺎﮐﯽ وﻣداﺣﯽ وﺛﻧﺎﮔوﺋﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺳﺎد ﺧواھد ﻧﮫﺎد
و ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن و ﻣداﺣﺎن ﻓطﺮی دﺳت ازاﯾن ﻋﺎدت ﺳﺧﯾف و ﭘﺳت ﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت ،ﭼون
ﺗﺻور ﻣﯾﺷد ﮐﻪ در ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﮫﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺳﺎﻻری واھﻠﯾت و ﺗﺧﺻص ،ﻣﺣک اﻧﺗﺻﺎب
اﺷﺧﺎص در ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾن ﻋﺎدت ﭘﺳت در ﻧظﺎم ھﺎی
ﭘس از ﺳﻠطﻧت ﻧﯾﺰ ﭼﺷﻣﮔﯾﺮ و ﺑطور وﺳﯾﻌﯽ رواج داﺷت و ھﻧوز ھم از رواج ﻧﯾﻔﺗﺎده
اﺳت.
اﯾن ﺧﺻﻠت ﭘﺳت ﺑﯾﺷﺗﺮدر وﺟود ﻋﻧﺎﺻﺮ ﮐم ﺳواد ،ﺗﺣﺻﯾل ﻧﺎﮐﺮده ،اﺑن اﻟوﻗت و
ﻓﺮﺻت طﻠب ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص اﺳت وﻋﻼﯾم آﻧﺮا از ﮔﻔﺗﺎر و ﻧوﺷﺗﺎر ﺷﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯾﺗوان ﺗﻣﯾﺰ داد .ﭼﻧﯾن اﺷﺧﺎص ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺣﺗﯾﺎج ﺷدﯾد ﻣﺎدی ھم ﻧداﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑدﺳت آوردن دل ﻗدرﺗﻣﻧدان وارﺑﺎب زر و زور،از ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺗﻣﻠق و
ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و ﻣداﺣﯽ درﯾﻎ ﻧﻣﯾورزﻧد .اﯾﻧﺎن ﻋﻧﺎﺻﺮ اﺑن اﻟوﻗت وﺿﻌﯾف اﻟﻧﻔﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﻪ ھﻣواره ﺑدﻧﺑﺎل ﻣﻣدوﺣﯽ ﻣﯾﮔﺮدﻧد ﺗﺎ ﻣﺗﺎع دروﻏﯾن ﺧود را ﺑﻪ وی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﻔﻌت
ﺑدﺳت آورﻧد.
ﯾﮐﯽ ازاﯾن ﻋﻧﺎﺻﺮ ﻣﺗﻣﻠق  ،آﻗﺎی ﻧﻌﯾم ﺑﺎرز ﻣﻘﯾم ﻓﺮاﻧﺳﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود آﮔﺎھﯽ
از اﻧﺰﺟﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازﺣﮐوﻣت ﺳﮫﺎﻣﯽ ﺑﯾﺮوﮐﺮاﺗﯾک وآﻟوده ﺑﻪ ﻓﺳﺎد وارﺗﺷﺎ
وارﺗﺟﺎع ﺣﺎﻣدﮐﺮزی در ﭼﻧد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧود ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ » رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺮزی ،از ﻣﺎﻓﺮارﯾﺎن
درﻏﺮب ﺗﺮﺳوﺗﺮ ﻧﯾﺳت ،واﻗﻌﺑﯾن ﺗﺮاﺳت!« در اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﺎ ﭘﺮ روﺋﯽ ﺗﻣﺎم ﺑﻪ
ﺣﻣد و ﺛﻧﺎ ﮔوﺋﯽ از وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ و ﺧواﺳﺗﻪ اورا ﻧﺎﺟﯽ زﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯾﺎﺳت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻧﻣود ﮐﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺮزی رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری
ﺿﻌﯾف وﻣﺻﻠﺣت ﮔﺮا وﻏﯾﺮ ﻗﺎطﻊ اﺳت ﮐﻪ ﺣﮐوﻣﺗش ﺗﺎ دو ﮔوش در ﻓﺳﺎد ارﺗﺷﺎء
واﺧﺗﻼس ﻏﺮق اﺳت وﻏﺎرت ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧک ﻧﻣوﻧﮥ ﮐوﭼﮐﯽ ازدزدی ﺣﮐوﻣت دزدان ﭼﺮاغ
ً
ﻋﻼوﺗﺎ واﻟﯾﺎن ووزﯾﺮان و زﯾﺮدﺳﺗﺎن وزﯾﺮاﻧش ﺑﻪ اﻣﺮ وﻧﮫﯽ ﮐﺮزی
ﺑدﺳت اوﺗواﻧد ﺑود.
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ﭘﯾﺎز ﭘوﺳت ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد و ﺑﺧش اﻋظم ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺳﺎزی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داده ﺷده؛ ﺗﻪ ﺟﯾب ﻣﯾﺰﻧﻧد.
از ﭼﻧدی ﺑدﯾﻧﺳورﺋﯾس ادارۀ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی از دﺳت وزﯾﺮان
ووﮐﯾﻼن رﺷﺗﺧور واﺧﺗﻼس ﮔﺮ و دوﺳﯾﻪ دار واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻏﺻب داراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ
ﻓﺮﯾﺎدش ﺗﺎ ﮔوش آﺳﻣﺎن ﻣﯾﺮﺳد وﻟﯽ ﺑﮔوش ﮐﺮزی ﻧﻣﯾﺮﺳد .ﭼﺮا ،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺮزی
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﯾن ﻣﺎﻓﯾﺎ ﮔﺮه ﺧورده اﺳت .در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾﺰ ﻋﻣﻠﮐﺮد ﮐﺮزی
ﭼﻧﺎن ﻏﯾﺮ ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﻪ از دو ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو روزاﻧﻪ ده ھﺎ وﺻدھﺎ راﮐت از داﺧل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺮﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﯾﺮ ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟود ﺧﺳﺎرات وارده ﺑﺮﺟﺎن وﻣﺎل ﻣﺮدم ﺷﺮق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او ھﯾﭼﮔوﻧﻪ اﻗداﻣﯽ ﺑﺎﻟﻣﺛل دردﻓﺎع ازﺣﯾﺎت ﻣﺮدم ﺧود و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور
و ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺗﺟﺎوز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮﺧﺎک ﮐﺷور در وﻻﯾﺎت ﮐﻧﺮ و ﻧورﺳﺗﺎن و ﻧﻧﮔﺮھﺎر ﻧﺷﺎن
ﻧداده اﺳت.
ﻣن ﺑﺎری ﺿﻣن ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎطﺮﻧﺷﺎن ﮐﺮده ﺑودم ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯾل
ﻏﻔﻠت وﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺮزی در دﻓﺎع از ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ﮐﻪ ﻣورد ﺗﺟﺎوز آﺷﮐﺎر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ وﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺧﺎک ﻣﺎ را اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده اﺳت ،ﻣطﺎﺑق اﺣﮐﺎم ﻣﺎده
 ٦٤ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ او را اﺳﺗﯾﺿﺎح ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺑﺎرز ﺑﺮاﯾن ﻣوﺿﻊ ﮔﯾﺮی ﻣﻠﯽ ﻣن
ﺑﺮآﺷﻔﺗﻪ ﺷده ﻣﯾﮔوﯾد :انتقاد برآقای کرزی ؛ به معنی انسان ستيزی است؟
ﺑﯽ ﺳواد ﺗﺮﯾن ﻓﺮد وطن ھم ﻣﯾداﻧد ﮐﻪ اﻧﺗﻘﺎد ﺑﺮﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی ﮐﺮزی ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻧﺎی آن ﭼﯾﺰی ﻧﯾﺳت ﮐﻪ آﻗﺎی ﺑﺎرز از آن ﺑﺮداﺷت ﻣﯾﮐﻧد .آﻗﺎی ﺑﺎرز ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﯾک
ﻋﻧوان ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﻪ وﻋﺎطﻔﯽ ﻣﯾﺧواھد ﺗوﺟﻪ واﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺗﺮﺣم ﺧواﻧﻧده را ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺮزی ،ﺑﻪ ﺣﯾث
ﯾک اﻧﺳﺎن ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰد .ﺷﮐﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﮐﺮزی ﯾک اﻧﺳﺎن اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ ھﻣﻪ
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﯾک ﺳﺎن ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام و دﻟﺳوزی ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﻧظﺮ ﺑﻪ داﻧش ،ﻓﺿﺎﯾل اﺧﻼﻗﯽ
وروﯾﻪ اﻧﺳﺎﻧﯽ وﻣﯾﺰان ﺳودﻣﻧدی وﺧﯾﺮاﻧدﯾﺷﯽ ﺧود از ھﻣدﯾﮔﺮ ﻣﺗﻔﺎوت اﻧد .ھﺮﮔﺰ
ﻧﻣﯾﺗوان اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر ،آدﻣﮐش،ﻏﺎﺻب ،ﺧﺎﯾن؛ وطن ﻓﺮوش ،وﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﺑﯽ
ﭘﺮوا ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎﯾک اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق ووطن ﭘﺮﺳت وﺧدﻣﺗﮔﺎر ﻣﺮدم ودارای
داﻧش و ﺷﮫﺮت ﻧﯾک ﯾک ﺳﺎن دﯾد و ﯾک ﺳﺎن اﺣﺗﺮام ﮐﺮد .ﻓﻘط اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﻧﯾﮐو ،ﭘﺎک طﯾﻧت
وﺻﺎدق ﺑﻪ وطن وﻣﺮدم ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام وﺳﺰاوار ﺳﺗﺎﯾش وﻧﯾﮐوداﺷت اﻧد ،وﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی
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ﺧﺎﯾن،ﻓﺎﺳد ،رﺷﺗﺧوار ،ﻏﺎرﺗﮔﺮ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺑﺮ،ﻏﺎﺻب ﺣﻘوق دﯾﮔﺮان ،ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
واﺟﻧت ھﺎی ﮐﺷور ھﺎی ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻻﯾق ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺳﺗﺎﯾش وﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد وﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎﯾﯽ دﻓﺎع ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﺧود از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﯾﺎﻧت وﺟﻧﺎﯾت آﻧﮫﺎ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮوﻧد.
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧوﺷت ﯾک ﻣﻠت ﺑﺎزی ﮐﻧد وﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﻼﻣت ارﺿﯽ وﺻﯾﺎﻧت
ﻣﻣﻠﮐﺗش ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت وﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﺎﺷد"،ﻋدﻣش ﺑﻪ زوﺟود!" روی ﺳﺧن و اﻧﺗﻘﺎد ﻣن
درﺿدﯾت ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻋﺎدی وﺑﯽ ﺻﻼﺣﯾت و ﺷﮫﺮوﻧدان ﺑﯾﮐﺎر وﻓﻘﯾﺮ و در ﺑدر ﺑدﻧﺑﺎل
ﻋﺮﺿﮥ ﻧﯾﺮوی ﺟﺳﻣﯽ و دﻣﺎﻏﯽ ﺧود ﺟﮫت ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﻟﻘﻣﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ روی ﺳﺧن
ﻣن ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﺳﺋوﻻن درﺟﻪ اول و دوم دوﻟت اﺳت ﮐﻪ ﺑﺟﺎی ﺧدﻣت ﺑﻪ ﻣﺮدم  ،در ﻓﮐﺮ
ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﯾب ھﺎی ﺧود وﮔﺮوه ھﺎی واﺑﺳﺗﮥ ﺑﺧود اﻧد و ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻣﻧظور ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور وﻧﺟﺎت ﻣﺮدم از ﻓﻘﺮ و ﺑﯾﮐﺎری و ﺑﯾﺳوادی و ﻣﺮض اﻋطﺎ
ﻣﯾﺷود ،ﺗﻪ ﺟﯾب ﻣﯾﺰﻧﻧد واز ﻗﺗل وﺟﻧﺎﯾت وظﻠم وﺣق ﮐﺷﯽ و ﻏﺻب ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ودوﻟﺗﯽ درﯾﻎ ﻧﻣﯾورزﻧد وﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر و ﮔﺮوه ھﺎی دھﺷت اﻓﮐن واﺧﺗﻼس
ﮔﺮان واﺧﺗطﺎف ﭼﯾﺎن ودزدان ﺛﺮوت ھﺎی ﻣﻠﯽ ھﻣدﺳت اﻧد و ھﺮﮔﺰ در ﻏم ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد.
آﻗﺎی ﻧﻌﯾم ﺑﺎرز،ﺑﺣﯾث ﻣداﻓﻊ ﺳﺮ ﺑﮐﻔت آﻗﺎی ﮐﺮزی،ﺑﺮﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺟﺎوز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
راﮐت ﭘﺮاﮔﻧﯽ آن ﮐﺷور را ﺑﺮﻣﺮدم وﻻﯾﺎت ﮐﻧﺮ و ﻧورﺳﺗﺎن وﻧﻧﮔﺮھﺎر ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻣﯾﮐﻧﻧد و
ﺑﺮﺣﺎل زارﻣﺮدم ﺑﯾﭼﺎره وﺑﯾﻧوای وﻻﯾﺎت ﻣذﮐور ﺧون دل ﻣﯾﺧورﻧد واﺷک ﺑﯾﻧواﺋﯽ
ﻣﯾﺮﯾﺰﻧد ،ﺑﺮآﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮزی را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻏﻔﻠت وﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺟﺎوز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﻋدم
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾﺮی ﻻزم در دﻓﺎع از ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﮐﺷور ،ﻣﺳﺋول و ﻓﺎﻗد ﮐﻔﺎﯾت رھﺑﺮی
ﮐﺷور ﻣﯾداﻧﻧد و از ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺗوﻗﻊ دارﻧد ﺗﺎﻣطﺎﺑق اﺣﮐﺎم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ او را اﺳﺗﯾﺿﺎح
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺮآﺷﻔﺗﻪ ﺷده و ﻟﺟوﺟﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯾﮐﻧد ،ﺿﻌف وﺗﺮس وﻋدم ﻗﺎطﻌﯾت رﺋﯾس ﺟﻣﮫور
را ﻧﺗﯾﺟﻪ دراﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ وی ﺗوﺟﯾﻪ ﮐﻧد.
آﻗﺎی ﺑﺎرز! ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد در ﻣورد رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،وطن
وﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺮطورﮐﻪ ﻣﯾﺧواھد ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد واﺑﺮاز ﻧظﺮﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﻪ روش
ﺣﮐوﻣﺗداری ﮐﺮزی ﮐﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺗﺧوان ﻣﺮدم رﺳﺎﻧده ودرﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی
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ﺷﻣﺎ ودر داﺧل ﮐﺷور ﺑﻪ ﺟﺰﺣﻠﻘﮥ ﺧﺎص اطﺮاﻓﯾﺎن ارگ ﻧﺷﯾن ﮐﺮزی ،ھﯾﭻ آدم وطن
دوﺳت وﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯽ او را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﯾﮐﻧد.
آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ھﺳﺗﯾد ﮐﻪ در ھﺮھﻔﺗﻪ ﺑﯾش از  ٢٠ﻣﻘﺎﻟﻪ در ھﻣﯾن ﭘورﺗﺎل در ﻣورد
ﻣﺳﺎﯾل ﮔوﻧﺎﮔون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﻣﯾﺮﺳﯾد و روی ﺳﺧن  ٩٠در ﺻد ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و
ﺗﺣﻠﯾﻠﮔﺮان اﯾن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺗوﺟﻪ ﮐﺮزی اﺳت.آﯾﺎ ﻣﻠﺗﻔت ھﺳﺗﯾد ﮐﻪ روی ﺳﺧن ﻣﻘﺎﻟﮥ
اﻓﺷﺎﮔﺮاﻧﮥ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ)ﺗﺮﺟﻣﻪ ﺟﻧﺎب ﻋﺎرف ﻋﺑﺎﺳﯽ(ﮐﻪ ﻣدت ﯾک ﻣﺎه دردرﯾﭼﮥ ﻧظﺮ
ﺧواھﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷده ﺑود ،ﻣﺗوﺟﻪ ﮐﺮزی وﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺣﮐوﻣت
اوﺑود وﺗﻣﺎم و ﯾﺎ اﮐﺛﺮﯾت ﻧظﺮﯾﺎت ﻧظﺮﯾﻪ دھﻧدﮔﺎن از ﺑﯾﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﮐﺮزی داد ﻣﯾﺰدﻧد ؟
آﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﻋﺑﺎﺳﯽ را در ﻣورد ﺗﻘﺮر ﻣﺟدد ﺑﺳم ﷲ ﻣﺣﻣدی ﺧواﻧده اﯾد،
اﮔﺮﺧواﻧده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺳﺧن او ﻣﺗوﺟﻪ ﮐﯾﺳت؟ آﯾﺎ دراﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻗدام وﻣﺷﯽ ﮐﺮزی ﺗﺎﺋﯾد
ﻣﯾﺷود ﯾﺎ ﺑﺧﺎطﺮ ﻏﯾﺮﻣوﺟﻪ ﺑودن آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺷورﻧﻔﯽ ﻣﯾﮔﺮدد؟ آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد
ﮐﻪ ﺟﺰﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮ وﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﺮدم آن را ﺑدرﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﻣﯾﺗواﻧد
وﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل وﺟود ﺣﺎﻣدﮐﺮزی را ﺑﺧﺎطﺮ ﮔﺮﻓﺗن ﺧﺮﯾطﻪ ھﺎی رﺷوت از ﮐﺷورھﺎی
ھﻣﺳﺎﯾﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺣﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑد ﺣﺎدﺛﻪ ﺧود را ﺗﺎ اروﭘﺎ واﻣﺮﯾﮐﺎ
واﺳﺗﺮاﻟﯾﺎ رﺳﺎﻧده اﻧد)و ازﺳوی ﺷﻣﺎ -ﻓﺮارﯾﺎن ﺗﺮﺳو ﺧواﻧده ﺷده اﻧد( ،ﻣوھﺑت آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺟﻧﺎب ﺑﺎرز ،آﯾﺎ در ﻋﻘل و ﻓﺮاﺳت واﺣﺳﺎس وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ وﻣﺮدم دوﺳﺗﯽ
وﻋداﻟت ﺧواھﯽ از ﺗﻣﺎم روﺷﻧﻔﮐﺮان وﺻﺎﺣب ﻧظﺮان وآﮔﺎھﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺳﯾﺎﺳت
ﺣﮐوﻣﺗداری ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی را اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﻻﺗﺮ وآﮔﺎه ﺗﺮ ھﺳﺗﯾد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﯾدﮔﺎه
واﺳﺗدﻻل ﻣﻧطﻘﯽ دﯾﮔﺮان او را ﺗﺎﺋﯾد و ﻣﺣق ﻣﯾﺷﻣﺎرﯾد ؟ آﯾﺎ ﻏﯾﺮازﺷﻣﺎ درﭼﮫﺎر ﻗﺎرۀ
اروﭘﺎ واﻣﺮﯾﮐﺎ وآﺳﺗﺮاﻟﯾﺎ واﻓﺮﯾﻘﺎ از ﻣﯾﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾن اﻓﻐﺎن ﺷﻣﺎ ﭼﮫﺎرﮐس را ﺳﺮاغ داده
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻪ ﻣﺛل ﺷﻣﺎ از ﻣﺷﯽ ﮐﺮزی ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد؟
ﯾﮐﯽ از ھﻣﮐﺎران ﻗﻠﻣﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن در راﺑطﻪ ﺑﻪ ﻣوﻗف آﻗﺎی ﺑﺎرز
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﺣﺎﻣدﮐﺮزی در اﯾﻣﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻣن ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود» :ﻣﺮغ آﻗﺎی ﺑﺎرز ﯾک ﻟﻧگ
دارد «.اﯾن ﺳﺧن آن ھﻣﮐﺎرﻣﺣﺗﺮم،ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻗﺻﮥ ﻣﻼﻧﺻﺮاﻟدﯾن اﻧداﺧت ﮐﻪ از وی
ﭘﺮﺳﯾده ﺑودﻧد  :ﻣﻼﺻﺎﺣب ﭼﻧد ﺳﺎل داری؟ ﺟواب داده ﺑود:ﭼﮫل ﺳﺎل .ده ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎز
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ھﻣﯾن ﺳوال را از ﻣﻼ ﮐﺮدﻧد واو ھﻣﺎن ﺟواب راداد.ﺳوال ﮐﻧﻧده ﺑﻪ ﯾﺎدش داد ﮐﻪ
ﻣﻼﺻﺎﺣب ،ﺷﻣﺎ ده ﺳﺎل ﻗﺑل ھم ﮔﻔﺗﻪ ﺑودﯾد  ٤٠ﺳﺎﻟﻪ ام واﻣﺮوز ﮐﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ده ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ﭼطورﻣﯾﮔوﺋﯾد ﭼﮫل ﺳﺎﻟﻪ ام ؟ﻣﻼ ﺟواب داد :ﮔپ ﻣﺮدھﺎ ﯾﮐﯽ اﺳت!
ﺑﻠﯽ ﺧواﻧﻧده ﮔﺮاﻣﯽ  ،ﮔپ ﻣﺮدھﺎی ﻧوع ﻣﻼﻧﺻﺮاﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﯾﮐﯽ ﺑﺎﺷد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ وﮐﺷور ﺧود را درک ﮐﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد وﺗﺻور ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ھﻣﮔﯽ ﻣﺛل
او درﺟﺎ ﻣﯾﺰﻧﻧد ودر ﻧﻘطﮥ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار دارﻧد .ﭘﺎﯾﺎن
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مقالۀ سی وچھارم
رئيس جمھور رشوتخور،مايۀ سرافگندگی ملت است !
)ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده در (٢٠١٣ /١٢/١٠
روزدوﺷﻧﺑﻪ  ٩دﺳﺎﻣﺑﺮ  ,٢٠١٣ﺧﺑﺮﮔﺰاری رﺳﻣﯽ اﯾﺮان)اﯾﺮﻧﺎ( دو ﻋﮐس
ازﮐﺮزی وھﻣﺮاھﺎﻧش ھﻧﮔﺎم ﺑﺮﮔﺷت ﺷﺎن از ﺗﮫﺮان ﺑدﺳت ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮده ﮐﻪ در اﮐﺛﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ اﻧﻌﮐﺎس ﯾﺎﻓﺗﻪ ،وﺑﺮای ﺑﯾﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺳوال ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ وﺣﯾﺮت آور ﻣﯾﺑﺎﺷد.

دراين عکس ھا دونفر از محافظان کرزی با چند خريطۀ سفيد برشانه ھای شان ديده
ميشود .برمبنای سوابق موضوع پول گيری رئيس دفتر کرزی از ايران ،رسانه ھاحدس
ميزنندکه اين کيسه ھا حاوی پول گدائی کرزی از دولت ايران است ،ولی صاحب نظران
بدين باوراند که اين پولھا ،پول گدائی نيست بلکه اين پولھا مکافات لجاجت عاقبت نه
انديشانۀ کرزی دربدل عدم امضای پيمان امنيتی با امريکاست که از طرف دولت ايران
بشکل رسوا کننده وشرم آوری به کرزی داده شده است .به دوعکس باالتوجه کنيد که
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يکی کرزی را درحالت عذر وتضرع درمقابل يکی از مقامات ايرانی نشان ميدھد
ً
احتماال مملو از پول را توسط محافظان کرزی حين برآمدن از
وديگری حمل خريطه ھای
دروازۀ ) (VIPبسوی طياره نشان ميدھد.اين عکسھا به منظورخاصی گرفته شده وبه
نشر رسيده است تا اگر روزی کرزی از ديکته رشوه دھنده سرپيچی کند ،آنرا برخش
بکشند و فضيحتش کنند.
اﯾﻧﺳت ﺧﺟﺎﻟت وﺳﺮاﻓﮔﻧدﮔﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾک ﻣﻠت ﻣﻐﺮور ﮐﻪ اﺑﺮﻗدرﺗﮫﺎ را
درﮐﺷور ﺧود ﺑﻪ زاﻧو در آورده اﺳت ،وﻟﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻣﻧﺗﺧب ﺷﺎن ،ﮔﺮدﻧش را ﻧﺰد
ﯾک ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺮ ازﺧودش ﺑﺧﺎطﺮﮔﺮﻓﺗن ﯾک ﯾﺎ دو ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺷﺧﺻﯽ،ﭘَت
ﮐﺮده اﺳت .رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ﮐﻪ آﯾﻧده ﮐﺷورش را ﺑﺎ ﺑﺣﺮان ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ
واﻗﺗﺻﺎدی وﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﺎﺑودی روﺑﺮو ﮐﻧد ،و ﮐﻣک ھﺎی ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮی را ﮐﻪ از
ﺳوی اﻣﺮﯾﮐﺎ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺗوﮐﯾو ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻋده

داده

ﺷده)،(١وﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﯽ »ﻧﺎﺗو« ﭘﺮداﺧت آن ﮐﻣک ھﺎ را در آﯾﻧده ﻣﻧوط ﺑﻪ اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣﯾداﻧد وﻟﯽ آﻗﺎی رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﻣطﺎﺑق دﯾﮐﺗﮥ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﯾﺎی
ﮐﺷورآن را ﻓدای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﯾﮐﻧد ،آﯾﺎﭼﻧﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ﻗﺎﺑل ﺗﺎﺋﯾد و ﺣﻣﺎﯾت
اﺳت؟ ھﺮﮔﺰ ﻧﻪ!!
" ﮐﺷوری ﮐﻪ روی »ﭘل ﺻﺮاط« اﯾﺳﺗﺎده و ﺑﺎ ﺧطﺮ ﻏﻠﺗﯾدن در دوزخ ھﺮج
وﻣﺮج،ﯾک ﻣو ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ؛ ﮐﺷوری ﮐﻪ ﺑﺎھﺰار وﯾک ﻣﺷﮐل روﺑﺮو اﺳت وﺑﺷدت از ﻧﺎﺣﯾﮥ
ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯾﮐﺎری ،ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺟوﺋﯽ،ﺗﻔوق طﻠﺑﯽ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ،ﻗوﻣﯽ،
ﻣذھﺑﯽ،ﺳﻣﺗﯽ ،ﺗﻧظﯾﻣﯽ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﻓﺳﺎد اداری واﺧﺗﻼس
ورﺷوه ﺧوری وﻗﺎﭼﺎق ﻣوادﻣﺧدر و داﺷﺗن ﻣﯾﻠوﯾﻧﮫﺎ اﻧﺳﺎن آواره ،ﻣﻌﯾوب  ،ﻣﻌﻠول وﻣﻌﺗﺎد
 -١درﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﯾﻼدی درﺷﮫرﺗوﮐﯾوی ﺟﺎﭘﺎن ﺑﺻورت ﻣﺟﻣوﻋﯽ ﻣﺑﻠﻎ  ۱۶ﻣﯾﻠﯾﺎرد
داﻟرﺑرای ﻣدت ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﮫد داده ﺷد و درﻣﻘﺎﺑل آن ﮐرزی ﻣﺑﺎرزه
را ﺑرﺿد ﻓﺳﺎد ﮐﻪ ﮐﺷورش درﺳطﺢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﻔت ﻗﮫرﻣﺎن ﻓﺳﺎد و ﻣوادﻣﺧد رﺷﻧﺎﺧﺗﻪ
ﺷده اﺳت  ،وﻋده ﻧﻣود  .روزﻧﺎﻣﻪ ھﺷت ﺻﺑﺢ ﮐﺎﺑل ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﺟوﻻی ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗوﺿﯾﺢ
ﻧﻣود  " .اﮔرﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻔﺳدﯾن وﺧﺎﺋﻧﯾن ﺑﻪ ﻣﺣﮐﻣﻪ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷدﻧد درﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎ دﯾﮔر ﺣﮐوﻣﺗﯽ
داﺷﺗﻪ ﻧﻣﯾﺑودﯾم " ﮐرزی ﺑﻪ ﺗﻌداد ۱۱۰ﺟﻧګﺳﺎﻻر  ،ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧګﯽ وﻗﺎﭼﺎﻗﺑران ھﯾروﺋﯾن
را ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺷﺎورﯾن دراطراف ﺧوﯾش ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده ﮐﻪ ھرﮐدام ازآﻧﮫﺎ ﻣﺎھواره ﻣﺑﻠﻎ
 ۵۰۰۰داﻟراﻣرﯾﮐﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎش دارد ).رک:ﻣﻘﺎﻟﮥ ،ﺑﻌدازﺧروج اﺷﻐﺎﻟﮔران،ﮐﺷﺗن اﻓﻐﺎن ﺗوﺳط
اﻓﻐﺎن،ﺗرﺟﻣﻪ دﮐﺗور ﺷﻔﯾق ﷲ اﻧوری،ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ ،ﺑﺧش ﺳﯾﺎﺳﯽ  ٥دﺳﻣﺑر(٢٠١٣
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وﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﮔﺎن داﺧﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ؛ ﮐﺷوری ﮐﻪ ﺗوان ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﻣﺗﺟﺎوزان ﺑﺮﮐودﮐﺎن
ﺧوردﺳﺎل  ٨. ٧. ٦. ٥. ٤ﺳﺎﻟﻪ را ﻧدارد  ،ﮐﺷوری ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ،ازﻧظﺮﻓﺳﺎد اداری وﺳﺎﯾﺮﺗﺧﻠﻔﺎت اﺧﻼﻗﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ازﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑدﻧﺎم
ﺗﺮاﺳت،رﺋﯾس ﺟﻣﮫور آن ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﮐﺷور ازاﯾن ھﻣﻪ ﻣﺻﯾﺑﺗﮫﺎ وﺑدﺧﺗﯽ
ھﺎ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﯾک اﺑﺮﻗدرت ﺟﮫﺎﻧﯽ)اﻣﺮﯾﮐﺎ( ،ﺛﺑﺎت آﯾﻧده ﮐﺷور را ﺗﺿﻣﯾن
ﮐﻧد ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾن اﺑﺮﻗدرت ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ و از اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﯾﻣﺎن
اﺳﺗﺮاﺗﯾﮋﯾک اﺳت ﮐﻪ ً
ﻗﺑﻼ آﻧﺮا اﻣﺿﺎ ﻧﻣوده اﺳت وﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ آﻧﺮا ﺗﺎﺋﯾد ﮐﺮده،
ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی واھﯽ وﺑﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺗﺧﺮﯾش ﮐﻧﻧده اﻣﺮﯾﮐﺎ را ﺗوھﯾن ودر ﺳﺧﻧﺮاﻧﯾﮫﺎی ﺧود،
آﻧﺮا ﮐﺷوراﺳﺗﻌﻣﺎری و ﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل دوﺳﺗﯽ و اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯾﮐﻧد .ﻣﯾﮔوﯾﻧد آدم ھوﺷﯾﺎر
طﻧﺎب را آﻧﻘدر ﺑﻪ ﺷدت ﻧﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ طﺮف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻪ روی ﺑﺧورد ،زﯾﺮاﻣﯽ داﻧد ﻣﺮدی ﮐﻪ
ً
ﺣﺗﻣﺎ ﺑﻪ زﻣﯾن ﻣﯾﺧورد .
ﺑﺎ دﻣﺎغ داغ ،طﻧﺎب را ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳوی ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷد،
ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾم ﮐﻪ درﻋﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧود
را ﺧﯾﻠﯽ ھوﺷﯾﺎر ﻣﯾداﻧد ،اﻣﺎ ﺑطور ﻧﺎﻣﺷﺮوع و»ﻏﯾﺮﻗﺎﻧوﻧﯽ« از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ
ﮐﺷور ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘول ﻣﯾﮔﯾﺮد وطﺑﻌﺎً ﺑﻪ ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺮوع آﻧﺎن ﻋﻣل ﻣﯾﮐﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎ
رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری روﺑﺮو ھﺳﺗﯾم ﮐﻪ ﺑﺟﺎی ﺑﺎزﺧواﺳت از اﺧﻼﻟﮔﺮان اﻣﻧﯾت وﻏﺎﺻﺑﯾن
ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ ودزدان ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ داﻟﺮ ازﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی
وﻧوﺳﺎزی ﮐﺷور ،وﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮز وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ای ھﺮ روز در
ﮔوﺷﻪ وﮐﻧﺎر ﮐﺷور رخ ﻣﯾدھد ،ﻣﻣﻠﮐت را ﺑﻪ ﺟوﻻﻧﮔﺎه ﺗﺮورﯾﺳﺗﺎن وﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران وﺧﺎطﯾﺎن
وﺗﺟﺎوزﮔﺮان وﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﺑدﯾل ﮐﺮده؛ ﻋﻠﯽ رﻏم آن ﮐﻪ ﻣﻠﺗش از ﮔﺮﺳﻧﻪ ﮔﯽ،
ﺑﯾﮐﺎری ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻧداﺷﺗن دوﻟﺗﻣﺮداﻧﯽ ﺻﺎدق وﻋداﻟﺗﺧواه ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد؛ ﺧود را
»ﺷﯾﺮﺟﻧﮔل« ﺗﺻور ﻧﻣوده ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی ﻻﯾﻌﻧﯽ ،ﺑﺮای اﻣﺗﯾﺎز ﮔﯾﺮی ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ از
اﻣﺮﯾﮐﺎ ،دﺳت ﺑﻪ ﺑﺎزی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻧون آﻣﯾﺰی ﻣﯾﺰﻧد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣداﻓﻌﯾن آﻣﺎﺗور آﻗﺎی ﮐﺮزی ﻣﻘﯾم اروﭘﺎ،ﮔﺮﻓﺗن ﺧﺮﯾطﻪ ھﺎی ﭘول از ﯾک
ﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺗن ﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ورھﺎﺋﯽ ﻣﺮدم ازﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘﺮ و آوارﮔﯽ  ،ﯾﮐﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﻏﺎﻓل ازاﯾﻧﮐﻪ ﮐﻣک ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺑﯾت اﻟﻣﺎل وداراﺋﯽ ﻋﺎﻣﻪ وارﯾﺰ ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ ﮔﺮﻓﺗن ﺧﺮﯾطﻪ ھﺎی
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ﭘول ازﯾک ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻧظور ﺧﺎﺻﯽ و در ﺣﺳﺎب ﺧﺻوص ﮐﺮزی ورﺋﯾس دﻓﺗﺮش
ﻣﯾﺮﯾﺰد!!
روزﻧﺎﻣﮥ  ٨ﺻﺑﺢ زﯾﺮﻋﻧوان "ﻣﻘﺻﺮ ﮐﯾﺳت؟" ﻣﯾﻧوﯾﺳد" :ﺷﮐﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ دادن
ﭘول ھﻣواره در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗوﻗﻌﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای دھﻧده ﭘول ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت .از اﯾنرو
ﭘوﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳوی »ﺳﯽآیای«]ﯾﺎﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮔﺮﺧﺎرﺟﯽ[ ﺑﻪ ارگ داده ﺷده اﺳت ،ﻧﯾﺰ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺷد .ﯾﮐﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑطﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺻﯾﺮ ارگ از
ﺟﮫت ﮔﺮﻓﺗن اﯾن ﭘول ﻣﺗﺻور اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﯾن ﭘول ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﻪ ارگ
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﺑﻪﻋﻧوان دﺳﺗﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾد اﻟﮔوی رﻓﺗﺎر]ﻗﺎﻧوﻧﯽ[ ﺳﺎﯾﺮ ادارات ﮐﺷور
ﺑﺎﺷد ،ﮔﺮﻓﺗﺎر ﻧﻘض ﻗﺎﻧون ﺷده اﺳت .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﻪ رﯾﯾسﺟﻣﮫور ﻣﺳووﻟﯾت دارد ﮐﻪ
از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد و ﻧﮫﺎد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﻧﯾﺰ ﺑﺎﯾد در اﯾن راﺳﺗﺎ
ﺑﻪ رﯾﯾسﺟﻣﮫور ﮐﻣک ﺷود....
اﯾن ﭘول ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل ﺑﻪ ارگ رﯾﺎﺳتﺟﻣﮫوری داده ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﺳﺮﻧوﺷت
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ارگ رﻗم ﻣﯽﺧورد .از اﯾنرو اﯾن ﭘول ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﺧﺰاﻧﻪ ﺷده و از
طﺮﯾق ﺑودﺟﻪ ﻋﻣوﻣﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪﻣﺻﺮف ﻣﯽرﺳﯾد .دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﻘﯾم و
ﺑدور از ﭼﺷم ھﻣﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯾن ارگ و »ﺳﯽآیای« ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﯾن اﺻل ﻣﮫم ﻧﻘض
ﺷده اﺳت....ﮔﺮﻓﺗن ﭘول از ﺷﺑﮐﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮐﯽ از ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺑﺳﯾﺎری از
ﻗواﻧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدان ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﺷده
اﺳت ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘول درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﻧد .ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺮ ﻋدم درﯾﺎﻓت ﭘول از ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺗن ﭘول از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎطﺮه و ذھﻧﯾت ﺧوﺷﯽ ﻧدارد .اﻣﺎ ﭘﺮﺳش اﯾن اﺳت ﮐﻪ
وﻗﺗﯽ دﯾﮔﺮان از ﮔﺮﻓﺗن ﭘول از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﻊ ﻣﯽﺷود ،ﭼﺮا ارگ رﯾﺎﺳتﺟﻣﮫوری
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳت ﭘوﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣک ﺷود ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺧﺎرج از ﭼوﮐﺎت ﭘول ﺑﯾن ﯾک ﻧﮫﺎد ﺧﺎرﺟﯽ و
ﯾک ﻧﮫﺎد اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رد و ﺑدل ﻣﯽﺷود ،ﺷک و ﺗﺮدﯾدھﺎﯾﯽ را در ﺧﺻوص ﻣﯾﺰان
اھﻣﯾت دھﯽ ﯾﮐﯽ از ﻣﮫم ﺗﺮﯾن ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﻠﯽ ﭼون ارگ رﯾﺎﺳتﺟﻣﮫوری ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد٨ )".ﺻﺑﺢ:ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ  ۱۱ﺛور (۱۳۹۲
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ﺗﺎﺛﯾﺮات ﺳوء ﭼﻧﯾن ﭘول ﮔﺮﻓﺗن ھﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺗوان در ﻋدم اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﺮد.ﻣﻌﺿﻠﮥ ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ وﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ھﺎی ﺣﺎﻣدﮐﺮزی رﺋﯾس
ﺟﻣﮫوردوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺮق در ﻓﺳﺎد وارﺗﺷﺎء واﺧﺗﻼس وﻏﺎرت وﭼﭘﺎول داراﺋﯽ ھﺎی
ﻋﺎﻣﻪ وﺧﺻوﺻﯽ وﻣﺻﺎب ﺑﻪ ﺑﺣﺮان ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ وﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ  ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘﺮ
اﺳﺗﺧوان ﺳوز،ﻣﺮدم را دﭼﺎر ﺳﺮدر ﮔﻣﯽ ودﻟﮫﺮه وھﺮاس ﺑﺎزﮔﺷت ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٩٠ﻗﺮن
ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﻣوده اﺳت.ﺗدوﯾﺮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ  ،ﯾﮐﯽ ازاﯾن ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ھﺎی ﮐﺮزی در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺑﺮای ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺻوﺻﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ اﯾد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
اﻧﺗظﺎر وی ،اﻣﺿﺎی آن ﺑﺎ اﮐﺛﺮﯾت ﻗﺎطﻊ اﻋﺿﺎی ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗﺮارﮔﺮﻓت.
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻪ ﺟﻧگ ﺗﺑﺎھﮐن ﺳﯽ وﭼﻧدﺳﺎﻟﻪ را ﭘﺷت ﺳﺮﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد،ﺑﺧوﺑﯽ
ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎدن دوﺑﺎره ﮐﺷور ،ﺑدون ﮐﻣک دوﻟت ھﺎی ﻣﻘﺗدر ﻏﺮﺑﯽ اﻣﮐﺎن
ﭘذﯾﺮﻧﯾﺳت وﭼون ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺗﻼش ﻣﯾورزﻧد ﺗﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ در ھﻣﺳﺎﯾﮔﯽ ﺷﺎن ﺣﺿور
ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد،وﺣﺿور آن ﮐﺷور را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﻣﺧل وﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﺗﺣﻘق اھداف ﺧود
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗوﺳط اﺟﻧت ھﺎی ﺧود ﺳﻌﯽ ﻣﯾورزﻧد ﺗﺎﻋﻠﯾﻪ ﻣﻔﺎد اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
زھﺮآﮔﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد وﺣﺎﻣدﮐﺮزی را از ﻋواﻗب اﻣﺿﺎی اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺗﺮﺳﺎﻧﻧد واو را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ
ﺗﻌﻣﯾل ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎی ﻧﺎروای ﺧوﯾش ﺳﺎزﻧد .
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺿﺎی ﺟﺮﮔﻪ  ٢٥٠٠ﻧﻔﺮی ﻣﺗﺷﮐل ازﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر وطﺑﻘﺎت واﻗوام
ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﺗﻘﺑل ﺧطﺮات ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾدﻧد ﮐﻪ اﻣﺿﺎ ﭘﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﯾﻧده
ﮐﺷور ﺑﻣﻧﻧظور ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺧطﺮ ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ ودﺳت درازی ھﺎ وﻣداﺧﻼت ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎی
ﮐﺷور اﺳت ،و ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ درﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﺎھم اﻣﺿﺎی
اﯾن ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺎل وآﯾﻧده ﮐﺷور ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھﯾم واز رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺷور
ﺗوﻗﻊ دارﯾم ﺗﺎ اﯾن ﺷﺎﻧس را از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﻎ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾد وﺑﺎ اﻣﺿﺎی آن ،زﻣﯾﻧﻪ
ً
ﺧﺎﺻﺗﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ
ﺑﺎزﮔﺷت ﺛﺑﺎت واﻣﻧﯾت وﮐﺎر ﯾﺎﺑﯽ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاری وﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،
را ﺑﺮای ﮐﺷور دردﻣﻧد ﻣﺎ ﻓﺮاھم ﮐﻧد و ﺑﺮ دﺳﺎﯾس دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻠﯾﭘﺎ ﺑﮐﺷد.
ﻓﺿﺎی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
ﺗﺣﻠﯾﻠﮔﺮ وﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار وﻣﻌﻠم وداﮐﺗﺮ وﺷﺎﮔﺮد ﻣﮐﺗب ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﺳﺮان ورؤﺳﺎی اﻗوام
وروﺣﺎﻧﯾون وﺻﺎﺣب ﻧظﺮان وﻣﻔﺳﺮان ﻣﺳﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،اﻣﺿﺎی ﻣواﻓﺗﻧﺎﻣﻪ
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اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺷﺧﯾص ﮐﺮده وﺗﺷﺧﺻﯽ ﻣﯾدھﻧد ،وﻟﯽ ﺟﻧﺎب ﮐﺮزی ھﻣﺎن
ﻣوﺿﻌﯽ را اﺗﺧﺎذ ﮐﺮده ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن وﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ واﺟﻧت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎﺣب
ﻏﺮض ھﻣﺳﺎﯾﻪ در داﺧل  ،آﻧﺮا اﺗﺧﺎذ ﮐﺮده اﻧد؟
روزﻧﺎﻣﻪ  ٨ﺻﺑﺢ ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﻣوﺿﻊ ﮔﯾﺮی رﺋﯾس ﺟﻣﮫور در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎ،در ﯾک
ﺗﺣﻠﯾل ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻪ از ﻗﻠم داﮐﺗﺮﻣﻠک ﺳﺗﯾﺰ -ﭘﮋوھﺷﮔﺮ اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ زﯾﺮﻋﻧوان »اگر
رييسجمھور برخالف منافع ملی عمل کند« ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:ﺑﺮ ﺑﻧﯾﺎد اﺻول و ارزش ھﺎی
ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪﺷدهی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،رھﺑﺮان دوﻟتھﺎ ﻣﮐﻠفاﻧد ارادهی ﻣﻠﯽ ﺷﮫﺮوﻧدان را ﺗﻣﺛﯾل ﮐﻧﻧد.
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ارادهی ﻣﻠﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣﻘوﻟﻪ ھﺎﯾﯽاﻧد ﮐﻪ از دﯾدﮔﺎه ﺣﻘوق
ﺑﯾناﻟﻣﻠل ،دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ را ﻣﺷﺮوﻋﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷﻧد .اﯾن اﺻل ،در اﮐﺛﺮﯾت ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ،
ﺑﺮ ﺑﻧﯾﺎد ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ،ﻧﯾﺰ آﻣده اﺳت .رھﺑﺮان دوﻟتھﺎ ﮐﻪ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ را در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺣﺎﻣل و ﻣﺟﺮی ﻣﺷﺮوﻋﯾت ﻧظﺎمھﺎی ﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد؛ اﻣﺎ ﻋﻣﻠﮐﺮد
ھﺎی آﻧﺎن در ھﺮﻧوع ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺗوﺳط ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰمھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ وارﺳﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اﯾن
ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰمھﺎ ،از ﺳوی ﭘﺎرﻟﻣﺎنھﺎ )ھﺮ دو اﺗﺎق ﭘﺎرﻟﻣﺎن( ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯽﮐﻪ رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧظﺎم ،از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﺧطﯽ ﮐﻧﻧد،
اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ آﻧﺎن را ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت) (Impeachmentﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺎن داده
اﺳت ﮐﻪ اﺗﺎقھﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﺑﯾﺷﺗﺮﯾﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗﺮک ،رﯾﯾسﺟﻣﮫور را ﻓﺮا
ﻣﯽﺧواﻧﻧد و رﯾﯾسﺟﻣﮫور ،ﺑﺮ ﺑﻧﯾﺎد ﺗﺧطﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت و ﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم ،ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در ﺑﺮﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾﺮ ،در ﺳدهی ﭼﮫﺎردھم ﺑﻪﮐﺎر
رﻓت و ﺑﻪﮔوﻧﻪی ﻓﺮﺳﺎﯾﺷﯽ ،در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﮫﺎدﯾﻧﻪ ﮔﺮدﯾد .روﺳﺎی ﺟﻣﮫوری ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧودﮐﺎﻣﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﻧد ،ﺑﯾﺷﺗﺮ از ھﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﻣﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم ﻣﯽﮔﺮدﻧد؛ ﻧﺧﺳت وزﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﯾﺰ در دام اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم ﮔﯾﺮ ﻣﯽآﯾﻧد.از ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم
»ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت« ،در ﮐﺷورھﺎی اﺗﺮﯾش ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ،ﺑﺮازﯾل ،روﺳﯾﻪ ،روﻣﺎﻧﯾﺎ و
ﮐﺷورھﺎی زﯾﺎد دﯾﮔﺮ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﺑﻧﯽ ﺻدر ،ﻧﺧﺳﺗﯾن رﯾﯾسﺟﻣﮫور
اﯾﺮان ،در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﺗوﺳط ﻣﺟﻠس ،و ﯾﺎ ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﮔورﺑﺎﭼف در ﺳﺎل  ۱۹۹۳در
اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،از ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪﺣﺳﺎب
ﻣﯽآﯾﻧد.ﺗﺟﺎرب ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﻪ ﺑﮫﺮهﺟﺳﺗن از ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم
» ،«Impeachmentﻓﺮھﻧگ ﻣﺳووﻟﯾت ﭘذﯾﺮی رھﺑﺮان ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻورت ُﮐل
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ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷد و »ﺑﺮاﺋت از ﻗواﻧﯾن« را در ﺑﺮاﺑﺮ رھﺑﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺣدود ﺗﺮﯾن ﻣﯾﺰان ﺗﻘﻠﯾل
ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﭘﮋوھﺷﮔﺮان ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﻪ اﯾن ﺑﺎور ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﮫﺗﺮﯾن
وﺳﯾﻠﻪی ﻓﺷﺎر و ﻧظﺎرت از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳت ،ﺑل زﻣﯾﻧﻪ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯾﺰ
ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷد .در ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ،ﭘﺎرﻟﻣﺎنھﺎ ،در ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ و اﺣﺰاب
ﺳﯾﺎﺳﯽ از اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮﻧد ﺗﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر » ،«Impeachmentﻣﺷﺮوﻋﯾت
ﻻزﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ رﯾﯾسﺟﻣﮫور ﻗﺮﻏﺰﺳﺗﺎن ،ﻋﺳﮔﺮ آﻗﺎﯾف ،در ﺳﺎل
 ۲۰۰۵ﻣورد » «Impeachmentﭘﺎرﻟﻣﺎن اﯾن ﮐﺷور ﻗﺮار ﮔﺮﻓت ،ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣدﻧﯽ ﻧﯾﺰ از اﯾن روﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮدﻧد .آﻗﺎﯾف ﺑﺎ اﯾن ﻓﯾﺻﻠﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺮد و اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت،
ﻣوﺟب اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ در ﻧﺗﯾﺟﻪ ،وی ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷد.و اﻣﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم ﭘﯾﺷﯾﻧﻪای ﻧدارد؛ دﻟﯾﻠش ھم اﯾن اﺳت ﮐﻪ از ﯾکﺳو ،ﻣﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی
دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﻧدارﯾم و از ﺳوی دﯾﮔﺮ ،اﯾنﺟﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧدارد .ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧظﺎرت ﺑﺮ
ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﺗﺎ ﺷورای ﻣﻠﯽ ،در ﭼﻧﺑﺮه ﺣﺎﮐﻣﯾت رﯾﯾسﺟﻣﮫور
ﻣﺣﺻور ﮔﺮدﯾدهاﻧد و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﯾﮐﺎﻧﯾﺰم ﻣﺣدود ﺷده اﺳت .واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺦ دﯾﮔﺮ اﯾن
اﺳت ﮐﻪ ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده اداری ،راه را ﺑﺮای ﺣﺳﺎب دھﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎرﯾک ﮔﺮداﻧﯾده اﺳت،
ﻓﺳﺎدﭘﯾﺷﮔﺎن رﺷد ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھﯾﭻ دﻟﯾﻠﯽ را ﺑﺮای ﺣﺳﺎبدھﯽ ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﺳﺮاﻧﺟﺎم اﯾنﮐﻪ،
در ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺎ ،ﻓﺮھﻧگ » «Impeachmentﺧﯾﻠﯽھﺎ ﻧﺎآﺷﻧﺎ اﺳت و ﺣﺗﺎ اﻋﺿﺎی
ﺷورای ﻣﻠﯽ اھﻣﯾت آن را ﻧﻣﯽداﻧﻧد ٨)".ﺻﺑﺢ /ﭼﮫﺎرﺷﻧﺑﻪ  ۱۳ﻗوس (۱۳۹۲
ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯾد از ﺗﺣﻠﯾل اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن ،ﺑﺎﯾد اﻓﺰود ﮐﻪ ﺧودداری رﯾﯾس
ﺟﻣﮫور از اﻣﺿﺎی اﯾن ﻗﺮارداد ،ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺑﯽاﺣﺗﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧون  ٣٣ﺗن
ﺷﮫﯾد وﻣﺟﺮوح ﺑﯾﮔﻧﺎه دو روز ﭘﯾش از ﺗدوﯾﺮ ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ و آرای  ۲۵۰۰ﻋﺿو ﻟوﯾﻪﺟﺮﮔﻪ
و ﺑﺎﻻﺧﺮه »ﺗوھﯾن« ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺟددی ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﺷﺧﺻﯾت روﺣﺎﻧﯽ طﺮﻓدار اﻣﺿﺎی اﯾن
ﭘﯾﻣﺎن ﺧواھد ﺑود .ﺑﺟﺎ ﻧﺧواھد ﺑود اﮔﺮﮔﻔﺗﻪ ﺷود :ھﺮﮐﻪ از اﻣﺿﺎی اﯾن ﺳﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد،
ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺧدﻣت ﻣﯾﮐﻧد .ﻧﻪ ﺧﯾﺮاﯾﻧﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﮔﺮ اﻣﺮوز ﺧﯾﺮ وﺷﺮ ﺧود
را ﺑﮫﺗﺮ از ھﺮ داﯾﮥ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺗﺮ از ﻣﺎدر ﻣﯾداﻧﻧد و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن در ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ ﺑﺎ
اﮐﺛﺮﯾت ﻗﺎطﻊ اﻋﻼم داﺷﺗﻧد ﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺑﺎﯾد ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ را ظﺮف ﯾک ﻣﺎه
آﯾﻧده اﻣﺿﺎ ﮐﻧد  ،درﻏﯾﺮ آن ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺷور ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﯾک
ﻓﺮﺻت طﻼﺋﯽ ﺗوﺳﻌﻪ و اﻧﮐﺷﺎف و رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ را از دﺳت ﺧواھد داد ،ﺑﻠﮐﻪ زﻣﯾﻧﻪ ﯾک
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ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣداﺧﻼت ھﻣﯾن ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ ﻓﺮاھم ﮐﺮده ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺻﯾﺑت
ﺑﺰرگ ﺟﻧگ ھﺎی ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٩٠ﻗﺮن ﮔذﺷﺗﻪ روﺑﺮو ﺧواھد ﺳﺎﺧت .ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎد!!

پنجاه مقالۀ سيستانی

٣٩٥

مقالۀ سی وپنجم

کرزی در فکرخود است يا درفکر وطن؟
)ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده در (٢٠١٤ /٢/١
ﻣﻌﺿﻠﮥ ﻋدم اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ از ﺳوی ﮐﺮزی ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
در ﻣﺟﻣوع دﭼﺎر ﺳﺮدر ﮔﻣﯽ ودﻟﮫﺮه وھﺮاس از اﻓﺗﺎدن ﺳﺮﻧوﺷت ﮐﺷور ﺑدﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
وﺑﺎزﮔﺷت طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺛل دھﻪ  ٩٠ﻗﺮن ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﯾﮐﺎری و ﻓﻘﺮ روز اﻓﺰون،
ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻧﺮخ ﻣواد اوﻟﯾﻪ ،ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری در داﺧل ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﺳﺑب
ﻧﮔﺮاﻧﯽ وﺗﺷوﺷﺎت رواﻧﯽ ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾده اﺳت و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ھﺎی ﻋﻣﺮاﻧﯽ ﻣﺗوﻗف ﮔﺮدﯾده
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار از ﮐﺷور در ﺣﺎل ﻓﺮار اﺳﺗﻧد .دوﻟت ﺗوان ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺑﺣﺮان
رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣت را ﻧدارد .ﺧﺮوج ﻧﯾﺮو ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﻣوﺟب
ﻗطﻊ ﮐﻣک ھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎ وﮐﺷورھﺎی ﻧﺎﺗو ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺷود و درﻧﺗﯾﺟﻪ اردوی ﻣﻠﯽ
وﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺗﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺟﮫﯾﺰات وﻣﻌﺎش داﻟﺮی ازاﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،از ھم ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد ،و
دﺳت ﻣداﺧﻼت ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﺧﺻوص ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﻣور داﺧﻠﯽ از آﺳﺗﯾن طﺎﻟﺑﺎن
دراز ﻣﯾﮔﺮدد و دﯾﺮی ﻧﺧواھد ﮔذﺷت ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور زﯾﺮ ﺳﻠطﮥ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ اﯾده ھﺎی
ﻗﺮون وﺳطﯽ ﺷﺎن ﻗﺮارﺧواھد ﮔﺮﻓت.
ﻟﮫذا ﺑﺮای ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﭼﻧﯾن ﯾک ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫﺗﺮاﺳت ﺗﺎ
آﻗﺎی ﮐﺮزی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﮐﻪ ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ،اﻣﺿﺎی آﻧﺮا ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﯾﮐﺎ
ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣوده و ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮫﺎد ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ واﺗﺣﺎدﯾﮥ ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن
وﺳﺎﯾﺮﻋﻧﺎﺻﺮ دﻟﺳوز و آﯾﻧده ﻧﮔﺮ و ﺷﺧﺻﯾﺗﮫﺎی وطﻧدوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در داﺧل وﺧﺎرج
ﮐﺷور ،ﻣوﻗف ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ را ﺗﺎﺋﯾد ﮐﺮده اﻧد ،زود ﺗﺮ اﻣﺿﺎء ﮐﻧد .اﻣﺎ آﻗﺎی رﺋﺋﯾس
ﺟﻣﮫوردو ﭘﺎ را درﯾک ﮐﻔش ﻧﻣوده ﻣﯾﮔوﯾد ﻣن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی ﻣﯾﮐﻧم و ﺗﺎ ﺷﺮاﯾط ﻣن از
ﺳوی اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻋﻣﻠﯽ ﻧﮔﺮدد ،ﺳﻧد را اﻣﺿﺎء ﻧﺧواهم ﮐﺮد.
ﯾﮐﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ زود رس ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزﯾﮫﺎی ﻧﺎﺑﺧرداﻧﮥ ﮐرزی اﯾن اﺳت،

پنجاه مقالۀ سيستانی

٣٩٦

ﮐﻪ ﺳﻧﺎی اﻣرﯾﮐﺎ ﯾک ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﯾک ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟررا از رﻗم ﭘﺷﻧﮫﺎدی رﺋﯾس
ﺟﻣﮫور اوﺑﺎﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣک ﺑﻪ ﭘروژه ھﺎی ﻧﯾﻣﮐﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ،٢٠١٤
ﺣذف ﻧﻣود .در واﻗﻊ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری ﮐرزی ﺿرﺑت ﮐﻣر ﺷﮐﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻠت وﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮐرد .ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﯾن ﺻدﻣﮥ ﺑزرگ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﻪ
ﭘﯾﮐر ﮐﺷور زﺧم ﺧورده و ﭘﺎره ﭘﺎرۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺧﯾﺎﻧت ﮐرزی ﺑﻪ
ﻣﻠت ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻣوده ،روزی ﮐﻪ دﯾﮔر ﺑر ارﯾﮐﮥ ﻗدرت ﻧﺑﺎﺷد وی را ﻣواﺧذه
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﮐﻣک ﯾﮐﮫﺰارو ﯾک ﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ،ﮐﻪ ھﯾﭻ ﮐﺷور دﯾﮔﺮی از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﮐﺮزی آﻧﺮا
ً
طﺑﻌﺎ در راه اﻋﻣﺎر ﻣﮐﺎﺗب ﻋﺻﺮی و ﭘوھﻧﺗوﻧﮫﺎ ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﯾﺎ اﺳﻔﺎﻟت
ﺟﺑﯾﺮه ﻧﻣﯾﮐﻧد،
وﺗﺮﻣﯾم ﺷﺎھﺮاه ھﺎی ﮐﺎﺑل -ﻗﻧدھﺎر ،ﮐﺎﺑل -ﻣﺰارﺷﺮﯾف  ،ﮐﺎﺑل -ﺧوﺳت و ﯾﺎ اﺣداب
ﺑﻧدھﺎی ﺑﺮق وﮐﺷﯾدن ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی آﺑﯾﺎری و ﭘﺮوژه ھﺎی زراﻋﺗﯽ در وﻻﯾﺎت ﺧوﺳت،
ﻧﻧﮔﺮھﺎر ،ﭘﺮوان ،ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺑدﺧﺷﺎن ،ھﻠﻣﻧد وﻏﯾﺮه وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﺑﻪ ﻣﺻﺮف ﻣﯾﺮﺳﯾد ودر
ﭘﮫﻠوی آن ﺷﺎﯾد ﭼﻧد ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯾﮐﺎر و ﻣﻘﺎم دوﻟﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻗﺮارادی ﻧﯾﺰ از آن ﺑﮫﺮه
ﻣﻧد ﻣﯾﺷدﻧد.
ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ درﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﯽ زﯾﺮﻋﻧوان "ﺑﺎزی ﺧطرﻧﺎک ﮐرزی"ﻧوﺷت ":درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﯾک دھم ﺑودﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ از ﺣﺳﺎب درآﻣد ھﺎی ﺧود ﮐﺷورﻗﺎﺑل
وﺻول اﺳت .درواﻗﻊ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺻﺎرف ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑودﺟﻪ ﺗوﺳﻌﻪ ای از ﮐﻣک اﻣﺮﯾﮐﺎ و
ﻣﺗﺣدان ﻏﺮﺑﯽ اش ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود... .واﺷﮔﺗن ﺑﺮ اﻣﺿﺎی ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﯾﻣﺎن اﺻﺮار
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢٤ﻣﺷﺮوﻋﯾت داده و زﻣﯾﻧﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮاھم
آوری ﻣﯾﻠﯾﺎرد ھﺎی داﻟﺮ ﮐﻣک ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.درﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﻪ
ﺣﺮﮐت آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧطﺮﻧﺎک اﺳت .آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺷﯾوه ﺗﺧﺗﻪ ﭼﺮﺧﺎن
ﻗﻣﺎر روﺳﯽ )روﻟت روﺳﯽ( ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﺗﻔﻧﮔﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻘﯾﻘﻪ ﮐﺷور ﺧودش ،ﺑﺎزی ای را ﺑﻪ
راه اﻧداﺧﺗﻪ ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺧودش ھم درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺟﺎﻏور ﭼﻘدر ُﭘﺮ اﺳت)" .ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ،
آرﺷﯾف اﺧﺑﺎر (،٢٠١٣ /١٢/٢٠
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ دﺷﻣﻧﺎن اﺻﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،اﻣﺮوز درارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری در ﮐﻧﺎر
ﮐﺮزی ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﮔﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯾﺮ وﺻﻼح ﻣﻣﻠﮐت ﺑﺎﺷد.
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ﻋ ً
ﻼوﺗﺎ ﺣﺿور وﻧﻔوذ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ در ارگ و ﺳﻠطﻪ ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ
وﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران در ﭘﺳت ھﺎی ﻣﮫم دوﻟﺗﯽ در ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ،ﺳﺑب ﺷده ﺗﺎ
دوﺳوم ﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺳط زورﻣﻧدان و ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮔﺎن دوﻟت ﮐﺮزی ﺣﯾف وﻣﯾل
ﮔﺮدد وھﯾﭻ ﭘﺮوژه ﻣﮫم اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗوﻟﯾدی ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯾﺎﺑد و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻧدﮔدﺳﺗﯽ و
ﺑﯾﮐﺎری وﺑﯽ ﺳﺮﻧوﺷﺗﯽ ﺑطﺮز وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ اﻓﺰاﯾش ﯾﺎﺑد وﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت از اﯾن وﺿﻌﯾت
ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗﻘوﯾت ﮔﺮدﻧد .ﮐﺮزی ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﮐﻪ داﻣﻧﮔﯾﺮ
دوﻟت وﻣﻠت اﺳت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯾﺳت ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﺑﭘﺮدازد و در ﺻدد اﺻﻼح ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮآﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ
از ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﺮدم ﺧود ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺗﯾم ﮐﺎری اش راﺿﯽ ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد و ﻣﯾﺧواھد ﺗﺎﻣدت
زﯾﺎدی ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺧﺷن و ﻓﺎﺳد وﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر او ﺷﯾﺮه ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻓﻘﯾﺮ و
ﻧﺎﺗوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻣﮐﻧﻧد و ﻣﻠت را ﮔﺮﺳﻧﻪ ﺗﺮ وﻓﻘﯾﺮ ﺗﺮ و درﺑدرﺗﺮ ﺳﺎﺧﺗﻪ و ﺗﺎ آﻧﮫﺎ
ﺑﺮﺳﺮﻗدرت ﺑﺎﺷﻧد،ﻣﺮدم در ﺗﻧور داغ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وﻓﺳﺎد دوﻟﺗﯽ ﺑﺳوزﻧد وﺑﺳﺎزﻧد.
ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘﺮ ،ﻓﻐﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﺳﻣﺎﻧﮫﺎ ﺑﻠﻧدﮐﺮده اﺳت وﻟﯽ دوﻟت
ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﯾﺟﺎد ﺷﻐل و ﺟﻠب وﺟذب ﻧﯾﺮوھﺎی ﮐﺎررا ﻧدارد .دوﻟت درطول  ١٣ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ
ﺑﺎ وﺟودﮔﺮﻓﺗن ﺗﺧﻣﯾن  ٥۰ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ ﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺣﺗﯽ در ﺑﺧش
زراﻋت و ﯾﺎ ﺗوﻟﯾد اﻧﺮژی دﺳت ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰﻧد ﮐﻪ در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣﺮدم را از
رﻧﺞ ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﻧﺟﺎت دھد.
اﻣﺮوز دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺑﯾﮐﺎری و ﻓﻘﺮ وﺻﻌود ﻧﺮﺧﮫﺎی ﻣواد اوﻟﯾﻪ ،ﺑﯾداد ﻣﯾﮐﻧد .ﺑﯾش
از ﺑﯾﺳت ﻣﯾﻠﯾون اﻧﺳﺎن زﯾﺮﺧط ﻓﻘﺮ ﻗﺮاردارﻧد و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫﺎرﻣﻳن
ﻛﺷور ﻓﻘﯾﺮ واوﻟﯾن ﮐﺷورﻓﺎﺳد درﺟﮫﺎن ﺑﺷﻣﺎرﻣﯾﺮود .اﮐﻧون درﮐﺷورﻣﺎ ﺻﺮف دوطﺑﻘﻪ
ﻣﺮدم وﺟود دارد :ﯾﮐﯽ طﺑﻘﻪ اﻏﻧﯾﺎ وﭘوﻟدارھﺎ) ﻣﺗﺷﮐل از ﺟﻧﮔﺳﺎﻻرن وﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد
ﻣﺧدر وﻣﺎﻣوران ﺑﻠﻧد رﺗﺑﻪ وﻓﺎﺳد دوﻟت( ﮐﻪ ﭘﻧﺞ ﺗﺎده درﺻد ﻣﺮدم را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد و
دﯾﮔﺮی طﺑﻘﻪ ﻓﻘﯾﺮ وﻧﺎدار وﻣﺣﺗﺎج ﻧﺎن ﺷب ،ﮐﻪ  ۹۰ﺗﺎ  ٩٥درﺻد ﻣﺮدم را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد.
اﯾن اﮐﺛﺮﯾت ﻓﻘﯾﺮ ،ﭼﻧﺎن در ﻏم ﭘﯾداﮐﺮدن ﻧﺎن ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻏﺮق اﻧد ﮐﻪ ﺟﺰﺑﻪ ﺷﮐم
اوﻻد ﺧود ﺑﻪ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ﻓﮐﺮ ﮐﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠت ﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘﺮو
ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﺑﻪ ﺧوردن ﭘﺳﻣﺎﻧده ھﺎی ﺑوﯾﻧﺎک ﮐﻪ ﺧوراک ﻣوﺷﮫﺎ وﺳگ ھﺎ اﻧد ،روی آورده اﻧد
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣوارد دﺳت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐودﮐﺎن ﺧود ﻣﯾﺰﻧﻧد وﯾﺎ ﻓﺮزﻧدان ﺟوان ﺧود را
دراﺧﺗﯾﺎرﮔﺮوه ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری ﻗﺮارﻣﯾدھﻧد.
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ﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘر ،ﺑد ﺗرﯾن ﻣرض ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت.ﻓﻘر اﻧﺳﺎن را از
اﺧﻼق و ﺷرف وﻋزت ﺗﮫﯽ ﻣﯾﮐﻧد .ﻓﻘر اﻧﺳﺎن را وادار ﺑﻪ اﻧﺟﺎم ھرﻋﻣل
ﭘﺳت ﻣﯾﺳﺎزد .ﻓﻘر ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،ﺑد اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ﺟﻧﺎﯾت
ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد .ﺑﺎﯾد ﺣﮐوﻣت ﻋﻼج ﻓﻘررا ﺑﮐﻧد ،ﻋﻼج ﻓﻘر،اﯾﺟﺎد ﮐﺎراﺳت.
ھرﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷد، ،ﮔرﺳﻧﮔﯽ وﻓﻘر رﺧت ﺑرﻣﯽ ﺑﻧدد.اﻣﻧﯾت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎزﻣﯾﮔردد ،ﺟﻠو دزدﯾﮫﺎ و ﺑد اﺧﻼﻗﯽ ھﺎ ﮔرﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷود .ﻣردم اﺣﺳﺎس آراﻣش
ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺑﮫﺑود زﻧدﮔﯽ ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد وﺧﻼﻗﯾت ﺑوﺟود ﻣﯽ
اﯾد.
ﮐﺮزی ﻧﻪ ﺷﺟﺎﻋت اﻋﺗﺮاف ﺑﻪ ﻧﺎ ﺗواﻧﯽ ﺧود را دارد و ﻧﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اش ﺑﻪ
وﻋده ھﺎی ﮐﻪ داده ،ﺷﺮاﻓت ﻣﻧداﻧﻪ از ﻣﻘﺎم ﺧود ﮐﻧﺎرﻣﯾﺮود .او درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﺋت
ﺑﺮطﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧون ﺳﭘﺮدن ھﯾﭼﯾک از ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ووزﯾﺮان و واﻟﯾﺎن ﻓﺎﺳد و
ﺗﺑﮫﮐﺎر ﺣﮐوﻣت ﺧود را ﻧدارد ،ﻣﮔﺮ ﺑﺎرھﺎ ﺳﺧن از ﺻداﻗت ھﻣﮐﺎران ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ ﺧود زده
وﻣﯾﺰﻧد و از وزﯾﺮان ﻧﺎ اھل و واﻟﯾﺎن ﻏﺮق در ﻓﺳﺎد ﺗﻣﺟﯾد وﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﻧد .واﺣﯾﺎﻧﺎً اﮔﺮ
وزﯾﺮ ﯾﺎ واﻟﯽ ای را از ﻣﻘﺎﻣش ﭘس ﮐﺮده ،ﻓﻘط ﺟﺎﯾش را ﻋوض ﮐﺮده ﻧﻪ ﺧودش را و
ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺷﺎﻧده و ﺑﺎ دادن ﻣدال واﻣﺗﯾﺎزات دﯾﮔﺮ از اوﺗﻣﺟﯾد ﮐﺮده
اﺳت.
ﮐﺮزی از واﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﻋطﺎﻣﺣﻣدﻧور ،ﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗﺮﺳد ﮐﻪ ﺟن ازﮔﻔﺗن ﺑﺳم ﷲ ،ﻋطﺎﻧور
در ھﻧﮔﺎم ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری ﮐﺮزی ﺑﺮﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ﭼﻧدﯾن ﻣﺮﺗﺑﻪ از ﺑﺮﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﮐﺮزی
ﺑﻪ ﺻﻔت رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﯾﺎد آوری ﻧﻣود و ﮐﺮزی ﺟﺮﺋت ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺟواﺑﯽ را ﺑﻪ او ﻧداﺷت.
وی ﺑﺮای ﻣﺳﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرج ھﺮﮔﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺷورت ﻧﻣﯾﺧواھد ،ودر واﻗﻊ او
ﺧود ﺻﺎﺣب دوﻟﺗﯽ در درون دوﻟت ﮐﺮزی اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎز وﺑﻧد اﻣﺮ وﻧﮫﯽ ﮐﺮزی ﻧﯾﺳت،
ﻣﮔﺮﮐﺮزی دل ﺑﻪ اﯾن ﺧوش ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل اﺳت .ﻋطﺎﻧور در ﻏﺻب
ده ھﺎ ھﺰارﺟﺮﯾب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻓﺮوش آن زﻣﯾن ھﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺗن ﺷﮫﺮﮐﮫﺎ
وﻣﺎرﮐﯾﺗﮫﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻓﺮوش ﻟوازم ﻟوﮐس وﺗﻪ ﺟﯾب زدن ﭘول ﻓﺮوش زﻣﯾﻧﮫﺎ
وﺣﯾف وﻣﯾل ﮐﺮدن ﻋواﯾد ﮔﻣﺮﮐﺎت ﺑﻧدر ﺣﯾﺮﺗﺎن ﺗوﺳط واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺧود دﺳت آزاد دارد و
ﺗﺎ ﮐﻧون ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺳﺎﺑدھﯽ از داراﺋﯽ ﺷﺧﺻﯽ واﺟﺮاآت ﺧود ﺑﻪ دوﻟت ﻧﺷده
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اﺳت .ﮐﺮزی از اﯾن ﺟﮫت در ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﻓﺳﺎد اداری وﺗﺻﻔﯾﻪ دوﻟت از وﺟود
ﻋﻧﺎﺻﺮﻓﺎﺳد ﻋﺎﺟﺰاﺳت ﮐﻪ ﺧودش ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﻓﺳﺎد اﺳت.
ﮐﺮزی ﺑﺮای ﭘوﺷﺎﻧدن اﯾن ﺿﻌف ﺑﺰرگ دوﻟﺗﻣداری ﺧود ،اﮐﻧون زورآزﻣﺎﺋﯽ ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮐﺎ را ﮐﻪ ﺷﺑﯾﻪ ﮐﺷﺗﯽ ﭘﺷﻪ ﺑﺎ ﻓﯾل اﺳت ،ﺷﺮوع ﮐﺮده وﻣﯾﺧواھد ﺑﻪ دﯾﮐﺗﻪ ھﻣﺳﺎﯾﮔﺎن
ً
ظﺎھﺮاﻣﻠﯽ
طﻣﺎع وﺑدﺧواه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎی
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺧود داری ورزد و ﺑﺮ دوران  ١٣ﺳﺎﻟﮥ ﺣﮐوﻣت ﻏﺮق درﻓﺳﺎد و ارﺗﺷﺎء
واﺧﺗﻼس وﻏﺎرت وﭼﭘﺎول داراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ وﺧﺻوﺻﯽ وﻣﺻﺎب ﺑﻪ ﺑﺣﺮان ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ
وﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ  ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وﺑﯾﮐﺎری ﺧود ،ﺳﺮﭘوش ﺑﮔذارد و ژﺳت ﯾک رھﺑﺮ ﻣﻠﯽ ﻗﺎطﻊ
ودﻟﺳوز ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻠت وﻣﻣﻠﮐت را ﺑﺎزی ﮐﻧد .اﻣﺎﺟﺮﺋت ﻧدارد ﺑﺮراﮐت ﭘﺮاﻧﯽ ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺮوﻻﯾﺎت ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺷور وﺣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﭘوﺳﺗﻪ ھﺎی ﺳﺮﺣدی ﺑﻪ ﻋﻣق ﭘﻧﺟﺎه ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮدرداﺧل
ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی ﻧﯾﺮوھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دروﻻﯾﺎت ﺟﻧوب وﺷﺮﻗﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧد
ودﺷﻣن را وادار ﺑﻪ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗدوﯾﺮ ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ  ،ﯾﮐﯽ ازاﯾن ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺟوﺋﯽ ھﺎی ﮐﺮزی در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎ،
ﺑﺮای ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺻوﺻﯽ وی ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ اﯾد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺗظﺎر وی ،اﻣﺿﺎی
آن ﺑﺎ اﮐﺛﺮﯾت ﻗﺎطﻊ اﻋﺿﺎی ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺷورﺗﯽ ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗﺮارﮔﺮﻓت.ﺑﻪ ﮔﻔﺗﮥ ﺻﺎﺣب
ﻧظﺮان  ،اﻣﺿﺎء ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﯾﮐﯽ از ﺿﺮورت ھﺎی ﻣﮫم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯾن
ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ درک اﯾن
ﺿﺮورت ﺑﻪ اﻣﺿﺎء آن ﻣﺑﺎدرت ورزد .اﻣﺿﺎء اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺷﺮاﯾطﯽ را ﺑﺮای دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮاھم ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺎﯾس ھﻣﺳﺎﯾﮔﺎن ﺑﺎ
ﺗواﻧﻣﻧدی ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻣوده و آراﻣش ﺟﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ﷲ ﺑﺎرﮐﺰی درﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﻣﻣﺗﻊ زﯾﺮﻧﺎم» ﮐﺮزی ﭼﯽ ﻣﺷﮐﻠﯽ
دارد؟« از ﻗول "ﮐﺎی آﯾدی" ﻧﻣﺎﯾﻧده و ﻓﺮﺳﺗﺎدۀ ﺧﺎص ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ او درﮐﺗﺎﺑش زﯾﺮ ﻋﻧوان"ﻣﺑﺎرزۀ ﻗدرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را اﻓﺷﺎء
ﻧﻣوده ﮐﻪ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﻼن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺟﺎد اﺻﻼﺣﺎت در اداره ،ﮐﻧﺎر زدن
ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران و ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران از ﺻﺣﻧﻪ ،روی ﮐﺎر آوردن اﻓﺮاد ﭘﺎک در ادارات دوﻟﺗﯽ و
اﯾﺟﺎد ﺣﮐوﻣﺗداری ﺳﺎﻟم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳت و ﺳﺗﺮاﺗﯾﮋی "اوﺑﺎﻣﺎ" در ﻣورد
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾداد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧودﺧواھﯽ ھﺎی آﻗﺎی" ﮐﺮزی" ﺷده اﺳت.
" ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ" در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﯾﻌﻧﯽ در ﻧواﻣﺑﺮ ﺳﺎل ٢٠٠٩م ﺑﺮای "ﮐﺮزی" ﯾک
ﺿﺮب اﻻﺟل ﺷش ﻣﺎھﻪ ﺑﺧﺎطﺮ از ﺑﯾن ﺑﺮدن ﻓﺳﺎد در اداره ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺮد ،وﻟﯽ آﻗﺎی ﮐﺮزی
ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻣﺎﻓﯽ اﻟﺳﺎﺑق اداﻣﻪ ﻣﯽ دھد.
آﻗﺎی ﺑﺎرﮐﺰی ﻋﻼوه ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ :ﻣن ﯾک ﺑﺧش از ﮐﺗﺎب آﻗﺎی "ﮐﺎی آﯾدی" زﯾﺮ
ﻋﻧوان "ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﺳﺎﺑق وارد ﺻﺣﻧﻪ ﻣﯾﮔﺮدﻧد" را ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾک
ﻣﺛﺎل ﺧوب ﺑﺮای ﻗﺿﺎوت در ﻣورد ﻣﻧطق ﻣوﻗف ﮔﯾﺮی ﻓﻌﻠﯽ آﻗﺎی "ﮐﺮزی" در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﺿﺎء ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺑﺎﺷد.
ﮐﺎی آﯾدی ،ﻓﺻل ﺑﯾﺳﺗم ﮐﺗﺎﺑش را ﺑﻪ "ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﺳﺎﺑق دوﺑﺎره روی ﺻﺣﻧﻪ
ﻣﯽ آﯾﻧد" اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯾﻧوﯾﺳد ":در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل ٢٠٠٩م آﻗﺎی ﮐﺮزی ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾک
ﻣﻼﻗﺎت دﻋوت ﮐﺮد ﮐﻪ ھدﻓش ﺑﺣث روی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻌﺎوﻧﯾﻧش در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮫوری ﺑود .ﮐﺮزی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻣودن ﻣﻌﺎون دوﻣش )ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ( ﺳﺮﺳﺧن را آﻏﺎز
ﮐﺮد“ ،ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ” ﯾک اﻓﻐﺎن ھﺰاره ﺗﺑﺎر)ادﯾﺗور( ﮐﻪ در دورۀ ﻗﺑﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﻧﺞ ﺳﺎل
در ھﻣﯾن ﺳﻣت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود .از ﻧظﺮ ﻣن اﻧﺗﺧﺎب ﺧوب ﺑود و ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺧص ﺑﺣث ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ ﻧﺑود .در ﻣورد ﻣﻌﺎون اوﻟش از " ﻓﮫﯾم ﺧﺎن" ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﮐﻪ
ﯾﮐﯽ از ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﺳﺎﺑق ﺑﺎ رﯾﮐﺎرد از ﺗﺧطﯽ ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد
ﻣﺧدر ﺑوده ،ﺣﺗﯽ ﺧود"ﮐﺮزی" در ﺳﺎل ١٩٩٤م زﻣﺎﻧﯾﮐﻪ ﻣﻌﯾن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑود،
ﺗوﺳط اﻓﺮاد ﻓﮫﯾم ﻣورد ﻟت و ﮐوب ھم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود .ﮐﺮزی ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻗﺑل ھم وی را
ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻌﺎوﻧش ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﮐﺮده ﺑود ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣواﺟﻪ
ﺷد و از آن ﻣﻧﺻﺮف ﮔﺮدﯾد .ﻣن ﺑﺮای ﮐﺮزی ﮔﻔﺗم " ﻣن ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ازﯾن اﻗدام ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﻧود ﺷود ﮐﻪ ﻓﮫﯾم ﺧﺎن را ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﺎزﯾد" ﻣن از آﻗﺎی ﮐﺮزی ﯾک روز وﻗت ﮔﺮﻓﺗم ﺗﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣورد
ﺑﺣث ﻗﺮار دھم.
اﯾن وظﯾﻔﮥ ﻣن ﻧﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮزی ﺑﮔوﯾم ﮐﯽ را ﻣﻌﺎون ﺑﮔﯾﺮد و ﮐﯽ را ﻧﮔﯾﺮد ،وﻟﯽ
ﭼون اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی دوﺑﺎره ﺑﺮﻧده ﺷدن آﻗﺎی "ﮐﺮزی" وﺟود داﺷت ،درﯾن ﺻورت ﻣﺎ
ﻣﺟﺑور ﺧواھﯾم ﺑود ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮐﻪ ﮐﺮزی ﻧﺻب ﮐﺮده اﺳت ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻣﺎﺋﯾم .اﯾن ﯾک ﺿﺮورت
و ﺣق ﻣﺳﻠم ﻣﺎ ﺑود ﮐﻪ از در ﺻﺣﻧﻪ آﻣدن ﮐﺳﺎﻧﯾﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﺗﯾﺮﮔﯽ رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
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ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و دوﻧﺮھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧد ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻣل آورﯾم .ﻣن دوﺑﺎره ﺑﻪ طﺮف
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺳﻔﯾﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎ و اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن(
دﻓﺗﺮ ﺧود رﻓﺗم ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ را ﺑﺎ دو ﺗن از ﺳﻔﯾﺮان ﻣﮫم )
ﺑﺣث ﮐﺮدم ،آﻧﮫﺎ ﺣﯾﺮت زده ﺷدﻧد و ﻗﺿﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣن واﮔذار ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮاﯾش
ﺟﺳت و ﺟو ﮐﻧم.
روز دﯾﮔﺮ ﺑﺎزھم ﺑﺎ ﮐﺮزی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم و ﺑﺮاﯾش ﺗﺻﺮﯾﺢ ﻧﻣودم ﮐﻪ "ﻓﮫﯾم ﯾک
ﻗﺎﺗل اﺳت" ،ﮐﺮزی ظﺎھﺮاً ﻗﺑول ﮐﺮد ،و ﺑﺮاﯾش ﮔﻔﺗم ﮐﻪ " اﻧﺗﺧﺎب ﻓﮫﯾم ﺑﻪ اﯾن ﺳﻣت
ﺗﺎﺛﯾﺮات ﻧﺎﮔوار و ﺟدی ﺑﺮ رواﺑط ﺗﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮐﺷورھﺎی ﮐﻣک ﮐﻧﻧده
)دوﻧﺮھﺎ( ﺧواھد داﺷت ،ﺷﻣﺎ ﭼﺮا اﯾن ﺧطﺮ را ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ او ﯾﮐﯽ از ﺑدﺗﺮﯾن ﭼﮫﺮه
ھﺎی ﺟﻧﮔﺳﺎﻻر ﺑﺎ ﯾک رﯾﮐﺎرد ﺑد از وﺣﺷﯽ ﮔﺮی ،ﻗﺳﺎوت و ﺑدرﻓﺗﺎری را ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻌﺎون
ﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺮدﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﭼﺮا ﯾک ﺷﺧﺻﯽ راﮐﻪ ﺑﺎﯾد از ﺻﺣﻧﻪ ﮐﻧﺎر زده ﻣﯽ ﺷد دوﺑﺎره
روی ﺻﺣﻧﻪ ﻣﯽ آورﯾد؟" و ﺑﺎز اداﻣﻪ دادم "اﻧﺗﺧﺎب ﻓﮫﯾم ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮫوری ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎﻋث رﻧﺟش ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷده ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﻪ اﻧﺗظﺎر
داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران و ﻗﺎﻧون ﺷﮐﻧﺎن از ﺻﺣﻧﻪ ﮐﻧﺎر زده ﺧواھﻧد ﺷد و اداره ﺑدﺳت
ﺳﯾﺎﺳﺗدان ھﺎی ﭘﺎک و ﺟدﯾد ﺧواھد اﻓﺗﺎد ،ﻣﺄﯾوس و ﻧﺎراض ﺧواھد ﺳﺎﺧت" .ﮐﺮزی ﻣدﻋﯽ
ﺷد ﮐﻪ "ﻓﮫﯾم ﺑﺎزﯾﮐن ﻣﮫم در ﺳﯾﺎﺳت روزﻣﺮۀ ﮐﺷور ﻧﺧواھد ﺑود ،و ھﯾﭻ ﻧوع ﮐﻧﺗﺮول
ﺑﺎﻻی ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﻧﺧواھد داﺷت و ھﯾﭻ ﺟﺎی ﺗﺷوﯾش ﻧﯾﺳت" وی اظﺎﻓﻪ ﻧﻣود ﮐﻪ "ﻓﮫﯾم ﺑﻪ
اﻧدازه اﯾﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ھم ﺑد ﻧﯾﺳت؟" .ﻣن دﯾدﮔﺎه اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ھﺎ را ﺑﺮاﯾش ﺗذﮐﺮ دادم
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد" :ﻣﻌﺎون اول رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻓﻘط ﯾک ﺗﭘش ﻗﻠب از ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳت دوﻟت
ادارۀ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد" اﮔﺮ ﮐدام اﺗﻔﺎق ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺑﯾﺎﻓﺗد ،اﯾن ﻣﻌﺎون اول ﺧواھد ﺑود ﮐﻪ ٍ
ﺗﻣﺎم دوﻟت را ﺑدﺳت ﺑﮔﯾﺮد ،و آﻧﮔﺎه اﯾن ﺷﺧص ﯾک ﻣﮫﺮۀ ﺿﻌﯾف ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﮐﺮزی ﺑﺎ
اﻋﺗﺮاض ﺑﻪ اﯾن ﺳﺧن ﻣن از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎد آوری ﮐﺮد و ﮔﻔت " در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺻﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾده ﮐﻪ در ﺻورت اﺗﻘﺎق اﻓﺗﺎدن واﻗﻌﻪ اﯾﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎز ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد ،در ظﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔذار ﮔﺮدد .ﻣن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ ﮔﻔﺗم:
درﺳت اﺳت ﮐﻪ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،وﻟﯽ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺧوب
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﻪ ﺑﺮﮔذاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣﺮوزی در ظﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻣﮐن ﻧﯾﺳت و
ﺣد اﻗل ﯾک ﺳﺎل را ﺿﺮورت ﺧواھد داﺷت".
روز دﯾﮔﺮ ﻣن و ﺳﻔﯾﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎ "آﯾﮐن ﺑﯾﺮی" ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗﯾم ﮐﻪ ﺑﺎھم ﯾﮐﺟﺎ ﻧﺰد
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"ﮐﺮزی" ﺑﺮوﯾم ﺗﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ را ﺣل ﻧﻣﺎﺋﯾم ،ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﺎزھم ھﻣﺎن ﺑود و "ﮐﺮزی" ﺣﺎل دﯾﮔﺮ
از ﻓﮫﯾم ﺧﺎن ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک آدم ﺑد ﻧﻪ ،ﺑﻠﮐﻪ ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﺧوب ﯾﺎد آوری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣن
ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺎل ﮐﻪ واﺷﻧﮔﺗن ﺑﻪ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﺳﺋﻠﻪ دﺧﯾل ﺷده اﺳت ،ﺷﺎﯾد
ﻣوﺿﻌﮔﯾﺮی "ﮐﺮزی" را در ﻗﺑﺎل اﯾن ﻗﺿﯾﻪ ﻗﺑل ازﯾﻧﮐﻪ دﯾﺮ ﺷود ،ﺗﻐﯾﯾﺮ دھد“ .آﯾﮐن
ﺑﯾﺮی” ﻣﺣﺗﺮﻣﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻗﺎطﻊ ،ﺟدی ﺑﻪ طور ﻗوی ﻣوﻗﻔش را ﺑﻪ ﮐﺮزی رﺳﺎﻧﯾد وﻟﯽ
ً
ﺟﺑﺮا آﺧﺮﯾن ﻗطﻌﻪ ای را ﺑﺎزی
ﮐﺮزی ھﯾﭻ ﻧوع اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾﺮی ﻧﺷﺎن ﻧداد .ﺣﺎل ﺳﻔﯾﺮ
ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود .وی "ﮐﺮزی" را ﺑﻪ واﺷﻧﮔﺗن دﻋوت ﮐﺮد" .آﯾﮐن ﺑﯾﺮی"
ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﻪ "اﮔﺮ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﻪ واﺷﻧﮔﺗن ازﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣش ﺻﺮف ﻧظﺮ ﮐﻧد ،ﺑﺎز اﯾن
دﻋوت از اھﻣﯾت ﮐﻣﺗﺮ ﺑﺮﺧوردار ﺧواھد ﺑود".
"ھﯾﻠﺮی ﮐﻠﻧﺗن" وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ اﻣﺮﯾﮐﺎ ھم ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻣودن ارﺗﺑﺎط ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ ﺑﺎ
"ﮐﺮزی" ،درﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻣﮫم ﺑﻪ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم دﺧﯾل ﺷد و از "ﮐﺮزی" ﺧواﺳت ﺗﺎ اﯾن
ﺗﺻﻣﯾﻣش را ﺑﻪ ﺗﻌوﯾق ﺑﯾﺎﻧدازد .روز دﯾﮔﺮ ﻣن ﺑﺎ “آﯾﮐن ﺑﯾﺮی” ﺑﺎزھم ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت "ﮐﺮزی"
رﻓﺗﯾم ،ﺗﺻور ﺑﺮﯾن ﺑود ﮐﻪ اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺳﺋﻠﻪ را ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺳﺎﺧت و اﯾن ﻗﺿﯾﻪ ﺣل
ﺧواھد ﺷد .وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮐس ﮐﺮزی ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔت " ﻣن ﺧودم ھﻣﺮاه دو ﻣﻌﺎوﻧﯾﻧم )ﺧﻠﯾﻠﯽ و
ﻓﮫﯾم( ھﻣﯾن اﻣﺮوز ﺧود را ﺑﺮای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت راﺟﺳﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،وھﯾﭻ اراده ﺑﺮای ﺗﻐﯾﯾﺮ
درﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﻧدارم" وی ﻗﺻد داﺷت ﺗﺎ در ﺳﻔﺮش ﺑﻪ واﺷﻧﮔﺗن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻣﺿﻣون
اﺻﻠﯽ ﺑﺣث ﻧﺑﺎﺷد.
ﻣن ازﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺮزی ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺄﯾوس ﺷده ﺑودم ،ﻣن ﯾک ﺳﺎل اﻧﺮژی و ﻗدرﺗم را
ﺑﺧﺎطﺮ روی ﮐﺎر آوردن ﺳﯾﺎﺳت داﻧﮫﺎی اﺻﻼح طﻠب و ﺗﻘوﯾﮥ آﻧﮫﺎ ﻣﺻﺮف ﮐﺮده ﺑودم و
آرزو داﺷﺗم "ﮐﺮزی" آﻧﮫﺎ را در ادارۀ دوﻟﺗﯽ ﺳﮫﯾم ﺳﺎزد ،ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾن
ﮐوﺷش ﻣن ﯾک ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ را در ﻗﺑﺎل ﺧواھد داﺷت .ﻧﺎﻣﺰد ﺷدن ﻓﮫﯾم ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻌﺎون
ﮐﺮزی ﯾک ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ،ﻣن دﯾﮔﺮ ﺷﮐﺳت ﺧود را ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗم ﭘﻧﮫﺎن ﮐﻧم.
 ...ﻓﻘط ﭼﻧد روز ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧﺑﺮ دﯾﮔﺮی ﺳﺮ زﺑﺎن ھﺎ ﺷد ﮐﻪ ﯾک ﺟﻧﮔﺳﺎﻻر
دﯾﮔﺮ "دوﺳﺗم" ﮐﻪ ﺑﻪ طور داوطﻠب در ﺗﺮﮐﯾﻪ در ﺗﺑﻌﯾد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ از ﮐﺮزی در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد“ .دوﺳﺗم” در

پنجاه مقالۀ سيستانی

٤٠٣

ً
ﺧﺻوﺻﺎ در ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل١٩٩٤م،
وﺣﺷت و ﻗﺳﺎوت ﺧود ﻣﺷﮫور ﺑود،
ﮐﺮزی از وی درﺧواﺳت
ﮐﻣک ﮐﺮد .ﻣن و"آﯾﮐن ﺑﯾﺮی" ﺗﺄﮐﯾد زﯾﺎد ﻧﻣودﯾم ﮐﻪ از ﺑﻪ روی ﺻﺣﻧﻪ آوردن
دوﺳﺗم ﺑﭘﺮھﯾﺰد ،وﻟﯽ ﺑﻪ زودی ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﻪ "ﮐﺮزی" ﺗﺻﻣﯾﻣش را ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد از آن ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﮐﻧد .ﺣﺗﯽ ﺧود ﮐﺮزی ھم اﻗﺮار ﮐﺮد "ﺣﺗﯽ ﺧودم ﻗدرت آن را
ﻧدارم ﮐﻪ از آﻣدن دوﺳﺗم ﺑﻪ روی ﺻﺣﻧﻪ ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﮐﻧم".
در ﺷﺎم ھﻣﺎن روز ﮐﻪ ﯾک ﻣﻧﺎظﺮه ﺑﯾن ﮐﺎﻧدﯾدان )اﺷﺮف ﻏﻧﯽ ،ﺑﺷﺮدوﺳت و
ﮐﺮزی( در ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﺟﺮﯾﺎن داﺷت ،دوﺳﺗم ﺑﻪ ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﮐﺎﺑل رﺳﯾد و ﺑﻌد از ﯾک وﻗﻔﮥ
ﮐوﺗﺎه ﺑﻪ ﺻوب ﺷﻣﺎل ﺣﺮﮐت ﮐﺮد .ﻣن ﺑﻪ ﻓﮐﺮ ھﻔﺗﮥ اول آﻣدﻧم ﺑﻪ ﮐﺎﺑل اﻓﺗﺎدم ﮐﻪ ﮐﺮزی
ﻣﯽ ﺧواﺳت دوﺳﺗم را دﺳﺗﮔﯾﺮ ﮐﻧد.ﻓﮫﯾم ﺧﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﺣﻧﻪ آﻣد ،دوﺳﺗم از ﺗﻌﺑﯾد
ﺑﺮﮔﺷت ،اﺳﻣﺎﻋﯾل از ﻗﺑل ھم وزﯾﺮ اﻧﺮژی و آب ﺑود ،اﯾﻧﮫﺎ ھﻣﻪ ﺑﻪ ظﻠم و ﻗﺳﺎوت ﺷﺎن
ﻣﺷﮫور ﺑودﻧد".
آﻗﺎی ﺑﺎرﮐزی ﺑﻌد از ﯾک ﺗﺑﺻﺮۀ ﺟﺎﻟب درﺧﺗم ﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﮐﺎی اﯾدی،ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ
ﮔﯾﺮی رﺳﯾده و ﻣﯾﻧوﯾﺳد:اﯾن ﺑﺎزی ھﺎ ،ﻗﺑل ازﯾن در ﺳﺎل ٢٠٠٩م ھم ﯾک ﺿﺮﺑﮥ ﺑﺰرگ را
ﺑﺮ ﭘﯾﮐﺮ زﺧﻣﯽ ﻣﻠت وارد ﻧﻣوده اﺳت ﮐﻪ ﺟﺑﺮان ﮐﺎﻣل آن ﺑﺮای رﺋﯾس ﺟﻣﮫور آﯾﻧده دور
از اﻣﮐﺎن ﺧواھد ﺑود ،وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر ﺷﺎﯾد ﺿﺮﺑﮥ ﻣﮫﻠک دﯾﮔﺮی ﺑﺮ ﭘﯾﮐﺮ ﮐﺷور ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﮔﺮدد ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔﺮ ھﻣﮐﺎری ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را از دﺳت ﺑدھﯾم ،ﺷﺎﯾد
ﻣوﺟودﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺄرﯾﺦ  ٥ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﻪ ﺧطﺮ ﺑﯾﺎﻓﺗد)".اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن
آﻧﻼﯾن(٢٠١٤/١/١٣،
ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی داﮐﺗﺮﻧﺟﯾب ﷲ ﺑﺎرﮐﺰی،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از آن در ﻓوق ﻣﻼﺣظﻪ
ً
واﻗﻌﺎ ﯾﮐﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮﻣﺣﺗوا وھﻣﭼﻧﺎن اﻓﺷﺎﮔﺮاﻧﻪ از ﻧﯾﺎت ﺷوم وﺧود ﺧواھﺎﻧﮥ
ﺷد،
ﮐﺮزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻧوﺷت ﻣﻠت  ٣٠ﻣﻠﯾوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺗﺎ اﻣﺮوز وﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧواﻧدن
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﺗﺻور ﻣﯾﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﺧﺑط اﻣﺮﯾﮐﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﺟﺎد ﯾک دوﻟت ﺳﺎﻟم ﻣﺗﺷﮐل از ﻋﻧﺎﺻﺮ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده وﻧﯾک ﻧﺎم وﻣﺳﻠﮐﯽ در رآس
ادارات دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﺎﻧدن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران وﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ وﺣﻣﺎﯾت از
آﻧﮫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ظﻠم را در ﺣق ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮﺗﮐب ﺷده اﺳت  ،وﻟﯽ ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮥ
ً
ﺟدا
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣن روﺷن ﮔﺮدﯾد ،ﮐﻪ دوﻟت اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺧﺻوص درﻋﮫد ﺑﺎرک اوﻣﺎ،
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ﻣﯾﺧواﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﮐﺮزی از اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻧﺎﺑﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ )ﻣﺛل:ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ،ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم،
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن واﻣﺛﺎل ﺷﺎن(در ﭘﺳت ھﺎی ﻣﮫم دوﻟﺗﯽ اﺟﺗﻧﺎب ورزد ودر ﻣدت ﺣد اﮐﺛﺮ
ﺷش ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻧﺎری رﺟﺎل ﻓﺎﺳد از ﺑدﻧﮥ دوﻟت ﺧود ﺑﭘﺮدازد ،وﻟﯽ ﮐﺮزی ﺑﺧﺎطﺮ ﺣﻔظ
ﻗدرت ﺧود وﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ وﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ،ھﯾﭻ ﯾک از ﺗوﺻﯾﻪ ھﺎی وﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ  ،ﺑﺎ ﻓﺎﺳدﺗﺮﺗﯾن وﺑدﻧﺎم ﺗﺮﯾن ﻋﻧﺎﺻﺮ
اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ را ﻧﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ و
ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮔﯽ وﺿد ﺑﺷﺮی ،ھﻣدﺳت ﺷده ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﮐﯽ از ﺑدﻧﺎم ﺗﺮﯾن
ﮐﺷورھﺎی ﻓﺎﺳد در ﺟﮫﺎن ﻣﺑدل ﮐﺮد.
آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺑﺎرﮐﺰی درﻣﻘﺎﻟﻪ اش ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ﻧﯾﺰاﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺮزی در ﯾﮐﯽ از
ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ھﺎﯾش ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ":ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﯾﺷﻪ درﺟﻧگ ﺑﺎ اﺑﺮﻗدرﺗﮫﺎ ﭘﯾﺮوز ﺑوده اﻧد،
اﻣﺎ درﻣﯾدان ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﺧﺗﻪ اﻧد ،ﺑﮔذارﯾد ﺑﻌد از اﯾن ﻣن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی ﮐﻧم".
آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﺎ اﯾن طﺮز ﺻﺣﺑت  ،ﺑﻌد از ١٢ﺳﺎل ﺣﮐوﻣﺗداری ﺿﻌﯾف وآﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ
ﻓﺳﺎد ﺧود در ﺳﺎﯾﮥ ﺗوپ وﺗﺎﻧک اﺑﺮﻗدرت اﻣﺮﯾﮐﺎ وﻣﺗﺣدﯾﻧش ،اﯾﻧک ﻗﺻد ﮐﺮده ﺗﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ را
در ﺑﺎزی ﺳﯾﺎﺳت ﺷﮐﺳت دھد و در اوﻟﯾن روﻧد اﯾن ﺟﻧگ ﺳﺮد ﯾک ﺗﻌداد ﻋﮐس ھﺎﯾﯽ را از
ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﺑﺮﯾﮐﯽ از دھﺎت ﻏورﺑﻧد وﻻﯾت ﭘﺮوان ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت ﮐﻪ
ﻓﺮدای آن روزﻧﺎﻣﮥ ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣﺰ ﺑﺟواب ﮐﺮزی ﻧوﺷت ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺗﺻوﯾﺮی رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺑﺎره ﺣﻣﻠﻪ ھواﯾﯽ ﺑﻪ روﺳﺗﺎی وازﻏﺮ وﻻﯾت ﭘﺮوان ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪھﺎ
ﻧﺎدرﺳت و دو ﻋﮐس اﯾن ﮔﺰارش ﻧﯾﺰ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺑل اﺳت .در ﮔﺰارش اﯾن
روزﻧﺎﻣﻪ آﻣده ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن ھﻣواره ﮔﺰارشھﺎی ﺣﻣﻠﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯾﺎن
ﻧﺷﺮ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ﺗﺻﺎوﯾﺮی از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺧﺮﯾب ﺷده و ﺧون آﻟود ،اﺟﺳﺎد ﺗﮐﻪ ﺗﮐﻪ
ﺷده و ﻧوارھﺎی ﺗﺻوﯾﺮی از ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری اﻓﺮادی اﺳت ﮐﻪ ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ ﺑﺮ درﺳﺗﯽ اﯾن
اﺳﻧﺎد وﺟود ﻧدارد.
اﯾن روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﮔﺰارشھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺑﺎره ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن
ﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯽ در وﻻﯾت ﭘﺮوان ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ اﯾن ﺑﺎر ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﺷﺎﺑﻪ
طﺎﻟﺑﺎن را اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣﺰ ﯾﮐﯽ از اﯾن ﺗﺻﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ
ﻣﺮاﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﺎن در ﯾک ﺣﻣﻠﻪ ھواﯾﯽ ﻧﺎﺗو در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑود ﮐﻪ در وﻻﯾت
ﻗﻧدوز در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﮔﯾﺗﯽ اﻣﯾﺞ ) (Getty Imagesﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﺑود و در
ﻣﺟﻠﻪ ﺗﺎﯾﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻧﺷﺮ ﺷد .در اﯾن ﺣﻣﻠﻪ  ۷۰ﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯽ
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ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑودﻧد.ﻋﮐس دوم ﮐﻪ ﮐﻣﯽ ﺧﯾﺮه و ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ دو ﮐودﮐﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﮐﻔن
ﭘﯾﭼﺎﻧده ﺷدهاﻧد .ﺑﺮاﺳﺎس ھﻣﯾن ﮔﺰارش اﯾن ﻋﮐس ﺳﺎﻟﮫﺎ اﺳت ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾتھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺗوﺳط ﺣﻣﻠﻪ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑدون ﺳﺮﻧﺷﯾن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺷده
اﺳت و اﮐﻧون دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.ﻧﯾوﯾورک ﺗﺎﯾﻣﺰ ﻣﯽﻧوﯾﺳد
اﯾن ﻋﮐس دو روز ﭘﯾش ﻗﺑل از اﯾﻧﮐﻪ دوﻟت ﺗﺻﺎوﯾﺮ را در ﺳﯽ دی ﮐﭘﯽ و ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪھﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻧد ،در وﺑﺳﺎﯾت طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾﺰ در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑود.
واﻟﯽ ﭘﺮوان ﺑﺻﯾﺮ ﺳﺎﻟﻧﮔﯽ ﻧﯾﺰ ﮔﻔﺗﻪ ﮐﻪ در ﺣﻣﻠﻪ وﻻﯾت ﭘﺮوان اﻋﺿﺎی ارﺷد
ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﻧد و ھﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘتﯾﺎب دوﻟت در ﮔﺰارﺷش ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری
"ﮐﺎﻣﻼ از طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮده اﺳت ".ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ او ﺗﻌداد ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن ﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾﺰ ﺗﻧﮫﺎ
دو ﮐودک ﺑوده و ادﻋﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻏﯾﺮ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارد)" .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ٢٦،
ﺟﻧوری (٢٠١٤
ﭼﻧﯾن اﺳت ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزی ﮐﺮزی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮﻗدرﺗﯽ ﮐﻪ او را ازآﻏﯾل ﮔوﺳﻔﻧدان
ﭼوﭘﺎﻧﯽ در ارزﮔﺎن ﺑﺮون آورد و ﺑﺮﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺟﻠوس داد و اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ وﻟﯽ ﻧﻌﻣت
ﺧود دﺳت ﺑﻪ ﺳﺑوﺗﺎژ ﻣﯾﺰﻧد .اﯾن ﻋﻣل ﮐﺮزی ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﻪ اوھﻧوزدرﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎم
اﺳت وﺑﻪ اﺻطﻼح وطﻧﯽ»ﺧﺎم ﭘورﺗﻪ ُﻣﮐﻧﻪ« .دوﻣﯾن ﺑﺎزی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺮزی  ،اﺗﮫﺎم دﺳت
داﺷﺗن اﻣﺮﯾﮐﺎ در ﺣﻣﻠﻪ اﻧﺗﺣﺎری رﺳﺗوراﻧت ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ در وزﯾﺮاﮐﺑﺮﺧﺎن ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﻪ
ﺳﻔﯾﺮاﻣﺮﯾﮐﺎ آﻧﺮا ﯾک اﺗﮫﺎم ﭘوچ وھذﯾﺎن ﮔوﻧﻪ ﺧواﻧد و ﻗوﻣﺎﻧدان آﯾﺳﺎف ﺑﺷدت آﻧﺮا رد
ﻧﻣود.
ﭘس دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﮐﺮزی ﻓﻘط در ﻓﮐﺮﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود اﺳت ﻧﻪ در ﻓﮐﺮ وطن وﻣﺮدم
وطﻧش .وﺑﺧﺎطﺮ ﺗﺿﻣﯾن آﯾﻧده ﺧود و ﺑﺎزھم داﺷﺗن ﻧﻘﺷﯽ در ﻗدرت ،دﺳت از ﺑﺎزی ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ طﻔﻼﻧﻪ ﺑﺮﻧﻣﯾدارد وﺣﺗﯽ ﺣﺎﺿﺮاﺳت ،دوﺑﺎره ﺳﺮﻧوﺷت ﮐﺷور راﺑدﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺳﭘﺎرد وﻋﻘﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑﻪ دھﻪ  ٩٠ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺮﮔﺮداﻧد وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﯾﺳت،
ﻣﻠت وﻣﻣﻠﮐت را از ﺧطﺮﺳﻘوط وﺟﻧگ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣداﺧﻼت ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ
ﻧﺟﺎت ﺑدھد.
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻪ ﺟﻧگ ﺗﺑﺎھﮐن ﺳﯽ وﭼﻧدﺳﺎﻟﻪ را ﭘﺷت ﺳﺮﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد،ﺑﺧوﺑﯽ
ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎدن دوﺑﺎره ﮐﺷور  ،ﺑدون ﮐﻣک ﻣﺎﻟﯽ دول ﻣﻘﺗدر ﻏﺮﺑﯽ وﭘﯾش از ھﻣﻪ
اﻣﺮﯾﮐﺎ ،اﻣﮐﺎن ﭘذﯾﺮﻧﯾﺳت وﭼون ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ،ﺣﺿور اﻣﺮﯾﮐﺎ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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،ﻣﺧل وﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﺗﺣﻘق اھداف ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد  ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺳﻌﯽ ﻣﯾورزﻧد ﺗﺎﻋﻠﯾﻪ ﻣﻔﺎد اﯾن
ﭘﯾﻣﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت زھﺮآﮔﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد وﮐﺮزی را از ﻋواﻗب اﻣﺿﺎی اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺮﺣذردارﻧد واو
را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﻌﻣﯾل ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎی ﻧﺎروای ﺧوﯾش ﺳﺎزﻧد .ﯾک ﭼﻧﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺧود
ﺧواه ،ﻟﺞ ﺑﺎز و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠت را ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺣﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻧدارد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﻧﯾن ﯾک رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﺧود ﺧواه ،ودﺷﻣن ﻣﺮدم ،ﺑﻪ دﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﻣﯽ
ﯾﺎ ﻗدﻣﯽ ﺣﻣﺎﯾت وﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑدون ﺗﺮدﯾد ،ﻋﻧﺎﺻﺮ ﺧود ﻓﺮوﺧﺗﻪ ای ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﻪ
وطن را در ﺑدل ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﺮاج ﻣﯾﮔذارﻧد.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺿﺎی ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ  ٢٥٠٠ﻧﻔﺮی ﻣﺗﺷﮐل ازﺗﻣﺎم اﻗﺷﺎر وطﺑﻘﺎت
واﻗوام ﮐﺷور ،ﺑﺎ ﺗﻘﺑل ﺧطﺮات ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ رﺳﯾدﻧد ﮐﻪ اﻣﺿﺎ ﭘﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
آﯾﻧده ﮐﺷور ﺑﻪ ﻣﻧﻧظورﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺧطﺮ ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ ودﺳت درازی ھﺎ وﻣداﺧﻼت
ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ اﺳت،ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ درﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﻣﺿﺎی
اﯾن ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺎل وآﯾﻧده ﮐﺷور ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯾﺷود .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﮐﺮزی ﻣﯽ ﺑﺎﯾد
ﻣطﺎﺑق ﻓﯾﺻﻠﻪ وﺧواﺳت ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﮥ ﻣﺷورﺗﯽ وﻧظﺮﯾﺎت و ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدات وطن دوﺳﺗﺎﻧﮥ
داﻧﺷﻣﻧداﻧﯽ ﭼون داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ﷲ ﺑﺎرﮐﺰی ،ﻧوﯾﺳﻧده و ژورﻧﺎﻟﯾﺳت
ﻧﺎﻣدارﮐﺷورآﻗﺎی ﻣﺑﺎرز و ﺗﺣﻠﯾﻠﮔﺮان ﺧوب آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺑﺎﺳﯽ و ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ و دﯾﮔﺮ ﺻﺎﺣب
ﻧظﺮان دﻟﺳوز وطن،ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ،زﻣﯾﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺷت آراﻣش رواﻧﯽ ﻣﺮدم ،ﺛﺑﺎت
واﻣﻧﯾت وﮐﺎر ﯾﺎﺑﯽ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاری وﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺧﺻوص اﻣﺮﯾﮐﺎ را ﺑﺮای
ﮐﺷور دردﻣﻧد ﻣﺎ ﻓﺮاھم ﮐﻧد و ﺑﺮ دﺳﺎﯾس دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻠﯾﭘﺎ ﺑﮐﺷد.

مکثی برقرينه سازی کرزی ميان پيمان امنيتی با معاھدات گندمک
وديورند:
ﺑﺮای روﺷن ﺷدن ﻣﺳﺄﻟﻪ ،ﻧﮔﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازﯾم ﺑﻪ ﻣﻌﺎھدات ﮔﻧدﻣک و دﯾورﻧد و
ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﻪ اﯾن ﻗﺮﯾﻧﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮزی درﺳت اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾﺮ؟
در ﻣﻌﺎھده ای ﮐﻪ ﺑﯾن اﻣﯾﺮ ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن وﮐﯾوﻧﺎری اﻓﺳﺮ ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﻣور
ﻣﺧﺻوص ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از دوﻟت ﺑﺮﺗﺎﯾﻧﻪ در ٢٦ﻣﯽ ﺳﺎل  ١٨٧٩در ﮔﻧدﻣک اﻣﺿﺎء ﺷد،
ﻣﯾﺧواﻧﯾم»:اﻣﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﺗﻌﮫد اﺳت ﮐﻪ در رواﺑط ﺑﺎ ﺣﮐوﻣت ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﺑﻧد ﻣﺷوره ﺑﺎ ﺣﮐوﻣت ﺑﺮﺗﺎﻧﯾﻪ ﺑوده و ﺑﺎ اﯾن ﺣﮐوﻣﺎت ﻋﮫدی ﻧﺑﻧدد و ﺳﻼح ﺑﺮ
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ﺿد ﺷﺎن ﻧﺑﺮدارد و در ﺻورت ﺣﻣﻠﮥ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣداد ﻧظﺎﻣﯽ و اﺳﻠﺣﻪ و ﭘول اﻧﮔﻠﯾس
ﺑﻐﺮض دﻓﺎع ،طورﯾﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾس ﻣﻧﺎﺳب داﻧد ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧواھد ﺷد«...
و در ﻣﻌﺎھدۀ دﯾورﻧد ﮐﻪ در  ١٢ﻧواﻣﺑﺮ ١٨٩٣ﺑﯾن اﻣﯾﺮ ﻋﺑدراﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن و
دﯾورﻧد ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺑﺮﺗﺎﻧﯾﻪ اﻣﺿﺎءء ﺷد ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
- ١ﺣد ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﻣﻠﮐت ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ ﺻﺎﺣب از واﺧﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
درازی ﺧطﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺷﻪ ﮐﺷﯾده ﺷده و آن ﻧﻘﺷﻪ ھﻣﺮاه ﻋﮫد ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﺣق اﺳت ﺧواھد
رﻓت.
 -٢دوﻟت ﻋﺎﻟﯾﮥ ھﻧد در ﻣﻠک ھﺎی ﮐﻪ آﻧطﺮف اﯾن ﺧط ﺑﻪ ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻗﻊ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ھﯾﭻ وﻗت ﻣداﺧﻠﻪ و دﺳت اﻧدازی ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد و ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ ﺻﺎﺣب ﻧﯾﺰ در
ﻣﻠک ھﺎی ﮐﻪ ﺑﯾﺮون اﯾن ﺧط ﺑطﺮف ھﻧدوﺳﺗﺎن واﻗﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ھﯾﭻ وﻗت ﻣداﺧﻠﻪ ودﺳت
اﻧدازی ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد.
 - ٣دوﻟت ﺑﮫﯾﮥ ﺑﺮﺗﺎﻧﯾﻪ ﻣﺗﻌﮫد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﻪ ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ ﺻﺎﺣب اﺳﻣﺎر و وادی
ﺑﺎﻻی آﻧﺮا ﺗﺎ ﭼﻧگ در ﻗﺑﺿﮥ ﺧود ﻧﮔﻪ ﺑدارﻧد وطﺮف دﯾﮔﺮ ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ ﺻﺎﺣب ﻣﺗﻌﮫد
ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﻪ ھﯾﭻ وﻗت در ﺳوات و ﺑﺎﺟور و ﭼﺗﺮال ﻣﻌﻪ وادی ارﻧوی ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮔل ﻣداﺧﻠت
ودﺳت اﻧدازی ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد ،دوﻟت ﺑﮫﯾﮥ ﺑﺮﺗﺎﻧﯾﻪ ﻧﯾﺰ ﻣﺗﻌﮫد ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﻪ ﻣﻠک ﺑﺮﻣل ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ
در ﻧﻘﺷﻪ ای ﻣﻔﺻل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮﺻﺎﺣب از ﻗﺑل داده ﺷده ﻧوﺷﺗﻪ ﺷد ،ﺑﻪ ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ
ﺻﺎﺣب واﮔذار ﻧﻣوده ﺷود و ﺟﻧﺎب اﻣﯾﺮ ﺻﺎﺣب دﺳت ﺑﺮدار از ادﻋﺎی ﺧود ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﻠت وزﯾﺮی و داور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﯾﺰ دﺳت ﺑﺮ دار از ادﻋﺎی ﺧود ﺑﻪ ﭼﺎﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد«.
و اﻣﺎ در ﻣورد ﻣﻌﺎھدۀ دﯾورﻧد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ھﻣﺎﻧطورﯾﮐﻪ ﻣﺗن ﻣواد ﯾﮐم ﺗﺎ ﺳوم اﯾن
ﻣﻌﺎھده در ﺑﺎﻻ ﺗذﮐﺮ داده ﺷد آن ﻣﻌﺎھده ﺑﺎﻋث ﺟدا ﺳﺎﺧﺗن ﺧطﮥ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﯾﮐﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻌﻠق آن ﺑﻪ ھﻧد ﺑﺮﺗﺎﻧوی را در ﺑﺮ دارد و ﺣدود ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﺋﯽ ﺷﺮق و ﺟﻧوب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺳﺮﺣد اﯾﺮان را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺮده و ﺗﻌﮫداﺗﯽ از اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﺮای ﻋدم
ﻣداﺧﻠﻪ ﺑﻪ آﻧطﺮف ﺧط دﯾورﻧد ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻧﺷﺎء اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋﻣﯾق و ﮔﺮه ﺑﺎز
ﻧﺷدﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﺳﺗﮥ ﺗﺷﻧﺟﺎت و ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ) .ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ،ﺟﻧگ ﺳﺮد ﮐﺮزی و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﺮﻧوﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻓﻐﺎن
ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن(
ﺑﺎﯾد ﺗذﮐﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﺎھدات ﮔﻧدﻣک و دﯾورﻧد ﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾس در آنوﻗت
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اﺳﺗﻘﻼل ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،در ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻣﺮﯾﮐﺎ ھﺮ دو طﺮف ﺑﻪﺣﯾث دو ﮐﺷور دارای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ،
ﻣورد ﺧطﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪاﻧد و ھمﭼﻧﺎن ﻣﺣﺗوای اﯾن ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
ﻣﺗﻘﺎﺑل دو طﺮف ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﯾکدﯾﮔﺮ
دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻣدرن و رواﺑط ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﻪ از اﺣﺗﺮام
ِ
ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺗﻧﯽ ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾت وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺮ ﺷده،
درھﯾﭻ ﯾک ازﻣواد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺷﺎره ای ھم ﺑﻪ
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺮ رواﺑط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک ﻧدارﻧد ﻣﺛل اﯾﺮان،ھم ﻧﺷده اﺳت  .و ﺑﺮ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ،
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و وﺣدت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﺮ آن ﻣﺛل
ﻣﻌﺎھدۀ ﮔﻧدﻣک وﺿﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ اﻗﺎی ﮐﺮزی اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎھده در ﯾک
ردﯾف ﻗﺮار داده اﺳت.
ﻣﺎدۀ دوم ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺻﺮاﺣت دارد»:طﺮﻓﯾن ﺑﺮای ﺗﻘوﯾت اﻣﻧﯾت و
ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺳم ،ﺳﮫمﮔﯾﺮی در ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت ﻣﻧطﻘﻪﯾﯽ و
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺗوانﻣﻧدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای دﻓﻊ ﺗﮫدﯾدات داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯾﻪ
ﺣﺎﮐﻣﯾت ،اﻣﻧﯾت ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ،وﺣدت ﻣﻠﯽ و ﻧظﺎم ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور،
ﺑﻪ ﺗﻘوﯾت ھﻣﮐﺎریھﺎی ﻧﺰدﯾک ﺑﺎ ﯾکدﯾﮔﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻧد .ﻧﯾﺮوھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﯾﭻﮔوﻧﻪ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣﺎرﺑوی را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟﺮا ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﮔﺮ اﯾنﮐﻪ طﺮﻓﯾن طور دﯾﮔﺮی ﺗواﻓق
ﺷﺷم اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﻪ در ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
ﮐﻧﻧد«.ھمﭼﻧﺎن در ﻣﺎدۀ
ِ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت» :ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره
دﺳتﺧوش ﺗﺟﺎوزات ﮐﺷورھﺎی ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ و اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻧﯾﺮو ﺗوﺳط دوﻟتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺷده اﺳت ﮐﻪ در ﺑﯾﺮون از ﺳﺮﺣدات اﯾن ﮐﺷور دارای ﭘﺎﯾﮔﺎه ﺑوده و ﯾﺎ
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت اﯾن دوﻟتھﺎ ﻗﺮار داﺷﺗﻪ اﻧد .ﻣطﺎﺑق اﯾن ﻗﺮارداد ،طﺮﻓﯾن ﺑﺎ ھﺮﮔوﻧﻪ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻧﯾﺮوی ﻣﺳﻠﺢ ﯾﺎ ﺗﮫدﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ،اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪﺷﻣول
ﺣﻣﺎﯾت از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺳﻠﺢ از ﺟﻣﻠﻪ ﺗﺄﻣﯾن ﭘﻧﺎھﮔﺎه و ﯾﺎ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت از ﺳوی ﯾک ﮐﺷور
ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺳﻠﺢ دﯾﮔﺮً ،
ﻗوﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻧﻧد .طﺮﻓﯾن ﺗواﻓق ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ در زﻣﯾﻧﮥ
ﺗﺣﮐﯾم ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫدﯾدات ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ
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ﯾﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور ،ﺑﺎ ھم ھﻣﮐﺎری ﮐﻧﻧد«.
در ﺑﻧدھﺎی دﯾﮔﺮ اﯾن ﻣﺎده ،ﺟﺎﻧب اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺗﻌﮫد ﻣﯽﺳﭘﺎرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘوﯾت و ﺗواﻧﻣﻧدی
ﻣطﺎﺑق ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻧﺎﺗو اداﻣﻪ ﻣﯽدھد و ھمﭼﻧﺎن ﻣﯽﭘذﯾﺮد ﮐﻪ در
ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ِ
ﺻورت ﻣواﺟﻪ ﺷدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ ﺻورت ﻓوری ،ﺑﻪ ﻣﺷورت و
ھﻣﮐﺎری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،واﮐﻧشھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﻧظور
ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺗﺟﺎوز ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧد.
در ﭼﻧدﯾن ﻣﺎده و ﯾﺎ ﻓﻘﺮۀ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ وﺣدت ﻣﻠﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﻣﯾت
ارﺿﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﻪ و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﺗﺄﮐﯾد ﺷده اﺳت .ﻟذا
ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺷﺎﺑﻪ و ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻌﺎھدۀ ﮔﻧدﻣک ﻧﻣﯾﺗوان ﺳﺮاغ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻣﯾن دو ﺳﻪ ﻧﻣوﻧﮥ ﻓوق اﻟذﮐﺮاز ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﻪ ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾم،
ﻣﻌﺎھدات ﮔﻧدﻣک و
درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﻪ ھﯾﭻ ﻧوع ﻗﺮﯾﻧﻪ و ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ و
ِ
ارﺿﯽ ﺧود را
دﯾورﻧد وﺟود ﻧدارد .در آن دو ﻣﻌﺎھده ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯾت
ِ
از دﺳت داده ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ اﯾن ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐوﺷد ﺗﺎ ﺿﻣﺎﻧتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑﺮای
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ در ﮐﺷور اراﯾﻪ دھد.
ﺛﺑﺎت و ﺗﺣﮐﯾم
ِ
ً
واﻗﻌﺎ در ﻓﮐﺮ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﻧﯾﺳت ودرﻓﮐﺮ وطن وﻣﺮدم آن
اﮔﺮرﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﮐﺷور
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،ﻣﯽ ﺑﺎﯾدازﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺑﯾﺟﺎ وﻏﯾﺮ ﺿﺮوری وﻣﺛﺎل زدﻧﮫﺎی ﻧﺎدرﺳت اﯾن ﭘﯾﻣﺎن
ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫﺎی ﮔﻧدﻣک ودﯾورﻧد وﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﺮدن ﺧود ﺑﺎ اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن درﮔذرد ،زﯾﺮا
ﻣﺮدم ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﻧﻪ ازﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوا وﻧﻪ از ﻟﺣﺎظ ﺷﮐل ﺧود ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی
ﮔﻧدﻣک ودﯾورﻧد ھﻣﺳﺎن ﻧﯾﺳت ،وﻧﻪ ﮐﺮزی در اداره ﻣﻣﻠﮐت و اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت و اﻣﻧﯾت ،
دارای ﺳﯾﺎﺳت و ھﯾﺑت و ﺻﻼﺑت اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن اﺳت.

پايان
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مقالۀ سی وششم

شخصيت ملی بايد دارای کدام صفات باشد تا يک نھاد
بزرگ علمی بنامش مسمی شود؟
)نوشته شده در(٢٠١٤ /١٠ /٦
ھﺮﮔﺎه درﻧظﺮ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮐﯽ ازﻧﮫﺎدھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ،ﻣﺛل :ﭘوھﻧﺗوﻧﮫﺎ ،ﺷﮫﺮھﺎ
و ﯾﺎ ﺑﻧﺎدر ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﯾدان ھﺎی ھواﺋﯽ ﺑﻧﺎم ﯾﮐﯽ ازﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺷور ﻧﺎم
ﮔداری ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭼﻪ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺷﺧص
وﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻧد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﻧد  ،دارای ﭼﯽ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ووﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ
ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی آن ﺧﺻوﺻﯾﺎت را ﻧدارﻧد ؟
ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻠﻣﯽ ،ﺑﺎﯾد درﺣﯾﺎت ﺧود دﺳت ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯾف وﻧوﺷﺗن آﺛﺎری
ازﻧظﺮﮐﻣﯾت ﺧود درﮐﺷور ﺑﯽ ﻧظﯾﺮ و ﯾﺎ ﮐم
زده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ھم از ﻟﺣﺎظ ﮐﯾﻔﯾت وﻧﯾﺰ
ِ
ﻧظﯾﺮﺑﺎﺷد و ﺑﺮای ﺑﯾداری وﺗﺣﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯾش ﻣﺮدم را ﮐﻣک ﻧﻣﺎﯾد واﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ھﯾﭼﮔﺎه درﺧدﻣت ﺳﺮوﯾس ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ وﺧودی ﻧﺑوده وھﺮﮔﺰ
ﺑﺮای ﮐﺳب ﻗدرت و ﯾﺎ اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت ﺑﺮﻓﺮق ﻣﻠت ﺧود ﻧﮐوﺑﯾده ﺑﺎﺷد .ﮐﺎر ھﺎی ﺑﺰرگ و
ﻧﯾﮐﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم وﮐﺷورش اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﻔﯾد واﻟﮔو
ﺛﺎﺑت ﺷده و درﻣﯾﺎن ﻣﺮدم ﮐﺷورﺧود از ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺧوردار ﺑﺎﺷد.
ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ﻣطﺮح ﺷود ﮐﻪ در دوران
ﺣﯾﺎت ﺧود ﮐﺎر ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣﻔﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﯽ اﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﻪ رھﺎﺋﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﭼﻧگ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﺳﺗﺑداد داﺧﻠﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد وﻧﯾﺰدر ﺣﺎﻓظﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺣﺎﻓظﮥ ﻣﺮدم
ﺟﺎ ﭘﯾداﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻣﻌﻣوﻻً وﻗﺗﯽ ازﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧوﺷﻧود ﺑﺎﺷﻧد ،در
ﻟﺣظﺎت ﻓﺮاﻏت و ﯾﺎ ﺧوﺷﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﯾﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧﻧد.
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در ﺳﯾﻣﻧﺎرﯾﮐﻪ درﺳﺎل  ٢٠٠٤ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ٩٤ﻣﯾن ﺳﺎﻟﮔﺮد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور در
ُ
ﺷﮫﺮﮐﻠن آﻟﻣﺎن از ﺳوی اﻓﻐﺎن ﮐﻠﺗوری ټوﻟﻧﻪ ﺗدوﯾﺮﺷده ﺑود ھﻧدﯾﻪ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺣوﻣﮥ
واﺣﺳﺎن ﷲ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﺗﺮ وﭘﺳﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزی در آن اﺷﺗﺮاک ورزﯾده ﺑودﻧد،
ﻣن ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﺮدی ﻣﺣﺎﺳن ﺳﻔﯾد ۷۰ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑودم ﮐﻪ در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ھﻧدﯾﻪ دﺧﺗﺮ
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزی  ،ﻣﯾﮔﺮﯾﺳت .در ﺧﺗم ﻣﺣﻔل ﻣن ﻧﺰدش رﻓﺗم و از وی ﭘﺮﺳﯾدم ﮐﻪ ﭼﺮا
اﯾﻧﮫﻣﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯾﮐﺮدی،آﯾﺎ ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن را از ﻧﺰدﯾک دﯾده ﺑودی؟ ﺟواب داد ،ﻧﻪ
ﺧﯾﺮ ،ﻣن از ﭘدرﺧود در ﮐودﮐﯽ اوﺻﺎف ﻧﯾﮐوﺋﯽ وآزادﮔﯽ آن ﻏﺎزﯾﻣﺮد را ﺷﻧﯾده ام
واﮐﻧون ﺑﺎ دﯾدن دﺧﺗﺮ وﭘﺳﺮ آن ﺷﺎه ،او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧود ﻣﺟﺳم ﻣﯽ ﺑﯾﻧم واﻓﺳوس دورۀ
او را ﻣﯾﺧورم.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺷور ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از ﺗﺄﺳﯾس دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط
اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ ،ﭼﻧد ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ در ﺻﺣﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺑظﮫور رﺳﯾده اﻧد ﮐﻪ
ھﺮﯾک در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﻌﯾﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎری از ﺧود ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔذاﺷﺗﻪ و ﺧود رﻓﺗﻪ اﻧد ،از آﻧﺟﻣﻠﻪ اﻧد:
 -١اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣؤﺳس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ در  ١٧٤٧دوﻟت ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷت و ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺻﺎﺣب ﻗﻠﻣﺮوﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﺋﯽ وﺳﯾﻊ ﺗﺮ از
اﻣﺮوز ﺳﺎﺧت و ﺑﻣﺮدم ﻣﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ وھوﯾت ﻣﻠﯽ ﺑﺧﺷﯾد و رﻓت.
 -٢وزﯾﺮاﮐﺑﺮ،ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ودراﯾت
ﺧﺎص ،ﺗﻣﺎم دﺳﺎﯾس وﺗوطﺋﻪ ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﮔﻠﯾس ﻣﮐﻧﺎﺗن را در از ﻣﯾﺎن ﺑﺮدن
ﺳﺮان ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس  ،ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎﺧت وﺳﺮاﻧﺟﺎم وی را در ﯾک ﻧﺑﺮد ﺗن ﺑﻪ ﺗن از
ﭘﺎی در آورد و ﺳﭘس ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮔﺮ اﻧﮔﻠﯾس را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻓوری از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻣود ودر ظﺮف ﯾک ھﻔﺗﻪ ) ١٣ -٦ﺟﻧوری  (١٨٤٢از١٦ھﺰار وﭘﻧﺟﺻد ﻧﻔﺮﻗﺷون
اﺷﻐﺎل ﮔﺮ ﻓﻘط ﯾک ﻧﻔﺮ ﺑﻧﺎم داﮐﺗﺮ ﺑﺮاﯾدن ،زﻧده ﺧود را ﺗﺎ ﻗﺷﻠﮥ ﻧظﺎﻣﯽ ﺟﻼل اﺑﺎد رﺳﺎﻧد
وﺧﺑﺮ ﺗﺑﺎھﯽ ﻋﺳﺎﮐﺮ اﺷﻐﺎﻟﮔﺮ را ﺑﻪ دﯾﮔﺮ ﻋﺳﺎﮐﺮ ﻣﺣﺻور در ﻗﺷﻠﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ رﺳﺎﻧﯾد.
-٣ﺳﺮدار اﯾوب ﺧﺎن ،ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯾوﻧد ،در ﺟﻧگ دوم اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس ،ﺗواﻧﺳت در رأس
ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﻠﯽ در اﺧﯾﺮﺟوﻻی  ١٨٨٠ﻗوای اﻧﮔﻠﯾس را در دﺷت ﻣﯾوﻧد ھﻠﻣﻧد ﺷﮐﺳت دھد
وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺧﻠﯾﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
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-٤اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺷﺎه ﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزی،رھﺑﺮﺟﻧﺑش ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن )ﻣﺷﺮوطﯾت دوم(،
ﺑﺧﺎطﺮﺣﺻول اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،درﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﻣﺎه ﻣﯽ  ١٩١٩ﺑﺎ
اﺳﺗﻌﻣﺎراﻧﮔﻠﯾس اﻋﻼم ﺟﻧگ داد ﮐﻪ درﻧﺗﯾﺟﮥ ﺟﺎﻧﺑﺎزی وﻓداﮐﺎری ﻓﺮزﻧدان دﻟﯾﺮ وطن ،ﯾک
ﻣﺎه ﺑﻌد در٣ﺟون ،دﺷﻣن ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻣﺗﺎرﮐﮥ ﺟﻧگ واﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن ﺻﻠﺢ راوﻟﭘﻧدی ﮔﺮدﯾد و
ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﻪ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت آﻣد.
 -٥ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدداؤد،ﺻدراﻋظم )-١٩٥٣
 (١٩٦٣وﻧﺧﺳﺗﯾن رﺋﯾس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن)١٩٧٨ -١٩٧٣م( ﺑود .ﺧدﻣﺎت داودﺧﺎن در
ھﺮدو دوره زﻣﺎﻣداری اش ،ﺑﺮای اﻧﮐﺷﺎف وﺗﺮﻗﯽ وﺗﻌﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و آزادی زﻧﺎن
ﮐﺷور از زﻧدان ﭼﺎدری ،وطن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ و ﺧﯾﻠﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑوده اﺳت.
ً
ﻋﻼوﺗﺎ داؤودﺧﺎن ﺷﺧﺻﯾت ﺷﺟﺎع وﻣﻐﺮور وﺑﺎ وﻗﺎری ﺑود ﮐﻪ درﮐودﺗﺎی  ٧ﺛور،
 ۲۰ﺳﺎﻋت ﺗﻣﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن وﻏﺮش طﺎﻗت ﺷﮐن طﯾﺎرات ﻣﯾک ۲۱ﮐودﺗﺎ ﭼﯾﺎن،
ﺑﺮارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری ،ﺑﺮﺳﺮﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎد واز ﻏﺮورش ﻧﮐﺎﺳت ودر آﺧﺮﯾن دﻗﺎﯾق ﺣﯾﺎﺗش
وﻗﺗﯽ ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﺷد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯾﺧواھد زﻧده ﺑﻣﺎﻧد،ﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﺷود ،وﻟﯽ او ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت
وﺷﺟﺎﻋت ﮐم ﻧظﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻔت" :بجز خدا ،ھرگز به کمونيستان تسليم نمی شوم!"
داؤودﺧﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن ﺳﺧن ﺧواﺳت اﯾن درس ﺷﺟﺎﻋت را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧدان آﮔﺎه اﻓﻐﺎن ﺑدھد
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻣن ﻋﻘﯾده واﯾﻣﺎن ﺧود ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ زﺑون ﺷد و ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ را ﺑﺧﺎطﺮ زﻧده
ﻣﺎﻧدن در ذﻟت وﺧﻔت ﻗﺑول ﻧﻣود.
داوودﺧﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺧودش را ﻓدا ﮐﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ  ١٧ﺗن از ﻓﺮزﻧدان
و واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺧود را ﻧﯾﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داد .در ﻋﺮﺻﮥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻗدرﺗﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﯾﺰ داؤودﺧﺎن  ،ﺷﮫﺎﻣت وﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﺮده اﺳت،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ رھﺑﺮ
ﺧودﺧواه اﺗﺣﺎدﺷوروی ﺑﺮﯾﮋﻧوف،از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻓﺎع ﻧﻣود و درﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
رھﺑﺮان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﻏﺮورﻣﻠﯽ و وﻗﺎر اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺣﻔظ ﮐﺮده اﺳت.
ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ﺷﮫﺎدت ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک در ﺳﻔﺮﯾﮐﻪ ﺑﺎ داودﺧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن داﺷﺗﻪ  ،ودر
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺟﻧﺮال اﯾوب ﺧﺎن رھﺑﺮ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺷﮐل اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮐﺮده ،
ﺗﺣﻣل داودﺧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک زﻋﯾم ﻣﻠﯽ ﺻﺑور ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد
و ﻣﯾﮔوﯾد»:در ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺧﺻﯾت وی)ﺳﺮدار( ﮐﺷﻔﯽ ﻧو دﺳت داد.ﻧظﺮﯾﮥ اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم را

پنجاه مقالۀ سيستانی

٤١٣

ﮐﻪ ﻣن ﻣﺎﯾل ﺑودم ﺑﺮآن ﺻﺣت ﻗﺎﯾل ﺷوم ،ﻏﻠط ﯾﺎﻓﺗم ﮐﻪ ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد» :ﺳﺮدار ﻣﺮدی
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ وﻋﺻﺑﯽ اﺳت« اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﯽ ﺳﻧﺟش ﻧﺑود واﮔﺮ اظﮫﺎر ﻋﺻﺑﯾت
ﻣﯾﮐﺮد ،آن را ﻧﯾﺰ ﺳﻧﺟﯾده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺳت واﺣﺳﺎﺳﺎت او) ً
اﻗﻼ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎن( در ﻣذاﮐﺮات
ً
اﻧﺻﺎﻓﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻠﯽ
ﻣﮫم در اﺧﺗﯾﺎر وزﯾﺮﮐﻧﺗﺮول او ﺑود «.ﭘﮋواک ﻋﻼوه ﻣﯾﮐﻧد»:
ووطﻧﺧواه ﺑود و ﺑﻌد از وزﯾﺮاﮐﺑﺮﺧﺎن ﻧﻣﯾﺗوان ﻧظﯾﺮ وﻣﺛﺎل او را در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺳﺮاغ
ﮐﺮد) «.ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن  ١٧،ﻧوﻣﺑﺮ (٢٠١٢
 -٦ظﺎھﺮﺷﺎه)،ﺑﺎ ھﻣﻪ ﺳﺳﺗﯽ وﻋدم ﺳﮫﻣﮔﯾﺮی در اﻣﺮ ﺗوﺳﻌﮥ ﮐﺷوروﻧﮔذاﺷﺗن ھﯾﭻ
ﯾﺎدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺧود ( ده ﺳﺎل ﻣﺷق دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ ازﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی دورۀ
ظﺎھﺮﺷﺎه اﺳت .ظﺎھﺮﺷﺎه ﭼون ﻣﺮدی دﯾﻣوﮐﺮات وﺻﻠﺣﺟو ودور اﻧدﯾش ﺑود ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯾﻧﻣود ﺗﺎ ﻣطﺎﺑق ﺗوان ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﻧﺎه ﺛﺑﺎت واﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﻪ ﺗوﺳط ﮐﺎﮐﺎھﺎ)ھﺎﺷم ﺧﺎن وﺷﺎه
ﻣﺣﻣودﺧﺎن( وﭘﺳﺮﮐﺎﮐﺎﯾش)داودﺧﺎن( در ﮐﺷور ﻗﺎﯾم ﺷده ﺑود،دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را ﺗﻌﻣﯾم ﺑﺧﺷد
وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺷورھﺎ ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮫﺮه ھﺎی ﺧﺎص ﺧود  ،از اﯾن
دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد ودر ﺣوزۀ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ وﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾت ،ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺣﺻﯾل را از ﻣﺳﯾﺮ ﻧورﻣﺎل آن ﺑﺎ راه اﻧدازی ﺗظﺎھﺮات روزه ﻣﺮه ﻣﻧﺣﺮف ﺳﺎﺧﺗﻧد
ودﭼﺎر ﺑﺣﺮان ﻧﻣودﻧد .داودﺧﺎن ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾک ﮐودﺗﺎی ﺳﻔﯾد ،ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ راﺑﻪ ﻧظﺎم
ﺟﻣﮫوری ﺗﻌوﯾض ﻧﻣود،وﺑﻪ ﺑﺣﺮان ﭘﺎﯾﺎن داد وﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﻧﺮا رھﺑﺮی ﻧﻣود .ظﺎھﺮﺷﺎه
ﻣدت ﺳﯽ ﺳﺎل را در ھﺟﺮت وﻏﺮﺑت ﺑﺳﺮﺑﺮد و درﺳﺎل  ٢٠٠٢دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺷور
ﺑﺎزﮔﺷت و ﻣﺮدم اﻧﺗظﺎرداﺷﺗﻧد ﺗﺎ وی ﻧﻘﺷﯽ را در اﻋﺎده ﻧظم وﺛﺑﺎت ﺑﺎزی ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﯾﺮوھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺑﺧﺻوص رھﺑﺮﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ وﺳﺮان ﺷورای ﻧظﺎر
درﺗﺑﺎﻧﯽ وھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﯾﻠﺰاد ﺳﻔﯾﺮاﻣﺮﯾﮐﺎ درﮐﺎﺑل روﺑﺮوﮔﺮدﯾد  .ظﺎھﺮﺷﺎه درﻟوﯾﮥ ﺟﺮﮔﮥ
اﺿطﺮاری ﻣﺟﺑور ﺑﻪ اﻧﺻﺮاف از اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﮔﺮدﯾد و از ﺳوی ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﺑﻪ ﻟﻘب ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠت ﻧﺎﻣﯾده ﺷد وﺳﭘس ﺑودن ﺧود در وطن را ﺑﺮ ﻧﻘش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺮﺟﯾﺢ داد.
 -٧ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓوق اﻟذﮐﺮ ،ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرز وآزادی دوﺳت
دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰداﺷﺗﻪ اﯾم ﮐﻪ درﮐﻧﺎر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺰﺑور ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد وﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
آﻓﺮﯾده اﻧد ﻣﺎﻧﻧد:ﻣﯾﺮﻣﺳﺟدﯾﺧﺎن ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن اﭼﮐﺰاﺋﯽ،اﻣﯾن ﷲ ﺧﺎن
ﻟوﮔﺮی،ﻣﯾﺮ ﺑﭼﻪ ﺧﺎن ﮐوھداﻣﻧﯽ ،ﻋﺑداﻟﻘﺎدرﺧﺎن اوﭘﯾﺎﻧﯽ،ﻏﺎزی ﻣﯾﺮزﻣﺎﻧﺧﺎن ﮐﻧﺮی وﻏﯾﺮه.
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واﻣﺎ ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﻪ ﺳﻧﺎﺗوران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﺎﻣدﮐﺮزی،رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻧﺎﮐﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ،ﻣﻧﺣﯾث ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ ،ﻣﺳﺗﺣق آن داﻧﺳﺗﻪ اﻧد ﺗﺎ ﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﻪ اﺳم او
ﻧﺎﻣﮔذاری ﮔﺮدد .ﭼﻧﯾن ﺑﺧﺷﺷﮫﺎی ﺑﯾﻣورد وﻏﯾﺮ واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﻪ ،ﯾﮐﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧﺎم
وﻣﺻﻠﺣت ﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﮐﺮزی در طول  ١٣ﺳﺎل ﺣﮐوﻣت وی ﺑوده اﺳت ،ﮐﻪ او را ﯾﮐﯽ از
ﺑدﻧﺎم ﺗﺮﯾن زﻋﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠٠ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ﺛﺑت ﻣﯾﮐﻧد.
در دوﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺟﯾب داوری و ﺣﻔﯾظ ﷲ ﺧﺎﻟد ﻣوﺿوع ﻧﺎﻣﮔذاری
ﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻣطﺮح ﺷده اﺳت وھﺮدوی اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺟوان،
دﻻﯾل وﺷواھد ﻣﻠﻣوس وﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل اﻧﮐﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮده وﮔﻔﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ در ھﯾﭻ ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد
ﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻣﺳﻣﯽ ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ،ﻧﻪ ﻣﺑﺗﮐﺮ ﮐدام ﭘﺮوژه
زﯾﺮﺑﻧﺎﺋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی درﮐﺷوراﺳت و ﻧﻪ اﻗداﻣﯽ ﺑﺮای ﮐوﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳت اﺧﺗﻼﺳﮔﺮان
وﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ از ﯾﺧن ﻣﺮدم ﺳﺗﻣدﯾدۀ ﮐﺷور ﮐﺮده اﺳت .درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻓﻘﺮ
وﺑﯾﮐﺎری ودزدی وﺟﺮم و ﻓﺳﺎد را درﮐﺷور ﺗﻌﻣﯾم داده و ﻓﺮﺻت ھﺎی طﻼﺋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
را در اﻣﺮ ﺗوﺳﻌﻪ و اﻧﮐﺷﺎف ﮐﺷور از دﺳت داده اﺳت.
ﮐﺮزی ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻌد از ﺧﯾﻣﻪ ﺷب ﺑﺎزی ھﺎی ﺗدوﯾﺮﻟوﯾﮥ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮای اﻣﺿﺎ وﯾﺎ ﻋدم
اﻣﺿﺎی ﭘﯾﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺑﯾش ازﺷش ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﮐﻣک ھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ را
ﺑﺮای ﻋﻣﺮان ﮐﺷوراز دﺳت داد .وﮔوﯾﺎ ﻟﻘﻣﮥ ﻧﺎن را از ﮔﻠوی ﻣﻠت ﻓﻘﯾﺮ وﻣﺣﺗﺎج ﺧود
ﮔﺮﻓت ،ﺗﺎ ﻧﻘش ﯾک ﭼﮫﺮۀ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ او ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺗن
ﮐﯾﺳﻪ ھﺎی ﭘول از ﯾﮐﯽ ازﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑطورﻏﯾﺮﻗﺎﻧوﻧﯽ ،وﻗﺎر وﺣﯾﺛﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮐﺷور را ﺑﻪ زﻣﯾن زد  ،وﺧود را ﺑﺣﯾث ﯾک ﭼﮫﺮۀ ﺧﺎﯾن ﺑﻪ ﻣﻠت ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﻣود.
ﻋﻼوﺗﺎ ًﮐﺮزی ﭘﺮوﺳﮥ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾﺮ را ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺣﺮان روﺑﺮو ﺳﺎﺧت ﮐﻪ ﮐﺷور
را ﺗﺎ ﻟﺑﮥ ﭘﺮﺗﮔﺎه ﺳﻘوط ﻧﺮدﯾک ﺑﺮد و اﮔﺮ ﭘﺎ درﻣﯾﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ وﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺷﺎﯾد ﯾک
ﺑﺎردﯾﮔﺮ اﯾن ﻣﻠت زﺧﻣﯽ ورﻧﺟور ﺑﺎ ﯾک ﺟﻧگ داﺧﻠﯽ رو ﺑﺮو ﻣﯾﺷد .ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﺳؤوﻻن
وزارت ﻣﺎﻟﻳﻪ ﺑﺣﺮان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺑب رﮐود اﻗﺗﺻﺎدي در ﮐﺷور ﺷد و ﻧﺰدﻳک ﺑﻪ  ٥ﻣﻳﻠﻳﺎرد
داﻟﺮ در ﺑﺧش ھﺎي ﮔوﻧﺎﮔون ﻓﺮﺻت ھﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔذاري را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮﻓت
و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ زﻧدﮔﻲ ﻣﺮدم ﻋﺎدي وارد ﮐﺮد.
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ﮐﺮزی دوﺳﯾﮥ ﺣﯾف وﻣﯾل ﮐﺮدن ﻧﮫﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧک را ﺑﺧﺎطﺮ
ﻧﺟﺎت ﺑﺮادرﺧود وﺑﺮادرﻣﻌﺎون اول ﺧود ﺣﻔظ ﮐﺮد و از ﺟﯾب ﻣﻠت ﺑﮫﺎی اﯾن دزدی را
ﭘﺮداﺧت و اﮔﺮ دوﺳﯾﮥ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧک ﺑدرﺳﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد،اﻣﮐﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﺎی ﺧودﺣﺎﻣد
ﮐﺮزی ﻧﯾﺰ دراﯾن ﺧورد وﺑﺮدھﺎ دﺧﯾل ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ در ﻧظﺮداﺷت ده ھﺎ ﺟﺮم ﻣﺻﻠﺣت ﮔﺮاﺋﯽ
دﯾﮔﺮ،ﮐﺮزی ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺷود ،ﺣﺎل آﻗﺎی داﮐﺗﺮ اﺷﺮف ﻏﻧﯽ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﺟدﯾد ﮐﻪ ﺑﺎ
روﯾدﺳت ﮔﺮﻓﺗن ﻣﺟدد دوﺳﯾﮥ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧک آﺑﺮوی از دﺳت رﻓﺗﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ
ﮐﺮده و اﻣﯾد ھﺎی زﯾﺎدی را در دﻟﮫﺎی ﻣﺮدم زﻧده ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت ،ﭼطور آﻧﮫﻣﻪ ﺧطﺎ ھﺎ
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻏﯾﺮ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺮزی را ﻧﺎدﯾده ﮔﺮﻓت وﺑﺟﺎی ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺳﭘﺮدن او ،ﻣﯾدان ھواﺋﯽ
ﮐﺎﺑل را ﻧﯾﺰ ﺑﻧﺎم او ﻣﺳﻣﯽ ﮐﺮده اﺳت؟ ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻓﻘط ﻣﺳﺗﺣق ﯾک ﻟﻘب اﺳت وآن ﻟﻘب،
»پدر فساد درافغانستان« ﻣﯾﺑﺎﺷد .درﻣﯾﺎن ﯾک ﺻد اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﻗﺎی ﮐﺮزی  ،ﺗوﺳط
ﺟﻣﺎﻟﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی و آﻗﺎی »ﻋﺰﯾﺰاﺣﻣدﻋﺰﯾﺰی« وارد آﻣده ،ودر ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن ﻗﺑﻼً
ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده ،ﺗﻣﺎم آن اﺗﮫﺎﻣﺎت از ﺳوی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﭘورﺗﺎل ﺗﺎﺋﯾد ﺷده وداﻧﺷﻣﻧد
اﻓﻐﺎن اﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم وآﻗﺎی اﺣﺳﺎن ﷲ ﻣﺎﯾﺎر ﺣﺗﯽ ﯾک ﻣورد ﺧﻼف آن را
ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد ﺗﺎ از دوش ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﭘس ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﮐﺮزی درﻣدت ١٣
ﺳﺎل ﺣﮐوﻣت ﺧود ﺑﺟﺎی ﮐﺎرھﺎی ﺧوب ،ﮐﻪ اﻣﮐﺎن اﻧﺟﺎم آن از ﻋﮫده اش ﭘوره ﺑوده وﻟﯽ
اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت،ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎی ﻣﮐﺎﻓﺎت ،ﻣﺟﺎزات ﺷود.
ميدان ھوائی کابل می بايد بنام مؤسس اين ميدان  ،يعنی داودخان شھيد که ١٧
تن از فرزندان واعضای خانوادۀ خود را قربانی داده است ،گذاشته شود تا حرمت جان
بازی وشھامت وی در برابر کودتاگران  ٧ثور بجا آورده شود .داودخان نه تنھا ميدان
ھوائی کابل را ساخت ،که ميدانھای ھوائی بزرگ قندھار ،مزارشريف و شيندند ،وبگرام
را ھم اعمار نمود و به بھره برداری سپرد ،اکنون انصاف نيست که ثمرۀ کار وفعاليت
يک شخصيت نيک نام شھيد به يک آدم بی عرضه ای چون حامدکرزی داده شود.
ھرکس تصميم بگيرد که حق يک خدمتگار وشھيد درجه اول وطن را به ديگری که
مستحق يک مدال فلزی ھم نيست ،بدھد ،بدون شک عمل خاينانه ای انجام داده است که
تاريخ او را محکوم خواھد نمود.

ربانی،ھم مثل کرزی،شخصيت ملی نبود ،مستحق نامگذاری
پوھنتونی ھم نيست!
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ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی از زﻣﺎن روﯾﮐﺎر آﻣدن ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت ﻓﺮاوان وﺣﺎدی ﭼون:
ﺑﺣﺮان ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺑﺣﺮان ﻣداﺧﻠﮥ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ  ،ﺑﺣﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن وﻋﻣﻠﯾﺎت
ھﺎی اﻧﺗﺣﺎری  ،ﺑﺣﺮان ﮐﺷت وﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر،ﺑﺣﺮان ﻓﻘﺮوﺑﯾﮐﺎری وﻣﮫﺎﺟﺮﺗﮫﺎی داﺧﻠﯽ
 ،ﺑﺣﺮان ﻓﺳﺎد اداری )رﺷوت ﺧوری واﺧﺗﻼس(  ،ﺑﺣﺮان ﻏﺻب ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی دوﻟﺗﯽ
وﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﺣﺮان ﻏﺎرت ﺑﺎﻧﮐﮫﺎ و ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،ﺑﺣﺮان ﻓﺮار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺑﺣﺮان ﺗﺟﺎوز و راﮐت ﭘﺮاﻧﯽ ھﺎی اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺮوﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ وﺷﺮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺣﺮان ﺑﻠﻧد رﻓﺗن ﻧﺮخ ﻣواد اوﻟﯾﻪ در ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺎﺑل
وﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎ ،واﯾﻧک ﺑﺣﺮان ﻓﺮھﻧﮔﯽ وﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺎﻣﮔذاری ﻧﺎم »ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن
رﺑﺎﻧﯽ -ﺑﺣﺮان اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ« ﺑﺮﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ ﮐﺎﺑل،ازآﻏﺎز ﻣﺎه اﮐﺗوﺑﺮ)(٢٠١٢
ﺑدﯾﻧﺳو ﺗﻣﺎم ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﺗﺎﺛﺮ ﺳﺎﺧﺗﻪ وﻧظﺎم درﺳﯽ را در ﭘوھﻧﺗون
ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﮐﻠﯽ ﻣﺧﺗل ﮐﺮده اﺳت.
اﯾن ﺑﺣﺮان آﺧﺮی ﮐﻪ ﻣﯾﺗوان آﻧﺮا ﺑﺣﺮان ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﻧﺎﻣﮔذاری ﮐﺮد ،ﺗﺮاوش ذھﻧﯽ
ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و ﺑﻪ ﻧظﺮم ﺑدﺗﺮاز ھﻣﻪ ﺑﺣﺮاﻧﺎت اﺳت ،واﮔﺮ ﺑﺰودی ﺟﻠو آن
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﺷود ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺑدﺗﺮﯾن وﺧﺷن ﺗﺮﯾن ﺳﻧﺎرﯾورا ﺑﺮای ﺣﯾﺎت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓﺮزﻧدان ﮐﺷور
رﻗم زﻧد وﻣﺳﺋول آن ﻧﻪ ﻓﻘط اراﺋﻪ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن طﺮح واﯾن ﻧﺎﻣﮔذاری ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ
آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﮫﺮ ﺗﺎﺋﯾد ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد ﻧﯾﺰﻣﺳﺋول ﺧواھﻧد ﺑود .ھﺮ ﭼﻧد اﯾن ﻧﺎم
ﮔذازی ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺧﺎطﺮ ردﭘﺎ ﮔم ﮐﺮدن ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ از ﻧﺰد ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ
وﻣﺣﻘﻘﯾن » ﭘﺮوژه ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ« ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت،ﻣﮔﺮ ﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮔذارﯾﮫﺎی از دﯾد
ﺗﯾﺰ ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﮫﺎن ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﻋﻣﺎل ﺧوب وﺑد اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﺑدون ﻣﻼﺣظﺎت زﺑﺎﻧﯽ
وﻗوﻣﯽ وﺳﻣﺗﯽ وﻣذھﺑﯽ ﻗﺿﺎوت ﺧود را ﻣﯾﮐﻧد ودر ﺑﺎرۀ رﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻗﺿﺎوت را ً
ﻗﺑﻼ
ﮐﺮده اﺳت.
ﻧﺎﻣﮔذاری ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ ﺑﻧﺎم ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ)ﮐﺳﯾﮐﻪ در ﺗﻣﺎم ﮔﺰارش
ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑﺮﺣﻘوق ﺑﺷﺮ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﺎﻣش در ﻟﺳت ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ ﻗﺑل از
ﻧﺎم ھﺎی ﻋﺑداﻟﺮﺷﯾد دوﺳﺗم؛ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻘق،ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن وﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم وﺳﯾﺎف
وﻋطﺎﻣﺣﻣدﻧور وﻏﯾﺮه ﺑﺎﺧط درﺷت ﺟﻠب ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﮐﻧد( ،ﺳﺑب ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد ﻣﺣﺻﻼن
واﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ ﮐﺎﺑل وﺳﺎﯾﺮﻧﮫﺎد ھﺎی ﻣدﻧﯽ ﮔﺮدﯾده و ﮐم از ﮐم ﻣدت ﯾک
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﻓﻠﺞ ﻧﻣود.
ﻣﺎه ﻧظﺎم ﺗدرﯾﺳﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ را
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ﻣﺮدم وﻣﻧﺳوﺑﺎن ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،اﻋم از اﺳﺗﺎدان و ﻣﺣﺻﻼن ﺑﺧوﺑﯽ
ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ در ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم ﺗﺮﺑﯾﻪ وﺳﺎﯾﺮ ﭘوھﻧﺗوﻧﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺻﺮوف
ﺗﺣﺻﯾل ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭘدر ،ﻣﺎدر،ﺑﺮادر ،ﺧواھﺮ ،ﮐﺎﮐﺎ ،ﻣﺎﻣﺎ ،وﯾﺎ ﯾﮐﯽ از واﺑﺳﺗﮔﺎن ﻧﺰدﯾک
ﺧود را ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻧﮔﮫﺎ وآدﻣﮐﺷﯽ ھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی در دھﻪ  ٩٠ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داده
اﻧد .و ﯾﮐﯽ از رھﺑﺮان ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب وﺧون رﯾﺰ اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ ،ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﺑود.
ھﯾﭼﮐس ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧدارد ﮐﻪ رﺑﺎﻧﯽ در طول ﻋﻣﺮ زﻣﺎﻣداری ﺧود ﺣﺗﯽ ﯾک داﻟﺮ از آن ھﻣﻪ
ﭘوﻟﮫﺎی ﺑﺎد آورده را در راه اﻋﻣﺎر ﯾک ﻣﮐﺗب ،ﯾﺎ ﯾک ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺣﯽ ﯾﺎ اﻋﻣﺎر ﯾک ﻣﺳﺟد ﯾﺎﯾک
ﭘل وﯾﺎ ﯾک ﻣوﺳﺳﮥ ﺧﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺻﺮف رﺳﺎﻧده ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﺑﺮاﺳﺎس ﮐدام دﻟﯾل وﻣﻧطق
ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﯾک ﭘوھﻧﺗون را ﺑﻧﺎم ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ھﯾﭻ ﻋﻣل ﺧﯾﺮی از
وی ﺑﻣﻼﺣظﻪ ﻧﺮﺳﯾده اﺳت،ﻧﺎﻣﮔذاری ﮐﻧد وﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧود ﻧﻣک ﺑﺮ زﺧم ھﺰاران ﻣﺣﺻل
و داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﺑﺮﯾﺰد ﮐﻪ ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺑﺮادر وﺧواھﺮش در ﻋﮫد ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻣﯾن رﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻗﺳﺎوت از ﺑﯾن رﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻗدام ﺣﮐوﻣت ،ﯾک ظﻠم ﻧﻪ ﮐﻪ ﯾک ﺟﻔﺎی ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ
درﺣق ﻣﻠﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ زن وﻣﺮد وﮐودک وﭘﯾﺮ وﮐﮫﻧﺳﺎل آن ﺷﺎھد وﯾﺮاﻧﮔﺮی و ﻏﺎرت
وﭼﭘﺎول وﮐﺷت وﮐﺷﺗﺎر اﻓﺮاد ﺗﺣت ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد.
داﮐﺗﺮ ﺳﯾدﺧﻠﯾل ﷲ ھﺎﺷﻣﯾﺎن ﺳﺎﺑق اﺳﺗﺎد ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل،درﻣﻘﺎﻟت ﻣﻣﺗﻊ اش
ﺑدرﺳﺗﯽ اﯾن ﺳوداﮔﺮ ﺧون ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل را »خوجه ئين« ﻟﻘب داده وﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﻧﮔﯾن
او را ﺑﺮﺷﻣﺮده اﺳت.و ﯾﮐﯽ دﯾﮔﺮ از ﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎن آﻗﺎی ﻣﺣﻣدداود ﻣوﻣﻧد ﻧﺎﻣش را
»ﺑﺣﺮان اﻟدﯾن « ﻣﯾﻧوﯾﺳد واﯾﻧک ﻣﯾﺗوان وی را »ﺑﺣﺮان اﻟدﯾن -ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾت« ﻧوﯾﺷت،
زﯾﺮا ﮐﻪ ازدﺳت اﯾن آدم ھم دﯾن ﺑﻪ ﺑﺣﺮان ﮐﺷﯾده ﺷده ،ھم ﺧﺎک و ﻣﺮدم آن وھم ﺗﻌﻠﯾم
وﺗﺮﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺻوم آن ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻣﺮوز وﻓﺮدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﻧد ،دﭼﺎر
ﺑﺣﺮان ﮔﺮدﯾده اﺳت.
اﺳﺗﺎدان ﭼﮫﺎرﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﻣﺣﺻﻼن ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ وﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ در ﯾک ﮔﺮدھم آﺋﯽ درﮐﺎﺑل ﺑﺻورت ﯾک اﺟﻣﺎع ﻋﻠﻣﯽ از ﺧواﺳت ﺑﺮﺣق
ﻣﺣﺻﻼن ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮده طﯽ ﯾک اﺑﻼﻏﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھوﺷدار دادﻧد ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﻋﺮﺻﮥ ﭘوھﻧﺗون را ﺑﺎ ﻟوث ﻧﺎم رﺑﺎﻧﯽ آﻟوده ﻧﻣﺎﯾد ،درﻏﯾﺮ
اﯾﻧﺻورت اﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗوﻧﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺣﺻﻼن ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم
وﺗﺮﺑﯾﻪ دﺳت ﺑﻪ اﻋﺗﺻﺎب واﻋﺗﺮاض ﺧواھﻧد زد و ﻋﺮﺻﮥ ﺗدرﯾس درﻣوﺳﺳﺎت ﻋﺎﻟﯽ را
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ﻣﺧﺗل ﺧواھﻧد ﻧﻣود.
ﻣﺮدم ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ھﻣﯾن ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺣﮐوﻣت ﭼﮫﺎرﻣﺎھﮥ
ﺳﺎﺧت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﺗوطﺋﻪ وﻧﯾﺮﻧگ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺗﻣدﯾد ﮐﺮد ودراﯾن ﻣدت ﺷﮫﺮ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎﺑل وﻗﺻﺮ ﭘﺮﺷﮐوه داراﻻﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﮐدان ﻣﺑدل ﻧﻣود ودوﻣﻠﯾون ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺎﺑل
را ﺑﺎزھم درﺑدر و آوارۀ دﯾﺎرﺑﯾﮔﺎﻧﮔﺎن ﻧﻣود.
در زﻣﺎن رﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺟﺎوز واﺧﺗطﺎف زﻧﺎن ودﺧﺗﺮان ﺟوان وﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺗن زﻧﺎن
ﺷوھﺮدار ﺗوﺳط ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑﻪ اوج ﺧود رﺳﯾده ﺑود .درزﻣﺎن ھﻣﯾن
رﺑﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ دﺧﺗﺮی ﺑﻧﺎم ﻧﺎھﯾد ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﻋﺰت وﺷﺮف ﺧود از دﺳت ﺗﺟﺎوز
ﺗﻔﻧﮔداران ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺧود را از ﻣﻧﺰل  ٦ﻣﮐﺮورﯾﺎن ﺳوم ﺑﺰﯾﺮاﻧداﺧت ودر دم ﺟﺎن داد،
ووﻗﺗﯽ ﻣﺮدم ﺟﻧﺎزۀ او را ﺑﺮﺷﺎﻧﻪ ھﺎ ﮔﺮﻓﺗﻧد و ﺑﺳوی ارگ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاه اﻓﺗﺎدﻧد ﺗﺎ آن را ﺑﺮخ
ﺣﮐوﻣت داری اوﺑﮐﺷﻧد ،ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزۀ آن دﺧﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﻔت ،ﻧﺎرﺳﯾده ﺑﻪ ﭼﮫﺎراھﯽ آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎ
ﻓﯾﺮﺗﻔﻧگ وﻣﺎﺷﯾﻧدار ﻗوای دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔﺮدﯾد وﭼﻧد زﺧﻣﯽ ای ﺑﺮﺟﺎی ﮔذاﺷت.
رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﻣدت ﺣﮐوﻣت ﺧود ،دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﻣﺮدم ھﺰاره
دراﻓﺷﺎر ﮐﺎﺑل وﺟﻣﺎل ﻣﯾﻧﻪ ﺑﺮآورد ودر دھم ﻣﺎه دﻟو ،۱۳۷۲ﻓﺑﺮوری ۱۹۹۳در ﯾک روز
ﺑﯾش از ﭼﮫﺎرھﺰار ﻣﺮدم ھﺰاره را ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد .اﯾن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺑﻌﺎﻧﮥ ﻏﯾﺮ ﺑﺷﺮی ﺑﻧﺎم»
ﻗﺗل ﻋﺎم اﻓﺷﺎر« ﺛﺑت ﺻﻔﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺰﺋﯽ از راﭘور ھﺎی ﻣﻌﺗﺑﺮ و ﻣﺳﺗﻧد ﻣؤﺳﺳﺎت
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮔﺮدﯾده اﺳت ،ﮐﻪ ﺳﺮاﻓﮔﻧدﮔﯽ آن ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺰرگ ﺑدون ﺷک ﺑﻪ رﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺎﻣﯾل
او ﻣﯾﺮﺳد!
رﺑﺎﻧﯽ  ،ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻏﺮاﻣﺎت ﺟﻧﮔﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﻪ از ﺳوی ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و ﺑﺎﻧک
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ  ۷٨ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟﺮ ﺑﺮآورد ﺷده ﺑود ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور روﺳﯾﻪ آﻗﺎی ﭘوﺗﯾن
ﺑﺧﺷﯾد وﻧﻧگ واﺑﺳﺗﮔﯽ اﺑدی را ﺑﺟﺎن ﺧﺮﯾد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾن ﭘول ﺗﺎوان ﺑﺮﺑﺎدی وﺗﺧﺮﯾب
ﺳﺮزﻣﯾن ﻣﺎ و ﺣق ﻣﺷﺮوع ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ،و ﻧظﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗوﮐول ھﺎ و ﻣؤاﻓﻘﻪ ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و روﯾداد ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﻪ در ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ،او ھﺮﮔﺰ اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺮا ﻧداﺷت ﮐﻪ ﭼﻧﯾن
ﺣﺎﺗم ﺑﺧﺷﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎدار ﺧوﯾش ،وﻻدﯾﻣﯾﺮ ﭘوﺗﯾن ﺑﻧﻣﺎﯾد!
رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از طﯾﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ اردوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﻪ ﭼﻧدﺻد
ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ارزش داﺷت در ﻣﺷﮫد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺑﻠﻎ  ۴۰۰ھﺰارداﻟﺮ ﻓﺮوﺧت وﭘول آﻧﺮا در
ﺣﺳﺎب ﺷﺧﺻﯽ ﺧود وارد ﮐﺮد .اﯾن ﺧﯾﺎﻧت رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌداد دﯾﮔﺮی از ﺷﺎھﮐﺎر ھﺎی ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮥ
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ﻧﺎﻣﺑﺮده ،ﻗﺑﻼً ﺗوﺳط ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم وﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ از طﺮﯾق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ ﺑﻪ
اطﻼع ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ رﺳﯾد ودر دﯾﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮده ﺷده اﺳت.
رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺻدھﺎ وﺳﺎﯾط زره ھﯽ وﺗﺎﻧک وﺗوپ وطﯾﺎرات اردوی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﻪ ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرداﻟﺮ ارزش داﺷﺗﻧد،ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل داد وﺑﻌد ﮐس
ﻧداﻧﺳت ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺗﺎﺟﮐﺳﺗﺎن ﺑﺧﺷﯾد ﯾﺎ ﻓﺮوﺧت وﭘول آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺷﺧﺻﯽ
ﺧود اﻧﺗﻘﺎل داد؟
رﺑﺎﻧﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻗﺻد داﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺟﺰﯾﻪ ﮐﻧد وﺑﺧش ﺷﻣﺎل ﮐﺷور را
ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن ﯾﮐﺟﺎ ﮐﺮده از آن ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺳﺎزد ،وﻟﯽ اﯾن طﺮح ﺧﺎﯾﻧﻪ او از ﺟﺎﻧب
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ روﺳﯾﮥ ﻓدراﺗﯾف،اﻓﺷﺎﮔﺮدﯾد وﺑﺮاﺛﺮ ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
رﺑﺎﻧﯽ ازاﯾن ﻗﺻد ﺧود ﻣﻧﮐﺮ ﺷد واظﮫﺎر ﺑﯾﺧﺑﺮی ﻧﻣود.
ﮐﺮزی ﻣﯾﺗواﻧد ﯾک ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑﻧﮔﺮد وآﺛﺎر ﺷوم وﯾﺮاﻧﮔﺮی رھﺑﺮان ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی
ﺟﮫﺎدی وﻣﻧﺟﻣﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺑﯾﻧد.در ﻋﮫد ﺣﮐوﻣت رﺑﺎﻧﯽ رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳم ھﺎى ﺟﮫﺎدی ﺑﻧﺎم
ﭘﺎﺳدارى از اﺳﻼم ،ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺣت ﺳﺎﺣﻪ ﺗﻧظﻳم ﻣﺧﺎﻟف ﺧود را ﺑﻪ ﺗوپ و راﮐت و
ﺑﻣﺑﺎران ﺑﺳﺗﻧد ،ﺑﺮزﻧﺎن ﮔﺮوه ھﺎى ﻣﺧﺎﻟف ﺧود ﺗﺟﺎوز دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻰ ﻧﻣودﻧد .ﭘﺳﺗﺎن زﻧﺎن
ھﻣوطن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮔﺮوه ﻣﺧﺎﻟف را ﺑﺮﻳدﻧد وﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻗوم دﻳﮔﺮ
اﻓﻐﺎن ﻣﻳﺧﮫﺎى ﺷش اﻧﭼﻪ ﮐوﺑﻳدﻧد و ﺷﮐم درﻳدﻧد و ﻧﻌش ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را از ﭼﻧﮔگ ﻗﺻﺎﺑﻰ
آوﻳﺧﺗﻧد و زﻧﺎن ﺷوھﺮدار را ﺑﺰور ﺑﻪ ﻧﮐﺎح ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ﺧود در آوردﻧد!!
ﺑﺮای رﺑﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﺑس ﮐﻪ ﺗﭘﮥ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮫﺮو ﺑﻧﺎم او ﻧﺎﻣﮔذاری ﺷده وﯾک ھوﺗل ﻟوﮐس
ﻧﯾﺰ ﺑﻧﺎم او در آﻧﺟﺎ اﻋﻣﺎر ﻣﯾﮔﺮدد ،وﺣﺳﺎب درآﻣدش از ﭘول ھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺮوع ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره در ﭼﮫﺎر ﮔوﺷﮥ ﻋﺎﻟم از داﻟﺮ ﻣﻣﻠو ﺧواھد ﺑود.
پايان
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مقالۀ سی وھفتم

ھموطنان عزيز ،کتاب داکترکاکړ را
از فھرست مآخذ خود حذف کنيد!
) نوشته شده در (٢٠١٥ /٣ /٣

داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ ،ﯾﮐﯽ از اﺳﺗﺎدان ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎﻓﺗﻪ رﺷﺗﮥ ﺗﺎرﯾﺦ در دھﻪ  ١٩٦٠اﺳت .از
آﻧﺟﺎ ﮐﻪ وی ﯾﮔﺎﻧﻪ ﺷﺧص ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده در ﻣﺳﻠک ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮫم در اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷد،
اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺣﺻﻼن ﭘوھﻧځﯽ ادﺑﯾﺎت وﻋﻠوم ﺑﺷﺮی ﺑﻪ او ﺑﻪ ﭼﺷم ﯾک داﻧﺷﻣﻧد و ﯾک
ﻣﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﻧﮔﺮﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻪ او اﺣﺗﺮام ﻗﺎﯾل ﺑودﻧد .ﻣن ﻧﯾﺰ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ
ﺧوﺷﺑﯾن واﻣﯾدوار ﺑودم وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ از وی ﻣﻘﺎﻟﮥ ای در رﺷﺗﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺷﯾوه وﻣﯾﺗود
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﮔﺎری را ﺗﺷﺮﯾﺢ ﮐﻧد ﻧﺧواﻧده ام.
درﺳﺎل ۲۰۰۰ﻣﯾﻼدی ﺑﺮای اوﻟﯾن ﺑﺎرﭼﺷﻣم ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ای زﯾﺮﻋﻧوان )اﻓﻐﺎن،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻓﻐﺎﻧﮫﺎ وﺗﺷﮐﯾل دوﻟت در ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻓﺎرس واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( روﺷن ﺷد وآﻧﺮا
ﻣﺮورﮐﺮدم .اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻧوان طوﻻﻧﯽ وﻏﯾﺮﻣﻌﻣول ﺧود ،از ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوا ﯾک اﺛﺮ
ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف و ﭘﺮاز ﺧﻼء وﮐﻣﺑودﯾﮫﺎ اﺳت .ﺗوﻗﻊ داﺷﺗم ﮐﻪ داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ ،در ﻣورد ﮐﻠﻣﺎت
اﻓﻐﺎن واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫن داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧواﻧﻧده اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﮐﺮده اﺳت .در ﻣورد ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺗﺷﮐﯾل دوﻟت از
ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ در ھﻧدوﺳﺗﺎن وﻓﺎرس ﻧﯾﺰ ﻣوﺿوع ﺑﺣدی ﻓﺷﺮده،ﺳطﺣﯽ وﻧﺎﻗص اﺳت ﮐﻪ
ﺣﺗﯽ ﺑﺮای ﯾک ﻟﮐﭼﺮﻧوت ﺻﻧف  ۱۲ﻣﮐﺗب ھم ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻧﻣﯾﺷود .اﯾن اﺛﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ
زﯾﺎد اﺑﺗدا ﺧطﺎطﯽ ﺷده وﺑﻌد ﺑطور اﻓﺳﯾت ﭼﺎ ګﺮدﯾده ،ﺟﺎﯾﮔﺎه داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ را درﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮔﺎری در ﻧظﺮ ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﺋﯾن آورد واﯾﻧﻘدر داﻧﺳﺗم ﮐﻪ وی ﻣﺣﻘق ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﻧدی در
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری ﻧﯾﺳت ،ودر ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﺷﺮﯾﺢ ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور در ﺣد ﺣﺑﯾب ﷲ رﻓﯾﻊ
ﺷﺎﮔﺮد ﭘوھﺎﻧد ﺣﺑﯾﺑﯽ در اﻧﺟﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺻﺎﺣب ﺟﺮﺋت ﺑﯾﺎن واﺳﺗدﻻل ﻧﯾﺳت.
دوﻣﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ از داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړﺑدﺳت ﻣن رﺳﯾد» ،د ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ واﮐﻣﻧﯽ ﺗﻪ ﯾوه
ﻧوی ﮐﺗﻧﻪ« ﺑود ﮐﻪ ﻓﺮﺻت ﻧﮐﺮدم آن را ﺳﺮا ﭘﺎ ﺑﺧواﻧم وﻟﯽ ﻗﺳﻣت ھﺎی از آن را ﮐﻪ در
ﻣورد ﺷورش ﺷﯾﻧوار ﺑﺮﺿد دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ ﺑود ودر آن ﻣﺣﻣدوﻟﯽ ﺧﺎن دروازی وﻏﻼم
ﺻدﯾق ﺧﺎن ﭼﺮﺧﯽ وﻏﯾﺮه از ﻗول ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺣﺎن ﻣﻧﺷﯽ در ﺑﺎر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﺣﺮک
ﻏﺎﯾﻠﻪ داﻧﺳﺗﻪ ﺷده اﻧد ،ﺧواﻧده ام .وﺣﺗﯽ در ﯾﮐﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧود زﯾﺮﻋﻧوان»آﯾﺎ ﻣﺣﻣدوﻟﯽ
ﺧﺎن در وازی در ﺳﻘوط دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘش داﺷت؟« ﺑﻪ آن اﺳﺗﻧﺎد ﺟﺳﺗﻪ ام وﻧﻘل ﻗول
ھﺎی ﺑﺮای اﺳﺗوارداﺷﺗن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧودﮐﺮده ام .از ھﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣن اﯾن ﺑﺧش ازﮐﺗﺎب
داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ را ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم) ،(٢٠٠٥ذھﻧﯾت ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﺣﻣدوﻟﯽ ﺧﺎن دروازی وﻏﻼم
ﺻدﯾق ﺧﺎن ﭼﺮﺧﯽ ﺳﺧت ﺧﺮاب ﮔﺮدﯾد وﺑﺮاﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﻣن در دروﻧم ازاﺷﺧﺎص ﻓوق
اﻟذﮐﺮ اﺣﺳﺎس اﻧﺰار وﻧﻔﺮت ﻣﯾﮐﺮدم .اﻣﺎ ﭘس از ﺧواﻧدن ﻧﻘد ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻪ وﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗدل
وﻣﺳﺗﻧد آﻗﺎی داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﺗﺎب داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ ،ﻣﻌﻠوم ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب،
ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺧﺎن ﻏﺰﻧﯾﭼﯽ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮐﻪ ﺷﻳﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺑوب ﯾﮐﯽ از ﺟواﺳﯾس اﻧﮔﻠﯾس درﮐﺎﺑل ﺑوده
اﺳت.و داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ دﯾده وداﻧﺳﺗﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﯾک اﺟﻧت اﻧﮔﻠﯾس را ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺧورد
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﺛﺮ ﺧود داده اﺳت .از روی ﻧﻘد داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ واﺿﺢ ﻣﯾﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺣﺗوﯾﺎت
ﮐﺗﺎب )دﭘﺎﭼﺎن اﻣﺎن ﷲ واﮐﻣﻧﯽ ﺗﻪ ﯾوه ﻧوی ﮐﺗﻧﻪ( ﺻد در ﺻد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻧﮔﻠﯾس وﺑﺮﺿد
ﻧﮫﺿت ﻣﺷﺮوطﯾت دوم وﻣﺣﺻل اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷورﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ اﺳت.
ﭼﯾﺰﯾﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺎﺛﺮ ﺳﺎﺧت اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﭼﺮا درﺣق ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورﻣﺎ از ﺟﺎﻧب
ﮐﺳﯽ ﮐﻪ داﮐﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت وﺳﺎﻟﮫﺎی زﯾﺎدی در ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮐﯾﻪ زده
ﺑود ،ﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺳﺮزده و ﭼﯾﺰھﺎی ﺑﻪ ﺧورد ﺷﺎﮔﺮدان و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور داده
اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪ داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺣﺮﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷود ،ﻧﻪ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎرﯾﺦ.
اﻟﺑﺗﻪ اﮔﺮ داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ ﮐﺗﺎب )ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن( را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺧﺎن
ْ
طﺑﻌﺎ از اﻋﺗﺑﺎر ﮐﺗﺎب ﮐﺎﺳﺗﻪ
ﻧﺳﺑت داده ﺷده ،ﺑﻪ ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐﺷﯾد وﻣﺎھﯾت آﻧﺮا ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯾﮐﺮد،
ﻣﯾﺷد وﺧواﻧﻧده ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﻪ دراﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﯾﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧﮫﻔﺗﻪ اﺳت ،طﺑﯾﻌﯽ ﺑود ﮐﻪ
ﺧواﻧﻧده ﺑﻪ ﻣﺣﺗوﯾﺎت آن اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻣﯾﮐﺮد،ﻣﮔﺮﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ در واﻗﻊ ﯾک ﺟﻌل
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ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﺧورد ﺧواﻧﻧدﮔﺎن داده اﺳت ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯾﮐﺮد .ﻣن ﻣﯾﺧواھم
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﻪ آن ﺳﺧﻧﺎﻧم را ﺑﻪ آدرس آن دوﺷﺧﺻﯾت ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﭘس ﺑﮔﯾﺮﯾم وﺷﻣﺎﺗت
وﻧداﻣت اﯾن ﮐﺎر را ﺑﻪ رخ آﻗﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎړ ﺑﮐﺷم .زﯾﺮا اﮔﺮ داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ ﻧوﺷﺗﻪ اﯾن ﺟﺎﺳوس
ﮐﺎرﮐﺷﺗﮥ اﻧﮔﻠﯾس را،ﺑﻧﺎم ﻣﻧﺷﯽ درﺑﺎر ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ درﮐﺗﺎب ﺧود اﻧﻌﮐﺎس ﻧﻣﯾداد ﺷﺎﯾد
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺛل ﻣن ﻓﺮﯾب ﻧﻣﯾﺧوردﻧد.
ﻧﻘد داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب زﻣﺎﻧﯽ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻧﻘش ﻣﺧﺮب اﻧﮔﻠﯾس را درﺑﺮاﻧﮔﯾﺧﺗن ﺷورش
ھﺎی ﺿد ﺣﮐوﻣت اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯾﺳﺎزد ،ﺑﻠﮐﻪ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺗﻔﺗﯾن آﻣﯾﺰ
ﺟواﺳﯾس اﻧﮔﻠﯾس دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺟﺎی ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺧورد ﻣﺮدم وﻧﺳل ھﺎی ﺟوان از
ﺳوی ﮐﺳﺎﻧﯽ داده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﯾﺷوﻧد ﻧﺎم ﺧود اﻟﻘﺎب داﮐﺗﺮی
دارﻧد.ﻣﻧظورﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ اﺳت ﮐﻪ اﯾﺷﺎن ﺑﺎ وﺟود ﻓﮫم وداﻧﺳﺗن اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ﮐﻪ ﮐﺗﺎب
ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑوﺳﯾﻠﻪ ﯾﮐﯽ از ﺟواﺳﯾس اﻧﮔﻠﯾس درﮐﺎﺑل ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت ،واز
ﺳوی ﯾک ﻧﻔﺮاﺟﻧت دﯾﮔﺮ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﺷده و آﻧﺮا ﺑﻧﺎم ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﻣﻧﺷﯽ آﺧﺮﯾن روزھﺎی اﻣﺎن
ﷲ ﺧﺎن درﻗﻧدھﺎر ﺛﺑت ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣورد ﺷورﺷﮫﺎی
ﺷﯾﻧوار وﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ﮔﺰارش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد،از زﺑﺎن ﻧﺰدﯾک ﺗﺮﯾن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﮔﺰارش
داده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑﺎور ﺧواﻧﻧده را ﺑﻪ رواﯾت ھﺎی درج ﺷده ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد .دراﯾن رواﯾﺎت از
زﺑﺎن ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﺧﺎن ﮔﻔﺗﻪ ﺷده ﮐﻪ ﺷورش ﺷﯾﻧوار ﺑوﺳﯾﻠﻪ ﻏﻼم ﺻدﯾق ﺧﺎن ﭼﺮﺧﯽ
)وزﯾﺮﺧﺎرﺟﮥ دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ وﺑﺎﺟﮥ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن( ﮐﻪ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﻣﮫورﯾت
ﺑﺮھﺑﺮی ﻣﺣﻣدوﻟﯽ ﺧﺎن ﺑود،ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .ﺳوال اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﭼﺮا آﻗﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ
ﻧوﯾﺳﻧده اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب را ﮐﻪ ﯾﮐﯽ ازﮐﺎرﻣﻧدان اﻧﮔﻠﯾس در ﺳﻔﺎرت آﻧﮐﺷور در ﮐﺎﺑل ﺑوده
ﺑﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﺧود ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮐﺮده وﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی او را ﺑﺻورت اطﻼﻋﺎت ﻣوﺛق در
ﮐﺗﺎب ﺧود اﻧﻌﮐﺎس داده اﺳت؟ ھدف ﺷﺎن از اﯾﻧﮐﺎر ﭼﯽ ﺑوده اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎرﺷﺎن
ﺟﻌل وﺗﺣﺮﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ او اﯾن ﮐﺎر را در ﺳﺎﯾﺮﮐﺗب ﺧود ﻧﯾﺰﻣﺮﻋﯽ ﻧداﺷﺗﻪ
اﺳت؟
وﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺮا داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ ،ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﯾن اﺛﺮ ﺷک ﭘﯾدا
ﮐﺮد واﺻل ﻣﺗن را از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﺑﯾﻧد ،از ﻧﺷﺎن دادن اﺛﺮ ﺑﻪ ﯾک ھﻣوطن
ﻣﺣﺗﺮم ﺧوﯾش درﯾﻎ ورزﯾد؟ اﮔﺮ داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ رﯾﮔﯽ در ﮐﻔش ﺧود ﻧداﺷت ،ﭼﺮا آﻧﺮا ﻗﺑل
از اﯾﻧﮐﻪ ﻣوﺿوع ﺑﻪ رﺳواﺋﯽ ﺑﮐﺷد ،در اﺧﯾﺗﺎر وی ﻗﺮار ﻧداد؟
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ﮐﺗﺎب داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ)دﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ واﮐﻣﻧﯽ ﺗﻪ ﯾوه ﻧوی ﮐﺗﻧﻪ( ﺑﻌد از ﻧﻘد ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻪ
ودﻗﯾق داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ،دﯾﮔﺮ ارزش واﻋﺗﺑﺎرﺧود را ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک اﺛﺮ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ از دﺳت داده اﺳت و وﺟود آن ﻣﻧﺣﯾث ﯾک ﻣﺎﺧذ ،ﺟﺰﮔﻣﺮاھﯽ ﻧﺳل ﺟوان
وﮐﻣﺗﺮآﮔﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،ﺛﻣﺮه ای ﻧدارد .ﻣن ﺑﻌد از ﺧواﻧدن ﺑﺧش ﺳوم ﻧﻘد داﮐﺗﺮزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮاﯾن ﮐﺗﺎب،آﻧﺮا ار رﻓک ﮐﺗﺎﺑﮫﺎﯾم ﺑﺮداﺷﺗم ودر ﮐﺛﺎﻓﺎت داﻧﯽ اﻧداﺧﺗم .ﺧداوﻧد ﺑﺮﻗﻠم
وﺑﺮﻋﻣﺮ داﮐﺗﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺧﯾﺮ وﺑﺮﮐت ﻧﮫد ﮐﻪ ﻣﺎھﯾت ﮐﺗﺎب ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ راﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﭘﻧﮫﺎن
ﮐﺎری وﺗﺣﺮﯾف ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳوی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐﺮ،ﺑﺮﻣﻼ ﻧﻣود و ﻋﺎﻟﻣﯽ را از ﮔﻣﺮاھﯽ وﺟﻌل
ﺧواﻧﯽ ﻧﺟﺎت داد.
درﺑﺧش ﺳوم ﻧﻘد وﺗﺣﻠﯾل ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ،ﭼﻧد ﻧﮐﺗﻪ ﺗوﺟﮫم را ﺑﺧود
ﺟﻠب ﻧﻣود ﮐﻪ ﻻزم اﺳت ﻗدری ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﻣﮐث ﻧﻣﺎﯾم .ﺟﺎی دﯾﮔﺮی در ﻧﻘد داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ از
ﻗول داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ » ﻣن ﺗﺎ اﮐﻧون ﺑﻪ ﺳﻧدى ﺑﺮﻧﺧورده ام ﺗﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﻪ
اﻧﮔﻠﻳس ھﺎ در ﺗوطﺋﮥ ﺳﻘوط اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن دﺳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد«.
دراﯾن ﻣورد از ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ ﭘﺮﺳﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺗظﺎر دارﯾد اﺳﻧﺎد وﻣدارک
ﻣﺣﻔوظ در آرﺷﯾف ھﺎی ھﻧد ﺑﺮﺗﺎﻧوی وﯾﺎ آرﺷﯾف ھﺎی ﻣوزﯾم ﻟﻧدن ﺧود ﺑﺣﺮﮐت آﯾﻧد
وﮔﺮد وﺧﺎک  ٩٠ - ٨٠ﺳﺎﻟﻪ را از ﺧود دورﮐﺮده ﻧﺰد ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯾﺎﯾﻧد وﺑﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﺑﻠﯽ
ﻣﺎ اﺳﻧﺎدﻣﺣﺮﻣﺎﻧﮥ ﻣداﺧﻼت وﺗوطﺋﻪ ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس اﺳﺗﯾم ﮐﻪ ﺑﺣﺿورﺗﺎن ﻣﺷﺮف ﺷده اﯾم ﺗﺎ
ﻣﺎ را ﻣﻼﺣظﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯾد .داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐﺮ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﺣﺎﻓل ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﻪ دوﺳﺗﺎن ﺧود ﮔﻔﺗﻪ
اﺳت ﮐﻪ وی ﺗﻣﺎم آرﺷﯾف ھﺎی ھﻧدﺑﺮﺗﺎﻧوی را دﯾده اﺳت،ﺗﺎ اﺳﻧﺎدی در ﻣورد ﺗوطﺋﻪ ھﺎی
اﻧګﻠﯾس ﺑﺮﺿد دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷف ﮐﻧد وﻟﯽ او ﻣوﻓق ﺑﻪ ﮐﺷف ﭼﻧﯾن اﺳﻧﺎدی ﻧﺷده
اﺳت؟؟؟
اﻣﺎ ﻣن ﻣﯾﮔوﯾم ﮐﻪ داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ دراﯾن ادﻋﺎی ﺧود ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت و راﺳت
ﻧﻣﯾﮔوﯾد،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣن ﯾک ﺷﺎھد زﻧده وﺣﻘﯾﻘت ﮔوﺋﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﻪ ادﻋﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ
را ﻏﻠط ﺛﺎﺑت ﻣﯾﮐﻧد :داﮐﺗﺮﺧﺎﻟق رﺷﯾد ﺳﺎﺑق اﺳﺗﺎد ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ودر ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﮐﺮزی اﺳﺗﺎد ﭘوھﻧﺗون ﺟواھﺮ ﻟﻌل ﻧﮫﺮو دردھﻠﯽ ﺟدﯾد ﺑوده اﺳت ،او ﮐﻪ ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻋﺷق ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﯾﮐﺻدھﺰار اﺳﻧﺎد آرﺷﯾﻔﯽ ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ ھﻧد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮن  ١٩و اواﯾل ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم را از ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت داده اﺳت ،ﺑﺮای ﻣن درﻣﺎه
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دﺳﻣﺑﺮﮔذﺷﺗﻪ در ﺗﻠﯾﻔون ﺷﺮح داد ﮐﻪ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ ﺻﺮف  ٨ورق ﺳﻧد را در آرﺷﯾف
ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ ھﻧد ﻣﻼﺣظﻪ ﮐﺮده ودرﭘﺎی آن اﻣﺿﺎء ﮐﺮده اﺳت ،واﮔﺮداﮐﺗﺮﻣذﮐور ﺳﻧد ﻧﮫم
را ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﻣن ﻧﺷﺎن ﺑدھد،ﮐﻪ او در آرﺷﯾف ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ ھﻧد ﺑﺮﺗﺎﻧوی دﯾده اﺳت ،ﻣن
ﺣﺎﺿﺮم ﻧﺰد ھﻣﻪ داﻧﺷﻣﻧدان اﻓﻐﺎن ﺳﻧد دﮐﺗﺮای ﺧود را ﭘﺎره ﮐﻧم واز او ﻣﻌذرت ﺑﺧواھم،
در ﻏﯾﺮ آن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾد ﮐﻪ ﻣن ﺗﻣﺎم آرﺷﯾف ھﺎی ھﻧدﺑﺮﺗﺎﻧوی را دﯾده ام  ،ﺳﻧدی ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ ام
ﮐﻪ ﺗوطﺗﻪ اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺮﺿد دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﺑدھد،اﯾن ﯾک ادﻋﺎی ﭘوچ وﻋﺎری از ﺣﻘﯾﻘت
اﺳت.
ﻧﮔﺎرﻧدۀ اﯾن ﺳطورﺑﻪ ﻗول وﮔﻔﺗﺎر اﺳﺗﺎد ﺧﺎﻟق رﺷﯾد ﺑﺎور ﮐﺎﻣل دارم  .داﮐﺗﺮ
ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻟق رﺷﯾد اﻧﺳﺎن ﺑﺳﯾﺎر وطن ﭘﺮﺳت وﺣﻘﯾﻘﺗﮔو وﺣﻘﯾﻘﺗﺟو اﺳت .وی اﯾن ﺳﺧﻧﺎن
را در دﺳﻣﺑﺮﮔذﺷﺗﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﻪ ﺧود در ﺑﺎرۀ " ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ،اﻓﻐﺎن زﻧﯽ
ﻛﻪ ﺷﺎھﻧﺷﺎه روﺣﺎﻧٮت ﻋﺻﺮش ﺑود"  ،ﺑﺮای ﻣن ﺑﯾﺎن ﮐﺮد وﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﯾش از  ٢ﯾﺎ
٢٠ھﺰار اﺳﻧﺎد آرﺷﯾﻔﯽ ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ ھﻧد را ﮐﻪ ﺣوادث ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺷﺮح
ﻣﯾدھﻧد،ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺧود آورده ام وﻣﺻﺮوف ﺗﻧظﯾم وﺗﺮﺟﻣﮥ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮن
 ١٩و ٢٠اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷم .ازاﯾن ﺳﺧﻧﺎن داﮐﺗﺮ رﺷﯾد ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣﯾﺮﺳﯾم ﮐﻪ داﮐﺗﺮ
ً
اﺻﻼ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧدارد .وﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دورۀ اﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎﮐړ ،ﺑﻪ ﻣﺳﻠک ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ دوره ھﺎی دﯾﮔﺮﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،دورۀ طﻼﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮔﺮدد ﻧﻪ
ﺗﻧﮫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧدارد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﺑﺎ آن دﺷﻣﻧﯽ ھم ﻣﯾورزد.وﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی اﯾن دﺷﻣﻧﯽ در
ﺑﺧش ﺳوم ﻧﻘد داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﻪ اﺳت.
ﮐﺗﺎب داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ )ﺑﺎزﻧﮔﺮی دورۀ اﻣﺎﻧﯽ وﺗوطﺋﻪ ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس( دارای ﺻدھﺎ ﺳﻧد
ﺗوطﺋﻪ آﻣﯾﺰ اﻧﮔﻠﯾس ﻋﻠﯾﻪ ﺣﮐوﻣت اﻣﺎﻧﯽ وﺷﺧص ﻣﺮﺣوم اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزی
اﺳت.وﺧط ﺑطﻼن ﺑﺮادﻋﺎی داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ ﻣﺑﻧﯽ ﻋدم ﻣوﺟودﯾن اﺳﻧﺎد ﺗوطﺋﮥ اﻧﮔﻠﯾس ﻋﻠﯾﻪ
دوﻟت اﻣﺎﻧﯽ راﺛﺎﺑت ﻣﯾﺳﺎزد .
ً
ﻋﻼوﺗﺎ داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب ﮐﺎظم

درﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٥ /٣ /١:دردرﯾﭼﮥ ﻧظﺮﯾﺎت ﭘورﺗﺎل

ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد... »:ﯾﮐﯽ از وظﺎﯾف ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم ﯾک ﻣﺣﻘق ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ﯾک ﻣؤرخ
ً
ﻓوﻗﺎ ذﮐﺮ
ھﻣﺎﻧﺎ اﺗﮐﺎ ﺑﻪ ﻣﺂﺧذ و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﺳت و ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ھﻣﺎﻧطورﯾﮐﻪ
ﺷد ،ﻣﺣﻘق را ﻣﮐﻠف ﺑﻪ ﺗﺷﺧﯾص اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزد.در اﯾن روزھﺎ ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٤٢٥

ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ﯾک ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾک ﻣﺄﺧذ اﺻﻠﯽ ﮐﺗﺎب
"...ﻧﮔﺎھﯽ ﺟدﯾد ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ" ﻣطﺮح ﺑﺣث ﻗﺮار داده اﻧد ﮐﻪ ﻣﺣﺗوای ﮐﺗﺎب
ﻣذﮐور را زﯾﺮ ﺳؤال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗم ﮐﻪ اﻣﺮوز ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺣﻘق ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاخ
ﻧظﺮی دﻧﺑﺎل اﺳﻧﺎد و ﺷواھدی در ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺗﻧﺎد آن واﻗﻌﯾت ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﮐﻣﯾﻧﻪ از ﺟﻣﻠﻪ اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٥ﺣﯾﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﺗﺎب "زﻧﺎن اﻓﻐﺎن زﯾﺮ ﻓﺷﺎر ﻋﻧﻌﻧﻪ و ﺗﺟدد" را ﻧوﺷﺗم ،ﺑﺮاﯾن ﻧظﺮ ﮐﻪ ﮔوﯾﺎ"ھﯾﭻ
ﺳﻧدی در دﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ در ﺳﻘوط دورۀ اﻣﺎﻧﯽ دﺳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد" اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺮدم
و آﻧﺮا ﻧﺎﻣوﺟﻪ داﻧﺳﺗﻪ و دﻻﺋﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدم و از آﻧﺮوز ﺑﻪ ﺑﻌد ﻣﺮھون زﺣﻣﺎت ﺟﻧﺎب
داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣوﺷﮔﺎﻓﯽ ھﺎ و رﺟوع ﺑﻪ اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در
ﮐﺗﺎب ﭘﺮﻣﺣﺗوای ﺧود" ﺑﺎز ﻧﮔﺮی دورۀ اﻣﺎﻧﯽ و ﺗوطﺋﻪ ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس" و ﻧﯾﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﯾﺮ
ﺧود "ﻣﺮوری ﺑﺮﮐﺗﺎب دورۀ اﻣﺎﻧﯽ ﭘوھﺎﻧد ﮐﺎﮐﺮ" اﺳﻧﺎدی را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ اﯾن ﮐﻣﯾﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎھﯾت ﺗﺣﻠﯾل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻧﺎب داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎھﺎت ﻣﯾﮐﻧم«.
ﻧﮐﺗﮥ دﯾﮔﺮ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷدﯾد داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ ﺑﺎ ﻣﺮﺣوم ﭘوھﺎﻧد ﺣﺑﯾﺑﯽ اﺳت ،ﻋﻠت اﯾن
ﻣﺧﺎﻟﻔت داﮐﺗﺮ ﺑﺎ آن ﻣﺮﺣوم از آﻧﺟﺎ آب ﻣﯾﺧورد ﮐﻪ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺑﺧﺎطﺮﮐم ﮐﺎری ﺧود
ھﺮﮔﺰ ﻧﺗواﻧﺳت ﺟﺎﯾﮔﺎه ﻋﻠﻣﯽ ﭘوھﺎﻧد ﺣﺑﯾﺑﯽ را در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ھم در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت آن داﻧﺷﻣﻧد وھم ﺑﻌد از ﻣﺮﮔش ﺑﮔﯾﺮد واﯾن ﻋﻘده ﺣﻘﺎرت در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﯽ ﭘوھﺎﻧد ﻣﺮﺣوم روح و روان آﻗﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ را ﻣﯽ آزارد.
از ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ ﺑﺮﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ او ،اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور را ﻣﺣﺻول
ﻗﺮﺑﺎﻧﯾﮫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی دﻗﯾق ﻣﺷﺮوطﻪ ﺧواھﺎن وﺷﺟﺎﻋت ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻧﻣﯾداﻧد.
ﮐﺎﮐړ ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت »:اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﻪ رھﺑﺮی ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ از طﺮﻳق ﺟﻧگ و ﺻﻠﺢ ﺑﻌد از ۳۹
ﺳﺎل ﻣؤﻓق ﺷدﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﺷﺎن را از اﻧﮔﻠﻳس ھﺎ ﺑدﺳت آورﻧد)« .ﺑﺧش ﺳوم ﻣﻘﺎﻟﮥ
داﮐﺗﺮزﻣﺎﻧﯽ(
ﻣﻧظور داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ از  ٣٩ﺳﺎل ﺟﻧگ وﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﭼﯾﺳت؟ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻘدرت
رﺳﯾدن اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺟﻣن ﺧﺎن در  ١٨٨٠ﺗﺎﻣﺮگ اﻣﯾﺮﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن در  ١٩١٩درﺳت
 ٣٩ﺳﺎل ﻣﯾﮔذرد ،در ﻣدت  ٣٩ﺳﺎل ﺣﮐﻣﺮاوﺋﯽ اﯾن دو اﻣﯾﺮ ،ﺟﻧﮔﯽ ﺑﺮای اﺳﺗﺮاداد
اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺻورت ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻗﯾﺎدت ﺟﻧگ را ﺑدوش داﺷﺗﻪ
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ﺑﺎﺷد .ﭘس ﭼﺮا آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐﺮازﺟﻧگ ھﺎی  ٣٩ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮھﺑﺮی اﻣﺎن ﷲ
ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد؟ ﺑﺧﺎطﺮاﯾن ﮐﻪ ﻣﯾﺧواھد وﺟود ﻧﮫﺿت ﻣﺷﺮوطﯾت را ﺑﺎ ھﻣﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﮐﻪ
ﻣﺗﺣﻣل ﺷدﻧد ،ﺑﯽ اھﻣﯾت و ﻏﯾﺮ ﻣؤﺛﺮ ﺟﻠوه دھد و ﺑﻪ دﯾﮔﺮان اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ
اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ،ﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺟﺎﻧﺑﺎزی ھﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ھﺎی ﻧﮫﺿت ﻣﺷﺮوطﯾت
ﺑوده اﺳت وﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﭘﺎﯾﻣﺮدی وﺷﺟﺎﻋت وﺷﮫﺎﻣت
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮔﻠﯾس.
ً
ﻋﻼوﺗﺎ اﻗﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړ ،از ﻧﮫﺿت ﻣﺷﺮوطﯾت وﭼﮔوﻧﮔﯽ ظﮫورﻣﺟدد اﯾن ﻧﮫﺿت
ورھﺑﺮاﮐﺗﯾف وﻓﻌﺎل آن ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن ﷲ درﮐﺗﺎب ﺧود ھﯾﭻ ﮔوﻧﻪ ﺳﺧﻧﯽ وﺑﺣﺛﯽ ﺑﻣﯾﺎن
ﻧﯾﺎورده اﺳت .ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ ﯾﺎدﮐﺮدن از اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ،ﺑدون ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ
وﺑﺎزھﻧﮔﺎم ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ،ﺑدون ﯾﺎدﮐﺮدن از ﺟﻧﺑش ﻣﺷﺮوطﯾت وﺑدون ذﮐﺮ
ﻣﺣﻣودطﺮزی ،وﻧﻘش ﻣوﺛﺮ وﻣدﺑﺮاﻧﮥ او در ﻗوام وﭘﯾﺮوزی اﯾن ﻧﮫﺿت ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻧﺗﺞ
ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣدن اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﮔﺮدﯾد  ،ﮐﺎر ﺑﮫﯾوده وﻧﺎﻗﺻﯽ ﺧواھد ﺑود.
ً
اﺻﻼ ﻧﻣﯾﺧواھد ﺑﮔوﯾد ﮐﻪ :ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻣطﺎﺑق
داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده و ﯾﺎ
طﺮح ﻗﺑﻠﻰ »ﻣﺷﺮوطﻪ ﺧواھﺎن« در روز ﺗﺎج ﮔذاری ﺧود در ٢٨ﻓﺑﺮوری  ١٩١٩ﭘﯾش از

آﻧﮐﻪ ﺣﺿﺮت ﺷورﺑﺎزار ،ﺗﺎج ﺳﻠطﻧت را ﺑﺮﺳﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﮔذارد  ،اظﮫﺎرﮐﺮد :اين
تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استقالل کامل کشور را حاصل کنم! و ﺳﭘس
ﺧطﺎب ﺑﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎن ﮐﺎﺑل ﮔﻔت » :اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين
را اعالن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت افغانيه را بنام استقالل وحاکميت
داخلی و خارجی افغانستان بسر نھاده ام) « .داﮐﺗﺮاﺳدﷲ ﺣﺑﻳب ،دوره اﻣﺎﻧﯽ،
ص(۱۰
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻘد وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗن وﻣﺣﺗوای ﮐﺗﺎب داﮐﺗﺮﮐﺎﮐړاز ﺳوی ﻣﺣﻘق داﻧﺷﻣﻧد
وطن داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺛل ﮐﺗﺎب " ﺑﺎز ﻧﮔﺮی دورۀ اﻣﺎﻧﯽ و ﺗوطﺋﻪ ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس" ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در
ﻧوع ﺧود ﺑﯽ ﻧظﯾﺮاﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ در ﺑﺧش ﺳوم اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،دﺳت وﭘﺎی ﻣﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ،
داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړ را از ﭘﺷت ﺑﺳﺗﻪ اﺳت .ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﮐﻧم ﮐﻪ ﻣن در ﻣدت ﻧﯾم ﻗﺮن ﻣطﺎﻟﻌﮥ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،از ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﺷﻣول اﺳﺗﺎدان ﺑﺧش ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل
وداﻧﺷﻣﻧدان اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﻧﯾن ﻧﻘدی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗن وﻣﺣﺗوای اﺛﺮ
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واﺳﺗوار ﺑﺮاﺳﻧﺎد وﺷواھد ﻣﺧﺗﻠف ازﻣﺗن ﮐﺗﺎب ﻣورد ﻧﻘد ،ﻧﺧواﻧده ام واﮔﺮذره ای
ازﻏﯾﺮت در وﺟود داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐړﺳﺮاغ ﺷود ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﺎ دﯾﭘﻠوم داﮐﺗﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود را ﭘﺎره
ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎت ﺳوء ﺧود در ﻣورد اﯾن ھﻣﻪ ﺟﻌﻠﯾﺎت و ﺗﺣﺮﯾﻔﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺧود اﻋﺗﺮاف ﻧﻣﺎﯾد و ازﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﺧود ﻣﻌذرت ﺑﺧواھد.

بھرحال خدا کند که داکترکاکړ بخاطر خوشنودی انگليس تاريخ کشور
را تحريف نکرده باشد! پايان
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مقالۀ سی وھشتم
آيا ممکن است يک کشورچھل سال غيرحاضر تاريخ باشد؟
)نوشته شده در (٢٠١٢ /٢ /١٤

رﺳﺎﻧﮥ ﮐﻠﻳد ﮔﺮوپ درﺗﺎرﯾﺦ  ٢٥دﻟو  ،٢٠١٢/٢/١٤=١٣٩٠ﻧوﺷت :وزارت
ﻣﻌﺎرف ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﮐﺎﺗب ﺣذف ﮐﻧد .اﯾن وزارت ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ،ﺑﺧﺎطﺮ ﺟﻠوﮔﯾﺮی از اﺛﺮات ﻣﻧﻔﯽ روی ذھﻧﯾت
ﻧﺳل ﺟدﯾد ،ﺗﺣوﻻت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر دھﻪ ﮔذﺷﺗﻪ را در ﻣﺿﻣون ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮐﺎﺗب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻪ
ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده اﺳت .در اوﻟﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ اﯾن ﮐﺎر در واﻗﻊ ﻧوﻋﯽ ﮔﺮﯾﺰ دوﻟﺗﻣﺮدان
از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺗوﺳط ﺧود آﻧﮫﺎ رﻗم ﺧورده اﺳت .ﺑﺮای ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ اﯾن ﺳوال
ﺧﻠق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺗﻣﺮدان ﮐﺷور از درج ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﯾن ﺳﺎﻟﮫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮم
دارﻧد ،ﭼﺮا اﯾن ﺣوادث را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫل ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺷور رﻗم زدﻧد .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺎﯾد
از اﯾن رھﺑﺮان ﭘﺮﺳﯾده ﺷود ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺑﺎدرت ﺑﻪ ﺧﻠق ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾن ﺻﺣﻧﻪ ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور
ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ اﮐﻧون از ﺑﺎزﮔو ﺷدن آن ﺑﻪ ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده ﺷﺮم دارﻧد.
از ﺳوی دﯾﮔﺮ اﯾن ﭘﺮﺳش ﻧﯾﺰ ﻣطﺮح اﺳت ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺳل آﯾﻧده ﺣق ﻧدارد ﮐﻪ از
ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺷور ﺧود ﺑﺎﺧﺑﺮ ﺷود؟ آﯾﺎ ﭘﻧﮫﺎن ﮐﺮدن واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎه و ﺗﻠﺦ ﭼﮫل ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ﺣﮐم ﭘﻧﮫﺎن ﮐﺮدن آﺗش زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺳﺗﺮ را ﻧﺧواھد داﺷت؟ آﯾﺎ اﻧﮐﺎر اﯾﻧﮐﻪ اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﺑدﻟﯾل رھﺑﺮی ﻧﺎﺳﺎﻟم ،ﺧون ﯾﮐدﯾﮔﺮ را رﯾﺧﺗﻪ اﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺗﻌﻣﯾق وﺣدت و ﺑﺮادری ﺑﯾن ﻧﺳل
آﯾﻧده ﺧواھد ﺷد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺗﺷﺮﯾﺢ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺦ ﮐﻪ رﯾﺷﻪ ھﺎی وطﻧداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در اﯾن دوره ﺿﺮﺑﻪ ﭘذﯾﺮ ﺷده و ﺑﺎﯾد ﻋواﻣل اﯾن ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد
زﻣﯾﻧﻪ ﺳﺎز ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮدد".
ﺣذف ﺣوادث ﺧوﻧﯾن ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ازﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،ﮐﻪ دورۀ ﺟﻣﮫورﯾت ﻣﺮﺣوم
ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن را ﻧﯾﺰ در ﺑﺮ ﻣﯾﮔﯾﺮد ،ﺧﺑﺮی ﺑس ﻧﺎﮔوار وﺗﮐﺎﻧدھﻧده اﯾﺳت ﮐﻪ ھﺮ ﻗدر
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آدم ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﮐﻧﺎر آن ﺑﯽ ﺗوﺟﻪ ﻋﺑور ﮐﻧد.اﯾن اﻗدام ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ آﻧﺳت ﮐﻪ
دراﯾن ﭼﮫل ﺳﺎل ھﯾﭻ ﺣﺎدﺛﮥ ﻣﮫﻣﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ ﻧداده اﺳت ،ﻧﻪ ﮐودﺗﺎی ﺛور رﺧداده و
ﻧﻪ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﻪ اﯾن ﮐﺷور ﺗﺟﺎوز ﮐﺮده اﺳت و ﻧﻪ ﻣﺮدﻣﯽ دراﯾن ﺳﺮزﻣﯾن وﺟود
داﺷﺗﻪ اﻧد ﺗﺎ دﺳت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺰﻧﻧد و ﻧﻪ ﮐﺎﺑﻠﯽ وﺟود داﺷت ﺗﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﯽ دود از
ﻧﮫﺎدش ﺑﺮآورﻧد وﮔوﯾﺎ ﮐﻪ آب از آب ﺗﮐﺎن ﻧﺧورده اﺳت ،ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺑﺮای

ﭼﮫل ﺳﺎل در روﻧد ﺣوادث ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻏﺎﯾب ﺑوده وﻏﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮ داﯾﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷود.؟!
در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﻣﺣﻣد آﺻف ﻧﻧگ ﻣﻌﯾن ﻣﺳﻠﮐﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮐﯽ وزارت
ﻣﻌﺎرف در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ در ﻣﺿﻣون
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮐﺎﺗب ذﮐﺮﺷود ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯾﺮﻧده اﻓﺗﺧﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮔﻔﺗﻪ اﺳت  »:ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾد ﻧﺳل
ﺳﺎز ﺑﺎﺷد و وﯾﺮان ﮐﻧﻧده ﻧﺑﺎﺷد .ﻧﻧگ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ واﻗﻌﯾت ھﺎ،
اﻓﺗﺧﺎرات ﺑﺰرگ ﻣﺮدی ھﺎ و درس ﻋﺑﺮت ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ زﻣﯾﻧﻪ ﺳﺎز ﺧﺷوﻧت ،اﻧﺗﻘﺎم
ﮔﯾﺮی و ﻣﻧﺎزﻋﻪ در آﯾﻧده ﺷود .ﺑﺮ ھﻣﯾن اﺳﺎس وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ آن
ﺑﺧش از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﮔﺮداﻧﻧدﮔﺎن اﯾن وزارت ،ﻋﻘده و ﻣﻧﺎزﻋﺎت را زﻧده ﻣﯽ ﮐﻧد و
وﺣدت ﻣﻠﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽ ﺑﺮد را از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣذف ﮐﻧد«.
آﺧﺮ ﻣﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ

وﺑﺧﺻوص ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧوادۀ

وزﯾﺮﻣﻌﺎرف ﻓﺎروق وردک وﻣﻌﯾن ﻣﺳﻠﮐﯽ آن)آﺻف ﻧﻧگ( واﻣﺛﺎل آن اﺳت ﮐﻪ ھﺮ آدم ﮐم
ﺳواد وﺑﯽ ﺷﻌور وﻓﺎﻗد اﺣﺳﺎس ﻣﻠﯽ ﺑﺧواھد آﻧﺮا از ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻓﺮزﻧدان اﯾن ﮐﺷور
ﺣذف ﮐﻧد ،وﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾک ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﺿد ﻣﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﭼﯾﺰی
ﻧﮔوﯾﻧد؟
ﻧﺳل ﺟوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ازﭼﮫل ﺳﺎل ﮐﻣﺗﺮ دارﻧد ،ﺣﺟﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  ٦٠ﺗﺎ ٦٥
 %ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺣﺗوا ﻣﯾﮐﻧد .اﯾن ﻧﺳل در ﺷﺮاﯾط ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺣﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﮔوارو
ﻣﺷﺣون از ﻣﺑﺎرزات ﻣﯾﮫن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺎﺟم وﺗﺟﺎوزاﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾﺮ ﺷوروی
ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده اﻧد و درھوا وﻓﺿﺎی دود وآﺗش راﮐت و ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی وﺣﺷت آور ﻣﺗﺟﺎوزﯾن
ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺰرگ ﺷده اﻧد ،وﺑﺮ اﺛﺮاﯾن ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎ :ﭘدر وﻣﺎدر وﺧواھﺮ وﺑﺮادر واﻗﺎرب
ودوﺳﺗﺎن وھﻣﺳﺎﯾﮔﺎن و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺧود را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داده اﻧد .اﯾن ﺣوادث ﺧوﻧﺑﺎر درﻣﻐﺰ
واﺣﺳﺎس و ﺷﻌور ﻧﺳل ﺟوان ﮐﺷور ﺗﺎﺛﯾﺮﻧﺎﮔوار ﺧود را وارد ﮐﺮده اﺳت وھﺮﯾک ﺧود
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدۀ رﺧدادھﺎی ﺧوﻧﺑﺎر ﮐﺷورﺧود اﻧد .اﯾﻧﮫﺎ ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﮐدام اﺷﺧﺎص وﮐدام
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ﮔﺮوه ھﺎ وﮐدام ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ وﮐدام اﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺻﯾﺑت آورده و ﮐدام اﺷﺧﺎص
وﮐدام اﺣﺰاب ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﺷﺎن از ﭼﻧگ ﺗﺟﺎوز وﻏﺎرت و ﺗوھﯾن وﺗﺣﻘﯾﺮ ﺗﻼش ورزﯾده
اﺳت؟
ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ھﯾﭻ ﻣورﺧﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺣﺗﯽ دورۀ  ٩ﻣﺎھﮥ ﺣﮐوﻣت ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﻪ
ﮐﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،از ﻗﻠم ﺑﯾﻧدازد ،ھﯾﭻ ﮐس وھﯾﭻ وزﯾﺮ ﯾﺎ وﮐﯾل ﺷورا وھﯾﭻ آﺧﻧد
وﻣﻼﯾﯽ ھم ﺣق ﻧدارد ﺗﺎرﯾﺦ ﯾک دورۀ داغ وﻣﺷﺣون از ﺟﺎن ﺑﺎزﯾﮫﺎ وﻓداﮐﺎرﯾﮫﺎی ﯾک ﻣﻠت
را ﺑﺎ ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ وﺧودﺳﺮی از ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻠت آزادی دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣذف ﮐﻧد.
آﻧﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﻪ اﺟﺮای ﯾک ﭼﻧﯾن ﻋﻣل ﻏﯾﺮ ﻣﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧوﺑﯽ ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ
اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭼﻧد روزۀ ﺷﺎن اﺳت.
ﭼﻪ ﮐﺳﯽ در ﭘﺷت ﺳﺮاﯾن ﺑدﻋت و اﯾن ﺣﺮﮐت ﻏﯾﺮﻣﻠﯽ ﻗﺮاردارد؟ ﮔﺮﭼﻪ از
اﺣﺗﻣﺎل ﺑدور ﻧﯾﺳت ﮐﻪ اﯾن ﮐﺎرﻧﯾﺰ ﻣﺛل اﻧﺣﻼل اردوی ﻣﻠﯽ وﺗﺧﺮﯾب ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور
وﻧﺎﺑودی ھﻣﻪ آﺛﺎر ﻓﺮھﻧﮔﯽ وطن ﺑﺎزھم ﺑدﺳﺗور )آی اس آی( اﻧﺟﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ
ﻧﻣﯾﺗوان ﻧﻘش ﻣﺧﺮب ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ را در اﺟﺮای اﯾن ﮐﺎر از ﻧظﺮ دور داﺷت.
ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای ﯾک ﭼﯾﺰ اﻧﺟﺎم داده ﻣﯾﺷود و آن ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺗﺣﻘق ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ
و ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﮐﺷﯾدن ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ دراﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل اﺧﯾﺮاﺳت.
ھﻣﻪ ﻣﺮدم آﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﻓﮐﺮ ﻏﯾﺮ وطﻧﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ وﺧﺎﯾﻧﺎﻧﻪ ﻓﻘط
زاده ﮐﻠﻪ ھﺎی ﭘوک ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎراﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ،ﭘﺎﯾﺗﺧت زﯾﺑﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑدﺳﺗور
ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٩٩٦ -١٩٩٢ﺑﻪ ﺧﺎﮐدان ﻣﺑدل ﮐﺮدﻧد .در ﭘﯾﺷﺎ ﭘﯾش
اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ اﻓﺮادی ﭼون :رﺑﺎﻧﯽ  ،اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﮔﻠﺑدﯾن ،ﺳﯾﺎف،
ﻣﺣﺳﻧﯽ  ،ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ و رﺷﯾد دوﺳﺗم ﻗﺮارداﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺧﺎک ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ ﺗوﺑﺮه ﮐﺮدﻧد و ﺑﯾش
از  ٦٥ھﺰار از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺷﮫﺮ را ﻗﺗل ﻋﺎم ﻧﻣودﻧد و ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت زﯾﺮﺑﻧﺎﺋﯽ و
ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺷﮫﺮی را ﻧﺎﺑود ﮐﺮدﻧد .اردوی ﻣﻠﯽ ﯾﮐﺻد ﺳﺎﻟﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﻧﺣل ﻧﻣودﻧد ودل
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ آن) آی.اس .آی( را ﺷﺎد ﻧﻣودﻧد.
آﯾﺎ وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗواﻧﺎﺋﯽ آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣذف ﻧﺎم ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺗﻧظﯾﻣﯽ وآﻧﮫﺎی
ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﮐل ﺑﻪ اﯾن روز ﺳﯾﻪ ﻧﺷﺎﻧده اﻧد ،از اذھﺎن و اﻓﮐﺎر ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺷﺎھد
ﻋﯾﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺿد ﺑﺷﺮی ﺑوده اﻧد ﭘﺎک ﮐﻧد؟ ﻣﺣﺻﻼن وداﻧش آﻣوزان ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﻌﯾﻠﻣﯽ
ﮐﺷور ﺣﯾﺛﯾت ﻣﻐﺰ ﻣﺗﻔﮐﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧد .اﯾن ﻧﺳل اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺗﺮﻧت وﺗﮐﻧﺎﻟوژی
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ً
اﺻﻼ اﻣﮐﺎن ﻧدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﯾک روزﻧﻪ ،ﺑﺗوان
اطﻼﻋﺎت اﻟﮐﺗﺮوﻧﯾﮐﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و
ﻓﺮزﻧدان ﻗﺮن  ٢١را از ﮔﺮﻓﺗن اطﻼﻋﺎت ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﯾﺎﺳت وﻓﺮھﻧگ واﻗﺗﺻﺎد
وھﻧﺮﯾک ﮐﺷور ﻣﺣﺮوم ﮐﺮد .آﻧﮫﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯽ آﻧﺮا دارﻧد ﺗﺎ اﯾن اطﻼﻋﺎت را از طﺮﯾق وﺳﺎﯾل
ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ دﯾﮔﺮ ،ﭼون وﯾب ﺳﺎﯾﺗﮫﺎی اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ ،ﺗﻠوﯾﺰﯾون و ﻧﺷﺮات آزاد وﻏﯾﺮ واﺑﺳﺗﻪ
ﺑﻪ دوﻟت ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد .ﻣﻧﺗﮫﺎ ﺣﯾف اﻧﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫﺎ داﻟﺮﭘوﻟﯽ ﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ
ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ھدر داده ﻣﯾﺷود وھﻣﯾﻧﮐﻪ ﻓﺮدا ﮐﺮزی و وزﯾﺮ ﻣﻌﺎرف او
ﻓﺎروق وردک ﭘس ﺷوﻧد ،اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﯾﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ وﻏﯾﺮ ﻣﻠﯽ ﺑدور اﻧداﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷود
وﺣﮐوﻣت ﺟدﯾد ﻣﺟﺑور ﺧواھد ﺷد ،ﯾک ﺑودﯾﺟﻪ ﮐﻼن دﯾﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﺟدد ﮐﺗﺎب ھﺎی ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﺗﺎرﯾﺦ دوره ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ﺑﺎﺷد ،ﻣدﻧظﺮ ﺑﮔﯾﺮد و ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ﺳﺎﺧﺗﻪ و ﭘﺮداﺧﺗﮥ آﻗﺎی
وردک را از رده ﺧﺎرج ﮐﻧﻧد.
ﺳوال ﻋﻣده دﯾﮔﺮ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ از ذﮐﺮ ﻣﻘﺎوﻣت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
دﻓﺎع از وطن و اﺳﺗﻘﻼل آن در ﭼﮫل ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ﺻﺮف ﻧظﺮ ﺷود ،ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان روﺣﯾﮥ
وطن دوﺳﺗﯽ وﺻﯾﺎﻧت ازوطن وﻧواﻣﯾس ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺷور ﮐﻪ ﻣﺮﮐب از
ﭘﺮﺷورﺗﺮﯾن ﺟواﻧﺎن اﻧد در آﻧﮫﺎ ﺗﻠﻘﯾن ﻧﻣود؟ واﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزان واﻓﺳﺮان اردوی ﻣﻠﯽ ﺑداﻧﻧد
ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮔﺮ ازاﯾن ﻓداﮐﺎری وﺟﺎﻧﺑﺎزی آﻧﺎن ﯾﺎد ﻧﺧواھد ﮐﺮد ،ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان آﻧﮫﺎ را در
دﻓﺎع از وطن در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎوزات ﻣﮐﺮر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﯾک ﮐﺷورﻣﺗﺟﺎوز دﯾﮔﺮ وادار ﮐﺮد؟
ً
ﻋﻣدا ﺑﻣﻧظور ﺗﺿﻌﯾف روﺣﯾﻪ آزادی طﻠﺑﯽ وﺣس ﻣﮫﯾن دوﺳﺗﯽ در ﺟواﻧﺎن
آﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر
اﻓﻐﺎن ﺑﮐﺎرﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ وزﯾﺮﺻﺎﺣب ﻣﻌﺎرف اﯾن ﺟﺮﺋت را دارد ﮐﻪ ﻣﺗﺣداﻟﻣﺎﻟﯽ
ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد ﮐﻪ ﻣﻧﺑﻌد در ﻣﮐﺎﺗب و ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﻌﯾﻠﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻧﮔﺳﺎﻻ ران ﺗﻧظﯾﻣﯽ
ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن دروﻏﯾن ﺗﺟﻠﯾل و ﺑﺰرگ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﻧﺷود؟
داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن ﺟﻧﺎب ﺳﯾد ھﺎﺷم ﺳدﯾد در ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﺑﻪ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑدرﺳﺗﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮده ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد»،اﮔﺮﻣﯾﮔوﺋﯾد»:ذﮐﺮ و ﺷﺮح ﺷﺮارت ھﺎئ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮدوﺳﺗم وﻣﺰاری
ورﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺳﻌود وﮔﻠﺑدﯾن وﺣﻘﺎﻧﯽ وﻣﻼﻋﻣﺮ وﺳﯾﺎف و  ...اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾده ﺑﺎﯾد ازﺣﺎﻓظﮥ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎ زدوده ﺷود،ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯽ ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﻠﮫﺎی ﺑﻌدی ﺧوﯾش ﮐﻪ ازاﯾن ھﻣﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯽ
ﺧﺑﺮﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد،ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ اﯾﻧﮫﺎﺣق ﻧدارﻧد ازﺗﺎرﯾﺦ ،ازﮔذﺷﺗﻪ وازﺧوب وﺑدﺧوﯾش
آﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﺑوده اﺳت ،اطﻼع داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد؟ آﯾﺎ درﺳت ﺧواھد ﺑودﮐﻪ اﺧﻼف ﻣﺎ ﻧداﻧﻧد ﮐﻪ
درﮐدام ﺑﺮﺷﯽ ازﺗﺎرﯾﺦ در ﮐﺷورﺷﺎن ﭼﯽ و ﺑدﺳت ﮐﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ ﻻزم ﻧﯾﺳت
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ﮐﻪ ﺑﭼﻪ ھﺎی ﻣﺎ وﺑﭼﻪ ھﺎی ﺑﭼﻪ ھﺎی ﻣﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﻓﺮق ﻣﯾﺎن ﺷﺎه زﻣﺎن وﺷﺎه ﺷﺟﺎع وﻓﺮق
ﻣﯾﺎن ﯾک ﻣﺟﺎھد ﭘﺎ ﺑﺮھﻧﻪ ژﻧده ﭘوش ﮔﺮﺳﻧﻪ ﺷﮐﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻣدﻋﺎ ﺳﻼح ﺑﺮداﺷت و ﺑﺮای
ﺣﻔظ ﺧﺎک وﺣﻔظ ﻧﺎﻣوس ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺟﻧﮔﯾد وﺟﺎن داد و آن رھﺑﺮ وﻗوﻣﺎﻧدان وﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﺎه وﻣﻘﺎ م وﭘول ھم ﺧﺎک ووطن را ﻓﺮوﺧت ،ھم آﺑﺮوی ﺧود وﻣﻠت را ﺑﻪ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ھﺎ
درطﺑق اﺧﻼص ھدﯾﻪ ﻧﻣود و ھم دﺳت ھﺎی ﮐﺛﯾﻔش را درﺧون ده ھﺎ ھﺰارھﻣوطن
ﺑﯾﮔﻧﺎھش آﻏﺷت،ﭼﻪ ﺑود وﭼﻪ اﺳت؟! آﯾﺎ ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧدۀ ﻣﺎﺣق داﻧﺳﺗن اﯾن را ﻧدارﻧد ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾﻧﮫﻣﻪ ﺟﻧﺎﯾت وﺧﯾﺎﻧت وﺷﺮارت ﮐﯾﮫﺎ ﺑودﻧد ودﻟﯾل اﯾن ھﻣﻪ ﺟﻧﺎﯾت وﺧﯾﺎﻧت
وﺷﺮارت ﭼﻪ ﺑوده اﺳت وﻧظﺮﻣﺎھﺎ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻋﻧﺎﺻﺮھﻣﻌﺻﺮاﯾن اوﺑﺎﺷﺎن ﻓﺎﺳد وﺧﺎﺋن
وﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﻪ ،وﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ھﻣﻪ ﺟﻧﺎﯾﺎت وﺧﯾﺎﻧﺗﮫﺎ وﺷﺮارﺗﮫﺎ وﻓﺳﺎدھﺎﭼﻪ ﺑوده اﺳت؟
آﯾﺎ ﻻزم اﺳت اﯾﻧﮫﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻏﯾﺮاﻧﺳﺎﻧﯽ و دردﻧﺎک وﺧوﻧﯾن ازﺣﺎﻓظﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯽ واﻧد ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ﻣﺎ ﻣﺣوﺷود؟ آﯾﺎ درﺳت اﺳت ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺮم ﮔﯾن ﺳﯽ وﭼﻧدﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ واﻋﻣﺎل
ﭼﺮﮐﯾن ﻋﺎﻣﻠﯾن آن ازدروس ﻣﺮاﮐﺰﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﮐﺷور و ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺣذف ﺷود؟«
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾن ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ،ﮐﻪ اﻧﮐﺎر ﻣﺷﮐﻼت ﺑﻪ ﺣل آن ﮐﻣک ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﻠﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﺷﮐل ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻣوﺟودﯾت آن اﻋﺗﺮاف ﺷود و در زﻣﯾﻧﻪ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﻠل و ﻋواﻣل آن ﮐﺎر ﺻورت ﮔﯾﺮد ﺗﺎ راه ﺑﯾﺮون رﻓت از آن ﻣﺷﮐل ﭘﯾدا ﺷود .از اﯾن رو
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺳل آﯾﻧده ﮔﻔﺗﻪ ﺷود ﮐﻪ ﮔذﺷﺗﮔﺎن آﻧﺎن ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ رھﺑﺮی ﻏﯾﺮ
ﺧﺮدﻣﻧداﻧﻪ زﻋﻣﺎی ﺧوﯾش ،ﺧون ھﻣوطﻧﺎن ﺷﺎن را ﺑﻪ زﻣﯾن رﯾﺧﺗﺎﻧده اﻧد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮐﻪ ﺣﺗﯽ
از اﻧﻌﮐﺎس آن در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺳﺎس ﺷﺮم ﮐﺮده اﻧد.اﺟﺮای اﯾن طﺮح ،ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﻪ دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻣﻌﺎرف ﻣﯽ ﺧواھﻧد آﯾﻧده ﺳﺎزان اﯾن ﻣﺮز و ﺑوم را ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﺮ ﯾک
ﮔذﺷﺗﻪ ﮐﺎذب و ﻧﺻﻔﻪ و ﻧﯾﻣﻪ ﺑﺎر ﺑﯾﺎورﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺳﺑب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺳل آﯾﻧده ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺗوﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﺎزﻋﺎت و رﯾﺷﻪ ھﺎی ﻣﻧﺎزﻋﺎت ،ﻧﺗواﻧﻧد راھﯽ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺗﺎر ﻧﺷدن ﺑﻪ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺷﺎﺑﻪ در آﯾﻧده ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺑب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اذھﺎن ﺑﻪ ﺳﻣت و ﺳوی
ﭘﺮوژه ھﻣﺰﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎذب و ﻏﯾﺮ واﻗﻌﯽ در ﮐﺷور ﺟﮫت دھﯽ ﺷود.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﻓﻐﺎن ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﯾن ﻣﺷﮐﻼت رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﮐﻪ
ﻋواﻣل آن را رﯾﺷﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد .رھﺑﺮی ﻧﺎﺳﺎﻟم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭼﮫل ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ ﯾﮐﯽ از اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮﯾن ﻋﻠت ھﺎی ﮔﺮﻓﺗﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺷﮐﻼت ﺑوده اﺳت .رھﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟواﻧﺎن اﯾن ﻣﺮز و
ﺑوم را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻠﺗﯽ ،ﺑﺧﺷﯽ دﯾﮔﺮ از ﺟواﻧﺎن ھﻣﯾن ﺳﺮزﻣﯾن را ﺑﺎ
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ﺗﻔﻧگ ھﺎی ﺷﺎن ﻧﺷﺎﻧﻪ ﮔﯾﺮﻧد ،از ﻣﺷﮐﻼت و رﯾﺷﻪ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷﮐﻼت اﯾن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑوده
اﺳت.
از اﯾن رو ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ در آﯾﻧده ﻧﺳل آﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮﻓﺗﺎر ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﭼﮫل ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﻪ ﻧﺷود ،ﭼﺎره اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان دروغ ﮔﻔﺗﻪ ﺷود .ﻧﺳل ﻧو و آﯾﻧده ﺳﺎزان
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﺷﺎن ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ ﺗوپ ﺑﺳﺗﻪ اﻧد ،ﺗﺧﺮﯾب ﮐﺮده اﻧد ،ﺑﯾش
از ده ھﺎ ھﺰار اﻧﺳﺎن را در ھﻣﯾن ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺳل آﯾﻧده ﺑﺎﯾد ﺑداﻧد
ﮐﻪ ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﺷﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﻣﺮﺗﮐب ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺎ ﺷده اﻧد و ﺑﺮای رﺳﯾدن
ﺑﻪ ﻗدرت ،از ﮐﺷﺗﺎر ھﻣﻧوع و ھﻣوطن ﺧوﯾش درﯾﻎ ﻧﮐﺮده اﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﭼون در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻣوﺟﺑﺎت ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗوﺟﯾﻪ اﯾن ﻣظﺎﻟم وﺟود ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت ،ﻣﺮدم از ﻋواﻣل اﯾن ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﻧﯾﮐﯽ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ
ﮐﺮده اﻧد .اﯾن آﮔﺎھﯽ ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﻧﺳل آﯾﻧده از ﮔﺮﻓﺗﺎر ﺷدن ﺑﻪ وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﻪ
ﻣﺻﺋون ﺑﻣﺎﻧﻧد و از روﯾدادھﺎی ﺗﻠﺦ ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﺗﺟﺮﺑﻪ ارزﺷﻣﻧد در آﯾﻧده اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﺮدن اﯾن ﺣوادث ﺗﻠﺦ ﺑﺮای ﻧﺳل آﯾﻧده اﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﻪ آﻧﺎن
ﮐﻣک ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺟﺮﺑﻪ از اﯾن ﺣوادث آﯾﻧده ﺧوﯾش را ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑﺮی و
ﻋﯾﺎر ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺳل ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺗﺎر ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺷﺮم آﻣﯾﺰی ﻧﮔﺮدﻧد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯾﺰ در
آﯾﻧده از اﻧﻌﮐﺎس آن ﺧود را ﺷﺮﻣﻧده اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد.
ﭘﺎﯾﺎن
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مقالۀ سی ونھم

جھان بی صدايی زن افغان
ﻧﮐﺗﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﮐﻪ در ﺗﻣﺎم ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑﺮ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،ﭼون :ﺑﯽ ﺑـﯽ
ﺳﯽ ،ﺻدای آﻟﻣﺎن ،ﺻـدای اﻣﺮﯾﮐـﺎ ،رادﯾـو ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﻓﺮاﻧـﺳﻪ ،وروزﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی ﻣﻌﺗﺑـﺮ
داﺧﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘـوق ﺑـﺷﺮوﻧﮫﺎدھﺎی ﻣـداﻓﻊ ﺣﻘـوق زﻧـﺎن و ﮐﻣﯾـﺳﯾون
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت اﻣورزﻧﺎن  ،وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ وھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎی
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻧﯾﺰﮔـﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾـت از ﮐودﮐـﺎن ﻣﻠـل
ﻣﺗﺣد)ﯾوﻧﯾﺳف( ،ﻧﮫﺎد ھﺎی ﮐﻣک ﺑﻪ زﻧـﺎن وﮐودﮐـﺎن اﻓﻐـﺎن درﮐـﺷورھﺎی اروﭘـﺎﺋﯽ وﻏﯾـﺮه
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ،ﺑـﻪ ﭼـﺷم ﻣﯾﺧـورد  ،اﯾﻧـﺳت ﮐـﻪ ﺧـﺷوﻧت ﭼـون
ﺷﻼق ﺟﺎﻧﺳوز ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﺑرزﻧدﮔﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻓرود ﻣﯽ آﯾـد وھرﻗـدر آﻧـﺎن از
درد اﯾن ﺷﻼق ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮐﺷﻧد ،ﮐس ﺻدای آﻧﮫﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷـﻧود .ﺣﺗـﯽ ﭘﺎرﻟﻣـﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم،ﺑﺎ ﺗﻔﮐـر ﻣـرد ﺳـﺎﻻری ﺧـوﯾش ،ﻗـﺎﻧون
ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧـﺎن را آﻧطورﮐـﻪ رﺋـﯾس ﺟﻣﮫـور ﭘذﯾرﻓﺗـﻪ ﺑود،ﺗـﺻوﯾب
ﻧﮐرد،زﯾرا ﺑرﺧﯽ ازﻋﻧﺎﺻر ﻋﻘب ﮔرای دروﻟﺳﯽ ﺟرﮔﻪ آﻧرا ﻣﻐـﺎﯾر اﺣﮐـﺎم
ﺷـرﻋﯽ ﺗﻔـﺳﯾرﻧﻣوده ﺑرﺿـد آن ﻣوﺿــﻊ ﮔرﻓﺗﻧـد و ﺧـﺷوﻧت ﻋﻠﯾــﻪ زن را از
ﺳوی ﻣردان ﺧﺎﻧواده ﺟﺎﯾز ﺷﻣردﻧد.
در واﻗﻊ ﺟﮫﺎن زن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﮫﺎن ﺗﻧﮫـﺎﯾﯽ و ﺟﮫـﺎن ﺑـﯽ ﺻـداﯾﯽ
اﺳت .ﺑﮔﻔﺗﮥ ﺑﯾدل:
ﮔوش ﺗرﺣﻣﯽ ﮐو ﮐز ﻣﺎ ﻧظر ﻧﭘوﺷد
دﺳت ﻏرﯾق ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﯾﺎد ﺑﯽ ﺻداﯾﯾم
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑـﺷرﻣﻠل ﻣﺗﺣـد درﺳـﺎل ٢٠١١ﺑـﻪ ﻣﻧﺎﺳـﺑت  ٨ﻣـﺎرچ
روزﺟﮫـــﺎﻧﯽ زن ،ﮔـــزارش داد ﮐـــﻪ در ﻣﯾـــﺎن  ١٩٠ﮐﺷورﻣـــﺳﺗﻘل ﺟﮫـــﺎن،
ﺧوﺷﺑﺧت ﺗرﯾن زﻧﺎن دﻧﯾـﺎ زﻧـﺎن ﻧـﺎروی و ﺑـدﺑﺧت ﺗـرﯾن زﻧـﺎن دﻧﯾـﺎ ،زﻧـﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﻧﻣﯾﺗوان اﻗداﻣﺎت دوﻟت وﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﮫـﺎﻧﯽ را در  ١٢ﺳـﺎل ﮔذﺷـﺗﻪ در ﺟﮫـت
ﺑﮫﺑود وﺿﻌﯾت زﻧﺎن ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ دوران طﺎﻟﺑـﺎن ﻧﺎدﯾـده ﮔﺮﻓت،اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـد ﮔﻔـت ﮐـﻪ ﻣﺗﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎھﻧوزھم زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت ﻓﺮوان روﺑﺮو اﻧد .ھﻧوزھم زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ھـﺰاران درد
و رﻧﺞ وﻏم وﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﺎﻧﺳوز ﻣﺮدان ﺧﺎﻧواده روﺑﺮو ھﺳﺗﻧد وزﻧدﮔﯽ اش ھﺮ ﻟﺣظﻪ
درﺧطﺮﺗﺟﺎوز وﻟت وﮐوب و داد و ﻓﺮﯾـﺎد ﺷـوھﺮ وﻣـﺎدر ﺷـوھﺮ و ﭘـدر وﺑـﺮادر وﺧـواھﺮ
ﺷوھﺮ ،ﺧورد وﺧﻣﯾﺮ ﺷده ﻣﯾﺮود وھﯾﭻ روزﻧﮥ اﻣﯾدی ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از اﯾن ھﻣﻪ ﻣـﺷﮐﻼت
زﻧدﮔﯽ ﺳﺮاغ ﻧدارد .زﻧـﺎن اﻓﻐـﺎن ﺣﺗـﯽ درﺷـﮫﺮھﺎ ﻧﯾـﺰ در ﭘـﺎﻳﻳن ﺗـﺮﻳن ﺳـطﺢ ﻣﻌﯾﺎرھـﺎی
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻗﺮار دارﻧد و از ﻣوﻗﻌﻳت ﭘﺎﺋﻳن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ – اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﻳﺎﺳـﯽ ﺧـود
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧد.
ﺑﻪ ﻧظرﺷﮐرﯾﻪ ﺑﺎرﮐزی ،ﻋﺿوﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﯾﮐـﯽ ازﻓﻌـﺎﻻن ﺣﻘـوق زﻧـﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن":ھر ﮔﺎه ﻣوﺟودی را در زﻳر ﮐوﻟﻪ ﺑﺎری از ھـزاران درد ھـﺳﺗﯽ،
ﻣﻧﺟﻣد و ﺑﯽ روح و دردﻣﻧد از ﺣوادث زﻣﺎن و ﻣﻧزوی از ﺟﮫﺎن ﺗﻣدن وﻓﺎﻗد
آزادی ھﺎی ﺑﺷری ،ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻳد ،اﻳن زن اﻓﻐﺎن اﺳت! "
ﺑــﺎری ﻣﺟــﺳم ﺳــﺎزﯾم ﮐــﻪ زﻧــﯽ ﮐــﻪ ﻣــورد ﺧــﺷوﻧت ﯾﻌﻧــﯽ ﻟــت وﮐــوب ﺷــوھﺮ ﯾــﺎ
ﺑﺮادرﺷوھﺮ وﯾﺎ ﭘدرﺷوھﺮ ﻗـﺮار ﻣﯾﮔﯾـﺮد،ودر اﺛـﺮ ﻟـت وﮐـوب ﺳـﺮوﮐﻠﻪ و دﺳـت ﯾﺎﭘـﺎﯾش
ﻣﯾﺷﮐﻧد،ﭼﻪ ﻋﮐس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾن ظﻠم آﺷﮐﺎرﺧﺎﻧواده ﻧﺷﺎن ﺑدھد.اﻟﺑﺗﻪ ﻋﺮف
ﺟﺎری اﯾﻧﺳت ﮐﻪ زن ﺧوب آﻧﺳت ﮐﻪ ﺻداﯾش را ﻧﮐﺷد وﺑﺎر اﯾـن ﻣـﺷﮐﻼت راﺗﺣﻣـل ﮐﻧـد
وﺑﻪ ھﯾﭼﮐس ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻧﯾﺰ ﺷﮐﺎﯾت ﻧﮐﻧد ،واﻣﺎ اﮔﺮﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﺑﺧواھد ﺻداﯾش را
ﺑﻠﻧدﺗﺮ ﺑﮐﺷد وﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ وﻗﺿﺎﺋﯽ ﺷﮐﺎﯾت ﮐﻧد،ﺑﺎﯾد ﭼﻪ ﺑﮫﺎی ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﺑﭘـﺮدازد؟ ً
اوﻻ
ً
اﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺗوﺟـﻪ ﺑﮐﻧد،ﺑـﻪ
ادارات اﻣﻧﯾﺗﯽ)ﭘوﻟﯾس( ﺑﻪ ﺻدای زن ﺷـﺎﮐﯽ ﺗـوﺟﮫﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧـد واﮔـﺮ
ﻗﺿﯾﻪ از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮐﺎﯾت زن ﻣظﻠوم را ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک ﻣﻧﺑﻊ اﺧﺎذی
ورﺷــوه ﺳــﺗﺎﻧﯽ ازﻋﺎﻣــل ﺧــﺷوﻧت ﻣــورد ﭘﯾﮔــﺮد ﻗﺮارﻣﯾدھــد ودر ﺻــورﺗﯽ ﮐــﻪ ﺑﺗواﻧــد از
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ﻣﺮﺗﮐب ﺧﺷوﻧت ﭘول ﮐﺎﻓﯽ ﺑدﺳت آورد،ﻗﺿﯾﻪ رﻧـگ ﻣوﺿـوع ﭘـﯾش ﭘـﺎ اﻓﺗـﺎده را ﺑـﻪ ﺧـود
ﻣﯾﮔﯾﺮد و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺋﻠﻪ روزھﺎ ھﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽ اﻓﺗـد ﺗـﺎ زن ﻣظﻠـوم از ﺷـﮐﺎﯾﺗش
ﺑﯾﺰارﮔﺮدد و از ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﯾﻪ ﻣﻧﺻﺮف ﺷود .ﺣﺎل اﮔﺮﻣﻧﺻﺮف ﺷـود ﯾـﺎ ﻧـﺷود،ﻧﺗﯾﺟﮥ اﯾـن
ﺷﮐﺎﯾت ﭼﻪ ﻣﯾﺷود؟
 زن ﻣظﻠوم ،ﺑﯾﺷﺗﺮﻣورد ﺧﺷم وﻏﺿب ﺷوھﺮ واﻋـﺿﺎی ﺧـﺎﻧواده ﻗﺮارﻣﯾﮔﯾـﺮد وﺑﺎ اﯾن ذھﻧﯾت ﮐﻪ اﯾن زن ﺑﯽ ﺣﯾﺎ ﺷده ودﯾﮔﺮ ﺑدرد اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻧﻣﯾﺧورد ،اوﻟﯾن ﻗﯾﻣﺗـﯽ ﮐـﻪ
زن ﺑﺎﯾد ﺑﭘﺮدازد ،طﻼق دادن اوﺳت.
طﻼق دادن ﯾک زن از ﺳوی ﯾک ﻣﺮد ،درﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﻋﯾـب ﺑﺰرﮔـﯽﺑﺮای زن ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷود .زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑـدون ھـﯾﭻ ﻣـﺷﮐﻠﯽ ﻓـﺮدا زن دﯾﮔـﺮی ﺑﮔﯾـﺮد،
وﻟﯽ ﺑﺮای زن ﻣطﻠﻘﻪ ﭼﻧﯾن اﻣﮐﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد وھﯾﭻ ﻣـﺮد دﯾﮔـﺮی رﻏﺑـت ﺑﮔـﺮﻓﺗن ﭼﻧـﯾن
زﻧﯽ را ﻧﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ً
ﻗﺑﻼ از دﺳت ﺷـوھﺮ ﺧـﺷن وﺑـدﺧو وﯾـﺎ ﻣﻌﺗـﺎد ﺧـود ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻋـدﻟﯽ
ﺷﮐﺎﯾت ﮐﺮده ﺑﺎﺷد.واﯾن دوﻣﯾن ﺑﮫﺎی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ زن ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻘﺑل ﺷود.
 ﺳوﻣﯾن ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن ﺑﺎﯾد ﺑﭘﺮدازد ،ﻣﺣﺮوم ﺷـدن از داﺷـﺗن ﻓﺮزﻧـد ﯾـﺎ ﻓﺮزﻧـدانﺧود اﺳت .زن ﻣطﻠﻘﻪ اﮔﺮ از ﺷوھﺮ اوﻟﯽ ﺻﺎﺣب ﻓﺮزﻧد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧدان ﺳﺮوﻧﯾم ﺳﺮ ﺑﺎﺷـد،
ﺣﺿﺎﻧت وﺳﺮﭘﺮﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن اطﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘدر ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮔﯾﺮد وزن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺎدر از ﻧﮔﮫداﺷـﺗن
اطﻔﺎل ﺧود ﻣﺣﺮوم ﻣﯾﮔﺮدد.
اﯾن ﻣﺣﺮوﻣﯾﺗﮫﺎی زﺟﺮدھﻧده ،ﻓﺷﺎرھﺎ وﻣﺷﮐﻼت زﯾﺎدی اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﯾد زن ﻗﺑـول ﮐﻧـد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد از دﺳت ﺧﺷوﻧت ﯾﮐﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋـدﻟﯽ ﺷـﮐﺎﯾت ﮐﻧـد .ﺑﺮاﺛـﺮ
ھﻣﯾن ﺧﺷوﻧت ھﺎﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺟوان دﺳت ﺑﻪ ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﺧود ﺳـوزی ﻣﯾﺰﻧﻧـد
و ﺑﻪ ﺣﯾﺎت ﺧود ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻣﯾدھﻧد.
ﮐﺷوری ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣدﻋﯽ اﺳت آﻧﺎن را از ﭼﻧگ طﺎﻟﺑﺎن رھﺎﻧﯾده اﺳـت ،ھﻧـوز در
دوزخ ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯾﺳوزد .زﻧﺎن ﺳﻧﮔـﺳﺎر ﻣﯾﮔﺮدﻧـد،دﺧﺗﺮان ﺑـﺎ ﺳـگ ﺗﺑﺎدﻟـﻪ ﻣﯾـﺷوﻧد ،ﺑـﺮ
زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن  ٧ ،٦ ،٥ ،٤و ١٠و ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺟﺎوز ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد ،آب ﺟوش ﺑـﺮ آﻧـﺎن
رﯾﺧﺗﺎﻧده ﺷـده  ،ﮔـوش و ﺑﯾﻧـﯽ و اﻧﮔـﺷﺗﺎن وﺣﺗـﯽ زﺑـﺎن ﺷـﺎن ﻗطـﻊ ﻣﯾﮔـﺮدد.ﺑطورﻣﺛـﺎل،
درﺳﺎل ٢٠٠٨زﺑﺎن ﻳك دﺧﺗﺮ ھﻔت ﺳﺎﻟﻪ دروﻻﻳـت ﺟوزﺟـﺎن ﺗوﺳـط ﭘـدر و ﻣـﺎدر اﻧـدرش
ﺑﺮﻳده ﺷد.
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اﻓﺰاﯾش ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺻوص در وﻻﯾت ھﺮات و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﮐﺎن دھﻧده
ای ﻣﺛل ﺑﺮﯾدن ﻟب و ﺑﯾﻧﯽ ﺧﺎﻧم ﺳﺗﺎره ﺗوﺳط ﺷوھﺮش،ﻧﺷﺎﻧﮔﺮاﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﻪ
ﺧﺷوﻧت ﺑﺮزﻧﺎن در وﻻﯾت ھﺮات ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗﺮاﺳت .دراﯾن وﻻﯾت
از ﻟت وﮐوب زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ازدواجھﺎی اﺟﺑﺎری و ﺗﺟﺎوزھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﺧود ﺳوزی
زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎرﺑﺎرﻣطﺮح وﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت .درﺳﺎل ،٢٠١٠در وﻻﻳت
ھﺮات ﻳک ﻣﺮد اﻧﮔﺷﺗﺎن ﭘﺎى ﺧﺎﻧﻣش را ﻗطﻊ ﮐﺮد .درھﻣﯾن وﻻﯾت ﭼﻧد ھﻔﺗﻪ ﺑﻌد از آن
ﺣﺎدﺛﮥ دﻟﺧﺮاش ﺷوھﺮی ﮔوﺷﮫﺎی زﻧش را ﺑﻌد ازﻟت وﮐوب زﻳﺎد ﺑﺮﻳد.

درﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت ﮐﺷور ﻧﯾﺰﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧـﺷوﻧت در اﺷـﮐﺎل ﺗﺟـﺎوز ﺑﺮدﺧﺗـﺮان ﺧـورد
ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺷوھﺮدار ﺑﺎ زور وﻋﻧف ﺑﻪ ﻳک ﭘدﻳده ﻋﺎم ﻣﺑدل ﺷده اﺳـت و ﮐﻣﺗـﺮ ﻣﺟـﺮای
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﻳدﮔﯽ ﺑﻪ آن وﺟود دارد.
دروﻻﯾت ﺳﺮﭘل ﺑﻪ ﯾک طﻔل ﭼﮫﺎر وﻧﯾم ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺟﺎوز ﺻورت ﮔﺮﻓت وﭼﻧد روز ﺑﻌـد
ﺗﺮ از اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮﯾک دﺧﺗﺮ  ۱۲ﺳﺎل از طﺮف ﺳﻪ ﺟوان ﺗﺟـﺎوز دﺳـت ﺟﻣﻌـﯽ ﺻـورت
ﮔﺮﻓت وﭼون ﻣﺟﺮﻣﯾن ﻣورد ﭘﯾﮔﺮد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻣﯾﮔﯾﺮﻧد،ﺧﺎﻧواده دﺧﺗﺮ اﺧطﺎر داد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺣﮐوﻣــت ﺑﺎزﺧواﺳــت ﻧﮐﻧــد دﺧﺗــﺮ را ﺑﺧــﺎطﺮ ﭘــﺎک ﮐــﺮدن ﻟﮐــﻪ ﺑــدﻧﺎﻣﯽ ﺧواھﻧــد ﮐــﺷت.
ﺧﺑﺮﮔﺰاری وﺧت ،از ﻗول ﻣﺣﻣدﮐﺎظم اﻟﻠﮫﯾﺎرﻣﻌﺎون واﻟﯽ ﻏﺰﻧﯽ ،ﮔﺰارش داد ﮐـﻪ ﺳـﻪ ﺗـن
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ﭘوﻟﯾس ﺑﺮ ﯾک دﺧﺗﺮ ٤ﺳﺎﻟﻪ درﺣوزه اول ﺷﮫﺮ ﻏﺰﻧـﯽ ﺗﺟﺎوزﺟﻧـﺳﯽ ﻧﻣـوده ﺑودﻧـد ﮐـﻪ ﺑﻌـد
دﺳﺗﮔﯾﺮ ﮔﺮدﯾدﻧد.
در ﯾک ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﮔﺮ  ۹ﻧﻔﺮﻣﺮد ﻣﺳﻠﺢ )ﮐﻪ ﭼﺎرﺗـﺎی آن ﭘـوﻟﯾس ﺑـوده اﻧـد( در وﻻﯾـت
ﮐﻧــدز ﺑﺮﯾــک دﺧﺗــﺮ  ۱۳ﺗﺟﺎوزدﺳــﺗﻪ ﺟﻣﻌــﯽ ﻧﻣودﻧــد وﺑﺮﺧــﯽ ازﻣﺟــﺮﻣﯾن ﻗﺑــل ازﺗﺣﻘﯾــق
ﻓﺮارداده ﺷدﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﻧﺞ ﻓﺮد ﻣﺳﻠﺢ ﺷب ھﻧﮔﺎم ﺑﺮ ﻳک ﻣﻧـﺰل در وﻻﻳـت ﺳـﺮﭘل ھﺟـوم
ﺑﺮده و دﺧﺗﺮ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﻰ ﻗﺮار دادﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭼﻧد ھﻔﺗﻪ ﺑﻌد ﺳـﻪ
ﻓﺮد ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺮ ﻳک دﺧﺗﺮ ھﺷت ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﮫﺮ ﮐﻧدز ﺗﺟﺎوز ﻧﻣودﻧد ﮐﻪ ﺣﺎﻟـت ﺻـﺣﻰ دﺧﺗـﺮ
وﺧﻳم ﺧواﻧده ﺷد.
درﺳــﺎل ،۲۰۰۶ﺷــﺮم آورﺗــﺮﯾن ﺗﺮاژﯾــدی ﺧــﺷوﻧت ﻋﻠﯾــﻪ زﻧــﺎن از ﺳــوی ﺟﻧــگ
ﮐﻧدز ﺑظﮫور ﭘﯾوﺳت وآن ﺗﺑﺎدﻟﻪ ﯾک دﺧﺗﺮﯾـﺎزده ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ
ﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾت رﺑﺎﻧﯽ در ُ ُ
ﯾـک ﺳـگ ﺟﻧﮔـﯽ ﺑــود.اﮔـﺮ اﻧـدک ﺗـﺮﯾن اﺣــﺳﺎس ﻣـﺳﺋوﻟﯾت در وﺟـودرھﺑﺮ ﺗﻧظـﯾم ﺟﻣﻌﯾــت
وﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻣﯾداﺷـت ،ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺳﺗﯽ ﺑﺧـﺎطﺮ ھﻣـﯾن رﺧـداد دور از ﮐﺮاﻣـت
وﺷﺮاﻓت اﻧﺳﺎﻧﯽ از وظﺎﯾف ﺧود اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻣﯾدادﻧد و ﺷـﺮاﻓﺗﻣﻧداﻧﻪ اﻋﺗـﺮاف ﻣﯾﮐﺮدﻧـد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
وﺟود ﺣﺿور ده ھﺎ ھﺰار ﻧﯾﺮوھﺎی ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ ﻧﺎﺗو درﮐﺷور،ﺗوان و ﮐﻔﺎﯾت ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾـت
در اﯾن ﮐﺷور را ﻧدارﻧد،ﺗﺎﺑدﯾن وﺳﯾﻠﻪ در دادﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭘﯾد روی ﻣﯾﮔﺮدﯾدﻧد .ﻣـﺎدر اﻳـن
دﺧﺗﺮﻓﺮﯾﺎد ﻣﯾﺰد :دﺧﺗﺮم را در روز روﺷن از ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎﻧم رﺑودﻧد و ھﻳﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ داد و
ﻓﺮﻳﺎدم ﻧﺮﺳﻳد.
ﻣﺳووﻻن وزارت اﻣور زﻧﺎن ﻋواﻣﻠﯽ ﭼون ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری و ﻗﺑـل از وﻗـت،
ﺳﻠب ﺣﻘـوق زﻧـﺎن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ واﻧـواع ﺧـﺷوﻧت ھـﺎ در ﺧـﺎﻧواده را در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن رو ﺑـﻪ
اﻓﺰاﯾش ﻣﯾداﻧﻧد .ﻣطﺎﺑق آﻣﺎر وزارت زﻧـﺎن اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن دو ﺳـوم ازدواج ھـﺎ در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن
اﺟﺑﺎری ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد و ﺑﻳش از ﻧﺻف دﺧﺗﺮان ﻋﺮوس ﮐﻣﺗﺮ از  ۱۶ﺳﺎل داﺷﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ
ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ازدواج در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻳد.
در اوﯾـل ﻣــﺎه ﻧــوﻣﺑﺮ »٢٠٠٨ﺧـﺎﻧﻣﯽ را ﺑــﻪ ﯾﮐــﯽ از ﺧﺎﻧــﻪ ھـﺎی اﻣــن آوردﻧــد ﮐــﻪ
ﺷوھﺮش دﺳت ھﺎﯾش را ﺷﮐﺳﺗﺎﻧده ﺑود و ﮔوش ھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ و زﺑﺎﻧش را ﺑﺮﯾـده ﺑـود .ﺧﺎﻧـﮥ
اﻣن و ھﻣﻪ ﻧﮫﺎد ھـﺎی ﻣـداﻓﻊ ﺣﻘـوق زﻧـﺎن دﺳـت ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺷـدﻧد و ﺑﻌـد از ﻋﻣﻠﯾـﺎت ھـﺎی
ﺟﺮاﺣﯽ ،اﯾن ﺧﺎﻧم ﺗواﻧﺳت ﺳﻼﻣﺗﻲ اش را ﺑﺎز ﯾﺎﺑد۸ )«.ﺻﺑﺢ ۲۵ﻧوﻣﺑﺮ (۲۰۰۸
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ﺧﺑﺮﺗﮐﺎھﻧده وﺧﺟﺎﻟت آور دﯾﮔﺮ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻧوز در ﺑﺮﺧﯽ از وﻻﯾﺎت ﮐﺷور
زﻧﺎن ﺷوھﺮدار وﺑﯽ ﺷوھﺮ ،ﺑﺎ ﮐودک وﺑﯽ ﮐودک،ﻣﺛل ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮده ﻣﯾﺷوﻧد
وﺧﺮﯾد وﻓﺮوش ﻣﯾﮔﺮدﻧد وھﯾﭼﮐس وھﯾﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﻋﻣل ﻏﯾﺮ اﻧﺳﺎﻧﯽ وﻏﯾﺮ ﻣدﻧﯽ
ﻧﻣﯾﮔﺮدد .ﭘﺧش اﯾن ﺧﺑﺮ از طﺮﯾق ﺗﻠوﯾﺰﯾون طﻠوع ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﻣﺗﻣدن ﺗﮐﺎﻧدھﻧده
ﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮاﻧﺳﺎن ﭼﯾﺰ ﻓﮫم ﺑﮫت آور وﮔﯾﭻ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺰ ﺑود .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ
ﻓﺮوش زﻧﺎن در ﮐﺷورﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ھﺎ واﺷﮐﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد ودر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻧﺎطق
ﺑﺷﮐل ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﺮون وﺳطﺎﺋﯽ ﺗﺎ ھﻧوز ﻣﺮوج اﺳت و ﺷﮫﺎﻣت ﻣﻣﺎﻧﻌت اﯾن ﻋﻣل
وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ را ھﯾﭼﮐس ﻧدارد.
دراواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟوﻻی  ۲۰۰۸ﯾک ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻣش راﮐﻪ ﺻﺎﺣب ﺳﻪ ﻓﺮزﻧـد از وی ﺑـود
ﺑﺎ ﯾک ﻗﺎطﺮ ﺗﻌوﯾض ﮐﺮد ووﻗﺗﯽ ﭘﺳﺮ ۱۲ﺳﺎﻟﻪ اش از ﭘدرﺧودﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ ﭼﺮاﻣﺎدرش را ﺑـﺎ
ﯾک ﻗﺎطﺮﻋوض ﮐﺮده ؟ ﭘدرﺟواب داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾن ﻗـﺎطﺮﻣن ﻣﯾﺗـواﻧم ﺧـﺮج وﻣـﺻﺎرف ﺗـو و
ﺑﺮادران ﺗﺮا ﻓﺮاھم ﮐﻧم ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻧﮐﺎر را ﻧﻣﯾﮐﺮدم ،ھم ﺗو وھم ﺑﺮادرﺗو وھم ﻣﺎدر
ﺷﻣﺎ از ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﻣﯾﻣﺮدﻧد.
ﻋدم دﺳﺗﮔﯾری وﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﮐﺷﺎﻧدن ﺗﺟﺎوزﮔران ﺑردﺧﺗران ﺧوردﺳﺎل
وﻓﻘﯾر وده ھﺎ دﺧﺗرو زن دﻳﮔر درﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ از ﺳوي ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﺗﻧظﻳﻣﻲ  ،ﭼﻧﺎن ﻧﺎ اﻣﻳدي را در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑوﺟود آورده اﺳت ﮐﻪ
ﻣﯾﮔوﯾﻧد ،ھرﮔز ﻋداﻟت دراﯾن ﮐﺷور ﺗﺣﻘق ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت وﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑﻪ
ﺣﻘوق زﻧﺎن ھﯾﭼﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳزاي اﻋﻣﺎل ﺧود ﻧﺧواھﻧد رﺳﻳد وﺗﺟﺎوز
وﺧﺷوﻧت ﻋﻠﻳﻪ زن اﻓﻐﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻘوت ﺧود ﺑﺎﻗﻲ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
دراﯾن ﺷﮐﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ درﭘﺎﻣﺎل ﻧﻣودن ﺣﻘـوق اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ وﻣـدﻧﯽ زﻧـﺎن اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن،
ﻓﺮھﻧگ ﺳﻧﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وطﺮز ﺑﺮداﺷت اﯾن ﻓﺮھﻧگ ازﺷﺮﯾﻌت ،ﻧﻘش ﻣﮫﻣﯽ دارﻧد ،وﻟـﯽ ﻧﮐﺗـﻪ
ای ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺮاﻣوش ﮔﺮدد  ،ﻣﺳﺎﻟﻪ ﺗﻔﮐﺮ ﻣﺮد ﺳﺎﻻری اﺳت ﮐﻪ رﯾﺷﻪ در ﺑﯾﺳوادی وﻋـدم
داﻧش ﻻزم درﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .ﯾﻌﻧﯽ درﯾـک ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺳـﻧﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯾش از  ٨٥در ﺻـدﻣﺮدان آن
و ٩٠درﺻد زﻧﺎن آن ﺑﯾﺳواد اﻧد ،ﻣﺮدان ﮐﻪ دارای طﺮزﺗﻔﮐﺮﻣـﺮد ﺳـﺎﻻراﻧﻪ اﻧد،ﻣﯾﮐوﺷـﻧد
ﺑﺻورت ﺧود ﮐﺎرﺳﻠطﻪ وﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺧود را ﺑﺮ زﻧﺎن ﺛﺎﺑت ﻧﮔﮫدارﻧد.
ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎور رﺳﻳده اﻧد ﮐﻪ ﺣل ﻣﺷﮐل زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ھﻳﭻ
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ﺻورت ﻣﻣﮐن ﻧﺧواھد ﺑود ،ﻣﮔﺮ اﻳﻧﮐﻪ ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾل وداﻧش ﻣﺮدان وزﻧﺎن دراﻳـن ﮐـﺷور
ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳطﺢ داﻧش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود اﻣﺮﻳﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺳﺎﻋد ﺑودن
ﺷﺮاﻳط دﺳت ﮐم دو ﻧﺳل دﻳﮔﺮزﻣﺎن ﻻزم دارد.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾت از
ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن از ﺳوی ﻣراﺟﻊ ﻋدﻟﯽ
وﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﺗﺻوﯾب ﮔردد و دوﻟت ﺑﺎﯾد از آن ﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد .وزارت
اﻣور زﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ھﻣﮐﺎری وزارت ﺣﺞ واوﻗﺎف ازﺧطﯾﺑﺎن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﻪ
ﺑﺧواھد ﺗﺎ ھرھﻔﺗﻪ درﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣردان وﻧﻣﺎزﮔزاران آﮔﺎھﯽ ھﺎی
ﻻزم ﺑدھﻧد .اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز ﻣﺷورت دھﯽ ﺣﻘوﻗﯽ وﺗﺳﮫﯾﻼت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از ﺟﻣﻠﻪ
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﺑرای زﻧﺎن درﺗﻣﺎم وﻟﺳواﻟﯾﮫﺎی ﮐﺷور ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد
زﻣﯾﻧﻪ را ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎزد .ھﻣﭼﻧﺎن
ﺣﺿورﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﻣدﯾرﯾت درﻧﮫﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ)ﭘوﻟﯾس(،ﻋدﻟﯽ وﻗﺿﺎﺋﯽ
وﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻوﺗﯽ وﺗﺻوﯾری وﮐﺗﺑﯽ
واﻟﮐﺗروﻧﯾﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﻪ ﻣردم در ﺑﺎرۀ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺳﮫم
وﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﺗری ﺑدوش ﺑﮔﯾرﻧد.اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن آرزوﻣﻧدی را ﻣﯾﺗوان از ﯾک دوﻟت
ﻏﯾر ﻣﻠﯽ اﻧﺗظﺎر داﺷت ،ھرﮔز ﻧﻪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﻧواع ﺧﺷوﻧت،از ﮔوش وﺑﻧﯾﻧﯽ ﺑﺮﯾدن،وزﺑﺎن ﺑﺮﯾدن وﻟت وﮐوب وﺳﺮوﭘﺎ
ﺷﮐﺳﺗن زﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺗﺑﺎدﻟﮥ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳگ وﺧﺮ وﻗﺎطﺮ وﮔﺎو وﮔوﺳﻔﻧد وﭘول وﻗﺎﭼﺎق ﮐﺮدن ﺷﺎن
ﺑﻣﻧظور ﺳﮐس در ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ در ﺣق زﻧﺎن ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯾﮔﺮدد .واﯾن در
واﻗﻊ ﺑﺮای ھﺮﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﺟﺎی ﺷﺮﻣﺳﺎری اﺳت ،ﺟﺎی ﻧﻧگ وﺧﺟﺎﻟت اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر و
ﺧواھﺮ و زن و ﻧﺎﻣوس ﺧود ﭼﻧﯾن وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧورد ﻣﯾﮐﻧﻧد وآﻧﮔﺎه ﺧود را اﻓﻐﺎن وﻣﺳﻠﻣﺎن
و ﻣﺟﺎھد ،ﻣﻼ وﭘﯾﺷوای روﺣﺎﻧﯽ ﺧطﺎب ﻣﯾﮐﻧﻧد .از اﯾن ﻟﺣﺎظ آن ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﭘس از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود" :زن اﻓﻐﺎن ،ﺷﮫروﻧد درﺟﻪ ھﯾﭻ" ،ﺑﺟﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود.
دراﺧﯾﺮ اﻧﺰﺟﺎروﺗﺄﺛﺮات ﻋﻣﯾق ﺧود را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑل طﺮزﺗﻔﮐﺮطﺎﻟﺑﺎﻧﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺑﺮاز
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ﮐﻪ ﺑﯾش از  ١٢ﺳﺎل اﺳت ﮐﻪ ھم از ﺧوان ﮔﺳﺗﺮدۀ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ )ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎ
ً
اﺧﯾﺮا )٢ﻣﺎرچ
ﻣﺮدان ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﻣﯾداﻧد(ﺧوردﻧد وھم ﺳﺮ درآﺧور طﺎﻟﺑﺎن داﺷﺗﻧد و
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 (٢٠١٤ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻدور ﯾک ﻓﺗوای ﺑﺳﯾﺎرﻋﻘب ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،زن
ﺳﺗﯾﺰاﻧﻪ ﺣﺿور زﻧﺎن را در اﺟﺗﻣﺎع  ،ﺑﺧﺻوص در ﻣﺣﯾط ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ وﻣﺣﯾط ﮐﺎر )از
ﺟﻣﻠﻪ درﭘﺎرﻟﻣﺎن( وﺣﺗﯽ در ﺳﻔﺮ وﺣﺿﺮ در ﺑﯾﺮون از ﻣﻧﺰل درﺳت ﻣﺛل دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت
طﺎﻟﺑﺎن ،ﻣﻧﻊ اﻋﻼم ﮐﺮد ورﺋﯾس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺣﯾث آﺧﺮﯾن ﻣﺮﺟﻊ وﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق
ً
ﻋﻣﻼ در ﺻف ﻣﻼﯾﺎن ﺧﺷک اﻧدﯾش ﻗﺮون وﺳطﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت وآن ﻓﺗوا را ﺗﺎﺋﯾد
زﻧﺎن
ً
ﺻﺮﯾﺣﺎ ﯾک ﻋﻣل
ﻧﻣود ﺗﺎ ﺧﺎطﺮ طﺎﻟﺑﺎن دھﺷت اﻓﮔن را ﺧوش ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻗدام
ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ درآن زﻧﺎن وﻣﺮدان را دارای ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳت).رک:ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﺎﻧم ﻓﺮزاﻧﻪ ﻓﺎراﻧﯽ(
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٤ /٣/٦
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مقالۀ چھلم
برداشت نادرست از پاسخ داؤودخان به بريژنف
درکتاب "سقوط افغانستان " نوشتۀ عبدالصمدغوث
٢٠١٣ /٨/١٥

دوﺷﻧﺑﻪ ﺷب ھﻔﺗﻪ ﺟﺎری ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﭘﯾﺎم اﻓﻐﺎن از اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﯾک ژورﻧﺎﻟﯾﺳت
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻧﺎم دارﯾوش ﮐﺮﯾﻣﯽ از ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ  bbcرا ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از ﺻﺎﺣب ﻧظﺮان اﻓﻐﺎن
ﭘﺧش وﻧﺷﺮﻧﻣود ﮐﻪ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ را ﭘﺎﺳﺦ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﮫﯾدداودﺧﺎن در
آﺧﺮﯾن ﺳﻔﺮرﺳﻣﯽ اش ﺑﻪ ﻣﺳﮐو در ١٩٧٧ﺑﻪ رھﺑﺮ اﺗﺣﺎدﺷوروی ﺳﺎﺑق ﻟﯾوﻧﯾد ﺑﺮﯾﮋﻧف
ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾداد.
ﮔﺰارﺷﮔﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از ﯾﮐﯽ از ﺻﺎﺣب ﻧظﺮان اﻓﻐﺎن ﺑﻧﺎم ﺳﯾد ﺳﺮور ﻣﯽ ﭘﺮﺳد
ﮐﻪ :آﯾﺎ ﺑﺮای رﺋﯾس ﺟﻣﮫورداودﺧﺎن ﻻزم ﺑود ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾﺰﺑﺎن ﺧود را ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و
زﺷﺗﯽ ﺟواب ﺑدھد وﺑﻌد ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻗواﻋد دﭘﻠوﻣﺎﻟﺗﯾک از ﺟﺎﯾش ﺑﻠﻧد ﺷده وﺑﺳوی در
ﺧﺮوﺟﯽ روان ﮔﺮدد؟ ﮔﺰارﺷﮫﺎ ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﻣﻌﯾن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺧود را ﺑﻪ رﺋﯾس
ﺟﻣﮫور داود ﺧﺎن رﺳﺎﻧد وﺑﻪ اوﮔوﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗواﻋد دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ رﺋﯾس
واﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﺷوروی دﺳت داده ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻣﻌﯾن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ﻧﻣﯾﺑود ﻣﻣﮐن ﺑود رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدون ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ از ﺻﺎﻟون ﻣذاﮐﺮات ﺧﺎرج
ﺷود،دراﯾن ﻣورد ﻧظﺮﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت ؟
ﯾﮐﯽ دﯾﮔﺮازاﻓﻐﺎﻧﺎن دراﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ آﻗﺎی اﻧﺟﻧﯾﺮ ﺳﮐﻧدری )از ھواداران طﺎھﺮ
ﺑدﺧﺷﯽ( ﺑﺮ ﺻﺣﺑت آﻗﺎی ﺷﮫﺳوارﺳﻧﮔﺮوال اﻧﮔﺷت ﮔذاﺷت ﮐﻪ :ﭼﺮا رﺋﯾس ﺟﻣﮫور
داودﺧﺎن ﺟواب ﺑﺮﯾﮋﻧف را ﺑﻪ ﺗﻧدی وﻋﺻﺑﺎﻧﯾت داد؟ آﯾﺎ داودﺧﺎن درک ﻧﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷوروی ﯾک ﮐﺷورﻓﻘﯾﺮ وﻧﺎﺗوان اﺳت؟ ﭘس ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﻧدی ﺟواب
ﺑﺮﯾﮋﻧف را داد؟ آﻗﺎی ﺳﮐﻧدری ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﮔوﯾد ﮐﻪ  ،آﯾﺎ ھﻣﯾن ﻣوﺿﻌﮔﯾﺮی داودﺧﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﯾﮋﻧف ﻋﺎﻣل ﮐودﺗﺎی ﺛور ١٣٥٧وﻣﺮگ او وﺧﺮاﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷد؟
دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻠﺗﻔت ﺑود ﮐﻪ ﭘﯾﺎم ﻣﺳﻣوم ﮐﻧﻧدۀ اﯾن ﭘﺮﺳﺷﮫﺎی ﺗﺣﻘﯾﺮآﻣﯾﺰﻣﺗوﺟﻪ
ﺷﺧﺻﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﮫﯾدداودﺧﺎن ﺑود ﮐﻪ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد او را ﺑﺣﯾث ﯾک رھﺑﺮ ﻋﺻﺑﯽ ﻣﺰاج
وﻓﺎﻗد درک ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻧﺷﻧﺎﺧﺗن ﺟﺎﯾﮔﺎه ﺧود وﮐﺷورﺧود در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ اﺑﺮﻗدرت ﺷوروی
ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد.
ً
اﺻﻼ اﯾن ذھﻧﯾت ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﮔﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ از ﮐﺟﺎ ﭘدﯾد آﻣده ﺑود ﺗﺎ او ﯾک
رھﺑﺮﺷﺎﯾﺳﺗﮥ اﻓﻐﺎن را ﮐﻪ از ﺧﺮد ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ دوﻟﺗﻣداری ﺑﺮﺧوردار ﺑود  ،ﺑﺎ
ﯾک ﯾک ﺳﻠﺳﻠﻪ ﺳواﻟﮫﺎی ﭘﮫﻠودارﮐوﭼک ﺟﻠوه دھد؟
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﯾن ذھﻧﯾت از ﮐﺗﺎب"ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻧوﺷﺗﮥ ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻏوث
ﻣﻌﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آب ﻣﯾﺧورد .وی درآن ﮐﺗﺎب ﮔﺰارش
آﺧﺮﯾن ﻣذاﮐﺮات و ﺳﺧﻧﺎن داودﺧﺎن را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رھﺑﺮ اﺗﺣﺎدﺷوروی ﺑﺷﮐل ﺗﺣﺮﯾف
ﺷده ﺿﺑط وﺛﺑت ﻧﻣوده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﻋث اﯾن ﻧوع ﺑﺮداﺷﺗﮫﺎ وذھﻧﯾت ھﺎی ﺷده اﺳت.درﻋﯾن
ﺣﺎل رواﯾﺗﯽ دﯾﮔﺮی ھم در دﺳت اﺳت ﮐﻪ داودﺧﺎن ﻣﻧﺣﯾث ﯾک ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدارﻣﺟﺮب ھﻣﻪ
ﻧﺰاﮐﺗﮫﺎی دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک را رﻋﺎﯾت ﮐﺮده اﺳت .ھﺮدو ﮔﺰارش را از ﻧظﺮﻣﯾﮔذراﻧﯾم وﺑﻌد ﺑﻪ
ﺗﺑﺻﺮه ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯾدھﯾم.

گزارش عبدالصمدغوث:
ﻋﺑداﻟﺻﻣدﻏوث درﮐﺗﺎب"ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" روﯾداد آﺧﺮﯾن ﻣذاﮐﺮات داودﺧﺎن را ﺑﺎ
ﺑﺮﯾﮋﻧف رھﺑﺮاﺗﺣﺎد ﺷوروی ﭼﻧﯾن ﮔﺰارش داده اﺳت ....":ﺑﺮژﻧف ﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﯾطﺮﻓﯽ وﻋدم
ﺗﻌﮫد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﻣﮫم و ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺮﻓت ﺻﻠﺢ در آﺳﯾﺎ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت و
اظﮫﺎر اﻣﯾد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﻋدم ﺗﻌﮫد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗوطﺋﻪ ھﺎ و دﺳﺎﺋﯾس اﻣﭘﺮﯾﺎﻟﯾﺰم ﻧﺷود .درﯾن
ً
ظﺎھﺮا ﮔورﯾﻠو ﺗﺮﺟﻣﺎن را
ﻟﺣظﻪ ﺑﺮژﻧف ﺑطﺮف داود ﺧﺎن ﻧﮔﺎه ﮐﺮد و ﭼﯾﺰی ﮔﻔت ﮐﻪ
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎرام ﺳﺎ ﺧت ،اﻣﺎ ﭘس از ﻣﮐث ﻣﺧﺗﺻﺮ ﺑﺎ درﻧگ و ﺗﺄﻣل ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺮژﻧف را ﺗﺮﺟﻣﻪ
ﮐﺮد و آﻧﭼﻪ ﻣﺎ ﺷﻧﯾدﯾم ﺧﺷن وﻏﯾﺮ ﻣﻧﺗظﺮه ﺑود .ﺑﺮژﻧف ﺷﮐﺎﯾت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻣﺎر از
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن در ﭘﺮوژه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
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ﻣﻠل و دﯾﮔﺮ ﭘﺮوژه ھﺎی ﮐﻣﮐﯽ ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻘدر ﺗﺄﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾش ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت.
در ﮔذﺷﺗﻪ ﺣﮐوﻣت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت ﮐم اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادﻧد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﺷورھﺎی
ﻋﺿو ﻧﺎﺗو در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘﺮ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ اﯾن روش دﻧﺑﺎل ﻧﺷده اﺳت.
اﺗﺣﺎد ﺷوروی اﯾن اﻧﮐﺷﺎف را ﺧطﺮﻧﺎک و وﺧﯾم ﻣﯾداﻧد و از ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺧواھد
ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن را ﮐﻪ ﺟﺰء ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺑﺮد ﻣﻘﺎﺻد اﻣﭘﺮﯾﺎﻟﯾﺰم
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯾﺮون ﮐﻧد.
ﺳﮐوت ﺳﺮدی ﺑﺮﻓﺿﺎ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷد .ﺑﻌﺿﯽ از روﺳﮫﺎ ﺑطور آﺷﮐﺎر ﺷﺮﻣﻧده ﺑﻪ
ﻧظﺮ ﻣﯾﺮﺳﯾدﻧد و اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﺳﯾﺎرﻧﺎ ﺧوﺷﻧود .ﺑﻪ داود ﺧﺎن ﻧﮔﺎه ﮐﺮدم ،ﺻورﺗﺷﺎن ﮔﺮﻓﺗﻪ و
ﺗﺎرﯾک ﺷده ﺑود .ﺑﺮژﻧف ﺻﺣﺑش را ﻗطﻊ ﮐﺮد .اﻧﮔﺎر ﻣﻧﺗظﺮ ﺟواب از طﺮف رﺋﯾس
ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .داود ﺧﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺳﺮد و ﺧﺷک ﺑﺟواب ﺑﺮژﻧف ﭘﺮداﺧت و ظﺎھﺮ
ًا ﭘﺎﺳﺦ او ﺑﺮای روﺳﮫﺎ ﭼﻧﯾن ﻏﯾﺮ ﻣﻧﺗظﺮه ﺑود ﮐﻪ ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺮژﻧف ﺑﺮای ﻣﺎ.
داود ﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮژﻧف ﺟواب داد ،ﮐﻪ آﻧﭼﻪ ﺣﺎﻻ ﺑوﺳﯾﻠﻪٔ رھﺑﺮ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮔﻔﺗﻪ
ﺷد ھﺮﮔﺰ ﻣورد ﻗﺑول اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﻧﺧواھد ﮔﺮﻓت .از ﻧظﺮ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ اﯾن اظﮫﺎرات دﺧﺎﻟت
ﺻﺮﯾﺢ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .داود ﺧﺎن اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾق ﺧود ﺑﻪ اﺗﺣﺎد
ﺷوروی ارج ﻣﯽ ﮔذارد ،اﻣﺎ اﯾن ﻋﻼﯾق ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت رواﺑط ﻣﯾﺎن دو ﺟﺎﻧب ﮐﻪ ﺑﺎ ھم
ﻣﺳﺎوی اﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .وﻣن )ﺻﻣدﻏوث ( د ﻗﯾﻘﺎً ﮐﻠﻣﺎت داود ﺧﺎن را ﺑﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺧطﺎب
ﺑﻪ ﺑﺮژﻧف ﮔﻔت ":ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد ﮐﻪ ﺑﻣﺎ دﯾﮐﺗﻪ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﻣﻠﮐت
ﺧود را اداره ﮐﻧﯾم و ﭼﻪ ﮐﺳﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎﯾم .اﯾﻧﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ و در ﮐﺟﺎ
ً
اﻧﺣﺻﺎرا و ﮐﺎ ﻣﻼ ﺣق دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻓﻘﯾﺮ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،اﻣﺎ در ﻋﻣل و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾﺮی ﺧود آزادی ﺧود
را ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐﺮد".
داود ﺧﺎن ﭘس از ﮔﻔﺗن اﯾن ﺟﻣﻼت ﺑطور ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳت ،اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ھﻣﻪ از
ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻧد .داود ﺧﺎن)ﺑﻪ ﻋﻼﻣت ﺧداﺣﺎﻓظﯽ( ﺑطﺮف روﺳﮫﺎ ﺳﺮ ﺗﮐﺎن داد و ﺑطﺮف
دروازهٔ ﺧﺮوﺟﯽ اطﺎق ﺑﺰرگ ﮐﻧﻔﺮاﻧس راھﯽ ﺷد .درﯾن ﻟﺣظﻪ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮژﻧف ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ
ﮐﻪ از ﯾک ﺣﺎﻟت ﺗﮐﺎن ﺑﺧود آﯾد ،ﺑﻣﺷﮐل از ﭼوﮐﯽ ﺧود ﺑﺮﺧﺎﺳت و در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﭘﺎدﮔورﻧﯽ و
ﮐﺎﺳﯾﮔﯾن ھﻣﺮاھﯽ اش ﻣﯾﮐﺮدﻧد و ﺗﺮﺟﻣﺎن روﺳﯽ ﭘﺷت ﺳﺮ او روان ﺑود ،ﺑﻌﺟﻠﻪ ﺑطﺮف
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داود ﺧﺎن ﻗدم ﺑﺮ ﻣﯾداﺷت .آﺷﮐﺎر ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮژﻧف ﻣﯾﺧواھد آﻧﭼﻪ را رﺧداده ﺗﺮﻣﯾم ﮐﻧد.
وﺣﯾد ﻋﺑداﻟﻪ آھﺳﺗﻪ ﺑﻪ داود ﺧﺎن ﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﻧﺰاﮐت دﯾﭘﻠو ﻣﺎﺗﯾک ﺑﮫﺗﺮ اﺳت ﺑﺎ روﺳﮫﺎ
ﺑطور ﺻﺣﯾﺢ وداع ﮐﻧﯾم و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺳﺎﻓﺮت ﻣﺳﮐو ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎ ﻓﺮﺟﺎم ﺧواھد ﺑود ).ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت
ﮐﻪ ﺻﻣدﻏوث ﺻدای آھﺳﺗﻪ وﺣﯾد ﻋﺑدﷲ را از دور ﭼګوﻧﻪ ﺷﻧﯾد؟( او ﺑﺎزھم اﻟﺗﻣﺎس
ﮐﺮد .داود ﺧﺎن ﻣﮐث ﮐﺮد و ﺑﺎز ﮔﺷت .ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت از ﭼﮫﺮه اش ذاﯾل ﺷده ﺑود .ﺑطﺮف
روﺳﮫﺎ ﭘﯾش آﻣد و ﺑﺎ ﺑﺮژﻧف ﮐﻪ د ﺳﺗش را ﺑطﺮف او دراز ﮐﺮده ﺑود دﺳت داد .ﺑﺮژﻧف
ﺑﺎ ﺗﺑﺳم ﮔﺷﺎده ﮔﻔت :ﺑﻣن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ ﺟﻼ ﻟﺗﻣﺂب ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾل اﻧد ﯾک ﺻﺣﺑت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎﻣن
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣن در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ھﺳﺗم ،ھﺮوﻗت ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ھم ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾﯾم .داود ﺧﺎن ﺑﺎﺻدای ﺻﺎ ف و ﺑﻠﻧد ﮐﻪ ھﻣﻪ ﺑﺷﻧوﻧد ﺟواب داد " :ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﻪ ﺟﻼ
ﻟﺗﻣﺂب ﺗﺎن اطﻼع دھم ﮐﻪ دﯾﮔﺮ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت)".ﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ از "رﺳﺎﻟﮥ
 ٢٦ﺳﺮطﺎن" ﻧوﺷﺗﮥ اﻧﺟﻧﯾﺮﻋطﺎﺋﯽ ،ﻣﻧﺗﺷﺮ درﺑﺧش آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ -ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن
ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن(٢٠١٣

گزارش اقای جميلی:
در راﺑطﻪ ﺑﻪ ھﻣﯾن ﮔﺰارش آﻗﺎی ﻋﺑداﻟﺻﻣدﻏوث،ﯾﮐﯽ از ﻣﻧﺳوﺑﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
وﻋﺿو ھﻣﺎن ھﯾﺄت  ،آﻗﺎی ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل ﺟﻣﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﻣذﮐﺮات روز ١٤
اﭘﺮﯾل ١٩٧٧م در ﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯾن ،ﺿﻣن ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﻣﻔﺻل ،اﺻل روﯾداد وﻧﮐﺎت اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺗﺎر ﯾﺎ
اﺧطﺎرﯾﮥ ﺑﺮﯾﮋﻧف وﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻘول وﻣﻧطﻘﯽ داودﺧﺎن را ﻧوﺷﺗﻪ و در ﺳﺎل  ٢٠٠٥در
ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﺎزﺗﺎب داده اﺳت .او ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
»ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺰب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺧوﯾش روز دوم
ﺟﻠﺳﺎت را اﻓﺗﺗﺎح ﮐﺮد ،ﻣوﺻوف ﺑﻌد از ﺷﺮح ﯾک ﻗﺳﻣت ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺧود ،ﮐﻪ  ٢٠اﻟﯽ ٢٥
دﻗﯾﻘﻪ دوام ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺗوﻗف ﻣﺗن ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻧد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮐل ﺟدی ﺗﺮ و ﺻدای ﺑﻠﻧدﺗﺮ رو
ﺑطﺮف رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺮده ﭼﻧﯾن ﺑﻪ ﺳﺧن آﻏﺎز ﮐﺮد:

» آﻗﺎی رﺋﯾس ﺟﻣﮫور!
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ﺷﻣﺎ ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﻪ ﮐﺷورﻣﺎ ھﻣﯾﺷﻪ ﻧﺰدﯾﮐﺗﺮﯾن دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و در ھﺮ
وﻗت و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﯽ دﺳت دوﺳﺗﯽ را ﺑطﺮف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾش ﮐﺮده و از ھﯾﭻ ﻧوع ﮐﻣﮐﯽ
درﯾﻎ ﻧﮐﺮده اﺳت .ﺣﺎل ھم ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧوﺷﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾم ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﻼن ﺟدﯾد اﻗﺗﺻﺎدی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣک ﮐﻧﯾم وﻟﯽ طورﯾﮐﻪ اطﻼع دارﯾد دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﻪ درﯾن دوﺳﺗﯽ ﻣﺎ
رﺧﻧﻪ و آﻧﺮا ﺧﺮاب ﺳﺎزﻧد ،ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻋﻣﺎل ﺧود ھﺎ را زﯾﺮ ﻋﻧوان ﭘﯾﺳﮐور ) Peace
 (Corpsو رﺿﺎ ﮐﺎر و ﻏﯾﺮه ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺰام ﻣﯽ دارﻧد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ زﯾﺮ ﻋﻧوان ﮐﻣک و
ھﻣﮐﺎری ،اﺳﺎﺳﺎً در ﺗﺧﺮﯾب رواﺑط ذات اﻟﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯾﮐوﺷﻧد .ﺑﺎﯾد ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم
اﯾن اﺷﺧﺎص را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺎرج ﮐﻧد!«
ﺗﺮﺟﻣﺎن ﺟﺎﻧب ﺷوروی آﻧﻘدر اﯾن ﻣطﻠب را ﺟوﯾده وﻟﯽ ﮔوارا و واژﮔوﻧﻪ ﺟﻠوه داد
و ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧب ﺷوروی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺳﺎن دری آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻧداﺷﺗﻧد و ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺻل ﻣطﻠب و ﮐﻠﻣﺎت "ﺑﺮژﻧف" را ﺑﻪ روﺳﯽ ﻧﻔﮫﻣﯾده ﺑودﻧد ،ھﯾﭻ اﻧﺗﺑﺎھﯽ ﺧﺮاﺑﯽ از آن
ﮔﻔﺗﺎر "ﺑﺮژﻧف" و ﻋواﻗب ﺧواھش
واﻗﻌﯾت
ﻧﮔﺮﻓﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻓﺮﺻﺗﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎﯾد درک
ِ
ِ
ﯾﺎ ھداﯾت او ،ﻣﻧﺣﯾث وظﯾﻔﻪ ،ھﯾﺄت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗم و ﺑﻪ اﯾن ﺧﺎطﺮ ﺑدون
وﻗﻔﻪ و ﺗﺄﻣل ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣوم ﺳﯾد وﺣﯾدﷲ ﻣﻌﺎون وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﻪ )وزﯾﺮ اﻣور ﺧﺎرﺟﻪ(
ﮐﻪ ﯾک ﻧﻔﺮ ﺑﻌد ازﻣن ﺑطﺮف ﭼپ و ﻗﺮﯾب ﺷﺧص رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﻧد،
رو ﮐﺮده و آھﺳﺗﻪ ﮔﻔﺗم :ﻣﻌﺎون ﺻﺎﺣب ،ﺗﺮﺟﻣﻪ درﺳت ﻧﯾﺳت! ﺑﺎ ادای ﻣﺣض اﯾن ﮐﻠﻣﻪ
از طﺮف ﻣن ،ﺷﮫﯾد ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن روﺑﻣن ﮐﺮده و ﻗدری ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﮔﻔﺗﻧد" :ﭼﻪ ﮔپ اﺳت؟" ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻣﯾن ﻣطﻠب اﺧﯾﺮ را ﺗﺮﺟﻣﺎن درﺳت ﺗﺮﺟﻣﻪ
ﻧﮐﺮده اﺳت.
درﯾن وﻗت اﺳت ﮐﻪ ﻟﯾوﻧﯾد ﺑﺮژﻧف ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ھﯾﺄت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺣث درﺑﯾن ﺧود
ﻣﺻﺮوف اﻧد ،ھم ﻣﻣﮐن ﻧظﺮ ﺧﺎص ﺧود را ﻣﺣﺮک آن ﻣﯾداﻧﺳت؛ ﭼون ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﻪ ﻣن
ً
ﻓورا رو ﺑﻪ او
ﺑﻪ ﻟﺳﺎن او ﺑﻠدم ،روﺑﻪ ﻣن ﮐﺮده و ﺑﺎﺻدای ﺟدی ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔپ اﺳت؟
ﮐﺮده ﮔﻔﺗم ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ،ﺷﻣﺎ ھﻣﯾن ﻟﺣظﻪ اﯾن ﭼﻧﯾن اظﮫﺎر داﺷﺗﯾد )ﺗﮐﺮار ﻋﯾن ﺟﻣﻼت
روﺳﯽ ﺧودش ( وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﻣطﻠب ﺷﻣﺎ را ﻧﻪ آﻧﭼﻪ ﺷﻣﺎ اظﮫﺎر داﺷﺗﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮﻧگ
و ﻣﻔﮫوﻣﯽ دﯾﮔﺮی )ﻋﯾن ﻣﺗن دری ﺗﺮﺟﻣﺎن ﺷﺎﻧﺮا اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﺳﺎن روﺳﯽ ( ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﺷﻣﺎ ھم درﺳت ﻧﺧواھد ﺑود.
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ً
ﻓورا ﺑﻪ ﻋﻘب ﺧود ﻧﮔﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻدای ﺷدﯾد و ﺑﻠﻧد ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻣﺎن ھداﯾت
ﺑﺮژﻧف
داد ﮐﻪ ﮔﻔﺗﺎرم را ﻣﻧﺣﺮف ﻧﮐﻧﯾد و آﻧﭼﻪ ﮔﻔﺗﻪ ام ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﻧﯾد ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻣﺎن ﻣذﮐور درﯾن
ً
ً
ﻣﮐﻣﻼ ﺗوﺿﯾﺢ داد.
ﻓوﻗﺎ ﺗﻘدﯾم ﮔﺮدﯾد،
ﻣﺮﺗﺑﻪ ﮔﻔﺗﺎر او را ﮐﻪ
ً
ﺟﻣﻌﺎ ﺑﯾش از  ٤٥دﻗﯾﻘﻪ ﺑود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮژﻧف ﺑﻌد از اﯾن ھم ﺑﻘﯾﻪ ﮔﻔﺗﺎر ﺧود را ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﯾده و ﻧوﺑت ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﯾده ﺑود ﺗﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺧود را اﯾﺮاد ﻧﻣﺎﯾد؛ و او
ﺷﺎن ﻧﻪ ﻣﺗن داﺷﺗﻧد و ﻧﻪ ﻣدرﮐﯽ ،ﺑﻠﮐﻪ ﻧوﺗﮫﺎی ﻣﺧﺗﺻﺮی ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ھﺮﯾک آن آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺧن ﮐﺮدﻧد:
ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺷﮐﺮ از
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔﺮم دوﺳﺗﺎﻧﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷوروی و رواﺑط ھﻣﮐﺎراﻧﮥ اﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺮوع
ﮐﺮده و ھﺮﯾک از ﺟﻣﻼت و ﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی ﺑﺮژﻧف را ﻗدم ﺑﻪ ﻗدم و ﺑﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾک
ﺟواب دادﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ ھﻣﺎن ﺗذﮐﺮ ﺟدی و ﯾﺎ اﺧطﺎرﯾﮥ دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﻣﻧﻘﺎد ﮐﻧﻧدۀ ﺑﺮژﻧف
ً
ﺟواﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻧد؛ ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ﮐﻪ درﯾن ﻟﺣظﻪ ﺟدی
رﺳﯾدﻧد و در آن ﻣورد
ً
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﻠﻧدﺗﺮ از آﻏﺎز ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺧود ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﮐﺮدﻧد،
ﺗﺮ و ﺻﺮﯾﺣﺗﺮ و ﺑﺎ ﺻدای
ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻧد:
» ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ﺑرژﻧف!
ﺷﻣﺎ و ھﻣﻪ ﺧوب ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک ﮐﺷور رو ﺑﻪ اﻧﮐﺷﺎف ﺑوده و ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺷﮐﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﺑﻪ ﮐﻣک ﺗﻣﺎم ﮐﺷور ھﺎی دوﺳت ﺧود در ﺟﮫﺎن ﺿﺮورت
دارد ،و ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﻪ از ﮐﻣک ھﺎی ھﻣﻪ ﮐﺷور ھﺎی دوﺳت ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺷﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﻧﺎ ﺑﺮاﯾن ھﻣﯾﺷﻪ ﺧواھش ﻣﻧدﯾم ﺗﺎ ﮐﺷور ھﺎی دوﺳت ﺑﺎ ﮐﻣک ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی و اﻋﺰام ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺧود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻣک ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾن ﮐﻣک ھﺎ
و اﻋﺰام ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﻪ ﻣﻧﺰﻟﮥ ﻣداﺧﻠﻪ در اﻣور داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﺑﺮود ،ﻣﺎ از ﺑﺎزوی
اﯾن ھﺎ ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺗﻣﺎم ﺷﺎن را از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺮون ﻣﯽ اﻧدازﯾم ) درﯾن ﻟﺣظﻪ ﺣﺮﮐﺗﯽ را ﺑﺎ
دﺳت راﺳت ﺧود اﺟﺮا ﮐﺮدﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﯽ دﺳت داﺷﺗﻪ اش را ﺑﻔﺎﺻﻠﮥ ٦ -٥
ﻣﺗﺮ دورﺗﺮ از ﺧود ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺳﮐﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻧد( وﻟو ﮐﻪ از ﺟﺮﻣﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺳﻪ ،اﺗﺣﺎدﺷوروی،
اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ و ﻏﯾﺮه ﺑﺎﺷﻧد .و ﺑﻌد از ﺗﺮﺟﻣﮥ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﺧود ،ﯾک ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﻋﻼوه
ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﺷﻣﺎ ﯾﮐﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺳﺧﻧﺎﻧم را ﺗﮐﺮار ﻣﯽ ﮐﻧم و ﻋﯾن ﻣطﻠب ﺧود را ﺑﺎ
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ھﻣﺎن ﺣﺮﮐت دﺳت و ﻧﺎم ﺑﺮدن از ھﻣﺎن ﮐﺷور ھﺎ ﺗﮐﺮار ﮐﺮدﻧد و اﻓﺰودﻧد :اﻟﺑﺗﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک ﮐﺷور ﻏﺮﯾب)ﻓﻘﯾﺮ( اﺳت ،وﻟﯽ ﯾک ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل و آزاد اﺳت ،و ﺑﻪ ھﯾﭻ
ﮐﺷوری اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﻪ ﺑﻧﺎم ﮐﻣک در اﻣور داﺧﻠﯽ اش ﻣداﺧﻠﻪ ﮐﻧد .ﺗﻌﯾﯾن ﺳﺮﻧوﺷت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻧﮫﺎ ﺑدﺳت ﻣﻠت اﻓﻐﺎن ﺑوده و ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣق دارﻧد ﮐﻪ در ان ﺑﺎره
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮﻧد«.
ً
ﻓورا ﮐﺎﺳﯾﮔﯾن ﺻدر اﻋظم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮐﻪ ﺷﺧص دراک و
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ،
ﺳﯾﺎﺳت ﻣدار ورزﯾده ﺑود و اداﻣﮥ ھﻣﭼو ﺑﯾﺎﻧﺎت را ﺑﺎ وﺧﺎﻣت آن ﺑﺧوﺑﯽ درک ﮐﺮده ﺑود،
رو ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﻧﺳﺗﺎن ﮐﺮده و ﺳؤال ﺧود را ﮐﻪ ﺑﮐﻠﯽ ﺧﺎرج ﻣوﺿوع و
ﭘﺮوﮔﺮام و ﺑﻪ اﺻطﻼح آب اﻧداﺧﺗن ﺑﺮ آﺗش اﻓﺮوﺧﺗﮥ ﺑود ﻣطﺮح ﮐﺮد:
» آﻗﺎی رﺋﯾس ﺟﻣﮫور!
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣﻧطﻘﮥ ﺷﺮق و
ﭼون ﺷﻣﺎ ﯾﮐﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ﻣﺟﺮب ﺑوده و
ھﻣﺟواری ﺑﺎ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد و ﭼﯾن در اﻣور دوﻟﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺟﺮﺑﻪ
ﮐﺎﻓﯽ دارﯾد و ﭼون دﯾد و ﻧﻘطﮥ ﻧظﺮﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﺳﯾﺎﺳت ﻣدار و رﺋﯾس ﺟﻣﮫور
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎ ارزش زﯾﺎد دارد ،ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯾد ﮐﻪ ﺷﻣﺎ اوﺿﺎع ﻣﻧطﻘﻪ و
اﺣواﻻت ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار و روش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧظﺮی دﯾده و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯾﮐﻧﯾد
ً
ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺷﻧﯾدن ﻧظﺮ ﺷﻣﺎ درﯾن ﺑﺎره ارﺟﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد«.
ﮐﻪ
ً
واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻣﺗﺎﻧت و ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ و ﭼﻧﺎن ﻟﮫﺟﮥ
درﯾن ﻟﺣظﻪ ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن
ً
اﺻﻼ ﮔﻣﺎن ھم
آراﻣﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺗن ﺟواب و ﺻﺣﺑت ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﮐﻠﯽ ﺣﯾﺮت آور ﺑود و
ﻧﻣﯽ رﻓت ﮐﻪ درﯾک ﭼﺷم ﺑﺮھم زدن ﺑﻪ اﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﭼﻧﯾن ﺧوﯾﺷﺗن داری ﺑﺧﺮچ دھﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد
اﯾن ﮐﻪ ھﻣﯾن ﻟﺣظﻪ ﻗﺑل ھﯾﭻ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ای رخ ﻧداده ﺑﺎﺷد .ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود
ﺧﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺧن و ﺗوﺿﯾﺢ ﭼﮔوﻧﮔﯽ اوﺿﺎع ھﺮﯾک از ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار ﺑﺷﻣول او
ﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎﻣﺳﺎﯾل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﭘس
ﮐﺷور ﺧوﯾش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﯽ ﺧود ﮐﺷور ﺷوراھﺎ از دﯾد
اﻓﻐﺎن ھﺎ و ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ ،آﻧﻘدر ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮐﻔﯽ و ﻻزم ،ﺑﺎ اﺗﮐﺎء ﺑﻪ
اﻋداد و ارﻗﺎم و اﺣﺻﺎﺋﯾﻪ ھﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺻدر اﻋظم اﺗﺣﺎدﺷوروی در اﺧﯾﺮ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اراﺋﻪ ﮐﺮدﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺷﮐﺮ و ﻗدر داﻧﯽ ﮔﻔﺗﻧد:
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» و اﻗﻌﺎً ﺗو ﺿﯾﺣﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻣﺎ آﻧﻘدرﻏﻧﯽ و ﭘﺮﻣﺣﺗوی و ﺣﺗﯽ ﻣطﺎﻟب
ﺑﮐﺮﺑود ﮐﻪ از آن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷدﯾم و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣت ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣطﺎﻟﺑﯽ رﺳﯾدﯾم و
ً
ﻗﺑﻼ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم و ﯾﺎ ﺑﺮﻧگ دﯾﮔﺮی آﻧﺮا ﺗﻌﺑﯾﺮﻣﯽ ﮐﺮدﯾم و
آن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﻪ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﺎرا ﺑﻪ راه ھﺎی ﺑﮫﺗﺮ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳت ﺗﺮی رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﺮده اﺳت«.
آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ درﻣوردﺧﺗم ﺟﻠﺳﻪ ﻣﺗذﮐﺮ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن »ﺑﺎﺧﺗم
وﭘودﮔورﻧﯽ وﮐﺎﺳﯾﮔﯾن)
ﺳﺧن وﺑﺮﺧﺎﺳﺗن ازﭘﺷت ﻣﯾﺰﺑﺰرگ ﻣذاﮐﺮات درﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﺑﺰﯾﮋﻧﯾف
ُ
رﺋﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ  ،رﺋﯾس ﺟﻣﮫور وﺻدراﻋظم وﮔﺮوﻣﯾﮐو وزﯾﺮ اﻣور ﺧﺎرﺟﮥ
ﺷوروی( ﭘﯾش ﻗدم ﺗﺮ ازﻣﺟﻣوع ھﯾﺄت ﻣذاﮐﺮاﺗﯽ ﺷوروی ،ﺑﺮﻟﺑﮥ ﻣﯾﺰ ﻧﺰدﯾک درب
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮآﻣدﻧد .ﺟﻧﺎب ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داود ﺧﺎن ازﭼوﮐﯽ ﺧودھم ﺑطﺮف درب ﺧﺮوﺟﯽ
ﺣﺮﮐت ﮐﺮده و درآﻧﺟﺎﻣﺮﺣوم ﺳﯾد وﺣﯾد ﻋﺑدﷲ و ﯾک ﻧﻔﺮاز وزرا وﻧﻔﺮﺳوم ﻣن ﺑودم ﮐﻪ
ﺟﻧﺎب رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت و ﻣﺗﺎﻧت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺑﺳﻣﯽ ھم ﺑﺮﻟب داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﻣﺣض وداع
ودﺳت دادن ﺑﺎ ﺳﻪ زﻋﯾم ووزﯾﺮﺧﺎرﺟﮥ ﺷوروی -درﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﺑﺎدﯾﮔﺮ اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت
ﺷوروی ﺑدون دادن دﺳت ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﺳﺮ وداع ﮐﺮدﻧد )ﺑطﺮف درب ﺧﺮوﺟﯽ رﻓﺗﻧد« .
آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ در اﺧﯾﺮ ﺧواﻧﻧده ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد:
»ﻣﮔﺮﺧواﻧﻧدۀ ﮔﺮاﻣﯽ !
ﺑﺮای روﺷن ﺳﺎﺧﺗن و راﺳت ﺳﺎﺧﺗن اﻧﺣﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌد از ھﻣﯾن ﻟﺣظﻪ ﺗوﺳط اﺛﺮ
ً
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﺳﺗﻪ ﺷود
ﻣﺣﺗﺮم ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻏوث ﺑﻪ اذھﺎن ﻋﺎﻣﻪ و ﻧﯾﺰ ﻧﺷﺮات ﺑﻌدی ﻣﺎﻧده و ﺑﺎﯾد
و اﺻﻼح ﮔﺮدد ھﻣﯾن ﻗدر ﻣﯽ اﻓﺰاﯾم ﮐﻪ :ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ﻧﻪ ﮐدام ﺣﺮﮐت ﺑﯽ
ﺣﺮﻣﺗﺎﻧﮥ از ﺧود ﺑﺮوز دادﻧد و ﻧﻪ از ﺟﺎی ﺧود و ﺣﺗﯽ از ﮐﺮﺳﯽ ﺧود ﺣﺮﮐت ﮐﺮدﻧد و ﻧﻪ
ﺳﺧن را ﺑﻪ آن رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣوم ﺳﯾد وﺣﯾدﷲ ﻣﻌﺎون وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﺻت
داده ﺷود ﺗﺎ او در ﺗﺷﺮﯾﻔﺎت دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ دﺳت و ﭘﺎﭼﻪ ﮔﺮدد و ﻧﻪ ھم ھﯾﺄت ﺷوروی
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﺑﺮوز ﻣﺷﮐﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ درﻣﺟﻠس ﺷود؛ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﯾک
اﻧﺣﺮاف ﻣﺣض ذھﻧﯾت ھﺎ و ﺗﺎرﯾک ﺟﻠوه دادن ﺗﺎرﯾﺦ روﺷن زﻋﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت
و ﺑس.
ﻣن ﺑﻪ ﺣﮐم وﺟدان و ﺷﮫود ﻣﺣﺗﺮم زﻧدۀ ﺣﺿور در آن ﺟﻠﺳﻪ  ، ...ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺧواﻧﻧده
و ﺷﻧوﻧدۀ اﯾن ﻣطﻠب ﻣﮫم و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺣﺿور ﺧدا و اﯾﻣﺎﻧم اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ دھم ﮐﻪ ﻣﺮﺣوم
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ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن آﻧﻘدر اﻧﺳﺎن ﻣﺗﯾن و ﺑﺎ ﺗﻣﮐﯾن و ﺑﺎﺗﺣﻣل وﻟﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﺳﺎﯾل وطن ﺟدی
و ﺷﮐﺳت ﻧﺎﭘذﯾﺮ ﺑود ﮐﻪ واژﮔون ﻧﺷﺎن دادن آﻧﺮا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﺮض و ذھﻧﯾت ﺷﺧﺻﯽ و ﯾﺎ
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﺗﻌﺑﯾﺮی دﯾﮔﺮی ﮐﺮده
ﺗﺧﺮﯾﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﺑﺮی و داﺷﺗن ﻣطﺎﻟب و ﻣدارک اﻧﺣﺮاﻓﯽ،
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم.
وﯾک ﻣوﺿوع راﺑﺻﺮاﺣت ﻋﺮض ﮐﻧم ﮐﻪ ]ﻣن[ ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن)داودﺧﺎن( ﻗﺮاﺑت
ﻗوﻣﯽ وﺷﺧﺻﯽ دارم وﻧﻪ در ﺗﻣﺎم ﺣﯾﺎﺗم ﺑﺎ اﯾن ﺣﺰب ﯾﺎ آن دﺳﺗﮔﺎه ،اﯾن ﺟﺑﮫﻪ ﯾﺎ آن ﮔﺮوه،
ﮔﺮھﯽ وﺑﺳﺗﮔﯽ داﺷﺗﻪ ام وﻓﻘط ﻣﻧﺣﯾث ﯾک ﻓﺮد اﻓﻐﺎن ،وطن و اﻓﻐﺎﻧﯾت ،دﯾن وﺧدای ﺧﺎﻟﻘم
را در ﺑدل ھﯾﭻ ﭼﯾﺰی درھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ وﺑﻪ ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﯾت ﺗﺣﺮﯾف ﻧﮐﺮده ام .ﻋﻘﯾده ﺑﻪ وﺣداﻧﯾت
ودﯾﺎﻧت را ﺑﺎ ﻗدﺳﯾت ﺧﺎک واﻓﻐﺎﻧﯾت وﺧدﻣت ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎرم را اﺳﺎس اﻧﺳﺎﻧﯾت واﻓﻐﺎﻧﯾت
ﻣﯾﺷﻣﺎرم وﺗﻣﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧم ﻧوﺷﺗﻪ ام را ﺷﺧﺻﯽ،ﺟﺎﻧﺑداری و دور از ﺻداﻗت ﺗﻌﺑﯾﺮ
ﻧﮐﻧﻧد)«...رک:آرﺷﯾف ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻣﯾﻠﯽ در اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﻣﺎره (١٢

مکثی بر ماھيت اين دوگزارش :
ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺗن اﯾن دوﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ﻣﯾﺎن اﯾن دو رواﯾت ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎی
ﺷﮐﻠﯽ وﻣﺎھوی وﺟود دارد .درﮔﺰارش آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ،در ﺳﺧﻧﺎن رھﺑﺮﺷوروی،از
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻋﻣل ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،وﺻﺮف از
ﺣﺿور اﻓﺮاد ﭘﯾﺳﮐور دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﺑﺮده ﺷده اﺳت.اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ داودﺧﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮﯾﮋﻧف،از اﻋﺰام ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷود .ﺗذﮐﺮ داودﺧﺎن از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ﺧﺎرﺟﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﯾد در ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺮﯾﮋﻧف ﻟﻔظ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮐﺎر رﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،زﯾﺮا ﮐﻠﻣﻪ ﭘﯾﺳﮐور ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﻌدن ﺷﻧﺎﺳﯽ
ً
ﻋﻣوﻣﺎ در ﺳﺎﺣﻪ ﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾس
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮐﺎر ﻧﻣﯾﺮﻓت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺣﺿوراﻓﺮاد ﭘﯾﺳﮐور
ً
وﻧدرﺗﺎ وزارت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ
زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ درﻣﮐﺎﺗب وﻟﯾﺳﻪ ھﺎی وزارت ﻣﻌﺎرف
ﻣطﺮح ﺑود،آﻧﮫم در ﻋﮫد ﺳﻠطﻧت ظﺎھﺮﺷﺎھﯽ ،ﻧﻪ در ﻋﮫد ﺟﻣﮫورﯾت داودﺧﺎن ﺗﺎ رھﺑﺮ
ﺷوروی از وﺟود وﺣﺿور آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺎدن زﯾﺮزﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎد
ﻣﯾﮐﺮد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ﺗذﮐﺮ ﻣﺮﺣوم داودﺧﺎن را از ﺣﺿور ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮای ﮐﻣک در اﻣور ﺟﯾوﻟوﭼﯽ وﻣﻌدن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﮔوﻧﻪ ﺗوﺟﯾﻪ وﺗﻔﺳﯾﺮﻣﯾﮐﻧﻧد؟
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از ﺳوی دﯾﮔﺮدر ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ،ﺟﻣﻼت اﻋﺗﺮاض آﻣﯾﺰ داودﺧﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮﯾﮋﻧف آﻧطورﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻋﺑداﻟﺻﻣدﻏوث آﻣده اﺳت،دﯾده ﻧﻣﯾﺷود.ﻏوث از ﻗول
داودﺧﺎن ﺧطﺎب ﺑﻪ ﺑﺮژﻧف ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
" آﻧﭼﻪ ﺣﺎﻻ ﺑوﺳﯾﻠﻪٔ رھﺑﺮ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ھﺮﮔﺰ ﻣورد ﻗﺑول اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﻗﺮار
ﻧﺧواھد ﮔﺮﻓت .از ﻧظﺮ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ اﯾن اظﮫﺎرات دﺧﺎﻟت ﺻﺮﯾﺢ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت".و ﺑﺎز از ﻗول داودﺧﺎن ﻣﯽ ﻓﺰاﯾد ﮐﻪ ﮔﻔت " :ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد
ﮐﻪ ﺑﻣﺎ دﯾﮐﺗﻪ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﻣﻠﮐت ﺧود را اداره ﮐﻧﯾم و ﭼﻪ ﮐﺳﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ً
اﻧﺣﺻﺎرا و
اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎﯾم .اﯾﻧﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ و در ﮐﺟﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺗﺧدام ﮐﻧﯾم
ﮐﺎ ﻣﻼ ﺣق دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود".
ﻧﺳﺑت دادن اﯾن دو ﺟﻣﻠﻪ ﺗﻧد واﻋﺗﺮاض آﻣﯾﺰ ﺑﻪ داودﺧﺎن رﺋﯾس
ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ  ،ﯾک ﺗﮫﻣت وﯾک اﻓﺗﺮای ﺑﺰرگ ﺑﻪ
دراﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و دور اﻧدﯾﺷﯽ ﺷﮫﯾد داودﺧﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺮود وھﻣﯾن دو ﺟﻣﻠﻪ -ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﻪ اﻧدازۀ ﭘﺮﺗﺎب

دو ﺑﻣب ﭼﻧد ھﺰارﮐﯾﻠوﺋﯽ ﺑﺮﮐﺎخ ﮐﺮﻣﻠﯾن

از ﺳوی رﺋﯾس

ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧطﺮﻧﺎک ﺗﻠﻘﯽ وﺗﻌﺑﯾﺮ ﺷود .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻧﺷﺎء وﻣﻧﺑﻊ ﺗﻣﺎم ﺑﺮداﺷت ھﺎی
ﻧﺎدرﺳت از ﺳﺧﻧﺎن داودﺧﺎن ﺑﻪ آدرس ﺑﺮﯾﮋﻧف ھﻣﯾن دوﺟﻣﻠﻪ ﺛﺑت ﺷده درﮔﺰارش
ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻏوث ﻣﻌﯾن وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﻪ اﺳت ﮐﻪ دﺳت آوﯾﺰ ﺳواﻻت وﺑﺮداﺷت ھﺎی
ﺗﺣﻘﯾﺮآﻣﯾﺰ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آن ﺷﮫﯾد ﺷده اﺳت ودر ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌدی ﺗﺎﺛﯾﺮی ﺳﺧت ﻣﺧﺮب
دارد.
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﺻﻣدﻏوث ﻣﯾﮔوﯾدﮐﻪ " داود ﺧﺎن ﭘس از ﮔﻔﺗن اﯾن ﺟﻣﻼت ﺑطور ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳت ،اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ھﻣﻪ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻧد .داود ﺧﺎن)ﺑﻪ ﻋﻼﻣت ﺧداﺣﺎﻓظﯽ( ﺑطﺮف
روﺳﮫﺎ ﺳﺮ ﺗﮐﺎن داد و ﺑطﺮف دروازهٔ ﺧﺮوﺟﯽ اطﺎق ﺑﺰرگ ﮐﻧﻔﺮاﻧس راھﯽ ﺷد".
وازاﯾﻧﮐﻪ اﻟﮐﺳﯽ ﮐﺎﺳﯾﮔﯾن ﺻدراﻋظم ﺷوروی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از داودﺧﺎن ﺳواﻟﯽ را ﻣطﺮح
ﻣﯾﮐﻧد و دوادﺧﺎن ھم ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯾق وھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻣﯾدھد ،اﺷﺎره ای ﻧﻣﯾﮐﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺷﺎره وﺗﺎﮐﯾد دارد ﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﺑﻌد از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳوال
ﺻدراﻋظم اﺗﺣﺎد ﺷوروی ،از ﺟﺎﺑﻠﻧد ﺷده ﺑﺎ ﺑﺮژﻧف وﭘودﮔورﻧﯽ وﮐﺎﺳﯾﮔﯾن وﮔﺮوﻣﯾﮐو
دﺳت داده ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯾﮐﻧد وﺑﺎ دﯾﮔﺮان ﺑﺎﻋﻼﻣت ﺳﺮ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯾﮔوﯾد .ودراﯾن ﻣﯾﺎن
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ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺣﺮﮐت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ از داودﺧﺎن ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳت ﺗﺎ وﺣﯾد ﻋﺑدﷲ وﺳﯾﻠﮥ اﺻﻼح آن
ﺣﺮﮐت ﺷود .ﺑﻪ اﯾن ﺟﻣﻼت آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد  »:ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ﻧﻪ ﮐدام
ﺣﺮﮐت ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺗﺎﻧﮥ از ﺧود ﺑﺮوز دادﻧد و ﻧﻪ از ﺟﺎی ﺧود و ﺣﺗﯽ از ﮐﺮﺳﯽ ﺧود ﺣﺮﮐت
ﮐﺮدﻧد و ﻧﻪ ﺳﺧن را ﺑﻪ آن رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣوم ﺳﯾد وﺣﯾدﷲ ﻣﻌﺎون وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﺻت داده ﺷود ﺗﺎ او در ﺗﺷﺮﯾﻔﺎت دﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ دﺳت و ﭘﺎﭼﻪ ﮔﺮدد و ﻧﻪ ھم ھﯾﺄت
ﺷوروی وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﺑﺮوز ﻣﺷﮐﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ درﻣﺟﻠس ﺷود؛ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل
ﯾک اﻧﺣﺮاف ﻣﺣض ذھﻧﯾت ھﺎ و ﺗﺎرﯾک ﺟﻠوه دادن ﺗﺎرﯾﺦ روﺷن زﻋﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده
اﺳت و ﺑس«.
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ﮔﺰارش آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﯾک دﭘﻠوﻣﺎت دراک ﮐﻪ درآن ﺳﻔﺮ ﺑﺣﯾث
ﻋﺿو ھﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ وﻣﺗﺮﺟم زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﯾد داودﺧﺎن ھﻣﺮاه ﺑوده اﺳت ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺳﻧد
وﻗوی ﺗﺮﯾن ﮔواھﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭼﻪ آﻗﺎی ﺻﻣدﻏوث از زﺑﺎن ﺷﮫﯾد داودﺧﺎن
ﺿﺑط ﮐﺮده اﺳت ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯾدھد.اﯾن ﺷﮫﺎدت در زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺷﮫﯾد
ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻗﺑل رخ در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﭘوﺷﯾده واز وی ھﯾﭻ ﮐس وﮐوﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ﺗﺎ ﺗﺻور ﺷود
ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺧﺎطﺮ ﭘﺎداش از ﮐﺳﯽ اﯾن ﺣﻘﺎﯾق را اﻓﺷﺎ ﻣﯾﮐﻧد .ﻣن ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ وﻣﻘﺎﻻت
وﻣﺻﺎﺣﺑﺎت ﭘﺮارزش دﭘﻠوﻣﺎت آﮔﺎه ،وطن ﭘﺮﺳت ،ﺣﻘﯾﻘﺗﮔو،ﺣق ﺷﻧﺎس وﺑﺎ وﺟدان ،ﺟﻧﺎب
ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل ﺟﻣﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﮐﻧون درﺳن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٨٠ﺳﺎﻟﮔﯽ ﻗﺮاردارد وﺿﺮورت ﺑﻪ ھﯾﭻ ﻧوع
ﺗﻣﻠق وﮔﺰاﻓﻪ ﮔوﺋﯽ ﻧدارد ﺑﺎور واﯾﻣﺎن ﮐﺎﻣل دارم واز دﯾﮔﺮھﻣوطﻧﺎن ﭘﺎک طﯾﻧت وﺻﺎف
ﻧﯾت ﺧود ﻣﯾﺧواھم ﺑدان ﺑﺎور داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ﺳﺎﺑق ﻣﺎﻣور وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋﺿو ھﯾﺋت اﻓﻐﺎﻧﯽ در
ﺳﻔﺮ داودﺧﺎن  ،ﯾﮐﯽ ازھواداران دﻟﯾﺮ وﻗدر ﺷﻧﺎس وﺣﻘﯾﻘت ﮔوی اﻓﻐﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺑدون ﺑﯾم
ً
اﯾﻣﺎﻧﺎ ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻏوث از زﺑﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﻓﻘﯾد
ﯾﺎ اﻣﯾد از ﮐﺳﯽ
در ﮐﺗﺎب ﺧود )ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺛﺑت وﺿﺑط ﮐﺮده اﺳت ،ﺧﻼف ﺣﻘﯾﻘت اﺳت وآن
ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧطﺎب ﺑﻪ رھﺑﺮ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺮزﺑﺎن آورده
اﺳت .آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧدﯾن ﻣﺮﺗﺑﻪ از طﺮﯾق ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ وﻣﺻﺎﺣﺑﻪ
ھﺎی ﺧود ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت ،ﻣﻌﮫذا ﺑﺎدرﯾﻎ ودرد ﮐﻪ آﻧﭼﻪ را
ﺻﻣدﻏوث در ﮐﺗﺎﺑش ﺛﺑت ﮐﺮده وﺑﺧورد ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﺧود داده اﺳت ،وﻟوﺧﻼف
واﻗﻌﯾت وﺣﻘﯾﻘت ھم ﺑﺎﺷد ،ﻣﮔﺮﺗواﻧﺳﺗﻪ ذھﻧﯾت واﻓﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎری ازﺧواﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﺮﺿد
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ﻣوﺿﻌﮔﯾﺮی ﺑﺮﺣق رﺋﯾس ﺟﻣﮫور داودﺧﺎن ﻣﻧﺣﺮف ﮐﻧد  .در اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﻪ آن ﻣﻘوﻟﮥ
ﻣﻌﺮوف ﻣﺻداق ﭘﯾدا ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾﻧد :
ﺧﺷت اول ﮔﺮﻧﮫد ﻣﻌﻣﺎر ﮐﺞ

ﺗﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﻣﯾﺮود دﯾوارﮐﺞ

ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان اﯾن دﯾوارﮐﺞ را راﺳت ﻧﻣود ،ﺟﺰآﻧﮐﻪ آﻧﺮا از ﺑﯾﺦ وﺑﻧﯾﺎن وﯾﺮان و
دﯾوار را از ﺳﺮ ﺗﮫداب ﮔذاری ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑدون ھﻣﯾﺎری وھﻣدﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
ھواداران آن ﺷﮫﯾد وطن ﭘﺮﺳت ﻣﻣﮐن اﺳت؟ ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم.
ﭘس ھواداران ﭘﺎک ﺿﻣﯾﺮ آن ﺷﮫﯾد راﺳﺗﯾن ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻗﺑﯾل :آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ،
آﻗﺎی ﮐﺮﯾم ﻋطﺎﺋﯽ؛ آﻗﺎی ﺗواب آﺻﻔﯽ ،آﻗﺎی داﮐﺗﺮﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم  ،آﻗﺎی ﻓﺮوغ وآﻗﺎی
ﻋﺑدﷲ ﻧواﺑﯽ وآﻗﺎی ﻣﺳﮐﯾن ﯾﺎر ﮔﺮداﻧﻧده ﺷﺑﮐﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ودﯾﮔﺮذوات ارادﺗﻣﻧد ﺑﻪ آن ﺷﺧﺻﯾت ﺷﮫﯾد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد دﺳت ھﻣت ﺑﻪ ﮐﻣﺮ زﻧﻧد ودرﭘﯽ
اﺻﻼح اﯾن ﻏﻠط ﻓﮫﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺑﺮداﺷت ﻧﺎدرﺳت ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ﺷﮫﺎدت وﮔﻔﺗﺎر وﻧوﺷﺗﺎر آﻗﺎی
ﺟﻣﯾﻠﯽ ﺑﺮآﯾﻧد و اﯾن ﺗﮫﻣت ﻧﺎﺣق را از داﻣن آن ﺷﮫﯾد ﻗﮫﺮﻣﺎن وﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ وﻋﺎﺷق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ وﺗدوﯾﺮ ﻣﯾﺰﮔﺮدھﺎی ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ آن روﯾداد
ﮐﻪ در ﮐﺗﺎب "ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺑﺷﮐل ﻧﺎدرﺳت وﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،ﭘﺎک
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
درﺗﺎﺋﯾد از ﺳﺧﻧﺎن آﻗﺎی ﺟﻣﯾﻠﯽ ﮐﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور داودﺧﺎن را در آن ﺳﻔﺮ رﺳﻣﯽ
ھﻣﺮاھﯽ ﮐﺮده و در ﻣورد ﺣﻔظ وﻗﺎر وﻣﺗﺎﻧت اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺧﻧﺎن رھﺑﺮ ﻣﺗﮐﺑﺮ
وﻓﺮﺗوت ﺷوروی و ﻧﯾﺰدرک دﻗﯾق داودﺧﺎن از اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﻪ
وﺟﮫﺎن ،دراﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑدان اذﻋﺎن ﮐﺮده اﻧد ،ﻣﯾﺧواھم از ﻗول ﯾک دﭘﻠوﻣﺎت ﻧﺎﻣوردﯾﮔﺮ اﻓﻐﺎن
ﻣﺮﺣوم ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﭘﮋواک ﺟﻣﻼﺗﯽ را ﻧﻘل ﻧﻣﺎﯾم ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﺎﻧم داﮐﺗﺮ ﭘﺮوﯾن ﭘﮋواک
درج ﮔﺮدﯾده اﺳت.
ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣذﮐور ،ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک در ﺳﻔﺮﯾﮐﻪ ﺑﺎ داودﺧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن داﺷﺗﻪ ،
ودر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺟﻧﺮال اﯾوب ﺧﺎن رھﺑﺮ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺷﮐل اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﺻﺣﺑت
ﻣﯾﮐﺮده ووی ﺳﺧﻧﺎن وی را ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﻣﯾﮐﺮده اﺳت ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺮدار
ﺟﺮﯾﺣﻪ دار ﻧﺷود ،ﺗﺣﻣل داودﺧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک زﻋﯾم
ﻣﻠﯽ ﺻﺑور ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد و ﻣﯾﮔوﯾد:
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»در شناخت شخصيت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظريه
اکثريت مردم را که من مايل بودم برآن صحت قايل شوم ،غلط يافتم که
ميگفتند» :سردار مردی احساساتی وعصبی است« اما معلوم شد که
مردی بی سنجش نبود واگر اظھار عصبيت ميکرد ،آن رانيز سنجيده به
کار می بست واحساسات او) ً
اقال با خارجيان( در مذاکرات مھم در اختيار
وزيرکنترول او بود «.پژواک ادامه ميدھد »:انصافا ً شخصی ملی
ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان نظيرومثال او را در تاريخ
افغانھا سراغ کرد) «.پورتال افغان جرمن  ١٧،نومبر (٢٠١٢
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دورۀ ﺣﯾﺎت و اﻗﺗدار داؤودﺧﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ او ھﻣﮐﺎر ﺑوده
اﻧد ،ﺑﮫﺗﺮ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﺷﺧﺻﯾت وﮐﺮﮐﺗﺮ وﻣﺗﺎﻧت داودﺧﺎن در ﻣواﻗﻊ ﺣﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻧظﺮ ﺑدھﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﻧﺟﻧﯾﺮ ﮐﺮﯾم ﻋطﺎﺋﯽ وﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل ﺟﻣﯾﻠﯽ از ھﻣﮐﺎران ﻧﺰدﯾک
داؤدﺧﺎن درﻣواﻗﻊ ﻣﺧﺗﻠف از ﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی وطن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ داودﺧﺎن در ھﺮدو دوره
زﻣﺎﻣداری ﺷﺎن ،ﺑﺮای اﻧﮐﺷﺎف وﺗﺮﻗﯽ وﺗﻌﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺧﺎﻟﺻﺎﻧﻪ وﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﻧظﺮ
ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎر آﻣوزﻧده اﺳت .ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٣ /٨/١٥
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مقالۀ چھل ويکم
شبه تاريخی" داکتر يوسفی
نقدی بر چند مقالۀ " ِ ِ
ﻣﻘدﻣﻪ:
در ﺑﺎرۀ ﻧﻘد ،ﭘﮋوھﺷﮔﺮاﯾﺮاﻧﯽ رﺿﺎ دھﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ "اﺻول ﻧﻘد وﺗﺣﻠﯾل اﺛﺮ" ﺧود
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ...» :ﻧﻘد در ﻳك ﻣﻔﮫوم ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎي ﻗﺿﺎوت و ارزﻳﺎﺑﻲ درﺑﺎره اﻋﻣﺎل ،اﻓﻛﺎر و
آﺛﺎر دﻳﮔﺮان اﺳت و آﻧﭼﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ از ﻧﻘد ﺑﻪ طور اﺧص ﻣدﻧظﺮ اﺳت :ﺳﻧﺟش و ارزﺷﻳﺎﺑﻲ
دﻗﻳق و ﻋﻠﻣﻲ درﺑﺎره آﺛﺎر و دﺳﺗﺎوردھﺎي ﻋﻠﻣﻲ ﻧوﻳﺳﻧدﮔﺎن ،ھﻧﺮﻣﻧدان و داﻧﺷﻣﻧدان در
ﺗﻣﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪھﺎي داﻧش ﺑﺷﺮي اﺳت .ﺑﻪ ﻛﻣك ﻧﻘد اﺳت ﻛﻪ ﻳك اﺛﺮ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻲﻳﺎﺑد و ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف و ﻗوت آن ﻋﻳﺎن و ﻣوﺟب اﺻﻼح ﻣداوم اﻟﮔوھﺎي داﻧش ﺑﺷﺮي ﻣﻲﺷود «.دھﻘﺎﻧﯽ
ﻧﻘد را از ﺳﻪ ُﺑﻌد ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘد ﺑﻳﺮوﻧﻲ ،ﻧﻘد دروﻧﻲ و ﺗﺣﻠﻳل ﻣﺣﺗوا ﻗﺎﺑل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﯾداﻧد .اﻟﺑﺗﻪ
ً
اﺻطﻼﺣﺎ ﺑﻪ
دراﯾﻧﺟﺎ ﻣﺮاد از ﻧﻘد ،ﻧﻘد آﺛﺎري اﺳت ﻛﻪ در ﻗﺎﻟب ﻧوﺷﺗﺎري ﭘدﻳد ﻣﻲ آﻳﻧد و
آن ﻣﺗن ﻣﻲ ﮔوﻳﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻛﺗﺎب  ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ھﺮ اﺛﺮ ﻧوﺷﺗﺎري دﻳﮔﺮ) «.رک:ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ (
ھﻣﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد ﮐﻪ »:دراﻧﺗﻘﺎد ﺑﺮﻳك اﺛﺮ ﻧوﺷﺗﺎری ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ آﮔﺎھﯽ ﻣﺳﻠﮐﯽ
در ﻣوﺿوع ﺗﺣت ﻧﻘد ﺑﺮای ﻧﺎﻗد ﺿﺮوری اﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺿﺮوري اﺳت ﺗﺎ ﻧﺎﻗد ﺗﺻوري از
ً
ﻣﺛﻼ اﯾﻧﮐﻪ ﻣؤﻟف از ﻧظﺮ ﻋﻠﻣﻲ
ﺷﺧﺻﻳت ﺻﺎﺣب اﺛﺮ ﻧﯾﺰ در اﺧﺗﻳﺎر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
وﻣﺳﻠﮐﯽ در ﭼﻪ ﺳطﺣﻲ ﻗﺮار دارد؟ ﮔﺮاﻳش ھﺎي ﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻓﻛﺮي و اﯾدﯾﺎﻟوژﯾک ﻣؤﻟف
ﭼﻳﺳت؟ ﻣوﻗﻌﻳت ﻋﻠﻣﻲ ﻣؤﻟف در ﻣﺣﺎﻓل ﻋﻠﻣﯽ-ھﻧﺮی درﭼﻪ ﺣد وﻣﻳﺰاﻧﯽ اﺳت؟ «
ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﭘﯾداﺳت ﮐﻪ آﻧﭼﻪ ارزش ﯾک ﻧﻘد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺻداﻗت ﻧﺎﻗداﺳت .ﻧﺎﻗد ﻣﯽ
ﺑﺎﯾد ھﻧﮔﺎم ﻧﻘد ﮐﺮدن اﺛﺮی ،وﺟدان ﺧود را ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎظﺮ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺷﻣﺎرد ﺗﺎ ﻗﻠﻣش در
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وادي دروغ و ﺑﮫﺗﺎن و اﻓﺗﺮا ﺣﺮﻛت ﻧﮐﻧد.
داﻧﺷﻣدان اﻓﻐﺎن ،داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،ﺑﺎری در ﯾﮐﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧوﯾش ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود
»:ﯾﮐﯽ از ﻋﻣده ﺗﺮﯾن اﺻول ﻧﻘد ﯾک اﺛﺮ،ﺗﻣﺳک دﻗﯾق ﺑﻪ ﻋﺑﺎرات وﻣﺣﺗوای اﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھﺮﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد،ﻧﻘد ﺑدون ﺗﻣﺳک ﻣﺗن ﺣﺮﻓﮫﺎی واھﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑوده وﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗوان
آﻧﺮا اﻓﺗﺮا وﺗﮫﻣت ﺧواﻧد )".داﮐﺗﺮ ﮐﺎظم،ﻓﺮق ﻧﻘدوﺣﺮف واھﯽ ،اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن
(٢٠١٠/٢/٣،
ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺷﯾوه ﻧﻘد ﯾک اﺛﺮ،آﻧﺳت ﺗﺎ ﻧﻘد ﻋﯾﻧﯽ وﻗﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎﻗد ﻣﮫﻣﺗﺮﯾن
ﮐﺎﺳﺗﯾﮫﺎ ،ﮐﻣﺑودﯾﮫﺎ و ﻧﻘطﻪ ﺿﻌف ھﺎی اﺛﺮ را ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎد داﺷت ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﭘس ﺑﺮای
ﻧﺷﺎن دادن ﻧواﻗص وﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی اﺛﺮ،آن ﺟﻣﻼت ،ﭘﺮﮔﺮاﻓﮫﺎ وﯾﺎ ﺳطور را درﻧﻘد ﺧود
اﻧﻌﮐﺎس دھد .ﮐﺎﺳﺗﯽ ﺷﺎﯾد در ﻣﺣﺗوا ﯾﺎ دروﻧﻣﺎﯾﻪ ﻣﺗن ،درﺟﻣﻼت ﯾﺎ ﭘﺮﮔﺮاﻓﮫﺎ ﻧﮫﻔﺗﻪ
ﺑﺎﺷد،ﯾﺎ در ﺷﯾوه ﺑﯾﺎن و ﭘﺮداﺧت ﻣوﺿوع ﺑﻪ ﻧظﺮ آﯾد .در ھﺮ ﺻورت ﻧﺎﻗد ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧد
ﺗﺎ ﭘﯾﺎم ﻧوﯾﺳﻧده را اﮔﺮ ﮔﻧگ وﻣﺑﮫم ﺑﺎﺷد،از ﻣﺗن ﺟﻣﻼت و ﭘﺮﮔﺮاﻓﮫﺎ ﮐﺷف ﮐﻧد و آﻧﭼﻪ در
ً
ﻣﻌﻣوﻻ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺷف
ﭘﺷت ظﺎھﺮ ﮐﻠﻣﺎت و ﺟﻣﻼت ﻣﺗن ﻧﮫﻔﺗﻪ اﺳت،آﺷﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
رﻣﺰ ﭘﻧﮫﺎن ﭘﻳﺎم ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻋﻣق ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺗون و اﺳﻧﺎد ﻧﻔوذ ﻧﻣﺎﻳد ،آﻧﺮا "ﺗﺣﻠﻳل
ﻣﺣﺗوا" ﮔوﯾﻧد.
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﮐل ﯾک اﺛﺮ ،ﻻزم اﺳت ﺑﻪ روش ﻧﮔﺎرش ﻣؤﻟف ،اﻧﺳﺟﺎم ﻣطﺎﻟب،
ﺷﻳوه ارﺟﺎع دھﻲ ،ﻧﻘل ﻗول ،ﺳﻳﺳﺗم اﺳﺗدﻻل و ﺗﺷﺮﯾﺢ وﺗﻔﺳﯾﺮ اﺳﻧﺎد ﻣورد ﺗﺣﻘﻳق ،ﺗوﺟﻪ
ﺷود .ﺷﮐل ظﺎھﺮی ﯾﺎ ادﺑﯾﺎت ﻧﮔﺎرﺷﯽ ﯾک اﺛﺮ ﻧﯾﺰ از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧورداراﺳت.
ﺷﻳواﻳﻲ و رﺳﺎﻳﻲ ﻧﺛﺮ ﻧوﯾﺳﻧده ،درﺟﻠب ﺗوﺟﻪ وﮐﺳب ﺑﺎور ﺧواﻧﻧده ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎرﻣوﺛﺮی
دارد .اﮔﺮﻧوﯾﺳﻧده دراﺻول و ﻗواﻋد ﻧﮔﺎرش ،ﮔﺰﯾﻧش واژه ھﺎ و اﺻطﻼﺣﺎت  ،زﯾﺑﺎﺋﯽ
ﺟﻣﻠﻪ ﺑﻧدي وﭘﺮاﮔﺮاف ھﺎ از ﺗوﺟﻪ ﻻزم ﮐﺎرﻧﮔﯾﺮد،در واﻗﻊ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت ﻧﺎﻗص ﺧوﯾش
اﻋﺗﻣﺎد ﺧواﻧﻧده را از دﺳت ﻣﯾدھد .ﻳك ﻣﺗن ﺧوب آﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮐﺎرﮔﯾﺮی ﮐﻠﻣﺎت و واژه
ھﺎی زﯾﺑﺎ و اﺻطﻼﺣﺎت ﻣﻧﺎﺳب و ﭘﺮﻣﻌﻧﯽ وﺑﺎﻓت واﻧﺳﺟﺎم اﯾن ﮐﻠﻣﺎت واﺻطﻼﺣﺎت ﺗوﺟﻪ
ﺧواﻧﻧده را ﺟﻠب واﻳﺟﺎد اﻋﺗﻣﺎد ﻛﻧد.
ﻧﺎﻗد ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﺟﻠب ﺑﺎور ﺧواﻧﻧده ،ﭘﯾوﺳﺗﻪ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻧﻘد را ﺑﺎزﺗﺎب دھد
وﺳﭘس ﺑﺮﻧﮐﺎت ﻗﺎﺑل ﻧﻘد ﻣﮐث ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺮای رد ﯾﺎ ﭘذﯾﺮش آن اﺳﺗدﻻل ﺧود را ﭘﯾﺷﮐش ﮐﻧد.
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ﺑدﯾﻧﺳﺎن اﮔﺮ اﻧﺗﻘﺎد ﺑﺟﺎ و ﻣﻧطﻘﯽ وﻗﺎﺑل ﭘذﯾﺮش ﺑﺎﺷد ،آﻧﺮا اﻧﺗﻘﺎد ﺳﺎﻟم ﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﺑدون ﺗﺮدﯾد
ﺳﺎزﻧده ﺧواھد ﺑود وﮐﺳﯽ ﮐﻪ اﺛﺮش ﻣورد ﻧﻘد وارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺑﺎ ھﻣﻪ
ً
ﺣﺗﻣﺎ در رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی اﺛﺮش ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در ﻧوﺑت ﺑﻌدی اﺛﺮش دارای ﮐﻣﯽ
ﻧﺎﮔواری
وﮐﺎﺳﺗﯽ اﻧدﮐﺗﺮی ﺧواھد ﺑود.
ﺳوﮔﻧد ﻣﯾﺧورم ﮐﻪ آدم ﺑدﺑﯾن وﻣﺗﻌﺻﺑﯽ ﻧﯾﺳﺗم ،و از ﺧواﻧدن ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧوب و
ﺑﺎ ﻣﺣﺗوا از ﻗﻠم ھﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺟﯾد وﺗوﺻﯾف ﻣﯾﮐﻧم  ،وﻟﯽ از ﺧواﻧدن ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺑد و ﻧﺎ
زﯾﺑﺎ و ﺑﯽ ﻣﻔﮫوم و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ ﺧوﺷم ﻧﻣﯽ آﯾد و از اﯾﻧﮐﻪ ﺳﺑب ﺿﯾﺎع وﻗت ﻣن و
دﯾﮔﺮان ﻣﯾﮔﺮدد،ﻧﺎ راﺣت ﻣﯾﺷوم واﮔﺮ وﻗت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم ﺑﻪ ﺗﺮدﯾد آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
از ﺳواﻧﺢ ﻣﺧﺗﺻﺮ داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﮐﻪ درﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮده،
ﺑﺮﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ وی در رﺷﺗﻪ رﯾﺎﺿﯽ وﻓﺰﯾک ﺗﺎ ﺳطﺢ ﻟﯾﺳﺎﻧس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درس ﺧواﻧده و
ﺑﻌد ﺑطورﻏﯾﺎﺑﯽ از ﮐﺷور آﻟﻣﺎن در رﺷﺗﻪ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ دﮐﺗورا ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،وﻟﯽ
اﮐﻧون ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ،ﻧﻪ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﻪ ﻓﺰﯾک وﻧﻪ اﻗﺗﺻﺎد،ﺑﻠﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻧﮔﺎرد .وی از
ﻋﺿوﯾت ﺧود در ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق وازﻣوﻗف و ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺰﺑﯽ ﺧود درﮐﻣﯾﺗﮥ
ﻣﺮﮐﺰی آن ﺣﺰب در دوران ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﺳﺧن ﻧﮔﻔﺗﻪ اﺳت ؟
اﻣﺎ ﻣن ﻣﯾﺧواھم ﺑﻪ اﯾن ﺑﺧش از زﻧدﮔﯽ وی اﺷﺎره ای داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم .ﺷﻧﺎﺧت ﻣن ﺑﺎ
اﮐﺑﺮﯾوﺳﻔﯽ از دوران ﻣﮐﺗب اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﮐﻪ او در ﺻﻧف ھﻔﺗم وﻣن در ﺻﻧف ﻧﮫم ﺑودم،آﻏﺎز
ﻣﯾﺷود .وی از وﻻﯾت ﻓﺮاه از وﻟﺳواﻟﯽ ﮔﻠﺳﺗﺎن واز ﭘﺷﺗون ھﺎی آﻧﺟﺎاﺳت.
ﺑﺮادرﺧورد داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ)ﻣﺣﻣداﻧورﻣﻌﻠم ﻟﯾﺳﮥ زراﻋت ھﻠﻣﻧد( ﮐﻪ ﺟوان ﺧﯾﻠﯽ
ً
ﻣوﻗﺗﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳت آن ﻟﯾﺳﻪ ﺑودم ،ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﺮد
ﺑﺷﺎش وﺳﺮﺣﺎل ﺑود ،ﺑﺮای ﻣن ﮐﻪ در١٣٥١
ﮐﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮادرﯾم)اﮐﺑﺮ،اﻧور ،اﺧﺗﺮ( وھﺮﺳﻪ ﺗﺎی ﻣﺎ ﺧﻠﻘﯽ)ﻋﺿوﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک
ﺧﻠق(اﺳﺗﯾم .او ﻣﯾﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔم اﮐﺑﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾک ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ١٨ﻣﺎھﻪ
ﺑﻪ آﻟﻣﺎن رﻓﺗﻪ اﺳت.
وﻟﯽ اﮐﺑﺮﺧﺎن ﺑﺟﺎی  ١٨ﻣﺎه ،ده ﺳﺎل در ﮐﺷورآﻟﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد وھﻣﯾن ﮐﻪ
ﺷوروی ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺎوز ﻧﻣود و ﺟﻧﺎح ﭘﺮﭼم ﺣﺰب ﺑﺮ ﺟﻧﺎح ﺧﻠﻘﯽ ﺗﻔوق ﺣﺎﺻل ﻧﻣود،
وی ﺑﺎ ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﺷﮔﻔﺗﯽ اﻧﮔﯾﺰ درﻟﺑﺎس ﯾک ﭘﺮﭼﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر،از آﻟﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺑﮥ رواﺑط
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ﮐﻪ ﻣﺣﻣود ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ در رأس آن ﻗﺮار داﺷت،
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ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾد و در ﺣﺿﺮ و ﺳﻔﺮ ﻣﺣﺷور وﻣﺣﺑوب ﻣﺣﻣود ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑود .ﭼون ﻣﺣﻣودﺑﺮﯾﺎﻟﯽ
از ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﻧﻔﺮت داﺷت ،داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ راﺑطﮥ ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻠﻘﯽ
ﺧود و ﺑﺎ زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﻗطﻊ ﻧﻣود وھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺑود ﺑﺰﺑﺎن ﭘﺷﺗو در دﻓﺗﺮ ﺧود ﺑﺎ ﮐﺳﯽ
ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .وی درﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک اﯾدﯾوﻟوگ ،ﻣدﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻧدان
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺰم ﻟﻧﯾﻧﯾﺰم درس ﻣﯾداد ،و ھﻣﯾن ﮐﻪ ﮐﺎرﻣل از ﭼﺷم ﺷوروﯾﮫﺎ
ﺑﺮاﻓﺗﺎد و داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ﺑﺟﺎﯾش ﻗﺮار ﮔﺮﻓت ،داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ از ھواداران ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص داﮐﺗﺮ
ﻧﺟﯾب ﺷد و ﺑﻪ اﻓﺷﺎﮔﺮی ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﮐﺎری ﻣﺣﻣود ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ در ﺳﻔﺮھﺎﯾش ﭘﺮداﺧت و از
اﯾن طﺮﯾق ﺧود را ﺑﻪ داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ﻧﺰدﯾک ﺳﺎﺧت،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ اﯾن ﻧﺰدﯾﮐﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ
ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﻣﯾﺎن آﻧدو ﮐﺷﯾد و داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﻋﺿوﺧﺎﻧدان ﺑﻪ اﺻطﻼح"ﺳﻠطﻧﺗﯽ " ﮔﺮدﯾد
وﻟﯽ ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﻧﺟﯾب ﷲ  ،آن ﻗدح ﺑﺷﮐﺳت و آن ﺳﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .واو ﺑﻪ ﺑﺣﯾث ﯾک
اﯾدﯾوﻟوگ ﺷﮐﺳت ﺧورده وﺑﮔﯾل ﻧﻣﯾداﻧﺳت ﭼﯽ ﮐﺎری ﺑﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ از ﺗﺮس ﻣﺟﺎھدﯾن از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد وﺧود را ﺑﻪ آﻟﻣﺎن رﺳﺎﻧد واﮐﻧون در آﻟﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد وازھﻣﯾﻧﺟﺎ
ﺑﺮای ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯾﻧوﯾﺳد .اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗش ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣد ﺑدرد ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺷور ﻣﯾﺧورد،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫﺗﺮ ﻗﺿﺎوت ﮐﺮده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻪ ﯾﮐﯽ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ اش را ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻧد،اﻣﺎ آﻧﭼﻪ را ﻣن ﺧواﻧده ام،ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ ﺗﺣﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن ﻣﻘﺎﻻت ،دل ﺷﯾﺮ و
طﺎﻗت ﻓﯾل ﻣﯾﺧواھد.

آيا مقاالت داکتر يوسفی در بارۀ تاريخ،سودمند اند؟
در ﭘﺮﺗو آﻧﭼﻪ در ﻣﻘدﻣﻪ ﻣﺗذﮐﺮﺷدم ،ﻣﯾﺧواھم ﺑﺮﭼﻧد ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ داﮐﺗﺮ اﮐﺑﺮ
ﯾوﺳﻔﯽ،ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﮥ ﻣﻌﺗﺑﺮ اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧورد ﺧواﻧﻧدﮔﺎن
ﻣﯾدھد،ﻣﮐث ﮐﻧم وﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف وﺣﺗﯽ ﻣﺿﺮ وﺗﺧﺮﯾش ﮐﻧﻧدۀ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی او را
ﺑﺧﺻوص درﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزم .
ﻣؤرخ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾس ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ،در ﻣﺳﻠک ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده وﺑﺎ
اﺳﺎﺳﺎت واﺳﻠوب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﮔﺮ دراﯾن رﺷﺗﻪ ﺗﺣﺻﯾل ﻧﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ
ﺑﺎﯾد درﯾن ﻋﺮﺻﻪ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﻣﯾﻘﯽ داﺷﺗﻪ و اﺳﺗﻌداد ﺧود را در اﯾن زﻣﯾﻧﻪ آزﻣوده ﺑﺎﺷد و
آﺛﺎری رﻗم زده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺣﯾث آﺛﺎرﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣورد ﻗﺑول ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ واﮐﺎدﻣﯾک ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ
ﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ داﮐﺗﺮ ﺳﯾﺎه ﺳﻧگ و داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮔﺎرش ﻣﻘﺎﻻت وﮐﺗب ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ
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ﺧود ﺛﺎﺑت ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎﺣب ﻣطﺎﻟﻌﺎت وﺳﯾﻊ ﺑوده و از اﺳﺗﻌداد و
ﺻﻼﺣﯾت ﻧﮔﺎرش آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺮﺧوردار اﺳﺗﻧد.
ﺣﺎﻻﻧﮐﻪ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ از ﭼﻧﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﻧﻪ رﺷﺗﻪ
وﻣﺳﻠک او ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت و ﻧﻪ اﺳﺗﻌداد ﻧوﺷﺗن در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور را دارد.
ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ -ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﮐﺎرﯾﺳت ﻣﺷﮐل و ﻣﺳﺗﻠﺰم آﮔﺎھﯽ ﺑﺮﻣﯾﺗودوﻟوژی
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺳﻠط ﺑﺮ زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت و ﺑﮐﺎرﮔﯾﺮی ﻣﻧﺎﺳب واژه ھﺎی آن زﺑﺎن ،ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﻧدی
ﺑﺮای رﺟوع ﺑﻪ اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،دﻗت در ﺗﺷﺧﯾص اﺳﻧﺎد ﺛﻘﻪ از اﺳﻧﺎد ﻧﺎ ﺛﻘﻪ ،ﺣﻘﯾﻘت از
دروغ ،طﺑﻘﻪ ﺑﻧدی اﺳﻧﺎد و ﺳﭘس ﺑﺮﺷﺗﮥ ﺗﺣﺮﯾﺮ در آوردن اﺳﻧﺎد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺗﺣرﯾف وﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻔﺎ
واھﺎﻧت ﺑﻪ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت« در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده ،ﻣن اﮐﺛﺮ
آﻧﮫﺎ را ،ﺑﺮای درﯾﺎﻓت ﯾک ﺳﺧن ﺗﺎزه وﯾک ﻧﮐﺗﮥ ﺟدﯾد ﻣﺮور ﮐﺮده ام وﻟﯽ اﻋﺗﺮاف ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ
از ﻣطﺎﻟﻌﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﯾﺰی دﺳﺗﮔﯾﺮم ﻧﺷده اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻔﮫﻣﯾده ام ﮐﻪ اوﭼﻪ ﻣﯾﺧواھد ﺑﮔوﯾد؟
ﻧﻔﮫﻣﯾدم ﮐﻪ ﮐﺟﺎی آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت؟ وﮐﺟﺎی آن ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت؟ وﮐﺟﺎی آن
ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت؟ وﭘﯾﺎم وی ﺑﻪ ﺧواﻧﻧده ﭼﯾﺳت؟ زﯾﺮاﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾک ﭼﯾﺰ اﺳت و
ﻣﺗن ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ﻣﯾﮔوﯾد .ﻧوﺷﺗﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺗن ﺑﺎ ﻋﻧوان ھﻣﺳوﺋﯽ وھﻣﺧواﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد،
ﮔﺎھﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب و زﻣﺎﻧﯽ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮق ،ﺳﺧن ﺑﺰﻧد وھﯾﭻ ﭘﯾوﻧد ﻣﻧطﻘﯽ ﻣﯾﺎن
رﺧدادھﺎ ﻏﺮب وﺷﺮق وﮐﺷورﻣﺎ در آن ﺳﺮاغ ﻧﺷود و ﻓﮐت ھﺎ وﺣﻘﺎﯾق ﺑدرد ﺑﺧور و
ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ای ﺑﺮای ﺧواﻧﻧده اراﺋﻪ ﻧﮐﻧد ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺳودﻣﻧد ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎﻋث
ﺳﺮدرﮔﻣﯽ و ﺗﻠف ﮐﺮدن وﻗت ﺧواﻧﻧده ﺷده و ﺛﻣﺮی از آن ﻣﺗﺻورﻧﯾﺳت .ﭘس ﭼﻧﯾن
ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗول ﻣﻌﺮوف ﺣﮐم آﺳﻣﺎن ورﯾﺳﻣﺎن را دارد و ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ﻧﯾﺳت و ﻻﯾق
ﻧﺷﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد.
آﻗﺎی داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ،در ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت »ﺗﺣﺮﯾف وﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻔﺎ واھﺎﻧت ﺑﻪ
اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت« ﺧوﯾش ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﻣﯾﺗودﻟوژی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﻘود اﺳت ،ﻧﻪ از»ﺗﺣرﯾف
ﺗﺎرﯾﺦ« و ﻧﻪ از »ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ« ﺗﻌﺮﯾف ﻣﺷﺧﺻﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده  ،و ﻧﯾﺰ ھﯾﭻ ﻧﻣوﻧﻪ ای از
ﺗﺣﺮﯾف ﯾﺎ ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺧﯽ را در اﺛﺮ ﯾﺎ آﺛﺎر ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﺧود ﺑطورﻣﺳﺗﻧد ﻧﺷﺎن داده
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ اﺳت ،و ھم ﻧﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ از ﻣﯾﺎن ﻣؤرﺧﯾن ﻣﺮده و زﻧدۀ اﻓﻐﺎﻧﯽ  ،ﮐدام ﺷﺎن در

پنجاه مقالۀ سيستانی

٤٦٠

ﮐدام ﯾک از آﺛﺎر ﺧوﯾش  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور را »ﺗﺣرﯾف « ﮐﺮده اﻧد؟ وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﺳﻧد وﺑﺮﮔﻪ
ﯾﯽ ﻧﺷﺎن داده ﻧﻣﯾﺗواﻧد،ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﺮا آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن وﻧﺷﺮ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻻت طوﻻﻧﯽ
وﺧﺳﺗﻪ ﮐﻧﻧده  ،ﺗﺧم ﺷک و ﺗﺮدﯾد ﻣﯽ ﭘﺎﺷد و ﻣﯾﺧواھد ذھن ﺟواﻧﺎن را ﻣﺳﻣوم ﮐﻧد؟

يوسفی تاريخ را تحريف ميکند:
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻻت داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﻓﮫﯾﻣده ﻣﯾﺷود ،آﮔﺎھﯽ ﻣوﺻوف از ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺳﯾﺎر اﺑﺗداﯾﯽ اﺳت ،وﭼون دﺳﺗﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻪ اﯾن رﺷﺗﻪ ھﺎ ﻧدارد ،ﺧودش ﺗﺎرﯾﺦ را "تحريف" ﮐﺮده اﺳت.
اﯾن واﻗﻌﯾت  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ  ،درﯾک ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮔﺮ اﻗﺎی داﮐﺗﺮ زﯾﺮﻋﻧوان
"طﻠﺳم ﺧوﻧﯾن" ﺑﺮﻣﻼ ﺷده اﺳت .اوﻣﯾﮔوﯾد »:شاه عباس بزرگ زمانی به نزد سرکردۀ
دايکندی پناه برد ،و بعد از آنکه بر تاج و تخت ايران جلوس کرد ،تمام ھمان سران
ھزاره را در دستگاه قدرت خويش مقرر داشت .اين اقدام بعد از ذکر نام ھای افراد تقرر
يافته و ارتقای آنان باعث تحريک دشمنی و خصومت سران دايزنگی ،که حريف آنھا
شمرده می شدند ،گرديده است ،عواقب آن تا امروز )اقال ٌ تا سال ترتيب گزارش:١٩١١
مترجم ( دوام داشته است«.
اﯾن دروغ ﺷﺎﺧدار را ھﺮﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺑﺎﺷد،ھدﻓش اﯾﺟﺎد ﻧﻔﺎق ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم وﺳﺮان
ھﺰاره اﺳت و ﻣؤرخ ﺑﯾطﺮف ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾد آﻧﺮا ﺑدون دﻗت و ﺑدون ﻣﻌﻠوم ﮐﺮدن ﺻﺣت وﺳﻘم
آن ﺑﺣﯾث ﯾک ﻓﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﺧود ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺑﺳﭘﺎرد،واﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ھم ﺑﺳﭘﺎرد
ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در ﺗﺮدﯾد آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌد از اﻗﺗﺑﺎس ،درﭘﺎورﻗﯽ ﯾﺎ درﻣﺗن ﻧظﺮﺧود را ﺑﻧوﯾﺳد
وﺧواﻧﻧده را آﮔﺎه ﮐﻧد ،وﻟﯽ داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧﮐﺮده اﺳت .اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﮐﻔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد واز ﺧواﻧدن آن ھﺮﮐﻪ اطﻼع اﻧدﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد،ازﺧﻧده ﮔﺮده
ﮐﻔک ﺧواھد ﺷد .ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﮐﺑﯾﺮﺷﺎه ﺻﻔوی اﯾﺮان ،ﻓﺮزﻧد ﻗﺮن  ١٧ﻣﯾﻼدی ﺑود و در
ﺳن ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾده ﺷد وﻣدت  ٤٢ﺳﺎل ﺑﺎ ﻗدرت واﺳﺗﺑدادﮐم
ﻧظﯾﺮی ﺑﺮاﯾﺮان ﺣﮐﻣﺮاﻧد وھﯾﭼﮔﺎھﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت آﻧﮫم ﺑﻪ ھﺰاره ﺟﺎت ﻧﺷده اﺳت،
آﯾﺎ ﺑﮫﺗﺮﻧﺑود ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﻗﺑل از ﻧﺷﺮآن درﯾک رﺳﺎﻧﮥ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ای
ﻣﯾﺰد و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود را در ﺑﺎره ﺷﺎه ﻋﺑﺎس ﺗﮐﻣﯾل ﻣﯾﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﮥ رﯾﺷﺧﻧد دﯾﮔﺮان ﻧﻣﯾﺷد.
از آن روز ﺑﺑﻌد ﻓﮫﻣﯾده ﺷد ﮐﻪ ﻓﮫم آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﯾﻠﯽ اﻧدک اﺳت واﮐﻧون ھم
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ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺎ درﺳت ﺗﺮﺟﻣﻪ و ﺑﻧﺎم ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺧورد ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺑدھد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑدرد ﮐس ﻧﻣﯾﺧورد و ﺧواﻧﻧده آﮔﺎه در دل ﺑﺮﯾﺷش
ﻣﯽ ﺧﻧدد.
در ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺗور زﺑﺎن ﺑﻠدﯾت دارد،وﻧﻪ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت
دری آﺷﻧﺎﺋﯽ ،ﮔﺎھﯽ آدم ﺑﺎ ﻋﺑﺎراﺗﯽ روﺑﺮو ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧودﯾوﺳﻔﯽ ھﯾﭼﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮ ﻗﺎدر
ﺑﻪ درک ﻣﻧظور وی ﻧﯾﺳت .ﺑطورﻣﺛﺎل:در ﺑﺧش ﭘﻧﺟم از ﺳﻠﺳﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت »ﺗﺣﺮﯾف وﺟﻌل
ﺗﺎرﯾﺦ  «....داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﺑﻪ اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد» :جان مالکولم مينويسد:به رضايت
خداوند ،او]شاه زمان[ميخواھد برای چند سال آينده ،ھمچنين دراين محل خيلی مصروف
خواھد ماند«.
ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ھﯾﭼﮐس ازاﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﭼﯾﺰی ﻧﺧواھد ﻓﮫﻣﯾد ،اﯾن ﺟﻣﻠﻪ از ﻟﺣﺎظ ﮔﺮاﻣﺮ
ودﺳﺗورزﺑﺎن وﻣﺑﺗدا وﺧﺑﺮﺧود ،در ادﺑﯾﺎت دری ﮐﻔﺮ ادﺑﯽ اﺳت .ﺑﺑﯾﻧﯾد » ﺑﻪ رﺿﺎﯾت
ﺧداوﻧد)ﮐﻪ اﺻل آن اﻧﺷﺎء ﷲ اﺳت(،او ﻣﯾﺧواھد ﺑرای ﭼﻧدﺳﺎل آﯾﻧده  ،ھﻣﭼﻧﯾن در
ﻣﺣل ﺧود ﻣﺻروف ﺧواھد ﻣﺎﻧد« اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﺗﺮﺟﻣﻪ اﯾﺳت از زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ
وﺧواﻧﻧده ﻣﻠﺗﻔت ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﯽ ای را اﻓﺎده ﻧﻣﯾﮐﻧد  ،زﯾﺮا ازﻟﺣﺎظ ﮔﺮاﻣﺮ و
دﺳﺗورزﺑﺎن دری ﻏﻠط اﺳت .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﺗده ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ دردﺳﺗور وادﺑﯾﺎت
دری ﻣﺷﮐﻼت دارد ،ﺑﻠﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻣﻪءﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ از زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺰ ﻧﺎ ﺑﻠد اﺳت و
ﻣﻘﺻود ﻧوﯾﺳﻧده را ﺑدرﺳﺗﯽ اﻧﻌﮐﺎس داده ﻧﻣﯾﺗواﻧد و ﺑﺷﮐل ﻧﺎ درﺳت ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺧواﻧﻧده اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾدھد.
در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯾﺮاﻣون ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎم وﺳﺳت وﻏﯾﺮ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﻘوﻟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﻪ
اﻧد ،ﻣﺛل  :ﮐﺎر ﺑوزﯾﻧﻪ ﻧﯾﺳت ﻧﺟﺎری ! ﺷﯾﺦ ﺳﻌدی ھﻔت ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش از اﻣﺮوز
ﮔﻔﺗﻪ ﺑود:
بورياباف گرچه بافنده است

نبرنــدش به کارگاه حــرير

ﺑﻠﯽ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑورﯾﺎ ﺑﺎف ھم در ﺟﻣﻠﻪ ﺑﺎﻓﻧدﮔﺎن ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ از ﻋﮫدۀ ﺑﺎﻓﺗن
اﺑﺮﯾﺷم ﺑﺮﻧﻣﯽ اﯾد وﻧﺑﺎﯾد از او اﻧﺗظﺎر داﺷت ﺗﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﻧﻔﯾس اﺑﺮﯾﺷﻣﯾن ﺑﺑﺎﻓد .ﺑﻪ ﺳﺧن
دﯾﮔﺮ ،ھﺮﮐﺳﯽ ﮐﻪ روی ﭼﻧد ﺻﻔﺣﻪ ﮐﺎﻏذ را ﺳﯾﺎه ﮐﻧد و در اﻧﺗﺮﻧت ﺑﮔذارد ،ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﻪ
ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد.
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داﮐﺗﺮ حميدﷲ مفيد ،زﺑﺎن ﺷﻧﺎس ﺟوان اﻓﻐﺎن دراﯾن ﻣورد ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:آﻧﭼﻪ ﮐﻪ
ﻧوﯾﺳﻧده ﻗﺑل از ھﻣﻪ ﻧﯾﺎز دارد ،آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻول ﻧﮔﺎرش زﺑﺎن  ،دﺳﺗور زﺑﺎن
 ،ﮔﻧﺟﯾﻧﻪ ﺑزرگ از ﻟﻐﺎت و واژه ھﺎ  ،ﻗوه ﺗﺧﯾل ﺑدﯾﻊ ،ودﻗت در ﮐﺎرﺑرد
درﺳت واژه ھﺎﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧد ،اﺛر ﻧوﯾﺳﻧده را ﺟﺎوﯾداﻧﻪ و ﭘﺎﯾدار و
ﺧواﻧﻧده را دﭼﺎر ﺷﮔﻔﺗﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺳﺗﺎﯾش وا دارد«.
ﺑﺎ در ﻧظﺮداﺷت اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ،آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ ھﯾﭼﯾک از ﺷﺮاﯾط ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ را
ﻧدارد،وﺑﮫﺗﺮ اﺳت ﻣدﺗﯽ را ﺻﺮف ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗن ﮔﺮاﻣﺮزﺑﺎن وﻓﺮاﮔﯾﺮی ﻟﻐﺎت وادب ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻣﺎﯾد.

فقدان فصاحت در کالم يوسفی:
داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی دﺳﺗور زﺑﺎن دری ﻋَ ّﯾﺎرﮐﻧد و ﯾک ﻣﻘدار
ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ادﺑﯾﺎت را ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣﺎﯾد و ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗور زﺑﺎن و ﻓن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ و ﺗﺮﺗﯾب و
ﺗﺮﮐﯾب ﺟﻣﻠﻪ ﺑﻧدی آﺷﻧﺎ ﺑﺳﺎزد ،ﺑﻌد ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧود را از ﻧظﺮ ﯾک ﻧﻔﺮ اﺳﺗﺎد رھﻧﻣﺎ ﮐﻪ
در ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﻣﮫﺎرت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد،ﺑﮔذراﻧد ،ﺳﭘس ﺑﺮای ﻧﺷﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ
اﺷﺎﻋﻪ ﺑدھد،وﻟﯽ در وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﺧود در واﻗﻊ ﺗﯾﺷﻪ
ﺑﺮﯾﺷﮥ ﺧود و رﯾﺷﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﯾﺰﻧد.
ازھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ » تحريف وجعل تاريخ «...ﺟﻣﻠﻪ دﯾﮔﺮی را ﻧﻘل و ﺑﺮ آن ﻣﮐث
ﻣﯾﮐﻧﯾم .وی ﻣﯾﻧوﯾﺳد» :وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﺎپ ﺷده ﮐﺷورﻣﺎ،ﮐﻪ ﻋدۀ ﮐﺛﯾری
از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺗوﻧﯽ را از آن ﻣﻧﺑﻊ »روﻧوﯾس« ﻣﯾﮐﻧﻧد ،درﻋﯾن ﺣﺎل
ﻣﺗذﮐر ﻣﯾﮔردﻧد ﮐﻪ ھﻣﻪ از»ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ ؟« ﮔرﻓﺗﻪ اﻧد .ﺣﺎل اﮔر»ﺳراج
اﻟﺗوارﯾﺦ« ﺑﺣﯾث ﯾک »ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس« ﻗﺑول ﺷده ﺑﺎﺷد،ﺑﺎﯾد از آن ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎ
»ﺗورات«» ،اﻧﺟﯾل« و»ﻓرﻗﺎن« ﺑدﺳﺗرس ھﻣﻪ اﺗﺑﺎع ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷود.ھﻣﻪ آﻧﭼﻪ
ً
واﻗﻌﺎ ﭼﻧﯾن ﯾک طرزدﯾد
»درﺧط« اﺳت ،ﻻﺗﻐﯾﯾر ﺑرھﻣﻪ ﺗﺣﻣﯾل ﮔردد.آﯾﺎ
ﻣﻌﻘول اﺳت؟آﯾﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷورﻣﺎ را دﯾﮔران ھم ﻣﺷﺎھده ﻧﻧﻣوده
اﻧد؟«
اﯾن ﭘﺮاﮔﺮاف ھم ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻓﺻﺎﺣت ﮐﻼم وﻧﻪ وﺿﺎﺣت ﺑﯾﺎن ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد ،و
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درﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﺷﺎﻧﮔﺮ ﻋدم آﮔﺎھﯽ وی از ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ اﺳت ،ﺧﯾﻠﯽ ﺻوری و ﺑﯽ ﻣﻔﮫوم
ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﻣﻧظور و ھدف ﻧوﯾﺳﻧده ازاﯾن ﺟﻣﻠﻪ ھﺎی ﻋﺎری از ﻣﺑﺗدا و
ﺧﺑﺮ ﭼﯾﺳت؟ آﺧﺮ اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻟﻘب داﮐﺗﺮی دارد  ،آﻧﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯾﮐﻧد ﻧﺑﺎﯾد
اﯾﻧﻘدر ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد!
ﻗﺳﻣت اول ﭘﺮاﮔﺮاف»:وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﺎپ ﺷده ﮐﺷورﻣﺎ،ﮐﻪ ﻋدۀ
ﮐﺛﯾری از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺗوﻧﯽ را از آن ﻣﻧﺑﻊ »روﻧوﯾس« ﻣﯾﮐﻧﻧد ،درﻋﯾن
ﺣﺎل ﻣﺗذﮐرﻣﯾﮔردﻧد ﮐﻪ ھﻣﻪ از»ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ؟«ﮔرﻓﺗﻪ اﻧد«.
اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ازﻧظﺮادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دری ﻏﻠط ﻣﺣض اﺳت ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻧطﻘﻪ اﯾﮐﻪ ﺧﺗم
ﺟﻣﻠﻪ را اﻋﻼم ﻣﯾﮐﻧد ،ﻣﺑﺗدای ﺟﻣﻠﻪ ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷود وﺧﺑﺮ ﺟﻣﻠﻪ ھﻧوز درک ﻧدارد .ﭘس ﺟﻣﻠﻪ
ﻓﺎﻗد ﻓﺻﺎﺣت ﮐﻼم اﺳت .ھﻣﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺷﺮوع ﺷود وﺑﺎ ﻧﻘطﻪ ﺧﺗم ﮔﺮدد» .وﻗﺗﯽ
ﺑﻪ ﮐﺗب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﺎپ ﺷده ﮐﺷورﻣﺎ ]،ﻧظﺮﺑﯾﻧدازﯾم ،دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ [ﻋدۀ ﮐﺛﯾری
از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺗوﻧﯽ را از آن ﻣﻧﺑﻊ »روﻧوﯾس« ﻣﯾﮐﻧﻧد«.
ﻗﺳﻣت دوم ﺟﻣﻠﻪ ":درعين حال متذکرميگردند که ھمه از "سراج التواريخ ؟"
گرفته اند".
ً
اوﻻ ،ﻣﻌﻧﯽ ﮔذاﺷﺗن ﻋﻼﻣﻪ
ﭼﯾﺰﯾﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﺗﻌﺟب ﺧواﻧﻧده ﻣﯾﮔﺮدد اﯾﻧﺳت ﮐﻪ
ﺳواﻟﯾﻪ ﺑﻌد از ﻧﺎم ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ﭼﯾﺳت ؟ آﯾﺎ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺑﻪ ﻣوﺟودﯾت ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﻧﺎم
"ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ" ﺷک دارد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺗﺎﮐﻧون ﭼﺷم ﺷﺎن ﺑﺎﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﯾﻔﺗﺎده و"ﺳﺮاج
اﻟﺗوارﯾﺦ " را ﯾک ﻧﺎم ﺑﯽ ﻣﺳﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد ؟
ً
ﺛﺎﻧﯾﺎ ،ھﺮﮐﺳﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ،ﻣطﻠﺑﯽ را اﻗﺗﺑﺎس ﻣﯾﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾد از
ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،وﯾﺎ اﮔﺮﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮﺑﮔوﯾد ﻓﻼن ﻣؤرخ در ﻧوﺷﺗن اﯾن ﻣطﻠب ﯾﺎ
آن ﻣطﻠب ﺑﻪ ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ اﺳت ،ﻋﯾب آن درﮐﺟﺎﺳت؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮاج
اﻟﺗوارﯾﺦ ،ﯾﮐﯽ از ﻣﻌﺗﺑﺮﺗﺮﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ از روی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
در ﻋﮫد اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن واﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺳﺮاج اﻟﻣﻠت واﻟدﯾن وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﺮن
 ١٩ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده و ﻧﺰد ﻣؤرﺧﯾن اﻓﻐﺎن وھﻣﻪ ﻣﺣﻘﻘﯾن داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺧﺎطﺮ ﻣطﺎﻟب ﻣوﺛق
ﺧود از اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧورداراﺳت .ﺑﻧﺣوﯾﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻧﺎﺧت روﯾدادھﺎی دورهء
ﺑﺎرﮐﺰاﯾﯽ – ﻣﺣﻣدزاﺋﯽ  ،ﮐدام اﺛﺮﻣﻌﺗﺑﺮدﯾﮔﺮی ﺳﺮاغ ﻧدارﯾم و ھﯾﭻ ﻣﺣﻘﻘﯽ ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
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ً
اﺻوﻻ ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾد
آن ﭼﺎره واﺛﺮ ﺑﮫﺗﺮی ﻧدارد .ھﺮﮐﺳﯾﮐﻪ ﻣطﻠﺑﯽ را از آن اﻗﺗﺑﺎس ﻣﯾﮐﻧد
ﮐﻪ آن ﻣطﻠب را از "ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ" ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت  ،ﮐﻪ درآﻧﺻورت ﺑﺮ وزن اﺛﺮش ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾد .اﻟﺑﺗﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی دﯾﮔﺮی ھم وﺟوددارﻧد ﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾس ھﺎ ﯾﺎ ﻣﺣﻘﻘﯾن روﺳﯽ و
اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ واﻗﻌﺎت ﻗﺮن  ١٩اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن-اﻧﮔﻠﯾس ﻧوﺷﺗﻪ
اﻧد ،وﻟﯽ اﮐﺛﺮ آن ﮐﺗﺎب ھﺎ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺰﺑﺎﻧﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺮﺟﻣﻪ ﻧﺷده وﺑدﺳﺗﺮس ھﻣﮔﺎن
ﻗﺮارﻧدارﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوھن ﻻل ھﻧدوﺳﺗﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ و روﯾدادھﺎی ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن -
اﻧﮔﻠﯾس را ﻧوﺷﺗﻪ  ،از ﯾﮐطﺮف ﭘس از  ١٦٠ﺳﺎل ﺑﻌداز ﺗﺎﻟﯾف آن ،آﻧﮫم دراﻣﺮﯾﮐﺎ ﺗوﺳط
داﮐﺗﺮ ﺳﯾدﺧﻠﯾل ﷲ ھﺎﺷﻣﯾﺎن دردوﺟﻠد ﺗﺮﺟﻣﻪ ﺷده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻧون ﺑداﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﺎپ
وﺗوزﯾﻊ ﻧﺷده وﺑدﺳﺗﺮس ھﻣﮔﺎن ﻗﺮارﻧدارد ،وازﺟﺎﻧب دﯾﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوھن ﻻل درﻟﻧدن
زﯾﺮﻧظﺮﻣﻠﮐﻪ وﯾﮐﺗورﯾﺎ ﺗﺎﻟﯾف ﺷده ﮐﻪ درآن ﺑﻌوض رﺷﺎدت وﺟﺎﻧﺑﺎزی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ  ،از ﺗدﺑﯾﺮ
وﺣق ﺑﺟﺎﻧﺑﯽ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت .ھﯾﭼﮐدام ازﯾن ﺗﺎرﯾﺧﮫﺎ از ﻟﺣﺎظ اطﻼﻋﺎت
دﺳت اول ﺑﻣﻘﺎم وارزش ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ وواﻗﻌﻪ ﻧﮔﺎری ﻣﺮﺣوم ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب
ﻧﻣﯾﺮﺳد .ﺑﮫﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﻪ ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧد ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺗﺟدﯾد طﺑﻊ ﺷده،
وﺟﻠد ﭼﮫﺎرم آن در ﭼﮫﺎرﻣﺟﻠد درﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﺎپ وﺑﻘﯾﻣت  ١٣٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ درﮐﺗﺎب
ﻓﺮوﺷﯽ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﻔﺮوش ﻣﯾﺮﺳد .ﺑﺧﺎطﺮ اﻋﺗﺑﺎر واھﻣﯾت ﻣطﺎﻟب ﻣﻧدرج درﯾن ﮐﺗﺎب
اﺳت ﮐﻪ ﭘوھﻧﺗون وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﻧﺎم ﻣوﻟف آن ﮐﺗﺎب ،ﻣﺮﺣوم "ﻋﻼﻣﻪ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب
ھﺰاره" ﻣﺳﻣﯽ ﺷده اﺳت.
ﺑﻪ ﻗﺳﻣت اول ﺑﺧش اﺧﯾﺮﻋﺑﺎرت ﻓوق اﻟذﮐﺮ در ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد
ﮐﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت  » :ﺣﺎل اﮔر "ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ" ﺑﺣﯾث ﯾک "ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس" ﻗﺑول
ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد از آن ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎ "ﺗورات" " ،اﻧﺟﯾل" و "ﻓرﻗﺎن" ﺑدﺳﺗرس
ھﻣﻪ اﺗﺑﺎع ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷود«.
ﺟﻣﻠﮥ ﻓوق ھم ازﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺗوی ﻧﺎدرﺳت اﺳت وھم از ﻟﺣﺎظ اﻧﺷﺎء ﻧﺎرﺳﺎ  .زﯾﺮا
اوﻵ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ھﯾﭼﯾک از ﻣورﺧﯾن اﻓﻐﺎن  ،ﺑﻠﮐﻪ ھﯾﭼﯾک از اﺗﺑﺎع ﺑﺎﺳواد اﻓﻐﺎن ﺳﺮاج
اﻟﺗوارﯾﺦ را "ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس" ﻧﮔﻔﺗﻪ اﺳت  ،ﺛﺎﻧﯾﺂ ﯾک ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎﻗﺮان ﻣﺟﯾد وﺳﺎﯾﺮ ﮐﺗب
آﺳﻣﺎﻧﯽ "ﻣﺷﺎﺑﻪ" داﻧﺳﺗن ،ﺑﯽ اﺣﺗﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻼف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺮآن ﻣﺳﻠﻣﯾن
اﺳت  ،ﺛﺎﻟﺛﺂ ﻣﻧظور از "اﺗﺑﺎع" ﺑﺎﯾد اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ھﻣﻪ اﻟﺣﻣد Àﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻧد ،اﯾن
ﻣﺮدم ﺑﻪ "ﺗورات" و "اﻧﺟﯾل" ﭼﻪ ﺿﺮورت دارﻧد ؟ راﺑﻌﺂ اﯾن ادﻋﺎی ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﻪ ﺳﺮاج
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اﻟﺗوارﯾﺦ ﺑﺎﯾد ﺑدﺳﺗﺮس ھﻣﻪ اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷود! آﯾﺎ وظﯾﻔﻪء دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت ﮐﻪ ﯾک ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑدﺳﺗﺮس ھﻣﻪ اﺗﺑﺎع ﺧود ﺑﮔذارد ،درﺣﺎﻟﯾﮐﻪ درﺣدود ٢٠
ﻓﯾﺻد ﺑﺎ ﺳواد دارد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ وظﯾﻔﻪ اﺷﺧﺎص ﺑﺎﺳواد ،و از آﻧﺟﻣﻠﻪ ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت
ﮐﻪ ﺧودﺷﺎن ﮐﺗﺎب ﻣوردﻋﻼﻗﮥ ﺧود را از ﺑﺎزار دﺳﺗﯾﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد؟ ﺣﺗﯽ دوﻟت ﻏﻧﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ
اﯾﻧﮐﺎر را ﻧﮐﺮده ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳد ﺑدوﻟت ﻓﻘﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن !؟
ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ درﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺎﺑل ،درﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﭘوھﻧﺗون و درﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﺑﻌﺿﯽ وﻻﯾﺎت ﻣوﺟود اﺳت و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺗﺎرﯾﺦ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ،اﯾﻧﮐﻪ اﻗﺎی داﮐﺗﺮ
درﺣﺎﻟﯾﮐﻪ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ را درﻧﺰد ﻣﺮدم "ﻣﻘدس" ﺟﻠوه داده  ،وﻟﯽ ﺧودش ﺗﺎﮐﻧون آﻧﺮا ﻧدﯾده ،
ﭘس ﭼﺮا ﺑﺎﻻی آن ﺗﺑﺻﺮه ﻣﯾﮐﻧد؟ آﯾﺎ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﻣﻠﺗﻔت ﺷده ﮐﻪ ﺗﺑﺻﺮۀ او ﺑﺎﻻی ﻣﺗﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧدﯾده وﻧﺧواﻧده  ،ﺑﻠﻘب داﮐﺗﺮی و ادﻋﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﯽ اش ﺻدﻣﻪ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ؟
ﺑﻪ ﻗﺳﻣت دوم ﺑﺧش اﺧﯾﺮ ﻧوﺷﺗﮥ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺗوﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯾد .او ﻣﯾﮔوﯾد  ":ھﻣﻪ
آﻧﭼﻪ "درﺧط" اﺳت  ،ﻻﺗﻐﯾﯾر ﺑرھﻣﻪ ﺗﺣﻣﯾل ﮔردد".
اﯾن ﮐﻠﻣﮥ "ﺧط" درﯾﻧﺟﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻧﯽ دارد؟ ﺧط ﮐﯽ ﯾﺎ ﺧط ﮐدام ﻣﺮﺟﻊ ؟ اﮔﺮﻣﻧظور
آﻗﺎی داﮐﺗﺮ "ﺧط " ﯾﺎ ﻣﺗن ﻣﻧدرج درﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ "ﻻﺗﻐﯾﯾﺮ ﺑﺮھﻣﻪ ﺗﺣﻣﯾل
ﮔﺮدد" ،ﭘس ﭼﺮا در ﭘﮫﻠوی ﮐﻠﻣﻪ "ﺧط" ﻧﺎم ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻘﺻداو و
ذھن ﺧواﻧﻧده روﺷن ﻣﯾﺷد؟ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻪ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ درﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ درج ﺷده،
ﺧواﻧدن و ﺑﺎورﮐﺮدن آن ﺑﺮ ھﻣﻪ "اﺗﺑﺎع " اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺗﻣﯽ و ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣﯾل اﺳت ؟
ﺑﺎزھم از ﻗﻠم اﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﮐﻪ ﺧود را ﻣؤرخ ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﮐﻧد  ،ﯾک ﻧﮐﺗﻪ ﺟﺎﻟب دﯾﮐﺮ
ﺗﺮاوش ﮐﺮده اﺳت ،ازﯾﻧﻘﺮار  " :آﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ را دﯾﮔران ھم
ﻣﺷﺎھده ﻧﻧﻣوده اﻧد؟ "
ﺟواب اﯾن ﺳواﻟﯾﻪ در ذھن اﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ دﯾﮔﺮان وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮐﺷورﻣﺎ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣوده اﻧد! ﺧواﻧﻧده از ﮐﻠﻣﮥ "دﯾﮔﺮان"  ،ھﻣﻪ ﮐﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ و ازﮐﻠﻣﮥ
"ﻣﺷﺎھده" ﭼﺷم دﯾد را ﺗﺻور ﻣﯾﺗواﻧد .ﭘس ﺳواﻻﺗﯽ ﺑﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﻪ ﻏﯾﺮ ازدو ﻧﻔﺮ
ﻣﻧﺻﺑدار اﻧﮔﻠﯾس ﮐدام ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮔﺮی ﻗﺗل ﺳﻔﯾﺮ اﻧﮔﻠﯾس را ﺑدﺳت وزﯾﺮﻣﺣﻣداﮐﺑﺮﺧﺎن
درﮐﺎﺑل دﯾده اﺳت؟ آﯾﺎ ﮐدام ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺗل ١٦ھﺰار ﻗﺷون ﻣﺟﮫﺰ اﻧﮔﻠﯾس را
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در ﻣﺳﺎﻓﮥ ﺑﯾن ﺧورد ﮐﺎﺑل  -ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﭼﺷم ﺧود دﯾده اﺳت ؟ آﯾﺎ ﮐدام ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﮫﺎدت
اﻣﯾﺮﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن را ﺑﭼﺷم ﺧود در ﮔﻠﻪ ﮔوش ﻟﻐﻣﺎن دﯾده اﺳت ؟
ازﻧﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺷﺎھده ﻧﻣودن ﯾک واﻗﻌﻪ ﺑﺎﺿﺑط و ﺛﺑت ﮐﺮدن ﯾک واﻗﻌﻪ ﻓﺮق دارد.
ﺷﺎﯾد ﯾﮐﻌده اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺣﻣﻼت ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن را ﺑﺮﻟﺷﮐﺮ اﻧﮔﻠﯾس دﯾده و ﯾﮐﯽ ﺑﻪ
دﯾﮔﺮ رواﯾت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻧد  ،اﻣﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮﺣوم ﻓﯾض ﻣﺣﻣدﮐﺎﺗب ﺑﻪ ﺿﺑط وﺛﺑت آن ﭘﺮداﺧﺗﻪ
اﺳت.
در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﺎﻻی وﻗﺎﯾﻊ ﻣﮫم ﺗﺎرﯾﺧﯽ در اﻓﻐﺎﻟﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ
ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد ،اﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾد ﺿﺑط وﺛﺑت ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ را اﺻﯾل ﺗﺮ و واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﻪ ﺗﺮ از
ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺑداﻧﻧد .ھﮐذا درﺷﺮح وﺗﺣﻠﯾل روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ درﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم،
اﺛﺮی ﺑﮫﺗﺮ و رﺳﺎﺗﺮ ازﺗﺎرﯾﺦ )ﻏﺑﺎر( ﮐﻪ ﻗﯾﺎم اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل اﻧﮔﻠﯾس درآن از ﺳﺮاج
اﻟﺗوارﯾﺦ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده ،دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﻟﯾف ﻧﺷده اﺳت.

حسادت يوسفی با مقاالت داکتر زمانی:
درﻣﻘدﻣﮥ اﯾن ﻧﻘد اﺷﺎره ﺷد ﮐﻪ :روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺷف رﻣﺰ ﭘﻧﮫﺎن ﭘﻳﺎم ﻧوﯾﺳﻧده
ﺑﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻋﻣق ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺗن و اﺳﻧﺎد ﻧﻔوذ ﻧﻣﺎﻳد ،آﻧﺮا ﺗﺣﻠﻳل ﻣﺣﺗوا ﮔوﯾﻧد .در ﺗﺣﻠﯾل
ﻣﺣﺗوا ،ﻧﺎﻗد ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﭘﯾﺎم ﻧوﯾﺳﻧده را اﮔﺮ ﮔﻧگ وﻣﺑﮫم ﺑﺎﺷد،از ﻣﺗن ﺟﻣﻼت و
ﭘﺮﮔﺮاﻓﮫﺎ ﮐﺷف ﮐﻧد و آﻧﭼﻪ در ﭘﺷت ظﺎھﺮ ﮐﻠﻣﺎت و ﺟﻣﻼت ﻣﺗن ﻧﮫﻔﺗﻪ اﺳت،آﺷﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
از اﮐﺛﺮ ﻣﻘﺎﻻت داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﮐﻪ در راﺑطﻪ ﺑﻪ ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ،ﺑوی
ﺣﺳﺎدت وﮐﯾﻧﻪ ﺗوزی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ آﯾد .ﺑﻪ
ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ ھدف اﺻﻠﯽ داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ازﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻧﺑﺎﻟﻪ دار»ﺗﺣرﯾف وﺟﻌل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻔﺎ واھﺎﻧت ﺑﻪ اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت« وﻧﯾﺰ ﻣﻘﺎﻟﮥ»اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺎرﯾﺦ« ،ﺣﺳﺎدت وﺣﺗﯽ ﺗﺧﺮﯾب ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻗﺎی
داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮﻋﻧوان »ﺗوطﺋﻪ ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس ﻋﻠﯾﻪ ﺣﮐوﻣت اﻣﺎﻧﯽ«
اﺳت.
دﻗت در ﻣﺟﻣوع ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺷﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﻪ او در
ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺷﺧص ﺑﯾطﺮﻓﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑﮫﺗﺮان از ﺧود ،ﮐﯾﻧﻪ
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وﺣﺳﺎدت ﻣﯾورزد و ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮐﻧد ﺑﺎ ﭘﯾش ﮐﺷﯾدن ﺳواﻻت ﺳﻔﺳطﻪ ﮔوﻧﻪ ،ذھﻧﯾت ﺧواﻧﻧده را
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﺮ ﻓﺮاز ﺗﺮ از وی ﺑﺎﺷﻧد  ،ﺗﺧﺮﯾب ﮐﻧد.
آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ زﯾﺮﻋﻧوان »اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﯽ در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده اﺳت،اﻣﺎ ازﻣﺗن آن
ﻓﮫﻣﯾده ﻧﻣﯾﺷود ﮐﻪ او ﭼﻪ ﭼﯾﺰ را ﺧواﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﺛﺑﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧد ؟ او درﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧود از
"اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ،وﻟﯽ درﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾک ﻧﻣوﻧﻪ ﮐوﭼک از
ﭼﻧﯾن اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ ﺑﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﺮف ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ آﻧﭼﻪ ﻧوﯾﺳﻧده
ً
ﻣﯾﮐﻧد،ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد آن را در ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺛﺑﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧد ،
درﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧود ﻣطﺮح
وﻟﯽ اﯾن ﻋﻧوان ھﻧوزھم از ﺳوی داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﺑدون ﺗﺷﺮﯾﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﯾک ﭘﺮﭼﻣﯽ
ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ دم از"دﯾﺎﻟﮐﺗﯾک" ﻣﺎرﮐس ﻣﯾﺰد ،ﻧﺑﺎﯾد ﯾک ﻣﺗن را ﺑدون ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﻋﻧوان و
اراﺋﻪ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎ و ﻣﺛﺎﻟﮫﺎ ﺑﺮای اﺛﺑﺎت آن  ،روی ﮐﺎﻏذ ﻻ ﺟواب ﺑﮔذارد! ﺷﺎﯾد ﮐﻪ او از
دﯾﺎﻟﮐﺗﯾک ھم ﭼﯾﺰی ﻧﻣﯾداﻧد!؟
اﺟﺎزه ﻣﯾﺧواھم از آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺑﭘﺮﺳم ﮐﻪ آﯾﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﯽ ﻧظﯾﺮ اﻧﻘﻼب
ﮐﺑﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾﺮ اﮐﺗوﺑﺮ در روﺳﯾﻪ و ﯾﺎ ﻧظﯾﺮ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﮐﺷورھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﭼون
 :ﺗوﻧس ،ﻣﺻﺮ ،ﻳﻣن  ،ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺳورﯾﻪ  ،ﺑظﮫور ﭘﯾوﺳﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺗﺎﮐﻧون از آن ﺑﯾﺧﺑﺮ
ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷﻧد ؟ ﭼﻪ ﻣﯾﺷد اﮔﺮ آﻗﺎی داﮐﺗﺮ از ﭼﻧد ﺗﺎی آن اﻧﻘﻼﺑﺎت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد
ﺗﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻠﺗﻔت ﻣﯾﺷدﻧد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧوع واﻗﻌﺎت را آﻗﺎی داﮐﺗﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارد
؟ ﻣﮔﺮ ﺷﺧص اﻗﺎی داﮐﺗﺮ از ﺟﻣﻠﻪء ھﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻣوﻧﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ظﺎھﺮ ﺷﺎه  ،ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﭘﺎﺷﺎه و ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﺎﻧدان اھل ﯾﺣﯾﯽ
ﻣﯾدادﻧد وﺳﭘس "ﮐودﺗﺎی ﺛور" را " اﻧﻘﻼﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾرﺛور" ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ؟ آﯾﺎ
ھدف اﻗﺎی داﮐﺗﺮ از ﻋﻧوان ﮐﺮدن "اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن " ھﻣﺎن " اﻧﻘﻼب
ﺑرﮔﺷت ﻧﺎ ﭘذﯾر ﺛور" ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ؟
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ وطن ﺧود ﻣﯾداﻧﯾم ،ﻣﺎ درﮐﺷور ﺧود ﺑﺮای ﺗﻐﯾﯾﺮ رژﯾم ﯾﺎ
ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﮐﺮده اﯾم ،وﻟﯽ ﮐودﺗﺎ ﮐﺮده اﯾم و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺷوم وﻧﺎﻣﯾﻣون آن ﮐودﺗﺎ ھﺎ را
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔوﺷت و ﭘوﺳت واﺳﺗﺧوان ﺧود در ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯾﺮ اﺣﺳﺎس ﮐﺮده اﻧد .درﮔذﺷﺗﻪ
ﺷورش ھﺎ و ﺑﻐﺎوﺗﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺮﮐﺰ داﺷﺗﻪ اﯾم ،ﺷورش ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺮﺿد دوﻟت
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ﻣﺮﮐﺰی ،اﻏﻠب ﺑﺮای ﮐﺎھش ﺳﺗم ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ وﺧﺮاج زﻣﯾن ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﮐوب دوﻟت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺰودی ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺷده اﻧد وﯾﺎ ﯾک ﻣدﻋﯽ ﺳﻠطﻧت ﺑﺮ ﺿد ﻣدﻋﯽ
دﯾﮔﺮﻗدرت ﭼﻧﯾن ﺷورش ھﺎﯾﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾدادﻧد و در اوﻟﯾن ﺑﺮﺧورد ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺮﻧوﺷت
ﺷورش وﺷورﮔﺮان ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﯾﺷﺎن آﻧﭼﻪ را در ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧود
ﻣطﺮح ﮐﺮده اﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣﺗن ﺑﻪ اﺛﺑﺎت آن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻧد ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﺧواﻧﻧده را دﭼﺎر
ﺳﺮدرﮔﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﺟﺎی دﻧﺑﺎل ﮐﺮدن ﻣوﺿوع ﻋﻧوان ،از ﺷﺎﺧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﯽ دﯾﮔﺮ ﺑﭘﺮﻧد و
اﻓﺳﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﮔﺳک ﺑﮔوﯾﻧد .ﯾﻘﯾن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اوھﺎم ﻧﮔﺎری را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾﺮد .ﺷﺎﯾد ھم ﺑﺮای دﻟﺧوﺷﯽ ﮐﺳﯽ اﯾن اوھﺎم را ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد و اﮔﺮ ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﺳوال
ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ ﺧواھد ﺑود ﮐﻪ ﯾک اﯾدﯾوﻟوگ ﭘﺮﭼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﺧﻔﺗﯽ ﺗن درداده اﺳت؟
در ﻣورد ﺑﺧش دوم ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ اﺳت »:اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺎرﯾﺦ«،
ً
اﺻﻼ
ﺑﺎزھم ﻓﮫﯾﻣده ﻧﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻣﻧظور ﺷﺎن ازﮐﺎر ﺑﺮد و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﯾن اﺻطﻼح ﭼﯾﺳت؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮔوﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯾﺷود؟ درﮐداﻣﯾک از ﻣﻘﺎﻻت داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺧﺎطب داﮐﺗﺮ
ﯾوﺳﻔﯽ اﺳت ،ﭼﻧﯾن اﺷﺎره ای را ﻧﺷﺎن داده ﻣﯾﺗواﻧد؟ دم زدن از اﻧﻘﻼب واﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻣﺎﺋﯽ
و ﮐودﺗﺎ را اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﯾدن  ،ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯾﺎن ﺑﻘدرت رﺳﯾده ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ﺛور ﺑود ،ﻧﻪ ﮐﺎر
ﯾک داﻧﺷﻣﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ زاﯾل ﮐﺮدن ﻧور ﭼﺷم ﺧود ھﺰاران ﺳﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ را از آرﺷﯾف ھﺎی
ﺑﺮﯾﺗش ﻣوزﯾم و ﯾﺎ از آرﺷﯾف ھﺎی ھﻧد ﺑﺮﯾﺗﺎﻧوی ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده واز
آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺳﺗﻧد وﺳﺮاﻧﺟﺎم ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷن ﺷدن ﯾک دورۀ ﻣﮫم ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮﮐﺷور در ﻧوع ﺧود ﮐم ﻧظﯾﺮاﺳت .اﮔﺮ ھدف از ﮐﺎر ﺑﺮد آن ﻋﻧوان ﮐﻧﺎﯾﻪ و ﮐﺗﺮه
ً
واﻗﻌﺎ ﻣﺮد ﮐﯾﻧﻪ ﺗوز
زدن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ -ﺗﺎرﯾﺧﯽ داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ ﯾوﺳﻔﯽ
وﺣﺳودی اﺳت ﮐﻪ ﭼﺷم دﯾدن ﺑﮫﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﺧود را ﻧدارد و ﺑﺎ ﺳﻔﺳطﻪ ﮔوﺋﯽ ﻣﯾﺧواھد
ذھﻧﯾت آﻧﺎﻧﯽ را ﻣﺳﻣوم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ داﻧش ﺗﺎرﯾﺦ روی آورده اﻧد و ﻣﯾﺧواھﻧد از ﺗﺎرﯾﺦ
واﻗﻌﯽ ﮐﺷور ﺧود ﺑﮫﺗﺮ وﺧوﺑﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﺑﺮﺷوﻧد و آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻧد .داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﺑﺟﺎی آﻧﮐﻪ ﺑﺎ
اراﺋﮥ ﯾک ﮐﺎر ﺑﮫﺗﺮ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ  ،ﺑﺮای ﺧود ﺟﺎﯾﯽ درﺻف ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎران
ﮐﺷور ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ورزد ﺗﺎ ﮐﺎر دﯾﮔﺮان را ﺑﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﻓﯽ ھﺎ و ﺧُﺮده ﮔﯾﺮی ھﺎی
ﻧﺎﺑﺧﺮداﻧﻪ ﮐم اھﻣﯾت ﺟﻠوه ﺑدھد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﻪ ﺧود را آدم ﺻﺎﺋب ﻧظﺮ و وارد درﻣوﺿوع
ﺟﺎ ﺑﺰﻧد  ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻣﺎم اﯾده ھﺎ وﻧظﺮﯾﺎت وی از اﯾدﯾﺎﻟوژی ای آب ﻣﯾﺧورد ﮐﻪ
ﻣدﺗﮫﺎﺳت ﺑﺎزار آن روﺑﻪ ﮐﺳﺎد ﮔذاﺷﺗﻪ وﻣﺗﺎع آن دﯾﮔﺮ ﺧﺮﯾداری ﻧدارد.
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آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ ﺑﺮای آﻧﮐﻪ درﺻﺣت اﺳﻧﺎد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدۀ داﮐﺗر زﻣﺎﻧﯽ درذھن
ﺧواﻧﻧده ﺷک و ﺗﺮدﯾد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﺟﺎی دﯾﮔﺮی در ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ« ...
اذھﺎن را ﭼﻧﯾن ﻣﻐﺷوش ﻣﯾﮐﻧد وﻣﯾﻧوﯾﺳد:
»درﺟواﻣﻊ »ﭘﯾﺷرﻓﺗﻪ« ﮐﻪ درھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ ،ﻗﺑول ﮐدام ﺳﻧد ﺑدون ﻧﺷﺎن
دادن»اﺻل« وﯾﺎ»ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ«ﺗﺻدﯾق ﺷده از »ﻣراﺟﻊ ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ«
ﻣﻣﮐن ﻧﯾﺳت،درﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ھم ،ﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﻪ»ﻧوﯾﺳﻧده«از آن
ﻣطﻠﺑﯽ»ﻧﻘل« ﻣﯽ ﮐﻧد،ﮐﻪ »ﺧواﻧﻧده« اﮔرﺧود ﺑﺧواھﻧد،از روی»رﯾﻔرﻧس«
در اﻣر ﻗﻧﺎﻋت ﺧود،ﺑﻪ آن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﻪ وﺑﻪ ﻗﻧﺎﻋت ﺧود ﭘرداﺧﺗﻪ
ﺑﺗواﻧد....ھﻣﭼو ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾک ﮐﺷور ،ﻣﯾﺗواﻧد ،ﺑرای اﯾﺟﺎد
»درزﻧﻔﺎق« در ﺟواﻣﻊ ،ﺣﺗﯽ درھﻣﺎن وﻗت ھم،درﻣطﺑوﻋﺎت وﯾﺎ ﻣراﺟﻊ
»دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک« ﻣﻣﮐن ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد،ﮐﻪ ازطرﯾق»ﻣﺧﺑران« ﻣﺣﻠﯽ درﺑدل ﭘول،
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص راھم ﺷﺎﻣل،ﻣﮐﺗوب ﭘوﺳﺗﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻌﺑﻪ »دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک«
ﺑﻧﺎء در اﺳﺗﻔﺎده ازھﻣﭼو ﻣوارد ،ﺑﺎﯾد ھرﯾک ازﻣﺎ
ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
ً
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن،دﻗت ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﻪ ﺗﺻﺎوﯾرﻣﺷﮐوک وﻧﺎدرﺳت را درﺑﺎرۀ وطن وﻣردم
ﺧود ،ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻧﭘذﯾرﯾم«.
ﺧواﻧﻧدۀ ارﺟﻣﻧد،آﯾﺎ ﻣﮔﺮ ﺳﺮ ﻣﺣﻘق را ﻣﺎر ﮔﺰﯾده ﮐﻪ ازﻣﯾﺎن اﺳﻧﺎد آرﺷﯾﻔﯽ ،اﺳﻧﺎد
ﻣﺷﮐوﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺿﺮر ﻣﺮدم وﮐﺷورش ﺑﺎﺷد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻧد و اﺷﺎﻋﻪ دھد؟ ﭘﺮاﮔﺮاف ﻓوق
اﻟذﮐﺮ ﺑﺎ وﺟود ﺗوﺻﯾﻪ ھﺎی ﺧود ﺑﺰرگ ﺑﯾﻧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﺑث ﻧﯾت ﻧﯾﺳت،زﯾﺮا ھدف
ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻋطف ﺗوﺟﻪ ﺧواﻧﻧده ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺳﺗﻧد داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی ﻣورد
ﺿﺮورت ،ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ اﺳﻧﺎد را ﻧﯾﺰ در ﻣﻘﺎﻻت ﺧود ﺑﺎزﺗﺎب داده اﺳت .از اﯾن ﮔذﺷﺗﻪ ،ھﯾﭻ
ﻣؤرﺧﯽ در ھﯾﭻ ﮐﺷور ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ و ﭘﺳﺮﻓﺗﻪ ﺟﮫﺎن ،ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﺗذﮐﺮ ﻧﺷﻣﺎره و
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮﺳﻧد آرﺷﯾﻔﯽ ،ﯾک ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ ﺗﺻدﯾق ﻧﺎﻣﻪ از »ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ« را ھم
ﺑﺮای ﻗﻧﺎﻋت ﺧواﻧﻧده درﮐﺗﺎب ﺧود ﭼﺎپ ﮐﻧد،واﮔﺮﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﺛﻼً از ھﺰار ﺳﻧد آرﺷﯾﻔﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،وﭘﮋوھﺷﮔﺮ ،ھﺰار ﺗﺎ ﺗﺻدﯾق )ﺑﮔﻔﺗﮥ ﯾوﺳﻔﯽ( ﺑﺮای ﻗﻧﺎﻋت ﺧواﻧﻧده
ﺑﺧواھد ﺿﻣﯾﻣﻪ ﮐﻧد ،ﭘس اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ای ازﺗﺻدﯾق ﻧﺎﻣﻪ
ً
ﻋﻼوﺗﺎ اﮔﺮ در ﭘﮫﻠوی ھﺮﺳﻧد
ھﺎی ﺧواھد ﺑود ﮐﻪ اﺳﻧﺎد آرﺷﯾﻔﯽ را ﻣﮫﺮ ﺗﺎﺋﯾد زده اﺳت.
ﻧﯾم ﺻﻔﺣﻪ ﺗﺣﻠﯾل و ﻧﺗﯾﺟﻪ ﮔﯾﺮی ﻣؤﻟف را ﺑدان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻧﯾم ،ﺣﺟم ﮐﺗﺎب ﺑﻪ ھﺰاران ﺻﻔﺣﻪ
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ﺧواھد رﺳﯾد ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾدھﯾﭻ ﺧواﻧﻧده ای ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺑﺎﺷد روی ﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﺎز ﻧﻣﺎﯾد .ﺑدون
ﺗﺮدﯾد ﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون از ﺳوی ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در دﻧﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﻧﺮﺳﯾده اﺳت واﮔﺮ داﮐﺗﺮ
ﯾوﺳﻔﯽ ﺳﺮاغ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھد.
ﯾوﺳﻔﯽ درﺟﺎی دﯾﮔﺮازﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ «...ﺧود ﭼﻧﯾن ﭘﺮازﯾت ﭘﺎﺷﯽ
ﻣﯾﮐﻧد" :ﻣﮐرراً ﻣﻌذرت ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﻪ اﻣﯾد اﺳت اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ  ،آﻏﺎزی را ﺑرای
ﺳﺎﺧﺗن دروازۀ ھﺎی »آرﺷﯾف ھﺎی« اﺳﻧﺎد ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺛق و رھﻧﻣود دھﻧدۀ،
در ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ روی ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺷورﻣﺎ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧد .درﯾﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎﺑر
اھﻣﯾت اﺻول  ،ﺣﺻول ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ از ﺟﮫت
»ﻓزﯾﮐﯽ« و»ﮐﯾﻣﯾﺎﯾﯽ« وﭼﻪ از روی » ﺷﻧﺎﺧت « رﺳم اﻟﺧط وﭼﺎپ ﻣﻌﻣول
ھﻣﺎن ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ﻣطرح ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد" .
ﻋﺑﺎرت ﺑﺎﻻ ،ﺻﺮف ﻧظﺮ ازﮔﻧگ ﺑودن ﭘﯾﺎم و ﻓﻘدان ﻓﺻﺎﺣت ﺑﯾﺎن،از ﻧوع ﻧوﺷﺗﻪ
ھﺎی آﺳﻣﺎن و رﯾﺳﻣﺎن اﺳت .اﯾن ﻣﻌذرت ﺧواھﯽ ﻣﮐﺮر از ﮐﯽ وﺑﺮای ﭼﯽ؟ در ﻧوﺷﺗﻪ
ھﺎی ﮐﻪ ﻣﺧﺎطب آن ﯾک ﮐﺗﻠﻪ و ﯾﺎ طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﺮدم ﻣدﻧظﺮ ﺑﺎﺷد ،ﮔﻔﺗن ﻋذرﺧواھﯽ
ﻧﺎﺑﺟﺎ اﺳت واظﮫﺎر آن ﻋذر ﺑدﺗﺮ از ﮔﻧﺎه  .ودر اداﻣﻪ آن ﺟﻣﻠﮥ )آﻏﺎزی را ﺑرای
ﺳﺎﺧﺗن دروازۀ ھﺎی »آرﺷﯾف ھﺎی« اﺳﻧﺎد ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺛق و رھﻧﻣود دھﻧدۀ،
در ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ روی ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ ﮐﺷورﻣﺎ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧد(.
اﯾن ﺟﻣﻠﻪ از ﻧظﺮ ادﺑﯾﺎت،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻧﺎرﺳﺎ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ "ھﻧﺟﺮوت" ﻣﯾﻣﺎﻧد و ﺧواﻧﻧده
ً
ﻧﻧﻣﺎﯾد،ﺣﺗﻣﺎ از ﺧﻧده دل درد ﺧواھد ﺳﺎﺧت .ﺟﻣﻠﮥ ﺑﻌدی آن ﻧﯾﺰ ﺑدﺗﺮ
را اﮔﺮدﭼﺎر ﺗﮫوع
وﺧﻧده آور ﺗﺮاز ﺟﻣﻠﮥ اوﻟﯽ اﺳت .ﺧﻼﺻﻪ ھﺮدوﺟﻣﻠﻪ از ﻧﻘطﻪ ﻧظﺮ ادﺑﯾﺎت وﻓﺻﺎﺣت
زﺑﺎن دری ﺑﯽ ﻣﻔﮫوم وﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻏﻠط ،اﺳت .از اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ادﺑﯽ واﻧﺷﺎﺋﯽ و
دﺳﺗوری وﻣﺣﺗواﺋﯽ در ﻣﻘﺎﻻت آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ  ،ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ﮐﻪ ﻓﻘط دو ﺳﻪ ﻧﻣوﻧﻪ آن را
»ﻣﺷت ﻧﻣوﻧﮥ ﺧﺮوار« ﮔﻔﺗﻪ ،ﺑﯾﺎن ﮐﺮدم و اﮔﺮ ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ھﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ و از
ﻟﺣﺎظ دﺳﺗور زﺑﺎن واﻧﺷﺎء ادﺑﯾﺎت دری ﺳﺑک وﺳﻧﮔﯾن ﮐﻧم ،ﻣﺛﻧوی ھﻔﺗﺎد ﻣن ﮐﺎﻏذ ﺧواھد
ﺷد.
زﻧﺑور درﺷت ﺑﯽ ﻣـــــروت را ﮔــو
ﺑﺎری ﭼو ﻋﺳل ﻧﻣﯽ دھﯽ ﻧﯾش ﻣزن!
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ﻣﻘﺎﻻت داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺗوطﺋﻪ ھﺎی اﻧﮔﻠﯾس ﻋﻠﯾﻪ ﺣﮐوﻣت
اﻣﺎﻧﯽ« ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ – ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺮ ارﺟﯽ اﺳﺗﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﯾﺎ
ﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮ اﺳﻧﺎد ﺧﻼف آﻧﺮا اراﺋﻪ ﻧﮐﻧد و ﺑﺮوﯾت اﺳﻧﺎد ﻣوﺛق از آرﺷﯾف ھﺎی ھﻧد
ﺑﺮﺗﺎﻧوی ﺧﻼف ﮔﻔﺗﻪ ھﺎ وﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺛﺑﺎت ﻧﺮﺳﺎﻧد ،ھﯾﭼﮐس ﺑﺎ ﻣﻧﻔﯽ
ﺑﺎﻓﯽ ھﺎی ﻏﯾﺮ ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺳطﻪ ﮔوﺋﯽ ﺧود ﺧواھﺎﻧﻪ ذره ﯾﯽ ھم از اھﻣﯾت آن ﮐﺎﺳﺗﻪ
ﻧﻣﯾﺗواﻧد.
ﮐﺎر آﻗﺎی داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺧﺻوص آﻧﭼﻪ ﺑﻪ دورۀ
اﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮔﯾﺮد ،روﺷﻣﻧد ودرﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻣﯾﺗدوﻟوژی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﻧﻪ
ﻣﺮﺣوم ﭘوھﺎﻧد ﺣﺑﯾﺑﯽ ،وﻧﻪ ﻣﺮﺣوم ﮐﮫﺰاد وﻧﻪ ﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر وﻧﻪ داﮐﺗﺮ ﺣﺳن ﮐﺎﮐړ ،ھﯾﭻ ﯾک
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد .از اﯾن ﻧظﺮﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﺎر داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ درﺗﺎرﯾﺦ دورۀ اﻣﺎﻧﯽ ﯾک
ﮐﺎر ﺑﯽ ﻧظﯾﺮاﺳت و اﮔﺮ ارزش ﻋﻠﻣﯽ ﻧﻣﯽ داﺷت ،ﻣورد ﺗﻘدﯾﺮ و ﺗﺎﺋﯾد ﭼﻧدﯾن ﺷﺧﺻﯾت
اﮐﺎدﻣﯾک ﮐﺷوراز ﺟﻣﻠﻪ :داﮐﺗﺮﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،دﮐﺗوراﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن ،ﻣن ،و ﺳﺮﻣﺣﻘق
ﺣﺑﯾب ﷲ رﻓﯾﻊ ﻣﺷﺎور ﻋﻠﻣﯽ اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺳﺎﯾﺮ ھﻣوطﻧﺎن ﭼﯾﺰ ﻓﮫم وﺗﺎرﯾﺦ
داﻧﮫﺎی ﮐﺷور ﮐﻪ ھﯾﭻ ﻗﺮاﺑت ﺳﻣﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وی ﻧدارﻧد ،ﻗﺮار ﻧﻣﯽ ﮔﺮﻓت ،درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت وﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد واﺳﺗﻔﺎدۀ ھﯾﭼﮐﺳﯽ از
اھﺎﻟﯽ ﻗﻠم ﻗﺮار ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﺑﺎ اﻧدک دﻗت درﻣﻘﺎﻻت داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯾﺷود ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت و ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی
ﺷﺎن در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ ،از ﺗﺋورﯾﮫﺎی ﻋﺎم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ آب ﻣﯾﺧورد ﮐﻪ ﻧﯾم ﻗﺮن ﭘﯾش در
ﺣوزه ھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ﺑﻪ اﯾﺷﺎن دﯾﮐﺗﻪ ﻣﯾﺷده اﺳت و اﮐﻧون
ﺗﺻورﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آن ﺗﺋورﯾﮫﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد و در آن اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ
ﻧظﯾﺮ» :ﻣﺑﺎرزات طﺑﻘﺎﺗﯽ« »،ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣوﻟده« »،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی« »،طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮐش« ،
»طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣﮔﺮ« وﮔﺮوه ھﺎی »اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔﺮ« و»اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧده« وﻏﯾﺮه ﻣورد ﺑﺣث و
ﻓﺣص ﻗﺮارﻧﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮐﻪ »ﺗﺣﺮﯾف ﯾﺎ ﺟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ« اﺳت .در ﺟواب
اﯾن ﻧوع ﺑﺮداﺷت ﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﮔﻔﺗﻪ ﺷود ﮐﻪ اﯾن ﻧوع ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری ﺑﺎ ﺑﮐﺎرﮔﯾﺮی ﺗﺮﻣﯾﻧوﻟوژی
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯾﺰم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،دﯾﮔﺮاز ﻣود اﻓﺗﺎده اﺳت وﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺮوﺷوروی ﺳﺎﺑق اﮐﻧون ﺑﻪ
ﻏﻠط ﮔﯾﺮی ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﻣﺷﻐول اﻧد وﻣﯾﺧواھﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﺧود را دوﺑﺎره از ﺳﺮ
ﺑﻧوﯾﺳﻧد.
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دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد از آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ ،آﯾﺎ ﺧود ﺷﺎن ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﻧﮔﺎﺷﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾک
دوره ﮐوﺗﺎه ﮐﺷور ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻧظﺮداﺷت ﺗﺋوری ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ را دارﻧد و اﮔﺮ داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﭘس ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻧد و ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در دورۀ ﺣﺎﮐﻣﯾت  ١٤ﺳﺎﻟﮥ ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾک ﺧﻠق ﮐﻪ ﺧودﺷﺎن اﻓﺗﺧﺎرﻋﺿوﯾت آن را داﺷﺗﻧد ،ﺑﻧﮔﺎرﻧد و در دﯾدﮔﺎه
ﻗﺿﺎوت ﺧواﻧﻧدﮐﺎن ﻗﺮار ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﺑﻌد از ﻧﻘد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن  ،ﻣﺮدم وﺻﺎﺣب
ﻧظﺮان ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻗﺿﺎوت ﮐﻧﻧد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﺷﺎن اﺳﺗﻌداد و ﺻﻼﺣﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری
را دارﻧد؟ و آﯾﺎ ﻧظﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﻣﯾدھﻧد ﻗﺎﺑل ﺑﺎور واﻋﺗﺑﺎر اﺳﺗﻧد ﯾﺎ
ﺧﯾﺮ؟
داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﮥ داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن زﻣﺎﻧﯽ،در ﻧوﺷﺗﻪ
ھﺎی ﺷﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺧواﺳﺗﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮥ داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧد وﺑﮔوﯾد ﮐﻪ او ﺗﺎرﯾﺦ را
ﺑﮫﺗﺮ ازدﯾﮔﺮان ﻣﯾداﻧد و ﺗﻼش ﮐﺮده واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﻪ ﯾک ﻧوﺷﺗﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﯾد دارای ﭼﻧﺎن و
ﭼﻧﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﮐﺗﺮ زﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑدون ﺣب و ﺑﻐض
ﺷﺧﺻﯽ ﺧﯾﻠﯽ روان و زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و ﺑدرﺳﺗﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎﯾش ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎ
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری ﻧﯾﺰ ﻣﻧطﺑق اﺳت و ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﭼﮐﺳﯽ ھم ﻧﮔﻔﺗﻪ ﯾﺎ ﻧﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ
ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی وی ﻧﺎ ﻣﻔﮫوم و ﻧﺎرﺳﺎ و ﺑﯽ ﭘﯾﺎم اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ از ﭼﻧﯾن
ﺗواﻧﺎﺋﯽ وﺻﻼﺣﯾﺗﯽ ﺑﺮﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﺟﻣﻠﻪ ﺑﻧدی ھﺎی او ،از ﻟﺣﺎظ دﺳﺗور زﺑﺎن واﺻول
ﻧﮔﺎرش دری اﻏﻠب ﻧﺎﻗص وﻧﺎ ﻣﻔﮫوم اﺳت .از ھﻣﯾن ﺳﺑب ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ از
ﻟﺣﺎظ ادﺑﯾﺎت ﻧوﺷﺗﺎری واﻧﺗﻘﺎل ﻣﻔﺎھﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﺿﻌﯾف وﻧﺎرﺳﺎ و در ﺳطﺢ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﺋﯾﻧﯽ
ﻗﺮار دارد.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﺗﺎﮐﻧون زﯾﺮﻋﻧوان »ﺟﻌل و
ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ «....ﯾﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان»اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده اﺳت ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺻورت ﻣﺳﺦ ﺷدۀ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧد وﺑﺟﺎی ﺧواﻧدن ،ﺳﺰوار اﻧداﺧﺗن در زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻧد ﮐﻪ وی ﺑﺰﻋم ﺧود
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺗﻪ ﺑﻪ ﺧورد دﯾﮔﺮان ﻣﯾدھد.
ﭼﯾﺰدﯾﮔﺮی ﮐﻪ از ﻟﺣﺎظ ﺷﮐل ،در ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﺟﻠب ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﮐﻧد ،
ﺑﮐﺎر ﺑﺮدن ﺑﯾﻣورد ﻋﻼﻣت ﮔﯾﻣﻪ » « ﯾﺎ ﻗوس ﻧﺎﺧﻧک اﺳت .ﮔﯾﻣﻪ ﯾﺎ ﻗوس ﻧﺎﺧﻧک آﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ
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ً
ﻣﻌﻣوﻻ آﻧﺟﺎ
داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ از آن ﻓﺮاوان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑﮐﺎر ﻧﻣﯾﺮود .ﮔﯾﻣﻪ ﯾﺎ ﻗوس ﻧﺎﺧﻧک
ﮐﻪ ﮐﻠﻣﻪ ﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻣﻠﻪ ﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب وﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﯽ از ﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮ ﻧﻘل ﻣﯾﮔﺮدد،
ﺑﮐﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯾﺷود وﯾﺎ درھﻧﮔﺎم ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺧﺎص واﻋﻼم ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﺋﯽ ﯾﺎ
اﺻطﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﺳﯾﺎﺳﯽ واﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﮐﺎرﻣﯾﺮود ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﻣﺎت ﻋﺎدی
وﻣﻌﻣوﻟﯽ.
ﺑﻪ اﯾن ﭘﺮﮔﺮاف او ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد »:درﺟواﻣﻊ »ﭘﯾﺷرﻓﺗﻪ«ﮐﻪ درھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ،
ﻗﺑول ﮐدام ﺳﻧد ﺑدون ﻧﺷﺎن دادن»اﺻل« وﯾﺎ»ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ«ﺗﺻدﯾق ﺷده از
»ﻣراﺟﻊ ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ« ﻣﻣﮐن ﻧﯾﺳت ،در ﺑﺧش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ھم ،ﻣﻌﻣول
اﺳت ﮐﻪ»ﻧوﯾﺳﻧده«از آن ﻣطﻠﺑﯽ»ﻧﻘل« ﻣﯽ ﮐﻧد،ﮐﻪ»ﺧواﻧﻧده«اﮔرﺧود
ﺑﺧواھﻧد،از روی »رﯾﻔرﻧس« در اﻣر ﻗﻧﺎﻋت ﺧود،ﺑﻪ آن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﻪ و
ﺑﻪ ﻗﻧﺎﻋت ﺧود ﭘرداﺧﺗﻪ ﺑﺗواﻧد....ھﻣﭼو ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾک ﮐﺷور،
ﻣﯾﺗواﻧد،

ﺑرای

ھم،درﻣطﺑوﻋﺎت

اﯾﺟﺎد
وﯾﺎ

»درزﻧﻔﺎق«
ﻣراﺟﻊ

در

ﺟواﻣﻊ،ﺣﺗﯽ
ﻣﻣﮐن

»دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک«

درھﻣﺎن
ﺑوده

وﻗت

ﻣﯾﺗواﻧد،ﮐﻪ

ازطرﯾق»ﻣﺧﺑران « ﻣﺣﻠﯽ درﺑدل ﭘول ،اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص راھم ﺷﺎﻣل،ﻣﮐﺗوب
ﭘوﺳﺗﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻌﺑﻪ »دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک« ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد«.
دراﯾن ﭘﺮاﮔﺮاف ﮐﻠﻣﺎت» :ﭘﯾﺷرﻓﺗﻪ« » ،اﺻل«» ،ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ«» ،ﻣراﺟﻊ ﺑﺎ
ﺻﻼﺣﯾت

ﻗﺎﻧوﻧﯽ«

»،ﻧوﯾﺳﻧده«،

»ﻧﻘل«،

»ﺧواﻧﻧده«،

»رﯾﻔرﻧس«،

»درزﻧﻔﺎق«  »،دﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک« » ،ﻣﺧﺑران « ھﻣﻪ ﮐﻠﻣﺎت ﻋﺎدی وﻣﺮوج روزﻣﺮه اﻧد،
اﻣﺎ او ﺑﺎ ﭼﻧﯾن روﺷﯽ ﮐﻪ ھم وﻗت ﺧود وھم وﻗت ﺧواﻧﻧده را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯾﮐﻧد ،ﺳﺑک ﺧود را
از ﺳﺎﯾﺮ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزد وﺑﺎ درﻧظﺮ داﺷت ھﻣﯾن روش ﻧﮔﺎرش وی ﻣﯾﺗوان
ﺳﺎﯾﺮ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی او را ﮐﻪ ﺑﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎراز ﻗﺑﯾل:ﺣﮐﯾم ﺳﺎﻣﻊ ،ﻋﺑداﻟﻣﻧﺎن ﮐﺮﯾم و
ﻋﺑداﻟﺮﺷﯾد ﻗدوﺳﯽ ،در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن اﺷﺎﻋﻪ داده اﺳت ،ﺗﻣﯾﺰ ﮐﺮد و ﺑﺎز
ﺷﻧﺎﺧت.

ايجاد شک درمورد ياد داشتھای مرحوم پژواک:
آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ درﻣورد ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک ﺑﺰرگ درﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان "
ﺧﺎک ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺣق ﻣﺳﻠم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟزء ﻻﯾﻧﻔک ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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اﺳت" ،ﻧﯾﺰ»ﭘﺮازﯾت « ﭘﺧش ﻧﻣوده اﺳت ،وﻓﮫﻣﯾده ﻧﻣﯾﺷود ﮐﻪ ھدف ﯾوﺳﻔﯽ از اﯾن
ﭘﺮازﯾت ﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺷﺧوارﮐﺮدن ﺗﻔﺎﻟﻪ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭼﯾﺳت؟
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳد ﮐﻪ آﻗﺎی داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﺗﻼش ﻣﯾورزد ﺑﺎ ﺳﻔﺳطﻪ ﮔوﯾﯽ و طﺮح
ﺳواﻻت ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﻓﺎﻧﮥ ﺧود ،ﺧواﻧﻧده را درﻣورد دﯾدﮔﺎه وﻧظﺮﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣطﺮح
ﮐﺷور ﻣﺗﺮدد و دو دﻟﻪ ﺳﺎزد .ﻣﺛﻼ درﻣورد ﯾﺎد داﺷت ھﺎی ﻣﺮﺣوم اﺳﺗﺎد ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن
ﭘﮋواک،ﮐﻪ ﺗوﺳط داﮐﺗﺮﭘﺮوﯾن ﭘﮋواک ﺑﻪ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷده وﺑﻪ
ﻧﺷﺮ رﺳﯾده ،درﺟﺎﯾﯽ از آن ﯾﺎدداﺷت در ﻣورد داؤودﺧﺎن ﮔﻔﺗﻪ ﺷده:
»در شناخت شخصيت وی)سردار( کشفی نو دست داد.نظريه
اکثريت مردم را که من مايل بودم برآن صحت قايل شوم ،غلط يافتم که
ميگفتند» :سردار مردی احساساتی وعصبی است« اما معلوم شد که
مردی بی سنجش نبود واگر اظھار عصبيت ميکرد ،آن رانيز سنجيده به
کار می بست واحساسات او) ً
اقال با خارجيان( در مذاکرات مھم در اختيار
وزيرکنترول او بود «.پژواک ادامه ميدھد »:انصافا ً شخصی ملی
ووطنخواه بود و بعد از وزيراکبرخان نميتوان نظيرومثال او را در تاريخ
افغانھا سراغ کرد) «.پورتال افغان جرمن  ١٧،نومبر (٢٠١٢
ﯾوﺳﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳت ﺗﺎ ﺳواﻻت ﺑﯾﮫود ه ای راﻣطﺮح ﮐﻧد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺧﻧده آور و
زادۀ

ﯾک ذھن آﺷﻔﺗﻪ و

ﻋﻘده ﻣﻧداﺳت  .ﻣﺛﻼ درﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان " ﺧﺎک

ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺣق ﻣﺳﻠم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟزء ﻻﯾﻧﻔک ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت"،
ﺳواﻻت ذﯾل را ﺑﺮای اﯾﺟﺎد ﺷک وﺗﺮدﯾد درﺧواﻧﻧده ﺑﺎ اﺳﻠوب ﻣﺧﺻوص ﺧود ،ﭼﻧﯾن
ﻣطﺮح ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت :آﯾﺎ ﭘﮋواک اﯾن ﯾﺎد داﺷت ھﺎ را در زﻣﺎن اﻗﺗدار داودﺧﺎن ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد
ﯾﺎ ﺑﻌداز آن ؟ آﯾﺎ درھﻧﮔﺎم ﻧوﺷﺗن اﯾن ﯾﺎدداﺷت ھﺎ ،او ﺟﺳﻣﺂ ﺻﺣﺗﻣﻧد ﺑوده ﯾﺎ ﻣﺮﯾض
رواﻧﯽ ﺑوده اﺳت؟ ﺑﮫﺗﺮ اﺳت ﻋﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺷﺎﻣل در ﻣﻘﺎﻟﻪء ﺧود ﯾوﺳﻔﯽ را دراﯾﻧﺟﺎ
ﺑﺎزﺗﺎب دھﯾم :
" آﻧﭼﻪ درراﺑطﻪ ﺑﻪ "ﯾﺎدداﺷت" ھﺎﺋﯾﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده از ﻣرﺣوم ﭘژواک
اﺳت  ،ﺻراﺣت ﻧداﺷت ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻧﺷده اﺳت ﮐﻪ ﻣرﺣوم ،ھﻣﯾن
"ﯾﺎدداﺷﺗﮫﺎ" را در ﭼﻪ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد ،وظﯾﻔﻪء رﺳﻣﯽ در ھﻣﺎن
زﻣﺎن ﭼﻪ ﺑوده اﺳت ؟ " و ﭼﻧد ﺳطﺮﺑﻌد ﺗﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘﺮﺳد  " :ﻣﮫﻣﺗر از ھﻣﻪ اﯾن
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اﺳت ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻘﻠم ﭘژواک ﺳﻔﯾر ﻣﻣﺗﺎز درﺣﺎﻟت ﺻﺣت ﮐﺎﻣل "ﺟﺳﻣﯽ" و"
رواﻧﯽ" ﺗﺣرﯾر ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ﯾﺎ ﺧدای ﻧﺧواﺳﺗﻪ درروزھﺎی اﺧﯾر زﻧدﮔﯽ ،
ﭘژواک ﻣﻌروف "ﻣﮫﺎﺟر؟ "
ﻧﻣﯾداﻧﯾم در روزھﺎی اﺧﯾﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺗﺎد ﭘﮋواک ﭼﻪ آﻣده ﺑود ﮐﻪ ﻧوﺷﺗن
در آن روزھﺎ ﺑﻪ ﻧظﺮداﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﻋﺟﯾب ،ﻧﺎ ﺑﺟﺎ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻌﻘول ﺟﻠوه ﻣﯾﮐﻧد؟ ﻓﻘط اﯾﻧﻘدر
ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﻪ ﺑﭘﺮﺳد :آﯾﺎ در ھﻧﮔﺎم ﻧوﺷﺗن ﻓﺷﺎرﺧون ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک ﻧورﻣﺎل ﺑوده ﯾﺎ ﻏﯾﺮ
ﻧورﻣﺎل؟ آﯾﺎ اﺳﺗﺎد ﭘﮋواک اﯾن ﯾﺎداﺷﺗﮫﺎ را ﻗﺑل از ﺷﺎور ﮔﺮﻓﺗن ﻧوﺷﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﻌد ازﺷﺎور
ﮔﺮﻓﺗن ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت؟
ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک در آن ﺧﺎطﺮه ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻠم ﺧود اوﻧوﺷﺗﻪ ﺷده و ﻧواﺳﻪ اش
ازﻣﺟﻣوع ﺧﺎطﺮات آن ﻣﺮﺣوم ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﺻﺣﺑت آﻧﺮوز درﭘورﺗﺎل )اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن( ،
آن ﺧﺎطﺮه را ﺑﺮای ﻧﺷﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑود ،اوﻵ ﭼﺮا اﯾن ﺳوال اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﻪ آن ﻧوﺷﺗﻪ
از ﭘﮋواک ﻣﺮﺣوم ﻧﯾﺳت؟ زﯾﺮا ﻣﺗن و ﻣوﺿوع آن ﯾﺎدداﺷت ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﻪ
ﺑﻘﻠم ﭘﮋواک ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺂ آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ ﺳوال ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک در آن
زﻣﺎن "ﭼﻪ ﺑوده اﺳت ؟"  ،ﯾﻌﻧﯽ درﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻣﯾﮐﺮده اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﺳوال ،ﻣﺿﺣک
وﺧﻧده آورﻧﯾﺳت  ،زﯾﺮا ﭘﮋواک ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯾت ﺻدراﻋظم وﻗت ﻣﺮﺣوم داودﺧﺎن
ﺑﺮای ﻣذاﮐﺮات ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﺮال ﻣﺣﻣداﯾوب ﺧﺎن ،ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓﺗﻪ ﺑود و
او در آن زﻣﺎن ﻣدﯾﺮ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﻪ ﺑود ﮐﻪ آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ ازﯾن
ﻣوﻗف ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک ﺧﺑﺮﻧداﺷﺗﻪ و ﺗﮐﻠﯾف ﻣﻌﻠوم ﮐﺮدن آﻧﺮا ازﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک
را ﺧوﺑﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﺑﺧود روا ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت  ،و ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻌﺮوف و ﺧدﻣﺗﮔﺎر
ﺻﺎدق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎﺳواﻻت ﺳﺑک ﺳﺮاﻧﻪ ﺧود ﺧواﺳﺗﻪ ﺗوھﯾن ﻧﻣﺎﯾد .
ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻌد از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺟﻧﺮال اﯾوب ﺧﺎن  ،ﺑﺣﯾث ﺳﻔﯾﺮﮐﺑﯾﺮ
وﻧﻣﺎﯾﻧده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣﻘﺮرﮔﺮدﯾد و ﺑﯾﺷﺗﺮ ازده ﺳﺎل درآن ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺳﭘس
ﺑﺣﯾث ﺳﻔﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دھﻠﯽ و ﺑﻌد از آن ﺑﺣﯾث ﺳﻔﯾﺮﮐﺑﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن
ً
طﺑﻌﺎ از ﺻﺣت ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑوده ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﺮده و درﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎ
درﻏﯾﺮ آن اوﺷﺧﺻﯽ ﻧﺑود ﮐﻪ درﺣﺎﻟت ﻣﺮﯾﺿﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻋﮫده ﺳﻔﺎرت را دوام ﻣﯾداد.
ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮ ﭘﮋواک ﺑﻪ ﭘذﯾﺮاﯾﯽ ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ رژﯾم ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﯾدان
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ھواﯾﯽ ﻟﻧدن ﻧﺮﻓت ،او را ﺑﮐﺎﺑل اﺣﺿﺎر ﮐﺮدﻧد و ﺑدون ﺗﺮس وﺑﯾم ﺑﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت و ﺑﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮادرﺧود ﻣﺮﺣوم ﻋﺗﯾق ﷲ ﭘﮋواک رﻓت و اﻗﺎﻣت اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺮد ،ﭼوﻧﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن درﮐﺎﺑل
از ﺧود ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺧﺻﯽ ﻧداﺷت .درﮐﺎﺑل ﻣﺮﯾض ﺷد و ﺑﺮای ﺗداوی ﺑدھﻠﯽ رﻓت و ازآﻧﺟﺎ ﺑﻪ
ﻧﯾوﯾﺎرک ﭘﻧﺎھﻧده ﺷد .و درﻣدت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﻘﺎﻻت واﺷﻌﺎر او در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺟدی ﺑﺎ اﺷﻐﺎل
ﺷوروی در ﻧﺷﺮات ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻧﺷﺮه ﺷده و ﺑﻪ ھﻣﮔﺎن ﻣﻌﻠوم اﺳت .ﺳواﻻت آﻗﺎی
داﮐﺗﺮﯾوﺳﻔﯽ ﮐﻪ درﻣورد ﺻﺣت ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﺑﺮازﻧدۀ ﮐﺷور طﺮح
ﮐﺮده ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾﺮ ﻣوارد دﯾﮔﺮ ،از ﺑﯽ ﺧﺑﺮی و ﺑﯽ ﻣﺑﺎﻻﺗﯽ او ﻧﻣﺎﻧﯾدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد ،وﻧﻣودار
اﯾن واﻗﻌﯾت اﺳت ﮐﻪ او ﻧﻣﯾداﻧد ازﻗﻠﻣش ﭼﮔوﻧﻪ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .
ﻧواﺳﮥ ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک درﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎرﺑﺮﮐﺗﺎب ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺻﻠﯽ از زﻧدﮔﯽ ﯾک اﻓﻐﺎن
ﻣﮫﺎﺟﺮ ،ﮐﻪ ﺗﺎزه درﮐﺎﺑل از ﭼﺎپ ﺑﺮآﻣده اﺳت ،ﻣﯾﻧوﯾﺳدﮐﻪ »:ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯾﺮ زﻧدﮔﯽ
ً
ً
وﻣﻌﻧﺎ ھﻣﭼﻧﺎن
روﺣﺎ
اﺳﺗﺎدﭘﮋواک دراﯾﺎم ﭘﯾﺮی وﻣﺣﺮوﻣﯾت وﻣﮫﺎﺟﺮت ﮔذﺷت ،ﻟﯾﮐن
اﺳﺗوار ﺑود ودﺳت ﺣوادث ﻧﺗواﻧﺳت از ﻋظﻣت ﺑﯾﻧش وداﻧﺷش ﺑﮐﺎھد .درﻧﺎﻣﻪ ای ﺧطﺎب
ً
ً
روﺣﺎ وﻣﻌﻧًﺎ
ﺟﺳﻣﺎ ﻧﺎﺗوان وﺑﯾﻣﺎرم
ﺑﻪ ﻣن)ﻓﺮھﺎد( از اﺣوال ﺧود ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﻪ وﺑد »:اﮔﺮ
اﺳﺗوارم واز ﻧﻌﻣت اﻣﯾد ﺑﻪ آزادی وطن وﻣﺮدم آن ﺑﺮﺧوردار .از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺎره ﻧﻣﺎز
ﻣﯾﮐﻧم وﻟﯾﻌﻘﺎﯾد واﻓﮐﺎرم را ﺑﻪ ﻧﯾﺮوی آزادی واﯾﻣﺎن ﺑدون ﺗﻠﺑﯾس وﻟﺑﺎس وﺗﺮس وھﺮاس
ﺑﺧﯾﺮﻣﺮدم وﻣﯾﮫن اﺑﺮاز وﻏﻠﺑﮥ ﺣق را ﺑﺮ ﺑﺎطل ،ظﻔﺮ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎرت ھﺎی ﻣﻌﻧوی،
داﻧش را ﺑﺮﺑﯾداﻧﺷﯽ ﺗﻠﻘﯾن وارزو وﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.ﭼون از ﭘﯾﺮی ﯾﺎرای آﺧﺗن ﺳﺮاﻓﺷﺎﻧدن
ﻧدارم از ﻧﯾﺎم ﺑﻪ ﻗﻠﻣدان رو آورده ام ووطن ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﺿﻣﯾﺮ ﺧود آرام وآزاد ﻣﯽ
ﺧواھم)«.ص ٨ﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎر(
درﯾﺎدداﺷت ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک ﯾک ﻧﮐﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﻧظﺮﺷﺧص ﺧود او درﻣورد ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
درج اﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾد  ":ﺑرای آﻧﮐﻪ ﻣردم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺟﻠب ﺷوﻧد ،ﺻرف ﭘول
ﮐﺷور ﻓﻘﯾری ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺳت ﻧﯾﺳت  .ﺑﻌﻘﯾدۀ ﻣن ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن و ﺗطﺑﯾق
ﻗواﻧﯾن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطورﻓوری وﺿﻊ وﻣوردﻋﻣل ﻗرارﮔﯾرد ﮐﻪ ﻣردم
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن درﭘﯾوﺳﺗن ﺑﯾک ﮐﺷورﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑراﺳﺎس ﻣﺳﺎوات وﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣراﻋﺎت آزادﯾﮫﺎی اﺳﺎﺳﯽ وﺣﻘوق ﺑﺷری ﺗﺎﺧﯾر و ﺗﻌﻠل ﻧﮐﻧﻧد.
ﺑدون اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﻗواﻧﯾن  ،دﯾﮔر طواﯾف اﻓﻐﺎن )ﻏﯾرﭘﺷﺗون( از ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﯾم
وھراس ﺑﯾﺷﺗری ﻣواﺟﻪ ﺧواھﻧد ﺷد ،زﯾرا ﻧﻔوس ﭘﺷﺗون دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﭼﻧد
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ﺧواھد ﺷد و ﺑﺎ اﮐﺛرﯾﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗرﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﻧﺳو داﺷﺗﻪ اﺳت  ،ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ اﻗوام
دﯾﮔر ﻣﻣﻠﮐت را ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺧود ﺧواھﻧد آورد ،و ازاﯾﻧرو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ
وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت ،واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋزﯾزﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺧواھد
ﮔردﯾد".
ﮐﺳﺎﻧﯾﮐﻪ ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد ،او ﺟﺮأت ﺑﯾﺎن ھﻣﯾن ﻣطﺎﻟب را ﺑﻪ
ﺻدراﻋظم و ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت ھم داﺷت  ،ﺑﻠﮐﻪ ﻋﯾن ﻧظﺮ ﺧود را درﻣواﻗﻌش ﺑﯾﺎن ﮐﺮده و از
ھﻣﯾن ﺑﺎﺑت ﺑود ﮐﻪ او را درﮐﺎﺑﯾﻧﻪ راه ﻧﻣﯽ دادﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﮐﻪ وزﯾﺮﺧﺎرﺟﻪ ﺑﮫﺗﺮی از او
ﻧداﺷﺗﯾم .
دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد از داﮐﺗﺮ ﯾوﺳﻔﯽ ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ دﻟﯾل ﺗﺎن ﺑﺮای ﻋدم ﭘذﯾﺮش ﻧظﺮاﺳﺗﺎد
ﭘﮋواک ،ﺟﺰ اﯾﺟﺎد ﺷک وﺗﺮدﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓﺮھﻧﮔﯽ
ﮐﺷور ﭼﻪ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد؟ آﯾﺎ ﮐدام ﺟﻣﻠﻪ آن از ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻧظﺮﺗﺎن دروغ و ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ آﯾد؟ وآﯾﺎ آﻧﺮا ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﺻور ﻣﯾﮐﻧﯾد؟ داﮐﺗﺮ
ﯾوﺳﻔﯽ اﯾن ﺳواﻻت را در ﻣورد ﻣﺮﺣوم ﭘﮋواک وﯾﺎد داﺷت ھﺎی او درﺣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﻪ ﻣدﻋﯽ اﺳت ﺳﺧت ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣوﻣﯽ اﺣﺗﺮام واﺧﻼص دارد .واﯾن ادﻋﺎ ﮐﻣﺗﺮ از ﯾک
دروغ ﺧﻧده دار ﻧﯾﺳت.
از ﻣﺛﺎﻟﮫﺎی ﻓوق ﻣﯾﺗوان ﻧﺗﯾﺟﻪ ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﻓﮫم آﻗﺎی ﯾوﺳﻔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎﭼﯾﺰ اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص ﺧود را ﻣﻼک ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺧورد ﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑدھد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑدرد
ﮐس ﻧﻣﯾﺧورد وﺧواﻧﻧده آﮔﺎه در دل ﺑﺮﯾﺷش ﻣﯽ ﺧﻧدد .ﺧﺗم
٢٠١٤ /٨/٢٣
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مقالۀ چھل ودوم

انقراض اقتدار ھزار سالۀ کيانيان درسيستان
ﯾﮐﯽ ازطواﻳف ﺑوﻣﯽ وﺧﻳﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ھﻣﺎﻧﺎ طﺎﻳﻔﻪ ﮐﻳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺧود را
از اﻋﻘﺎب ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﯽ ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن ﺳﯽ ﻗﺮن ﻗﺑل ﻣﯽ داﻧﻧد .در ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﻧﺳﺗون
ﻣﺻﺮوف ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب ﺧود در۱۸۰۹ﺑود ،رﺋﻳس ﻧﺎﻣداراﻳن طﺎﻳﻔﻪ ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﮐﻳﺎﻧﯽ ﺑود
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻧﻳن ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺮﺧود ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻳد و ﺑﺎ ﻳک ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻳﺮوی ﻣﺣﻠﯽ ﺧود درﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﺮﮐﺰ
آن روزی ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺳﮐﻧﯽ داﺷت .اﻳن ﺷﺧص دﺧﺗﺮ ﺧود را ﺑﻪ ﺷﺎھﺰاده ﮐﺎﻣﺮان ﭘﺳﺮﺷﺎه
ﻣﺣﻣود ﺑﻪ زﻧﯽ داد و ﺑﻌد ھم درﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﺷﺎه ﻣﺣﻣود وﺷﺎه ﮐﺎﻣﺮان ﺳدوزاﺋﯽ ﺑﺎ ﭘول
وﻗﺷون ﮐﻣک ﺷﺎن ﮐﺮد[١].

سيستان وطن اصلی کيانيان:
ﺑﻧﺎﺑﺮ رواﯾﺎت ﻣذھﺑﯽ زرﺗﺷﺗﯾﺎن و داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﮐﮫن ﺣﻣﺎﺳﯽ ﺳﻠطﻧت ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن ﭘس از
ً
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠق ﮔﺮﻓﺗﻪ و اﯾﻧﺟﺎ وطن اﺻﻠﯽ ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده اﺳت .
ﮐﯾﺧﺳﺮو
در ﻓﺻل  ٢١ﺑﻧدھش ﻓﻘﺮه  ٧ﻣﻧدرج اﺳت ﮐﻪ ﮐﯾﺎﻧﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ آﻧﺟﺎ
ﻣﻧﺰل ﺧﺎﻧدان ﮐﯾﺎﻧﯽ اﺳت و در ﻓﺻل  ١٣از ﮐﺗﺎب ﻓوق اﻟذﮐﺮ ﻓﻘﺮه ﭘﻧﺟم ﺗﺻﺮﯾﺢ ﺷده ﮐﻪ
درﯾﺎی ﮐﯾﺎﻧﺳﯽ در ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳت [٢].
در اوﺳﺗﺎ ﻧﯾﺰ ﺳﯾﺳﺗﺎن وطن ﺧﺎﻧدان ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷده ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در ﮐﺮده ﻧﮫم ﻓﻘﺮه
 ٦٦زﻣﯾﺎدﯾﺷت اﯾﻧطور آﻣده:
» ﱠﻓﺮﮐﯾﺎﻧﯽ از آن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎری ﺧود را در آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ رودھﯾﺮﻣﻧد
درﯾﺎﭼﻪ ﮐﯾﺎﻧﺳﯽ )ھﺎﻣون ( را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ دھد ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰد[٣]«.
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درﻳﺷت ھﺎي اوﺳﺗﺎ )ﻛﺗﺎب ﻣﻘدس زرﺗﺷﺗﻳﺎن( در ﻓﻘـﺮه  ١٠٨آﺑـﺎن ﻳـﺷت آﻣـده ﻛـﻪ
»:ﻛﻲ ﺷﺗﺎﺳپ ﺑﻠﻧد ھﻣت روﺑﺮوي آب "ﻓﺮزادﻧو" از ﺑﺮاي اﻧﺎھﻳﺗﺎ )ﻧﺎھﻳد  ،اﻳﺰد آب ( ﻧذر
ﻧﻣود و ﺧواﺳﺗﺎر ﺷد ﻛﻪ ﺑﺮ ارﺟﺎﺳپ ﺗوراﻧﻲ و دﻳﮔﺮ ﺗوراﻧﻳﺎن ﭼﻳﺮه ﺷود«.
ﺑﻧدھش )ﻳﻛﻲ از ﻛﺗب دﻳﻧﻲ زرﺗﺷﺗﻲ ﺑﺰﺑﺎن ﭘﮫﻠوي( در ﻓﺻل  ١٢ﻓﻘﺮۀ ﭘﻧﺞ آﻣده
در ُ ِ
ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ »ﻓﺮزدان « در ﺳﻳﺳﺗﺎن اﺳت[٤].
ھﻣﭼﻧﺎن در زﻧد ﺑﮫﻣن ﻳﺷت )ﻓﺻل  ٧ﻓﻘﺮۀ  ( ٢آﻣده ﻛﻪ  :ھوﺷﻳدر )ﻧﺧﺳﺗﻳن ﻣوﻋود
زرﺗﺷﺗﻲ ( در ﻛﻧﺎر درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮزدان ﻣﺗوﻟد ﺧواھد ﺷد].و ﺑﻌد ﻋﻼوه ﺷده [ ﺑﺮﺧﻲ ﮔوﻳﻧد ﻛﻪ
از ﻛﻧﺎر زره ﻛﻳﺎﻧﺳﻳﻪ  ،ﻣﺗوﻟد ﺧواھد ﺷد.
در ﺑﻧدھش )ﻓﺻل  ٢١ﻓﻘﺮۀ  ( ٧ﻣﻧدرج اﺳـت ﻛـﻪ » :ﻛﻳﺎﻧـﺳﻲ در ﺟـﺎﻳﻲ اﺳـت ﻛـﻪ
آﻧﺟﺎ ﻣﻧﺰل ﺧﺎﻧدان ﻛﻳﺎﻧﻲ اﺳـت  «.و در ﻓـﺻل  ١٣ﻓﻘـﺮۀ ﭘـﻧﺞ ﺑﻧـدھش ﺗـﺻﺮﻳﺢ ﺷـده ﻛـﻪ
درﻳﺎي ﻛﻳﺎﻧﺳﻲ در ﺳﻳﺳﺗﺎن اﺳت [٥].
ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻣﻼﺣظﻪ ﻣﯽ ﺷود در اﯾﻧﺟﺎ ﺻﺮاﺣﺗﺎً ﺳﻠطﻧت ﺳﻠﺳﻠﻪ ﮐﯾﺎﻧﯽ اراده ﺷده و
ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﭘﯾﺮاﻣون درﯾﺎﭼﻪ ھﺎﻣون وطن اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧدان ﮐﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﯾن ﺷده اﺳت .
ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺗﺮدﻳدی ﻧﻳﺳت ﮐﻪ ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن از ﺟﻣﻠﻪ ﻗدﻳﻣﺗﺮﻳن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آرﻳﺎﺋﯽ اﺳﺗﻧد ﮐﻪ در
ﻧﺧﺳﺗﻳن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت آرﻳﺎﺋﻳﮫﺎ از ﺷﻣﺎل ﺑﻪ ﺟﻧوب در ﺣوزه دﻟﺗﺎی رود ھﻳﺮﻣﻧد)
ﺳﻳﺳﺗﺎن( ﻣﺗﻣﮐن ﺷده اﻧد و دراﻳﻧﺟﺎ ﺷﺎﻟوده ﻣدﻧﻳت وﺳﻠطﻧت و زﻧدﮔﯽ ﺷﮫﺮ ﻧﺷﻳﻧﯽ را ﺑﻧﻳﺎد
ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد و از اﻳﻧﺟﺎ ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻳﺮان را اداره ﻣﻳﮐﺮده اﻧد وﺑﺧش ﻋﻣده ﮐﺗﺎب
ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ،وﻗف ﺷﺮح ﺷﺄن و ﺷوﮐت ﺳﻠطﻧت ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن ﺷده اﺳت.
ﺑﮔﻔﺗﮥ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮐس»،ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﺣل ﻧﺷو وﻧﻣﺎی ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﻪ طﺮﻓدار ﺳﻼطﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ وﯾﮐﯽ از ﻋواﻣل ﻣﮫم ﺟﻠوس آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺑوده اﻧد.
ﯾﮐﯽ از دﻻوران ﻣﻌﺮوف ﺳﯾﺳﺗﺎن»رﺳﺗم« اﺳت ﮐﻪ ﭘﮫﻠوان داﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﺳﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ
اﺳت واﯾن اﯾﺎم ﻧﯾﺰﻣﺛل ھﺰاران ﺳﺎل ﻗﺑل رﺷﺎدت وﺷﺟﺎﻋت وی ﺿﺮب اﻟﻣﺛل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
«][٧
از رواﯾﺎت ﮐﮫن ﻣﻠﯽ ﭼون ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ وﮔﺮﺷﺎﺳپ ﻧﺎﻣﻪ ودﯾﮔﺮ رواﯾﺎت ﮐﺗب ﭘﮫﻠوی
ﺑﺮﻣﯽ آﯾد ،ﮐﻪ ﺟﻣﺷﯾد دﺧﺗﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺑﺰﻧﯽ ﮔﺮﻓت .اﯾن دﺧﺗﺮ ﭘﺳﺮی آورد ﻣوﺳوم
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ﺑﻪ اﺛﺮط ،از او ﮔﺮﺷﺎﺳپ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد و ﺑﻌد ﻧﺮﯾﻣﺎن ،ﺑﻌد ﺳﺎم وﺑﻌد زال ﮐﻪ ﭘدر رﺳﺗم اﺳت.
ﺳﺎم را ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﻪ ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺷﮫﺮﯾﺎر اﯾﺮان او را ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﺳﯾﺳﺗﺎن وﮐﺎﺑل ﻧﻣود وﺗﺎ ﺷﻣﺎل رود ﺳﻧد در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗﺮار داد.
ﻣﻌﺮوف اﺳت ﮐﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯾدان ﺟﻧگ ھﺎی ﮐﯾﺧﺳﺮو و اﻓﺮاﺳﯾﺎب ﺑوده اﺳت ،ﺑﻌد
ﺑﮫﻣن ﺑﻪ آﻧﺟﺎ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ﻧﻣود ،ﭘس از آن آذر ﺑﺮزﯾن از ﻧوادۀ رﺳﺗم آﻧﺟﺎ را ﺑدﺳت آورد.
در دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻣﺎم و ﻳﺎ ﻗﺮﻳن ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ﺷﺎھﺎن و اﻣﺮاﺋﯽ ﮐﻪ درﺳﻳﺳﺗﺎن ﺣﮐوﻣت
ﮐﺮده اﻧد ،ﺧود را ﺑﻪ ﺧﺎﻧدان ﻣﻌﺮوف ﮐﻳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺳوب ﮐﺮده و ﻳﺎ از اﻋﻘﺎب ﺻﻔﺎرﻳﺎن )ﮐﻳﺎﻧﯽ
اﻻﺻل ( داﻧﺳﺗﻪ اﻧد .ودرﯾک ﺟﻣﻠﻪ،ﺗﺎ ﻧﯾﻣﻪ ﻗﺮن ﻧﺰدھم ﻣﯾﻼدی ﺳﻠطﻧت ﯾﺎ ﺣﮐوﻣت ﺳﯾـﺳﺗﺎن
ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ھﺎ در دﺳت ھﻣﯾن ﺧﺎﻧدان ﺑوده اﺳت.
ﺟوادﻣﺣﻣدی ﺧﻣک ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻧوﯾﺳﻧده وﺷﺎﻋﺮ وﻣﺣﻘـقارﺟﻣﻧد ﺳﯾـﺳﺗﺎن ،در اﺛـﺮی
ﮐﻪ ﺗﺣت ﻋﻧوان » ﺳﯾﺳﺗﺎن وروﯾداد  ١٩ﺑﮫﻣـن  ١٣٣٠ﺧوﺷـﯾدی« ﺗـﺎﻟﯾف ﮐـﺮده اﺳـت،در
ﻣﻘدﻣـﮥ اﺛﺮﺧـوﯾش ﻣﯾﻧوﯾـﺳد»:ﺳـﺮزﻣﯾن ﺳﯾـﺳﺗﺎن ،از ﻗﯾـﺎم ﯾﻌﻘـوب ﻟﯾـث ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺳـﻠطﻧت
ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر)ﻧﯾﻣﮥ ﻗﺮن  ١٩ﻧﺰدھم( ھﻣواره ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎﯾﯽ اﻧدک زﯾﺮﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺑوده
ﮐﻪ اوﻻد واﺣﻔﺎد ﺧﺎﻧدان ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑوده ،ﺑﻪ ﻣﻠوک ﻧﯾﻣﺮوز ﯾﺎ ﺷﺎھﺎن ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺷﮫﺮت داﺷﺗﻪ
اﻧد.
ﻣﺣﻣدی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد ﮐﻪ:اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ را دراﯾﻧﺟﺎ واﺟب ﻣﯾداﻧم ﮐـﻪ در ﺳﻠـﺳﻠﻪ اﻧـﺳﺎب
اﯾن ﻣﻠوک ،ﺗﺎ اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﺻﺮ ﺑن اﺣﻣد)ﺟﻠوس ٤٢١ق٤٠٨/خ١٠٣٠/م.درﮔذﺷـﺗﻪ ٤٦٥ق/
٤٥١خ ١٠٧٢/م(ھﯾﭻ اﻧﻔﺻﺎل واﻧﻘطﺎﻋﯽ وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن ﻣﻠک وآﺧﺮﯾن ﺑﺎزﻣﺎﻧدۀ
ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ،ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ  ٢٨ﺳﺎﻟﻪ ای )از ﺑﺮاﻓﺗﺎدن ﺧﻠف ﺑن اﺣﻣد در ﺳﺎل ٣٩٣
ق٣٨١،خ١٠٠٢/م ﺗﺎ ﺑﺮآﻣدن اﺑواﻟﻔﺿل ﻧـﺻﺮ ﺑـن اﺣﻣـد٤٢١ق٤٠٨/خ ١٠٣٠/م( وﺟـود
دارد ﮐﻪ در آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺣﮐﻣﺮان ﺑﺮﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺑـﻪ ﭼـﺷم ﻧﻣـﯽ ﺧـورد .اﯾـن
ﻣﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﯾﺷﺗﺮی ﻣﯾﮐﻧﻧد ،اﻧﺗﺳﺎب ﻣﻠوک]ﻧﯾﻣﺮوز[
ﺑﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻣورد ﺗﺮدﯾد ﻗﺮارﮔﯾﺮد.
ﻣﻠوک ﻧﯾﻣﺮوز ﯾﺎ ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻧدازه ای درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﻠﯽ وﻣﻠﯽ وﺣﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺮﺷﻧﺎس اﻧـد ﮐـﻪ ھﺮﮔوﻧـﻪ ﺗوﺿـﯾﺣﯽ در ﺑـﺎرۀ آﻧﮫـﺎ از ﻣﻘوﻟـﮥ ﺗوﺿـﯾﺢ واﺿـﺣﺎت اﺳـت.
ھﻣﯾﻧﻘدر وﺑﻪ اﺧﺗﺻﺎر اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﻪ ذﮐﺮ اﺣوال ﻣﻠوک اﯾن ﺧﺎﻧدان ،درﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫن ﺳﯾﺳﺗﺎن
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واﺣﯾﺎء اﻟﻣﻠوک ﻣﻠک ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧظوم ﺷﺟﺮة اﻟﻣﻠوک وﮐﺗـﺎب ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺟـﯽ.
ﭘﯽ .ﺗﯾت ،ﺑﻪ ﺗﻔﺻﯾل آﻣده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾن ،درﺗوارﯾﺦ ﻣﻠﯽ واﺳﻼﻣﯽ ھم ،ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ازاﯾن ﺧﺎﻧـدان وﺣﮐﻣﺮاﻧـﺎن
آن ﯾـــﺎد ﺷـــده ﮐـــﻪ از آﻧﺟﻣﻠـــﻪ اﺳـــت:ﺗـــﺎرﯾﺦ طﺑـــﺮی ،ﺗـــﺎرﯾﺦ ﻣـــﺳﻌودی ﺑﯾﮫﻘـــﯽ ،زﯾـــن
اﻻﺧﺑﺎرﮔﺮدﯾﺰی،ﮐﺎﻣل اﺑن اﺛﯾﺮ ،راﺣﺔ اﻟﺻدور ،طﺑﻘﺎت ﻧﺎﺻـﺮی ،ﻣطﻠـﻊ اﻟـﺳﻌدﯾن ،ﺟـﺎﻣﻊ
اﻟﺗوارﯾﺦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرک ﻏﺎزاﻧﯽ ،ظﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎﻣﯽ ،ظﻔﺮﻧﺎﻣـﮥ ﯾـﺰدی ،زﺑـدة اﻟﺗـوارﯾﺦ ﺣـﺎﻓظ
اﺑﺮو ،ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺗوارﯾﺦ ﻧطﻧﺰی ،ﻣﺟﻣـل ﻓـﺻﯾﺣﯽ ،ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻔـﯽ ،زﺑـدة اﻟﺗـوارﯾﺦ ﻣـﺳﺗوﻓﯽ،
اﺣـــﺳن اﻟﺗـــوارﯾﺦ ،ﻋـــﺎﻟم آرای ﻋﺑﺎﺳـــﯽ ،ﺧﻼﺻـــﮥ اﻟـــﺳﯾﺮ ،ﻗـــﺻص اﻟﺧﺎﻗﺎﻧﯽ،دﺳـــﺗور
ﺷﮫﺮﯾﺎران،ﻣﺮآت واردات ،ﺟﮫﺎﻧﮔﺷﺎی ﻧﺎدری ،ﻋﺎﻟم آرای ﻧﺎدری،ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣدﺷﺎھﯽ ،ﻣﺟﻣﻊ
اﻟﺗوارﯾﺦ ﻣﺮﻋﺷﯽ] ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾﺮ  ،روﺿﺔ اﻟﺻﻔﺎ[ وﻏﯾﺮه.
ﺷﻌﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﭼون رودﮐﯽ ﺳﻣﺮﻗﻧدی وﺑدﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ھﻣداﻧﯽ واﺑوﻧﺻﺮ ﻓﺮاھﯽ ھم
ﺷﺎھﺎﻧﯽ از اﯾن ﺧﺎﻧدان را در ﺳﺮوده ھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ وﻋﺮﺑﯽ ﺧوﯾش ﺳﺗوده اﻧد[٨]« .
از ظﮫور ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺻﻔﺎری )٢٤٧ھق( ﺗﺎ دوران ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻏﺰﻧوی و از دوره
ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺗﺎ دوره ﻣﻐول وﻋﮫد ﺗﻳﻣوری و ﭘس از آن درﻋﮫد ﺻﻔوي  ،ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑطور ﮐﻠﯽ
در ﺗﻳول اﻳن ﺧﺎﻧدان ﻗﺮار داﺷت .و آﺧﺮﻳن ﻣﺮد ﻣﻘﺗدر اﻳن ﺧﺎﻧدان در رﺑﻊ اول ﻗﺮن
ھﮋدھم درﻋﮫد ﻧﺎدراﻓﺷﺎر ،ﻣﻠک ﻣﺣﻣود ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺑود.او ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺳﻳﺳﺗﺎن را دراﺧﺗﻳﺎر داﺷت ،
ﺑﻠﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﻗﺷون ﮐﺷﯽ ﺷﺎه ﻣﺣﻣودھوﺗﮐﯽ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن وﺗﺻﺮف آن ﺷﮫﺮ ،ﺧﺮاﺳﺎن را
ﻧﻳﺰﺿﻣﻳﻣﻪ ﻗﻠﻣﺮوﺧود ﺳﺎﺧت و درﻣﺷﮫد ﺑﻧﺎم ﺧودﺳﮐﻪ ﺿﺮب ﮐﺮد و ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮﺳم ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن
 ۳۰ﻗﺮن ﻗﺑل از ﺧود ﺑﺮﺳﺮﮔذاﺷت ،وﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻌد )(۱۷۲۷دوﻟت او ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﻧﺎدرﻗﻠﯽ
اﻓﺷﺎرﺳﻘوط ﮐﺮد و ﺳﭘس ﺗوﺳط اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺰﯾﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳد[٩] .
ﺑﻘول ﺳﺮﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮐس ﻣﯾﺗوان ﻣﻠک ﻣﺣﻣود ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ را آﺧﺮﯾن ﻣﺮد ﻣﻘﺗدر اﯾن
ﺳﻠﺳﻠﻪ ﺑﺷﻣﺎر آورد ﮐﻪ در ﻧﯾﻣﻪ اول ﻗﺮن ھﮋدھم ﻣﯾﻼدی ﺣﯾن ﻟﺷﮐﺮ ﮐﺷﯽ ھوﺗﮐﯾﺎن ﺑﺮ
اﺻﻔﮫﺎن او ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺣﮐم ﻣﯾﺮاﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺷﮫد و ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧﯾﺰ ﺗﺣت
ﺳﻠطﻪ اش در آورد[١٠].
آﺧﺮﻳن ﻗﻳﺎم ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﺿد ﻧﺎدراﻓﺷﺎرﺑﻪ رھﺑﺮی ﻣﻠوک ﮐﯾﺎﻧﯽ ) ﻓﺗﺢ ﻋﻠﻳﺧﺎن ﮐﻳﺎﻧﯽ
وﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ(ﺑﺮادر ﻳﺎ ﺑﺮدرزاده ﻣﻠک ﻣﺣﻣود و ﻣﻳﺮﮐوﭼک ﺧﺎن ﺳﺮﺑﻧدی درﺳﺎل
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۱۷۴۶ﻣﻳﻼدی ﺑﻪ وﻗوع ﭘﻳوﺳت ﮐﻪ ﺗﺎ دوﺳﺎل ﺑﻪ اﺷﺗﺮاک ﺗوده ھﺎی وﺳﻳﻊ دھﻘﺎﻧﺎن
ً
وﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن از ارﺑﺎب ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ رﻋﻳت ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﻳد[١١].
در ھﺮﺣﺎل ﺣﮐوﻣت ﺳﯾﺳﺗﺎن در ﻋﮫد ﺳﻼطﯾن ﺻﻔوی در دﺳت ﻣﻠک ھﺎی ﮐﯾﺎﻧﯽ
ﺑوده وآﻧﮫﺎ ھم ﻣدﻋﯽ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻼطﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾﺮﺳد .ﺑرﺧﯽ ازاﯾن
ﻣﻠﮐوک در ﻋﮫد ﺻﻔوی ﺑرای اﯾﻧﮐﻪ ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎﺷﻧد آﻧﮫﺎ از ﻧژاد وﻧﺳب
ً
واﻗﻌﺎ ﻧﻣوﻧﻪ ﺑوده
ﺧﺎﻧدان ﺑزرگ وﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧد ،دﺳت ﺑﻪ اﻋﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾزدﻧد ﮐﻪ
اﺳت  .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در ﻋﮫد ﻣﻠک ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣﻠک ﯾﺣﯽ ﮐﯾﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎﺻر ﺷﺎه
اﺳﻣﻌﯾل ﺻﻔوی ( اﮐﺛرﯾت ﻣردم از ﯾک ﻧوع ﺑﯾﻣﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد
و اﮐﺛر ﻣﻠوک و اﻣﯾران و ﭘﺎداران ) ﺳﺎﻻر دھﻘﺎﻧﺎن ( و ﺳﺎدات و ﻣﺷﺎﯾﺦ و
ﻗﺿﺎت و ﻧﻘﯾﺑﺎن و ﺳﭘﺎھﺳﺎﻻران و ﻏﯾره از ﺣﮐوﻣت ﻧﺎن راﺗﺑﻪ داﺷﺗﻧد » :
اﻋﻠﯽ ﺳﻪ ﻧﺎن ،اوﺳط دو ﻧﺎن و ﺗﺎ ﯾک ﻧﺎن ھر ﮐس وظﯾﻔﻪ )اﺳﺗﺣﻘﺎق( داﺷت ،
ھﻧﮔﺎم ﻋروﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﺗم داری ﻣردم از ﺳر ﮐﺎر ﺧﺎﺻﻪ ) داراﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ (
ﻣﻠک داده ﻣﯾﺷد و ﺣﻘوق آﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺟﺎی دﯾﮔر رﻓﺗﻪ
و ﺑﺎز آﻣده ﺑودﻧد  ،از آرد و روﻏن ﮔرﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﻧﺟش ﻣﯾﮔردﯾد و ﺑرای
ﺷﺎن داده ﻣﯾﺷد«[١٢].
ﻧﻣوﻧﻪ دﯾﮔر از اﯾن طﺑﻘﻪ  ،ﻣﻠک ﻧﺟم اﻟدﯾن ﺑن ﻣﻠک ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﮐﯾﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﻪ در اواﺧر ﻗرن دھم ھﺟری) اواﯾل ﻗرن ھﻔدھم م( ﻗﺎﻓﻠﻪ ده ھزار
ﺷﺗری اﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﻣﺷﮫدی را ﺑﺎ اھل ﻗﺎﻓﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋزم ﻋراق از ھﻧد
ﺣرﮐت ﮐرده ﺑود و از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔذﺷت ﺑرای ﻣدت ﯾک ﻣﺎه در ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﻧزد ﺧود طور ﻣﮫﻣﺎﻧﯽ ﻧﮔﮫداﺷت[١٣].
ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ﺑﺎ وطن و وطﻧداران ﻣﻠک ﻣﺣﻣود ﮐﯾﺎﻧﯽ رﻓﺗﺎری ﺑس ﺧﺷن ﺑﻌﻣل آورد.
ﻣﺮدم را ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺷت و ﺧﺮاﺑﯽ ﻓﺮاوان اﻧﺟﺎم داد ،ﺑﺎ آﻧﮫم ﻣﻘﺎوﻣت و رﺷﺎدت ھﺎی ﻣﺮدم
ﺳﯾﺳﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺷون ﻧﺎدر ﺷﺎه اﻓﺷﺎر ﺗﺎ ھﻧوز اﻓﺳﺎﻧﻪ وار ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻣﺮدم آن
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺎدر ھﻣﭼﻧﺎﻧﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗش را ﺑﻘﺗل آورده ﺑود ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺧودش
ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ھﻣﺎن ﺳﺮﻧوﺷت دﭼﺎر ﺷد.
ﺑﻌد از ﻗﺗل ﻧﺎدر اﻓﺷﺎردرﺧﺑوﺷﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ،اﺣﻣدﺧﺎن دراﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﮐﺮ ﺗﺎﺳﯾس دوﻟت
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓﺗﺎد و ﭘس از آﻧﮐﻪ درﻗﻧدھﺎر ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾده ﺷد،
ﺑﻣﻧظورﺗوﺳﻌﻪ ﻗﻠﻣﺮو اﻓﻐﺎﻧﻰ دﺳت ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ زد و در اواﺧﺮ ھﻣﺎن ﺳﺎل در رأس
ﻧﻳﺮوھﺎى اﻓﻐﺎﻧﻰ رھﺳﭘﺎر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮔﺮدﻳد ،اﻣﺎ ﻗﺑل از ﺣﺮﮐت ﺑﻪ ﺟﺎﻧب ھﻧد ﺑﻪ
ﻣﻳﺮﺑﺮﺧوردارﺧﺎن اﭼﮐﺰاﺋﻰ ﻣﺎﻣورﻳت داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮود و ﺑﺰرﮔﺎن و ﺧواﻧﻳن آﻧﺟﺎ را
ﺑﻪ اطﺎﻋت از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﻰ دﻋوت ﻧﻣﺎﻳد .ﻣﻳﺮﺑﺮﺧوردار ﺧﺎن ﺑﺮطﺑق دﺳﺗور ﭘﺎدﺷﺎه دراﻧﻰ
وارد ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺷد و ﺑﺎ ﺗدﺑﻳﺮﺗواﻧﺳت ھﻣﺑﺳﺗﮔﻰ ﻣﻠک ﺳﻠﻳﻣﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دوﻟت اﺣﻣدﺷﺎه
دراﻧﻰ ﺟﻠب ﮐﻧد.
ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﻳﺮﺑﺮﺧوردارﺧﺎن ﺑﮫﺗﺮﻳن ﮐﺎر ﺑﺮاى اﺳﺗﺣﮐﺎم ھﻣﺑﺳﺗﮔﻰ و ﺣﻣﺎﻳت ﻣﻠک
ﺳﻠﻳﻣﺎن اﻳن ﺑود ﮐﻪ دﺧﺗﺮ او را ﺑﺮاى اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺰﻧﻰ ﺧواﺳﺗﮔﺎرى ﮐﻧد و از اﻳن طﺮﻳق
رﺷﺗﻪ ﻣؤدت ﻗﺎﻳم ﻧﻣﺎﻳد .او اﻳن ﮐﺎر را ﮐﺮد و ﻣﻠک ﺳﻠﻳﻣﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺧوﺷوﻗﺗﻰ اﻳن
وﺻﻠت و ﺧوﻳﺷﺎوﻧدى را ﭘذﻳﺮﻓت .از اﻳن ﺗﺎرﻳﺦ)١٧٤٧م( ﺑﺑﻌد ﻣﻠک ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑﺎﻗدم ودرھم
اﺣﻣدﺷﺎه را ﻳﺎرى ﻣﯾﺮﺳﺎﻧﻳد[١٤] .
ﮔوﻟد ﺳﻣﯾد ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻧﺎد و ﻣدارک رﺳﻣﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣورد
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺗﺣت اواﻣﺮ اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن را اداره ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻣﺎل او ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت و در ﺟﻧگ ھﺎ ﻗﺷون ﺑﻪ ﮐﻣﮐش ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺗﺎد .اﯾن ﺷﺧص
دﺧﺗﺮش را ﺑﻪ اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑﺰﻧﯽ داده ﺑود و از ﺳﺎل  ١١٦٠ﺗﺎ  ١١٨٧ھﺟﺮی ﻗﻣﺮی
اداره ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﭘﺮده ﺑﺎو ﺑود .ﺑﻌد از ﻣﺮگ اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ،ﺗﯾﻣورﺷﺎه دراﻧﯽ ﺣﮐوﻣت
ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن ﭘﺳﺮﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎن داد .اﯾن ﺷﺧص از ﺳﺎل  ١١٨٧ﺗﺎ ١٢٠٧
ھﺟﺮی ﺣﮐوﻣت ﺳﯾﺳﺗﺎن را داﺷت .در دوره اوﻻده ﺗﯾﻣور ﺷﺎه در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺣﻣود
ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺣﮐوﻣت ﺳﯾﺳﺗﺎن را اداره ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻧﺎ اﻣﻧﻰ اﯾﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻠوﭼﮫﺎ در آﻏﺎز ﻗﺮن  ١٩ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن روﻧﻣﺎ ﺷده ﺑود ،ﻣﻠک
ﺑﮫﺮام را واداﺷت ﺗﺎ رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ ﻣدﻋﯾﺎن ﺳﻠطﻧت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﺣﮐم ﺳﺎزد و ﺑﻪ
ﻳک وﺻﻠت ﻗوﻣﻰ ﻣﺗوﺳل ﺷود .ھﻧﮔﺎﻣﻰ ﮐﻪ او دﺧﺗﺮ ﺧود را ﺑﻪ ھﻣﺳﺮى ﺷﺎھﺰاده ﮐﺎﻣﺮان
در آورد ،ﻧوﻋﻰ راﺑطﮥ ﺳﻳﺎﺳﻰ ﺑﻳن رھﺑﺮان اﻓﻐﺎن و ﺳﻳﺳﺗﺎن ﭘدﻳد آﻣد و ﺷﺎﻳد ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
اﻳن راﺑطﻪ ﺑود ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﺣﻣﻠﻪ ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ھﺮات  ،ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی
ﺳﻳﺳﺗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺷﺗﻰ ﺑﺎﻧﻰ ﺣﮐﻣﺮان ھﺮات ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ ﺑود.ﻋﻼوﺗﺎً در ﺟﻧگ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﻠﻌﻪ ) ﺑﻳن
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ﺗﺮﺑت ﺣﻳدرﻳﻪ و ﮔﻧﺎﺑﺎد( ﮐﻪ ﻣﻳﺎن ﻧﻳﺮوھﺎى اﻳﺮان و وزﻳﺮ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن در ١٨١٨م اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد ،ﻧﻳﺰ ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣدد وزﻳﺮ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺷﺗﺎﻓﺗﻪ ﺑود[١٥].

زوال کيانيان درسيستان:
ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﻟﺷﮐﺮﻳﺎن ﻗﺎﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن وﻣﮐﺮان در اواﻳل ﺳﻠطﻧت ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﺎه
ﻗﺎﺟﺎر و ﺳﺮﮐوب ﺑﯽ اﻣﺎن طواﯾف ﺑﻠوچ ﮐﻪ از طﺮﻓداران ﻟطﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎن زﻧد ﺑودﻧد ،ﺳﺑب
ﮐوچ وﺳﻳﻊ طواﻳف ﺑﻠوچ ﻧﺎروﺋﯽ وﺑﺮاھوﺋﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از طواﻳف دﯾﮔﺮﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺷد .ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧدﮐﯽ ﭼﺎدرﻧﺷﻳﻧﺎن ﺑﺮاھوﺋﯽ و ﺑﻠوﭼﺎن ﻧﺎروﺋﯽ از ﻧواﺣﯽ ﻣورد ﺗﺎﺧت وﺗﺎز،
وارد ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺷدﻧد)۱۸۰۰م( .اﻟﺑﺗﻪ ﺳﻧﺟﺮاﻧﯽ ھﺎ ﭘﻳش از اﻳن دوطﺎﻳﻔﻪ در ﻣﻧطﻘﻪ رودﺑﺎر و
ﮔﺮﻣﺳﻳﺮ اﻗﺎﻣت ﮔﺰﻳده ﺑودﻧد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣواﺻﻠت ھﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻳﺎن اﻳﻧﺎن و طواﻳف ﺳﺮﺑﻧدی و
ﺷﮫﺮﮐﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻳﺎﻓت  ،زﻣﻳﻧﻪ ﻋﻧﺎد و دوﮔﺎﻧﮔﯽ اﻳﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧدان ﮐﯾﺎﻧﯽ در
ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻓﺮاھم ﮔﺮدﻳد ،اﻣﺎ ﺻوﻟت وﻗدرت ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﺗﺎ
دوران ﺣﻳﺎت وی اﻳن ﻋﻧﺎد و دو ﮔﺎﻧﮔﯽ ﻋﻠﻧﯽ ﺷود[١٦].
ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔوﻟد ﺳﻣﻳد در  ١٨٧٢درﻣﺣل ﺑﻪ ﻋﻣل آورده ] ،در دھﮥ ﺳوم
ﻗﺮن  [۱۹ﻣﻳﺮﺧﺎن ﺳﺮﺑﻧدی و ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺷﮫﺮﮐﯽ و از ﺑﻠوﭼﮫﺎﻋﻠم ﺧﺎن ﻧﺎروﺋﯽ و
ﺧﺎﻧﺟﮫﺎن ﺧﺎن ﺳﻧﺟﺮاﻧﯽ در ﻣﻳﺎن ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺻﺎﺣب ﻧﺎم و آوازه ای ﺷده ﺑودﻧد  ،اﻳﻧک
درﻏﻳﺎب ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﻓﺮﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻓﺮاھم آﻣده ﺑود ﺗﺎ ]ﺧواﻧﯾن ﻓوق اﻟذﮐﺮ[ﭘﺳﺮﻣﻠک
ﺑﮫﺮام ،ﻣﻠک ﺟﻼل اﻟدﻳن ﮐﻳﺎﻧﯽ را از ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﻳﺮون ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﺻﺮﻓﺎت وی را در ﻣﻳﺎن
ﺧود ﺗﻘﺳﻳم ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻳن ﻧﻳت ﺑﻪ ﻣﻧﺻﻪ ﻋﻣل ﮐﺷﻳده ﺷد و ﻣﻠک ﺟﻼل اﻟدﻳن ﮐﻳﺎﻧﯽ را از
ﺳﻳﺳﺗﺎن اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺰودی ﺷﺎھﺰاده ﮐﺎﻣﺮان از ھﺮات ﺧود را ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﻳد
و ﺷورش را ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧت و ﺑﺮای اﺛﺑﺎت ﻳﮔﺎﻧﮔﯽ  ،دﺧﺗﺮ ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺧﺎن )ﺳﺮﺑﻧدی( را
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧد وزﻳﺮﺧود ﻳﺎرﻣﺣﻣدﺧﺎن اﻟﮐوزاﺋﯽ ﻋﻘد ﺑﺳت و ﻣﻠک ﺟﻼل اﻟدﻳن را ﺑﺮای ﺑﺎر
دوم ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﻗﺮارﺳﺎﺧت .
در ﺳﺎل  ۱٨۳۷ﻣﻳﻼدی ) ۱۲۵۴ھﺟﺮی( ھﺮات از ﺟﺎﻧب ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻣورد
ﺣﻣﻠﻪ وﻣﺣﺎﺻﺮه ﺷدﻳد ﻗﺮارﮔﺮﻓت و ]ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧود ﺑﻪ
ﮐﻣک ﺷﺎه ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻪ ھﺮات رﻓﺗﻪ ﺑود[ در ھﻳﻣن ﻓﺮﺻت ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺧﺎن ﭘﺳﺮﻣﯾﺮﺧﺎن
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ﺳﺮﺑﻧدی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺷﻳن ﭘدرﺷده ﺑود ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺷﮫﺮﮐﯽ و ﺑﻠوﭼﮫﺎی دﻳﮔﺮ ،ﺟﻼل
اﻟدﻳن ﮐﻳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم از ﺳﻳﺳﺗﺎن اﺧﺮاج و ﻣﺗﺻﺮﻓﺎت ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن را ﺑﻳن ﺧود ﺗﻘﺳﻳم
ﮐﺮدﻧد .از اﻳن ﭘس دﻳﮔﺮ ﻧﺷد ﮐﻣﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧدان ﮐﻳﺎﻧﯽ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﺳد و اﻳن ﺧﺎﻧدان ﺑﮐﻠﯽ
روﺑﻪ زوال رﻓت و از ﻗدرت اﻓﺗﺎد[١٧].
ازﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دوره ﺑﺮﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﭘﺳﺮﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ ،ﻗﺑل از
اﺧﺮاﺟش از ﺳﯾﺳﺗﺎن،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺑﻧﺟﺎر وﺳﺎﯾﺮ ﻗطﻌﺎت دﯾﮔﺮ را درﺷﻣﺎل وﻣﻐﺮب
رودھﯾﺮﻣﻧد در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود داﺷﺗﻪ ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮﺑﻧدی ﺳﻪ ﮐوھﻪ ،ﭼﻠﻧگ و ﺑﻌﺿﯽ
ﺟﺎﯾﮫﺎی دﯾﮔﺮ را درطﺮف ﻣﻐﺮب وﺟﻧوب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟک ﺑوده ،ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺷﮫﺮﮐﯽ دﺷﺗک،
ﭘوﻟﭼﯽ)ﭘوﻟﮐﯽ( وﻗﺳﻣت ھﺎی دﯾﮔﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺰرگ دار ﺑوده ،ﺑﻠوﭼﮫﺎی ﻧﺎروﺋﯽ
ﮐﻪ رﺋﯾس ﺷﺎن دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑوده ،ﺑﺮج ﻋﻠم ﺧﺎن وﻗﺳﻣت ﺟﻧوب ﺷﺮﻗﯽ را در دﺳت
داﺷﺗﻪ ،ﻋﻠﯾﺧﺎن ﯾﺎ اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺳﻧﺟﺮاﻧﯽ ﻣﺗﺻﺮﻓﺎت او ﻣﺣدود ﺑوده ﺑﻪ ﭼﺧﺎﻧﺳور وﺳﺎﺣل
ﻣﻘﺎﺑل اﯾﻧﮫﺎ .ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ از ﺳﯾﺳﺗﺎن راﻧده ﺷد ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎﺧﺎن ﺟﻼل آﺑﺎد
وﺳﺎﯾﺮ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ را ھم ﻣﺎﻟک ﺷد وﻣﺣﺗﻣل اﺳت ھﻣدﺳﺗﺎن او ﻧﯾﺰ ھﺮﯾﮐﯽ ﺳﮫﻣﯽ
ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘس ازﺗﺟﺎوز اﻧﮔﻠﻳس ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ١٨٣٩م ﮐﻪ ﺷﻳﺮازۀ دوﻟت ﻣﺮﮐﺰى در اﻳن
ﮐﺷور از ھم ﭘﺎﺷﻳده ﺷد ،طواﯾف ﻋﻣده درﺳﻳﺳﺗﺎن ﻋﺑﺎرت از ﺳﺮﺑﻧدﻳﮫﺎ و ﺷﮫﺮﮐﻲ ھﺎ و
ً
ﮐﺎﻣﻼ از اﻗﺗدار و ﺷﮫﺮت
ﺑﻠوﭼﮫﺎی ﺳﻧﺟﺮاﻧﯽ و ﻧﺎروﺋﯽ ﺑودﻧد و طﺎﯾﻔﮥ ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎ )١٨٤٥م(
اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد .در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٨٥١ﻣﻳﻼدى ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﻪ ھﺮات واﺑﺳﺗﻪ ﺑود و ﺑﻌد از
آن ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﭘﻳوﺳﺗﻪ ﺷد و ﺑﻪ اﻣﺮاى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻟﻳﺎت و ﻗﺷون ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺗﺎد .ﻓﻘط ﭘس از
ﺣﻣﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﺮ ھﺮات در ﺳﺎل  ١٨٥٧اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﺮان طواﻳف ﺳﻳﺳﺗﺎن در
ﺗﻼش ﻓﺮار از ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺗﺎدﻧد و ﺣﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣدﺗﻰ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘل ﺣﮐﻣﺮاﻧﻰ ﮐﺮدﻧد،وﻟﻰ ﭘس از
آﻧﮐﻪ اﻳﺮان ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺗﮫدﻳد اﻧﮔﻠﻳس از ھﺮات ﻋﻘب ﮐﺷﯾد ،ﺗوﺟﻪ ﺧود را ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻣﻌطوف
ﻧﻣود و ﺗوﺳط ﺣﮐﻣﺮان ﺑﻳﺮﺟﻧد ﻣﻳﺮﻋﻠم ﺧﺎن ﺧﺰﯾﻣﻪ ﻋﺮب ﺑﺮﺧﻰ از رؤﺳﺎى ﻣﺣل را ﭼﻪ
از راه ﺗطﻣﻳﻊ و ﭼﻪ از طﺮﻳق ﺗﺧوﻳف ﻣﺗﻣﺎﻳل ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﺎﺧت .دراﯾن ھﻧﮔﺎم ﻋﻠﯾﺧﺎن
ﺳﺮﺑﻧدی ﯾﮔﺎﻧﻪ وارث ﻣﺗﺻﺮﻓﺎت ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺧﺎن ﺳﺮﺑﻧدی ﺑود و اﻣﺮاء دﯾﮔﺮ ھﺎﺷم
ﺷﮫﺮﮐﯽ  ،دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻧﺎروﺋﯽ و اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﺳﻧﺟﺮاﻧﯽ ﺑﻌد از ﺑﺮادرش ﻋﻠﯾﺧﺎن
ﺳﻧﺟﺮاﻧﯽ ھﺮ ﯾک ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود درﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .ﻋﻠﻰ ﺧﺎن ﺳﺮﺑﻧدى
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ﺑﻧﺎﺑﺮ وﻋده ھﺎی ﺣﮐﻣﺮان ﺑﯾﺮﺟﻧد در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ١٨٥٧ﺑﻪ ﺗﮫﺮان دﻋوت ﺷد و ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﻌد
ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ ﻳک ﺷﮫﺰاده ﺧﺎﻧم ﻗﺎﺟﺎرى ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺷت ،وﻟﻰ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺑﻌد ﺗوﺳط
ﺑﺮادرزاده ﺧود ﺗﺎج ﻣﺣﻣد ﭘﺳﺮ رﺿﺎﺧﺎن ﺳﺮﺑﻧدی در ﻗﻠﻌﮥ ﺳﻪ ﮐوھﻪ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳد و ﺧود
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺮ اﺑﺮاھﻳم ﺧﺎن ﺑﻠوچ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن آﺑﺎد ﺳﮐﻧﻰ داﺷت ،
ﺑﺮﺟﺎى ﻋﻣوﻳش ﺗﮐﻳﻪ زد و
ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و او را از آﻧﺟﺎ ﺑﻳﺮون ﮐﺮد .از آن ﭘس اﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن در ﻗﻠﻌﮥ ﭼﺧﺎﻧﺳور ﻣﺳﮐن
ﮔﺰﯾد وﻧﻔوذ ﺧود را در ﺷﺮق ﺗﺎ ﮐده وﺧﺎﺷﺮود ﺑﺳط داد ودرﺷﻣﺎل ﺗﺎ ﻻش وﺟوﯾن ﮐﻪ در
ﺗﯾول ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺳﺎﮐﺰی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﺳﻧدﺧﺎن ﺑود،ﺗوﺳﻌﻪ داد.
ﮔوﻟد ﺳﻣﻳد درﺳﺎل  ١٨٧٢ﻣﻳﻼدى ﻳﺎدآور ﻣﻳﺷود ﮐﻪ از اوﻻدۀ ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن ﻓﻘط دو ﻧوه
از ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﮐﻳﺎﻧﻰ در ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﻪ ﻳﮐﻰ در ﺑﮫﺮام آﺑﺎد و دﻳﮔﺮش در ﺟﻼل
آﺑﺎد ﺳﮐﻧﻰ دارﻧد .وﻟﻰ او از اﻳن دوﻧﻔﺮ اﺳم ﻧﻣﻰ ﺑﺮد و ﻣﻌﻠوم ﻣﻰ ﺷود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮوج ﻗﺑﺎﻳل
ﺑﻠوچ و ﺳﺮﺑﻧدﻳﮫﺎ در ﺳﻳﺳﺗﺎن ،از اھﻣﻳت و اﻗﺗدار اﻳن طﺎﻳﻔﻪ ﮐﺎﺳﺗﻪ ﺷده اﺳت[١٨].
ﭘﺮﺳﻰ ﺳﺎﻳﮐس ﮐﻪ در  ١٨٩٨ﻣﻳﻼدى  ،ﺳﻳﺳﺗﺎن را ﺑدﻗت ﮔﺮدش ﮐﺮده  ،در ﻣورد
طﺎﻳﻔﻪ ﮐﻳﺎﻧﻰ ﻣﻳﮔوﻳد :ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﺮﮐﺰ طﺎﻳﻔﻪ ﮐﻳﺎﻧﻰ در ﻣﻳﺎن ﮐﻧﮔﻰ واﻗﻊ اﺳت ﮐﻪ اھﻣﻳﺗﻰ
ً
ظﺎھﺮا ﺣﺷﻣت
ﭼﻧدان ﺑﻪ آن داده ﻧﻣﻰ ﺷود .رﺋﻳس اﻳن طﺎﻳﻔﻪ از دﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔﻳن ﺧود )
ً
ﻓﻌﻼ از اﻳن ﻧﺎﺣﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧس رﻓﺗﻪ و در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧد .ﭘس از ﺗﺣﻘﻳق در
اﻟﻣﻠک ﻋﻠم(
اطﺮاف اﻳﻧﮐﻪ آﻳﺎ طﺎﻳﻔﻪ ﮐﻳﺎﻧﻰ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ و ﺷﺟﺮه ﻧﺎﻣﻪ ھﺎﻳﻰ ھم از ﻗدﻳم در دﺳت دارﻧد ﻳﺎ
ﻧﻪ ؟ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﻪ ﻗدﻳﻣﻰ ﺗﺮﻳن ﻣﻧﺷوري ﮐﻪ اﻳﻧک در دﺳت آﻧﮫﺎﺳت  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳت ﮐﻪ از
طﺮف ﻳﮐﻰ از ﺳﻼطﻳن ﺻﻔوى ﺑﻪ ﻋﻧوان آﻧﮫﺎ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت [١٩].
ﺳﺎﯾﮐس ﻳﺎد آور ﻣﻳﺷودﮐﻪ ،اﻳل ﻧﺎروﺋﻰ ﺑﻠوچ در اواﻳل ﻗﺮن  ١٩ﻣﻳﻼدى در
ﺳﻳﺳﺗﺎن اﻗﺎﻣت ﮔﺰﻳدﻧد و ﺑﺎ ﺷﮫﺮﮐﻰ ھﺎ و ﺳﺮﺑﻧدﻳﮫﺎ ،دوطﺎﻳﻔﻪ ﻧﻳﺮوﻣﻧد ﻓﺎرﺳﻰ ﺳﻳﺳﺗﺎن
اﻳﺗﻼف ﻧﻣودﻧد .اﻳل ﻧﺎروﺋﯽ )ﻳﺎ ﻧﮫﺮوﺋﻰ( ﺧود را از اﻋﻘﺎب ﻋﺮﺑﮫﺎى ﻧﮫﺮوان ﻋﺮاق ﻣﻳداﻧﻧد
و در ﺣدود دو ھﺰار ﺧﺎﻧوار آﻧﮫﺎ در ﺳﻳﺳﺗﺎن در ﺗﺣت ﺳﺮﮐﺮدﮔﻰ ﺳﻌﻳدﺧﺎن ﭘﺳﺮ ﺳﺮدار
ﺷﺮﻳف ﺧﺎن ﻧﺎروﺋﻰ ﺑﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻧد .ﺷﮫﺮﮐﻰ ھﺎ در ﺣدود ﭘﻧﺟﺻد ﺧﺎﻧوارھﺳﺗﻧد ﮐﻪ آﻧﻘدر
ﻣﮫم ﺷﻣﺮده ﻧﻣﻰ ﺷوﻧد ،وﻟﻰ ﻣﻘﺗدرﺗﺮﻳن اﻳﻼت ﺳﻳﺳﺗﺎن در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ١٩اﻳل ﺳﺮﺑﻧدى
ﺑود ﮐﻪ ﺑﻘول ﺳﺎﻳﮐس  ،ﺗﻳﻣور ﻟﻧگ آﻧﮫﺎ راﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﮐﺮد و ﻣﻌدودى ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧد ﺑودﻧد ،ﺑﻪ
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ﺑﺮوﺟﺮد ﮐوچ داد .ﻧﺎدراﻓﺷﺎر ﻋده ﻳﻰ از ﺳﺮﺑﻧدﻳﮫﺎ را ﮐﻪ ﺣدود ﺳﻪ ھﺰار ﺧﺎﻧوار ﺑودﻧد ،
ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎد[٢٠] .
ﺟﻰ  ،ﭘﻰ ،ﺗﻳت  ،ﻳﮐﻰ از ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن ﻧﻘﺷﻪ ﺑﺮدار ھﻳﺋت ﻣﺎﮐﻣﺎھون درﺳﺎل
١٩٠٥-١٩٠٣م ،آﻧﺟﺎ ﮐﻪ از ﻧﺳل ﺷﺮﻗﻰ اﻳﺮان ﺳﺧن ﻣﻳﮔوﻳد ،از ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان وارث
ﺷﺎھﺎن اﻳﺮان ﻳﺎد ﮐﺮده اﺑﺮاز ﻋﻘﻳده ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ  ،ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن وﻳﮋه ﮔﻰ ﻧﺳل ﺧود را ﺑﺣد ﮐﺎﻓﻰ
ﺣﻘظ ﮐﺮده اﻧد .ﻣﺳن ﺗﺮﻳن وارث ﺧﺎﻧدان ﮐﻳﺎﻧﻰ  ،ﻣﻠک ﻋظﻳم ﺧﺎن از ﭘدر ﺧوﻳش ﻣﻠک
ﺟﻼل اﻟدﻳن ﻧﻘﺷﻰ زﻳﺑﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳت  .در ﻗﻳﺎﻓﻪ و ﺷﮐل وﺻورت ﻣﻠک ﻋظﻳم ﺧﺎن
ﺗﺮﺑﻳت ﻣﺧﺻوص و ﻣﺗوﻗﻌﻰ از ﺣﺳب و ﻧﺳب ﻗدﻳﻣﻰ آﺷﮐﺎر اﺳت  .ﭼﺷم ھﺎى ﻏﺰال
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ھﺎى ﺟﻠﻰ ﻧﺻب اﻧد و ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺳﺮ و رﻳش ﻗﺷﻧگ و ﮐﺎﻣل و دﺳت
ھﺎ و ﺑﺎزوھﺎى ﻗوى و ﻳک ھﻳﮐل ﻣﺗوازن ) ﮐﻪ اﮐﻧون ﺑﻌﻠت ﭘﻳﺮى ﺧﻣﻳده اﺳت( ﺑﺎ ھم  ،وى
را ﻧﻣوﻧﻪ ﮐﺎﻣل ٓان ﻧﺳل و ﻧﮋاد ﻣﻳﺳﺎزد  .اﻟﺑﺗﻪ در اﻓﺮاد ﮐم ﺳن و ﺳﺎل ﺗﺮ ﺑﺧﺻوص در
ﺑﺮادرزادﮔﺎن ﻋظﻳم ﺧﺎن و ﺧوﻳﺷﺎوﻧدان دﻳﮔﺮ او آﺛﺎر ﺗﻧﺰل ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ و آﺷﮐﺎرى وﺟود
دارد ﮐﻪ اﻳﻧک وﻳﮋه ﺟﻣﻌﻳت ﺑﺧﺎرا ﺷده اﺳت [٢١].
ﺗﻳت  ،درﺟﺎى دﻳﮔﺮى ﻣﺗذﮐﺮ ﻣﻳﺷود  :در ھﺮﺣﺎل ﺧﺎﻧدان ﮐﻳﺎﻧﻰ دﻳﮔﺮ روﺑﻪ زوال
ﻧﮫﺎده و از روﻧق ﻣﺎﻧده اﻧد و ﺣﺗﻰ ﺑﻘﺎﻳﺎ و ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن اﻳن ﺧﺎﻧدان ﻧﻳﺰ در ﺳﻳﺳﺗﺎن دﻳﮔﺮ از
آﺗﻳﻪ اى روﺷن ﺑﺮﺧوردار ﻧﻳﺳﺗﻧد .ﮔل ﺳﺮﺳﺑد و ﺑﮫﺗﺮ از ھﻣﻪ ﺟواﻧﺎن ﮐﻳﺎﻧﻰ ﭘﺳﺮ ﺟوان
ﻣﻠک ﻣﺣﻣدﻋظﻳم ﺧﺎن  ،ﺑﻧﺎم ﺣﻳدرﻋﻠﻰ اﺳت ﮐﻪ ھﻧوز ﺑﻪ اﻓﻳون و دﻳﮔﺮ ﻣواد ﻣﺧدر آﻟوده
ﻧﺷده و در ﺗﺣت ﻧﻔوذ او ،اوﻻده اﻳن ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﻰ ﺟﺰﺋﻳﺎت ﺣﻘﺎرت آﻣﻳﺰ ﻓﻘﺮ و اﻓﻼس
ﺧوﻳش را ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﺮده اﻧد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺷود ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک ﺣﺎﮐم اﺧﻳﺮ  ،ﺷﮐﺎﻳت و ﺗظﻠم ﻋﻠﻳﻪ
ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن را رﺳم ﮐﺮد و ﺧواه ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک ﺣﺮﺑﻪ ﺳﻳﺎﺳﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠت اﻏﺮاض ﺷﺧﺻﻰ
ﺑﺻورت ﺷدﻳدى ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﻓﺷﺎر آورد .ﺷﺎﻳﻌﻪ اى ﻣوﺟود ﺑود و ﻣﻳﺎن ﻣﺮدم ﻧﺟوا ﻣﻳﺷد ﮐﻪ
ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن از ﺑوﺻﻠت دادن ﻳﮐﻰ از دﺧﺗﺮان ﺧود ﺑﻪ ﺣﺎﮐم )ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک( اﺑﺎء ورزﻳده ﺑودﻧد.
در ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک ،ﻣﻠک ﮔﻠﺰارﮐﻳﺎﻧﻰ را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ دادن دﺧﺗﺮش ﺑﻪ ﮐدﺧدا ﺗﺎج ﻣﺣﻣد
ﻧﻣود .ﮐدﺧدا ﺗﺎج ﻣﺣﻣد از ﺗﺑﺎر ﻏﻼم زادﮔﺎن و ﺑﻪ طﺑﻘﻪ ﮐوﻟﻰ ﻣﺗﻌﻠق ﺑود  .ﺑدﻳن ﺗﺮﺗﻳب ﺑﺮ
ﻏﺮور و ﻏﻳﺮت ﻣﻠک ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺷد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻣﻠک ﮔﻠﺰار ﺑﺰودى درﮔذﺷت(٢٢].
در ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑط اﻳﺮان و اﻧﮔﻠﻳس در ﻗﺮن  ١٩ﻣﻳﻼدى  ،ﻣﻳﺧواﻧﻳم ﮐﻪ  :در زﻣﺎن
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ﻣﮐﻣﺎھون در ﺳﻳﺳﺗﺎن ) (١٩٠٥-١٩٠٣ﮐﺳﺎﻧﻰ از اﻋﻘﺎب ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن در ﺳﻳﺳﺗﺎن وﺟود
داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺣﺎل ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐت زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﺮدﻧد و ﺑﺮاى ﺗﻣﻳﺰ ﺷﺎن از ﺳﺎﻳﺮﻋﻧﺎﺻﺮ ﻏﺮﻳب
ﮐﻠﻣﻪ »ﺳﻳﺳﺗﺎﻧﻰ« ﺑﮐﺎر ﻣﻳﺮﻓت[٢٣].
ﺟﯽ.ﭘﯽ.ﺗﻳت طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٩٠٥ -١٩٠٢ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﺷﺮﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧود در
ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺧﺎﻧدان ﮐﻳﺎﻧﯽ از ﻧﺰدﻳک ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣوده در ﻣورد ﺧﺎﻧدان ﮐﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾﮔوﯾد :
درھﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﮐﻳﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧدان ﮐﻳﺎﻧﯽ دﻳﮔﺮ روﺑﻪ زوال ﻧﮫﺎده واز روﻧق ﻣﺎﻧده
اﻧد وﺣﺗﯽ ﺑﻘﺎﻳﺎ و ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن اﻳن ﺧﺎﻧدان ﻧﻳﺰ درﺳﻳﺳﺗﺎن دﻳﮔﺮ از آﺗﻳﻪ ای روﺷن و اﻣﻳدوار
ﮐﻧﻧده ﺑﺮﺧوردار ﻧﻳﺳﺗﻧد .ﻓﺧﺮ و ﻏﺮور ﺑﻪ اﻳﺷﺎن اﺟﺎزه ﻧﻣﻳدھد ﮐﻪ دﺧﺗﺮان ﺧود را ﺑﻪ
ازدواج ﺑﺎ رؤﺳﺎی دﻳﮔﺮاﻳن دﻳﺎر ﺑدھﻧد .ﮔﺮﭼﻪ از ﺳوی دﻳﮔﺮ ﺑﻘدری ﻓﻘﻳﺮ و ﺿﻌﻳف اﻧد ﮐﻪ
دﺧﺗﺮاﻧﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ وﺻﻠت ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻧطﻘﻪ ای و ﻣﺣﻠﯽ ﺳﺮزﻣﻳﻧﮫﺎی ﻣﺟﺎور
ﻧﻳﺳﺗﻧد وﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﻳﺮﺳد ﮐﻪ ﻣﺣﺗﻣﻼً ﻣﺮگ و ﻣﻳﺮﮐودﮐﺎن ﻣؤﻧث درﻣﻳﺎن آﻧﮫﺎ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﻪ
اﺳت.
ﮔل ﺳﺮﺳﺑد ﺟواﻧﺎن ﮐﻳﺎﻧﯽ ﭘﺳﺮﺟوان ﻣﻠک ﻋظﻳم ﺧﺎن ﺑﻧﺎم ﺣﻳدرﻋﻠﯽ اﺳت ﮐﻪ ھﻧوز
ﺑﻪ اﻓﻳون ودﻳﮔﺮ ﻣواد ﻣﺧدره آﻟوده ﻧﺷده و درﺗﺣت ﻧﻔوذ او ،اوﻻد اﻳن ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﺟﺰﺋﻳﺎت ﺣﻘﺎرت آﻣﻳﺰﻓﻘﺮ وﻓﻼﮐت ﺧوﻳش را ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده اﻧد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺷود ،ﺣﺷﻣت
اﻟﻣﻠک داﻣﺎد ﺷﺮﻳف ﺧﺎن ﻧﺎروﺋﯽ ،ﺣﺎﮐم ﺳﻳﺳﺗﺎن در اواﻳل ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم  ،ﺷﮐﺎﻳت و ﺗظﻠم
ﺑﺮﺿد ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن را ﺧواه ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک ﺣﺮﺑﮥ ﺳﻳﺎﺳﯽ وﺧواه ﺑﻪ ﻋﻠت اﻏﺮاض ﺷﺧﺻﯽ
ﺑﺻورت ﺟدی رﺳم ﮐﺮد .ﺗﻳت ﻣﻳﮔوﻳد :ﺷﺎﻳﻌﻪ ای ﻣوﺟود ﺑود ﮐﻪ ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن از دادن ﻳﮐﯽ
ازدﺧﺗﺮان ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﻪ او اﺑﺎ ورزﻳده ﺑودﻧد.ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک ،ﻣﻠک ﮔﻠﺰار ﮐﻳﺎﻧﯽ
راﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎرﮔذاﺷت ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺷد ﻳﮐﯽ از دﺧﺗﺮان ﺧود را ﺑﻪ ﻋﻘد ﮐدﺧدا ﺗﺎج ﻣﺣﻣد
ﮐول در آورد .ﭼون اﻳن ﻣﺮد از ﺗﺑﺎر ﻏﻼﻣﺎن )از طﺎﻳﻔﻪ ﮐول( ﺑود ،ﺑﺮﻏﺮور وﻏﻳﺮت ﻣﻠک
ﭼﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﺎﻋث ﺳﮐﺗﮥ ﻗﻠﺑﯽ وﻣﺮگ ﻣﻠک ﮔﻠﺰارﺷد[٢٤].
در ﺑﺎرۀ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻠوک ﮐﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻏم ﮔﺮدن ﮐﺷﯽ ھﺎی اﯾﻼت ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﺗﺮم
ﺑوده اﻧد ،ﻋﻼوه ﺑﺮﮔﺰارش ﮐﺮﯾﺳﺗﯽ،ﺳﻧدی ھم در دﺳت دارﯾم ﮐﻪ در آن ﺳﺮان ﺷﮫﺮﮐﯽ،
آﻧﮔﺎه ﮐﻪ ﻋﺰم ﻋﺰﯾﻣت ﺑﻪ ﺑم را دارﻧد ،طﺑق آﺋﯾن رواﺑط ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺷوری ﺑﺎ درﺑﺎر ،ﭘﯾش
از ﻋﺰﯾﻣت از ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﮐﯾﺎﻧﯽ ﮐﺳب اﺟﺎزت ﻣﯾﮐﻧﻧد] ، [٢٥اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺟﺎم اﯾن اﺣﺗﺮام
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در زﻣﺎن ﻓﺮزﻧد ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﺧﺎن،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻠک ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺧﺎن،از ﺑﯾن ﻣﯾﺮود و ﻣﻠوک ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﻧﻘﺮض ﻣﯽ ﺷوﻧد[٢٦] .

علل زوال کيانيان :
ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﻪ ھﺮﭘدﯾدۀ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ ﭘس از ﺗوﻟد رﺷد ﻣﯾﮐﻧد،ﺟوان ﻣﯾﺷود
وﺑﺗدرﯾﺞ ﭘﯾﺮ ﻣﯾﮔﺮدد وﺳﺮاﻧﺟﺎم رو ﺑﻪ زوال و ﻧﺎﺑودی ﻣﯽ ﻧﮫد و ﺟﺎی ﺧود را ﺑﻪ ﯾک ﭘدﯾدۀ
ﻧو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯾﮐﻧد .اﻗﺗدار ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن ﻧﯾﺰﻣﻧﺣﯾث ﯾک ﭘدﯾدۀ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،دوران ﻋﺮوج و ﭘﺮاز ﻓﺮاز
ﺧود را ﭘﯾﻣود ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺟﺎم رو ﺑﻪ ﻧﺰول ﻧﮫﺎد و از ﻣﯾﺎن رﻓت .ﻣﻌﮫذا ﻣواردﻋﻣدۀ ﻋﻠل
اﻧﻘﺮاض ﻣﻠوک ﮐﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺗوان ﭼﻧﯾن ﺑﺮﺷﻣﺮد.
 -١درﻣﯾﺎن ﻋﻠل ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﻘﺮاض اﯾن طﺎﯾﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ﯾﮐﯽ ھم اﺧﺗﻼف ﻣذھﺑﯽ)
ﺷﯾﻌﻪ وﺳﻧﯽ(،ﻣﯾﺎن ﻣﻠوک وﻣﻠک زادﮔﺎن واﻓﺮاد ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ اﯾن طﺎﯾﻔﻪ اﺳت .ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن
واﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺗﺳﻠط ﺻﻔوﯾﺎن ﺑﺮاﯾﺮان ،ﭘﯾﺮوان ﻣذھب ﺗﺳﻧن
ﺑودﻧد،ظﮫور ﺻﻔوﯾﻪ و رﺳﻣﯽ ﺷدن ﻣذھب ﺷﯾﻌﯽ دراﯾﺮان ،ﺧط ﻓﺎﺻل درﺷﺗﯽ ﻣﯾﺎن اھل
ﺗﺳﻧن وﺗﺷﯾﻊ ﮐﺷﯾد وﻣﺮدم را از ھم ﺑدو ﮔﺮوه ﺳﻧﯽ وﺷﯾﻌﻪ از ھم ﺟدا ﮐﺮد.
 -٢رﻓﺗﺎر ﭘﺮاز ﺧﺷوﻧت وﺗﺣﻘﯾﺮآﻣﯾﺰﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک ﻣﯾﺮﻋﻠم ﺧﺎن ﺧﺰﯾﻣﻪ ،ﺣﺎﮐم
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﺷﻐﺎل وﺗﻘﺳﯾم آن،درﻋﮫد ﻣﺣﻣد ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮔﯾﺮ و ﺑﺮازﻧده
ﺑوده اﺳت .ﺗﯾت ،ھم از رﻓﺗﺎر ﺧﺷن او ﯾﺎد ﮐﺮده ﻣﯾﻧوﯾﺳد» :ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک ﺣﺎﮐم اﺧﻳﺮ ،
ﺷﮐﺎﻳت و ﺗظﻠم ﻋﻠﻳﻪ ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن را رﺳم ﮐﺮد و ﺧواه ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک ﺣﺮﺑﻪ ﺳﻳﺎﺳﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠت
اﻏﺮاض ﺷﺧﺻﻰ ﺑﺻورت ﺷدﻳدى ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﻓﺷﺎر آورد «.ﻣﯾﺮﻋﻠم ﺧﺎن ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺻﺮف
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﯾﺧواﺳت در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﺧود ﭘﺎﯾﮔﺎه ﻣﺮدﻣﯽ دﺳت وﭘﺎ ﮐﻧد ،ﻗﺻد داﺷت ﺑﺎ
دﺧﺗﺮ ﯾﮐﯽ از ﻣﻠوک ﮐﯾﺎﻧﯽ ازدواج ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ ﻣﻠک ﮐﯾﺎﻧﯽ از دادن دﺧﺗﺮ ﺧود ﺑﻪ ﻣﯾﺮﻋﻠم
ﺧﺎن اﺑﺎ ورزﯾد واﯾن اﻣﺮ ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﻣﯾﺮﻋﻠم ﺧﺰﯾﻣﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﯾن ﺧﺎﻧدان ﮐﻪ از ھواداران
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد،ﮐﯾﻧﻪ ﺑدل ﮔﯾﺮد و از ھﺮ اﻣﮐﺎن و زﻣﯾﻧﻪ ﯾﯽ ﻋﻠﯾﻪ اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.اﯾن ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﺑد وﻣﺗﺟﺎوز ،ﻣﻠک ﮔﻠﺰارﺧﺎن ﭘﺳﺮﻣﻠک ﺟﻼل اﻟدﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ را
ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻋﻠﯾﺮﻏم آرزوی ﻗﻠﺑﯽ،دﺧﺗﺮش را ﺑﻪ ازدواج ﺗﺎج ﻣﺣﻣدﮐول)ازﺗﺑﺎر
ﻏﻼﻣﺎن زادﮔﺎن( در آورد ،ﮔﻠﺰار ﺧﺎن از ﻏم اﯾن ﻧﻧگ دق ﻣﺮگ ﺷد وﺑﺰودی دﭼﺎر ﺳﮐﺗﮥ
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ﻗﻠﺑﯽ ﮔﺮدﯾد وﺑﺎ زﻧدﮔﯽ وداع ﮐﺮد .ﻣﯾﺮﻋﻠم ﺧﺎن ﺧﺰﯾﻣﻪ ﻓﺷﺎر ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎراﯾن ﺧﺎﻧدان
را وﻧﯾﺰ ﺧﺎﻧدان ﺷﮫﺮﮐﯽ را اﻓﺰاﯾش داد و در ﻧﺗﯾﺟﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺣﻣل ﺗوھﯾن ھﺎ وﺗﺣﻘﯾﺮھﺎی
وارده از ﺳوی ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک ﻋﻠم را ﻧداﺷﺗﻧد  ،ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺷدﻧد.
 -٣ﺟواد ﻣﺣﻣدی ﺧﻣک ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋواﻣل زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﻧﻘﺮاض ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎ
ﺑﺮﻣﯾﺷﻣﺎرد ،وﯾﮐﯽ از آن ﻣوارد ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻪ ھﻧد وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺳﺮﺧس
وﺗون وﺗﺮﺑت ﺣﯾدرﯾﻪ وھﺮات وﻧﻘﺎط دﯾﮔﺮ اﺳت .ﻣﺣﻣدی ﺧﻣک ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣﯾﻧوﯾﺳد»:ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﯾش از اﻧدازۀ اﻓﺮاد اﯾن ﺧﺎﻧدان از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی دﯾﮔﺮ ،از ﺟﻣﻠﻪ
ﺑﻪ ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت ).ﮔﻔﺗﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣﮫﺎﺟﺮﺗﮫﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎ ھﺟﺮت ﮐﺮده از
ً
ﻋﻣﻼ از دﺳت داده اﻧد .ﻧﻣوﻧﻪ
ﺳﯾﺳﺗﺎن،ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﭘﯾوﻧد ﺧوﯾش راﺑﺎ ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن
دراﯾن ﺑﺎره ﻣﻠک زاده ھﺎی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻠک زاده ھﺎی ﻣﻧطﻘﮥ »ﺟﺎﻟق« در ﺳﺮاوان
اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮐﯾﻪ ﺑﺮھوﯾت ﺑﻠوﭼﯽ ﺧوﯾش ،ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن وھوﯾت ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾش
ﻧدارﻧدھﯾﭻ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧدازه ای ﻧﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﻪ اﯾن ھوﯾت را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.اﯾن ﻣﻠک زاده ھﺎ از
ﺟﮫت ﻣذھﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﻧﯽ ﻣذھب اﻧد(.
»...ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن از ھﻣﺎن آﻏﺎز در ﺗﺳﻧن ﺧوﯾش ﭘﺎی
ﻓﺷﺮده اﻧد ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﭼون ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺑﺎﯾل ،ﭘس از اﻓول ﺻﻔوﯾﻪ ﻣذھب ﻋوض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ھﺳت ﮐﻪ اﻣﺮوزه آﻧﭼﻪ ﮐﻪ از ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد ھﻣﺎن
ﻓﺮزﻧدان ﻣﻠوک ﮐﯾﺎﻧﯽ اﻧد وﻻ ﻏﺮو ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﯾﻌﻪ ﻣذھﺑﻧد[٢٨]« .
ﻣﺣﻣدی ﺧﻣک ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد »:ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣن ﯾﮐﯽ از ﻋواﻣل ﻋﻣدۀ ﺗﻔﺮﻗﻪ
واﻧﺷﻌﺎب ﺑﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎ ،ﮔﺮاﯾش ﻣﻠوک ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺷﯾﻊ وﺳﻧﯽ ﺷدن ﺑدﻧﮥ ﮐﯾﺎﻧﯾﮫﺎ ﺑوده اﺳت.
واﯾﻧﮐﻪ اﯾﻧک ﻣﻠک زاده ھﺎ در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﮐﻼً ﺳﻧﯽ اﻧد ،ﻣﺳﺄﻟﻪ ای اﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯾﮔﺮدد ﺑﻪ
ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﯾﻌﻪ ﺷدن ﻣﻠوک .ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻌدھﺎ ﻋده ای از ﮐﯾﺎﻧﯾﮫﺎ از ﺗﺷﯾﻊ ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﺎﯾد ﺑﺮاﺛﺮ اﯾن اﺧﺗﻼف ھﺎ اﺳت ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎ ﭼﻧﺎن ﺑﺎھم ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﻪ
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺷﯾﺮواﻧﯽ ھﺎ ﯾﺎد ﺷده در ﻧﮋادﻧﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎن( ﺑﻠوچ ﺷده  ،در زﻣﺎن ﻣﻠک
ﻧوﺷﯾﺮواﻧﯾﮫﺎ)
ﺑﮫﺮام ﺧﺎن)ﺣﺳن اﺣﻣدی،ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ص (٢٠ﺑﻪ رﻏم ھﻣﺟواری ﺑﺎوی ،ھﯾﭻ
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ او ﻧدارﻧد وﺑﻌد ھﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﻪ در ﯾورش آزادﺧﺎن ﺧﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﯾن)ﺣﺳن
اﺣﻣدی ،ھﻣﺎن اﺛﺮ ،ص (٢٧١ھﯾﭻ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ارﺗﺑﺎطش ﺑﺎ ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻧﻣﯾﺷود
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و ﺑﻪ ﯾﺎد دااﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﻪ ھم اﮐﻧون ﻓﺮزﻧدان آزادﺧﺎن  ،درﺧﺎران ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻠوچ
اﻧد[٢٩]" .
آﻗﺎی ﺟواد ﻣﺣﻣدی ﺧﻣک ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮔﺳﺗﺮده ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن را ﺑﻪ زﻣﺎن
ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﺗﮫﻣﺎﺳب اول ﺻﻔوی دراﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑﺮده ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ » ،ﺑﺮاﺛﺮ ﮐم ﻟطﻔﯽ
اﯾﮐﻪ ﺷﺎه ﺻﻔوی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﻠک ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﭘﯾدا ﻣﯾﮐﻧد وﻣﻠک ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻧﺰد
ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻣﺎدری ﺧود،ھﻣﺎﯾون ﮔورﮐﺎﻧﯽ رﻓﺗﻪ ،ﻻھور ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺗﯾول ﺑﻪ او ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد
ﻣﯾﺷود).اﺣﯾﺎء اﻟﻣﻠوک ،ص (١٥٨-١٥٤اﻣﺮوز ﮐﯾﺎﻧﯾﮫﺎ در ﭘﻧﺟﺎب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺑوھﯽ
را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد وﺑﻘﺎﯾﺎی ﺷﺎن ھﻧوز ھم در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ھم ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﮐﯽ وﻣﻠک زاده
ھﺎ ﻣﻌﺮوﻓﻧد).ﺳﺎﯾﮐس ده ھﺰارﻣﯾل دراﯾﺮان،ص  (٢٣٠وﺑﺎز اﯾن ﻋده ﺑﻪ ﻏﯾﺮ ازاﺑواب
ﺟﻣﻌﯽ آزدادﺧﺎن ﺧﺎراﻧﯽ)ﻧک:ﻧﮋادﻧﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎن( وﻓﺮزﻧدان اوﯾﻧد ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑﺎش دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻏﯾﺮ از ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎی اﻧد ﮐﻪ ﻧﮋادﻧﺎﻣﮥ اﻓﻐﺎن ﺣﺿور ﺷﺎن
را در اطﺮاف ھﺮات وﻗﻧدھﺎر]در ﻋﮫد اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن[ ٧٢٠ﺧﺎﻧوارذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳت.از ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎی ھﻣﺮاه ﻣﻠک ﻣﺣﻣود ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھم ،اﻣﺮوز ﭼﻧد ﺻد ﺧﺎﻧوار ،ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻧﺎم
ﮐﯾﺎﻧﯽ ،درﻣﺣوﻻت ﺗﺮﺑت ﺣﯾدرﯾﻪ ﻣوﺟود اﻧد ﮐﻪ ھﻧوز ھم ﮐم وﺑﯾش ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ در
ارﺗﺑﺎط اﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﯾﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﺮﺧس[٣٠] «.
در ﻧﻳﻣﻪ اول ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم ،آﺧﺮﻳن ﻣﺮدﻧﺎﻣدار ﺧﺎﻧدان ﮐﻳﺎﻧﯽ ،ﺧﺎن ﻣﻠک ﮐﻳﺎﻧﯽ از
ﻧوادﮔﺎن ﻣﻠک ﻣﺣﻣودﺳﻳﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ از ﺷﮫﺮت و اﻋﺗﺑﺎر ﻓﺮاوان در ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﺧوردار
ﺑوده اﺳت.

خانملک  ،آخرين بازماندۀ کيانيان :
در ﮐﺗﺎب زاد ﺳﺮوان ﺳﻳﺳﺗﺎن در ﺑﺎره اﻳن ﻣﺮد ﻧﺎﻣدار ﮐﻳﺎﻧﻰ ﻣﻳﺧواﻧﻳم ﮐﻪ  »:ﻣﻠک
ﻣﺣﻣدﻋﻠﻰ ﺧﺎن ﻣﺷﮫور ﺑﻪ ﺧﺎن ﻣﻠک ﭘﺳﺮ ﻣﻠک ﺧﺎن اﺑن ﻣﻠک ﻣﺣﻣدﺧﺎن اﻳن ﻣﻠک رﺳﺗم اﻳن
ﻣﻠک ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺳﻳﺳﺗﺎﻧﻰ ) ﺷﺎه ﺧﺮاﺳﺎن( ﺑود .ﻣﺎدر وى ﺑﻰ ﺑﻰ دوران دﺧﺗﺮ ﻣﻠک ﻋﻠﻰ
اﮐﺑﺮ اﺑن ....اﺑن ﻣﻠک ﺑﮫﺮام ﺧﺎن ﺑود.
ﻣﻠک ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻳﻌﻧﻰ ﭘدرﺑﺰرگ ﺧﺎن ﻣﻠک در ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺮج ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺳﮐوﻧت داﺷت و
ارگ وى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧود او ﺟﺎﻳﮔﺎه زﻧدﮔﻰ او ﺑود .ﻣﻠک ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻋﻠﻳﺮﻏم آﻧﮐﻪ ﺧوﻳﺷﺗن را ﺑﻪ
ﺟﮫت ﺷﺧﺻﻳت ﺑﺎرز ﺟد ﺧوﻳش ﻳﻌﻧﻰ ﻣﻠک ﻣﺣﻣود ﺳﻳﺳﺗﺎﻧﻰ ﻣﺳﺗﺣق ﺑﺮﺗﺮى و ﺷﺎﻳد
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ﺷﺎﻳﺳﺗﻪ ﺣﮐوﻣت ﻣﻰ دﻳد ،ﺑﻪ ﺳﺑب آﺷﻔﺗﮔﻰ ﻣﺣﻳط و از ھم ﭘﺎﺷﻳدﮔﻰ ﻗدرت ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﮔﺮدﻳد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮐﻳت ﺑﺮج ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻗﻧﺎﻋت ﮐﻧد .ﻧﺎ ﺑﺳﺎﻣﺎﻧﻰ وﺿﻊ آب و ﻳﺎ ﺗﻐﻳﻳﺮ ﻣﺳﻳﺮ
ﺷﺎﺧﻪ اى از ھﻳﺮﻣﻧد ﮐﻪ اراﺿﻰ وﻳﺮا ﻣﺷﺮوب ﻣﻳﮐﺮد ،ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻰ اﻣﻼک او اﻧﺟﺎﻣﻳد و ﻣﻠک
ﺧﺎن ﭘﺳﺮش ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﮔﺮدﻳد ﺗﺎ ﺑﻪ "ده ﺧﺎﻧم" ﮐﺷﺎﻧده ﺷود و اﻳن ﻗﺮﻳﻪ را ﺑﺎ ﺳﻳﺻد ﺳﮫم
زﻣﻳن ﻣﺰروﻋﻰ آن ﺑﻪ ﺗﺻﺮف ﺧوﻳش در آورد .طﻐﻳﺎن رودھﻳﺮﻣﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺷک ﺳﺎﻟﻰ
ﻋـﻠـم ) ﺣﺷﻣت اﻟﻣﻠک( در اﻳن ﻣﻧطﻘﻪ
ھﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺳﻳﺳﺗﺎن ھﻣﺂھﻧگ ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﺧﺎﻧدان ً ً
دوران ﻧوﺟواﻧﻰ ﺗﻠﺧﻰ را ﺑﺮاى ﻣﻠک ﻣﺣﻣدﻋﻠﻰ ﺧﺎن ﻳﺎ ﺧﺎن ﻣﻠک ﭘدﻳد آورد.
ﺑدون ﺗﺮدﻳد در ﻣﻳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮﻳن ﺧﺎن ﻣﻠک در ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ﻣﺮدان ﺑﺰرگ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن و
رﻳش ﺳﻔﻳدان زﺑده و ﺻﺎﺣب ﻣﺎل و ﻧﺎم ﮐم ﻧﺑوده اﻧد .ﺧﺎطﺮه ﺑﺳﻳﺎرى از اﻳن ﻣﺮدان ﺑﺰرگ
و ﭘﺎک ﺳﺮﺷت ﺣد اﻗل در ذھن واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺷﺎن و در ﻣﻳﺎن طواﻳف ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧده اﺳت  .اﻣﺎ
ھﻧﮔﺎﻣﻰ ﮐﻪ از اﻳﻧﺎن ﺳﺧن ﺑﻣﻳﺎن ﻣﻰ آﻳد ﺧﺎن ﻣﻠک از ﻧﺎم و ﺷﺧﺻﻳت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻰ ﺑﺮﺧوردار
اﺳت .ﺟﻣﻳﻊ ﺑﺰرﮔﺎن و آﮔﺎھﺎن و ﻣﻌﻣﺮﻳن ﺧودى و ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎﻧﻰ ﺗﺑﺎر از ﺧﺎن ﻣﻠک ﺑﻪ
اﻓﺗﺧﺎر ﻳﺎد ﻣﻳﮐﻧﻧد .ﺑﮔوﻧﮥ ﻧﻣوﻧﻪ ﻧظﺮﯾﮐﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن وی دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزﺗﺎب داده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻋظﻣت و ﭘﺎﯾﮔﺎه ﺷﺧﺻﯾت وی ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷود.

دشمن دربارۀ خان ملک چه ميگويد؟
آﻗﺎى رﺋﻳس اﻟذاﮐﺮﻳن ﮐﻪ زﻧدﮔﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎن ﻣﻠک را ﺗﺷﺮﻳﺢ ﮐﺮده ﻣﻳﮔوﻳد :آﻧﭼﻪ ﻣﺳﺟل
اﺳت ،دﺷﻣﻧﻰ آﺷﺗﻰ ﻧﺎﭘذﻳﺮﺑﯾن ﺧﺎن ﻣﻠک و ﻏﻼم ﺣﺳﻳن ﺑﺎراﻧﻰ ﺑود .ھﻧﮔﺎﻣﻰ ﮐﻪ از ﺣﻣﯾد
ﺑﺎراﻧﯽ ﭘﺳﺮﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﺑﺎراﻧﯽ در ﺑﺎرۀ زﻧدﮔﻰ ﺧﺎن ﻣﻠک ﻣطﺎﻟﺑﻰ درﺧواﺳت ﻧﻣودم،
ﺑدرﻳﺎﻓت ﻧﺎﻣﻪ اى ﻣوﻓق ﺷدم ﮐﻪ اﻟﺣق ﺑﻪ ﻋظﻣت وﺟودى ﺧﺎن ﻣﻠک و ﻋﻠو ھﻣت ﺣﻣﻳد
ً
راﻋﻳﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﻧد
ﺑﺎراﻧﻰ اﻋﺗﻘﺎدى ﻣﺣﮐم ﻳﺎﻓﺗم ،اﻳﻧک ﻗﺳﻣﺗﻰ از ﻣﺿﻣون اﻳن ﻧﺎﻣﻪ
اﻓﺗﺧﺎرى از اﺻﺎﻟت ھﺎى ﻗوﻣﻰ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺗﻘدﻳم ﻣﻰ دارم :
» ھﺮﭼﻪ در ﻣورد ﺳﺧﺎوت  ،ﺷﺟﺎﻋت و ﭘﺎﮐﻰ ﺧﺎن ﻣﻠک ﺑﻧوﻳﺳم  ،ﮐم اﺳت  .او ھﻣﻪ
روزه ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎى اﻧدروﻧﻰ ﺳﻳﺻد ﻧﻔﺮﻣﺮد را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ و ﮔوﺷت ﺗﻐذﻳﻪ ﻣﻳﮐﺮده و ھﻣﻳﺷﻪ
ﺑﺎﺟﻣﻊ ﻣﺮدم ﻧﺎھﺎر ﻣﻰ ﺧورده اﺳت  .ﺷﺑﮫﺎ در اﻧدرون ﻏذا ﻣﻳﺧورد و ﺑﻳﺷﺗﺮ اوﻗﺎت ﻏذاى
ﺷﺑﺎﻧﻪ اوﺟﮔﺮ ﻣﺮغ ﺑود.در ﭘﺎﮐﻰ آﻧﭼﻧﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻌت ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﻪ زن و دﺧﺗﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﺎ
ﺧطﺎب ﻣﻳﮐﺮد و ﭼﺷﻣﻰ ﭘﺎک داﺷت و اﻗواﻣش را ﻧﻳﺰ ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول ﻗﺮار ﻣﻳداد و ﺑﺎ
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ﮐوﭼﮐﺗﺮﻳن ﺧطﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺛل ﺳﺎﻳﺮ ﺧطﺎﮐﺎران رﻓﺗﺎر ﻣﻰ ﺷد و ﺑﺮاى ﺗﻧﺑﻳﻪ آﻧﺎن زﻧدان
داﺷت و ﺑﺎﮐﻧده و زﻧﺟﻳﺮ دﺳت و ﭘﺎى ﺷﺎن را ﻣﻰ ﺑﺳت و دﺳﺗور ﻣﻰ داد ﺗﺎ ﺷﻼق زﻧﻧد.
در ﺷﺟﺎﻋت در زاﺑل ﻣﻧﺣﺻﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑود ،ﺑﻪ ﺧﺻوص در ﻣﺎﺟﺮاى ﺟﻧگ ﻣﺎروﻧﮔﻰ
ﺷﺟﺎﻋت آو آﺷﮐﺎرﺷد .اﻣور ﮐﺷﺎورزى ﺧﺎن ﻣﻠک را از ﺧﻳﺮآﺑﺎد ﺗﺎ ﮐﻳﺎﺑﺎد ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺎراﻧﻰ
اداره ﻣﻳﮐﺮد و اﻣور ﺧﺰاﻧﻪ و اﻧﺑﺎر ھﺎ را ﺷﺎھدوﺳت ﺑﺎراﻧﻰ  .اﻣور ﺑﺎﻏﺎت را ﮐﺮﺑﻼﺋﻰ
ﻋﻠﻰ و ﻧوﮐﺮان ﺑﺳﻳﺎرﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻧﮔﺎم آﻣدن ﺑﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﺻد ﺳوار وارد ﺷﮫﺮ و ﺑﺎﻟﻌﮐس وارد
ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﻰ ﺷد .رﻣﻪ ﮔوﺳﻔﻧد و ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺧﺎن ﻣﻠک ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش ﻧﺑود ،ﺗﻧﮫﺎ ھﻔﺗﺻد اﺳپ
رھوار در ﺟﻼل آﺑﺎد و ده ﺧﺎﻧم داﺷت  .آﺷﭘﺰﺧﺎﻧﻪ وى ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳن و ﺟﺎﻟب ﺗﺮﻳن ﺑود و
ﺳﺮ ﭘﺮﺳت آﺷﭘﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎج ﻋﺑﺎس ﺧﺮﺳﻧد ﺑود و ﻋدۀ زﻳﺎدى آﺷﭘﺰ ﺷب و روز زﻳﺮ دﺳت
او اﻧﺟﺎم وظﻳﻔﻪ ﻣﻳﮐﺮدﻧد .ھﺮﻳک از ھﻣﺳﺮان او ﺑﺎ ﺗﻘﺑل ﻣﺧﺎرج آﻧﮫﺎ راﻋﺮوس ﻣﻳﮐﺮد و
ﮐﻠﻔت ﺟدﻳد وارد ارگ ﻣﻰ ﻧﻣود .ﺑﻪ راﺳﺗﻰ ﮐﻪ او ﺑﺳﻳﺎر ﺑﺳﻳﺎر ﺑﺎﺷﺮف زﻧدﮔﻰ ﮐﺮد .ﺑﺮاى
زﻳﺮ دﺳﺗﺎن و رﻋﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ﭘدرى ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑود.
در ﺳﺎل  ١٣١٨ﺷﻣﺳﻰ ﺑﻳن ﺧﺎن ﻣﻠک و ﻏﻼم ﺣﺳﻳن ﺑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺛل ﻓﺮزﻧد او ﺑود
اﺧﺗﻼف ﻣﻰ اﻓﺗد ﮐﻪ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل طول ﻣﻳﮐﺷد و طﺮﻓﻳن ھﺳﺗﻰ و اﻣﮐﺎﻧﺎت ﺧود را
در اﻳن راه از ﺑﻳن ﻣﯾﺑﺮﻧد .ﻏﻼم ﺣﺳﻳن ﺑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎن ﺑود ادﻋﺎى ﻗﺮﻳﻪ ﺧﺎﻧم را ﻣﻰ
ﻧﻣﺎﻳد و اراﺿﻰ اﻳن ﻗﺮﻳﻪ را ﺑﻳن ﭼﮫﺎر ﺻد ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد طﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎراﻧﻰ و طواﻳف دﻳﮔﺮ
ﺗﻘﺳﻳم ﻣﻳﮐﻧد و از اﻳﻧﺟﺎ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن آن دو آﻏﺎز ﻣﯾﺷود .در اﻳن ﻣدت ﺗﻣﺎم ﺛﺮوت ﻗﺮﺑﺎن و
ﺷﺎھدوﺳت در اﻳن راه ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷود ﺗﺎ ﻏﻼم ﺣﺳﻳن ﺑﺎراﻧﻰ ﭘس از زﻧداﻧﮫﺎى ﻣﮐﺮرﮐﻪ
ً
ﺟﻣﻌﺎ ھﻔت ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه طول ﻣﻳﮐﺷد ،ﭘﻳﺮوز ﺷده زﻣﻳن ھﺎ را در اﺧﺗﻳﺎر ﻣﻰ ﮔﻳﺮد.
از  ١٣٢٠ﺗﺎ  ١٣٣٢ﺷﻣﺳﻰ ﺟﻧگ ھﺎى زﻳﺎد ﺑﻳن رﻋﺎﻳﺎ و ﺳواران ﺧﺎن ﻣﻠک ﺑﺎ
طﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎراﻧﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺗد ﮐﻪ ﺑدون ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺑوده اﺳت  .اﻳن ﮐﻳﻧﻪ و ﻋداوت اداﻣﻪ داﺷت
ﺗﺎ در ﺳﺎل  ١٣٣٢ﺧﺎن ﻣﻠک در ﺣﺎﻟﻰ ﻓوت ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻋظﻣت و ﻗدرت و ﺛﺮوﺗش اﺛﺮى
ﻧﺑود .ﻳک ﺳﺎل ﺑﻌد ﺷﺎھدوﺳت در ھﻣﺎن ﺷﺑﻰ ﮐﻪ ﺧﺎن درﮔذﺷﺗﻪ ﺑود ،دﻳده از ﺟﮫﺎن
ﻓﺮوﺑﺳت و ﻳک ﺳﺎل ﺑﻌد از ﻣﺮگ ﺷﺎھدوﺳت ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻣﺎن ﺷب ﻏﻼم ﺣﺳﻳن ﺑﺎراﻧﻰ ﮐﺷﺗﻪ
ﺷد و در ﻧﺗﻳﺟﻪ ﮐوﭼﮐﺗﺮﻳن ﺑﮫﺮه اى از اﻳن ھﻣﻪ ﺗﻼش ھﺎو ﻣﺮارت ﻧﺑﺮد و ﻋﻠت آن ھم
روح ﺑﺰرگ ﺧﺎن ﺑودﮐﻪ ﺧداوﻧدﻋداﻟت را اﺟﺮا ﮐﺮد .ﺑﺮادر ﻣن ﻗﻠم ﻣن ﻗﺎﺻﺮ اﺳت ﮐﻪ
ﻣﺣﺳﻧﺎت ﺧﺎن ﻣﻠک را ﺑﻧوﻳﺳم  ،ﺑﻪ ھﻣﻳن ﺑﺳﻧده ﻣﻳﮐﻧم ﮐﻪ ھﻣﻪ ﭼﻳﺰ ﮐﻪ ﻳک اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻳد داﺷﺗﻪ
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ﺑﺎﺷد ،او در ﺣد ﮐﻣﺎل ذاﺷﺗﻪ اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻣﻰ ﺗواﻧﻳد ﮐﺗﺎﺑﮫﺎ از ﻋظﻣت روﺣﻰ و ﻓﮐﺮى او
ً
ﺿﻣﻧﺎ اﻧﻘﺮاض ﮐﻳﺎﻧﻳﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم در اﻳن زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﻰ ﺷود و ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﺑﻧوﻳﺳﻳد.
ﺧﺎن ﻣﻠک ھﻣﻪ ﭼﻳﺰ ﻣﺮد[٣١]« ...
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،آﻗﺎی رﺿﺎ آرﻣﯾن)ﺳﮫﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ( در رﺛﺎی اﯾن
ﺷﺧﺻﯾت ﮐﯾﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮی ﺳﺮوده ﮐﻪ ﭼﻧد ﺑﯾت آن اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد:

ارگ جالل آباد محل سکونت خان ملک کيانی

برمزارخان ملک کيانى
ﺧـﻔــﺗﻪ در داﺧــل ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻣـــرد ﺑـﻳـدار ﺳﻳﺳﺗﺎن دﻳــدم

در دل ارگ دﻳـرﺳﺎل ﮐــﮫن

ﮔـــــور آزادۀ ﺟــﮫــﺎن دﻳـدم

ﮔورﻣردي ﮐﻪ ﺑﻰ ﻧﺷﺎﻧﺎن را

داد از ﻣــردﻣﻰ ﻧـﺷـﺎن دﻳــدم

زان ھﻣـــﺎى ﺳﻌــﺎدت اﻳــﺎم

ﻣﺷت ﺧﺎﮐﻰ و اﺳﺗﺧوان دﻳدم

ﺟﻠوه ﮔر از دل ﻏﺑﺎر زﻣﺎن
ﺷـرف و ﺷوﮐــت ﮐﻳﺎن دﻳدم][٣٢
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٤ /٨/١
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مآخذ و رويکردھا:
 اﻟﻔﻧﺳﺗون ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ص [١] ۴۳۷ -۴۳۶] -[٢اﺑراھﻳم ﭘور داود ،ﭘﺷﺗﮫﺎ ،ج ، ٢ص . ،٢٢١
] -[٣اﯾﺿﺎد ،ص  ، ٢٤٣ﻧﯾز:اوﺳﺗﺎ ﻧﮔﺎرش ﺟﻠﻳل دوﺳﺗﺧواه  ،ﺗﮫران ١٣٤٣
ص .٣٠٣
] -[٤اﺑراھﻳم ﭘور داود ،ﻳﺷت ھﺎ  ١٣٤٧ ،ﺗﮫران ج  ٢ص . ٢٩٤
] -[٥ھﻣﺎﻧﺟﺎ.
] -[٧ﭘرﺳﻲ ﺳﺎﻳﻛس  ،ده ھزار ﻣﻳل در اﻳران ،ﺗرﺟﻣﻪ ﺣﺳﯾن ﻧوري ،١٣٣٦
ﻓﺻل ٣١
]-[٨ﺟــواد ﻣﺣﻣــدی ﺳــﮐﺎﺋﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ،ﺳﯾــﺳﺗﺎن وروﯾــداد  ١٩ﺑﮫﻣــن ١٣٣٠
ﺧورﺷﯾدی،ص ٢٥
] -[٩دﮐﺗر ﻣﮫدی ﺑﮫﺎر ،ﻣﻳراث ﺧـوار اﺳـﺗﻌﻣﺎر ،ج  ،۲ص  ،۶۴۲ﺳـﺎﻳﮐس ،
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳران  ،ج  ،۲ص  ،۳۵۶اﻟﻔﻧﺳﺗون ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ص ۴۳۷
] -[١٠ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ،ﺳرﭘرﺳﯽ ﺳﺎﯾﮐس ،ج  ،٢ﻓﺻل . ٦٩
] -[١١دوﻟت ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر ،ﺗﺎﻟﻳف ﺧﺎﻧم اﺷراﻓﻳﺎن وﺧﺎﻧم اروﻧووا ،ص
۲۱۰ -۶۴
] -[١٣اﻟﻔﻧﺳﺗون ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﺗرﺟﻣﻪ ﻓﮐرت،ص  ،۴۳۸ﻣﺟﻠﻪ آرﻳﺎﻧﺎ ،ﺷﻣﺎره
ھﺷﺗم ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺻدﺳﺎل ﭘﻳش،ﻧﺑﯽ ﮐﮫزاد
] -[١٤ﻣﻠک ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﮐﯾﺎﻧﯽ ،اﺣﯾﺎء اﻟﻣﻠوک درﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ص ٩٤
] -[١٥ھﻣﺎن اﺛر  ،ص ٢٢٤ - ٢٢٠
] -[١٦رﺋﻳس اﻟذاﮐرﻳن  ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ دھﺑﺎﻧﻰ  ،زادﺳروان ﺳﻳﺳﺗﺎن  ،ص ١٧٤
] -[١٧زاد ﺳروان ﺳﻳﺳﺗﺎن  ،ص  ،١٧٩- ١٧٧ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ،ھﻣـﺎن اﺛـر،
ج  ،٣ص  ٧٥٣ﺑﺑﻌد
] -[١٨رﺋﯾس اﻟذاﮐرﯾن ،زادﺳروان ﺳﯾﺳﺗﺎن،ص١٧٨ﺑﺑﻌد
] -[١٩ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ، ،ج  ،۳ﺣﮐﻣﻳت ﮔوﻟد ﺳﻣﻳددر ﺳﻳﺳﺗﺎن دﻳده ﺷود
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] -[٢٠ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود،ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران واﻧﮔﻠـﯾس درﻗـرن  ،۱۹ج
 ،٣ﻓﺻل ٤٣
] -[٢١ﺳﺎﻳﮐس  ،ده ھزار ﻣﻳـل در اﻳـران ،ﺗرﺟﻣـﻪ ﺣـﺳﻳن ﺳـﻌﺎدت ﻧـورى ،
ﭼﺎپ  ،١٣٣٦ ،ﻓﺻل ھﺎى  ٣١و  ،٣٢ﻧﻳزﺗﺎرﻳﺦ اﻳران از ھﻣـﻳن ﻣوﻟـف  ،ج
 ،٢ص ٥٢٠
] -[٢٢ﭘرﺳﻰ ﺳﺎﻳﮐس  ،ج  ،٢ص ٣٩٥،
] -[٢٣ﺟﯽ ،ﭘﯽ.ﺗﻳت  ،ﺳﻳﺳﺗﺎن  ،ج ،٢ص ١٨٧ - ١٨٦
] -]٢٤ﺟﻰ  ،ﭘﻰ  ،ﺗﻳت  ،ج  ،١ص ،١٨٣
] -[٢٥ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣود ،ج  ،٧ص ١٩٥٣
]-[٢٦ﺟﯽ  ،ﭘﯽ ،ﺗﻳت  ،ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ج  ،۱ص ۱۸۳
] -[٢٧ﺟواد ﻣﺣﻣدی ،ﺑﺣواﻟـﮥ ﻣﺟﻣوﻋـﮥ اﺳـﻧﺎد ﺗـﺎرﯾﺧﯽ ﺳﯾـﺳﺗﺎن ،ص ،٧٢
ﺳﻧد ﺷﻣﺎره ٢٨
] -[٢٨ﺟــــواد ﻣﺣﻣــــدی ﺳﮐﺎﺋﯽ،ﺳﯾــــﺳﺗﺎن وروﯾــــداد  ١٩ﺑﮫﻣــــن ١٣٣٠
ﺧورﺷﯾدی،ص ٤٠ -٣٦
]-[٢٩ھﻣﺎن اﺛر ،ص٣٠
]-[٣٠ھﻣﺎن اﺛر ،ص١٤٦
] -[٣١زادﺳروان ﺳﻳﺳﺗﺎن  ،ص ١٩٦ – ١٩٤
] -[٣٢زادﺳروان ﺳﻳﺳﺗﺎن  ،ص .١٩٧
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مقالۀ چھل وسوم

پيام يعقوب ليث به معتمد خليفۀ عباسی
ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ،ﻣؤﺳس دوﻟت ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻋﯾﺎرﻣﻧش،ﯾﮐﯽ از ﺳﯾﻣﺎھﺎی
ﺗﺎﺑﻧﺎک ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورﻣﺎ و دﻟﯾرﻣردی ازﻋﯾﺎران وﺟواﻧﻣرد ان ﺷﺑﮔرد ﺳﯾﺳﺗﺎن
ﺑود ﮐﻪ ﮐورۀ روﯾﮔری او را ﭼون ﺳﻧدان اﺳﺗوار و ﭘﺎﯾدار ﺑﺎر آورده ﺑود.
ﺑﮔﻔﺗﻪ ﮔﺮدﻳﺰی ،ﻟﻳث)ﭘدر ﯾﻌﻘوب ،ﻋﻣﺮو ،طﺎھﺮ وﻋﻠﯽ( ﮐـﻪ طﺑﻌـﯽ ﺑﺧـﺷﻧده داﺷـت
»ھﺮﭼﻪ ﺑدﺳت آوردی ﺑﺎ ﻋﻳﺎران ﺧـوردی «.ﭘـﺳﺮان ﻟﻳـث ھـم ﭼـون ﺑـﺮ دﺳـﺗﺮﺧوان ﭘـدر
ﺧورده ﺑودﻧد ،روش ﭘدر را ﺗﻌﻘﻳـب و ﺗﻘﻠﻳـد ﻣﻳﮐﺮدﻧـد .آﻧﮫـﺎ ﺑـﺰودی در ﻣﻳـﺎن رﻓﻘـﺎی ﺧـود
ﻣﺮدان ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ و ﺑﺎرزی ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺷﻳوۀ ﺳﺧﺎوت و ﺟـواﻧﻣﺮدی و رﻓﻳـقﭘﺮوری،دوﺳـﺗﺎن
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻳﻌﻘوب ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﭘﻳـدا ﻣﻳﮐـﺮد ،ﺻـﺮف ﺟواﻧـﺎن و ﺟـواﻧﻣﺮدان
زﻳﺎد ﭘﻳدا ﮐﺮدﻧد.
ﻣﻳﻧﻣود.
ﺑﻘول ﮔﺮدﻳﺰی  ،ﻳﻌﻘوب ﺷﻐل روﯾﮔﺮی وروزی ﻧـﻳم درھـم ﻣـﺰد داﺷـت و»ﺳـﺑب
رﺷد او آن ﺷـد ﮐـﻪ ﺑـدان ﭼـﻪ ﻳـﺎﻓﺗﯽ و داﺷـﺗﯽ ﺟـواﻧﻣرد ﺑـودی و ﺑـﺎ ﻣـردان
ﺧوردی و ﻧﻳز ﺑﺎ آن ھوﺷﻳﺎر ﺑود و ﻣرداﻧﻪ ،و ﺑﮫر ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻳﻔﺗﺎدی از ﻣﻳﺎن
ھم ﺷﻐﻼن ﭘﻳﺷرو او ﺑودی[١]«.
روح ﺳﺮﮐش ﻳﻌﻘوب ﺑﺎ ﺷﻐﻠش ﻧﻣﻳﺧواﻧد و ﭼون دارای ﺧﻳﺎﻻت ﺑﻠﻧدی ﺑود ،از ﭘﺎی
ﮐوره روﻳﮔﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳت و در ﺣﻠﻘﻪ ﻋﻳﺎران و ﺟواﻧﻣﺮدان درآﻣد .ﺑدﻳن طﺮﻳق ﻳﻌﻘوب از
روﻳﮔﺮی ﺑﻪ ﻋﻳﺎری ﺷد و از آﻧﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ راھداری وﺑدرﻗﮥ ﮐﺎرواﻧﮫﺎ و ﺳﭘس ﺳﺮھﻧﮔﯽ ﻳﺎﻓت
و ﺧﻳل )ﮔﻠﻪ اﺳپ و ﺳواران( ﻳﺎﻓت[٢].
در دھﻪ ﺳوم ﻗﺮن ﺳوم ھﺟﺮی ﯾﻌﻘوب در ﮔﺮوه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮫم وﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎی آن روزﮔﺎر
ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾﺎران ﯾﺎ ﺟواﻧﻣﺮدان ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓت و ﺑﺎﺷﺮﮐت درھﻧﮔﺎﻣﻪ ھﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
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ﺳﯾﺎﺳﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﯾﺎران ازﻣﺮاﺣل دﺷواری ﻋﺑور ﻧﻣود و در ﭘﺮﺗو ھوش ودﻟﯾﺮی
وﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ھﻣﻘطﺎران ﺧود ﻣوﻓق ﮔﺮدﯾد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﭘس از آﻧﮐﻪ ﯾﻌﻘوب
ﻟﯾث  ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺳﺗﯽ ودرھم ﺑن ﻧﺻﺮﺣﮐﻣﺮان ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﺟﺳوراﻧﻪ ﺧود ﻋﻘب
زد وزﻣﺎم اﻣورﺳﯾﺳﺗﺎن را در دﺳت ﮔﺮﻓت ،ﺑﻪ ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻘﺗدرﻣﺧﺎﻟف ﺧود ،ﻋَ ﱠﻣﺎر

ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم ﮐش ﺻﻔﺎر درھﻠﻣﻧد ﺳﻔﻠﯽ اﯾن ﭘﯾﻐﺎم را ﻓﺮﺳﺗﺎد »:ما باعتقاد نيکو
برخاستيم ،که سيستان نيز فراکس ندھيم ،و اگر خدای تعالی نصرت کند ،به
واليت سيستان اندر فزاييم آنچه توانيم[٣]«....

تصوير يعقوب ليث  ،اثری ازشھبازی سيستانی

ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎری اﺳت ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻣﺮدم ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧود ﮔﺮدآورد
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وﻧﯾﺮوی ﻋظﯾﻣﯽ ﺟﻧﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داد وﺑﺎ اﯾن ﻧﯾﺮو،درﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎن،ﺑﻠﮐﻪ
ﺑﺳت وﻗﻧدھﺎر ،وﻏﺰﻧﯽ وﮐﺎﺑل وﺑﺎﻣﯾﺎن وﺑﻠﺦ وھﺮات وﺳﺮاﺳﺮﺧﺮاﺳﺎن )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
وﻓﺎرس )اﯾﺮان( را ﻓﺗﺢ و ﺗﺣت ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧود در آورد و اﻣﭘﺮاﺗوری ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺷﮐﯾل
داد ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ اش ﺗﺎ آﻣودرﯾﺎ ﻣﯾﺮﺳﯾد وﻣﺮزھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اش ﺗﺎ درﯾﺎی
ﻋﻣﺎن،ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ اش ﺗﺎ ھﻧدوﺳﺗﺎن وﻏﺮﺑﯽ اش ﺗﺎ دﺟﻠﻪ ﮔﺳﺗﺮده ﺑود .دراﯾن ﻗﻠﻣﺮو وﺳﯾﻊ
او از  ٢٤٧ﺗﺎ  ٢٦٥ھﺟﺮی ﺣﮐم راﻧد .زﺑﺎن دری را ﺑﺟﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در درﺑﺎر
وﻗﻠﻣﺮو ﺧود رﺳﻣﯾت داد وﻣﺣﻣداﺑن وﺻﯾف ﺳﮐﺰی  ،رﺋﯾس داراﻻﻧﺷﺎء ﯾﻌﻘوب ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺷﻌﺮ ﺳﺮود.
ﭘﯾﺮوزی ھﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﯾﻌﻘـوب ﻟﯾـث در ﺳـﺮزﻣﯾن ھـﺎی ﺧﺮاﺳـﺎن وﻓـﺎرس  ،دﺳـﺗﮔﺎه
ﺧﻼﻓت را دﭼﺎر ﻧﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧت وﺑﺮای ﺟﻠـوﮔﯾﺮی از ﭘﯾـﺷﺮﻓت ھـﺎی ﺑـﺮق آﺳـﺎی ﯾﻌﻘـوب
ﻟﯾث ،ﺧﻠﯾف ﻣﻌﺗﻣداﻣﺮﺗﮐﻔﯾﺮ وی را ﺻﺎدر ﻧﻣود.

تکفير يعقوب از سوی خليفه:
ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب از طﺑﺮﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﮐم ری ﻧﺎﻣﻪ ﻧوﺷت واﺳﺗﺮداد ﻋﺑدﷲ ﺳﮔﺰی
وﺑﺮادران وی را از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود واو ھم آﻧﮫﺎ را دﺳت ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺧدﻣت ﯾﻌﻘوب
ﻓﺮﺳﺗﺎد،درﻋﯾن ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﯾﻌﻘوب را ﺑﻪ ﺧﻠﯾﻔﻪ ﮔﺰارش داد و اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب
ادﻋﺎی ﺣﮐوﻣت ری را دارد .ﺧﻠﯾﻔﻪ ﻣﻌﺗﻣد از ﭘﯾﺷﺮﻓت ﮐﺎر ﯾﻌﻘوب ﺳﺧت ﺧﺷﻣﮔﯾن ﺷد و
دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﯾﺎران و ﻏﻼﻣﺎن ﯾﻌﻘوب را ﮐﻪ در دﺳﺗﮔﺎه ﺧﻼﻓت ﺑودﻧد ﺗوﻗﯾف ﮐﻧﻧد و اﻣوال
ً
ﺿﻣﻧﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺑدﷲ ﺑن طﺎھﺮ)اﯾن ﻋﺑدﷲ ﭘﺳﺮطﺎھﺮ
آﻧﺎن را ﻣﺻﺎدره ﻧﻣﺎﯾﻧد.
زوار ﺧﺮاﺳﺎن و طﺑﺮﺳﺗﺎن و ﮔﺮﮔﺎن و
ذواﻟﯾﻣﯾﻧﯾن ﻧﯾﺳت( ﺣﺎﮐم ﻋﺮاق ﻧوﺷت ﺗﺎ ﺣﺟﺎج و ّ
ری را ﺟﻣﻊ ﮐﻧد و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﻪ را در ﺑﺎرۀ اﯾﻧﮐﻪ » ﯾﻌﻘوب دﯾﮔر ﺣﺎﮐم ﺧراﺳﺎن
زوار ﺧواﻧد و ﺳﯽ ﻧﺳﺧﻪ
ﻧﯾﺳت « ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺧواﻧد  .ﻋﺑدﷲ ﻧﯾﺰ ﻓﺮﻣﺎن را در ﻣﺣﺿﺮ ّ
از روی آن ﻧﻘل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻠﯾﻪ ﻧواﺣﯽ ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدم از آن آﮔﺎه ﺷوﻧد[٤].
ﻣﺿﻣون ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﻪ ﭼﻧﯾن ﺑود »:ما قبل از اين يعقوب ليث را به ايالت سيستان
سر افراز کرده بوديم ،اکنون که عالمات طغيان از وجنات حال او ظاھر شد  ،حکم ميکنيم
که بروی لعنت کنيد!«][٥
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ﺧﻠﯾﻔﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ آﺧﺮﯾن ﺿﺮﺑت ﺧود را ﺑﺮ ﯾﻌﻘوب وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷد  ،او را ﺗﮐﻔﯾﺮ
ﮐﺮد و ﺗﮫﻣت » ﺑﺎطﻧﯽ ﺑودن «] [٦ﺑﺮ او ﺑﺳت و » ﺑﻪ اﻣراء ﺧراﺳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﻪ ﯾﻌﻘوب دﻋوت ﺑواطﻧﻪ ﭘذﯾرﻓﺗﻪ اﺳت و ﻣﯾﺧواھد ﮐﻪ در دﯾن ﺷﮐﺳت آرد،
ھر ﮐﻪ دﯾﻧدار اﺳت در ﻣﺗﺎﺑﻌت او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧد[٧]« .
ﺑدﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﻣﮫﺮ ﺗﮐﻔﯾﺮ ﺑﺎطﻧﯽ ﺑودن ﺑﺮ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﯾﻌﻘوب زده ﺷد و» اﯾن ﺣرف
ﺳر در ﺑﯾﻌت اﺳﻣﺎﻋﻠﯾﺎن
در دھن ھﺎ اﻓﺗﺎد ﮐﻪ داﻋﯾﺎن ﯾﻌﻘوب را ﺑﻔرﯾﻔﺗﻧد و در ِ
ﺷد  ،و ﺑﺎ ﺧﻠﯾﻔﻪ دل ﺑد ﮐرد [٨]«.ﯾﻌﻘوب ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ اﻗداﻣﺎت او ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺎدات
ﻋﻠوی ھﺮ ﭼﻧد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻠﯾﻔﻪ ﺑوده وﻟﯽ ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،ﺳﺧت آزرده واز
ﺧﻠﯾﻔﻪ ﻣﺗﻧﻔﺮﺷد ،و» ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧوﺷت ﺑﻪ ﻧﺎﯾب ﺧوﯾش  ،ﺗﺎ ﻋﻠوﯾﺎن را ﮐﻪ
ﮔرﻓﺗﻪ و ﺑﻪ آﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﺧﻼص دھد و ﻧﻔﻘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﻻﯾت ﺧوﯾش ﺷوﻧد،
و ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ او ﻧﺑﺷت ھﻣﻪ را ﺧﻼص دادﻧد و ﯾﮐﯽ از ﺳﺎدات ﺑرادر ﺣﺳن
زﯾد،اﺑو ﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن زﯾد ﺑود [٩]« .اﯾن دو ﺑﺮادر ﻣﺟد ً
دا در طﺑﺮﺳﺗﺎن ﻣﻘﺎم
ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ در  ٢٨٧ھﺟﺮی ﺑدﺳت اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺗﺎدﻧد .

نظريعقوب ليث نسبت خلفای عباسی:
ﻣؤﻟف ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻣﻲ ﻧوﻳﺳد:

»يعقوب بسيار گفتي كه دولت عباسيان بر غدر و مكر بنا كرده اند.
وفضل سھل با چندان نيكوئي كه
نبيني كه بابوسلمه و بومسلم وآل برامكه
ِ
ايشان را اندر آن دولت بود ،چه كردند؟ كس مباد كه بر ايشان اعتماد
كند[١٠]«.
ﺑﺮاﺳﺗﯽ دوﻟت ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن دوﻟت ﻏدر وﺧﯾﺎﻧت ﺑود .دوﻟﺗﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺣﺎﺻل رﻧﺞ و
ﻓداﮐﺎری واز ﺟﺎن ﮔذﺷﺗﮔﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯾﺎن ﺑود ،اﻣﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در راه ﺑﻪ ﻗدرت
رﺳﺎﻧدن آﻧﺎن ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﻏدر وﺧﯾﺎﻧت ھﻼک ﮐﺮدﻧد .اﺑوﺳﻠﻣﮥ ﺧﻼل ،ﺑﺎ
ھﻣﻪ ﺳﻌﯽ وﮐوﺷش ﺧود ﮐﻪ در ﻧﺷﺮ دﻋوت آﻧﮫﺎ ﮐﺮده ﺑود ،ﺑﻪ ﺳﺑب ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﻪ ﺷد.
اﺑوﻣﺳﻠم ﻧﯾﺰ ﮐﻪ درواﻗﻊ دوﻟت ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﻪ و ﭘﺮداﺧﺗﮥ او ﺑود ،از ﺑدﮔﻣﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ در
اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧد .ﺑرﻣﮐﯾﺎن ھم از اﯾن ﺳﺮﻧوﺷت ﺷوم وﻏم اﻧﮔﯾﺰ رھﺎﺋﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺧﺎﻧدان ﺳﮫل
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ﻧﯾﺰ ھﻣﯾن ﺳﺰا را دﯾد واﯾن رﻓﺗﺎر ﺧدﻋﻪ آﻣﯾﺰی ﮐﻪ ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ،در ﺣق ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧد ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾد ﻧﻔﺮت اﻧﮔﯾﺰﺑود.
ﺑﻳﮫﻘﯽ از ظﻠم وﺳﺗم ﻋﻠﯽ ﺑن ﻋﻳﺳﯽ ،ﺣﮐﻣران ھﺎرون اﻟرﺷﯾد ﺑر ﻣردم
ﺧراﺳﺎن وﺳﯾﺳﺗﺎن  ،ﮐرﻣﺎن و ری وﺳﭘﺎھﺎن وﺧوارزم وﻣﺎوراء
اﻟﻧﮫر،وﺳﺎﯾر ﺷﮫرھﺎ واز ارﺳﺎل ھدﻳﻪ ھﺎی اﻋﺟﺎب اﻧﮔﻳز او ﺑﻪ درﺑﺎر ﺑﻐداد
ﭼﻧﻳن ﺗﻌرﻳف ﻣﯾﮐﻧد:
» خراسان و ماوراءالنھرو ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاھان و
خوارزم و نيمروز و سيستان بکند و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار بگذشت  .پس از
آن ھديه يی ساخت رشيد را که پيش از وی کس نساخته بود و نه پس از وی بساختند و
آن ھديه نزديک بغداد رسيد و نسخت آن بر رشيد عرضه کردند سخت شاد شد ديگر روز
بر خضراء ميدان آمد و بنشست و يحيی )برمکی( و دوپسرانش را بنشاند) که رشيد دل
گران کرده بود برآل برمک و دولت ايشان بپايان خواست آمد( ،و فضل ربيع ) حاجب
بزرگ ( و قوم ديگر و گروھی بايستادند  .و آن ھديه ھا را بميدان آوردند  :ھزار غالم
ترک بود بدست ھريکی دوجامه ملون از ششتری و سپاھانی و سقالطون و ملحم ديباجی
و ديبای ترکی و ديداری وديگر اجناس  ،غالمان بايستادند با اين جامه ھا و براثر ايشان
ھزار کنيزک ترک آمد بدست ھريکی جامی زرين ياسيمين پر از مشک و کافور و عنبر
واصناف عطر وطرايف شھرھا  .و صدغالم ھندو و صدکنيزک ھندو بغايت نيکو رو و
شارھای قيمتی پوشيده و غالمان تيغھای ھندوی داشتند ھرچه خياره تر  ،و کنيزکان
شارھای باريک در سفطھای نيکوتر از قصب  .و با ايشان پنج پيل نرآوردند و دوماده،
نران با برگستوانھای ديبا و آئينه ھای زرين و سيمين و مادگان با مھد ھای زر و کمرھا
و ساختھای مرصع بجواھر .و بيست اسب آوردند بر اثر پيالن با زين ھای زرين  ،نعل
زربرزده  ،و ساختھای مرصع بجواھر بدخشی و پيروزه  ،و اسپان گيلی  ،و دويست
اسپ خراسانی با جلھای ديبا  ،و بيست عقاب و بيست شاھين  ،و ھزار اشتر آوردند
دويست با پاالن و افسار ھای ابريشمين  ،ديباھا درکشيده در پاالن  ،ديگر اسباب و جوال
سخت آراسته  ،و سيصداشتر از آن بامحمل و مھد  ،بيست با مھد ھای بزر و پانصد
ھزار و سيصد پاره بلور از ھر دستی  ،و صد جفت گاو و بيست عقدگوھر سخت قيمتی و
سيصد ھزار مرواريد و دويست عدد چينی فغفوری از صحن و کاسه و غيره که ھريک
از آن در سرکار ھيچ پادشاھی نديده بودند و دو ھزار چينی ديگر از لنگری و کاسه ھای
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کالن و خمره ھای چينی کالن و خورد و انواع ديگر و سيصد شاد روان و دويست خانه
قالی و دويست خانه محفوری .
چون اين اصناف نعمت بمجلس خالفت و ميدان رسيد تکبيری از لشکر بر آمد و
دھل وبوق بزدند آنچنانکه کس مانند آن ياد نداشت و نخوانده بود و نشنوده  .ھرون
الرشيد روی سوی يحيی برمکی کرد و گفت  :اين چيزھا کجابود در روزگار پسرت فضل
؟ يحيی گفت :زندگانی امير المؤمنين دراز باد ،اين چيزھا در روزگار امارت پسرم در
خانه ھای خداوندان اين چيزھا بود بشھرھای عراق و خراسان  .ھرون الرشيد از اين
جواب سخت تيره شدچنانکه آن ھديه بر وی منغص شد و روی ترش کرد و برخاست و
از آن خضرا برفت [١١]«.
ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺑﺎﺳﯽ در اﺛﺮ ﻏﺎرت ﻣﻠل ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺟﺎی رﺳﯾدﻧد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧود ) ﻗﺻﺮ اﻟﺗﺎج
( اﻋﻣﺎر ﻧﻣودﻧد  .ﺣﮐﺎﯾت اﯾن ﻗﺻﺮ ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﻪ  » :اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن اﻟﻣﻘﺗدرﺑﺎ
ﮐﺎخ و ﺑﺎغ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ ﭘدﯾد آورد ﮐﻪ آن را داراﻟﺷﺟر ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد  .در اﯾن
ﮐﺎخ درﺧﺗﯽ از زر و ﺳﯾم ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﻣﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ ء ﺑزرﮔﯽ ﺟﻠو
اﯾوان ﮐﺎخ ﻗرار داﺷت  .اﯾن درﺧت ھﺷت ﺷﺎﺧﻪء ﺑزرگ از زر و ﺳﯾم
داﺷت و ﺑر ھر ﺷﺎﺧﻪء آن ﺷﺎﺧﻪ ھﺎی ﮐوﭼک  ،ﻣﯾوه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ از
ﺟواھر رﻧﮔﺎ رﻧگ دﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﺑﻪ ﻋﻼوه از ﭘرﻧدﮔﺎن زرﯾن و ﺳﻣﯾن ﺻدای
ﺳوت و آواز ﭼﮫﭼﻪ ﺑر ﻣﯽ ﺧﺎﺳت و در اطراف راﺳت و ﭼب درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﺟﺳﻣﻪء ﭘﺎﻧزده ﺳوار ﺑود ﮐﻪ ﻟﺑﺎس ﺣرﯾر ﭘوﺷﯾده و ﺷﻣﺷﯾر در ﮐﻣر داﺷﺗﻧد
و ﭼﻧﯾن ﺑﻪ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﯾﮐد ﯾﮔر ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑﻧد[١٢]« .
ﺷﺎﻳﺎن ﻳﺎد آوری اﺳت ﮐﻪ اﻳن ﺛﺮوت ھﺎی ﺳﺮﺷﺎر وھدﻳﻪ ھﺎی ﮐﻼن و ﻣﺎل ھﺎی
ﺧﺮاج از ﺳﻳﺳﺗﺎن و ﺑﻠﺦ وھﺮات وﻧﯾﺷﺎﭘور وﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن واﯾﺮان ﺑﻪ ﺳواﺣل
دﺟﻠﻪ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻳﺷد و در آﻧﺟﺎ ﮐﺎﺧﮫﺎی و ﺑﺎﻏﮫﺎی ﺑﺎ ﺷﮐوھﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻔﺎ و ﺳﺮداران ﺷﺎن
ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻳﮔﺮدﻳد و آﻧﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻳﻣﺎﻧد ﺻﺮف ﻋﻳﺎﺷﻲ ھﺎ و ﺧﻠﻌت ھﺎ و ﺧﺮﻳد ﮐﻧﻳﺰﮐﺎن زﻳﺑﺎ
روي از ﻧواﺣﯽ دور دﺳت ﻣﻳﺷد.

پيام يعقوب ليث به خليفۀ عباسی:
از ﺷﻌﺮ اﻟﻣﺗوﮐﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺑﺮای ﺧﻠﯾﻔﻪ ﻣﻌﺗﻣد ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷده ﺑﺮﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ
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او در ﺻدد ﺑوده ﺗﺎ درﺳﺎﯾﮥ درﻓش ﮐﺎوﯾﺎن ﺑﺮ ھﻣﻪ اﻣم ﺳﯾﺎدت ﺟوﯾد وﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﻣﻠوک ﻋﺟم
ﺑﺮآﯾد وﺧﺎﻧدان ﻋﺑﺎﺳﯽ را ﺑﺮاﻧدازد .اﻟﻣﺗوﮐﻠﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ از ﻧدﻣﺎی اﻟﻣﺗوﮐل ﻋﺑﺎﺳﯽ)-٢٣٢
(٢٤٨ھﺟﺮی از ﺗﻧد ﺗﺮﯾن اﻓﺮاد ﺷﻌوﺑﯾﻪ ﺑود.اﺷﻌﺎر زﯾﺮﯾن او ﮐﻪ از ﻗول ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺑﻪ
ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺑﻐداد ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ،درﻣﻌﺟم اﻻدﺑﺎء ﯾﺎﻗوت ﺣﻣوی ﺑدﯾن ﮔوﻧﻪ ﻧﻘل ﺷده اﺳت:
انا ابن االکارم من نسل جم

وحائـز ارث ملوک العجم

ومحيی الذی بادمن عـزھم

وعـفی علـيه طوال القــد م

وطالب او تار ھــم چھــرة

فـمــن نام عـن حقھم لم انم

معی علم الکا بيان الــذی

به ارتــجی ان اسود االمم

فقل لـبنی ھاشم اجــمعــين

ھلمــوا الی الخلع قبل الندم

ملکنا کم عنـــــوة بالــرما

ح طعنا ً وضربا ً بسيف خذم

و اوال کم المـلک آبـاء نا

فـما ان و فيتم بشکر النعم

فعودوا الی ارضکم بالحجاز

اللکم الضباب و رعی الغنم

فانی ساعلو ســرير ملوک

بحــد الحسام وحرف القلم][١٣

ﺗﺮﺟﻣﮥ اﯾن ﺷﻌﺮدر ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻧﯾن اﺳت »:ﻣن ﻓرزﻧد آزادﮔﺎن ﺟم ﻧژاد
وﺻﺎﺣب ارث ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺟم اﺳﺗم .وزﻧده ﮐﻧﻧدۀ آﻧﭼﻪ ﻋزت آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻣﯾﺎن
رﻓﺗﻪ وطول اﯾﺎم ﻗدﯾم ﺑرآﻧﮫﺎ ﻗﻠم ﻓراﻣوﺷﯽ ﮐﺷﯾده اﺳت .ﻣن آﺷﮐﺎرا ﺧواھﺎن
اﻧﺗﻘﺎم آﻧﺎﻧم واﮔر ﮐﺳﯽ ازﺣق اﯾﺷﺎن ﭼﺷم ﭘوﺷد،ﻣن ﭼﺷم ﻧﺧواھم ﺑﺳت.
درﻓش ﮐﺎوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣن اﺳت واﻣﯾدوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﱠﻓر آن ﺑرﺗﻣﺎم ﻣﻠل ﺑرﺗری ﯾﺎﺑم.
ﭘس ﺑﻪ ھﻣﻪ ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم ﺑﮔو ﮐﻪ ﭘﯾش از ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎدۀ ﺧﻠﻊ ﺷوﯾد.ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﮫر
وطﻌن ﻧﯾزه وﺿرب ﺷﻣﺷﯾر ھﺎ ﺷﻣﺎ را ﺟﮐوﻣت دادﯾم وﭘدران ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ دادﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮐر ﻧﻌﻣت ھﺎ وﻓﺎ ﻧﮐردﯾد ،ﭘس ﺑﺎزﮔردﯾد ﺑﻪ
ﺣﺟﺎز ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﺑرای ﺧوردن ﺳوﺳﻣﺎر ووﭼراﻧﯾدن ﮔوﺳﭘﻧدان .وآﻧﮔﺎه
ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﻣﺷﯾرﺗﯾز ﻧوک ﻗﻠم ،ﻣن ﺑرﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧواھم ﻧﺷﺳت[١٤]« .
ﻳﻌﻘوب ﺑﻪ داﺳﺗﺎﻧﮫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻗﮫرﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔـﺎر ﻋظﻣـت و ﺳـرﺑﻠﻧدي
ﻧﻳﺎﻛﺎن ﻧﺎﻣدار او ﺑود ،اھﻣﻳت ﺑﺳﻳﺎر ﻣﻲ داد .در ﻧظر ﻳﻌﻘوب ھﻳﭻ ﭼﻳـز ﺑﮫﺗـر
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از ﺷﺟﺎﻋت ،ﭘﻳروزي و ﺳرﺑﻠﻧدي و ﻛـﺳب اﻓﺗﺧـﺎرات ﻧﺑـود و اﻳـن ﺧـوي از
ھﻣـﺎن آوان ﻛـودﻛﻲ ﻛـﻪ ﺑداﺳــﺗﺎﻧﮫﺎي ﻣﻠـﻲ و ﺣﻣﺎﺳـﻲ آزاده ﻣـردان ﺳﻳــﺳﺗﺎن
ﺑﺧﺻوص ﺧﺎﻧدان ﺳـﺎم وزال ورﺳـﺗم  ،ﮔـوش ﻣﯾـداد ،ﺧﻣﻳـرۀ ﺟـﺎن او ﺷـده
ﺑود.وﺑﺎ ھﻣﯾن روﺣﯾﻪ ﺑود ﮐﻪ ﺧواﺳـت ﺑرﺑﻐـداد ﺣﻣﻠـﻪ ﮐﻧـد وﺧﻠﯾﻔـﻪ ﻣﻌﺗﻣـد را
ازﻗدرت ﺑزﯾرﮐﺷد وﺧود ﺑرﺳرﯾرﺳـﻠطﻧت ﻋﺟـم ﻓـراز آﯾـد.اﯾـن رخ داﺳـﺗﺎن
ﯾﻌﻘوب ﻧﯾز ﺧواﻧدﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮔر ﺑدان ﭘرداﺧﺗﻪ ﺧواھدﺷد.
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٤/٦/١

مآخذوزيرنويسھا:
]-[١زﯾن اﻻﺧﺑﺎرﮔﺮدﯾﺰی،ﭼﺎپ ﻗﺰوﯾﻧﯽ ،ص  ، ٧-٦ﺣﺑﻳباﻟﺳﻳﺮ ،ج  ۲ص  ۳۴۶و ﻧﻳﺰ ﻣﻧﺗﺧب
ﺟواﻣﻊاﻟﺣﮐﺎﻳﺎت ﭼﺎپ ﺑﮫﺎر دﯾده ﺷود.

] -[٢زﯾن اﻻﺧﺑﺎر،ھﻣﺎﻧﺟﺎ

] -[٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،از ﭘﯾﺎم ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺑﻪ ﻋﻣﺎر ﺧﺎرﺟﯽ،ص ٢٠٣
] -[٤ﭘﺎرﯾﺰی،ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث  ،ص  -[٥] ٢١٤اﺣﯾﺎ اﻟﻣﻠوک  ،ص ٢٧
] -[٦ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ ﻋﻘﯾده داﺷﺗﻧد ھﻣﻪ ﺟواﻧب ﺷﺮع ) ﻗﺮآن -اﺣﺎدﯾث ( ﻏﯾﺮ از
ظواھﺮ ،ﺑﺎطﻧﯽ ھم دارد و ﻗﺎﯾل ﺑﻪ ﺗﺎوﯾل ﺑودﻧد  ،ازآن ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﻪ ھﻔت اﻣﺎﻣﯾﻪ ﻣﺗﺣﻣـل
ﻋذاب ھﺎ و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی زﯾﺎد ﺷده اﻧد.
] -[٧ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾده  ،ص ٣٣٤
] -[٨ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎﻣﻪ ،ﻧظﺎم اﻟﻣﻠک  ،طﺑﻊ ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰوﯾﻧﯽ ،ص ١٦
] -[٩ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﺮﺳﺗﺎن  ،ص ٢٤٦

] -[١٠ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ص . ٢٦٧

] -[١١ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻳﮫﻘﯽ ، ،ﺻص -[١٢] ۵۳۷– ۵۳۶ﻣﺮﺗﺿﯽ راوﻧدی ،ج۲ص ۱۵۲ -۱۵۱
] -[١٣دﮐﺗﺮ ذﺑﯾﺢ ﷲ ﺻﻔﺎ،ﺣﻣﺎﺳﻪ ﺳﺮاﺋﯽ در اﯾﺮان ،ص ١٤٨
] -[١٤ﻟﯾﻧک ﭘﯾﺎم ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺑﻪ ﺧﻠﯾﻔﮥ ﻋﺑﺎﺳﯽ درﯾوﺗﯾوب ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳتVIwfU_G٨https://www.youtube.com/watch?v=uC:
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مقالۀ چھل وچھارم

نگاھی برخاطرات مرحوم عبدالرحمن پژواک
)فصلی از سرگذشت يک مھاجرافغان(
وﻗﺗﯽ ﻧﺎم ﭘژواک ﺑزرگ ﺑرزﺑﺎن آورده ﻣﯾﺷود ،در ذھن ﻣن ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ،
ﺳﯾﻣﺎی

ﯾک ﺷﺧﺻﯾت اﯾده آل ،ﯾک داﻧﺷﻣﻧد ﺑرازﻧده ،ﯾک ادﯾب وﺷﺎﻋر

رﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﯾک دﯾﭘﻠوﻣﺎت آﮔﺎه وﺑﺎ وﻗﺎر ،ﯾک اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق وﺷﺟﺎع  ،ﯾک ﻣﺗﻔﮐر
ﺳرﺷﺎر ازﺣب وطن وﻣردم دوﺳﺗﯽ ،وﯾک اﻓﻐﺎن ﻋﺎری از رﯾﺎ ودروغ وﺧود
ﺧواھﯽ ﻣﺟﺳم ﻣﯾﺷود.
ﻣن در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾن
اﻧﺳﺎن ﺑزرگ و ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻣﺗﺎز ﮐﺷور
روﺑرو ﯾﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻧﺷده ام ،وﻟﯽ از
ھرﮐس در ﻣورد او ﺷﻧﯾده ام ،از ﻓﮫم و
ﺗﻔﮐرﺑﻠﻧد و وطﻧدوﺳﺗﯽ و ﻏرور و ﺷﺟﺎﻋت
او در ﺑراﺑر ﺑﺎﻻ دﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ اﻧد و اﯾن
ﺳﺧﻧﺎن ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻣﯽ از آﺛﺎرش ﮐﻪ
در ﻣطﺑوﻋﺎت ﮐﺷورﺑﻪ ﻧﺷر ﻣﯾرﺳﯾد،
وﺟودم را ﻟﺑرﯾز از ﻋﺷق واﺣﺗرام ﻗﻠﺑﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ او ﮐرده اﺳت.

عبدالرحمن پژواک درسال ١٩٦٧

ﺑﺎری در راﺑطﻪ ﺑﻪ ﭘژواک ﻧوﺷﺗﻪ ﺑودم ﮐﻪ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ،ﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﯾﮫﻘﯽ از ﻣﺗون ﮐﮫن ﺗﺎرﯾﺧﯽ وادﺑﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .اﯾن ﮐﺗﺎب
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ﺳﺧﻧﯽ ﻧﻐز وﭘرﻣﻐزی دارد از زﺑﺎن ﺑزرﮔﺎن در ﺑﺎر ﻧﺻرﺑن اﺣﻣدﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
درﭘﺎﯾﺎن ﺷﻧﯾدن ﻗﺻﯾدۀ »مادرمی« رودﮐﯽ ،در ﻣدح اﺑوﺟﻌﻔراﺣﻣد ﭘﺎدﺷﺎه

ﺧردﻣﻧد ﺳﯾﺳﺗﺎن،ھﻣﻪ ﺑﻪ ﯾک زﺑﺎن ﮔﻔﺗﻧد »:اندراو ھرچه مديح گوئی
مقصرباشی که مردی تمامست «١.اﮐﻧون ﻣﻧﮫم ھرﭼﻪ در ﺑﺎرۀ ﺧرد وداﻧش
ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺷﺧﺻﯾت ادﺑﯽ وﻓرھﻧﮔﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣرﺣوم ﭘژواک ﺑﮔوﯾم،
ﺧود را ﻣﻘﺻر ﻣﯾداﻧم ،زﯾرا ﮐﻪ در زﻧدﮔﯽ ھرﮔزاﯾن ﺳﻌﺎدت را ﻧداﺷﺗم ﮐﻪ
آن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻣﺗﺎزﻓرھﻧﮔﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ را از ﻧزدﯾک ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧم و از
ﻣﺣﺿرﺷﺎن ﮐﺳب ﻓﯾض ﻧﻣﺎﯾم.
ﻓﻘط اﯾﻧﻘدر ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ ﻣرﺣوم ﭘژواک ﺑﺎ ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗن آﺛﺎر ﭘرارج
ﻣﻌﻧوی از ﺧود ﺑرای ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﯾﮔر ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود ﻣﺗﻌﻠق
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﻠق دارد و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطر اھﺎﻟﯽ ﻗﻠم
واﻧدﯾﺷﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗدر او را ﺑرﺧود واﺟب ﻣﯾداﻧﻧد وﺑﻪ ھﯾﭼﮐﺳﯽ اﺟﺎزه
ﻧﺧواھﻧد داد ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾت وﺟﮫﺎن ﺑﯾﻧﯽ اش ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ و ﯾﺎ ﺧدای
ﻧﮐرده ﺗوھﯾن ﺻورت ﺑﮔﯾرد ،وﻟو اﮔر
ﭼﻧﯾن ھﺗک ﺣرﻣﺗﯽ از ﺳوی ﻣﻧﺳوﺑﯾن
ﺧﺎﻧداﻧش ھم ﺻورت ﮔرﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد،
آﻧﮐس را ﻣﺗوﺟﻪ ﺧطﺎﯾش ﺧواھﻧد
ﺳﺎﺧت وﻣﺎﻧﻊ ﭼﻧﯾن روﺷﯽ ﺧواھﻧد
ﮔردﯾد.
ھﻔﺗﮥ

ﻗﺑل

،آﻗﺎی

ﺣﻣﯾدﷲ

ﻋﺑﯾدی،ﻣﺗن  PDFﮐﺗﺎب ﺧﺎطرات
ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘژواک را ﮐﻪ
"ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺻﻠﯽ از ﺳرﮔذﺷت ﯾک
اﻓﻐﺎن ﻣﮫﺎﺟر"،ﻋﻧوان دارد و ﺗﺎزه
در ﮐﺎﺑل از ﭼﺎپ ﺑرآﻣده اﺳت  ،ﺑرای

-١تاريخ سيستان،ص ٣٢٤
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ﻣن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﮫم آﻧرا ﻣرور ﮐﻧم واﮔرﻧظری داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم ،ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾم .ﻣن
ﺑﻼ درﻧگ ﻓﺎﯾل ﮐﺗﺎب را ﺑﺎزﮐردم و ھﻣﯾﻧﮐﻪ ﭼﺷﻣم ﺑﻪ طرح روی ﺟﻠد اﻓﺗﺎد،
وﺗﺻوﯾری رﺳﺎﻣﯽ ﺷده ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﭘژواک را دﯾدم،ﻟب ﺑﺎدﻧدان
ﺗﻌﺟب ﮔزﯾدم ﮐﻪ اﯾن ﭼﯽ ﺗﺻوﯾرﯾﺳت ﮐﻪ ﺑراطراف ﮐﻠﻪ ﭘژواک اﻧدﯾﺷﻣﻧد،
ﺷﻣﺷﯾر و ﺳﻼح ﻣﯽ درﺧﺷد؟ ﭼﯽ ﺷد ﮐﻪ آن ﻣرد ﻣﺗﻔﮐر،واﻧدﯾﺷﻣﻧد ﺑزرگ
ﮐﺷور ،از ﺳوی واﺑﺳﺗﮔﺎﻧش درﺳﯾﻣﺎ وﺷﻣﺎﯾل ﯾک ﺟﻧﮔﺳﺎﻻر ﺗﺟﺳم ﮐرده
اﺳت؟
ﺑﻼ ﻣﻌطﻠﯽ ﻟﯾﻧک ﮐﺗﺎب را ﺑرای دوﺳﺗم اﻗﺎی ﻣﺳﻌودﻓﺎراﻧﯽ ﮐﻪ او ھم
ﯾﮐﯽ از ارادﺗﻣﻧدان ﻣرﺣوم ﭘژواک اﺳت  ،ﻓرﺳﺗﺎدم واز وی ﭘرﺳﯾدم ﮐﻪ ﺷﻣﺎ
در ﺗﺻوﯾر روی ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﭼﻪ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد؟ ﺟواب دادﻧد ﮐﻪ ﻣن
دراﯾن ﺗﺻوﯾر ،ﯾک ﺟﻧگ ﺳﺎﻻر ﺟﮫﺎدی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﻪ ﭘﮐول ﺑرﺳرﮔذاﺷﺗﻪ
ودرﯾک طرف ﮐﻠﻪ اش ﺷﻣﺷﯾرو ﯾک ﻣﺎﺷﯾﻧدارﺑرﺷﺎﻧﻪ اش ﻗراردارد ،واﯾن
ﻧﺷﺎﻧﮔراﯾن اﺳت ﮐﻪ درﮐﻠﻪ اش،ﺟزﻓﮐرﺟﻧگ وآدﻣﮐﺷﯽ وﺑﮔﯾر وﺑﮐش
ﭼﯾزدﯾﮔری ﻧﯾﺳت .وﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﻪ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺗﺎدﻣرﺣوم را ﺧواﺳﺗﻪ اﻧد
ﺷﺑﯾﻪ اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ﺗﺻوﯾر ﮐﻧﻧد،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺷﺑﯾﻪ ﮐردن ﭘژواک ﺑزرگ ﺑﻪ
اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﺗوھﯾن ﮐﻼن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﻋﻠﻣﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓرھﻧﮔﯽ ﻣرﺣوم
ﭘژواک اﺳت.
ﺧواﻧﻧدﮔﺎن آﮔﺎه ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﮐﻼه ﭘﮐول در دھﻪ  ٨٠ﻗرن ﻗﺑل،رﻣز
ﻣﻘﺎوﻣت وﺟﮫﺎد در ﺑراﺑر ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺑود ،ﻣﮔردر دھﮥ  ٩٠ﺑﺎ ﺳرازﯾر
ﺷدن ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎﺑل وآﻏﺎز ﺗﺧرﯾب ووﯾراﻧﮔری وﮐﺷت وﮐﺷﺗﺎر
وﻏﺎرت وﺗﺟﺎوز ﺑرﻣﺎل وﻧﺎﻣوس ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ،ﻣردم ﭼﻧﺎن از ﭘﮐول وﭘﮐول
ﭘوﺷﺎن ﻧﻔرت ﭘﯾدا ﮐردﻧد ،ﮐﻪ ھرﮐس از دور ﭘﮐول ﭘوﺷﯽ را ﻣﯽ دﯾد ،آھﺳﺗﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔرﭘﮫﻠوﯾش ﻣﯾﮔﻔت :اوﻧﻪ ﭘﮐول آﻣد) ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻪ آدﻣﮐش آﻣد،دزد آﻣد ،ﻏﺎرﺗﮔر
آﻣد(،ﺑرﯾم ﮐﻪ رﻧﮔﺷﻪ ﻧﺑﯾﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺣﺗﯽ اﻣروز ﮐﻪ  ٢٠ﺳﺎل از آن دوره
ﻣﯾﮔذرد،ھﻧوزم ھم ﻣردم از دﯾدن ﭘﮐول اﺣﺳﺎس ﻧﻔرت واﻧزاﺟﺎر ﻣﯾﮐﻧﻧد،زﯾرا
دﯾدن ﯾک ﭘﮐول ﭘوش ،ﺳﺎﻟﮫﺎی آدﻣﮐﺷﯽ وﻏﺎرت وﺗﺟﺎوز ﺑرﻣﺎل وﻧﺎﻣوس
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ھﻣوطﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯾدھد .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﭘوﺷﯾدن ﭘﮐول ،اﻣروز ﮐدام اﻓﺗﺧﺎری ﺑﻪ
ھﻣراه ﻧدارد ﺑﻠﮐﻪ رﯾﺷﺧﻧد ﮐردن ﺧود دراﻧظﺎر دﯾﮔران اﺳت.
ﺑﺎ ﺑﯾﺎد آوردن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻧﻧﮔﯾن ﭘﮐول ﭘوﺷﺎن ﺟﮫﺎدی در ﻧﯾﻣﮥ اول
دھﻪ  ،٩٠ﻓﺎﯾل ﮐﺗﺎب را ﺑﺳﺗم واز ﻣطﺎﻟﻌﻪ اش ﺻرف ﻧظرﮐردم .اﻣﺎ ﭼﻧد
ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﮐﻪ اﻋﺻﺎﺑم ﮐﻣﯽ آراﻣﺗر ﺷد،ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم ﮐﻪ ﺗﺻوﯾرﻣرﺣوم
ﭘژواک را ،ھژﺑرﺷﯾﻧواری ﮐﺷﯾده ،ﮔﻧﺎه ﮐﺗﺎب وﻧوﯾﺳﻧده اش ﭼﯾﺳت ﮐﻪ ﻣن از
ﺧواﻧدﻧش ﺻرف ﻧظرﮐﻧم؟ دوﺑﺎره ﮐﺗﺎب را ﺑﺎز وﺑﻪ ﻣطﺎﻟﻌﻪ آن آﻏﺎزﻧﻣودم.
درﺳﺎﻋت اول ﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎر ﮐﺗﺎب را از ﻗﻠم آﻗﺎی ﻓرھﺎد،ﻧواﺳﮥ ﻣرﺣوم ﭘژواک
ً
واﻗﻌﺎ ﺟﺎﻟب وھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﺳت ،وآﻧرا ﭘﺳﻧدﯾدم.
ﺧواﻧدم،ﮐﻪ
ﻓردا ﺑﻌد از ظﮫردوﺑﺎره ﮐﺗﺎب را ﺑﺎزﻧﻣودم واز ﺟﺎی ﺷروع ﺑﺧواﻧدن
ﮐردم ﮐﻪ ﺧﺎطرات ﻣرﺣوم ﭘژواک ﺷروع ﻣﯾﺷد .واﯾن ﺧﺎطرات را ﮐﻪ ١٦٠
ﺻﻔﺣﻪ ﻣﯾﺷود ،ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﮐردم،
ﻧﺑﺳﺗم .دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ
ﺑﻌد از ﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎر ﮐﺗﺎب،ﺗوﺟﮫم
را ﯾک ﻋﮐس ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ
وﺟﺎﻟب از ﻣرﺣوم ﭘژواک در
ﻟﺑﺎس ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼه ﭘﮐول ﮐﻪ
ﻗدری

ﮐﺞ

ﺑرﺳرﮔذاﺷﺗﻪ

وﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد ﺧﺎﮐﺳﺗری از
زﯾرﮐﻼه ﺑردو طرف ﺷﺎﻧﻪ
ھﺎﯾش ﻓررﯾﺧﺗﻪ اﺳت ،ﺟﻠب
ﮐرد وﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﻪ ھژﺑر
ﺷﯾﻧواری

ھﻣﯾن

ﻋﮐس

را

اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮐﻪ اﺻل ﻋﮐس را ﺑرروی ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﺑﮔذارد ،ﺑﺎ رﺳﺎﻣﯽ
ﮐردن آن وﻧﺷﺎن دادن ﺷﻣﺷﯾر آﺧﺗﻪ درﯾک طرف ﭘﮐوﻟش ،ﺧﻼف واﻗﻌﯾت از
ﭘژواک،اﯾن ﻣرد ﻣردم دوﺳت ،ﺟﻧﮔﺳﺎﻻری ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ

ﺟز ﮐﺷﺗن

وﺧون رﯾﺧﺗن ﭼﯾزی دﯾﮔر درﻓﮐرش ﺧطورﻧﻣﯾﮐﻧد،وآن ﺗﺻوﯾر ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﯾﺎم
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ﺑﺳﯾﺎرﺑدی ﺑﻪ ﺑﯾﻧﻧده ﻣﺧﺎﺑره ﮐﻧد.ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓرھﺎد ھرﭼﻪ زود
ﺗر اﯾن روی ﺟﻠد را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﻧد ،وﯾﮐﯽ از ﻋﮐس ھﺎی ﺟﺎﻟب ﻣرﺣوم ﭘژواک
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر وﮐرﮐﺗر وﺷﺧﺻﯾﺗش ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،درﺷﮐل و ﺷﻣﺎﯾل
ﯾک ﺷﺧﺻﯾت دﯾﭘﻠوﻣﺎت  ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ دﯾده ﻣﯾﺷود ﺑر روی
ً
ﻣﺟددا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋرﺿﻪ ﮐﻧﻧد.
ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﭼﺎپ وآﻧرا
ﭘژواک ﺑﻪ ﻓرزﻧدان وطن ﺗوﺻﯾﻪ ﻣﯾﮐﻧد  »:بايد نگذاريم که تاريخ
بطورناشايستۀ آن تکرارشود ،به اين معنی که درميدان جنگ مظفرباشيم ودرميدان
سياست ببازيم«.
ﻣرﺣوم ﭘژواک ،ﻣردی داﻧﺷﻣﻧد وﺑﺎ وﻗﺎر ودارای ﻣﻧﺎﻋت ﻧﻔس ﻋﺎﻟﯽ
ﺑود ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﺧش ﻋﻣرش را در ﮐﺳوت ﯾک ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ورزﯾده وﺑﯽ
ﺑدﯾل  ،در ﻣﺟﺎﻣﻊ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک

ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾرﮐﺑﯾر وﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوق اﻟﻌﺎده

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻧطﻘﻪ ﺋﯽ و ﻓراﻣﻧطﻘﻪ ﺋﯽ وظﺎﯾﻔش را ﺑﺎ
ﮐﻣﺎل ﺻداﻗت و وطن ﭘرﺳﺗﯽ وﺳرﻓرازی ﺑﺳر رﺳﺎﻧده اﺳت.
ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘژواک ،ﺑﻪ ﺣﻳث ﻧﻣﺎﻳﻧده داﻳﻣﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،وﺳﻔﻳرﮐﺑﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ھﻧد ،آﻟﻣﺎن و ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن،
ﻣدﻳر ﻣطﺑوﻋﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ،اﺗﺷﻪ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﻰ و ﮐﻠﺗورى ﺳﻔﺎرت ھﺎى
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن و اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﻳﮐﺎ ،رﺋﻳس ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺧﺎص ﺑراى ﺣل
ﻣﻌﺿﻠﻪ وﻳﺗﻧﺎم ،رﺋﻳس ﮐﻣﻳﺳﻳون ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻣدﻳر
روزﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ،وﻣﺳﺋول آژاﻧس ﺑﺎﺧﺗر وﻏﻳره اﻳﻔﺎى وظﻳﻔﻪ ﮐرده
اﺳت.وی در ﺗﻣﺎم دوره ھﺎی ﻣﺎﻣورﯾﺗش  ،ﻣﻠﺑس ﺑﺎ ﻟﺑﺎس درﺧور ﺷﺄن ﯾک
دﯾﭘﻠوﻣﺎت در ﻣﺟﺎﻟس وﻣﺣﺎﻓل رﺳﻣﯽ ﺣﺿور ﺑﻪ ھم ﻣﯾرﺳﺎﻧﯾده اﺳت.
اوﯾﮐﯽ از ﻧﯾک ﻧﺎم ﺗرﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮔﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ،ﮐﻪ ﻧظﯾرش را در ﻋرﺻﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎ
ﮐﻧون درﮐﺷورﺳراغ ﻧدارﯾم .در ﻋﯾن ﺣﺎل او در ﻣﺳﺎﯾل ﻓرھﻧﮔﯽ وﺗﺳﻠط ﺑر
زﺑﺎن وادﺑﯾﺎت دری و ﭘﺷﺗو و اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ وﻧﮔﺎﺷﺗن در ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ درھرﺳﻪ
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زﺑﺎن و ﻧﯾز درﺳرودن ﺷﻌر و داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ از ﺳرآﻣدان روزﮔﺎر ﺧوﯾش
ﯾود.
ﭘژواک ،در ﺳﺎل  ١٢٩٨ھﺟرى ﺷﻣﺳﻰ درﻏزﻧﯽ ﮐﻪ ﭘدرش در آﻧﺟﺎ
وظﯾﻔﮥ ﻗﺎﺿﯽ داﺷت ﻣﺗوﻟد ﺷد و در ﺳﺎل  ١٣٧٤در ﺷﮫر ﭘﺷﺎور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﭼﺷم از ﺟﮫﺎن ﻓروﺑﺳت و در وﻟﺳواﻟﯽ ﺳرﺧرود ﻧﻧﮔرھﺎردر ﻗرﻳﻪ ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ
در ھدﯾرۀ آﺑﺎﺋﯽ اش ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد.
ﺑﮔﻔﺗﮥ ﻓرھﺎد ﻧواﺳﮥ دﺧﺗری ﭘژواک ،ده ھﺎ اﺛر و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و
ادﺑﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘژواک ،در ﻣطﺑوﻋﺎت داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﻗﺑﺎل ﭼﺎپ
ﯾﺎﻓﺗﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻳﺳت اﺛر او ﺷﺎﻣل ﻣﻘﺎﻻت ،اﻓﮐﺎر و داﺳﺗﺎن ھﺎ ھﻧوزﺑﻪ ﭼﺎپ
ﻧرﺳﯾده اﻧد .درﻣﺎه ﻋﻘرب ﺳﺎل روان ،اﺛر ﻣورد ﺑﺣث ﭘژواک ﺑﻧﺎم "ﺧﻼﺻﮥ
ﻓﺻﻠﯽ از ﺳرﮔذﺷت ﯾک اﻓﻐﺎن ﻣﮫﺎﺟر" ،از ﺳوى ﻓرھﺎد ﭘژواک در ﮐﺎﺑل
ﭼﺎپ و ﺑﻪ ﻣردم ﻋرﺿﻪ ﺷد .اﻳن ﮐﺗﺎب  ۲۹۴ﺻﻔﺣﻪ اى ،ﺣﺎوى
ﺧﺎطرات،ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎ و اﺷﻌﺎر ﭘژواک در ﻣورد ﻣﺳﺎﻳل اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و ﺳﻳﺎﺳﻰ
اﺳت.وﻧﯾز دوﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﺎﻣﺣﺗوا از داﮐﺗرﻧﻌﻣت ﷲ ﭘژواک،ﺑرﻣک ﭘژواک
وداﮐﺗرﺳﯾد ﺧﻠﯾل ﷲ ھﺎﺷﻣﯾﺎن را درﺿﻣﯾﻣﻪ دارد.
ﭘژواک ،ﺧﺎطرات»ﻓﺻﻠﯽ از ﺳرﮔذﺷت ﯾک ﻣﮫﺎﺟراﻓﻐﺎن« را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧواھش وﺗﻣﻧﺎی ﻧواﺳﻪ اش ﻓرھﺎدﭘژواک ﺑﻪ ﺗﺣرﯾر در آورده  ،ازﺗﻠﺦ ﺗرﯾن
روزھﺎی ﺳرﮔذﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ،ازﻟﺣظﮥ ﺷﻧﯾدن اﺧﺑﺎرﮐودﺗﺎی ﺛور
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺷﮫﺎدت داودﺧﺎن وﺧﺎﻧواده اش ﺑدﺳت ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن آﻏﺎز ﻣﯾﮐﻧد
وﺳﭘس از روﯾﮐﺎر آﻣدن ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾک ﺧﻠق وﺳﻔرﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺑﻪ
ھﺎواﻧﺎ از راه ﻟﻧدن وﻧرﻓﺗن ﺧودش ﺑﻪ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻣﯾن درﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﻟﻧدن
وازاﺳﺗﻌﻔﺎی ﺧود از ﺳﻔﺎرت ﻟﻧدن و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ وطن واﺳﺗﻘﺑﺎﻟش از ﺳوی
ﺑرادران وﺧﺎﻧواده اش در ﻣﯾدان ھواﺋﯽ ﮐﺎﺑل و رﻓﺗن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑرادرزاده اش
ﻧﻌﻣت ﷲ ﭘژواک در وزﯾراﮐﺑرﺧﺎن ﮐﻪ درﻋﯾن ﺣﺎل داﻣﺎدش ﺑود ،و
ﻣﺣﺻوروﻣﺣﺑوس ﺷدﻧش ﻣدت  ١٨ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ داﻣﺎدش ﺑﻪ اﻣر ﺗﻠﯾﻔوﻧﯽ داود
ﺗړون ،ﻗوﻣﺎﻧدان ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس رژﯾم ،ﺗﺎ ﺗﺟﺎوز ﻗﺷون ﺳرخ ﺷوروی ﺑﻪ
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﺳﺗﻘرار ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﺟﺎی اﻣﯾن وﯾﺎﻓﺗن اﻣﮐﺎن رﻓﺗن از
وزﯾراﮐﺑرﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﻣﺎل ﻣﯾﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻧزل ﺑرادرﺧود ﻋﺗﯾق ﷲ ﭘژواک  .در آﻧﺟﺎ
ﻣرﺣوم ﭘژواک ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزات ﺧود از طرﯾق ﭘﺧش ﺷب ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑرﺿد رژﯾم
آﻏﺎزﻧﻣود .وﮔوﯾﺎ ﻧوک ﻗﻠم را ﺑﺟﺎی ﻧوک ﺷﻣﺷﯾر ﺑرﺗن رژﯾم ﻓروﻣﯾزد .در
ھﻣﯾﻧﺟﺎ اﺳت ﮐﻪ ﭘﯾﺎم ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﺑﻪ او ﻣﯾرﺳد وﭘﺎﺳﺦ درﺧورﺑﻪ ﺑﺑرک
ﮐﺎرﻣل ﻣﯾﻔرﺳﺗد وﻟﯽ ﮐدام ﻧﺗﯾﺟﻪ ای از آن ﻧﻣﯾﮔﯾرد .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای
ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿر از)ﺻص (٥٨-٤٢ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﻪ ای را اﺣﺗوا
ﮐرده اﺳت.
ﻣرﺣوم ﭘژواک درﮐﺎﺑل از اﺷﻐﺎل ﮐﺷور ﺗوﺳط ﻗﺷون ﺳرخ ﺷوروی
وﮐﺷت وﮐﺷﺗﺎر ھﻣوطﻧﺎﻧش رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد واﯾن رﻧﺞ ﺳﺑب زﺧم ﻣﻌده وﺧون
رﯾزی ﻣﻌده اش ﮔردﯾد.اﯾن ﺧون رﯾزی ﻧزدﯾک ﺑود ﺟﺎﻧش را از وی ﺑﮔﯾرد،
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﻪ ﺗﺻدﯾق داﮐﺗران ﮐﺎﺑل ﺣﮐوﻣت اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺷرط ﺑﺎزﮔﺷت
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺷور ،ﺑﻪ دھﻠﯽ ﺳﻔرﻧﻣﺎﯾد .ﭘژواک ﭘول ﺗداوی ﺧود را ﻧداﺷت و
ﺑرادراﻧش ﭘول ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ اش را ﺑﻪ وی ﮐﻣک ﮐردﻧد .ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣﻌده در دھﻠﯽ ﺑﺧﺎطرآﻧﮐﻪ ﻧزد دوﻟت دروﻏﮔو ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎﯾد،دوﺑﺎره ﺑﻪ
وطن ﺑﺎزﮔﺷت و ﺑﺎردﯾﮔر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ اش اداﻣﻪ داد .ﭼون
ازﺗﻐﯾﯾر اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺷور ﻧﺗﯾﺟﮥ دﻟﺧواه ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورد ،ﺑﻪ ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه
از ﺧﺎرج ﮐﺷورﻋﻠﯾﻪ رژﯾم دوﺑﺎره ﻣﺟﺑور ﺷد وطن را ﺑرای داﯾم ﺗرک ﮔوﯾد.
از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ دھﻠﯽ واز آﻧﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻣﺎن وﺳﭘس ﺑدﻋوت ﺣﮐوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓت و ﭼون ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دﯾد ﭘژواک ﻣﺛل ﺳﺎﯾر رھﺑران ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎزآن ﮐﺷور ﻧﻣﯽ رﻗﺻد ،ﺷراﯾط را ﺑراو ﺑرای ﺗرک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻧگ
ﺗرﺳﺎﺧت و ﭘژواک ﻣﺟﺑورﺷد ﺑﻪ اﻣرﯾﮐﺎ وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرود وازطرﯾق
آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدای اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ را ﻋﻠﯾﻪ اﺗﺣﺎدﺷوروی وﻗت ﺑﻠﻧد ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘژواک دراﻳن ﮐﺗﺎب ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ " :ھدف مبارزه ملى تنھا استقالل
سياسى از يوغ سلطه و نفوذ اجنبيان نيست و حاکميت ملى و تماميت خاک آن را تکميل
نمى کند ،ھمه حقوق و آزادى ھاى اساسى ھر فرد )زن ،مرد و طفل( بايد به اساس
عدالت و مساوات بدون ھيچ گونه تبعيض ،تامين شود .ورنه مملکت غيرمستقل و مردم
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اسير مى مانند)".ص (٢١٠
از ﺧﺎطرات ﭘژواک ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ او ﯾک ﺷﺧﺻﯾت آزادﯾﺧواه،
ﻣردم دوﺳت ،ﻋداﻟﺗﺧواه ،و طرﻓدار ﯾک ﻧظﺎم ﻣردم ﺳﺎﻻر ﻓﺎرغ از ظﻠم
وﺳﺗم وﺗﺑﻌﯾض درﮐﺷورﺑود ،رژﯾﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧون ﺣرف اول وآﺧر را
ﺑزﻧد و ﺑرھﻣﻪ ﯾﮐﺳﺎن ﺗطﺑﯾق ﮔردد  .ﭘژواک درﺧﺎطراﺗش ﻣﯾﮔوﯾد» :خدا خودش
ميداند که بارھا ازو خواسته ام،درکشورمن دادگری وداوری بياورد ،اگرنخستين کسيکه
ازگفتار وکردار او باز پرسند من باشم .اگرعدالت مرا به دوزخ محکوم کند ،بھشت
منست)«.ص (٢١٠اﯾن ﺧواﺳت ﭘژواک از ﺧدا ،ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﻪ اواز ﻓﻘدان
ﻋداﻟت واز ﻋدم اﺣﺗرام ﺑﻪ ﺣﻘوق وآزادی ھﺎی ﻓردی در ﮐﺷور رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺑرد.
ﻣرﺣوم ﭘژواک درﻋﯾن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾک ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺿد اﺳﺗﺑداد واﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑود ،ﯾک ﻣرد ﻣوﻣن وﺧداﭘرﺳت ﻧﯾز ﺑود.او ﻣﯾﮔوﯾد»:ﭼﻪ درﺷرق وﭼﻪ
درﻏرب ھرﺟﺎ ﮐﻪ ﺑوده ام وھﺳﺗم ﻋﻘﯾدۀ ﻣن ﺑﻪ اﯾﻧﮐﻪ درﺟﮫﺎن ھﺳﺗﯽ در
ھرﺳﺎﺣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷد در ھرزﻣﺎن وﻣﮐﺎن در ھﻣﻪ اﺣوال وﺗﺣت ھرﮔوﻧﻪ
ﺷراﯾط ﺗﻧﮫﺎ وﺗﻧﮫﺎ دو ﻗوه ﺣﻘﯾﻘﯽ وﭘﺎﯾﻧده وﺟود دارد ﮐﻪ ﻧﺧﺳت ذات ﭘﺎک
اﻗدس و اﻋﻠﯽ ﺧدای ﮔرﮔر]ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺻﻧﺎﯾﻊ[ اﺳت وﺑﻌد از وی ﻣردم .ﺗوﮐل
ﺑﻪ ﻧﺧﺳت واﻋﺗﻣﺎد ﺑﻪ دوم ﺻواب وﺑﻪ ھرﻧﯾروی دﯾﮔری ﺧطﺎﺳت.اﯾن اﻣر ﺑﻪ
وﯾژه درﺳﺎﺣﮥ ﺳﯾﺎﺳت وﺣﮐﻣراﻧﯽ ﺻدق ﻣﯾﮐﻧد واز آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﻣدﻧﯽ ﺗﺎ
اﻣروز ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮐرده اﺳت ودر آﯾﻧده ﻧﯾز ﭘﺎﯾﻧده وﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﺑود)«.ص (١١١
ﭘژواک در دورۀ ﻣﮫﺎﺟرت ﺧود ،از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ واﻓرادی ﮐﻪ او را ﺑﺎ
دم ودرم وﮐرم ﺧود ﯾﺎری رﺳﺎﻧده ﺑودﻧد ،ﺑﻪ ﻧﯾﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑﺧﺻوص
ازرﺟﺎﻟﯽ ﭼون  :ﻗﯾوم ﻧواﺑﯽ ﭘدرداﮐﺗر ﻋﺻﻣت ﷲ ﻧواﺑﯽ ،ﺳﯾد
ﻣﺣﻣدﻣﯾوﻧد)ﻋﻠوﻣﯽ(،داﮐﺗر ﺧﺎﻟدﻣﻌروف،ﺟﻧرال ﻏﻼم ﻓﺎروق ﺧﺎن ﻟوی
درﺳﺗﯾز ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﺎن ﺧﺎوری،ﺣﺳن ﺧﺎن ﺻﺎﻓﯽ ،ﺣﻣﯾرا ﺳﻠﺟوﻗﯽ ،
ﭘﯾرﺳﯾد اﺣﻣدﮔﯾﻼﻧﯽ  ،ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی ،ازﺟﻧرال ﻏﻼم ﻋﻣر ﻋﻠوﻣﯽ
ﺑرادر ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﮐرﯾﻣﯽ ،ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم  ،داﮐﺗر ﯾوﺳف  ،ﻣوﺳﯽ ﺷﻔﯾق و
ظﺎھرﺷﺎه و ﺳردار داودﺧﺎن ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ او ﺗوﺟﻪ داﺷﺗﻪ اﻧد ،وﻧﯾز از
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ھﻣﻧواﺋﯽ ﺑرادران ﺧود ﻋﺗﯾق ﷲ ﭘژواک وﻓﺿل رﺑﯽ ﭘژواک وﺑرادرزاده اش
ﻧﻌﻣت ﷲ ﭘژواک وﻏﯾره از ھرﯾک ﺑﻪ ﻧﯾﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد.
ﭘژواک دوﺳﺗﺎن ورﻓﻘﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را ﻧﯾزاز ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﺑرد و ﮐﻣﯽ
درﻣورد ھرﯾک ﺷﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ،وی اﺷﺧﺎص ذﯾل را از ﺟﻣﻠﻪ دوﺳﺗﺎن ﺧود
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮐﻧد:ﻣﺣﻣدﺳرورﮔوﯾﺎ اﻋﺗﻣﺎدی ﺑرادرزادۀ ﺳردار ﻋﺑداﻟﻘدوس ﺧﺎن
اﻋﺗﻣﺎدی ،ﻣرﺣوم رﺷﯾد ﻟطﯾﻔﯽ،ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﺑرﺷﻧﺎ،ﻣرﺣوم دﮐﺗور
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣودی ،ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﺑﯾﺑﯽ ،ﻣرﺣوم ﻻﻻﻣﺣﻣدﺳﻌﯾد
ﻗﻧدھﺎری)ﭘدر ﻧﺎﺷﻧﺎس( ،دﮐﺗور ﻣﺣﻣدرﺳول وﺳﺎ،ﻣرﺣوم ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺧﺎن
ارﯾزوی ،ﻣرﺣوم دﮐﺗور ﻋﺑداﻟواﺣد رﺷﯾدی ،ﻧﺎﺻر ﺿﯾﺎء،ﻣرﺣوم ﻋﻼﻣﻪ
ﺳﻠﺟوﻗﯽ،دﮐﺗور ﻣﺣﻣد آﺻف ﺳﮫﯾل وﺟﯾﻼﻧﯽ ﺧﺎن ﭘوﭘل از اﻗﺎرب دﮐﺗور
ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺧﺎن ﭘوﭘل،ھرﯾک را ﺑﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳواﺑق دوﺳﺗﯽ وﮐرﮐﺗرﺷﺎن ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽ آورد .
دراﯾن ﯾﺎدواره ،ﮔﺎھﯽ از زﯾرﻗﻠم ﭘژواک ﺑزرگ  ،ﻧﮐﺎﺗﯽ ﺑرون ﭼﮐﯾده ﮐﻪ
درﺷﻧﺎﺧﺗن ﻋﻠل دوام دوﻟت ﺧﺎﻧدان ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﮐﻣک ﻣﯾﮐﻧدً .
ﻣﺛﻼ
ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ »:درﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﺳﻼطﯾن وﺧﺎﻧدان ھﺎی ﺷﺎھﯽ ﯾک
ﺿﻌف ﻗوی وﺟود داﺷت وآن ﺑﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ درﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ً
اﻗﻼ ﺧواﻧﯾن ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ واﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﻔوذ وﺻﺎﺣب ﻧﯾروی
ﺑود ﮐﻪ ﻣردم وﯾﺎ
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ در
ﻗوﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ درﺧﺎﻧدان ﯾﺣﯾﯽ
زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻣﺣﻣدﻧﺎدرﺷﺎه ،اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎن ﺑرادران وﺑرادرزادﮔﺎن وﭘﺳرھﺎی
ﻋﻣوی ﻣﺣﮐﻣﺗر ﺑود و اﮔر درﻣﯾﺎن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎﯾﯽ ھم داﺷﺗﻧد آن
را از اﻧظﺎر ﻋﺎﻣﻪ در ﭘرده ﻧﮔﮫداﺷﺗﻪ و ﺑﺣﯾث ﯾک ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ طرح ﺷده درﻣﻘﺎﺑل
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺑراﺑر ﻣردم ﺑﺎ ھم ﻣﺗﺣد وﯾﮐﯽ ﺑودﻧد .اﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻣوزادﮔﺎن ظﺎھرﺷﺎه)ﺳردار ﻣﺣﻣدداود وﺳردار ﻣﺣﻣدﻧﻌﯾم(
واﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻣﺣﻣدظﺎھرﺷﺎه اﺗﻔﺎق را ﻣﯾﺎن ﺧوﯾش را ﺑرھم زدﻧد و ﯾﺎ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد آﻧرا دوام ﺑدھﻧد ،ﻗدرت اﯾن ﺧﺎﻧدان را از زوال ﺣﻔظ ﻧﻣود .اﯾن
ﺣوادث و ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷد از ﻗﺑﯾل اﻋﻼن ﺟﻣﮫورﯾت ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی
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ﻣﺣﻣدداود ﺧﺎن و اﻟﻐﺎی ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ وﻏﯾره ﻣﻌﻠوم اﺳت و ﻻزم ﻧﯾﺳت
دراﯾﻧﺟﺎ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار داده ﺷود)«.ص (١٤٢
ﭘژواک درﺟﻣﻠﻪ اﺻول ﻣﻧﺷور ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷرﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﻣﺑﺗﮐراﺻل»ﺣق ﺧود ارادﯾت« ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑراﺛر ﭘﺎﻓﺷﺎری واﺳﺗدﻻل
اواﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل آﻧراﭘذﯾرﻓﺗﻧد.وﺑرﻣﺑﻧﺎی ھﻣﯾن اﺻل داﻋﯾﻪ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن
ازﺳوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻧگ ﺣﻘوﻗﯽ ﮔرﻓت .ﭘژواک در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ در رژﯾم
ﺳﻠطﻧﺗﯽ وﻧﯾز در رژﯾم ﺟﻣﮫورﯾت داودﺧﺎن،ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک ﻣﺎﻣور ﺑﻠﻧد رﺗﺑﻪ در
ﭘوﺳت ھﺎی ﺳﻔﺎرت ﮐﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺧﺎرج ﮐﺎرﻣﯾﮐرد،ﻣﮔرﺗﺎ آﺧر
ﻋﻣرﻧﺗواﻧﺳت از ﭘول ﻣﻌﺎش ﺧود ﯾک ﻣﻧزل ﺷﺧﺻﯽ درﮐﺎﺑل ﺑﺧرد وھر وﻗﺗﯽ
ﺑرای رﺧﺻﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ آﻣد ،درھوﺗل ﻣﻘﯾم ﻣﯽ ﺑود و ﯾﺎ در ﻣﻧزل ﺑرادران
ﭼﻧد ﺷﺑﯽ را ﺳﭘری ﻣﯾﮐرد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود ﺑرﻣﯾﮔﺷت وﺗﺎ آﺧر ھم در
ﻓﮐر ﺗﮫﯾﻪ ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﺑرای ﺧود ﻧﺷد .ﭘژواک ﺧود ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ»:بزرگترين مايۀ
نازوخوشی من آنست که ھيچ تن تواناتر از من به ياد ندارد که نزد او چاپلوسی کرده ويا
دروغ گفته باشم.اگرنتوانستم راست بگويم ،خاموش ماندم ،نميدانم چرا ازياد اين
خموشی سرخ نمی شوم .تنھا خاموش ماندن مردی نيست)«.ص(٢١٦
ﭘژواک ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ در ﯾﮐﯽ از رﺧﺻﺗﯽ ھﺎ درﮐﺎﺑل»ﺑﺎری
ظﺎھرﺷﺎه

ﻣرا در دﻓﺗرﺧود ﭘذﯾرﻓت .ﺑﻌد ازﺻرف ﭼﺎﺷت ﺑﻪ ﺻﺣﺑت

ﭘرداﺧت و ﺑﻌد از آن ﮔﻔت ﭘروﮔرام دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﯾز ﻣﯾر ﺑرود.در ﮐﺎرﯾز
ﻣﯾر زﻣﯾن داﺷت ودر آن ﯾک دھﻘﺎن ﺧﺎن ﺑرای ﺣﻔظ وﺗرﺑﯾﮥ ﺣﯾواﻧﺎت
وﻧﺑﺎﺗﺎت)ﻓﺎرم( ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود وھرروزﭼﻧد ﺳﺎﻋت در آن ﻣﺷﻐول ﻣﯽ ﺑود.وﻗﺗﯽ
از دﻓﺗر وی ﭘﺎﺋﯾن آﻣدﯾم ﺑﻪ ﻣن اﻣر ﮐرد ﮐﻪ در ﭘﮫﻠوی او درﻣوﺗر ﺑﻧﺷﯾﻧم
وﺑﺎوی ﺑﻪ ﮐﺎرﯾزﻣﯾر ﺑروﯾم .ﺟﻠو ﻣوﺗررا ﺧود ﺑدﺳت ﮔرﻓت ودر ﻣوﺗر ﺗﻧﮫﺎ
ﺑودﯾم واز ھردری ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮐرد وﻣن ﮔوش ﻣﯾدادم .ﺑﻪ ﮐﺎرﯾزﻣﯾر
رﺳﯾدﯾم.زﻣﯾن ھﺎ ودھﻘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﻣن ﻧﺷﺎن داد وآﻧﮔﺎه درﯾک ﻧﻘطﻪ
اﯾﺳﺗﺎده اﺷﺎره ﮐرد ﮐﻪ از ﮐﺟﺎ ﺗﺎ ﺑﮐﺟﺎ اراﺿﯽ ﺑﻪ وی ﻣﺗﻌﻠق اﺳت و ﺑﻌد
ﮔﻔت ﮐﻪ اﯾن دھﻘﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﯾک ﻧﻣوﻧﻪ اﺳت واﻣﯾدواراﺳت ﮐﻪ ھﻣوطﻧﺎن ﻧظﯾر
وﻣﺛﺎل آﻧرا زﯾﺎد ﮐﻧﻧد و ﺗطﺑﯾق اﯾن ﻣﻔﮐوره را وﺳﻌت ﺑﺧﺷﻧد .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾک
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زﻣﯾن ﻋﻼوه ﮐرد ﮐﻪ ﻣن ﺑﻪ ھﻣﺳﺎﯾﮔﺎن ﺧوب اﺣﺗﯾﺎج دارم از اﯾن رو اﯾن
زﻣﯾن را ﺑﻪ دﮐﺗور ﻣﺣﻣدظﺎھرﺧﺎن دادم ﺗﺎ ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑزﻣﯾن دﯾﮔری
اﺷﺎره ﮐرد وﮔﻔت ﻣﯾﺧواھم اﯾن زﻣﯾن را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑدھم ﺗﺎ ھﻣﺳﺎﯾﻪ ای ﻧﯾک
دﯾﮔری ھم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم .ﻣن ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧود را در دﺳت ﭘر ﻧﯾروی ﺳﮐوت دﯾدم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺧود ﻣرا ﺧرد ﻣﯾﺳﺎزﻧد .ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺻﻣﯾﻣﯾت وﺧﻠوص ﺑﻌرض
رﺳﺎﻧﯾدم ﮐﻪ اظﮫﺎر ﺳﭘﺎس ﮔزاری ازﺣﺿور اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺧواھد
ﮐﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧم از ﻋﮫدۀ آن ﺑﯾرون ﺷوم .ﮐﻣﺎل اﻣﺗﻧﺎن دارم اﻣﺎ ﻣن ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺷوق وذوق زﻣﯾﻧداری را ﻧدارم و اﮔر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم ھﻣﻪ داراﺋﯽ ﻣﺎدی اﯾﮐﻪ از
ﭘدراﻧم ﻣﺎﻧده اﺳت ﺑﻪ ﺷﮐل زﻣﯾن اﺳت ،ﯾﻘﯾن دارم ﺷﺧص ﻣﺳﺗﺣق ﺗری
ﻣﯾﺗواﻧد از اﯾن ﻋطﯾﮥ ﮔراﻧﺑﮫﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣرﻏوب وﺑﮫﺗرﮐﻧد .اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﯾﭻ
ﻧﮔﻔﺗﻧد اﻣﺎ از وﺟﻧﺎت ﺷﺎن ﺑﻪ وﺿﺎﺣت ظﺎھرﺷد ﮐﻪ ﺧﺎطرﺷﺎن رﻧﺟﻪ ﺷد .از
ﮐﺎرﯾز ﻣﯾرﺑﺎزﮔﺷﺗﯾم ودر ارگ اﯾﺷﺎن ﺑﻪ ﺣرﻣﺳرا ﺗﺷرﯾف ﺑردﻧد و ﻣن ﺑﺎ
ﻣوﺗرﺧوﯾش ﺑرﮔﺷﺗم .دروﻗت ﺑﺎزﮔﺷت از وطن ﺑﻪ ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﻧﺗظرﻣﺎﻧدم ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﻪ ﻣرا اﺣﺿﺎر ﺧواھﻧد ﻓرﻣود ﺗﺎ وداع ﮐﻧم واﮔر ھداﯾﺗﯽ داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد آﻧرا ﺑﮔﯾرم .ﺣﺳب ﻋﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود را ﺑﻪ رﺋﯾس ﺗﺷرﯾﻔﺎت
اﻗﺎی ﻋﻠوﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﯾﺎت دارﻧد ﺧﺑردادم ،اﻣری ﻧرﺳﯾد از رﺋﯾس ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺟوﯾﺎ
ﺷدم ،ﺑﻣن ﻓﮫﻣﺎﻧد ﮐﻪ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺿرورﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺿورﺷﺎن
ﺑرﺳﯾد ،داﻧﺳﺗم ﮐﻪ رﻧﺟش اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻋﻠت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت.ﭼون اﻋﻠﯾﺣﺿرت
را در ھﻣﻪ ﻣوارد ﻣرد ﺣﻠﯾم ،ﺻﺎﺑر وﺻﺎﺣب ﮔذر)ﮔذﺷت(دﯾده ام ،اﯾن ﺑﺎرﮐﻪ
ﺣﺗﻣﺎً ازرده ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑردل ﻣن ﮔران وﮔراﻧﺗر ﺣس ﻣﯾﺷد).ص -١٤٧
(١٤٨
ﭘژواک ﺑﺎزھم ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳﻔرﭘﺎﮐﺳﺗﺎن» ﭼﻧد
روز ﺑﻌد درﮐﺎﺑل رﺋﯾس ﺗﺷرﯾﻔﺎت وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻣرﺣوم ﺟﻼل آﻟدﯾن
طرزی ﺑﻣن ﺗﻠﻔون ﮐرد وﮔﻔت ﮐﻪ واﻻﺣﺿرت ﺻدراﻋظم ﺑﻌد از ظﮫر ﺑﺎ ﯾک
اﻣرﯾﮐﺎﺋﯽ ﻣﻼﻗﺎت دارﻧد واﻣر ﮐردﻧد ﮐﻪ ﻣن ھم ﭘﯾﺷﺗر از رﻓﺗن ﻣﮫﻣﺎن آﻧﺟﺎ
ﺑﺎﺷم .ﺑﻪ دﻓﺗر ﺳردارﻣرﺣوم)داودﺧﺎن( در ﺻدارت اﻋظﻣﯽ رﻓﺗم واﺷﺎره ﺑﻪ
ﻧﺷﺳﺗن ﮐرد.ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﺑﻌد رﺋﯾس ﺗﺷرﯾﻔﺎت اﻣرﯾﮐﺎﺋﯽ را آورد وﻣﻼﻗﺎت اﻧﺟﺎم
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ﯾﺎﻓت.ﻣن ﯾﺎداﺷت ھﺎی ﺧود را ﺟﻣﻊ ﮐردم وﻣﯾﺧواﺳﺗم ﻣرﺧص ﺷوم،
ﺳردارﻣرﺣوم ﮔﻔﺗﻧد ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ ﺑﺎﺷﯾد .ﻧﺷﺳﺗم وﻣﻧﺗظراﻣر ﺑودم.ﺳردار
ﻣرﺣوم ﮔﻔت ﻣن ﺧﺑردارم ﮐﻪ ﺗو ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣور دوﻟت ھﺳﺗﯽ ﮐﻪ درﮐﺎﺑل ﺧﺎﻧﻪ
ﻧداری ،ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺗن از ﻟوازم زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد ﯾک ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﻣن
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﻧﻘﺷﻪ ﮐﻧم وآﻧرا
از ﻣدﺗﯽ اﺳت ﺑﻪ اﯾن ﻓﮐر ﺑوده ام ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺧوب
ﺑرای ﺗو ﺗﻌﻣﯾر ﻧﻣﺎﯾم و از ﺟﺎﻧب ﺣﮐوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت ﺑرﺟﺳﺗﻪ ای ﺗو ﺑﻪ
ﺗو ﺑﺳﭘﺎرم ،ﺗﮐﻠﯾف ﺗو ھﻣﯾﻧﻘدر اﺳت ﮐﻪ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﻪ ودر آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ! ﻣن
ﺧود را دراﺧﺗﯾﺎر ﺳﮐوت ﻣطﻠق ﯾﺎﻓﺗم وﺑﻌد از ﯾک ﻟﺣظﻪ ﮔﻔﺗم:از اﻟﺗﻔﺎت
وﻣﮫرﺑﺎﻧﯽ واﻻﺣﺿرت ﮐﻣﺎل اﻣﺗﻧﺎن دارم اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﻣن ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣور دوﻟت
ﺑﺎﺷم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧدارد ،اﻣﺎ ﯾﮔﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺧﺎﻧﻪ ﻧﯾﺳﺗم وھم ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﭘﺎﯾﺑﻧد داراﺋﯽ
ﺑﺎﺷم.
ﺳردار ﻓرﻣود ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺑول ﻧﻣﯾﮐﻧﯽ؟ ﮔﻔﺗم:آن را رﺳﯾده ﻣﯾداﻧم
وﻣﻣﻧون ھﺳﺗم.از ﭼوﮐﯽ ﺑرﺧﺎﺳت وﺑﻪ آﻧطرف ﻣﯾز ﮐﺎر او ﮐﻪ ﻣن ﻧﺷﺳﺗﻪ
ﺑودم آﻣد ،ﻣن ﻧﯾز از ﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗم .ﮔﻔت:ﻓﮫﻣﯾدم وﺣرف را ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﮔذارﯾم.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣرا در آﻏوش ﮔرﻓت وﮔﻔت :ﺧداوﻧد ﻣﺛل ﺗرا زﯾﺎد ﮐﻧد .ﻣﻧﮐﻪ ﺷﺎه را
رﻧﺟﯾده ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑودم،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻓرﺣت وآراﻣﺷﯽ ﺣس ﮐردم ﮐﻪ ﻧظﯾر آن
اﺣﺳﺎس ﺳرور وﺟﻣﻌﯾت ﺧﺎطر را ﺑﻪ ﺧﺎطرﻧدارم.
ﺑﻌد از آن اﺣﺗرام واﻟﺗﻔﺎت ﺳردار ﺑﻣن زﯾﺎدﺗر از ھﻣﻪ وﻗت ﺑود و روز
اﻓزون ﮔردﯾد و اﯾن ﺑﺣدی رﺳﯾد ﮐﻪ ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣرا ﺑﻪ ﮐﻧﻔراﻧس ﺳران دول
وﺣﮐوﻣﺎت ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾرﻣﻧﺳﻠک در اﻟﺟزاﯾر ﺑﺟﺎی ﺧود در ﺳﺎل اول
ﺟﻣﮫوری ﻓرﺳﺗﺎد ﮔﻔت :ﻣن ﺗرا ﺑﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺧﺎص ﺧود ﻣﯾﻔرﺳﺗم ،زﯾرا ﻣن
رﻓﺗﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧم و ﺑﻌد از ﺑرادرم اﯾن ﮐﺎر را ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺗو اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧم....
ﺑﻌد ازاﯾن ﺑود ﮐﻪ ﻣن ھم اﺣﺗرام ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾت ﺳردار ﻣﺣﻣدداود
ﻣرﺣوم ﭘﯾداﮐردم.اﻟﺑﺗﻪ اﺣﺗرام ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾت ﯾک ﺷﺧص ﻣﻌﻧﺎی ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ھﻣﻪ
اﻓﮐﺎر وﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺷﺧص را ﻧدارد) « .ھﻣﺎن ،ص  (١٥٧ﺧواﻧدن
اﯾن ﺣﮐﺎﯾت ﻋﻼوه ﺑراﯾﻧﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾن دو ﭘﺳرﻋﻣو را ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد،
اﯾن ﻧﮐﺗﻪ را ﻧﯾز روﺷن ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘژواک ،اﯾن ﻣرد ﺑﻠﻧد ھﻣت ،ﭼﻧﺎن
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ازﻣﻧﺎﻋت ﻧﻔﺳﯽ ﺳرﺷﺎرﺑود ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﺑﺧﺷش از ﺳوی ﺷﺎه و رﺋﯾس ﺟﻣﮫور
داودﺧﺎن ﺑﻪ ﺧود را ھم ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔر ﺑﺟﺎی او  ،ﮐدام ﻣﺎﻣور
دﯾﮔری ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻟﺗﻔﺎﺗﯽ روﺑرو ﻣﯾﺷد ،ﺳر ﺳﺟده در ﭘﺎی ﻣﺧدوم ﻣﯾﮔذاﺷت
وآن را ﺑردﯾدۀ ﻣﻧت ﻣﯾﻣﺎﻟﯾد و ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت.
درﻣورد ﻣﻧﺎﻋت ﻧﻔس و ﺷﺟﺎﻋت ﻣرﺣوم ﭘژواک ،داﮐﺗرﺳﯾد ﺧﻠﯾل ﷲ
ھﺎﺷﻣﯾﺎن از ﭼﺷﻣدﯾد ﺧود در ﻟﻧدن ﺣﮐﺎﯾﺗﯽ از ﺑر ﺧورد ﭘژواک ﺑﺎ ﺻدراﻋظم
وﻗت ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن ﺑرﻣﯾز ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌدادی از ﺳﻔراء وﻣﺣﺻﻠﯾن اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،رواﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺧواﻧدن آن ھﻧوز ھم ﻣو ﺑراﻧدام ﺧواﻧﻧده
راﺳت ﻣﯾﮐﻧد .داﮐﺗر ھﺎﺷﻣﯾﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ،ﮐﻪ ﺻدراﻋظم ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن
ﺧطﺎب ﺑﻪ ﭘژواک ﮔﻔت:
ﺻدراﻋظم :ﺷﻣﺎ دراﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﯾد ﮐﻪ اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﮔرﻓﺗﻪ ،ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﮐدام اﺳﺎس اﯾن ﻣطﻠب را ﻧوﺷﺗﻪ اﯾد؟
ﭘژواک :واﻻﺣﺿرت ﺷﻣﺎ ﺑﮫﺗرﻣﯾداﻧﯾد ﮐﻪ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎ از اﻧﮔﻠﯾس ﮔرﻓﺗﻪ
ﺷد واﻧﮔﻠﯾﺳﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل دارد .اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر اول ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮐوﻣت ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯾدارد واز ﺳﻔﺎرت ﺷﻣﺎ در
ﻟﻧدن ﺗﮫﯾﻪ وﺗوزﯾﻊ ﺷده ،اﮔرواﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در آن ﺑﯾﺎن ﻧﻣﯾﺷد ،ﻣردم
اﻧﮔﻠﯾس آﻧرا ﻧﻣﯾﺧواﻧدﻧد وﺳﻌﯽ وﻣﺻرف ﻣﺎ ﺑﻪ ھدر ﻣﯽ رﻓت ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺳل
ﻧو اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺣق ﺟﺎﻧﺑﯽ داﻋﯾﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷده واﻧﻌﮐﺎﺳﺎت ﻣﺛﺑت اﯾن
رﺳﺎﻟﻪ را ﻣن ﺿﻣن راﭘوری ﺑﻪ رﯾﺎﺳت ﻣطﺑوﻋﺎت ﻧوﺷﺗﻪ ام...
ﺻدراﻋظم :ﭘژواک ﺗوﭼﻪ ﺧﺑرداری ،ﺗو درﺷﮐم ﻣﺎدرت ﺑودی ﮐﻪ ﻣﺎ
اﺳﺗﻘﻼل را ﮔرﻓﺗﯾم...
ﭘژواک:واﻻﺣﺿرت ،ﻣوﺿوع درﺷﮐم ﻣﺎدر ﺑودن ﯾک اﻣر طﺑﯾﻌﯽ
اﺳت ،ﻣن ،ﺷﻣﺎوھراﻧﺳﺎن دﯾﮔری درﺷﮐم ﻣﺎدر ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ در
ﺳﯾﺎﺳت ﻧﻣﯾﺗوان واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘوﺷﺎﻧد...
ﻣن دﯾدم ﮐﻪ از ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن ﭘژواک رﻧگ و رخ واﻻﺣﺿرت

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥١٨

ﺻدراﻋظم ﺳرخ وﻣﺗﻠون ﺷده ﺑود ﮐﻪ وﻗﺗﯽ دﺳت ﺧود را ﺑﻪ ﺟﯾب ﺧود ﺑرد
ﻓﮐر ﻣﯾﮐردم ﺗﻔﻧﮔﭼﻪ ای دارد و ﻓﯾرﻣﯾﮐﻧد ،اﻣﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﮐﺷﯾده
روی ﺧود را ﭘوﺷﺎﻧد .درﯾﻧوﻗت ﺳﻔﯾرﻣﺣﻣدﻋﺛﻣﺎﻧﺧﺎن اﻣﯾر وﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣدﻋﻣر
ﺧﺎن ،ﭘژواک را ﺑﻐل ﮔرﻓﺗﻪ از اطﺎق ﻧﺎن ﺑرون ﺑردﻧد ،ﺻدراﻋظم دوﺳﻪ
ً
ودﻓﻌﺗﺎ ﺑرﺧﺎﺳت وﻧﺎن ﻧﺎﺧورده از راه دروازۀ
دﻗﯾﻘﻪ دﯾﮔر ﺑﺟﺎی ﺧود ﻣﺎﻧد
ﻋﻘﺑﯽ ﺑﻪ اطﺎق ﺧواب ﺧود رﻓت .اﯾن ﺿﯾﺎﻓت وطﻌﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮫﯾﻪ ﺷده ﺑود،
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ اطﺎق ﻧﺎن را ﺗرک ﮐردﻧد .اﻣﺎ
ﺑﻪ اﺻطﻼح"زھر" ھﻣﻪ ﺷد .ﺳﻔراء ھم
ﻣن از ﻣﺣﺻﻠﯾن وﻣﮫﻣﺎﻧﺎن دﯾﮔر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐردم ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻧﺎن ﺧود را ﺑﺧورﻧد،
ﺑﻠﮐﻪ ھرﻗدر از ﻣﯾوه ﺟﺎت وﺷﯾرﯾﻧﯽ ﮐﻪ ﺧواﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﺧود ﺑرده
ﻣﯾﺗواﻧﻧد )«.ص(٢٤٠ -٢٣٩
اﯾن درﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﻪ ﻗﺑل ازاﯾن واﻗﻌﻪ ﻣرﺣوم ﭘژواک ﺑﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﺷﺎه
وﻟﯾﺧﺎن ﻧﯾز ﺑرﺳرﺣذف ﭘرﮔراﻓﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،ﭼﻧﺎن ﺟدی ﺷد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻔﯾر ﺷﺎه وﻟﯾﺧﺎن درﻟﻧدن ﮔﻔت:اﮔرﺷﻣﺎ اﯾن ﭘراﮔراف را از رﺳﺎﻟﻪ ﺣذف
ﻧﻣﺎﺋﯾد ،ﻣن اﯾن رﺳﺎﻟﻪ راﻧﺷرﻧﻣﯾﮐﻧم وھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ازوظﯾﻔﻪ ام اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻣﯾدھم ،
ﻣﮔر ﻣﺎرﺷﺎل ﺷﺎه وﻟﯾﺧﺎن ﺑﺎﺧﻧده ازﺣذف ﭘراﮔراف رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻧﺻرف
ﮔردﯾد).ص (٢٢٩
ﻓرھﺎد ﻧواﺳﮥ ﻣرﺣوم ﭘژواک درﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎرﮐﺗﺎب ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ»:اﺳﺗﻌداد،
اﺑﺗﮐﺎر وﻋﻣﻠﮐرد اﺳﺗﺎد ﭘژواک درﮐﺎرزار ﻋرﺻﮥ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ در دھﻪ ﺷﺻت
وھﻔﺗﺎد از ھرﺑﺎب ﭼﺷﻣﮔﯾر ﺑود ووظﺎﯾف ﺧطﯾردﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾک در ﺻﺣﻧﮥ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑدوش ﺷﺎن ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ از آن ﺟﻣﻊ رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺟدﯾد
ﻧظرﺑرﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل،رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر ،رﯾﺎﺳت ﻣﺟﻣﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل درﺳﺎل  ١٩٦٦را ﻣﯾﺗوان ﻧﺎم ﺑرد .اﯾن ﮔوﺷﻪ از ﺣﯾﺎت
اﺳﺗﺎد ﭘژواک در ﺻﺣﻧﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﻟﺗﻔﺎت ﻋﻣﯾق وﺟدی ﻣطﺎﻟﻌﻪ
وﺗﺣﻘﯾق ﺷود .ﺑﻪ وﯾژه ﻧﻘش ،ﻧظرﯾﺎت وﺗﻼش اﺳﺗﺎد ﭘژواک ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﺣﻘوق
ﺑﺷر وﺣﻘوق ﻣﻠل در ﺧور ﻣطﺎﻟﻌﻪ وﺗﺣﻠﯾل ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺟواﻧﺎن وﺗﺣﻘق
ﺣﻘوق ﺑﺷر ودﯾﻣوﮐراﺳﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﺳﻧﺎد وﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد،ﻣراﮐزﻋﻠﻣﯽ وﻧﺷرات دﯾﮔراﻓﻐﺎﻧﯽ وﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺎھد اﯾن ﻣﯾراث ﻣﻌﻧوی
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ﺑرای ﻣﻠت اﻓﻐﺎن اﺳت.ﺟﺎی ﺷﮔﻔت ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺳران ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗﺎ اﻣروز
ازﻋﻣﻠﮐرد واﻓﮐﺎرژرف اوﻗدرداﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد)« .ص(١٤

من پيشنھاد ميکنم تا برای شناخت ابعاد شخصيت سياسی وادبی
وفلسفی مرحوم پژواک ،ازطرف دولت سيمناری درسطح ملی که در آن
دانشمندانی از کشور ھای منطقه وسازمان ملل دعوت شده باشند،
تدويرگردد،وکتب وآثارش به کمک دانشمندان اکادمی علوم و پوھنتون کابل
تدقيق واز سوی وزارت اطالعات وفرھنگ واکادمی علوم افغانستان
وبنيادپژواک چاپ شوند و در ميزھای گرد تلويزيونی ابعاد شخصيت وی
مورد بحث وارزيابی قرارگيرد ،دراينصورت است که حق استاد پژواک از
گردن دولت ادا خواھد شد!
ﻣرﺣوم ﭘژواک ،در ﺳﻔرﯾﮐﻪ ﺑﺎ داودﺧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن داﺷﺗﻪ  ،ودر
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺟﻧرال اﯾوب ﺧﺎن رھﺑر ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺷﮐل اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ
ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮐرده و وی ﺳﺧﻧﺎن ﺟﻧرال را ﺑﺎ ﻧرﻣﯽ ﺗرﺟﻣﻪ ﻣﯾﮐرده اﺳت ﺗﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳردار ﺟرﯾﺣﻪ دار ﻧﺷود ،ﺗﺣﻣل داودﺧﺎن را در ﺑراﺑر
ﺣرﯾف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اش ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک زﻋﯾم ﻣﻠﯽ ﺻﺑور ﻣﯽ ﺳﺗﺎﯾد و ﻣﯾﮔوﯾد:
»در ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺧﺻﯾت وی)ﺳردار( ﮐﺷﻔﯽ ﻧو دﺳت داد.ﻧظرﯾﻪ
اﮐﺛرﯾت ﻣردم را ﮐﻪ ﻣن ﻣﺎﯾل ﺑودم ﺑرآن ﺻﺣت ﻗﺎﯾل ﺷوم ،ﻏﻠط ﯾﺎﻓﺗم ﮐﻪ
ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد» :ﺳردار ﻣردی اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ وﻋﺻﺑﯽ اﺳت« اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﻪ ﻣردی
ﺑﯽ ﺳﻧﺟش ﻧﺑود واﮔر اظﮫﺎر ﻋﺻﺑﯾت ﻣﯾﮐرد ،آن راﻧﯾز ﺳﻧﺟﯾده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺳت واﺣﺳﺎﺳﺎت او) ً
اﻗﻼ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎن( در ﻣذاﮐرات ﻣﮫم در اﺧﺗﯾﺎر
ً
اﻧﺻﺎﻓﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻠﯽ
وزﯾرﮐﻧﺗرول او ﺑود «.ﭘژواک دراداﻣﻪ ﻣﯾﮔوﯾد»:
ووطﻧﺧواه ﺑود و ﺑﻌد از وزﯾراﮐﺑرﺧﺎن ﻧﻣﯾﺗوان ﻧظﯾروﻣﺛﺎل او را در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺳراغ ﮐرد) «.ﻓﺻﻠﯽ ازﺳرﮔذﺷت ...ص (١٥٥-١٥٤
ﺑرﺧﯽ از اﺑﺟد ﻧوﯾﺳﺎن اﻓﻐﺎن،ﺑﻪ اﯾن ﺑﺧش ازﺳﺧﻧﺎن ﻣرﺣوم ﭘژواک
ﮐﻪ از ﺳوی داﮐﺗرﭘروﯾن ﭘژواک ﻧواﺳﮥ آن ﺑزرﮔﻣرد درﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن
ﺑﻪ ﻧﺷررﺳﯾده ﺑود،ﺑﻪ ﻧظرﺷک وﺗردﯾد ﻧﮔرﯾﺳﺗﻪ آﻧرا ﺑﺎ ﭘرﺳﺷﮫﺎی ﻣﺿﺣﮐﯽ
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ﭼﻧﯾن زﯾرﺳوال ﺑرده اﻧد » :آﻧﭼﻪ درراﺑطﻪ ﺑﻪ "ﯾﺎدداﺷت" ھﺎﺋﯾﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده
از ﻣرﺣوم ﭘژواک اﺳت  ،ﺻراﺣت ﻧداﺷت ،ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻧﺷده اﺳت
ﮐﻪ ﻣرﺣوم ،ھﻣﯾن "ﯾﺎدداﺷﺗﮫﺎ" را در ﭼﻪ ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد ،وظﯾﻔﻪء
رﺳﻣﯽ در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﭼﻪ ﺑوده اﺳت ؟ " و ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘرﺳد  " :ﻣﮫﻣﺗر از ھﻣﻪ
اﯾن اﺳت ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻘﻠم ﭘژواک ﺳﻔﯾر ﻣﻣﺗﺎز درﺣﺎﻟت ﺻﺣت ﮐﺎﻣل "ﺟﺳﻣﯽ" و"
رواﻧﯽ" ﺗﺣرﯾر ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ﯾﺎ ﺧدای ﻧﺧواﺳﺗﻪ در روزھﺎی اﺧﯾر زﻧدﮔﯽ ،
ﭘژواک ﻣﻌروف "ﻣﮫﺎﺟر؟ ")رک :آرﺷﯾف ﻣﻘﺎﻻت داﮐﺗرﯾوﺳﻔﯽ،ﻣﻘﺎﻟﮥ " ﺧﺎک
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺣق ﻣﺳﻠم ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟزء ﻻﯾﻧﻔک ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت"
اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن آﻧﻼﯾن(
ﻓرھﺎد درﭘﯾﺷﮔﻔﺗﺎرﮐﺗﺎب ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺻﻠﯽ از زﻧدﮔﯽ ﯾک اﻓﻐﺎن ﻣﮫﺎﺟر،
ﻣﯾﻧوﯾﺳدﮐﻪ »:ﺳﺎﻟﮫﺎی اﺧﯾر زﻧدﮔﯽ اﺳﺗﺎد ﭘژواک دراﯾﺎم ﭘﯾری و ﻣﺣروﻣﯾت
ً
ً
وﻣﻌﻧﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﺗوار ﺑود ودﺳت ﺣوادث
روﺣﺎ
وﻣﮫﺎﺟرت ﮔذﺷت ،ﻟﯾﮐن
ﻧﺗواﻧﺳت از ﻋظﻣت ﺑﯾﻧش و داﻧﺷش ﺑﮐﺎھد .درﻧﺎﻣﻪ ای ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻣن)ﻓرھﺎد(
ً
ً
ً
وﻣﻌﻧﺎ
روﺣﺎ
ﺟﺳﻣﺎ ﻧﺎﺗوان وﺑﯾﻣﺎرم
از اﺣوال ﺧود ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود »:اﮔر
اﺳﺗوارم واز ﻧﻌﻣت اﻣﯾد ﺑﻪ آزادی وطن وﻣردم آن ﺑرﺧوردار .از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺑﻪ
اﺷﺎره ﻧﻣﺎز ﻣﯾﮐﻧم وﻟﯽ ﻋﻘﺎﯾد و اﻓﮐﺎرم را ﺑﻪ ﻧﯾروی آزادی واﯾﻣﺎن ﺑدون
ﺗﻠﺑﯾس وﻟﺑﺎس ﺗرس وھراس ﺑﺧﯾرﻣردم وﻣﯾﮫن اﺑراز وﻏﻠﺑﮥ ﺣق را ﺑر ﺑﺎطل،
ظﻔر ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﻠﯽ ﺑراﺳﺎرت ھﺎی ﻣﻌﻧوی ،داﻧش را ﺑر ﺑﯾداﻧﺷﯽ ﺗﻠﻘﯾن و آرزو
وﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.ﭼون از ﭘﯾری ﯾﺎرای آﺧﺗن ﺳر اﻓﺷﺎﻧدن ﻧدارم از ﻧﯾﺎم ﺑﻪ
ﻗﻠﻣدان رو آورده ام و وطن ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﺿﻣﯾر ﺧود آرام وآزاد ﻣﯽ
ﺧواھم)«.ص(٨
ﭘژواک اﯾن ﺧﺎطرات را ﺑﺧواھش ﻧواﺳﻪ ﺧود ﻓرھﺎد در اﻣرﯾﮐﺎ
دراواﺧر ﺳﺎل  ١٩٨٩آﻏﺎز ﻧﻣوده و ﻟﺣظﺎت ﺧﺗم ﺧﺎطرات ﺧود را ﺳﺎﻋت ٣
ﺻﺑﺢ روزﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ  ٢١ﻣﺎرچ)١٩٩١روز ﻧوروز ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ( وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ-
اﺗﺎزوﻧﯽ ﻗﯾد ﮐرده اﺳت .ودر آﺧرﯾن ﺳطراﯾن ﯾﺎد داﺷﺗﮫﺎ ﺑﻪ ﻓرھﺎد ﺗذﮐر داده
ﮐﻪ »:دوﺑﺎره ﺧواﻧده ﻧﺷده اﺳت اﮔردرﻋﺑﺎرت ﭼﯾزی ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﻣﻌذور
دارﯾد)«.ص  (١٦١و ﻓرھﺎد ﭘژواک ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ اﯾن ﺧﺎطرات ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دراﺛر
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ﺳﻔر ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﻪ وآﺧر اﺳﺗﺎد ﭘژواک ﺑﻪ طرف ﭘﺷﺎور در آﻏﺎز ﺳﺎل ١٣٦٨
ش /ﻣطﺎﺑق  ٢١ﻣﺎرچ ١٩٩١ﻋﯾﺳوی ﻧﺎﻣﮐﻣل ﻣﺎﻧد.ﺑﮫﺗراﺳت آﻧﭼﻪ را اﺳﺗﺎد
در آﺧرﯾﺎد داﺷت ھﺎ ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻣن ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد ،دراﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘل ﮐﻧم»:ﻓرھﺎد ،ﻣن
آرزوداﺷﺗم ﮐﻪ اﯾن ﻓﺻل را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧم ،اﻣﺎ ﻗدرت ﻗﺎدرﻣﺗﻌﺎل ﻣﻘدر
ﮐرده ﺑود ﮐﻪ ﻓرﺻت رﻓﺗن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرﺧﻼف ﺗوﻗﻊ ﺑﻌد از ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺗﺑﻌﯾد از
آن ﮐﺷور از طرف ﺣﮐوﻣت آن ﺑﻪ اﻣرﯾﮐﺎ دﺳت دھد و ﻓﺻل ﯾﺎد داﺷت ھﺎی
ﻣن ﺑرای ﺗو ﻧﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎﻧد .طورﯾﮐﻪ ﺗو ﻣﯾداﻧﯽ درﺣﺎل ﻣرﯾﺿﯽ وﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾت
ﺣرﮐت ﻧدای وظﯾﻔﮥ ﻣﻠﯽ واﯾﻣﺎﻧﯽ را ﻟﺑﯾک ﮔﻔﺗﻪ و از اﻣرﯾﮐﺎ ﺣرﮐت ﻣﯾﮐﻧم.
ﺑﮫرﺻورت ﺑﻪ اوﻟﯾن ﻓرﺻت دﻧﺑﺎﻟﮥ اﯾن ﯾﺎد داﺷت ھﺎ را اﻧﺷﺎء ﷲ ،ﻧوﺷﺗﻪ و
ﻧزد ﯾﮐﯽ از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﻣﯾﮔذارم ﮐﻪ آﻧرا درﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﻣن ﺑﺎردﯾﮔر در
زﻧدﮔﯽ ﺗرا ﻧﺑﯾﻧم ﺑﺗو ﺑرﺳﺎﻧد) «.ص(١٢
آﻗﺎی ﻓرھﺎدﭘژواک ،ﻣﺗذﮐر ﻣﯾﺷود ﮐﻪ آﺛﺎر اﺳﺗﺎد ﭘژواک ،ﺑﻪ زﺑﺎن ھﺎى
ﭘﺷﺗو ،درى و اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت .ودر ﻧظردارد ﮐﻪ آﺛﺎر ﭼﺎپ ﻧﺷدۀ
ﭘدرﮐﻼﻧش را در آﯾﻧده ﭼﺎپ و ﺑرﺧﻰ اﻳن آﺛﺎر را ﺑﻪ زﺑﺎن ھﺎى اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ،
ﻓراﻧﺳوى و آﻟﻣﺎﻧﻰ ﻧﻳز ﺗرﺟﻣﻪ و ﭼﺎپ ﮐﻧد .ﻣن از ﺗﺑﺻره ﺑراﺷﻌﺎر وذﮐر
ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﻧظم وﻧﺛرآن ﺑﺧﺎطرﺟﻠوﮔﯾری از ﺗطوﯾل ﮐﻼم،دراﯾﻧﺟﺎ ﺻرف
ﻧظرﻣﯾﮐﻧم و ﭼﺎپ اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﻪ ﻧواﺳﮥ داﻧﺷﻣﻧد ﭘژواک ﺑزرگ ﻓرھﺎد،وھﻣﻪ
واﺑﺳﺗﮔﺎن اﺳﺗﺎدﻣرﺣوم ﭘژواک ﺗﺑرﯾک ﻣﯾﮔوﯾم وﺧواﻧدن آﻧرا ﺑﻪ ﺟواﻧﺎن وطن
ﺗوﺻﯾﻪ ﻣﯾﮐﻧم.
ياد داشت  :در ﺗﺑﺻرۀ ﺧﺎﻧم دﮐﺗورزرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی ،ﺑرﺗﻘرﯾظ ﻣن
درﺑﺧش ﻧظرﺳﻧﺟﯽ  ،ﺗوﺟﻪ ﻣرا اﯾن ﺟﻣﻼت ﺟﻠب ﻧﻣودﮐﻪ »:ﭘوھﺎﻧد دﮐﺗور
ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﮐﺎﮐر در دو ﺳطر ﺷﺎن ﯾﮐﯽ از ﻣﮫﻣﺗرﯾن ﺷﺎﺧص ﺷﺧﺻﯾت
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘژواک را ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ داده اﻧد" :ﺑزرﮔﺗرﻳن ﻣﻳراث ﭘژواک اﻳن
اﺳت ﮐﻪ او داراي ﻧﺻب اﻟﻌﻳن ﻣﻌﻳن ﺑود و ﺑﺎ وﺟود ﻓراز و ﻧﺷﻳب ھﺎي
روزﮔﺎر ﺑر اﻓﻐﺎن ھﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻳن ﻧﺻب اﻟﻌﻳن او ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑر ﺟﺎ ﻣﺎﻧد ﺑل
ﺗﺎ آﺧرﻳن رﻣق و ﺗوان ﺑراي آن رزﻣﻳد .در واﻗﻊ ﭼﻧﻳن ﺷﺧﺻﻳت ھﺎ اﻧﮔﺷت
ﺷﻣﺎر ﺑوده اﻧد".
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ﻣن دوﺑﺎر اﯾن دوﺳطر داﮐﺗر ﮐﺎﮐړ را ﺧواﻧدم ،ﺑﻪ ﺳراوﻻدھﺎﯾم ﺳوﮔﻧد
ﻣﯾﺧورم ﮐﻪ ﻣن از آن ﭼﯾزی ﻧﻔﮫﻣﯾدم ،اﮔر دﮐﺗور زرﻏوﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ دﯾﮔر
ﻓﮫﻣﯾده ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣن ﺗوﺻﯾﺢ دھﻧد ﮐﻪ اﯾن دوﺳطر ﭼﻪ ﻣﻌﻧﯽ دارد؟»ﻧﺻب
اﻟﻌﯾن ﻣﻌﯾن« ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟ در ﻓرھﻧگ دھﺧدا» ،ﻧﺻب اﻟﻌﯾن«)ﻣدﻧظر،
وﻣﻧظور ﻧظر(ﻣﻌﻧﺎ ﺷده اﺳت،از ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﮐﻠﻣﻪ ﺷﻣﺎ ﭼﻪ داﻧﺳﺗﯾد ﮐﻪ ﻣﺎ از
داﻧﺳﺗن آن ﻋﺎﺟزﯾم وﺷﻣﺎ آﻧرا ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ اﻋﺟﺎب آﻣﯾز ﺑﺣﯾث ﺷﺎﺧص
ﺷﺧﺻﯾت ﻣرﺣوم ﭘژواک ﻣﯾداﻧﯾد؟ درﮐﺟﺎی اﯾن دوﺳطرﭼﻧﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧﮫﻔﺗﻪ
اﺳت؟ ﻣن دوﺳطر داﮐﺗر ﮐﺎﮐړ را دوﺳطر ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ وﺑﯽ ﻣﻔﮫوم ﯾﻌﻧﯽ
دوﺳطرﺑﺎزی ﺑﺎﮐﻠﻣﺎت وﺑﻪ اﺻطﻼح ﭘرزدن درﮐﻼه ﻣﻣدوح ﻣﯾداﻧم.
ﭼرا آﻗﺎی داﮐﺗر ﮐﺎﮐړ ﻧﮔﻔﺗﻪ ﮐﻪ »ﻧﺻب اﻟﻌﯾن ﻣﻌﯾن ﭘژواک« )ﻣﻧظور
ﻧظر ﻣﻌﯾن ﭘژواک( ﭼﻪ ﭼﯾزی ﺑود؟ آﯾﺎ دوام رژﯾم ﺷﺎھﯽ ﻣطﻠﻘﻪ ﺑود؟ ﯾﺎ رژﯾم
ﺷﺎھﯽ ﻣﺷروطﻪ؟ ﯾﺎ ﺟﻣﮫوری؟ ﯾﺎ ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﻧوع ﺣﮐوﻣت رﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﻣﻼﻋﻣر؟
ﺑﻪ ﻧظرﻣن ﻧﺻب اﻟﻌﯾن ﭘژواک ھﯾﭼﮐدام ازاﯾﻧﮫﺎ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑرﻗراری
ﯾک ﻧظﺎم ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارادۀ آزاد ﻣردم و ﺑراﺛر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم وﺳری
ﻣردﻣﺎن ﮐﺷور ﺑﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﯾد ،ﺗﺣت زﻋﺎﻣت ﯾک ﺷﺧص دادﮔر وﻋﺎدل ﺑود.
ﭘژواک ﺧود در ﺧﺎطرات ﺧود ﻣﯾﮔوﯾد»:ﺧدا ﺧودش ﻣﯾداﻧد ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ازو
ﺧواﺳﺗﻪ ام،درﮐﺷورﻣن دادﮔری وداوری ﺑﯾﺎورد ،اﮔرﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯾﮐﻪ
ازﮔﻔﺗﺎر وﮐردار او ﺑﺎز ﭘرﺳﻧد ﻣن ﺑﺎﺷم.اﮔرﻋداﻟت ﻣرا ﺑﻪ دوزخ ﻣﺣﮐوم ﮐﻧد،
ﺑﮫﺷت ﻣﻧﺳت)«.ص (٢١٠اﯾن ﺧواﺳت ﭘژواک از ﺧدا ،ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﻪ
اواز ﻓﻘدان ﻋداﻟت واز ﻋدم اﺣﺗرام ﺑﻪ ﺣﻘوق وآزادی ھﺎی ﻓردی ﻣردم در
ﮐﺷور رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ،ورﻧﻪ دراﺷﻌﺎرش ﻧﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ :
از آن ديارمرا ياد ميدھد امروز

که مردمانش اسيرند ومملکت آزاد!
پايان
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مقاله چھل وپنجم

داستان دو جنايت از جنايات قشون سرخ درافغانستان
)نوشته شده در(٢٠١٤ /١٢ /٢٥

روز٢٧دﺳﻣﺑﺮ ٦ =١٩٧٩ﺟدى  ١٣٥٨ﺧورﺷﻳدى  ،روز ﺗﺟﺎوزﻗﺷون ﺳﺮخ
ﺷوروى ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و روز ﺑﻘدرت رﺳﻳدن ﺑﺑﺮک ﮐﺎرﻣل ﺑﺟﺎی ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن اﺳت.
٦ﺟدی،روزاﻋﻼم "ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮐﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور" اﺳت ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ھﺎی ھوﻟﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ھﻣﺮاه
آورد وﻣﺮدم ﻣظﻠوم وطن ﺑﺎ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ وﺑﯽ ﻋﺰﺗﯽ ھﺎ وﺗﺟﺎوزات ﺑﯽ ﻧظﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،ھم از
دﺳت ﻣﻧﺳوﺑﯾن ﺣﺰب ﺑﺮﺳﺮاﻗﺗدار وھم از ﺳوی ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺷﺎن روﺑﺮو ﮔﺮدﯾدﻧد.
اﮔر ھدف ﺗﺎرﯾﺦ درس ﻋﺑرت ﺑرای دﯾﮔران وآﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷد ،اﻓﺷﺎی
ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑﻪ وطن وﺑﻪ ﻣردم وطن درھرﺳطﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷد،از دﯾد ﻣن
ﯾک ﻋﻣل وطن ﭘرﺳﺗﺎﻧﻪ اﺳت .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﯾروس اﯾدﯾوﻟوژی ،رﯾﺷﻪ ھﺎی ﺗﻔﮐر
ﺳﺎﻟم

وﻣﺳﺗﻘل را در اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺧﺷﮐﺎﻧد وﭼﺷم راﮐور وﻋﻘل را زاﯾل

ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ آﻧﭼﻪ در اطراف اﻧﺳﺎن ﻣﯾﮔذرد ﺑدرﺳﺗﯽ ﻧﺑﯾﻧد وآﻧرا ﺑﻪ ﺣﺳﺎب
ﻋﻣﻠﮐرد رﻓﻘﺎی ﺣزب وﮔروه واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﯾدﯾوﻟوژی ﺧود ﻧﺎدﯾده ﺑﮔﯾرد .ورﻧﻪ
ﮐﯾﺳت ﮐﻪ دﻋوت ﻗﺷون ﺷوروی را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﺑﻪ وطن ﻧﺷﻣﺎرد؟
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳوار ﺑرﺗﺎﻧﮐﮫﺎی روﺳﯽ وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد ،و ﺑرﮐرﺳﯽ ﻗدرت
ﺗﮐﯾﻪ زدﻧد ،ﻣﺳﺑب اﺻﻠﯽ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی آﺗﯾﮥ ﮐﺷور ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﺎ ھﯾﭻ
اﺳﺗدﻻل اﯾدﯾوﻟوژﯾک ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﻣﯾﺗوان آﻧﺎن را در ﻣﺣﮐﻣﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑراﺋت داد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻋﺿﺎی ﺣﺰب ھﯾﭼﮔﺎھﯽ ازاﺷﺗﺑﺎھﺎت وﻧﺎﻣﺮدی ھﺎی ﺧود درﺣق ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن ﻧﻣﯾﮔوﯾﻧد ،وﻟﯽ ﺧود روﺳﮫﺎ از ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣق ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﺮده اﻧد ﭘﺮده
ﺑﺮﻣﯾدارﻧد وﮔوﺷﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮔﯽ ﺧود را اﻓﺷﺎ ﻣﯾﮐﻧﻧد .ﮐﺗﺎب "در ﭘﺷت ﭘرده
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ھﺎی ﺟﻧگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻧوﺷﺗﮥ ﺟﻧﺮال اﻟﮐﺳﺎﻧدرﻣﺎﯾوروف ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮐﯽ ازﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت اول ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ در آن ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﻪ  :در
 ،۱۹۸۰وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺷوروی"،اوﺳﺗﯾﻧف" از ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻧظﺎﻣﯽ )اﻟﮐﺳﺎﻧدرﻣﺎﯾوروف( ﻣﯽ
ﭘﺮﺳد":آﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺟﻣﮫورﯾت ﺷﺎﻧﺰدھم ﻣﺑدل ﺧواھدﮔﺮﯾد ﯾﺎ ﻧﻪ؟") ص(۴۲
وﻧﯾﺰ ﺗوﺟﻪ ﺧواﻧﻧده را ﺑﻪ ) ﺻﻔﺣﺎت  ۱۵۱ﺗﺎ  (۱۶۰آن ﻣﻌطوف ﻣﯾﮐﻧم ﺗﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت رھﺑﺮان
ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک وﻗﺷون ﺷوروی را دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑداﻧﻧد وﺑﻌد ﺑﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﻣﺳﺋول آن ھﻣﻪ
ﺟﻧﺎﯾﺎت در ﺣق ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﯽ ﺑوده اﺳت؟
دراﯾن ﮐﺗﺎب ﺳﺮﻣﺷﺎورﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗﺷون ﺳﺮخ را ﺑﺮای
رھﺑﺮی ﺧود ﭼﯾن ﮔﺰارش ﻣﯾدھد:روز  ۱۴ﻓﺑﺮوری۱۹۸۱ﺳﺎﻋت  ۱۱ﻗﺑل از
ظﮫﺮ۱۱ﻧﻔﺮﺳﺮﺑﺎز ﺷوروی ﮐﻪ ﻣﺷﻐول ﮔﺰﻣﻪ در ﺣوﻣﮥ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑودﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮔﯾﺮﻧد
ﮔوﺳﻔﻧدی را ﺑﺮﺑﺎﯾﻧد وﮐﺑﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد.ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﯾﮐﯽ ازﺑﺎﻏﭼﻪ ھﺎ )ﯾﺎ ﺳﺮاﭼﻪ ھﺎی(
ﻣﺣل ﻣﯾﺷوﻧد ،ﭼﺷم ﺷﺎن ﺑﺮ  ۳ﺗن اززﻧﺎن ﺟوان اﻓﻐﺎن ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﻪ آﻧطﺮف دو ﭘﯾﺮﻣﺮد
وﺷش – ھﻔت ﮐودک  ۷-۶ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯾﺰ دﯾده ﻣﯾﺷدﻧد .ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻘﺻد ﺗﺟﺎوزﺑﺮزﻧﺎن
ﺑﺮرﻓﻘﺎی ﺧودﺻدا ﻣﯾﺰﻧد:
» اوه ! چه زنھای زيبائی! سخنان سرکردۀ گروه مثل آذرخش در خرمن ديگران
آتش می افگند ودر برابر چشم پيرمردان وکودکان ،سربازان انترناسيوناليست تا
توانستند بر زنان تجاوزکردند .کودکان داد و فريادميکردند وبدين سان ميکوشيدند به
مادران خود ياری رسانند .پيرمردان با ترس ولرز دعا ميکردند و از خدا کمک
ميخواستند آنان را نجات بخشد .پس از پايان کارسرکرده فرمان ميدھد :آتش!  ...وخود
پيش از ديگران بر زنی آتش ميگشايد که از اوکام گرفته بود .بسرعت ھمه را تيرباران
کردند .سپس روی کشته شدگان بنزين پاشيدند وھرچه از جامه و پارچه و چوب بدست
شان رسيد برآن ريختند وآتش زدند .سپس برای پنھان کردن جنايت شان چند گوسفند به
عنوان تحفه به مناسبت روز ارتش شوروی با خود به قرارگاه بردند)« .ص ۱۸۳-
(۱۸۲
ﺑﻌد از دورﺷدن ﺳﺮﺑﺎزان از ﻣﺣل ﺟﻧﺎﯾت ،ﯾک ﭘﺳﺮ  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﯾﮐﯽ از
ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن ﺑود ،ودرﮔوﺷﻪ ای ﭘﻧﮫﺎن وﺻﺣﻧﻪ ھﺎی ﺟﻧﺎﯾت رادﯾده وﺳﺮﮐﺮدۀ ﮔﺮوه را
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑود ،ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ راﺧﺑﺮ ﻣﯾﮐﻧد وﻣﺮدم ﻣﺣل دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻓﻐﺎﻧﯽ
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ﺷﮐﺎﯾت ﻣﯾﺑﺮﻧد وﻣوﺿوع ﺑﮔوش ﻣﺷﺎورﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی ﻣﯾﺮﺳد وھﻣﺎن ﭘﺳﺮک،
ﺳﺮﮐﺮدۀ ﮔﺮوه ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣوظﻔﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮔوﻧﮔﯽ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺑﻪ
ً
ﻓورا»ﺳﺎﻣوﯾﻠﻧﮐو« ﯾﮐﯽ
ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻧظﺎﻣﯽ ﺷوروی در ﮐﺎﺑل)ﺟﻧﺮال ﻣﺎﯾوروف( ﻣﯾﺮﺳد واو
از اﻓﺳﺮان ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧودرا ﺑﺮای ﻣﻌﻠوم ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾق ﺑﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ﻣﯾﻔﺮﺳﺗد .وی
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎدﺛﻪ را ﺗﺣﻘﯾق واﻋﺗﺮاﻓﺎت ﺳﺮﺑﺎزان را ﻣﯾﮔﯾﺮد وﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﺮﻣﯾﮔﺮدد وﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺰارش ﻣﯾدھد.ﺳﺮﻣﺷﺎور ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮔﯾﺮد ﺑﺧﺎطﺮ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
از ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺳﺎری ازﮐﺷﺗﻣﻧد )ﺻدراﻋظم ( ﭘوزش ﺑﺧواھد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ
ﻓﺮدای آﻧﺮوزﺑﻪ دﻓﺗﺮ ﮐﺷﻣﺗﻧد داﺧل ﻣﯾﺷود ،ﭘﯾش از اﯾﻧﮐﻪ ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻟب ﺑﻪ ﺳﺧن
ﺑﮔﺷﺎﯾد،ﮐﺷﺗﻣﻧد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻣﯾﮔوﯾد ... »:چندلحظه پيش بمن گزارش دادند :جنايت ،کار
گروھی از دشمنھاست که يونيفرم سپاھيان شوروی را پوشيده بودند«....

وﻟﯽ اﯾن ﺟﻧﺮال ﺑﺎ وﺟدان ﺑﺮای ﮐﺷﺗﻣﻧد ﻣﯾﮔوﯾد " :اين جنايت کار سپاھيان
ماست ".ﮐﺷﺗﻣﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ھﺎی ﻋﺿو  KGBﺑﺎورﮐﺮده ﺑود  ،ﻣﯾﮔوﯾد ":ﺑﺎﯾد ﺑﺎردﯾﮔﺮ
ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ راﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ".ﺳﺮﻣﺷﺎور ﻣﯾﮔوﯾد "ھﻣﯾن اﻣﺮوز اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯾﮐﻧم وﺷﻣﺎ در
ﺗﺮﮐﯾب ھﯾﺋت ﯾﮐﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﺧود را ﺷﺎﻣل ﺳﺎزﯾد "....وﺳﭘس از ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﮐﻪ درﺣق ﻣﺮدم
ﺑﯾﮔﻧﺎه اﻓﻐﺎن در ﺟﻼل آﺑﺎد ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﺑﺎ زﺑﺎن ﺧودﻣﻌذرت ﺧواﺳت ).دﯾده
ﺷودﺻﻔﺣﺎت...(۱۸۹-۱۸۷اﻣﺎ ﮐﺷﺗﻣﻧد ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ازﺷﺮﻣﺳﺎری ﺳﺮﻣﺷﺎور ﮐﺎﺳﺗﻪ
ﺑﺎﺷد،ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را ﺑدوش اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ اﻧداﺧﺗﻪ ﻣﯾﮔوﯾد ":ﻣﻧﮫم ﺑﺎﯾد ازاﯾن ﺑﺎﺑت از
ﺷﻣﺎ ﭘوزش ﺑﺧواھم) ".دﯾده ﺷودﺻﻔﺣﺎت(۱۹۱-۱۸۹
ﯾﻘﯾن دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧواﻧدن آن ﺟﻧﺎﯾت ﮐﻪ ﯾﮔﺎﻧﻪ ﺟﻧﺎﯾت ﻗﺷون ﺳﺮخ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺑوده ،ھﺮﻋﺿو ﺑﺎ وﺟدان وﺑﺎﺷﺮف ﺣﺰب  ،ﺻد ﺑﺎر از اﻧﺗﺳﺎب ﺧود در آن ﺣﺰب ﺑﺎ ھﻣﺎن
رھﺑﺮی ﺧﺟﺎﻟت ﺧواھد ﮐﺷﯾد وھﯾﭻ ﻋﻧﺻﺮ ﺑﺎوﺟدان آن ﺣﺰب از آن رژﯾم دﻓﺎع ﻧﺧواھد
ﮐﺮد.
ﺑﺎور دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﺮﺳﺧﺗﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎ ﺑﺮھﻧﻪ وﯾﺧن ﭘﺎرۀ اﻓﻐﺎن ﺑﺧﺎطﺮ
دﻓﺎع ازﻧﺎﻣوس ﺧوﯾش ﻧﻣﯾﺑود ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺟﻣﮫورﯾت ﺷﺎﻧﺰدھم ﮐﺷورﺷوراھﺎ در
ﻣﯽ آﻣد و آﻧﮔﺎه ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﺑﺧﺎطﺮ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﻌذرت ﻧﻣﯾﺧواﺳت .وﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺧدﻣﺎت رھﺑﺮان ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮐﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﺛور در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ
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ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓت وﻟﯽ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻣﻪ ﺳﺮﺳﭘﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳوﯾﺗﺰم ،ﺑﻪ اﯾن آرزوی ﺧود
ﻧﺮﺳﯾدﻧد.
اﺳد ﷲ اﻟم ،ﯾﮐﯽ از روﺷﻧﻔﮐﺮان ﻓﺮاه اﺳت ﮐﻪ ﭼﺷم دﯾد ھﺎی ﺧود را از
ﺑﺮﺧورد وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ روﺳﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم وﻣﺳﺎﻓﺮﯾن ﻓﺮاه ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد ،اوزﯾﺮﻋﻧوان "کشتار دسته
جمعی مسافرين توسط اشغالگران روسی در واليت فراه" ﻣﯾﻧوﯾﺳد ":در ۱۳۵۹
ً
ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ ﺑﻪ ﻏﻳﺮ از ﻣﺮﮐﺰ وﻻﻳت ﻓﺮاه ھﻣﻪ اطﺮاف ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول ﻣﺟﺎھدﻳن
ش١٩٨٠/م،
ﺑود .ﺳﻳل آوارﮔﺎن ﺑﻪ طﺮف اﻳﺮان و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﺎری ﺑود .ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﻣﺎه
ﺳﺮطﺎن و ﻳﺎ اﺳد ﺑود ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻳﺎور]ﺟوان ﺗﺎزه داﻣﺎد ﺑﻪ ﻋﺰم ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدش ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان رﻓﺗﻪ ﺑود[ ﺑﺎ ﭘدر ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﺧواھﺮش راھﯽ وﻟﺳواﻟﯽ ﺟوﻳن ﺷد ﺗﺎ از آﻧﺟﺎ ﺑﻪ زاﺑل
اﻳﺮان ﺑﺮود .از ﻗﺿﺎ ﻣن ھم ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھم ﺳﻔﺮ ﺷدم ...ﭼﻧد ﮐﻳﻠوﻣﺗﺮی ﻣﺳﺎﻓﻪ را طﯽ ﮐﺮده
ﺑودﻳم ﮐﻪ ﭼﻧد ﻧﻔﺮ از ﻣﺟﺎھدﻳن ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻠوی ﻣوﺗﺮ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻳﺰ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﻪ وﻟﺳواﻟﯽ ﺟوﻳن ﻣﯽ روﻳم .ھوا آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ ﮔﺮﻣﺗﺮ و ﮔﺮﻣﺗﺮ ﺷده ﻣﯽ رﻓت .ھوای
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻓﺮاه در آن دﺷت ﺳوزان و آن ﻣوﺗﺮ ﺑدون ﮐوﻟﺮ طﺎﻗت ﻓﺮﺳﺎ ﺑود .درﺳت در
وﺳط راه وﻻﻳت ﻓﺮاه و وﻟﺳواﻟﯽ ﺟوﻳن ﻣﻧطﻘﻪ ای ﺑود ﺑﻪ ﻧﺎم دﻏﺎل دﺧﺗر] .دردﻏﺎل
دﺧﺗﺮ ،ﻣﺳﺎﻓﺮﯾن ﺑﺮای ﭼﻧد ﻟﺣظﻪ از ﻣوﺗﺮ ﭘﯾﺎده ﺷدﻧد [.ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ رﻓﻊ ﺧﺳﺗﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻳم ﻳک دﻓﻌﻪ از دور ﮔﺮد و ﻏﺑﺎری را ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدﻳم .در اﻳن ﺣﺎل ﻳﮐﯽ از ﻣﺳﺎﻓﺮھﺎ ﺻدا
زد ،ﺗﺎﻧک ،ﺗﺎﻧک ﺑﻪ ﺧدا ﺗﺎﻧک روﺳﮫﺎ اﺳت .و ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﺳت ﺧود ﺑﻪ طﺮف آن ﮔﺮد و
ﻏﺑﺎر اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎﻧک ھﻧوز از ﻣﺎ زﻳﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷت و درﺳت ﺗﺷﺧﻳص ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ
ﺗﺎﻧک اﺳت ﻳﺎ ﻣوﺗﺮ ،ﻳﺎ ﺗﺮاﮐﺗور و ﻳﺎ ﭼﻳﺰ دﻳﮔﺮی .ھﺮﮐس ﺗﺑﺻﺮه ای ﻣﯾﮐﺮد .ﻓﺿﺎی دود و
ﺧﺎک ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﮐﺗﺮ و ﻧﺰدﻳﮐﺗﺮ ﻣﯽ ﺷد .آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ ھﻣﻪ ﺑﻪ اﻳن ﻧﺗﻳﺟﻪ رﺳﻳده ﺑودﻳم
ﮐﻪ اﻳن ﺗﺎﻧک اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎ ﻧﺰدﻳک ﻣﯽ ﺷود  .ﺑﻌد ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدﻳم ﮐﻪ ﻳک ﺗﺎﻧک ﻧﻪ ﺑﻠﮐﻪ
دو ﺗﺎ ﺗﺎﻧک ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎ روان اﻧد .ﻓﺿﺎی ﺗﺮس و ھﻳﺟﺎن ﺑﺮ ھﻣﻪ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷده ﺑود.
ﺑﻳﺷﺗﺮﻳن ﺗﺮس ﻣﺎ از ﺳﻼح ھﺎی ﺑود ﮐﻪ در ﺑﻳن ﻣوﺗﺮ ﺑود .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺟﺎھدﻳن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ھﻣﺳﻔﺮ ﺑودﻧد ﻗﺑل از اﻳﻧﮐﻪ ﺗﺎﻧﮐﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ زﻳﺎد ﻧﺰدﻳک ﺷوﻧد ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮔﮫﺎی در دﺳت
داﺷﺗﻪ ﺧوﻳش ﻓﺮار ﻧﻣودﻧد و ﺗﻔﻧﮔﮫﺎی ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧده ﺷﺎﻧﺮا در ﺑﻳن ﻣوﺗﺮ ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﻳﮐﯽ از ﺗﺎﻧﮐﮫﺎ ﺗﺎ ﺣدودی آﻧﮫﺎ را ﺗﻌﻘﻳب ﻧﻣود اﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺷت .ﺗﺎﻧک دﻳﮔﺮ ﺑﻪ
طﺮف ﻣﺎ ﻧﺰدﻳک ﻣﯽ ﺷد و ھﻣﺰﻣﺎن ﻣﺎ را زﻳﺮ رﮔﺑﺎر داﺷﮐﻪ ھﺎ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﻧد .ﻣﺳﺎﻓﺮھﺎ ﻳﮐﯽ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٢٧

ﺧود را ﺑﺮ روی زﻣﻳن ﻣﯽ اﻧداﺧت دﻳﮔﺮی ﻣﯽ ﺧواﺳت از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳوی ﻓﺮار ﮐﻧد
ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﯾﺮ ﻣﺮﻣﯽ "ﻗوای دوﺳت" ﻧﻘش ﺑﺮ زﻣﯾن ﻣﯽ ﺷد .اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺮﮔﮫﺎی
ﺧﺰاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻳش ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎن ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺑﻪ ھﺮ طﺮف ﻧﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻳم ﻳﮐﯽ از
ھﻣﺳﻔﺮان ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﺧون ﻳﮐﯽ ﻣﯽ ﺷد .ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠب ھﺎﯾﻣﺎن ﺗﻧدﺗﺮ از رﮔﺑﺎر ﻣﺳﻠﺳﻠﮫﺎی
آﻧﮫﺎ ﺑودﻧد .زﻧﮫﺎ اطﻔﺎل ﺷﺎﻧﺮا در زﻳﺮ ﺑﻐل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧود ﺳﭘﺮی ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺮای ﺟﮔﺮ
ﮔوﺷﻪ ھﺎی ﺷﺎن .ﺻدای ﮔﺮﻳﻪ و ﺷﻳون در آن دﺷت ﺳوزان آﻧﻘدر طﻧﻳن اﻓﮔن ﺷده ﺑود
ﮐﻪ ﺑﺮاﻳم ﺷﺮح آن ﻣﻘدور ﻧﻳﺳت .ﻳﮐﯽ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زد ،و آن دﻳﮔﺮی ﮐﻠﻣﻪ اﺷﺮا ﻣﯽ ﺧواﻧد.
ﺻدای ﮔﺮﻳﻪ اطﻔﺎل ﻗﻠب ﺳﻧگ را آب ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ از دﺳت ھﻳﭻ ﮐس ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻧﺑود و
ھﺮ ﮐس ﺑﻪ ﻓﮐﺮ ﺟﺎن ﺧودش ﺑود .اﻳن ﺣﺎﻟت ﮐﻪ روﺳﮫﺎ ﺑدون وﻗﻔﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﻓﻳﺮ ﻣﯾﮐﺮدﻧد و
ﻣﺳﺎﻓﺮﻳن را ﺑﺎ ﺧﺎک و ﺧون ﻳﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗدر وﻗت طول ﮐﺷﻳد .ﺑﺮای
ﻣﺎ ھﺮ ﺛﺎﻧﻳﻪ ﻳک ﺳﺎل ﺑود .ھﺮ ﺛﺎﻧﻳﻪ ﻣﺮگ ﺧود را ﺑﻪ ﭼﺷم ﺳﺮ ﻣﯽ دﻳدﻳم .ﺑﻌد از ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﻪ
روﺳﮫﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدﻧد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳوی آﻧﮫﺎ ﻓﻳﺮ ﻧﻣﯽ ﺷود ،رﮔﺑﺎر ﻣﺳﻠﺳل ھﺎی
ﺷﺎﻧﺮا ﮐم ﻧﻣودﻧد و آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ ﮐﻼﺷﻳﻧﮐوﻓﮫﺎی ﺧود را ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﻧد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﻳک ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯾﮐﺮد و ﻣﯽ ﺧواﺳت
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﭼﻧد ﺗﻔﺮ دﻳﮔﺮی ﮐﻪ
ﭼﻳﺰی ﺑﮔوﻳد ،آﻧﮫﺎ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ طﺮﻓش ﻓﻳﺮ ﻣﯾﮐﺮدﻧد و او و ﻳﺎ
ﭘﮫﻠوﻳش ﺑود را ﺑﺎ او ﻳﮐﺟﺎ ﻣﯾﮐﺷﺗﻧد .ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻣﺎ ﻓﮫﻣﻳدﻳم ﮐﻪ ﺑﺎﻳد ﺧود را ﺗﮐﺎن ﻧدھﻳم و ﺳﺮ
ھﺎی ﺧود را ﺑﻠﻧد ﻧﮐﻧﻳم در ﻏﻳﺮ آن آﻧﮫﺎ ﺑدون وﻗﻔﻪ ﻓﻳﺮ ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﻣﺎ را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﺑﺮای
آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗت ﮐﺷﺗﻪ ﻧﺷده ﺑودﻧد ﮐﻣﯽ اﻣﻳد زﻧده ﻣﺎﻧدن ﭘﻳدا ﺷده ﺑود .در اﻳن ھﻧﮔﺎم
دو ﺳﺮﺑﺎز روﺳﯽ ﺑﻪ طﺮف ﻣوﺗﺮ رﻓﺗﻧد و در ﺑﻳن ﻣوﺗﺮ ﺳﻼح ھﺎی ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧده ﻣﺟﺎھدﻳن را
ﭘﻳدا ﻧﻣودﻧد .آﻧﮫﺎ ﺑدون وﻗﻔﻪ از ﺑﻳن ﻣوﺗﺮ ﭘﻳﺎده ﺷدﻧد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺳﺎﻓﺮھﺎ ﭘﺮداﺧﺗﻧد.
آﻧﮫﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻳواﻧﺎت درﻧده ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ اﻳﺳﺗﺎده ﺑوﻧد و ھﺮ ﮐس را ﮐﻪ از ﺷدت ﮔﺮﻣﺎ و ﻳﺎ ﺗﺮس
ﻣﺮگ و ﻳﺎ از ﺷدت درد زﺧم ﻣﺮﻣﯽ ھﺎی آﻧﮫﺎ ﺧود را ﺗﮐﺎن ﻣﯽ دادﻧد ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠوﻟﻪ ﻣﯽ
ﺑﺳﺗﻧد و از ﭘﺎی در ﻣﯽ آوردﻧد.
آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و زﻧده و ﻣﺮده را ﺗﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد و ﭘول و ھﺮ
ﻣﺗﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ دﻳدﻧد ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺗﻧد .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺣﺮف ﻣﯽ زدﻧد و ﮔﺎه ﮔﺎه ﺑﻠﻧد ﻣﯽ
ﺧﻧدﻳدﻧد و از رﻓﺗﺎرﺷﺎن ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﻪ اﻳن ﺻﺣﻧﻪ ﻏم اﻧﮔﻳﺰ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭼﻘدر ﻟذت ﺑﺧش
ﺑود .ﺑﺮای ﻣﺎ دﻳﮔﺮ اﻣﻳد زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻧﻣﺎﻧده ﺑود .ﭼﮫﺎر طﺮف ﻣﺎ را ﺧون ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود .ﻓﺮق
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ﺑﻳن زﻧده و ﻣﺮده ﻧﻣﯽ ﺷد .ﺑﻳن ھﺮ ﭼﻧد ﻣﺳﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎک اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد ﻓﻘط ﻳﮐﯽ دو
ﺗﺎ زﻧده و ﻳﺎ زﺧﻣﯽ ﺑودﻧد .ﺑﻘﻳﻪ ھﻣﻪ ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑودﻧد .در اﻳن ھﻧﮔﺎم ﻳﮐﯽ از ﻣﺳﺎﻓﺮﻳن ﮐﻪ
ﭼﻧدﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ روﺳﻳﻪ ﺗﺣﺻﻳل ﮐﺮده ﺑود ،ﺑدون آﻧﮐﻪ ﺧود را ﺗﮐﺎن ﺑدھد در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ ﺳﺮش
ﭘﺎﺋﻳن ﺑود ﻳک دل را ﺻد دل ﻧﻣوده و ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐدام ﭼﻳﺰی ﮔﻔت .روﺳﮫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺰدﻳک او آﻣدﻧد و از ﭘﺷت او را ﺑﺎﻻ ﮐﺮدﻧد .ﺗﻣﺎم ﺑدن اﻳن ﻣﺳﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﻟﺮزﻳد و ﻓﮐﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺗﻳﺮﺑﺎران ﮐﻧﻧد .اﻳن ﺟوان ﮐﻪ ﻋﺑداﻟﻣﻧﺎن ﻧﺎم داﺷت از ﻗﺮﻳﻪ ﻧوده
وﻻﻳت ﻓﺮاه ﺑود .ﻣن ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ او ﺧوب دوﺳت ﺷدم و ﺑﺎ ھم در ﻳک ﺟﺑﮫﻪ ﻋﻠﻳﻪ روﺳﮫﺎ و
دﺳت ﻧﺷﺎﻧدﮔﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﻣﯽ ﺟﻧﮔﻳدﻳم .ﻣﻧﺎن ﺑﻌد ھﺎ در ﻳک ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
در ده دوﺳت ﻣﺣﻣد ]اﯾﺮان ﻧﺰدﯾک ﻣﺮز[ وﻻﻳت ﻧﻳﻣﺮوز ﺷﮫﻳد ﺷد.
ﺷﮫﻳد ﻣﻧﺎن ﺑﺮاﻳم ﮔﻔت ﮐﻪ ﻣن ﺑﺮای روﺳﮫﺎ ﮔﻔﺗم ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺎﻓﺮﻳن را ﻣﯽ ﮐﺷﻳد و
ﺳﻼﺣﮫﺎ از آن ﻣﺟﺎھدﻳﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ در اول ﻓﺮار ﮐﺮدﻧد .ﻣﺎ ﻣﺳﺎﻓﺮ و ﺑﻳﮔﻧﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻳم.
ﻣن ﺧودم رﻓﻳق ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷم و ﺑﻪ ﺷوروی ﺗﺣﺻﻳل ﮐﺮده ام ....ﺑﻌد از ﮔﻔﺗﮔوی ﺷﮫﻳد ﻣﻧﺎن
ﺑﺎ روﺳﮫﺎ ،آﻧﮫﺎ ﺗﺎ ﻟﺣظﺎﺗﯽ دﻳﮔﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ اﻳﺳﺗﺎده ﺑودﻧد و ﺑﻪ ﭼﮫﺎر طﺮف ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد
ﺣﻳواﻧﺎت درﻧده ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺷﮐﺎر ﺧود دور ﻣﯽ زﻧﻧد ،دور ﻣﯽ زدﻧد .آﻧﮫﺎ ﮔﺎه ﺷﮫﻳدان و
زﺧﻣﯽ ھﺎ را و ﮔﺎه ھم ﭼﻧد ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ زﻧده ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﻟﮔد ﻣﯽ زدﻧد .آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺗﺎ آن
ﻟﺣظﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣت ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑودﻧد ﺑﻪ ﺗدرﻳﺞ از ﺷدت ﺗﺷﻧﮔﯽ و ﺗﺮس ﺟﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
ﺗﺷﻧﮔﯽ ،ﻣﺮگ ،ﺷﮫﺎدت ،دﺷت ﺳوزان ﻓﺮﻳﺎد و ﻧﺎﻟﻪ اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و ﺑﯽ دﻓﺎع در ﻳک
طﺮف و ﮔﺮوه ظﺎﻟم ،ﻗﺎﺗل و آدم ﮐش در طﺮف دﻳﮔﺮ ،اﻧﺳﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺳﺗﺎن ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽ
اﻧداﺧت.
ﺑﻌد از ﮔﻔﺗﮔوی ﺷﮫﻳد ﻣﻧﺎن ﻣدﺗﯽ آﻧﮫﺎ دﻳﮔﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﻓﻳﺮ ﻧﻣﯽ ﮐﺮدﻧد ،ﻳﮐﯽ از
ﻣﺳﺎﻓﺮھﺎ ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺳﮫﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷده اﻧد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺳﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻳم و دﻳﮔﺮ ﮐﺳﯽ را
ﻧﻣﯽ ﮐﺷﻧد از ﺟﺎﻳش ﺑﺎﻻ ﺷد و ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن دﺳت ﺑﻪ ﻳﮐﯽ از ﻋﺳﺎﮐﺮ روﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت
ﺑﻪ او ﺑﻔﮫﻣﺎﻧد ﮐﻪ ﺗﺷﻧﻪ اﺳت و آب ﻣﯽ ﺧواھد .اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎز روﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻳن دھﺎن او ﺑﺎ
ﮐﻼﺷﻳﻧﮐوف ﻓﻳﺮ ﻧﻣود و ﻣﻐﺰ ﺳﺮ او را ﺑﻪ ﭘﻳش ﻣﺎ ﭘﺎﺷﺎن ﻧﻣود و ﺧود ﺑﺎز از ﻓﺮط ﻟذت و
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻗﮫﻘﻪ ﻣﯽ ﺧﻧدﻳد .اﻳن آﺧﺮﻳن ﻣﺳﺎﻓﺮی ﺑود ﮐﻪ در آﻧﺮوز ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﻳد.
روﺳﮫﺎ ﺑﻌد از ﺷﮫﺎدت اﻳن ﻣﺳﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮐم ﻧﻣودﻧد ﮐﻪ از روی زﻣﻳن ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺷوﻳم در
ﻏﻳﺮ آن آﻧﮫﺎی ﮐﻪ زﻧده ﻣﺎﻧده اﻧد ﻧﻳﺰ ﮐﺷﺗﻪ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ از ﺗﺷﻧﮔﯽ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﻏم
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از دﺳت رﻓﺗﮔﺎن و زﺧﻣﯽ ھﺎ و ﺗﺮس ﻣﺮگ ﺑﺟﺎن رﺳﻳده ﺑودﻳم ،ﺑﺎزھم ﻣﺟﺑور ﺑﻪ اطﺎﻋت
ﺑودﻳم .ﺑﻌد از ﻟﺣظﺎﺗﯽ از ﺻدای ﺗﺎﻧﮐﮫﺎ ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدﻳم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﻣﺎ دور ﺷده اﻧد.
از  ۴۰ﺗﺎ ۴۵ﻧﻔﺮ ﻓﻘط  ۱۲ﺗﺎ ۱۳ﻧﻔﺮ زﻧده و زﺧﻣﯽ ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد .ﭘدر ﻋﻠﯽ ﻳﺎور
اوﻟﻳن ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺟﺎﻳش ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﻪ طﺮف ﻓﺮزﻧدش رﻓت و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ
ﺑﺎزوﻳش را ﺑﮔﻳﺮد و او را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑﭼﻳم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷو ﮐﻪ ﺳﮔﮫﺎ رﻓﺗﻧد .اﻣﺎ ﻋﻠﯽ
ﻳﺎور دﻳﮔﺮ ﺗوان ﺑﺎﻻﺷدن را ﻧداﺷت و ﻟﺑﺎﺳﮫﺎی ﺳﻔﻳد ﻋﺮوﺳﯽ اش ﺑﺎ ﺧون ﭘﺎﮐش ھﻣﭼون
دﺳﺗﺎن ﺣﻧﺎﮐﺮده اش ﺳﺮخ ﺷده ﺑود .ﻋﻠﯽ ﻳﺎور ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺰﻧد اﻣﺎ ﺗوان ﻓﺮﻳﺎد زدن
را ﻧداﺷت .ﺑﻌد رﻓت ﺗﺎ در ﭼﻧدﻣﺗﺮی دﻳﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻣش ،ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ ﻳﺎور ،ھﻣﺻدا ﺷود و دﻳد
ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻣش ﻧﻳﺰ دﻳﮔﺮ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑدﻧش ﺳوراخ ﺳوراخ و ﭘﺮ ﺧون اﺳت.
ﺗﻧﮫﺎ ﺻدا ،ﺻدای ﮔﺮﻳﺎن ﺧواھﺮ ﮐوﭼک ﻋﻠﯽ ﻳﺎور ﺑود ﮐﻪ در ﺑﻐل ﻣﺎدر ﺷﮫﻳدش ﻏﺮق
ﺧون و ﻋﺮق ﺷده ﺑود.
ﭼﻧد ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻳﻣﻪ ﺟﺎن ﻣﺎﻧده ﺑودﻳم ﺗوان ﺣﺮﮐت ﻧداﺷﺗﻳم .ﻣﺟﺎھدﻳﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮارﮐﺮده ﺑودﻧد ﻣﺮدم ﻣﺣل را از اﻳن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﺑﺮ ﮐﺮده ﺑودﻧد .ﻧﺰدﻳﮐﯽ ﻋﺻﺮﺷده ﺑود ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺣل ﺑﺎ ﻳک ﺗﺮاﮐﺗور ﺑﻪ ﮐﻣک ﻣﺎ آﻣدﻧد .ﻧﻌش ﺷﮫﻳدان را ﺑﻳن ﻳک ﻣوﺗﺮ و ﻳک ﺗﺮاﮐﺗور
ﻧﻣودﻧد و ﭼﻧد ﻧﻔﺮ زﻧده و زﺧﻣﯽ را ﺑﻳن ﻣوﺗﺮ دﻳﮔﺮ ﻧﻣودﻧد .ھﺮ ﮐس ﺷﮫﻳدش را ﺑﺎ ﺧود
ﺑﺮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻧﺎزه ﻋﻠﯽ ﻳﺎور و ﻣﺎدرش و ﺳﻪ ﺗن دﻳﮔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﺣل ﻣﺎن ﮐﻪ دو ﺧﺎﻧم و ﻳک
طﻔل  ۱۰اﻟﯽ ۱۱ﺳﺎﻟﻪ ﺑودﻧد دوﺑﺎره ﺑﻪ طﺮف ﺷﮫﺮ ﻓﺮاه ﺑﺮﮔﺷﺗﻳم].ﻓﺮدا ﻣطﻠﻊ ﺷدﯾم[ ﮐﻪ
ﻣﺟﺎھدﻳن ﻓﺮاه ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌدﺗﺮ از وﻗوع اﻳن ﺗﺮاژﯾدی ﺳﺮﺑﺎزان ھﺮ دو ﺗﺎﻧک را در ﻳک
ﻣﻧطﻘﻪ دﻳﮔﺮ در طﯽ ﻳک زد وﺧورد ﮐﺷﺗﻪ اﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣوال رﺑوده ﺷده ﻣﺳﺎﻓﺮھﺎ را از
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد .اﻳن ﺧﺑﺮ طورﻳﮐﻪ ﺑﻌدا" ھم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﺻﺣت داﺷت" .ﻏﻼم ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک
ﺳﭘﺮدن زن و ﻓﺮزﻧدش ﺗﻣﺎم آرزو ھﺎﻳش را ﺑﺧﺎک ﺳﭘﺮد و ﺗﻣﺎم ﻣواد ﺧوراﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻋﺮوﺳﯽ ﻓﺮزﻧدش ﺗﮫﻳﻪ ﻧﻣوده ﺑود ﺑﻪ ﻣﺮاﺳم ﺳوﮔواری او ﻣﺻﺮف ﮐﺮد) ".ﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ از
ﺳﺎﯾت ﮔﻔــﺗﻣﺎن (۲۰۰۷ /١ / ٤

ﭘﺎﯾﺎن
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تجاوز شوروی برافغانستان
ورشد بنيادگرائی درمنطقه
دھﻪ ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن)از دﺳﻣﺑﺮ ۱۹۷۹ﺗﺎ ﻓﺑﺮوری  (۱۹۸۹وﺟﮫﺎد
ﺑﺮﺿد آن ﮐﺷور،دھﻪ اوج ﺑﻧﯾﺎد ﮔﺮاﺋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮﻣﻧطﻘﻪ وﺑﻪ ﺧﺻوص درﻣﯾﺎن ﻗﺑﺎﯾل
ﭘﺷﺗون در دوﺳوی ﺧط دﯾورﻧد اﺳت .ﺟﻧﺮال ﺿﯾﺎ ًاﻟﺣق ﺟﮫﺎد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ
ﺑﺧﺷﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی رژﯾﻣش اﻧﮐﺷﺎف داد .وی ﮐﻪ ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﻪ رژﯾﻣش ﻣﺷﺮوﻋﯾت
ﺑﺑﺧﺷد ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت اﺳﻼم ﮔﺮاﺋﯽ ﻣﻧﺎطق ﻣﺮزی را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش اﻓﺮاطﯾون اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺑدل ﻧﻣود .ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ رژﯾم ﻧظﺎﻣﯽ ﺿﯾﺎء اﯾن روﻧد را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻧﯾﺰ ﺑﺮای
اﻧﺗﻘﺎم ﮐﺷﯽ از اﺗﺣﺎدﺷوروی،ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ ﺑﮫﺎ داد وآﻧﺮا ﺗﻘوﯾت ﻧﻣود.
ﭘﺮوﻳﺰ ھودﺑﮫوی اﺳﺗﺎد ﻓﻳﺰﻳک درﭘوھﻧﺗون ﻗﺎﺋد اﻋظم در اﺳﻼم آﺑﺎد ،ﻣﯾﻧوﯾﺳد":
ً
واﺳﺎﺳﺎ از ﺑدو اﺳﺗﻘﻼل و ﺑﻪ
اﺋﺗﻼف دوﻟت ﺑﺎ اﺳﻼم وﺑﻧﯾﺎد ﮔﺮاﻳﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻧﻳم ﻗﺮﻧﻪ دارد
وﻳﮋه ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی اﻳوب ﺧﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان اھﺮﻣﯽ در ﺧدﻣت ﺗﺣﮐﻳم ﻗدرت ،ﺣﻔظ ﺗوازن ﻗوا
ﺑﺎ ھﻧد و ﻧﻳﺰ ﺣﻔظ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در] ﺑﺮاﺑﺮادﻋﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن[ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻳﮔﺮﻓت .اﻣﺎ
در دوره ﺟﻧگ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺷوروی اﻳن روﻧد ﻳک ﺟﮫت ﺟﻧون آﻣﻳﺰ ﺑﻪ ﺧود ﮔﺮﻓت .ﺑﻧﺎ ﺑﺮ ﻳﮐﯽ
از ﺗﺣﻠﻳل ھﺎی ﻧﺷﺮﻳﻪ اﮐوﻧوﻣﻳﺳت ﺳﻧت ﻓﺮاﻣوش ﺷدۀ ﺟﮫﺎد ﺑﻌد از ﻗﺮن ھﺎ ﺑﻪ ھﻣت
اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و در ﺧدﻣت ﺟﻧگ ﺟﮫﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ زﻧدﮔﯽ
ﺑﺎزﮔﺷت .اﻣﺮﻳﮐﺎ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻳن ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻓﺷﺎری اﺳﻼم را ﺑﻪ اﻳن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﻳق ﮐﺮد ﮐﻪ
از ھﻳﭻ ﭘﻳﺎﻣﺑﺮی ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻧﺑود .اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ھﻣﻪ
ﻣﻳداﻧﻧد ،ﻳﻌﻧﯽ ﺗﻘوﻳت ﺗﻌدادی ﮔﺮوه ﺟﮫﺎدی و اﺳﺗﻔﺎده از ﺑن ﻻدن ھﺎ در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﺷوروی
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ﻣﻧﺣﺻﺮﻧﺑود .ﺳﻳﺎﺳت اﻣﺮﻳﮐﺎ ،دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ را در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺟﮫﺎدی ﮐﺮد١".

ﺑﻪ ﺗﺷوﯾق ﺳﯾﺎ،اﺳﻼم ﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاطﯽ ﻧﻪ ﻓﻘط از ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻟﺟﺰاﻳﺮ،
ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،ﻣﺻﺮ و اﻧدوﻧﺰﯾﺎ ،ﺑﻠﮐﻪ از ﻣﻳﺎن ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧود اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده و
ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎ رواﻧﻪ اردوﮔﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷدﻧد .ﻳﮐﯽ از ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﺮوف اﻳن
اﺳﻼم ﮔﺮاﻳﺎن ﺷﻳﺦ ﻋﺑدﷲ اﻋظم اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۱۹۸۰ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎراﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻪ
راه اﻧداﺧﺗن ﺟﮫﺎد آﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺑﺎزی ﮐﺮد .ﻟورﻧس راﻳت در ﻣﺟﻠﻪ
ﻧﻳوﻳورﮐﺮ در ﺑﺎره او ﭼﻧﻳن ﻣﯽ ﻧوﻳﺳد» :ﺷﻳﺦ ﻋﺑدﷲ اﻋظم ،روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻠﺳطﻳﻧﯽ ،دارﻧده
دﮐﺗﺮا در ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ از ﭘوھﻧﺗون اﻻزھﺮ ﻗﺎھﺮه اﺳت .او ﺑﺮای ﺗدرﻳس ﺑﻪ ﭘوھﻧﺗون
ﺳﻠطﺎن ﻋﺑداﻟﻌﺰﻳﺰ در ﺟده رﻓت و در آﻧﺟﺎ اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن ﻳﮐﯽ از داﻧﺷﺟوﻳﺎن او ﺑود«.
اﻋظم ﺗﺣت ﺣﻣﺎﻳت ﺳﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﺗﻠوﻳﺰﻳون ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و
در ﮔﺮدھﻣﺎﻳﯽ ھﺎ و ﺗظﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷد ،ﺣﺿور ﻣﯽ ﻳﺎﻓت.
در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ،ﺷﻳﺦ اﻋظم ﻳﮐﯽ از داراﻳﯽ ھﺎی ﺳﻳﺎ و ﻧﻣﺎد و ﺗﺑﻠور ﺟﮫﺎدﮔﺮان ﻣورد
ﻋﻼﻗﻪ آﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑود .ﭘﻳﺎم اﻋظم روﺷن ﺑود :ﺷﺮﮐت در ﺟﮫﺎد ﻧﻪ ﻓﻘط ﻳک وظﻳﻔﻪ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑﻠﮐﻪ
ﻳک وظﻳﻔﻪ ﻣذھﺑﯽ اﺳت .ھدف از ﺟﮫﺎد ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺷﺗن دﺷﻣن )در آن زﻣﺎن روﺳﮫﺎ( ﻧﺑوده ﺑﻠﮐﻪ
دﻋوت ﺑﻪ »ﺷﮫﺎدت« ﻧﻳﺰ ھﺳت .ﻓﺮﻣول ﺷﻳﺦ اﻋظم ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺳﺎده ﺑود» :ﻓﻘط ﺟﮫﺎد و
ﺗﻔﻧگ ،ﻧﻪ ﻣذاﮐﺮه ،ﻧﻪ ﮐﻧﻔﺮاﻧس و ﻧﻪ ﮔﻔﺗﮔو« و اﻳن ھﻣﺎن ھدﻓﯽ ﺑود ﮐﻪ دوﻟت رﻳﮔن و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﻳﮐﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻳﺮوھﺎی ﺷوروی در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد.
در آﻧﻣوﻗﻊ ﻧﺰدﻳک ﺑﻪ ﺻد ﺳﺎل از آﺧﺮﻳن ﺟﮫﺎد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﯽ
ﮔذﺷت .اﻣﺎ ﺳﻳﺎ ﻣﺻﻣم ﺑود ﺑﺮای رﺳﻳدن ﺑﻪ ھدف ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در دوران ﺟدﻳد ﻳک
ﺟﮫﺎد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ راه ﺑﻳﺎﻧدازد .در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﭼﮫﺎر ﺟﮫﺎد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﻪ ﺟﻧگ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺗﺟﺎوزﻳن و اﺷﻐﺎﻟﮔﺮان )ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻳﺎ ﮐﺎﻓﺮ( وﺟود دارد :اول ،ﺟﮫﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺗﺟﺎوزﻳن
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ﺻﻠﻳﺑﯽ در ﻗﺮن دوازدھم ﻣﻳﻼدی و ﺑﻪ رھﺑﺮی ﺻﻼح اﻟدﻳن اﻳوﺑﯽ )ﺟﮫﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻏﻳﺮ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺷﻐﺎﻟﮔﺮ(؛ دوم ،ﺟﮫﺎد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ ﺻوﻓﻳﺎن ﻋﻠﻳﻪ ارﻳﺳﺗوﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺮده در
ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﻗﺮن ھﻔدھم ﻣﻳﻼدی )ﺟﮫﺎد ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﺗﻣﮔﺮ(؛ ﺳوم ﺟﮫﺎد وھﺎﺑﯽ
ﻋﻠﻳﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔﺮان ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن در ﻗﺮن ھﺟدھم ﻣﻳﻼدی )ﺟﮫﺎد ﻋﻠﻳﻪ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺷﻐﺎﻟﮔﺮ(؛ و ﭼﮫﺎر ،ﻣﺑﺎرزات ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻣﮫدی در ﺳودان ﻋﻠﻳﻪ ﻗدرﺗﮫﺎی
ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ-ﻣﺻﺮ و اﻧﮔﻠﻳس در ﻗﺮن ﻧوزدھم ﻣﻳﻼدی )ﺟﮫﺎد ﻋﻠﻳﻪ اﺷﻐﺎﻟﮔﺮان ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻏﻳﺮ
ﻣﺳﻠﻣﺎن(.
ھدف اول اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده از ﺑﺮاه اﻧداﺧﺗن ﺟﮫﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻳن ﺑود ﮐﻪ ﻳک ﻣﻳﻠﻳﺎرد
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟﮫﺎن را در ﻳک ﺟﻧگ ﻣﻘدس ﻋﻠﻳﻪ اﺗﺣﺎد ﺷووری ﻣﺗﺣد ﮐﻧد .ھدف دوم آﻣﺮﻳﮐﺎ
داﻣن زدن ﺑﻪ اﺧﺗﻼف ﺑﻳن ﺷﻳﻌﻪ و ﺳﻧﯽ و از آن طﺮﻳق ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔوذ اﺳﻼم ﺳﻳﺎﺳﯽ
واﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .وﻳﻠﻳﺎم ﮐﻳﺳﯽ رﺋﯾس ﺳﻳﺎ در ﺳﺎل ۱۹۸۶ھداﻳت ﺟﮫﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳت
ﮔﺮﻓت .ﮔﺎم اول ﺳﻳﺎ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﺮدن ﮐﻧﮔﺮه آﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﺑﺧﺷﻳدن ﺑﻪ دﺧﺎﻟت آﻣﺮﻳﮐﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طﺮﻳق اﻋﺰام ﻣﺷﺎوران ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻳﺎن ﻣﺟﺎھدﻳن و دادن راﮐﺗﮫﺎي
ﺿدھواﻳﯽ ﺳﺗﻳﻧﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑود .ﮔﺎم دوم ﮔﺳﺗﺮش ﺟﻧگ ﭼﺮﻳﮐﯽ ﺑﻪ درون ﺟﻣﮫورﯾﺗﮫﺎی
ﺗﺎﺟﻳﮐﺳﺗﺎن و ازﺑﮐﺳﺗﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑود ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻌد از ﺗﮫدﻳد ﺷوروی ﺑﻪ ﺣﻣﻼت ﺗﻼﻓﯽ
ﺟوﻳﺎﻧﻪ ﺑدرون ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺳﻳﺎ اﻳن ﺑﺧش از ﻧﻘﺷﻪ ﺧود را رھﺎ ﮐﺮد .ﮔﺎم ﺳوم ﺑﺳﻳﺞ و
ﺟﻠب اﻓﺮاطﻳون اﺳﻼم ﮔﺮا از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن و آﻣوزش آﻧﮫﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﺟﻧﮔﻳدن در
ﮐﻧﺎر ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑود.
...ﻗﺑل از ﺟﮫﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺧش ﺧﺎرج از ﺣﮐوﻣت راﺳت اﻓﺮاطﯽ اﺳﻼﻣﮔﺮا از
ﻧظﺮ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺷﮐﻳﻼﺗﯽ ﻋﻣﻼً ﻣﻧﺰوی و ﻧﺎﺗوان ﺑود ،و در ﻳک ﺑن ﺑﺳت ﺗﺎرﻳﺧﯽ ﺑﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻧﻪ از اﻣﮐﺎن ﺟﻠب ﺣﻣﺎﻳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑود ،ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎدی
ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎی ﻣورد ﻧظﺮ ﺧود دﺳت ﻳﺎﺑد .دوﻟت رﻳﮔﺎن راﺳت اﻓﺮاطﯽ اﺳﻼﻣﮔﺮا
را از اﻳن ﺑن ﺑﺳت ﺗﺎرﻳﺧﯽ ﻧﺟﺎت داد .ﺟﮫﺎد آﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ در ﻋﻣل ﺑﺎ اﻳﺟﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧت ﻣﺎدی
ﺗﺮور و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻣﺎدھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﺳوخ ﺑﻪ ﺷﺑﮐﻪ ھﺎ و ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ،
ﻣوﺟب ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﺧﺷوﻧت در ﺳطﺢ ﮔﺳﺗﺮده ای ﺷد.
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نقش مدارس مذھبی در رشد دھشت افگنی:
دﻳﻠﻳپ ھﻳﺮو ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎر ھﻧدی ﮐﻪ در ﻟﻧدن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺑﺎره ﻣواد
درﺳﯽ ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎدﮔﺮان ...در آن ﺗﻌﻠﻳم ﻣﯽ دﻳدﻧد ﭼﻧﻳن ﮔﺰارش ﻣﯽ دھد» :ﺗم
ھﺎی ﻏﺎﻟب اﻳن ﺑود ﮐﻪ اﺳﻼم ﻳک اﻳدﺋوﻟوژی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﺳﻳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت ،اﻳﻧﮐﻪ اﺳﻼم از
طﺮف ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯽ ﺧدای ﺷوروی ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،و اﻳﻧﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺳﻠﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮔون ﮐﺮدن رژﻳم ﭼﭘﮔﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﺧود را ﺑدﺳت
آورﻧد «.ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻪ ﻓﻘط درھﺎی ﺧود را ﺑﺮوی اﺳﻼﻣﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاطﯽ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﮔﺷودﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ اﻳن ﻣوﺿوع را آﻣوزش ﻣﯽ دادﻧد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻳش درآﻣدی ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺷورھﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﮐﺛﺮﻳت ﺟﻣﻌﻳت آﻧﮫﺎ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﺧواھد ﺷد)ﺑوﻳﮋه ﺟﻣﮫوری ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی( .در اواﺧﺮ
ً
ﻣﻧﺣﺻﺮا داوطﻠﺑﺎن اﻓﺮاطﯽ از آﺳﻳﺎی
ﺳﺎﻟﮫﺎی  ،۱۹۸۰ﻣدارس ﻋﻣده دﻳوﺑﻧدی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن »
ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﯽ ﭘذﻳﺮﻓﺗﻧد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﻣوزش راﻳﮔﺎن و ﮐﻣک ھﺰﻳﻧﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﻣﯽ دادﻧد«.
طﺎﻟﺑﺎن از ﻣﻳﺎن اﻳن طﻠﺑﻪ ھﺎ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧد.
ﭘﺮوﻳﺰ ھودﺑﮫوی ﺿﻣن ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺗب درﺳﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻣدارس ﺗﺣت ﮐﻧﺗﺮول "ﻣﺮﮐﺰ آﻣوزﺷﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﻣﯽ ﮔوﻳد :ﺳﻳﺎ از طﺮﻳق »ﻳو اس اﻳد«
)ﺳﺮوﻳس اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﺮای ﺗوﺳﻌﻪ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﯽ( ﻗﺮارداد ﭘﻧﺟﺎه ﻣﻳﻠﻳون داﻟﺮی اﻧﺗﺷﺎر
ﮐﺗب درﺳﯽ ﻣورد ﻧظﺮ ﺧود را ﺑﻪ اﻧﺗﺷﺎرات ﭘوھﻧﺗون ﻧﺑﺮاﺳﮐﺎ واﮔذار ﮐﺮد .اﺳﺗﻔﺎده از
اﻳن ﮐﺗﺎﺑﮫﺎ ﺑطور رﺳﻣﯽ در ﺳﺎل ۱۹۸۶ﺷﺮوع ﺷد .ﻳﮐﯽ از ﻣﺳﺎﺋل ﮐﺗﺎب رﻳﺎﺿﻳﺎت ﺳﺎل
ﺳوم ﻣﯽ ﭘﺮﺳد» :ﻳک ﮔﺮوه از ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑﻪ ۵۰ﺳﺮﺑﺎز روﺳﯽ ﺣﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در آن ﺣﻣﻠﻪ
 ۲۰ﺳﺮﺑﺎز روﺳﯽ ﮐﺷﺗﻪ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭼﻧد ﻧﻔﺮ روﺳﯽ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟« ﮐﺗﺎب رﻳﺎﺿﻳﺎت
ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم از اﻳﻧﮫم ﭘﻳﺷﺗﺮ رﻓﺗﻪ و ﻣﺳﺎﺋل رﻳﺎﺿﯽ را ﺑﺮای ﻧوآﻣوزان ﻣﮫﺎﺟﺮاﻓﻐﺎﻧﯽ و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﭼﻧﻳن طﺮح ﻣﯽ ﮐﻧد» :ﺳﺮﻋت ﻳک ﮔﻠوﻟﻪ ﮐﻼﺷﻳﻧﮐوف ۸۰۰ﻣﺗﺮ در ﺛﺎﻧﻳﻪ اﺳت.
اﮔﺮ ﻳک روﺳﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۲۰۰ﻣﺗﺮی از ﻳک ﻣﺟﺎھد ﺑﺎﺷد ،و آن ﻣﺟﺎھد ﺳﺮ روﺳﯽ را
ھدف ﻗﺮار دھد ،ﺣﺳﺎب ﮐﻧﻳد ﭼﻧد ﺛﺎﻧﻳﻪ طول ﺧواھد ﮐﺷﻳد ﺗﺎ ﮔﻠوﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻳﺷﺎﻧﯽ روﺳﯽ
ً
رﺳﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻳﺎﻓت اﻣﺎ »ﮐﺗﺎب ھﺎی درﺳﯽ ﭼﺎپ
اﺻﺎﺑت ﮐﻧد «.اﻳن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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آﻣﺮﻳﮐﺎ ،ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺗﺷوﻳق ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﺷﻣﺎن دﺷﻣﻧﺎن ﺷﺎن را از ﺣدﻗﻪ درآورﻧد
و ﻳﺎ ﮔوش و ﭘﺎی آﻧﮫﺎ را ﻗطﻊ ﮐﻧﻧد ،ھﻧوز ھم ﺑطور وﺳﻳﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
ﺷﮐل اوﻟﻳﻪ ﺷﺎن وﺟود دارﻧد«.
ﻣﺮﺑﻳﺎن اﻳن ﻣدارس )دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ( ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺟﺎھدﻳن اﻓﻐﺎﻧﯽ و
ﺟﮫﺎدﮔﺮان ﻏﻳﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷدﻧد .دﮔﺮوال ﻳوﺳف ،ﮐﻪ ﺑﻣدت ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺗﯽ
ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻋﮫده دار ﺑود ﻣﯽ ﮔوﻳد»:طﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل
ﻣن ،ﺣدود  ۸۰ھﺰار ﻣﺟﺎھد آﻣوزش دﻳدﻧد«.
اﺣﻣد رﺷﻳد ﺗﺧﻣﻳن ﻣﯽ زﻧدﮐﻪ ﺣدود  ۳۵ھﺰار ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻓﺮاطﯽ از  ۴۳ﮐﺷور
اﺳﻼﻣﯽ از ۱۹۸۲ﺗﺎ  ۱۹۹۲در ﮐﻧﺎر ﻣﺟﺎھدﻳن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﻧﮔﻳذﻧد .ﺧﺮوج ﻧﻳﺮوھﺎی ﺷوروی
ﻣوﺟب ﻣﺗوﻗف ﺷدن ﻓﻌﺎﻟﻳت اﻳن ﻣدارس ﻧﺷد .ﺑﻳن ﺧﺮوج ﻧﻳﺮوھﺎی ﺷوروی در ﻓﺑﺮوري
 ۱۹۸۹ﺗﺎ ﺳﻘوط دوﻟت ﻧﺟﺑﻳب ﷲ دراﭘﺮﯾل ۱۹۹۲ﺣداﻗل ۲۵۰۰داوطﻠب ﺧﺎرﺟﯽ دﻳﮔﺮ
در اﻳن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ دﻳدﻧد .ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ اﺣﻣد رﺷﻳد در آن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻳش از ۱۰۰ھﺰار
اﺳﻼﻣﮔﺮای اﻓﺮاطﯽ از طﺮﻳق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻳﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﻳم ﻳﺎ ﻏﻳﺮ ﻣﺳﺗﻘﻳم ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺮﺗﺑط ﺷدﻧد .آﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳط اﻣﺮوز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺮﺑوط ﻣﯽ ﺷود اﻳن اﺳت ﮐﻪ
اﮐﺛﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﻳﻼن اﻳن ﻣدارس ﺑﺮای ﺷﺮﮐت در رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺳﻳﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺮﺑﻳت
ﻣﯽ ﺷدﻧد .ھدف ﺳﻳﺎ آن ﺑود ﮐﻪ آﻣوزش ھﺎی ﭼﺮﻳﮐﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻳم اﺳﻼم در ھم آﻣﻳﺰد و
»ﭼﺮﻳﮐﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ« ﺗوﻟﻳد ﮐﻧد .ﺑﻪ ﻧظﺮ طﺎرق ﻋﻠﯽ  ۲۵۰۰ﻣدرﺳﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣدود ۲۲۵
ھﺰار ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﻳل ﺗﺣوﻳل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ دادﻧد ،ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﻳﻼﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻔﺑﺎی زﺑﺎن ھﺎی
اردو و دری را ﭼﻧﻳن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﻧد» :ت« ﻳﻌﻧﯽ ﺗوپ» ،ﮐﺎف« ﻳﻌﻧﯽ ﮐﻼﺷﻳﻧﮐوف» ،خ«
ﻳﻌﻧﯽ ﺧون و »ﺟﻳم« ﻳﻌﻧﯽ ﺟﮫﺎد.
ﮔﺮوه ﺧﺑﺮﻧﮔﺎران »ﻻس آﻧﺟﻠس ﺗﺎﻳﻣﺰ« ﮐﻪ ﭘﻳﺎﻣدھﺎی ﺟﮫﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در »ﭼﮫﺎر
ﻗﺎره« ﺟﮫﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻳن ﻧﺗﻳﺟﻪ رﺳﻳده اﺳت ﮐﻪ رھﺑﺮان ﮐﻠﻳدی ﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻳﺎت و
ﺣﻣﻼت ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ ،از ﻧﻳوﻳﺎرک ﺗﺎ اﺳﻼم آﺑﺎد ،از ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،از اﺳﭘﺎﻧﻳﺎ
ﺗﺎ ﮐﻧﻳﺎ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ در اردوﮔﺎه ھﺎی ﺳﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻳم داوطﻠﺑﺎن ﺷﺮﮐت در ﺟﮫﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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آﻣوزش دﻳده اﻧد .ﺟﻧﺮال ﺟﯽ .اچ .ﺑﻳﻧﻔورد ﭘﺮی ،در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮐﻣﻳﺗﻪ ﻧﻳﺮوھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺳﻧﺎ«
آﻧﮐﺷور ﮐﻪ اﻧﻔﺟﺎر ظﮫﺮان ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻧﻔﺟﺎری ﮐﻪ ﻣوﺟب ﮐﺷﺗﻪ
ﺷدن ۱۹ﻧظﺎﻣﯽ آﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ و زﺧﻣﯽ ﺷدن  ۲۵۰ﻧﻔﺮ دﻳﮔﺮ ﺷد -در ﺗﺎﻳﻳد اﻳن واﻗﻌﻳت ﮔﻔت:
ً
اﺧﻳﺮا ﻣﺎ ﺷﺎھد رﺷد ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺮا -ﻣﻠﯽ ﺑوده اﻳم ﮐﻪ از اﻓﺮاط ﮔﺮاﻳﺎن اﺳﻼﻣﯽ
»
ﻣﺗﻌﺻﺑﯽ ﺗﺷﮐﻳل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﻪ اﮐﺛﺮ آﻧﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻧﮔﻳدﻧد و اﮐﻧون ﺑﺎ ھدف ﺗﺎﺳﻳس
رژﻳم ھﺎی ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮای ﺿد -ﻏﺮب از طﺮﻳق ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﮐﺮدن دوﻟت ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ و ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ
ھدﻓﮫﺎی آﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺷورھﺎی دﻳﮔﺮ رﻓﺗﻪ اﻧد «.دﻳﮔﺮان ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮫﻔود ﺑﻧون،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻧﺎس اﻟﺟﺰاﻳﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر »ﻻس آﻧﺟﻠس ﺗﺎﻳﻣﺰ« در اﻟﺟﺰﻳﺮه ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﮐﺮده
اﺳت ،ﺧﻳﻠﯽ رک و راﺳت ﺣﻘﻳﻘت را ﮔﻔﺗﻪ اﻧد» :ﺧود ﺷﻣﺎ اﻳن ھﻳوﻻ را آﻓﺮﻳدﻳد! ﺷﺎﻧﺰده
ھﺰار ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوزش دادﻳد ،ﻳک ﻣﺎﺷﻳن ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎر ﺑود ﮐﻪ اﮐﻧون ﺧود
ﺷﻣﺎ را ھدف ﻗﺮار داده اﺳت«.
آﺳﻳب واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﻳﺎ وارد ﮐﺮد اﻳن ﺑود ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻳن ﭘول و اﺳﻠﺣﻪ
اﺳﻼﻣﮔﺮاﻳﺎن اﻓﺮاطﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗوﻟﻳد و ﮔﺳﺗﺮش ﺧﺷوﻧت را ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﺮد .اﻳن
ﮐﺎر از طﺮﻳق اﻳﺟﺎد ﻣﻳﻠﻳﺷﺎھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺟﺎد ﺗﺮور و دھﺷت ﺑودﻧد،
ﺻورت ﮔﺮﻓت.
ﮐووﻟﯽ ﺧﺎطﺮﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺳﻳﺎ در اردوﮔﺎه ھﺎ و ﭘﺎﻳﮔﺎه ھﺎی اﻳﺎﻻت
ﻣﺗﺣده از ﺷﻳوه ھﺎی رﺳوخ ﺑﺮای آزاد ﮐﺮدن زﻧداﻧﯽ ﻳﺎ اﺳﻠﺣﻪ از ﭘﺷت ﺧطوط دﺷﻣن ﺗﺎ
»۶۰ﺷﻳوه ﻣﺮﮔﺑﺎر« را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓت .ﻣﮫﺎرت ھﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داوطﻠﺑﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷد
ﺷﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎده از »ﭼﺎﺷﻧﯽ ھﺎی ﺑﻣب ،ﺑﻣب ھﺎ و ﻣواد ﻣﻧﻔﺟﺮه ﺳﺎﻋﺗدار ،ﺳﻼح ھﺎی
ﺧودﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﮫﻣﺎت ﺿدﺗﺎﻧک ،دﺳﺗﮔﺎھﺎی ﺑﻪ ﮐﺎراﻧدازی ﻣﻳن و ﺑﻣب از راه دور ﻣﯽ ﺷد«.
ﺳﻳﺎ ﺑﻪ اﻳن ﻣﮫﺎرت ھﺎ ﺷﻳوه ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺧﺎص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺮﻳدن ﺳﺮ و ﻗطﻊ اﻋﺿﺎی
ﺑدن را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد١.

 - ١آرشيف مقاالت سايت آريائی،مقالۀ مروری برروابط پيچيده افغانستان وپاکستان
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در دھﻪ  ۸۰ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﺟﮫﺎد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﺿد ﺗﺟﺎوز ﺷوروی و ﮐﻣﮐﮫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﭘوﻟﯽ وﻟوژﯾﺳﺗﯾﮐﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ وﺳﺎﯾﺮﮐﺷورھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﻋﺮب ﺧﻠﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺧﺎطﺮ ﺷﮐﺳت ﺷوروی
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ازاﯾن روﻧد ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ درﻣﻧطﻘﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾن ﺳطﺢ ﻣﻣﮐن رﺷد ﮐﻧد .نطفه ايکه جھاد افغانستان برضد
شوروی در بطن خود پرورش داد سرانجام از آن القاعده زائيد .
در ﻣﺎه ﻣﯽ  ۱۹۹۶رﺑﺎﻧﯽ  -ﻣﺳﻌود از اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن رھﺑﺮ اﻟﻘﺎﻋده دﻋوت ﮐﺮدﻧد
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن دوﻟت رﺑﺎﻧﯽ -ﻣﺳﻌود ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮﮐدرھﺎی رھﺑﺮی
اﻟﻘﺎﻋده ﭘﺎﺳﭘورت ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺣﺗﯽ ﺗذﮐﺮه ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﮐﺮده آﻧﮫﺎ را از ﺳودان
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﻧد و درﺟﻼل آﺑﺎد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدﻧد.
دراﯾﻧﺟﺎ ُاﺳﺎﻣﻪ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﻰ را ﮐﻪ آﻣوزش دھﺷت اﻓﮔﻧﻰ دﻳده ﺑودﻧد و اﮐﻧون ﺑﻪ
ﻧﺎم »اﻓﻐﺎن« ﻳﺎد ﻣﻳﺷدﻧد ،از ﻣﺻﺮ  ،ﺳودان ،ﻳﻣن  ،ﺗوﻧس ،اردن ،ﻣﺮاﮐش ،ﻟﺑﻧﺎن،
ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ،اﻳﺮان ،اﻧدوﻧﻳﺰﻳﺎ ،ﻣﺎﻟﻳﺰﻳﺎ،ھﻧد و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و دﻳﮔﺮ ﮐﺷورھﺎ ،ﻓﺮاﺧواﻧد و ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و رھﺑﺮی ﺷﺑﮐﻪ دھﺷت اﻓﮔﻧﻰ "اﻟﻘﺎﻋده"ﭘﺮداﺧت.
ﺑﻌد از ﻓﺗﺢ ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ  ،۱۹۹۶اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﻋﻣﺮ رھﺑﺮ طﺎﻟﺑﺎن
طﺮح دوﺳﺗﻰ رﻳﺧت و در ﺳﺎل  ١٩٩٧از ﺟﻼل آﺑﺎد ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﺑﺮده ﺷد.اﺳﺗﺧﺑﺎرات
ﻧظﺎﻣﯽ

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن .درﻣﻌﺮﻓﻰ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ رھﺑﺮى طﺎﻟﺑﺎن در ﻗﻧدھﺎرﻧﻘش ﻋﻣده داﺷت.

آی.اس.ای .ﺑﺎ اﻳن ﺣﺮﮐت ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﻣپ ﺗﺮﺑﯾﺗﯽ دھﺷت اﻓﮔﻧﯽ ﺧوﺳت را ﮐﻪ در ﺗﺻﺮف
طﺎﻟﺑﺎن ﺑود ،ﺑﺮاى ﺗﺮﺑﻳﻪ رزﻣﻧدﮔﺎن ﮐﺷﻣﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﻣک ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﮔﮫدارد.
ﺑﻪ ﻗول "ﻳوﺳف ﺑوداﻧﺳﮐﻰ«) ﻣدﻳﺮﺑﺮرﺳﻰ اﻧﺟﻣن ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻧﺑﺮدھﺎى اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳک ،
و ﻣﺷﺎور ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎم در وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﮐﺎ و وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﻪ آﻧﮐﺷور( " :در ﭘﺎﻳﺎن
ﺳﺎل  ،١٩٩٤آى  .اس .آى  .و اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻳﺮان ،زﻳﺮﺑﻧﺎى ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎى دھﺷت اﻓﮔﻧﻰ را
در ژَ وَ ر ﺧوﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻳﺧﺗﻧد .اﻳﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋت ﺑﻪ »ﺑﮫﺷت« آﻣوزش دھﺷت
اﻓﮔﻧﻰ ﺗﺮورﻳﺳﺗﺎن ﺗﺎﺟﻳﮐﺳﺗﺎن ،ﭼﻳﭼﻧﻳﺎ ،ﺑوﺳﻧﻰ ھﺮزه ﮔوﺋﻳن ،ﻓﻠﺳطﻳن  ،ﻓﻠﻳﭘﻳن ،ﻣوﻟداوﻳﺎ،
اوﮐﺮاﻳن و ﺗﺎﺗﺎران ﺑدل ﺷد .ﺳﺮﻧﺦ ﺗﻣﺎم اﻳن ﺷﺑﮐﻪ ﺑﻪ دﺳت ﺧﺑﺮه ﮔﺎن ﺟﻧﮔﻰ )آى  .اس .
آى( ﻗﺮارداﺷت  .از اﻳﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﻪ ﻣﺑﺎرزان ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن از»دھﻠﻳﺰ« اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﻳل
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ﻣﻳﺷدﻧد .در ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺗﮫﺮان ﮐﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ۱۹۹۶داﻳﺮﺷد " ،ﺑن ﻻدن" ﮔوھﺮ اﻧدﻳﺷﻪ
و اﻳدﻳوﻟوژى اش را ﺑﺎ »اﻋﻼن ﺟﻧگ ﺑﺎ اﻣﺮﻳﮐﺎ« اراﺋﻪ داﺷت  .ﺣﺎﻻ دﻳﮔﺮ او در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺮ »ﺷﺎھﻧﺷﺎھﻰ« دھﺷت اﻓﮔﻧﻰ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻳﺮاﻧد .آى .اس .آى .اﻳن ﺷﺎھﻧﺷﺎھﻰ را ﺗﻐذﻳﻪ
ﻣﻳﮐﺮد .ازھﻳﻣﻧﺟﺎ »ﻣﺑﺎرزان« اﺳﻼﻣﻰ را راھﻰ ﮐﺷﻣﻳﺮ ﻣﻳﺳﺎﺧﺗﻧد)".رک :روﺷﻧﻰ  ،ﺷﻣﺎره
 ،١٥ص (١٥
ﭼون ﺑن ﻻدن ھﯾﭼﮔﺎھﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﺧود را از ﺣﺿور اﻣﺮﯾﮐﺎ درﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی
ﭘﻧﮫﺎن ﻧﻣﯾﮐﺮد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن وﻗﺗﯽ دو اﻧﻔﺟﺎر ھﻣﺰﻣﺎن در ۷اﮔﺳت  ۱۹۹۷دو ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﻳﮐﺎ را
در ﻧﺎﻳﺮوﺑﻰ )ﮐﻳﻧﻳﺎ( و داراﻟﺳﻼم )ﺗﺎﻧﺰاﻧﻳﺎ( ﺗﺧﺮﻳب ﮐﺮد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑن
ﻻدن را ﻣﺗﮫم ﺑﻪ اﻧﻔﺟﺎر ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻧد و از رژﻳم طﺎﻟﺑﺎن ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑن
ﻻدن را ﺑﻪ دوﻟت اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗﺳﻠﻳم ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ طﺎﻟﺑﺎن از ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑن ﻻدن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺧود داری
ورزﯾدﻧد واز دوﻟت اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺳﻧد اﺛﺑﺎت ﺟﺮم ﺧواﺳﺗﻧد.اﻣﺮﯾﮐﺎ طﺎﻟﺑﺎن را ﻣورد ﺗﺣﺮﯾم
ﻗﺮارداد و ﺑﺮای ﺳﺮ ﺑن ﻻدن ﺟﺎﯾﺰه  ۲۵ھﺰارداﻟﺮی ﮔذاﺷت.
ﺑن ﻻدن ھم در ﻓﺑﺮورى  ١٩٩٨اﻳﻣن ظواھﺮى )رھﺑﺮﮔﺮوه اﻟﺟﮫﺎد ﻣﺻﺮ(،
ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺑﻧﮔﻠﻪ دﻳﺷﻰ ،و ﻓﺿل اﻟﺮﺣﻣن ﺧﻠﻳﻠﻰ رھﺑﺮﺟﻧﺑش اﻧﺻﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و از ﻣﺟﻣوع ﮔﺮوه ھﺎى اﻟﻣﻐﺮب ﺑﺎ اﺑو ﻧﺻﻳﺮو ﻳﺳﻳﺮاﺣﻣد طﮫـﺎ ﻣذاﮐﺮه و
ﻣﻔﺎھﻣﻪ ﻧﻣود و ﺑﻪ ﺗواﻓق رﺳﻳدﻧد ﺗﺎ ﺟﺑﮫﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ را ﺑﺮﺿد ﻳﮫودى ھﺎ و
ﻣﺳﻳﺣﯾﮫﺎ اﻳﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﻣﻳﺛﺎق اﻳن ﺟﺑﮫﻪ ﺑﻪ وﺳﻳﻠﻪ ﭘﻧﺞ رھﺑﺮ ،ﮔﺮوه ھﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﻣﺿﺎء ﺷد.
در ﻣﺗن ﻣﻳﺛﺎق ﺑﻪ ﻗدر ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻗول و ﻗﺮاراﺑن ﺗﻳﻣﻳﻪ اﺗﮐﺎ ﺷده اﺳت .ﻣﻳﺛﺎق ﺑﺎ ﺑﻳﺎن
اﻳن ﻓﺗوا ﮐﻪ » ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓﺮض ﻋﻳن اﺳت ﮐﻪ در ﺻورت اﻣﮐﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻳﺎن و
ﻣﺗﺣدﻳن ﻣﻠﮐﻰ و ﻧظﺎﻣﻰ آﻧﮫﺎ را در ھﺮ ﮐﺷورﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﻳﻧﻧد ،ﺑﻪ ﻗﺗل ﺑﺮﺳﺎﻧﻧﻧد« ﺑﺮﺧورد
ﺧﺷوﻧت آﻣﻳﺰ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟدى و ﺟدﯾدی ﻣﻰ ﻧﻣﺎﻳد.
» «CIAاﻳن اﻋﻼﻣﻳﻪ را ﺗﮫدﻳدى ﺟدى ﮔﺮﻓت و ﺑﺮای از ﺑﯾن ﺑﺮدن ﺑن ﻻدن ﺑﻪ
اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ﺗوﺳل ﺟﺳت و ﺑﺎ دادن ﭘﻧﺟﺻد ھﺰار داﻟﺮﭘول ﻧﻘد ﺑﻪ اﺣﻣد ﺿﯾﺎء ﻣﺳﻌود
ﺑﺮادر ﻣﺳﻌود درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻣﻌﺎش ﻣﺎھﺎﻧﻪ دوﺻد ھﺰار داﻟﺮو دﯾﮔﺮﮐﻣک ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮐﯽ از
اوﺧواﺳت ﺑن ﻻدن را ﺷﮐﺎر ﮐﻧد ،ﻣﮔﺮﻣﺳﻌود ﺳﯾﺎ را ﺑﺎزی داده ﺑﻪ ﻏﺮض در آﻣد ﺑﯾﺷﺗﺮ
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روزﮔذراﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود  ،ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ از اﯾن ﺟﺮﯾﺎن ﻣطﻠﻊ ﮔﺮدﯾد و اﻓﺮاد ﺷﺑﮐﮥ اﻟﻘﺎﻋده
ﻣﺳﻌود را در اﻗﺎﻣﺗﮔﺎه او در ﺧواﺟﻪ ﺑﮫﺎءاﻟدﯾن ﺣﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻧﺎﺑود ﮐﺮدﻧد.
دو روز ﺑﻌد از ﺗﺮور اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود،ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﮐﺎن دھﻧده و ﻧﺎﮔوار  ۱۱ﺳﭘﺗﻣﺑﺮدر
اﻣﺮﯾﮐﺎ رﺧداد و اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑن ﻻدن را ﻣﺗﮫم ﮐﺮد،و ﺳﭘس ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓت ﺑﺎ ھﻣﺮاھﯽ
۳۷ﮐﺷور ﺟﮫﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮔوﻧﯽ رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ودﺳﺗﮔﯾﺮی ﺑن ﻻدن رھﺑﺮ اﻟﻘﺎﻋده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دﺳت ﺑﻪ ﺗﮫﺎﺟم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺰﻧد و دوﻣﺎه ﮐﺎﻣل ﺑﺮﺳﺮﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻣب ھﺎی
ھﻔت ھﺰارﮐﯾﻠوﺋﯽ ﺑﺮﯾﺰد ﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن را از ﻗدرت ﺳﺎﻗط ﮐﻧد و ﺑﺎ ھﻣﯾﺎری اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﺑﻪ
دﻧﺑﺎل ﺑن ﻻدن در دره ھﺎ وﮐوه ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﮔﺮدد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑن ﻻدن
ﺑﺎ ﮐﻣک ھﻣﯾن اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد و درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻧظﺮ وﻣﺮاﻗﺑت
اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﮐﺷور ﻣﺛل ﯾک رھﺑﺮ ﻣذھﺑﯽ ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام ﻧﮔﮫداری ﻣﯾﺷد .ﺑن ﻻدن
ﺑﺎﻻﺧﺮه در اول ﻣﯽ ٢٠١١در اﺛﺮ ﯾک ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﺮق آﺳﺎی ﮐوﻣﺎﻧدوھﺎی اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
اش در اﯾﺑت اﺑﺎد ﻧﺰدﯾک اﮐﺎدﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺑﯾن ﺑﺮده ﺷد.

گروه ھای افراطی در پاکستان
ﺟﻼل طﺎﻟﺑﺎﻧﯽ)رﺋﯾس ﺟﻣﮫورﻋﺮاق(ﺑﺎری ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ":ﺑﺮادر و ھﻣﺳﺎﯾﻪ را ﺧدا
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد و دوﺳت را ﺧود آدم ،اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﻏﺎزش ﺑﻪ اراده ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت اﻣﺎ
ﭘﺎﯾﺎﻧش ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اراده ﺧود آدم ﻧﯾﺳت« ،ﻧﻣوﻧﻪ ﭼﻧﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ راﺑطﻪ و رﻓﺎﻗت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮای ﺳﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﻪ اﺳت .ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ رﻓﯾق ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺳﺗﺎن
طﺎﻟﺑﺎن ﺑود ،ﭘس از ﺣﻣﻼت  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ،ﺑﻪدﻧﺑﺎل ﻓﺷﺎر دوﻟت ﺑوش ،ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﯾن رﻓﯾق
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﺎ ﺻﺎﺣب زروزور ﯾﮐﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻧد ،ﻧﮫﺎﯾت اﻣﺮ ﻧﯾﺰ آن ﺷد ﮐﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دوﺳت ﺧود و ﻣﯾﮫﻣﺎن اﻓﺗﺧﺎری ﻧﺧﺳﺗﯾن آزﻣﺎﯾش اﺗﻣﯽ ﺧود را ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮد و
ﻣﺟﺑور ﺷد در ﺟﻧگ آﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ،ﺑﺮادر اﯾدﺋوﻟوژﯾک طﺎﻟﺑﺎن و ﭘس از آن ﻧﺑﺮد آﻣﺮﯾﮐﺎ
ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ،در ﮐﻧﺎر آﻣﺮﯾﮐﺎ ﻗﺮار ﮔﯾﺮد.
ﭘس از آن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪﺟﺎی درازﮐﺮدن دﺳتھﺎی ﺧود ﺑﻪ ﺳﻣت ﯾﮐدﯾﮔﺮ،
ﺑﻪ ﺳوی ھم آﺗشﮔﺷودﻧد و طﺎﻟﺑﺎن در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ،اھداف ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را
در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋم از ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾﺮﻧظﺎﻣﯽ ھدف ﻗﺮار داد .درﮔﯾﺮی اﯾن دو رﻓﯾق ﮔذﺷﺗﻪ و
دﺷﻣن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﺎ ﺻﺮف ھﺰﯾﻧﻪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﯾن ﺑﺮای ھﺮ دو طﺮف ﮐﺎر را ﺑﻪ آﻧﺟﺎ رﺳﺎﻧد
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ﮐﻪ ﭘس از ﯾک ﭘﺮوﺳﻪ طوﻻﻧﯽ در ﻣﺳﯾﺮ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن در ﻣذاﮐﺮه ،در ١٧ﺑﮫﻣنﻣﺎه،
اوﻟﯾن دور ﻣذاﮐﺮات را آﻏﺎز ﮐﻧﻧد و در ھﻣﺎن روز ﻧﯾﺰ ﻣذاﮐﺮات را ﺗﻣﺎم ﮐﺮدﻧد و ﺧود را
ﺑﺮای دوﻣﯾن دور ﻣذاﮐﺮات در آﯾﻧده آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ھﺮﭼﻧد ﻋده زﯾﺎدی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد اﯾن
ﻣذاﮐﺮات را ﺑﻪ ﺧودیﺧود ،ﭘدﯾدهای ﻣﻔﯾد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل ﮐﻪ اﯾن دو ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺷدﻧد دور ﯾک ﻣﯾﺰ ﺑﺎ ھم ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣذاﮐﺮات را ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ ﺟدی روﺑﻪرو داﻧﺳت؛
ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﻪ دو طﺮف ﻣﯾﺰ ﻣذاﮐﺮه ﻧدارد و ﺑﻠﮐﻪ ﻣﻧوط ﺑﻪ اراده
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮔﺮان ﺑﺎﻻﺧص ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا در ﻣﻧطﻘﻪ اﺳت ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣذاﮐﺮات
ﻧﻘﺷﯽ ﻧدارﻧد اﻣﺎ در ﺗﺣوﻻت ﻣﯾداﻧﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﻋﻣده و اﺛﺮﮔذاری ژرﻓﯽ دارﻧد ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾم.

ساير بازيگران
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪﻟﺣﺎظ ﭘﺮاﮐﻧدﮔﯽ ﻗوﻣﯽ ،ھﻣﺳﺎﯾﮔﯽ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺣﺿور ﮔﺳﺗﺮده ﻓﺮھﻧگ
ﻣﺣﺎﻓظﻪﮐﺎر ،ﻧﺰاع ﺑﺎ ھﻧد ،ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧﺎھﻣواری ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﯾﯽ و ...ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻣش ﺑﻪ
ﭘﻧﺎھﮔﺎه اﻣﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت؛ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھم در ﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ
و ھم در ﺳطﺢ ﮐﻼن ﺑﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎتھﺎی ﺧﺮاﺑﮐﺎراﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧد ﮐﻪ ﻣﮫمﺗﺮﯾن آﻧﺎن را ﻣﯽﺗوان
اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﺑﺮﺷﻣﺮد.

سپاه صحابه پاکستان
ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ،واﺣدی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٨٥ﺗوﺳط »ﺣق ﻧواز
ﺟﮫﻧﮔوی« از روﺣﺎﻧﯾون ﺟﻣﻌﯾت اﻟﻌﻠﻣﺎءاﻻﺳﻼم و ﺑﻪ ﺧواﺳت ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
)آی-اس-آی( ﺑﻪﻣﻧظور ﻣﺣدودﮐﺮدن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﻻﺧص ﺗﺷﮐﯾﻼت ﺗﺣﺮﯾک ﻓﻘﻪ
ﺟﻌﻔﺮی ﺗﺷﮐﯾل ﺷد .اﯾن ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺑﺎل ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﻣﺷﺗﺮک ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
ﺟﻣﻌﯾت ﻋﻠﻣﺎء اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑدﻧﻪای از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺗﺷﮐﯾل ﺷد ،ﻧﺧﺳت ،ﻋﻧوان اﻧﺟﻣن
ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﺎم ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﺑﻌدھﺎ ﺑﻪ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷد .ﮔﺮوه
»ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ« ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻣﻼت ﺧود ﺑﺮ ﺿد ﺷﯾﻌﯾﺎن ،اﯾﺮاﻧﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣورد
ھدف ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ ﺧود ﻗﺮار دادﻧد ،ﺑﻪ اﯾن ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﺷﺎن از ﻧﺎﺣﯾﻪ ﺣﮐوﻣت ﺷﯾﻌﯽ در اﯾﺮان
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯾﺮﻧد و ﺑﺎﯾد از ﻣﯾﺎن ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷوﻧد ﮐﻪ ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ﺗﺮور ﺻﺎدق
ﮔﻧﺟﯽ ،ﺳﺮﮐﻧﺳول اﯾﺮان در ﻻھور در ﺗﻼﻓﯽ ﻣﺮگ ﺟﮫﻧﮔوی در دﺳﺎﻣﺑﺮ ﺳﺎل ١٩٩٠

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٤٠

اﺷﺎره ﮐﺮد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻓﺮاطﯽھﺎی ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ در ژاﻧوﯾﻪ ﺳﺎل  ١٩٩٧ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻧﮔﯽ
اﯾﺮان در ﻻھور ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد و ﻧﯾﺰ ھﻔت دﯾﭘﻠﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣوﻟﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﺎﻧدﻧد .در ﺗﻼﻓﯽ ﻣﺮگ ﺿﯾﺎءاﻟﺮﺣﻣن ﻓﺮوﻏﯽ )رھﺑﺮ اﯾن ﮔﺮوه( ﭘﻧﺞ اﻓﺳﺮ ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺮان
در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﺳﺎل  ،١٩٩٧ﺗوﺳط ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ و ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﻧد.
ﮔﺮوه »ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ« ھدف ﺧود را اﯾن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪطور رﺳﻣﯽ
ﺑﻪﻋﻧوان ﺳﺮزﻣﯾﻧﯽ ﺳﻧﯽﻧﺷﯾن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷود و از اﯾنرو ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﻧﮔﺮھﺎی اﯾن
ﮔﺮوه ﺑﯾﺷﺗﺮ در ﻧواﺣﯽ ﺟﻧوﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺮﺟﻣﻌﯾت »ﭘﻧﺟﺎب« و
ﻣﺮزھﺎی ﮐﺮاﭼﯽ واﻗﻊ ﺷده و ﺗﻌداد دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﮔﺮوه ﺑﻪ  ٥٠٠ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﯽﺷود و در ھﺮ ﺑﺧش از اﺳﺗﺎن ﭘﻧﺟﺎب ﺷﺎﺧﻪای از اﯾن ﮔﺮوه وﺟود دارد و ﺣدود
ﺻدھﺰارﻧﻔﺮ در ﻋﺿوﯾت اﯾن ﮔﺮوه ﺛﺑتﻧﺎم و در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود داﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧد؛ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﭼون :اﻣﺎراتﻣﺗﺣدهﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺮﺑﺳﺗﺎنﺳﻌودی،
ﺑﻧﮔﻼدش ،ﮐﺎﻧﺎدا و . ...ﺑﺳﯾﺎری از ﺣوزهھﺎی ﻋﻠﻣﯾﻪ و ﻣدارس در اﯾﺎﻟت ﭘﻧﺟﺎب ﺗوﺳط اﯾن
ﮔﺮوه اداره ﻣﯽﺷود و ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷود ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣدرﺳﻪھﺎی ﺳﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﻧﯾﺮوھﺎی »ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ« اداره ﻣﯽﺷوﻧد و اﻓﺮاد ﺧود
را ﺑﺮای ﺗﺮور ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آﻣوزش ﻣﯽدھﻧد .اﯾن ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ٢٠٠٢از ﺳوی ﭘﺮوﯾﺰ
ﻣﺷﺮف ،رﯾﯾسﺟﻣﮫوری وﻗت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪﻋﻧوان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷد و
ﺑﻪدﻧﺑﺎل آن ،دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﮔﺮوه ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ را ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار داد و اﻓﺮاد ﺑﺳﯾﺎری
را دﺳﺗﮔﯾﺮ ﮐﺮد .ﭘس از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ» ،اﻋظم طﺎرق« ،رھﺑﺮ آن ﮔﺮوه ،ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧود را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟدﯾدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻠتاﺳﻼﻣﯾﻪ« آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮔﻔﺗﯽ از ﻧﺎﺣﯾﻪ ھواداران
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ﺑﻪ دﺳت آورد .در ﭘﺎﻧﺰدھم ﻧواﻣﺑﺮ  ٢٠٠٣دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾن ﮔﺮوه را ﻧﯾﺰ
ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم و اﻋﺿﺎی اﺻﻠﯽ آن را دﺳﺗﮔﯾﺮ و ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮐﯽ آﻧﮫﺎ را ﻣﺻﺎدره ﮐﺮد و
ﻣﺣل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﯾﺷﺎن را در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﻣﺳﺎﺟد و دﯾﮔﺮ اﻣﺎﮐن ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار داد.

لشکر جھنگوی
ﯾﮐﯽ دﯾﮔﺮ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی اﺳت ﮐﻪ ﻋده
زﯾﺎدی از آن ﺑﻪﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن اﻟﻘﺎﻋده در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی ،ﯾک ﮔﺮوه
ﺷﺑﻪﻧظﺎﻣﯽ ﻓﺮﻗﻪای و ﺿدﺷﯾﻌﻪ اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ دﺳت ﮔﺮوھﯽ از اﻋﺿﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻗﻪای »ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن« اﯾﺟﺎد ﺷد .ھﺮﭼﻧد ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی ﺳﺎﺧﺗﺎر
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رھﺑﺮی ﺧود را ﭘﻧﮫﺎن ﻧﮔﻪﻣﯽدارد ،اﻣﺎ ﯾﮐﯽ از رھﺑﺮان ارﺷد اﯾن ﮔﺮوه ،ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻣﻠک اﺳﺣﺎق« اﺳت .ﻣﻠک اﺳﺣﺎق ﺑﻪﺷدت ﺗﺣتﺗﺎﺛﯾﺮ اﻓﮐﺎر »ﻣوﻻﻧﺎ ﺣقﻧواز ﺟﮫﻧﮔوی«،
ﭘﺎﯾﻪﮔذار ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ﺑوده اﺳت .اﺳﺣﺎق ﭘس از دﯾدار ﺑﺎ ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﮫﻧﮔوی در ﺳﺎل
 ،۱۹۸۹رﺳﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ﭘﯾوﺳت و در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺿدﺷﯾﻌﻪ ﺧود را
آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﮫﻧﮔوی در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺗﺮور و ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی در ﺳﺎل ۱۹۹۶
ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .ﺑﺎ وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ،اﯾن دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﻣﺮﺗﺑط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت،
ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی ﺑﻪﻋﻧوان دوﻣﯾن ﺑﺎزوی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ﻧﯾﺰ در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﯽﺷود ﮐﻪ
ﺑﻪطور ﺧﺎص وظﯾﻔﻪ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﺳﭘﺎه ﻣﺣﻣد« ،ﺷﺎﺧﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﺷﯾﻌﯽ »ﺗﺣﺮﯾک ﻧﻔﺎذ
ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ« ﺗﻌﺮﯾف ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ھﺮﭼﻧد ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﺧود را ﺑﺎ
ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی ﭘﻧﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺮاﻧﺟﺎم دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۲اﯾن ﺣﺰب را ﺑﻪ
دﻟﯾل ﻣﺷﺎرﮐت در اﻗداﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻏﯾﺮﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟود اﻋﻼمﻧﺷدن ﻧﺎم رھﺑﺮ
ﮔﺮوه ،ﺑﺎور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺮ آن اﺳت ﮐﻪ اﺳﺣﺎق-ﭘس از ﺗﺣﻣل  ١٤ﺳﺎل زﻧدان ،در ﺳﺎل
 ۲۰۱۱آزاد ﺷد -ھماﮐﻧون ﻧﻘش اﺻﻠﯽ را در آن دارد و ﺷﺎھد اﯾن ﻣدﻋﺎ آن اﺳت ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ
اﻧدﮐﯽ ﭘس از آزادی اﺳﺣﺎق ،ﺷﻣﺎر ﺣﻣﻼت ﺑﻪ ﺷﯾﻌﯾﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪطور ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
اﻓﺰاﯾش ﯾﺎﻓت.

لشکر طيبه
رﯾﺷﻪ ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ و ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن ﭼﺮﯾﮐﯽ آن ﺑﻪ ﺟﻧگ ﻋﻠﯾﻪ ﺷوروی ﺳﺎﺑق در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دھﻪ  ١٩٨٠ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺑدﷲ ﻋﺰام ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑنﻻدن از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾک وی
ﺑﻪﺷﻣﺎر ﻣﯽرود ،از ﺟﻣﻠﻪ ﺑﻧﯾﺎﻧﮔذاران اﯾن ﮔﺮوه اﺳت .اﻓﺮاد اﯾن ﮔﺮوه در ﺟﻧگھﺎی
داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن و ﺑوﺳﻧﯾﺎ ﻧﯾﺰ ﺷﺮﮐت داﺷﺗﻧد .ھﺳﺗﻪ اوﻟﯾﻪ اﯾن ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ در ﻓﺮﻗﻪ
اھل ﺣدﯾق ﭘدﯾد آﻣد ،اﯾن ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﻧﺧﺳت ﺟﮫت آﻣوزش داوطﻠﺑﺎن ﻣﺑﺎرزه در
ﮐﺷﻣﯾﺮ ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ از ﻧﺎﺣﯾﻪ )آی.اس.آی( ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪوﯾﮋه
ﭘس از ﺳﺎل  ١٩٩٦ﺣﻣﺎﯾت ﺷده اﺳت .ﻓﻠﺳﻔﻪ اﯾن ﮔﺮوه ﻣﺷﺎﺑﻪ ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯾﺳتھﺎﺳت ﮐﻪ
ﺧواھﺎن اﯾﺟﺎد ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ در آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد .در اﻋﻼﻣﯾﻪ رﺳﻣﯽ ﺧود اﯾن
ﮔﺮوه ﺧواھﺎن ﻓﺗﺢ اروﭘﺎ ﺷده اﺳت .آﻧﮫﺎ ﺻﺣﺑت از اﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﯾک زﻣﺎن اروﭘﺎ زﯾﺮ اﺛﺮ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑود ،وﻟﯽ در اﺛﺮ ﺟﻧگھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ،ﺗوﺳط ﻋﯾﺳوﯾﺎن ﻏﺻب ﺷد .ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ در
ﻣﻧطﻘﻪ ﮐﺷﻣﯾﺮ دارای اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺗﻌدد آﻣوزﺷﯽ ﺑوده و ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻧطﻘﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽاش ﻧﯾﺰ
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ﺟﺎﻣو و ﮐﺷﻣﯾﺮ اﺳت ،اﯾن ﮔﺮوه در ﮐﺷﻣﯾﺮ و ﭘﻧﺟﺎب از ﻣﺣﺑوﺑﯾت و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧوردار اﺳت .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ ﮐﻣکھﺎی ﺑﺷﺮی ﻣﺛل اﯾﺟﺎد ﮐﻠﯾﻧﯾکھﺎی ﺳﯾﺎر و ﺑﺎﻧک
ﺧون را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽدھد .ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ ﺑﻪﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﮔﺮوهھﺎی
ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،درﺻدد ﺗﻘوﯾت ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮای ﻣذھﺑﯽ اﺳت ﺗﺎ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪﻋﻧوان
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺧت ظﮫور ﺟﻧﺑشھﺎی دﻣوﮐﺮاﺗﯾک و ﻏﯾﺮﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .اﯾن ﺗﺷﮐﯾﻼت
ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﻧﻪﺗﻧﮫﺎ ﺛﺑﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻠﮐﻪ ﺛﺑﺎت ﻣﻧطﻘﻪ را ﺗﮫدﯾد ﮐﺮده و ﻣوﺟب ﺻدور
ﺗﺮورﯾﺳتھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﻣﯽﺷود .ﻣﺮاﻣﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی
ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺧود اﯾدﺋوﻟوژی ﺑﻪﭼﺎﻟشﮐﺷﯾدن ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧد ﺑﺮ ﺟﺎﻣو و ﮐﺷﻣﯾﺮ اﺳت.
ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ ﻧﺧﺳت ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ﺑﯾﺷﺗﺮ ﭘﯾوﻧد ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی داﺷت ﺗﺎ ھﻣﮐﺎری و اﺗﺣﺎد
ﺗﺷﮐﯾﻼﺗﯽ ،اﻣﺎ ﭘس از آﻧﮐﻪ دوﻟت ﻣﺷﺮف ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد آﻣﺮﯾﮐﺎ و ﺑﻪﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾﺮی
از اﺋﺗﻼف آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ-ھﻧدی ،ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ را در ﺳﺎل ٢٠٠١ﯾک واﺣد ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ اﻋﻼم و
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ارﺗﺑﺎط ﺗﺷﮐﯾﻼﺗﯽ ﻗویﺗﺮ ﭘﯾدا ﮐﺮد
ﺑﺎﻻﺧص ﭘس از آﻧﮐﻪ ﻣوﻻﻧﺎ اﻟﯾﺎس ﮐﺷﻣﯾﺮی ،رھﺑﺮ ﻣﻌﻧوی ﻟﺷﮐﺮ طﯾﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﻓت و در ﮐﻧﺎر رھﺑﺮان اﻟﻘﺎﻋده و ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓت.

جيش محمد
ﮔﺮوه ﺟﯾشاﻟﻣﺣﻣد از ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﻧوظﮫور در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ٢٠٠٠ﺑﻪ رھﺑﺮی ﻣﺳﻌود اظﮫﺮ در ﺷﮫﺮ ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷد .اﯾن ﮔﺮوه ﺣوزه
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﻣﻧﺎطق ﺟﻣو و ﮐﺷﻣﯾﺮ ﻗﺮار داده اﺳت ،اﯾدﺋوﻟوژی اﯾن ﮔﺮوه ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿدھﻧدی و ﺿدآﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ﺷﮐل ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .رھﺑﺮ اﯾن ﮔﺮوه در ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﺧود ،ھدف از ﺗﺷﮐﯾل ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺟﯾشاﻟﻣﺣﻣد را اﯾﻧﮔوﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد:
»ﻣن در راﺳﺗﺎی اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﻪ ﺑﻪ اﯾﻧﺟﺎ آﻣدهام ﮐﻪ ﺑﮔوﯾم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻧد و آﻣﺮﯾﮐﺎ
را ﻧﺎﺑود ﻧﮐﺮدهاﯾم ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﺑﺎﯾد در وﺿﻌﯾت ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﺑﻣﺎﻧﻧد «.ﺟﯾش ﻣﺣﻣد ﺟﺰو
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﮐﺎب ﺳوءﻗﺻدھﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻪ ﺟﺎن »ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺷﺮف« رﯾﯾسﺟﻣﮫور
ﺳﺎﺑق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﻣﺗﮫم ﺷده اﺳت .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷود اﯾن ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮ ﺟﮫﻧﮔوی و
ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﻪ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﻧﮔﺎﺗﻧﮔﯽ دارد.

تحريک نفاذ شريعت محمدی
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ﺗﺣﺮﯾک ﻧﻔﺎذ ﺷﺮﯾﻌت ﻣﺣﻣدی ﯾﺎ ﻧﮫﺿت اﺟﺮای ﺷﺮﯾﻌت ﻣﺣﻣدی در ﺳﺎل ،١٩٩٢
ﺷﮐل ﮔﺮﻓت .ﻣوﻻﻧﺎ ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد -ﭘﯾﺮو ﻣﮐﺗب وھﺎﺑﯽ و از اﻋﺿﺎی ﻓﻌﺎل ﺟﻣﺎﻋت
اﺳﻼﻣﯽ -ﻣوﺳس اﯾن ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ اﺳت .اﯾن ﮔﺮوه ھدف از ﺗﺷﮐﯾل و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را
اﺟﺮای ﺑﺮداﺷت ﺧود از ﺷﺮﯾﻌت در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣطﺮح ﮐﺮده اﺳت .رھﺑﺮان اﯾن ﮔﺮوه
ﺧواھﺎن اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﯾوه ﺣﮐوﻣت طﺎﻟﺑﺎن اداره ﺷود .ﻣوﻻﻧﺎ ﺻوﻓﯽ
ﻣﺣﻣد ﭘس از ﺣﻣﻠﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪھﻣﺮاه ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ھواداراﻧش
ﺑﺮای ﮐﻣک ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺮﮐت ﮐﺮد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺑﺎرزان او ﺗوﺳط
ﺟﺑﮫﻪ اﺋﺗﻼف ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳﺗﮔﯾﺮ ﯾﺎ ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﻧد و ﻓﻘط ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از آﻧﮫﺎ از ﺟﻣﻠﻪ
ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .ﺻوﻓﯽ ﻣﺣﻣد در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻧﯾﺰ در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﮐﺷور دﺳﺗﮔﯾﺮ و رواﻧﻪ زﻧدان ﺷد ،ﺑﻌد از دﺳﺗﮔﯾﺮی وی،
داﻣﺎدش ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿلﷲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻼ رادﯾو رھﺑﺮی ھداﯾت ﺗﺣﺮﯾک ﻧﻔﺎذ ﺷﺮﯾﻌت
ﻣﺣﻣدی را ﺑﺮﻋﮫده ﮔﺮﻓت .ﯾﮐﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎص اﯾن رھﺑﺮ ﺟدﯾد ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ از
طﺮﯾق اﯾﺳﺗﮔﺎه رادﯾوﯾﯽ ﺧود ،اﺟﺮای ﺧﺷن دﺳﺗورات ﺷﺮﯾﻌت ھﻣﭼون ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس
دﺧﺗﺮاﻧﻪ ،ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾﺮوھﺎ ﺑﺮای ﮐﻣک ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ...را ﺿﺮوری اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳت.

شبکه حقانی
ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﻣﺎھﺮﺗﺮﯾن و ﻣﺮﻣوزﺗﺮﯾن ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺑﻪﺷﻣﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﺣوزه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ آن ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﻣﺎل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻧﺎطق ﻣﺮزی ﭘﮐﺗﯾﺎ و
ﺧوﺳت اﺳت .ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ از دھﻪ  ١٩٨٠و ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی
ﺷوروی ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ رھﺑﺮی ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺷﮐل ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﻧﺟﺎم ﺣﻣﻼت ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ  ٢٠٠١ﻣورد ﺣﻣﺎﯾتھﺎی آﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑود .اوﻟﯾن رھﺑﺮ اﯾن ﮔﺮوه،
»ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ« از رھﺑﺮان ﻣﺟﺎھدﯾن اﻓﻐﺎن ﺑود .ﭘس از او رھﺑﺮی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭘﺳﺮ
ارﺷدش ﺳﺮاجاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧظﺎم ﻗﺑﯾﻠﻪای ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت و
رھﺑﺮان اﯾن ﺷﺑﮐﻪ از ﻗﺑﯾﻠﻪ »زدران« ،ﻗوم ﭘﺷﺗون ﺳﺎﮐن وﻻﯾت ﭘﮐﺗﯾﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣوﻟوی
ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﻣﺗﺣدان طﺎﻟﺑﺎن ﺑود و ﭘﺳتھﺎﯾﯽ ھﻣﭼون ﻓﺮﻣﺎﻧدھﯽ طﺎﻟﺑﺎن در ﺷﻣﺎل
ﮐﺎﺑل ،وزﯾﺮ ﻣﻧﺎطق ﻣﺮزی و اﻣور ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺮﻋﮫده داﺷت .اوج ﻗدرت اﯾن ﮔﺮوه ﭘس از
اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺣدود دوﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد ﺑﻪطوری ﮐﻪ ﺳﻪﺣﻣﻠﻪ ﻋﻣده ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ
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ﻏﺮب و ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده اﺳت .ﺣﻣﻠﻪ ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻧد ھدف ﻣﮫم در
ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ،ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ ھﺗل »اﯾﻧﺗﺮﮐﻧﺗﯾﻧﺎﻧﺗﺎل« ﮐﺎﺑل ،ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮐﺎ در ﮐﺎﺑل و ﺣﻣﻠﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮔﺎه »ﺑﮔﺮام« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رخ داده اﺳت ﮐﻪ اﯾن ﺣﻣﻼت ﮐﻣﺗﺮ از دوھﻔﺗﻪ ﭘس از
اﻧﺗﺷﺎر ﺧﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑنﻻدن ﺑﻪ دﺳت ﻧﯾﺮوھﺎی وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ،رخ دادﻧد .اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻋث
اﻓﺰاﯾش ﻓﺷﺎر ﻏﺮب ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷد .ﺑﻪدﻧﺑﺎل اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ،دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺻد
دارد ﺣﻣﻼت ﺟدﯾدی را ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺻورت دھد ﮐﻪ ﭘس از آن ﮔﺮوھﯽ از رھﺑﺮان
ارﺷد اﯾن ﮔﺮوهھﺎ از داﺧل ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮﯾﺧﺗﻧد .ﻧﯾﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ﻧﯾﺰ
ﺗواﻧﺳﺗﻪاﻧد از اﯾن ﻓﺮﺻت ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﮐﺎر ﭼﻧد ﻧﻔﺮ از رھﺑﺮان ارﺷد آﻧﺎن ﺑﮫﺮه
ﺑﺑﺮﻧد .ظﺎھﺮا ﯾﮐﯽ از آﻧﺎن »ﺑدراﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ« از رھﺑﺮان ارﺷد ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺮ دوم
اﯾن ﮔﺮوه ﺷﺑﻪﻧظﺎﻣﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﻪ ﻣﺮگ او ﺿﺮﺑﻪای ﺟدی ﺑﻪ اﻧﺳﺟﺎم داﺧﻠﯽ ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ
وارد ﮐﺮد ،ﺑﻪطوریﮐﻪ ﻣﯽﺗوان اﯾن ﺑﺮداﺷت را داﺷت ﮐﻪ ھﺳﺗﻪ رھﺑﺮی ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ
دﯾﮔﺮ ﻣوﻓق ﻧﺷد اﻧﺳﺟﺎم ﺳﺎﺑق ﺧود را ﺑﻪ دﺳت آورد زﯾﺮا ﻧﺎﺗو و ﻧﯾﺮوھﺎی دوﻟﺗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﺗواﻧﺳﺗﻪاﻧد ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ از ﮐﺎدر رھﺑﺮی ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﻣﮫﺎر ﮐﻧﻧد .ﭘس
از آن ﻧﯾﺰ ﻣﻼدادﷲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧده طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺎﺟور ﮐﻪ از ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺻﻠﯽ
ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑود در ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷﺗﻪ ﺷد .ﭘﯾش از آن ﻧﯾﺰ ھم ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎﻟﯽﺧﺎن،
ﺑﺮادرزن ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ و از ﻓﺮﻣﺎﻧدھﺎن ارﺷد ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧﺎﺗو دﺳﺗﮔﯾﺮ ﺷد .او
رھﺑﺮی ﻗﺑﯾﻠﻪای را ﮐﻪ ﺧﺎﻧواده ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻧﺳوب اﺳت ،ﺑﺮ ﻋﮫده داﺷت .در ﻣورد
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺷﮐﯾﻼﺗﯽ ﺷﺑﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷود ﺑدراﻟدﯾن ،راﺑط ﮔﺮوه ﺣﻘﺎﻧﯽ و طﺎﻟﺑﺎن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺣدود دوﺳﺎل ﭘﯾش اردوﮔﺎھﯽ را ﺑﺮای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗدارﮐﺎﺗﯽ ﺷورﺷﯾﺎن
اﻓﻐﺎن در ﻣﻧطﻘﻪ »ﻣﻧﮔل« در ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﺮده اﺳت.

حرکت الجھاد اسالمی و حرکت المجاھدين
از ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺧﺮد و ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ اﺧﯾﺮا ﻣوﻓق ﺑﻪ ﺗوﺳﻌﻪ
ﺣوزه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧود ﺷدهاﻧد ،ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺣﺮﮐت اﻟﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗوﺳط »ﻣوﻻﻧﺎ ارﺷد
اﺣﻣد« در ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺑﻪﻋﻧوان ﯾک ﮔﺮوه ﺟﮫﺎدی اﻓﻐﺎن ﺗﺷﮐﯾل ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در ﻣورد
زﻣﺎن و ﻧﺣوه ﺷﮐلﮔﯾﺮی آن ،ﮔﺰارشھﺎی ﺿد و ﻧﻘﯾﺿﯽ وﺟود دارد .اھداف اﯾن ﮔﺮوه،
اﻟﺣﺎق اﯾﺎﻟتھﺎی ﺟﻣو و ﮐﺷﻣﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﮔﺳﺗﺮش اﺳﻼم در ﺗﻣﺎم ﺷؤون اﯾن ﺟﺎﻣﻌﻪ
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اﺳت.ﺣﺮﮐت اﻟﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﯾﺰ ﺗوﺳط »ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿلاﻟﺮﺣﻣنﺧﻠﯾل« در ﺳﺎل  ١٩٨٥ﺑﻪﻋﻧوان
ﯾک ﺟﻧﺎح اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ از ﺣﺮﮐت اﻟﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎﺳﯾس ﺷد.

تحريک طالبان پاکستان
ﺣﺎدﺛﻪ ﻟﻌل ﻣﺳﺟد در اﺳﻼم آﺑﺎد درﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺑﺎﻋث ﻋﮐس اﻟﻌﻣل
ھﺎی ﮔﺳﺗرده درﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ دروزﯾرﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ وﺷﻣﺎﻟﯽ ﮔردﯾد .ﺑﻪ دﻧﺑﺎل
ﻣﺗواري ﺷدن ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿلﷲ رھﺑﺮ ﻣذھﺑﻲ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺣﻠﻲ در ﻣﻧطﻘﻪ ﺳوات اﻳﺎﻟت ﺳﺮﺣد
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن،ﺟﻧﺑش ﺟدﯾد ﺗﺣﺮﯾک طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷﮐل ﮔﺮﻓت .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﻌد از ﻧﺷﺳت
ﻣﺷﺗﺮك ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺳت ﮔﺮوه ﻣﺧﺗﻠف طﺎﻟﺑﺎن ﻗﺑﺎﻳل ﺳﺮﺣدی از ﺟﻣﻠﻪ طﺎﻟﺑﺎن وزﻳﺮﺳﺗﺎن
ﺷﻣﺎﻟﻲ ،وزﯾﺮﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﻲ ،ﺧﻳﺑﺮ ،ﻛﺮم ،ﺑﺎﺟور ،ورﻛﺰي ،ﻣﮫﻣﻧد ،ﺑوﻧﻳﺮ ،ﻣﻼﻛﻧد،
ﻛوھﺳﺗﺎن ،درۀ آدم ﺧﻳل و ﺳوات ﺑﻪ وﺟود آﻣد  .طﺎﻟﺑﺎن ﮔﺮد آﻣده از ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق
ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻳتﷲ ﻣﺣﺳود را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻓﺮﻣﺎﻧده و ﻣوﻟوي ﻣﺣﻣدﻋﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﺧﻧﮔوي
اﻳن ﺟﻧﺑش ﺗﻌﻳﻳن ﻛﺮدﻧد .ھدف اﯾن ﺟﻧﺑش  ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
درﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳت .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺗﺎ ﮐﻧون ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺮﮔﺑﺎری ﺑﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ
واﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وارد ﮐﺮده اﺳت.
ﺑﻌد از ﻣـرگ ﺑﯾـت ﷲ ﻣﺣـﺳود در٢٠٠٩ﺑـﺮادرش ﺣﮐـﯾم ﷲ ﻣﺣـﺳود رھﺑـﺮی
ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑدوش ﮔﺮﻓـت و ﯾـک رﺷـﺗﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻧﺗﺣـﺎری را ﺑﺮﺿـد اردوی
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﻣﺮاﮐﺰ ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﮐﺷور ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ درﻧﺗﯾﺟﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن وارد ﺳـﺎﺧت .ﺑﯾـﺷﺗﺮﯾن اﯾـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻧﺗﺣـﺎری ﭘـس از ﺣﻣـﻼت اردوی
ﭘﺎﮐــﺳﺗﺎن ﺑﺮوزﯾﺮﺳــﺗﺎن ﺟﻧــوﺑﯽ در ﻣــﺎه اﮐﺗــوﺑﺮ  ٢٠٠٩اﺟــﺮا ﮔﺮدﯾــد .ﺗﻠوﯾﺰﯾــون) اﺷــﻧﺎ(
ﺻدای اﻣﺮﯾﮐﺎروز اول ﻓﺑﺮوری ﺧﺑﺮدادﮐﻪ ﺣﮐـﯾم ﷲ ﻣﺣـﺳود ﻧﯾـﺰ ﺑﺮاﺛـﺮ ﺣﻣـﻼت ھـواﺋﯽ
طﯾﺎرات ﺑﯽ ﭘﯾﻠوت اﻣﺮﯾﮐﺎ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﻧوری دوھﺰار وده ﻣﺟﺮوح ﺷده وﺑﻌد درﮔذﺷﺗﻪ
اﺳت .اﯾن ﺧﺑﺮﺑدﻧﺑﺎل ﺧﺑﺮ روزﺳﯽ وﯾﮐم ﻣﺎه ﺟﻧورﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده ﺑودﻗوای
ﻧظـﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن ﮔـﺰارش ھــﺎی را ﺗﺣـت ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده اﺳــت ﮐـﻪ ﮔوﯾـﺎ ﺣﮐــﯾم ﷲ
ﻣﺣﺳود ،رھﺑﺮ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺮداﺷﺗﻪ از ﺣﻣﻠـﮥ ھـواﯾﯽ طﯾـﺎرۀ ﺑـدون
ﭘﯾﻠوت اﻣﺮﯾﮐﺎ ھﻼک ﺷده اﺳت.اﮐﻧون رھﺑﺮی ﺟﻧـﺑش ﺗﺣﺮﯾـک طﺎﻟﺑـﺎن ﭘﺎﮐـﺳﺗﺎن را ﻣوﻟـوی
ﻓﺿل ﷲ ﺑدوش دارد.

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٤٦

تالش پاکستان برای مذاکره با طالبان
ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐﺮ ﺷد ﮐﻪ ﺑﺎوﺟود اﯾﻧﮐﻪ ﻧﻔس ﻣذاﮐﺮات در ﺗﻣﺎم ﻋﺎﻟم ﭘدﯾدهای ﻣﺑﺎرک اﺳت،
اﻣﺎ در ﻣورد ﺧﺎص ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎﻻﺧص در ﺣوزه ﻣذاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮا
ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﻪ آن ﺧوﺷﺑﯾن ﺑود ،ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮐﻪ دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﺮاھﯽ ﻓﺷﺎرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣوﻓق ﺷده اﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﻪ ﻣﯾﺰ ﻣذاﮐﺮه ﺑﮐﺷﺎﻧد اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﻪ اﯾن ﻣذاﮐﺮات را
راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺎآراﻣﯽھﺎ و ﮔﺳﺗﺮش ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن داﻧﺳت ،زﯾﺮا ھﻣﺎﻧطور ﮐﻪ
ﮔﻔﺗﻪ ﺷد در ﮐﻧﺎر طﺎﻟﺑﺎن ،ﭼﻧدﯾن ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺰ ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد و آﻧﮫﺎ ﻧﻪﺗﻧﮫﺎ اﯾن
ﻣذاﮐﺮات را ﻣورد ﭘذﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ذات ﺿد اﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧود ﺗﻌﺮﯾف ﮐﺮدهاﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻪ ﻣذاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﭘﯾوﻧدﻧد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ از آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ
ﯾکطﺮف آن دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ را در ﺟﻧگ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﺮاھﯽ ﮐﺮده
اﺳت .از ﺳوی دﯾﮔﺮ ﺣﻣﻼت ﭘﯽدرﭘﯽ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﯽﺳﺮﻧﺷﯾن اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﻣواﺿﻊ طﺎﻟﺑﺎن،
ﺗﺿﻌﯾف طﺎﻟﺑﺎن در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن از ﻗدرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺑﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﻣذاﮐﺮه ﯾﺎ ﭘذﯾﺮش ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣذاﮐﺮه
ﺑﺮﺧوردار ﻧﺑﺎﺷد ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻧﺎر ﻗدرتﯾﺎﻓﺗن ﺑﯾش از ﭘﯾش ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ در
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﻪای و ﮐوھﺳﺗﺎنھﺎ و ﺷدتﮔﺮﻓﺗن ﻧﺰاﻋﺎت ﻓﺮﻗﻪای ،ﻣوﺟب ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﺧود
دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﻧﺗواﻧد ﭼﻧدان از ﻣوﺿﻊ ﻗدرت وارد ﺷود و ﻣﺟﻣوع اﯾن ﻋواﻣل
ﻣذاﮐﺮات را در ﻣﺳﯾﺮ ﭘﯾداﮐﺮدن ﻧﻘﺷﻪ راه ﺑﺎ دﺷواری روﺑﻪرو ﮐﺮده و ﻣﻣﮐن اﺳت ﻋﻣﻼ
آن را ﺗﺑدﯾل ﺑﻪ ﭘدﯾده »ﻣذاﮐﺮه ﺑﺮای ﻣذاﮐﺮه« ﮐﻧد) .ﺳﺎﯾت ارﯾﺎﺋﯽ ،ارﺷﯾف اﺧﺑﺎر(
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مقالۀ چھل وھفتم

بنيادگرائی مصيبت بزرگ برای افغانستان
وکشورھای منطقه
ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﭘﻳداﺳت ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮاﺋﯽ ﭘﻳوﻧد ﺟداﺋﯽ ﻧﺎﭘذﻳﺮدارد.ﺑﺎﻳد ﺗوﺟﻪ
داﺷت ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺎﻣﯽ درﺟﻪ اول ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮاﻳﯽ و ﻳﮐﯽ از طﺮاﺣﺎن ﺑوﺟود آوردن طﺎﻟﺑﺎن
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده  ،ھﻣﺎﻧﮔوﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧده و ﭘﺮورﻧده رھﺑﺮان ھﻔﺗﮔﺎﻧﻪ ﻣﺟﺎھدﻳن ﺑوده اﺳت.
اﻓﺰون ﺑﺮﻳن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧود ﻳﮐﯽ از ﮐﺎﻧون ھﺎی ﭘﺮورش ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ و ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ در ﻣﻧطﻘﻪ
اﺳت و ﺗﺮورﻳﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﮐﺷﻣﻳﺮ ھﻣواره ﻣﺷﻐول ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺧﺮﻳب ﮐﺎراﻧﻪ اﻧد و
ﮐﺷور ھﻧد ﺑﻳﺷﺗﺮ از اﻋﻣﺎل ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دل ﭘﺮﺧون دارد .ھﻣﻳن اﮐﻧون ﺑﻳش از
 ۳۰ھﺰار ﻣدرﺳﻪ دﻳﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺟود دارد ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ در ﭘﮫﻠوی ﺗدرﻳس ﻣﺳﺎﻳل
ﻣذھﺑﯽ  ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻳوه ھﺎی ﺑﮐﺎرﮔﻳﺮی ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺮورﻳﺳﺗﯽ آﻣوزش داده ﻣﯽ ﺷود،
طﺎﻟﺑﺎن ﻧﻳﺰ دﺳت ﭘﺮوردﮔﺎن و ﺗﺮﺑﻳت دﻳدﮔﺎن ﻣدارس دﻳوﺑﻧدی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧد .
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﻳﻠﯽ ﺷﻣﺎل ﻏﺮب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣﻳن اﮐﻧون ﺑﻪ ﺣﻳث ﻻﻧﻪ ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮاﺋﯽ و
ﺗﺮورﻳﺰم ﻣﺣل ﺳﺗﺮ و اﺧﺗﻔﺎی ﺗﺮورﻳﺳﺗﺎن اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن وﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﻧﻳﺎد ﮔﺮای
اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﻳﮐﯽ از ﺷﺎھدان ﻋﻳﻧﯽ در ﮔﻔﺗﮔوی رادﻳوﻳﯽ در ﻣﺟﻠﻪ آﺳﻳﺎی ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ )روزﺟﻣﻌﻪ  ۲۳ﺟﻧوری  (۲۰۰۳ﮔﻔت ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺳﻳن اﺣﻣد رھﺑﺮ ﺟﻣﺎﻋت اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻣوﻻﻧﺎ ﻓﺿل اﻟﺮﺣﻣن رھﺑﺮ ﺟﻣﻌﻳت اﻟﻌﻠﻣﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ژﻧﺮال ﺣﻣﻳدﮔل رﺋﻳس
ﭘﻳﺷﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳوﺳﯽ ارﺗش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر و ﻣﻼ ﻋﻣﺮ رھﺑﺮ ﭘﻳﺷﻳن طﺎﻟﺑﺎن در
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﻳل آزاد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺻﺮوف ﺗوطﺋﻪ و ﺗﺑﻠﻳﻎ ﻋﻠﻳﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻧﻳﺮوھﺎی ﺑﻳن
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اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺮھﺑﺮی اﻣﺮﻳﮐﺎ اﻧد .اﻣﺎ ﺣﮐوﻣت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ دروغ و ﺗﺮﻓﻧد ﺧود را ھم ﭘﻳﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ
در ﻧﺑﺮد ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺮورﻳﺰم ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد و از اﻣﺮﻳﮐﺎ ﭘول و اﻣﺗﻳﺎز ﻣﻳﮔﻳﺮد.
در ﺳﻪ دھﻪ اﺧﻳﺮﺗﺎرﻳﺦ ﮐﺷورﻣﺎ ،ھواداران اﺳﻼم ﺳﻳﺎﺳﯽ از ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎﻣوﻟوی ﻣﺣﻣدﻧﺑﯽ و ﻣوﻟوی ﻳوﻧس ﺧﺎﻟص و از اﺳﺗﺎدرﺑﺎﻧﯽ واﺳﺗﺎد ﺳﻳﺎف ﮔﺮﻓﺗﻪ
ﺗﺎﮔﻠﺑدﻳن ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر وﻗﺎﺿﯽ وﻗﺎد و از ﺷﻳﺦ آﺻف ﻣﺣﺳﻧﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎاﮐﺑﺮی و ﺧﻠﻳﻠﯽ و ﻏﻳﺮه
درﻟﺑﺎس رھﺑﺮان ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی ،و ازﻣﻼﻋﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻧوان رھﺑﺮ طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺎ ُاﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن
رھﺑﺮ »ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋده« ھﻣﮔﯽ ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺣﮐوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﻳد ﻣﻳورزﻧد .و ﻣﺎ ﻧﻣوﻧﻪ اﻳن ﻧوع ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ را در دھﻪ  ۹۰ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم و
اواﻳل ﻗﺮن ﺑﻳﺳت و ﻳﮐم ،در دوره ﺣﮐوﻣت ﺣﺿﺮت ﺻﺑﻐت ﷲ ﻣﺟددی و ﺣﮐوﻣت رﺑﺎﻧﯽ
و ﺷﺮﮐﺎء و ﺻدارت ﮔﻠﺑدﻳن ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر و ﻣﻼﻋﻣﺮ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳم.
اﺳﺗﺑداد ﺧﺷن ﺗﻧظﻳﻣﯽ و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻣﻧﻳت ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم و
داراﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ و ﮐﺷﺗن و ﺑﺳﺗن و زورﮔوﺋﯽ و ﺣق ﺗﻠﻔﯽ و ﺗﻌدد ﻣﺮاﮐﺰ ﻗدرت در
ﭘﺎﻳﺗﺧت وﭘﺮﺗﺎب راﮐت و ﺧﻣﭘﺎره ﺑﺮ ﺷﮫﺮھﺎ و وﻳﺮان ﮐﺮدن و ﺑﻪ آﺗش ﮐﺷﻳدن ھﻣﻪ دار و
ﻧدار ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺗﺧﺮﻳب ﺗﻣﺎم ﻧﮫﺎدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺣﺮوم ﮐﺮدن زﻧﺎن
از ﺣق ﮐﺎر در ﺑﻳﺮون از ﻣﻧﺰل ﺑﺎ روی ﮔﺷﺎده و اﺧﺗطﺎف آﻧﮫﺎ و ﺗﺟﺎوز ﺑﺮ ﻧﺎﻣوس آﻧﮫﺎ و
ﻏﻳﺮه ﺧطوط ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺣﮐوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺣت رھﺑﺮی ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑود.
ﺑدﻳن ﺳﺎن ﺗﻧظﻳم ھﺎی ﺟﮫﺎدی ﺑﺎﻧﺷﺎن دادن ﺳﻳﻣﺎی ﻧﻔﺮت اﻧﮔﯾﺰﺧﺷوﻧت ﺑﺎر از
ﺧود ،ﺑدﺗﺮﻳن و ﻧﺎ ﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗﺮﻳن ﺣﺰﺑﯽ ھﺎی رژﻳم ﮔذﺷﺗﻪ راﺑﺮاﺋت دادﻧد ،و ﺑﺮاﺛﺮ ھﻣﻳن
ھﺮج و ﻣﺮج ﺳﻳﺎﺳﯽ در ﮐﺷور ﺑود ﮐﻪ

ﮔﺮوه طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﺗﺑﺎﻧﻰ

ﺑﺎﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودى و ﺳﻳﺎ ،وارد ﺻﺣﻧﻪ ﺳﻳﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد.
ﺑﻳﻧظﻳﺮﺑوﺗو ﺑﺎری درﻟﻧدن ﮔﻔﺗﻪ ﺑود » :ﻓﮐﺮ روی ﮐﺎرآوردن طﺎﻟﺑﺎن ازاﻧﮔﻠﻳﺳﮫﺎ ﺑود،
ﻣدﻳﺮﻳت آﻧﺮا اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ ھﺎ ﮐﺮدﻧد ،ھﺰﻳﻧﻪ آﻧﺮا ﺳﻌودی ھﺎ ﭘﺮداﺧﺗﻧد و ﻣن اﺳﺑﺎب آﻧﺮا ﻓﺮاھم
آوردم و طﺮح را اﺟﺮا ﮐﺮدم « طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻪ از ﺣﻣﺎﻳت ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ دوﻟت ﺧﺎﻧم ﺑﯽ ﻧظﻳﺮ
ﺑوﺗو ،و ﺷﺮﻳک دوﻟت اﺋﺗﻼﻓﯽ او ﻳﻌﻧﯽ »ﺟﻣﯾﻌت ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم« -ﭘدر ﺧواﻧده طﺎﻟﺑﺎن-
ﺑﺮﺧوردار ﺑود و ﺗواﻧﺳت در ﻋﺮض ﮐﻣﺗﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻧﺗﺮول ﭼﮫﺎرده وﻻﻳت از ﺳﻲ و دو
وﻻﻳت را ﺑدﺳت ﮔﻳﺮد  .در آﻏﺎز طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺮدم روﺑﺮوﺷدﻧد .ﻣﮔﺮھﻣﻳن ﮐﻪ ﺑﺮ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٤٩

ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﺗﺳﻠط ﺧود را ﻗﺎﻳم ﮐﺮدﻧد ،ﻗواﻧﻳن اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺣﮐوﻣت رﺑﺎﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده
ﺑود ،ﭼﻧﺎن ﺑﺎﺷدت وﺣدت ﺑﻪ ﻣﻧﺻﻪ ﺗطﺑﻳق ﻗﺮار دادﻧد ﮐﻪ زﻧدﮔﯽ را ﺑﺮﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﮫﻧم ﻣﺑدل
ﺳﺎﺧﺗﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻪ از اﻧدﻳﺷﻪ ﺑﻧﻳﺎدﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺷﺑوع ﺑودﻧد ،ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻧطق
زﻣﺎن ،ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳط  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑﺮﮔﺮداﻧﻧد ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎﺳﺦ دﻧدان
ﺷﮐﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داد و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ اﺑﺮﻗدرت ﺟﮫﺎن ،اﻣﺮﯾﮐﺎ رو ﺑﺮوﺳﺎﺧت.

حملۀ امريکا عليه طالبان
ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔوارﺗﺮورﻳﺳﺗﻰ  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﮐﻪ دوﻣﺮﮐﺰ ﺗﺟﺎرت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﻳﺎ دو آﺳﻣﺎن
ﺧﺮاش ﺑﺰرگ  ١١٠طﺑﻘﻪ ﺋﻰ را ﺑﺎ ﭘﻧﺗﺎﮔون )وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﮐﺎ( در ﻧﻳوﻳﺎرک و واﺷﻧﮔﺗن
وﻳﺮان ﺳﺎﺧت و ﺑﺎﻋث ﻣﺮگ ﺑﻳش ازﺳﻪ ھﺰار ﻧﻔﺮﮔﺮدﻳد ،اﻣﺮﻳﮐﺎ را ﺑﺮآن داﺷت ﺗﺎ
ﺑﺻورت ﺟدى ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺰم و ﺑﺧﺻوص اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن ﻣظﻧون اﺻﻠﻰ اﻳن ﺣوادث
را آﻏﺎز ﮐﻧد .ﻳﮐﺑﺎر دﻳﮔﺮ اﻣﺮﻳﮐﺎ رژﻳم طﺎﻟﺑﺎن را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﺳﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺗﺳﻠﻳم دھد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮورﻳﺳﺗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋده را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳدود ﮐﻧد  ،اﻣﺎ
طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻪ ﻓﺎﻗد ﺧﺮد ﺳﻳﺎﺳﻰ وﻓﺎﻗد ﻓﮫم ﮐﺷوردارى ﺑودﻧد و ﻋواﻗب اﺧطﺎر اﻣﺮﻳﮐﺎ را
ﺑدرﺳﺗﻰ درک ﮐﺮده ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ،از ﻗﺑول ﺷﺮاﻳط اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧد و در ﻧﺗﻳﺟﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ
)در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻳن ﺑﺎر  ٢٥ﻣﻠﻳون داﻟﺮ را ﺑﺮاى ﺳﺮ ﺑن ﻻدن ﺟﺎﻳﺰه ﺗﻌﻳﻳن ﮐﺮده ﺑود(
ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧظﺎﻣﻰ ﺧود را ﺑﺮ ﺿد طﺎﻟﺑﺎن و ﻣﺣو آن رژﻳم از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ  ٧اﮐﺗوﺑﺮ
 ٢٠٠١آﻏﺎز ﻧﻣود و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﭘﻧﺟﺎه ﻣوﺷک ﮐﺮوز ازﻋﺮﺷﻪ ﮐﺷﺗﻰ ھوا ﭘﻳﻣﺎﺑﺮاﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ
واﻗﻊ در ﺧﻠﻳﺞ ﻋﻣﺎن و ﻧﻳﺰﺑﺎ ﻓﺮو رﻳﺧﺗن ﺑﻣب ھﺎى ھﻔت ھﺰار ﮐﻳﻠوﮔﺮاﻣﻰ )ﮐﻪ ﺑﻌد از
ﺑﻣب اﺗم ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ﺑﻣب ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻳﺮود( ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﻣﻳگ ھﺎى  F١٦و  B٥٢ﺑﺮﻣواﺿﻊ طﺎﻟﺑﺎن
در ﺷﮫﺮھﺎى ﮐﺎﺑل ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳف  ،ھﺮات و ﺗﺎﻟﻘﺎن و ﻗﻧدھﺎر ،ﺿﺮﺑﺎت ﺷدﻳدى
وارد آورد ودﻳﺮى ﻧﮔذﺷت ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﻣواﺿﻊ ﺧود را ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎران ﺑﻰ اﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ از
دﺳت دادﻧد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻘب ﻧﺷﻳﻧﻰ ﻧﻣودﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن از ﻣﺰارﺷﺮﻳف ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺑﺳوى ﻗﻧدز روى آوردﻧد .ﺷﮫﺮ ﻣﺰار
ﺷﺮﻳف ﺑﻪ ﺗﺻﺮف ﻧﻳﺮوھﺎى ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم درآﻣد و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎّ ﺷﮫﺮ ﻗﻧدز ﮐﻪ ﭘﻧﺎھﮔﺎه ﺑﻳش از
 ٢٠ھﺰار ﻣﻠﻳﺷﻪ ھﺎى طﺎﻟﺑﺎن ﻓﺮارى از ﺗﺎﻟﻘﺎن و ﻣﺰارﺷﺮﻳف و ﺳﻣﻧﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود
و ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣت ﺧود اداﻣﻪ ﻣﻳدادﻧد ﻧﻳﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﺑﻣب اﻓﮔن ھﺎى اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ ﺳﻘوط
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ﻧﻣود و طﺎﻟﺑﺎن ﻗﺳﻣﺎّ ﺗﺳﻠﻳم و ﺑﻳش از  ٣٥٠٠ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاى طﺎﻟﺑﺎن از ﻣﺰارﺷﺮﻳف ﺑﻪ
ﺷﺑﺮﻏﺎن ﺗوﺳط ﮐﺎﻧﺗﻧﺮ ھﺎى ﺳﺮﺑﺳﺗﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺮدﻳد و در ﻣﺳﻳﺮ راه و در ﺣﺿور ﻧﻳﺮوھﺎى
اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ ھﻣﻪ ﺑﻘﺗل رﺳﻳدﻧد و ﺑطور دﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﻰ درﮔوداﻟﮫﺎى ﺑﺰرگ دﻓن ﮔﺮدﻳدﻧد و ﺑﻌدھﺎ
ﻓﻠﻣﻰ ﮐﻪ از ﮐﺷﺗﺎر اﺳﻳﺮان طﺎﻟﺑﺎن در دﺷت ﻟﻳﻠﻰ ﺷﺑﺮﻏﺎن در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳش
ﮔذاﺷت و ﻣوﺟب ﺳﺮو ﺻداى ﺑﺳﻳﺎرى در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎى ﺟﻣﻌﻰ اروﭘﺎﺋﻰ ﮔﺮدﻳد .ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺳﻘوط ﺷﮫﺮ ﻣﺰارﺷﺮﻳف ،ھﺮات ﻧﻳﺰ ﺳﻘوط ﻧﻣود و ﺟﻧﺮال اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺧﺎن ﻗﺳﻣت ھﺎى
ﻏﺮب ﮐﺷور را از وﺟود طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎک ﺳﺎﺧت و ﻓﺮاه و ﻧﻳﻣﺮوز را در ﺗﺣت ﺗﺻﺮف ﺧود
ﮔﺮف .در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٢ﻧوﻣﺑﺮ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺎﺑل را ﺗﺧﻠﻳﻪ ﮐﺮدﻧد و ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت ﻧﻳﺮوھﺎى اﻳﺗﻼف
ﺷﻣﺎل اﻓﺗﺎد .طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻘﻧدھﺎر رﻓﺗﻧد و درﻗﻧدھﺎر ﺳﻧﮔﺮﮔﺮﻓﺗﻧد ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﻳﮫوده ﺧود
اداﻣﻪ دادﻧد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ  ١٥٠٠ﻧﻔﺮ از ﻧﻳﺮوھﺎى اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ و اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ در اطﺮاف ﻣﻳدان ھواﺋﻰ
ﻗﻧدھﺎر ﻓﺮود آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﺮاھﻰ ﻧﻳﺮوھﺎى ﺿد طﺎﻟﺑﺎن در ﺗﺳﻠﻳﻣﻰ ﺷﮫﺮ ﻗﻧدھﺎر و از ﺑﻳن
ﺑﺮدن ﻣﻼﻋﻣﺮ رھﺑﺮ طﺎﻟﺑﺎن و اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن ﻋﻣﻼّ داﺧل ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺷوﻧد.
ﮔﻔﺗﻧﻰ اﺳت ﮐﻪ ﻣﻼﻋﻣﺮدرﺳت ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٧دﺳﺎﻣﺑﺮ ٢٠٠١ﺣﺎﺿﺮ ﺷد ﻗﻧدھﺎر ،آﺧﺮﻳن
ﺳﻧﮔﺮ ﺧود را ﺑﺮاى اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺗﺳﻠﻳم ﮐﻧد درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎران ﺟﻧﮔﻧده ھﺎى اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ
ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺑودﻧد و ﺑﻘﻳﻪ ﺑﺳوى ﻣﺮزھﺎى ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺣﺎل
ﻓﺮار ﺑودﻧد .ﺑدﻳﻧﺳﺎن ﭘس از دوﻣﺎه ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﻳﮫوده ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻣﺮﻳﮐﺎ
ﺑﺎ ﺳﻘوط ﻣواﺟﻪ ﮔﺮدﻳد  .اﻣﺎ ﺑن ﻻدن در ﮐوه ھﺎى ﺳﭘﻳن ﻏﺮ)ﺳﻔﻳدﮐوه( در ﻣﺣل »ﺗوره
ﺑوره« در وﻻﻳت ﻧﻧﮔﺮھﺎرﭘﻧﮫﺎن ﺷده ﺑود .ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎران ﺑﻰ اﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﺗوره ﺑوره،
در ﺗﺎرﻳﺦ  ١١دﺳﺎﻣﺑﺮاﻓﺮاد ﺑن ﻻدن ﮐﻪ اﮐﺛﺮﻳت ﺷﺎن از اﻋﺮاب اﻟﺟﺰاﻳﺮى و ﻓﻠﺳطﻳﻧﻰ
وﻣﺻﺮى و ﺳوداﻧﻰ و ﺳﺎﻳﺮاﻋﺮاب اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺷده ﻣﺗﺷﮐل اﺳت ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺧﺎﻟﻔﻳن اﻓﻐﺎﻧﻰ
اطﻼع دادﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺑﺢ  ١٢دﺳﺎﻣﺑﺮ ﺧود را ﺑﻪ ﻧﻳﺮوھﺎى اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﺳﻠﻳم ﺧواھﻧد ﻧﻣود ،اﻣﺎ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰﺑور از ﺗﺳﻠﻳم ﮐﺮدن ﺧود اﺳﺗﻧﮐﺎف ورزﻳدﻧد و ﺷﺮط ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﻓﻘط
ﺣﺎﺿﺮﻧد در ﺣﺿور ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺧود را ﺗﺳﻠﻳم ﮐﻧﻧد و اﻻ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ دﺳت از
ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت .ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺟﻧگ ﺑﺮاى از ﺑﻳن ﺑﺮدن اﺳﺎﻣﻪ و ﮔﺮوه اﻟﻘﺎﻋده ﺑﺷدت
اداﻣﻪ ﻳﺎﻓت و ﭼﮫﺎر روز ﺑﻌد در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٦دﺳﺎﻣﺑﺮ ﮐوه ھﺎى ﺗوره ﺑوره ﮐﺎﻣﻼّ ﻓﺗﺢ و از
وﺟود اﻓﺮاد اﻟﻘﺎﻋده ﺗﺧﻠﻳﻪ ﮔﺮدﻳد.
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رﺋﻳس ﺟﻣﮫور اﻣﺮﻳﮐﺎ دﺑﻠﻳو ﺟورج ﺑوش درﺗﺎرﻳﺦ  ١٧دﺳﻣﺑﺮ  ٢٠٠١اﻋﻼم داﺷت
ﮐﻪ ﺑن ﻻدن راه ﻓﺮار ﻧدارد  ،زﻧده ﻳﺎ ﻣﺮده ﺑن ﻻدن ﺑﺎﻳد ﺑدﺳت آﻳد.اﻣﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻧﺗواﻧﺳت
ﻣﺮده ﯾﺎ زﻧدۀ ﺑن ﻻدن را ﺑدﺳت آورد ،زﯾﺮا اﻓﺮاد ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ﺑﻪ ﺑن ﻻدن
ﮐﻣک ﮐﺮدﻧد ووی را از ﻣﺧﻔﯾﮔﺎه ﺗوره ﺑوره ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺻﺋوﻧﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل دادﻧد.
ﺑﺮ طﺑق ارزﻳﺎﺑﻰ رادﻳو)ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ( در ﺗﺎرﻳﺦ  ٧اﮐﺗوﺑﺮ ،٢٠٠٢اﻣﺮﻳﮐﺎ درﻣدت
ﻳک ﺳﺎل ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﺧود دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻘدار ده ھﺰار ﺗن ﺑﻣب ﺑﺎﻻى ﻗﻧدھﺎر و ﮐوه ھﺎى
ﮐﻧدز و ﻣﺰارﺷﺮﻳف و دﻳﮔﺮ ﺟﺎھﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﮔﻣﺎن ﺑﺮده ﻣﻳﺷد ﺷﺑﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋده
»ﺗوره ﺑوره« و ُ
و طﺎﻟﺑﺎن در آﻧﺟﺎ ﻣﺧﻔﻰ ﺷده اﻧد ،رﻳﺧﺗﻪ اﺳت .اﻳن ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ھﺎ در ﺣدود  ٣٧٠٠ﻧﻔﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ازﻣﺮدم ﻏﻳﺮ ﻧظﺎﻣﻰ اﻓﻐﺎن ﺷﺎﻣل زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و ﭘﻳﺮﻣﺮدان ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.ﺳﺮﻳک
ارﻳﺳون) رﺋﻳس ﭘﺮوژه اﻣﻧﻳت ﻣﻠﻰ ﻣﺮﮐﺰﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﭘوﻟﻳس در واﺷﻧﮔﺗن( ﻣوﻟف آﺛﺎر ﻣﺗﻌدد
در ﺑﺎرۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎور اﺳت ﮐﻪ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷﺮاﻳط ﻋدم ﺗوﺳﻌﻪ ﻗواى
ﺻﻠﺢ و ﻓﻘدان ﺗﻼش ﺟدى ﺑﺮاى ﺑﺎزﺳﺎزى اﻗﺗﺻﺎدى ﺑﻪ ﺳوى اﻧﺎرﺷﻰ اﻧﮐﺷﺎف ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد.
ﺗﻠﻔﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻠﮐﻰ ﺗﺣﻣﻳل ﺷده ﻋﺎﻣل ﻣﺰﻳد ﺑﺮاﻳن
اﻣﺮﮔﺮدﻳده اﺳت .
ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﻳک ﻣﺣﻔل ﻋﺮوﺳﻰ در روزﮔﺎن )اول ﺟوﻻى( ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺮ ﺑﻪ ﻗﺗل و
ﻣﺟﺮوح ﺷدن  ١٥٠ﻧﻔﺮ ﻣﻠﮐﻰ ﮔﺮدﻳد .اﻳن ﻣﻘﺎم اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺳﻳﺎر دﻗﻳﻘﻰ در ﻟوﻣوﻧد
دﻳﭘﻠوﻣﺎﺗﻳک)ﻣﻰ  (٢٠٠٢ﺑﭼﺎپ رﺳﺎﻧده و در ﺑﺧﺷﻰ از آن ﻣﻳﮔوﻳد » :رﻗم ﺣﻘﻳﻘﻰ ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻠﮐﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺗدرﻳﺞ ﻣوﺟب ﺗﺣﺮﻳک
ﺧﺷم ﻣﺮدم ﻣﻳﮔﺮدد ،ﮐﺳﻰ ﺑدرﺳﺗﻰ ﻧﻣﻰ داﻧد .اﻣﺎ طﺑق ﺳﺮوى دﻗﻳﻘﻰ ﮐﻪ ازﺟﺎﻧب ﻳک
اﻗﺗﺻﺎد دان ﭘوھﻧﺗون »ﻧﻳواﻣﭘﺷﻳﺮ« )ام .دﺑﻠﻳو .اروﻟد( ﭘس از ﮔﻔت و ﺷﻧﻳد ﺑﺎ ﺗﻌداد زﻳﺎدى
از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﺎت ﮐﻣک ﺑﺷﺮى و ژورﻧﺎﻟﻳﺳﺗﺎن ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت ،طﻰ  ٨ھﻔﺗﻪ اول
ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ ،ﺗﻌداد ﺗﻠﻔﺎت اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮐﻰ  ٣٧١٢ﻧﻔﺮ ﺑوده اﺳت .اﻳن ﺗﻌداد زﻳﺎدﺗﺮ
از ٣٠٦٧ﻧﻔﺮى اﺳت ﮐﻪ در اﻧﻔﺟﺎر ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑﺮ ﻧﻳوﻳﺎرک ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳدﻧد .ﺧﻼﺻﻪ اﻣﺮﻳﮐﺎ
طﺎﻟﺑﺎن را ﺳﻘوط داد و ﺑﺎ ﺗدوﻳﺮ ﮐﻧﻔﺮاﻧس ُﺑن اداره ﻣؤﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ رﻳﺎﺳت ﺣﺎﻣد
ﮐﺮزی و ﮐﺎﺑﻳﻧﻪ آﻧﭼﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷش ﻣﺎه اﻳﺟﺎد ﻧﻣود و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗدوﻳﺮ ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ
اﺿطﺮاری ﺣﮐوﻣت دوره اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﻳﺎﺳت آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺷﮐل ﮔﺮﻓت .اﻣﺎ ﺷﮔﺮد ﺣﮐوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺮﺳﺮﻧوﺷت ﻣﺮدم ﻣﺳﻠط اﺳت ،ﺑﮔﻔﺗﻪ ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن ﺧﺎرﺟﯽ،
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ﺗﺟﺎوز و دﺳت اﻧدازی و ﻏﺎرت اﻣوال و داراﺋﯽ ﻣﺮدم و اﺧﺗطﺎف و ﺗﮫدﻳد زﻧﺎن در
ﭘﺎﻳﺗﺧت از ﻣﻳﺎن ﻧﺮﻓﺗﻪ و ھﻧوز ﻧﻳﻣﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻌﻧﯽ طﺑﻘﻪ ﻧﺳوان ﮐﺷور ھﻣﭼﻧﺎن در ﭘﺷت
ﭼﺎدری زﻧداﻧﯽ ﻣﺎﻧده اﻧد و ﻣﻳﺗﺮﺳﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ روی ﺑﺮھﻧﻪ و ﺑدون ﻧﻘﺎب در ﺑﻳﺮون از
ﺧﺎﻧﻪ ظﺎھﺮ ﺷوﻧد ،ﻣورد اذﻳت و ﺣﺗﯽ ﺗﺟﺎوز ﺗﻔﻧﮔداراﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮔﻳﺮﻧد ﮐﻪ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻧظﻳم
ھﺎی ﺟﮫﺎدی اﻧد.
ﻧﻳﺮوھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ ﻣﺳﺗﻘﺮ در وﻻﻳت ﺧوﺳت ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن ﻣذھﺑﯽ را ﺗﺎ
داﺧل ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﻌﻘﻳب ﻣﻳﮐﻧﻧد .اﻣﺮﻳﮐﺎ ازﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺟﺎزه ﺧواﺳﺗﻪ ﺗﺎ ﺗﻧدروان اﺳﻼﻣﯽ
را در داﺧل ﻣﻧﺎطق ﻣﺮزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻣﺑﺎران ﮐﻧد،وﻟﯽ ﻧظﺎﻣﻳﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ازاﻳن ﺗﺷوﻳش
دارﻧدﮐﻪ دراﻳﻧﺻورت ده ھﺎھﺰارﻣﺮدم ﻣﻧطﻘﻪ دﺳت ﺑﻪ ﺗظﺎھﺮات ﺧواھﻧد زد .ﻧﺎم ﺣﮐﻣﺗﻳﺎر
اﮐﻧون در ﻟﻳﺳت رھﺑﺮان اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺗﺮورﻳﺳت ذﮐﺮ ﺷده اﺳت .در ﺗﺎرﻳﺦ
 ۲۸ﺟﻧوری در اﺛﺮ ﻳک ﺑﺮﺧورد ﻏﻳﺮﻣﺗﺮﻗﺑﻪ ﻣﻳﺎن ﺗﻧدروان اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻳﺮوھﺎی ھواﺋﯽ و
زﻣﻳﻧﯽ اﻣﺮﻳﮐﺎ در ﮐوه »ادی ﻏﺮ« در  ۲۵ﮐﻳﻠوﻣﺗﺮی ﺷﺮق ﺳﭘﻳن ﺑوﻟدک ﻗﻧدھﺎر ۱۸ ،
ﺗﺎ ۲۰ﺟﻧﮔﺟوی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن و واﻟﻘﺎﻋده وﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﻧد و ﭼﻧد ﻧﻔﺮ دﻳﮔﺮ از
اﻳﺷﺎن دﺳﺗﮔﻳﺮﺷدﻧد .ﺑدﻧﺑﺎل اﻳن ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﯽ ده ﻣﻐﺎره را در ﮐوه »ادی
ﻏﺮ« ﺳﭘﻳن ﺑوﻟدک ﮐﻧﺗﺮول ﻧﻣودﻧد و ﺷواھدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺗﻔﺎده ﺷش ﻣﻐﺎره ﺗوﺳط ﻧﻳﺮوھﺎی
ﺷورﺷﯽ را ﺑدﺳت آوردﻧد .اﺳﻳﺮان از اﻓﺮاد واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن وﺣﮐﻣﺗﻳﺎر ھﺳﺗد .درﮐوه
»ادی ﻏﺮ«  ۷۷ﻣﻐﺎره وﺟود دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون  ۴۹ﻣﻐﺎره ﺗﻼﺷﯽ و  ۲۲ﻣﻐﺎره ﺗﺧﺮﻳب ﺷده
اﺳت .ﻧﻳﺮوھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻳﮐﺻدﻣﻐﺎره را درﮐوھﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ھم ﻣﺮزﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﻧﺗﺮول
ﮐﺮده اﻧد .ﭘل اﻧدرﺳون ﮔﺰارﺷﮔﺮﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ دراﺳﻼم آﺑﺎد ﺧﺑﺮ ﻣﻳدھد :ﻧﺑﺮد ھﻔﺗﻪ ﺟﺎری
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ۲۸ﺟﻧوری ، (۲۰۰۰۳و درﮐﻧﺎر آن اﻧﻔﺟﺎر ﺑﻣب در ﻳک ﺑس در ﻧﺰدﻳﮐﯽ
ﻗﻧدھﺎر)ﺟﻣﻌﻪ  ۳۱ﺟﻧوری ﮐﻪ  ۸ﻳﺎ  ۱۸ﺗن زن و ﮐودک را ﻗطﻌﻪ ﻗطﻌﻪ ﮐﺮد( ،ﺑﺎر دﻳﮔﺮ اﻳن
ﭘﺮﺳش را درﮐﺎﻧون ﺗوﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳت ﮐﻪ آﻳﺎﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮای ﻧﺑﺮد
ﺗﺎزه ای ﺑﺎ ﻧﻳﺮوھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎ و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧدﻳﺎ ﺧﻳﺮ؟ }درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
درﺣدود  ۲۸ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز اﻣﺮﮐﺎﺋﯽ ﺑﺧﺎطﺮ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺮﺿد طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﺮاﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن ﻗوا در ﭼوﮐﺎت ﻧﺎﺗوﻋﻣل ﻣﯾﮐﻧﻧد(
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻛﺎ در ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻠﻔﺎت اﻳن ﻛﺷوررا در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﻣﻳﻼدي ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۲۰۰۶ﻣﯾﻼدی  ۳۵۷ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ از اﻳن ﺗﻌداد
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 ۱۹۲ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺑﺮد ﻛﺷﺗﻪ ﺷدﻧد .ﺳﺧﻧﮔوي ارﺷد ﻧﻳﺮوھﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻳﻣﺎن ﻧﺎﺗو در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔت :در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﻳﻼدي  ۵۸ ،ﺳﺮﺑﺎز اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﺷﺗﻪ
ﺷدﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻣﻳﻼدي ﺷﺎھد  ۱۳۱ﺣﻣﻠﻪ اﻧﺗﺣﺎري ﺑود.ﺗﺎ آﻏﺎز ﻣﺎه
دﺳﻣﺑﺮ ۲۰۰۷ﺑﺗﻌداد ۸۱ﺗن از ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﯾﺗﺎﻧﯾﺎﺋﯽ درﻧﺑﺮد ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد ﺑﻪ
ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد.و۱۱۲ﺗن اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﻧﯾﺰ در۲۰۰۷ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪھﺎي ﻣﺣﻠﯽ ،در اﻳن ﺣﻣﻼت ۱۱۶۶ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣل اﺷﺧﺎص ﺣﻣﻠﻪﻛﻧﻧده
 ،اﻓﺮاد ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻲ ،ﺳﺮﺑﺎزان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺷﺗﻪ و زﺧﻣﻲ ﺷدﻧد .ﺳﺎل ﻣﻳﻼدي ﮔذﺷﺗﻪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﻪ اﻧﺗﺣﺎري آﻏﺎز ﺷد ،ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﻳﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﻳﺮﻧظﺎﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ
ﻧﻳﺮوھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و دوﻟﺗﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻳد.

افغانستان معبر القاعده )داعش( به آسياي ميانه:
ﺑﺰرﮔﺗﺮﻳن ﺧطﺮي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻧﻳت دوﻟت ھﺎي ﺣﺎﻛم ﺑﺮ آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
وﻳﮋه ازﺑﻛﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن را ﺗﮫدﻳد ﻣﻲ ﻛﻧد ﺧطﺮ اﻟﻘﺎﻋده و ﺗﺮورﻳﺳم ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ از
ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن اﺳت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺑدﻳل ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺻﺣﻧﻪ ﺟﻧگ و ﻧﺑﺮد ،اﻛﻧون ﮔﺮوه ھﺎي
ﻣﺳﻠﺢ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﻳن ﺷﺑﻛﻪ ﺧود را در ﻧﺰدﻳﻛﻲ ﻣﺮزھﺎي ﺟﻧوﺑﻲ اﻳن دو ﺟﻣﮫوري در
ﺷﻣﺎل ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﻳده اﻧد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺷورھﺎي آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔظ اﻣﻧﻳت ﺟﻣﻌﻲ ﺧود ،از ﻳﻛﺳو ﺑﺎ روﺳﻳﻪ
ﭘﻳﻣﺎن ھﺎي ﻣﺷﺗﺮك ﻧظﺎﻣﻲ و ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻌﻘد ﻛﺮده اﻧد و از ﺟﺎﻧب دﻳﮔﺮ در ﭘﻳﻣﺎن ﺷﺎﻧﮔﮫﺎي
ﻧﻳﺰ ﻋﺿوﻳت دارﻧد ﺑﺎ اﻳن ﺣﺎل اﺣﺗﻣﺎل ﻧﻔوذ ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﺳﻠﺢ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده از طﺮﻳق
ﺧﺎك اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻳن ﺟﻣﮫوري ھﺎ ،ﺧواب را از ﭼﺷﻣﺎن دوﻟﺗﻣﺮدان آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ رﺑوده
اﺳت .اﻳن درﺣﺎﻟﻲ اﺳت ﻛﻪ ﺟﻣﮫوري ﻓدارﺗﻳف روﺳﻳﻪ ﻧﻳﺰ ﺑﻪ ﺷدت ﻧﮔﺮان ﮔﺳﺗﺮش ﻣوج
ﺗﺮورﻳﺳم در داﺧل ﻗﻠﻣﺮو روﺳﻳﻪ از طﺮﻳق ﭼﭼن و آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ اﺳت ،ﻳﻌﻧﻲ از ﻣﻧطﻘﻪ اي
ﻛﻪ دروازه ﺟﻧوﺑﻲ روﺳﻳﻪ و ﻧﻘطﻪ آﺳﻳب ﭘذﻳﺮ آن ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ ﺷود.
ﺑﻌد از اوج ﮔﺮﻓﺗن ﻧﺑﺮدھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﻳﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﭘس از آن ﻛﻪ روﺳﻳﻪ و
ﺟﻣﮫوري ھﺎي ازﺑﻛﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن اﺟﺎزه ﺗﺮاﻧﺰﻳت ﻛﺎروان ھﺎي ﺣﺎﻣل وﺳﺎﻳل ﻧظﺎﻣﻲ
و ﻟوژﺳﺗﻳﻛﻲ ﻧﺎﺗو را از طﺮﻳق روﺳﻳﻪ و آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮدﻧد ﮔﺮوه
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ھﺎي ﻣﺳﻠﺢ ﭼﭼﻧﻲ ،ازﺑﻛﺳﺗﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟب ﺗﺷﻛﻳﻼت ﺷﺑﻛﻪ اﻟﻘﺎﻋده در
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﻳﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘﺮ ﺑودﻧد ﺑﻪ ﺗدرﻳﺞ از طﺮﻳق وﻻﻳﺎت ﻏﺰﻧﻲ
 ،ﻟوﮔﺮ و ﻛﺎﭘﻳﺳﺎ و ھﻣﭼﻧﻳن از راه وﻻﻳت ﻧورﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﻪ وﻻﻳت ﺷﻣﺎﻟﻲ ﻗﻧدز
رﺳﺎﻧﻳده و در ﻧواﺣﻲ ﭼﺎردره  ،ﻋﻠﻲ آﺑﺎد  ،ﺧﺎن آﺑﺎد و در اﻣﺗداد ﺟﺎده ﻗﻧدز  -ﺑﻐﻼن و
ﻗﻧدز -ﺗﺧﺎر ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺗﻧد .طﺑق اظﮫﺎرات ﺷﺎھدان ﻋﻳﻧﻲ ،ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﺳﻠﺢ ﭼﭼﻧﻲ،
ازﺑﻛﺳﺗﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﻳﺎدت و رھﺑﺮي آن ھﺎ را "طﺎھﺮ ﻳوﻟداش " ﺑﻪ ﻋﮫده دارد
در  ٧٠درﺻد ﻣﻧﺎطق وﻻﻳت ﻗﻧدز و ﺣﺗﻲ در ﭘﻧﺞ ﻛﻳﻠوﻣﺗﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﻳن وﻻﻳت ﺣﺿور
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ دارﻧد .اﻳن ﮔﺮوھﮫﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﻳت طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺣﻠﻲ ،ﻛم ﻛم داﻣﻧﮥ ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺧود را اﺑﺗدا در
وﻻﻳت ﺑﻐﻼن و ﺳﭘس در وﻻﻳت ﺗﺧﺎر ﮔﺳﺗﺮش دادﻧد .ﺗﺧﺎر و ﻗﻧدز ،ﭘﺎﺷﻧﻪ آﺷﻳل ﺟﻣﮫوري
ﻛم ﺟﻣﻌﻳت و ﺿﻌﻳف ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد زﻳﺮا ﺗﻧﮫﺎ ﻳك رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮز ﻣﺷﺗﺮك ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ
اﻳن دو وﻻﻳت ﺷﻣﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﻛﻳل ﻣﻲ دھد.
ﺧطﺮ ﻣﮫﻣﺗﺮي ﻛﻪ ﺟﻣﮫوري ھﺎي ازﺑﻛﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن را ﺗﮫدﻳد ﻣﻲ ﻛﻧد ﺣﺿور
ﺗﻌداد ﺑﻳﺷﻣﺎر ھواداران ﮔﺮوه ھﺎي واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﺑﻛﮥ اﻟﻘﺎﻋده در داﺧل اﻳن ﻛﺷورھﺎ اﺳت.
"ﺣﺰب اﻟﺗﺣﺮﻳﺮ " ﻛﻪ از ﺳوي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوه ھﺎي ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودي و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻳﺦ ﻧﺷﻳن
ھﺎي ﻋﺮب ﺗﻐذﻳﻪ و ﺣﻣﺎﻳت ﻣﻲ ﺷود در اﻳن ﻛﺷورھﺎ ھواداران وﻳﮋه اي دارد.
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮاي ﺳﺮﻧﮔون ﺳﺎﺧﺗن رژﻳم ھﺎي ﺣﺎﻛم ﺑﺮ آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ و اﻳﺟﺎد اﻣﺎرت
ھﺎي واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودي ﻣﮫﻣﺗﺮﻳن ھدف ﻣﺑﺎرزﻳن ﺣﺰب اﻟﺗﺣﺮﻳﺮ در اﻳن ﻣﻧطﻘﻪ
اﺳت .ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﺑﻛﻪ اﻟﻘﺎﻋده در آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ ،ﺣﺮﻛت اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ رھﺑﺮي
طﺎھﺮ ﻳوﻟداش ازﺑﻛﺳﺗﺎﻧﻲ اﺳت ﻛﻪ از ﻧﺰدﻳﻛﺎن اﺳﺎﻣﻪ ﺑن ﻻدن و اﻳﻣن اﻟظواھﺮي و ﻓﺮد
ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد آﻧﮫﺎ در ﻛل ﻣﻧطﻘﻪ آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ اﺳت .اﻋﺿﺎي ﺣﺮﻛت اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ در ﻛﻧﺎر طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠﻳﻪ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﻳﺮوھﺎي ﻧﺎﺗو ﻣﻲ ﺟﻧﮔﻧد ﺗﻼش
دارﻧد ﺗﺎ از طﺮﻳق ﻣﺮزھﺎي ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﻪ ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن و ازﺑﻛﺳﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد.
ﺣﺮﻛت اﺳﻼﻣﻲ طﺎھﺮ ﻳوﻟداش ﻧﻳﺰ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺰب اﻟﺗﺣﺮﻳﺮ در داﺧل ﻗﻠﻣﺮو آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ
ھﺰاران ھوادار ﺑﺎﻟﻘوه دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻳل ﺳﺮﻛوب ھﺎي ﺧوﻧﻳن و ﻧظﺎم اﺳﺗﺑدادي ﺣﺎﻛم ﺑﺮ
ازﺑﻛﺳﺗﺎن ،ھواداران اﻳن ﺣﺰب ﺑﻌد از واﻗﻌﻪ "اﻧدي ﺟﺎن " ﺗﺎ ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ اﻧد ﻓﻌﺎﻟﻳت
ھﺎي ﭼﺷﻣﮔﻳﺮ ﻧظﺎﻣﻲ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
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در ﺟﻣﮫوري ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ ﻳك ﺷﺎﺧﻪ از ﺣﺰب ﻧﮫﺿت اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺷدت
طﺮﻓدار ﺷﺑﻛﻪ اﻟﻘﺎﻋده واﺳﺗﻘﺮار ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎﻧﻲ در اﻳن ﻛﺷور از طﺮﻳق ﻧﻳﺮوھﺎي ﻧظﺎﻣﻲ
اﺳت .اﻋﺿﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﺮ و ﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن ﻣﺳﻠﺢ اﻳن ﺳﻪ ﺣﺰب ﺳﻳﺎﺳﻲ و اﻳدوﺋوﻟوژﻳك آﺳﻳﺎي
ﻣﻳﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻛﺷﻣﻳﺮ و ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﻳﻠﻲ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎي
ﻧظﺎﻣﻲ و ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﻪ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ درﻋﻳن ﺣﺎل ھﺳﺗﻪ ھﺎي ﭘﻧﮫﺎن اﻳن ﮔﺮوھﮫﺎ در داﺧل
ﺟﻣﮫوري ھﺎي ازﺑﻛﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎي ﺳﺮي و ﻣﺧﻔﻳﺎﻧﻪ ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد.
ﺣﺿور ﮔﺳﺗﺮده ﻧﻳﺮوھﺎي ارﺗش روﺳﻳﻪ در ﻣﺮزھﺎي ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻳك ﺳو،
و ﻣوﺟودﻳت ﻧظﺎم ﺧﺷن و ﺳﺮﻛوب ﮔﺮ در ازﺑﻛﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب دﻳﮔﺮ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﻛﻪ
ﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن ﭼﭼﻧﻲ ،ازﺑﻛﺳﺗﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺟﻳﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﭘﻳش ﻣﺮﮔﺎن ﺷﺑﻛﻪ ﺗﺮورﻳﺳﺗﻲ
اﻟﻘﺎﻋده ﻧﺗواﻧﻧد در اﻳن ﺟﻣﮫوري ھﺎ ﻧﻔوذ ﻛﻧﻧد .ﺑﺎ اﻳن ﺣﺎل ﭘﻳﺷﺮوي ﺑﻪ ﺳﻣت آﺳﻳﺎي ﻣﻳﺎﻧﻪ
از طﺮﻳق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﺰو اھداف اﺻﻠﻲ و اﺳﺗﺮاﺗﻳﮋﻳك ﺳﺎزﻣﺎن اﻟﻘﺎﻋده در اﻳن ﻣﻧطﻘﻪ از
ﺟﮫﺎن اﺳت و اﻳن دﻗﻳﻘﺎ ھﻣﺎن ﭼﻳﺰي اﺳت ﻛﻪ ﻣﺳﻛو را وادار ﻛﺮده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن واﻟﻘﺎﻋده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ رﻏم ﻣﻳل ﺑﺎطﻧﻲ ﺧود ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺗﺣده و ﻧﺎﺗو ھﻣﻛﺎري
ﻛﻧد.

افراطگرايان و مالحظات ايدئولوژيکی
در اﯾن زﻣﯾﻧﻪ دو ﻓﺮﺿﯾﻪ ﻣطﺮح اﺳت :ﻓﺮﺿﯾﻪ اول ﻣﻧطﻘﻪ آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی را
ھﻣﭼون ﺳﺮزﻣﯾن ﻣﮫﻣﯽ از ﻧظﺮ ﺷﺎﺧصھﺎی ژﺋوﭘﻠﺗﯾﮐﯽ ﻣﯽداﻧد و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑﺮ ﻣﻼﺣظﺎت
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮐﯽ ﻣﯽﮔوﯾد اﯾن ﻣﻧطﻘﻪ در آﯾﻧده ﮐﺎﻧون ﺑﺣﺮان ﺧواھد ﺑود.
اﻟﺑﺗﻪ ﺻﺣﺑت از ﻣﺳﺗﻌد ﺑودن آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﭘذﯾﺮاﯾﯽ از ﮐﺎﻧون ﺑﺣﺮان ﺟﮫﺎن
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣذھﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﯾﮐﺳﺮی ﺷﺎﺧﺻﻪھﺎی ﺗﺋورﯾک و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺛﺑﺎت ھم
دارد .در ﺑﻌد ﺗﺋورﯾک ،ﺗﻌﺎرض ﻣﯾﺎن دﯾن و دوﻟت ﺣﺎﺻل از اﻧﻘطﺎع ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻧطﻘﻪ از
اﺳﻼم در دوران ﺗﺳﻠط ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ و اداﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﺿدﯾت ﺑﺎ اﺻول اﺳﻼﻣﯽ و ﻗواﻧﯾن
دﯾﻧﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮاﯾطﯽ را ﻓﺮاھم آورد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻧدروھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﺗﺎب ﺗﺣﻣل
ﺳﻠطﻪ ﻧظﺎمھﺎی ﻻﺋﯾک را ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ ﺗﺣﺮﯾک ﻋواﻣل دروﻧﯽ و ﺑﯾﺮوﻧﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺳب
ﻗدرت از راه زور ﺑﻪ ﺗﺣﺮﮐﺎﺗﯽ دﺳت زﻧﻧد.اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﻧطﻘﻪ ﻣورد ﺗﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ
»اﯾن ھﻣﺎن ﺳﺎزی« ﺷود .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ،ﺗﻧدروھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭘس از ﮐﻧﺎره ﮔﯾﺮی
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ﻗدرﺗﯽ ﺑﻧﺎم آﻣﺮﯾﮐﺎ از ﻣوﺿوع ﮐﻧﺗﺮل اﻣﻧﯾت ﻣﻧطﻘﻪ ،ﻓﺿﺎ را ﻣﮫﯾﺎ دﯾده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
وﺿﻌﯾت ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮔﯽ ﻧﯾﺮوھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دروازه ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﮐﺮدن ﻣﻧطﻘﻪ و ﺗﺷﮐﯾل آھﺳﺗﻪ ﺑﻧﯾﺎن ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺮدﻧد.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮔﺮی ھﻣﭼون ﺣﺿور ﺗﺎﺛﯾﺮﮔذار اﺗﺑﺎع آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی
در درﮔﯾﺮھﺎی ﺳورﯾﻪ ،اﻓﺰاﯾش ﺷﻣﺎر ﺗﺣﺮﮐﺎت ﺗﻧدروھﺎ در ﻗﺎﻟب طﺮحھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺳﯾﺎﺳتھﺎی دوﻟﺗﯽ ،رﺷد ﻣﻌﻧﺎدار ﺷﺑﮐﻪھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮔﺮوهھﺎی ﺗﻧدرو و اﻟﻘﺎ ﺗﻔﮐﺮات
ﺗﮐﻔﯾﺮی از طﺮﯾق ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی ،ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﺻول اﺳﻼم ﺳﻧﺗﯽ و ﮔﺮاﯾش ﺗودهھﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻣت ﺗﻔﮐﺮات ﺳﻠﻔﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺑود اﻟﮔوی ﺟﺎﯾﮔﺰﯾن اﺳﻼم دوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن
اﻋﻼم ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺧش ﻣﮫﻣﯽ از اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن از ﺧﻠﯾﻔﻪ ﺧودﺧواﻧده داﻋش در ﺳورﯾﻪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺮرﻧگ ﮐﺮدن ﻓﺮﺿﯾﻪ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮐﯽ ،ھﻣﮔﯽ ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﺎﻻی ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺮای
ﭘذﯾﺮاﯾﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺮاط در آﯾﻧده را ﻧﯾﺰ دارد.
ﻣﻌﺗﻘدﯾن ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯾﻪ اﯾدﺋوﻟوژﯾک ﺑودن ﺗﺣﺮﮐﺎت ﻣﺮزھﺎی ﺟﻧوﺑﯽ آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺳﯾﺮ ﺷﺮﻗﯽ-ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎﻣل دره ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ،اﮐﻧون اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮای
رﺧﻧﻪ و ﻧﻔوذ در ﻣﺳﯾﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﮔذرد ،ﻣﮫﯾﺎ ﻣﯽﺷوﻧد.
اﯾن ﻋده از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷﺗن ﺻدھﺎ ﻏﯾﺮﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳوزاﻧدن ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎ ،ﮐﻪ ﭘﯾﺷﺗﺮ در اﯾن ﻣﻧطﻘﻪ روﯾت ﻧﻣﯽﺷد .را ﯾﺎدآور ﺷﯾوه و روﯾﻪ »دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﺮاق و ﺷﺎم« ﻣﯽداﻧﻧد و ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣﯽﮔﯾﺮﻧد ،ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺳﺮﺷﺎر ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗواﻧد از طﺮﯾق ﻓﺮوش آن ﻧﺻﯾب ﮔﺮوهھﺎی اﻓﺮاطﮔﺮا ﺷود ،ﺑﻌﻧوان ﻣﺣﺮﮐﻪ ﭼﺮخ
ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻋث ﮔﺮدﯾده ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ
اﯾن ﮐﺷور ھﺟوم آورﻧد.در ﺧﺻوص ﻧﻘش ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ اﯾن ﻋده ﺗﻔﺳﯾﺮ
ﺧﺎص ﺧود را دارﻧد .آﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ارﺗﺷﯽ ﮐﻪ در ﻣوﺻل ﻋﺮاق ﺑﺎ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن رادﯾﮐﺎل
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﺮده اﺳت ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑوده و ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫﺗﺮ ﺗﺟﮫﯾﺰ و ﺗﺳﻠﯾﺢ ﺷده ﺑود اﻣﺎ اﯾن
ارﺗش ﻧﺗواﻧﺳت ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺻﺮف ﺷﮫﺮ از ﺳوی ﮔﺮوه دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﮔﺮدد.
آﻧﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻧوب ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﺗﺮ
ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻗوی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻪ ﺳﺮﻋت از روﺳﺗﺎی »ﺗﮔﺗﺎﺑﺎزار« از
طﺮﯾق ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺗﻪ ﺗﺎ ﺷﮫﺮ »ﯾوﻟوﺗﺎن« ﭘﯾش روی ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻌﺎدن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺰرگ
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»ﮔﺎﻟﮐﯾﻧﯾش« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی در وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻗﺮار دارد ،در ﻧﺰدﯾﮐﯽ آن
ﻗﺮار دارﻧد و ﻣﯽﺗواﻧد ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ھﺰﯾﻧﻪھﺎی ﺟﺎری اﯾن ﻧوع ﺗﻔﮐﺮ ﻣﺑدل
ﮔﺮدد .ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ،ﻗﺎﺋﻠﯾن ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯾﻪ اول ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﺿوع دﻏدﻏﻪھﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای
اﯾﺟﺎد ﻣدل ﺳورﯾﻪ و ﻋﺮاق در ﻣﻧطﻘﻪ آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻌﻧوان اھداف ﺗﺟﻣﻊ
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﻧوب ﻣﻧطﻘﻪ آﺳﯾﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽداﻧﻧد.

افراطگرايان ابزاری برای تاثير بر خطوط انتقال انرژی
ﻓﺮﺿﯾﻪ دوم و رﻗﯾب اﯾن ﻧوع ﺗﻔﮐﺮ ،ﻗﺎﺋل ﺑﻪ طﺮح »ﺟﻧگ ﺧطوط ﻟوﻟﻪ« در ﭼﺮاﯾﯽ
ﺗﺟﻣﻊ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﺮزھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن-ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
اﯾن ﺗﻔﮐﺮ ﮐﻪ اﻟﺑﺗﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ از ﺳوی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن روس ﻣطﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔوﯾد اﮔﺮ
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن ظﺮف روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎی آﯾﻧده ﻣﺳﯾﺮ ﺑﯾن »ﻓﺎرﯾﺎب« و »ﺑﺎدﻏﯾس« را ﺑﻪ
ﺻورت ﮐﺎﻣل ﺑﻪ ﺗﺻﺮف ﺧود درآورده و ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧدازﻧد ،اﯾن
ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﻪ ھدف آنھﺎ ﺗﺎﭘﯽ ،اﺣﺎطﻪ ﮐﺮدن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﺮ و ﺻدا و ھﻣﮫﻣﻪ
اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔﺮ آنھﺎ از طﺮﯾق »ﻣﺮﻏﺎب« ﺑﻪ ﻋﻣق ﻗﻠﻣﺮو ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﻧﻔوذ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﯾن
ﻧﯾﺰ ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﻪ ﭘﺮوژهھﺎی »ﺷﺮق-ﻏﺮب« و »ﺗﺮﻧسﺧﺰر« در ﻣﻌﺮض ﺗﮫدﯾد
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻗﺮار دارﻧد ﮐﻪ در اﯾن ﺻورت ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﺗﺎﭘﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺷﮐل ﻣواﺟﻪ
ﺧواھد ﺷد.
ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﻧﯾم ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺮﻧسﺧﺰر از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺮﺧوردار اﺳت.
اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از اﯾن ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ ﭼﯾن را ﮐﺎھش داده و
ﺻﺎدرات ﻣﺟدد ﮔﺎز ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از طﺮﯾق روﺳﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ اﯾن
وﺿﻌﯾت ﻣورد ﻣﺧﺎﻟﻔت روﺳﯾﻪ ﻗﺮار ﺧواھد داﺷت.
ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺎﭘﯽ ﻧﯾﺰ از ﺳوی اﻣﺮﯾﮐﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود .و ﺗﺷدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت طﺎﻟﺑﺎن
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺗوﺳﻌﻪ اﯾن ﺧط ﻟوﻟﻪ اﺳت .ﺿﻣن اﯾﻧﮐﻪ ﻗطﺮ ﻧﯾﺰ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺳﺎﺧت اﯾن ﺧط
ﻟوﻟﻪ ﻧدارد زﯾﺮا ﻗﺳﻣت ﻋﻣده ای از ﮔﺎز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻗطﺮ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد و ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺎﭘﯽ
اﯾن ﺧطﺮ را دارد ﮐﻪ ﻗطﺮ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ را از دﺳت داده ﭘس ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ،از
ھﺮﮔوﻧﻪ راھﯽ ﺑﺮای ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺟﺎم رﺳﯾدن ﺗﺎﭘﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
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ﻋﺮﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ھم ﮐﻪ در ھﻣﻪ ﺣوزهھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺷﺮاﯾط ﻣﺑﺎرزه و ﻣواﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻗطﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ھﺳت ،در
ﺻدد اﺳت اﯾن ﭘﺮوژه را ﻋﻘﯾم ﮔذارد.
روی دﯾﮔﺮ ﺳﮐﻪ ھم در آﻧﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾﺮ ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﯾﮐﯽ از
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻋﻣده ﮔﺎز ﭼﯾن ﻧﯾﺰ ﺷده و در ﯾک ﭼﺷم اﻧداز  ١٥ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار اﺳت  ٤ﺧط
ﻟوﻟﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ ﭼﯾن از طﺮﯾق ازﺑﮐﺳﺗﺎن ،ﻗﺰاﻗﺳﺗﺎن ،ﻗﺮﻗﯾﺰﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺟﯾﮐﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﻪ
ﺷود و ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده  ٩٠درﺻد ﮔﺎز ﺗﺮﮐﻣن ﺑﻪ ﭼﯾن ﺧواھد رﻓت.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،ﻧﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﻧﻪ ﻗطﺮ ھﯾﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﺮای ﺳﺎﺧت و اﺗﻣﺎم اﯾن
ﭘﺮوژهھﺎ ﻧدارﻧد ﮐﻪ ﯾک ﮐﺷور دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾدار اﺻﻠﯽ ﮔﺎز ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن،
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن را ﺗﺣﺮﯾک ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﻧواﺣﯽ ﻣﺮزی ﺑوﯾﮋه در ﺳﺮﺧس و ﻣﺮو ﻣﺳﺗﻘﺮ
ﺷوﻧد ﺗﺎ از اﯾن طﺮﯾق ﺑﺗواﻧﻧد ﺧط ﻟوﻟﻪ ﺗﺮﮐﻣن-ﭼﯾن را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾﺮ ﺧود ﻗﺮار دھﻧد.
در اﯾن ﺣﺎﻟت و ﺑﻪ اﻋﺗﻘﺎد ﻗﺎﺋﻠﯾن ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯾﻪ دوم ،ﮐﺷورھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد از
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن اﺑﺰاری ﺳﺎﺧﺗﻪاﻧد ﮐﻪ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑوده و از اﯾن طﺮﯾق ﺑدﻧﺑﺎل
ﺗﺎﺛﯾﺮﮔذاری ﺑﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷدن ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد و از اﯾﻧﺮو ھﺮ ﯾک
ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن را در اﯾن ﻣﻧطﻘﻪ ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ) .ارﯾﺎﺋﯽ ،ارﺷﯾف اﺧﺑﺎر
ﻣﯽ(٢٠١٥
ﭘﺎﯾﺎن
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مقالۀ چھل وھشتم

بازھم دربارۀ کتاب عياری از خراسان
ونويسندۀ آن
) نوشته شده در (٢٠١٥ /٤ /٥
روز  ٣اﭘﺮﯾل  ٢٠١٥ﻣﻘﺎﻟﻪ ای از ﻗﻠم آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ زﯾﺮﻋﻧوان توضيحی بر":به
ياد تو سخنور بی ھمتای ملت افغان" در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد .و
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮔﺮی از ﻗﻠم آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﺷدن ﺳﺮﻧﺦ
»ﻣﯾﺰﺑﺎن« ﺧﻠﯾﻠﯽ درﻣﻘﺎﻟﮥ اﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ در اﯾن ﭘورﺗﺎل آﻧﻼﯾن ﮔﺮدﯾد ،اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣن ھﺮدو
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺧواﻧدم وآﻧﮫﺎ را ﺑﺮای آرﺷﯾف ﻣﻘﺎﻻت ﺧود ﮐﺎﭘﯽ ﮔﺮﻓﺗم .اﻣﺎ درﻧﯾﻣﻪ روز ﮐﻪ ﺷﺎﯾد
ً
دﻓﻌﺗﺎ ھﺮدو ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺻﻔﺣﻪ ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺣذف
ھﺰاران ﺗن دﯾﮔﺮآن ﻣﻘﺎﻻت را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷﻧد،
ﮔﺮدﯾدﻧد .ﺑﻌﺿﯽ دوﺳﺗﺎن ﺑﻣن زﻧگ زدﻧد وﻋﻠت ﺣذف آن ﻣﻘﺎﻻت را ﺟوﯾﺎ ﺷدﻧد ،ﻣن اظﮫﺎر
ً
ﻣﺟددا آن ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻼﯾن ﺷدﻧد .وﻗﺗﯽ دوﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﺟﻠﯾل
ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﮐﺮدم .روزﺑﻌد
ﻏﻧﯽ را ﻣﺮور ﮐﺮدم ،دﯾدم ﻣﺗن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺷﮐل ﺗﺣﺮﯾف ﺷده ای ﺗﻐﯾﯾﺮداده ﺷده اﺳت
وﻧوﯾﺳﻧده ﮐﻪ ھدف ﺧود را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯾﺰﺑﺎن اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾﻠﯽ درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﺳﺎﻟﮫﺎی ١٩٨٢
و ١٩٨٣ﻧﺷﺎن داده ﺑود،وﺑﺎ ﺑﺮﺷﻣﺮدن ﺳﻪ ﻓﻘﺮه دﻓﺗﺮﻣﺮﮐﺰ »ﺟﻣﻌﯾت اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮھﺑﺮی
ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺣل اﻗﺎﻣت اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺳﺮاغ داده ﺑود واز اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺮﻧﺦ ﻣﯾﺰﺑﺎن
ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﻌﻠوم ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ ﺑﺧواھش ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾش اﯾن ﻣﯾﺰﺑﺎن ﮔﻣﺎﺷﺗﮥ آی اس ای ،ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن دﺳت ﯾﺎزﯾد .ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ ﮐﺮده
ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳوال آﻗﺎی داﮐﺗﺮﮐﺎظم وآﻗﺎی ﻣﺎﯾﺎر ﺟواﺑﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده وﺣﺗﯽ اذﻋﺎن داﺷﺗﻪ ﺑود
ﮐﻪ»ھدف از اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ دﻓﺎع از » ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن« ﻧﯾﺳت و ﻧﻪ ھم ﮐوﺷش دارم
اﺳﺗﺎد ﺳﺧن را در ﻧوﺷﺗن اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺋت دھم .اﯾن رﺳﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اواﯾل ﺳﺎل ١٩٨٣
در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭼﺎپ ﺷد ﮐﻪ ﻣن ھم ﻣﺛل اﺳﺗﺎد ﺳﺧن ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑودم
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و اﯾن رﺳﺎﻟﻪ را ﻓﺮزﻧد ﺷﺎن ﻣﺳﻌود ﺧﻠﯾل ﮐﻪ ﺑﺎ او از ﺳﺎﻟﯾﺎن ﭘﯾش آﺷﻧﺎی داﺷﺗم ﺑﻣن داد و
ﺧواﻧدم  .ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن اﺛﺮ درﺳت ﺑﺧﺎطﺮ دارم ﮐﻪ اﯾن ﺟﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺳﻌود ﺧﻠﯾﻠﯽ
ﮔﻔﺗم» ايکاش استاد اين رساله را نمی نوشتند« اﻣﺎ در ﻧوﺷﺗﮥ دوم ﺧوﯾش اﻗﺎی ﻏﻧﯽ اﯾن
ﺟﻣﻠﮥ اﻋﺗﺮاﺿﯾﻪ را ﺣذف ﮐﺮده اﺳت .ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﺮا وﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯾﻠﯽ او اﺑﺗدا ﺑﻪ ﭘﺳﺮ اﺳﺗﺎد
ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾﮔوﯾد» اﯾﮐﺎش اﺳﺗﺎد اﯾن رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد« ﻣﮔﺮ اﯾن ﮐﺗﺎب از ﻧظﺮآﻗﺎی ﻏﻧﯽ
در آن زﻣﺎن ﭼﻪ ﻋﯾﺑﯽ داﺷت واﻣﺮوز ﭼﮔوﻧﻪ اﯾن ﻋﯾب ﺑﺮطﺮف ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ آﻧﺮا ﻧﺎول
ﻣﯾﺧواﻧد ﺗﺎ ﺑﺰﻋم ﺧود ﻧوﯾﺳﻧده را ﺗﺑﺮﺋﻪ ﮐﻧد،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب "ﻋﯾﺎری ازﺧﺮاﺳﺎن-
اﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎدم دﯾن ر ﺳول  "Àﻗﯾد ﺷده ودرﺻﻔﺣﻪ اول ﭘﺷﺗﯽ آن ﻋﮐس ﺣﺑﯾب ﷲ
وﺑﺮادرش ﺑﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت .ﻧﻣﯾداﻧم ﮐﻪ ﺟﻧﺎب ﻏﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐدام ﻧﺎول دﯾﮔﺮی را ھم
ﺳﺮاغ داده ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻪ ﻋﮐس ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺗﺎن در روی ﺟﻠد ﻧﺎول ﻧﺷﺮﺷده ﺑﺎﺷد؟؟؟
در ھﺮﺣﺎل ،ﺑﺣث ﻣن ﺑﺮﺳﺮ ﻧﺎول ﺑودن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑودن اﺛﺮﺧﻠﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﺣث ﻣن
ﮐﺎوﯾدن ودرﯾﺎﻓﺗن ھدف ﻧوﯾﺳﻧده »ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن« اﺳت ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی آن
ﮐﻧﻔﺮاﻧﺳﮫﺎ وﺳﯾﻣﻧﺎرھﺎ داﯾﺮﻣﯾﮔﺮدد ودراﯾن ﮐﻧﻔﺮاﻧﺳﮫﺎ ﺑﺟﺎی اﺧوت وﺑﺮادری واﺗﺣﺎد
وھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮاﻗوام اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺟواﻧﺎن ﮐوھداﻣن وﮐﻠﻪ ﮐﺎن وﭘﺮوان ﻓﺮھﻧگ زورﮔوﺋﯽ
وﻗﻠدری ورھﺰﻧﯽ وﻟوﻣﭘﻧﯽ واﺧﺗطﺎف ﻓﺮزﻧدان ﻣﺮدم وﺗﺟﺎوز ﺑﺮﻣﺎل وﻧﺎﻣوس دﯾﮔﺮان
ﺗﺮوﯾﺞ داده ﻣﯾﺷود ،و ﯾﮐﯽ از ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ھﻣﯾن ﺗﻠﻘﯾﻧﺎت وﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧطﺮﻧﺎک ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
ﮐﺎﺑل ظﮫورﺣﺑﯾب ﷲ اﺳﺗﺎﻟﻔﯽ اﺳت ﮐﻪ ﭼﻧدی ﻗﺑل در ﺣﺎدﺛﮥ ،ﺗﺟﺎوزدﺳﺗﻪ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣوس
ﻣﺮدم درﭘﻐﻣﺎن دﺳﺗﮔﯾﺮ واﻋدام ﮔﺮدﯾد واﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺗﺎﻟف ﺑﺟﺎی اﻧﺰﺟﺎر و ﻧﻔﺮت از او ﺑﻪ
ﻋﻧوان ﯾک ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺷﮐﺳت ﻧﺎﭘذﯾﺮﻣﯾدان ھﺎی ﻧﺑﺮد ﺗﺟﻠﯾل ﺑﻌﻣل آوردﻧد.
در ﻣﺗن ﺟدﯾد ﻣﻘﺎﻟﻪ ،آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ در ﺳﯾﻣﺎی ﯾک ﺳﺎرﻧوال وﯾک وﮐﯾل دﻋوای
ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻋﺮض اﻧدام ﮐﺮده اﺳت وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺎم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻣورد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد واو را ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺧﺑط وﺧطﺎھﺎی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اش اﻧﺗﻘﺎد وﺗﻘﺑﯾﺢ
ﮐﺮده اﻧد ،ﺑﺎ طﺮح ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺑﺷﯾوۀ ﺳﺎرﻧوال ھﺎی ﻋﮫد ھﺎﺷم ﺧﺎن ﺻدراﻋظم ﺑﺰﻋم ﺧود
ﻣﯾﺧواھد ﺑﭼﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧک ﻧﻣﺎﯾد واز اﯾن طﺮﯾق ﺑﺮﺧﯾﺎﻧﺗﮫﺎی ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺳﺮﭘوش ﺑﮔذارد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮ
ﻣوﺿﻊ در ذھن اﻧﺳﺎن ﺳواﻻت ﻋﺟﺑﯽ ﺧﻠق ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت دراﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮ
ﻣوﺿﻊ،چشم سبزدالر ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳت ﯾﺎ چشم سبز دلبر؟ درھﺮﺣﺎل،ﻣﻘﺎم وﻣﻧﺰﻟﺗﯽ
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ در ذھن ﻣن ﺗﺎ ﻗﺑل ازﻧﺷﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم ﺷﺎن داﺷت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮﻣوﺿﻊ

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٦١

دراﻣﺎﺗﯾک ،ﻓﺮوﻏﻠﺗﯾد وﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک اﻧﺳﺎن ﻣذﺑذب وﻧﺎ اﺳﺗوار ﺗﻧﺰل ﻧﻣود.
آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﻌد ادﺑﯽ ﺷﺧﺻﯾت اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾﻠﯽ و ﺗوﺻﯾف
ﻣﺑﺎﻟﻐﻪ آﻣﯾﺰ وﻧﻘل اﺷﻌﺎراو در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧوﯾش ﻣﯾﺧواھد ،ﻋواطف وﺗﺮﺣم ﺧواﻧﻧده را ﻧﺳﺑت
ﺑﻪ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰاﻧد ﺗﺎ ﺑﺧﺎطﺮ اﺷﻌﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺷﯽ وﻣوﺳﻣﯽ ﺧﻠﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺿد ﻣﻠﯽ
او ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،وﻟﯽ ﺗوﺟﻪ ﻧﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ اﯾن ﺗوﺻﯾﻔﺎت ﻋواﻣﻔﺮﯾﺑﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ را
ﻧﻣﯾﮔﯾﺮﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﭘس از ﮐوﺗﺎی ﺛور ﺗﺮه ﮐﯽ را ھم »ﻧﺎﺑﻐﮥ ﺷﺮق« ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺎدﯾدﯾم
ﮐﻪ آن ﮐم ﺑﺧت ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻧﺑود وﺷﺎﮔﺮدش ﺑﺎ ﺑﺎﻟﺷﯽ او را ﺧﻔﻪ ﻧﻣود .ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻠﯾل
ﻏﻧﯽ ﺧود ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯾﺳت وﺑﺮ رﻣوز ﺷﻌﺮ وﺷﺎﻋﺮی وﻓﻧون ادﺑﯽ ﺑﻠدﯾت وﻣﮫﺎرت ﻧدارد زﯾﺮا
ﺗﺎ ﮐﻧون از او ﻣﻘﺎﻟﻪ ای دراﯾن زﻣﯾﻧﻪ ﻧﺧواﻧده اﯾم ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺻﻼﺣﯾت دادن اﻟﻘﺎﺑﯽ ﭼون :
»اﺳﺗورۀ]اﺳطوره[ ﺷﻌﺮ؟« دری و »ﻧﺎﺑﻐﮥ ادب؟« دری و»ﺳﺮآﻣد ﺷﻌﺮ و ادب دری؟«
و» ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ؟«ی دری و»اﺳﺗﺎد ﺳﺧن« را ﺑﻪ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻧدارد .اﮔﺮ ﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺧﻠﯾﻠﯽ داده ﺷود ،ﻧﻣﯾداﻧم ﺑﻪ واﺻف ﺑﺎﺧﺗﺮی و اﺳﺗﺎد وﻧﮔﺎرﮔﺮ و داﮐﺗﺮ ﻟطﯾف ﻧﺎظﻣﯽ و
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﭘﮋواک،و زﯾﻧب ﻧور وﺻﺎﻟﺣﻪ وھﺎب واﺻل و رازق ﻓﺎﻧﯽ وﻣﺣﻣودﻓﺎرﻧﯽ
وﻣﺳﻌودﻓﺎراﻧﯽ وﻓﺎروق ﻓﺎراﻧﯽ وﺷﺮﯾف ﺳﻌﯾدی و ودادﺑﺎرش وﻏﯾﺮه ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺗﻌﮫد ﭼﻪ
اﻟﻘﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد داد؟
اﮐﻧون ﺑﺮﭼﻧد ﻣورد از ﻣﺗن دوم ﻣﻘﺎﻟﮥ آﻗﺎی ﻏﻧﯽ ﻣﮐث ﻣﯾﮐﻧم:
اول -اﻗﺎی ﻏﻧﯽ ﻣﯾﻔﺮﻣﺎﯾد»:درﯾن اواﺧﺮ ﻋده ای از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﯾﺮون از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﻠﺳﮥ ﻟﻧدن را ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺷﺧﺻﯾت ادﺑﯽ و ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﯾن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی
ﮐﺷور را ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار داده و ھﺗک ُﺣﺮﻣت ﮐﺮده اﻧد و ﺗﺎ ﺳﺮﺣدی اﯾن ﺣﻣﻼت ﭘﯾش
رﻓﺗﻪ ﮐﻪ اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺳﺮآﻣد ﺷﻌﺮ و ادب دری را ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻠﮐﻪ در
ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ و دری/ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،ﺑﻪ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ ﻣﺗﮫم ﻧﻣوده اﻧد ،اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺑس
ﺑﺰرگ و ﺑدون اﺛﺑﺎت ﺟﺮم ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﻪ دﻻﯾل ذﯾل ﺑﺮ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ وارد ﮐﺮد.
ﭼﻧﯾن اﺗﮫﺎﻣﯽ ﺗﻧﮫﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺮ ﮐﺳﯽ وارد ﺷود ﮐﻪ ﻣﺮاﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺧود را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد و ﺑﺎ اﺳﻧﺎد و ﺷواھد ﺑﻌد از طﯽ ﻣﺮاﺣل ﻣﺣﺎﮐم ،ﻣﺗﮫم ﻣﺣﮐوم ﮔﺮدد ....وﻟﯽ
اﯾﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺷﺧﺻﯾت اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺗﯽ و ﺑﺮ ﮐﺮاﻣت اﯾﺷﺎن ﺗﺟﺎوز
ﮐﺮده اﻧد« .
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دراﯾن ﭘﺮﮔﺮاف دواﺷﺗﺑﺎه ﯾﺎ ﻏﻠط ﻓﮫﻣﯽ ﺑﭼﺷم ﻣﯾﺧورد :اول اﯾﻧﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود":
ﺷﺧﺻﯾت ادﺑﯽ و ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﯾن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی ﮐﺷور را ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﻗﺮار داده و ھﺗک
ُﺣﺮﻣت ﮐﺮده اﻧد «.ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻋﺮض آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ رﺳﺎﻧﯾده ﺷود ﮐﻪ ھﯾﭻ ﯾﮐﯽ ازآﻧﮫﺎی ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻠﯾﻠﯽ ﻗﻠم اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺷﯾده اﻧد ،ﺑﺮ ﺑﻌد ادﺑﯽ و ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺮﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی
وﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی او ﺑﺮادﺑﯾﺎت دری ﺑﺣث ﻧﺮاﻧده اﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺮﻋﻣﻠﮐﺮدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺗوﺟﻪ
داﺷﺗﻪ اﻧد،وﻟﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﻣداﺣﯽ ھﺎی او را از ﺣﺎﮐم ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺿﯾﺎء اﻟﺣق اﯾن دﺷﻣن
درﺟﻪ اول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﻣﺣﮐوم ﮐﺮده اﻧد وﺻدھﺎ ﺗن از روﺷﻧﻔﮐﺮان و وطﻧﭘﺮﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ
اﯾن ﺷﻌﺮﺧﻠﯾﻠﯽ را ﺧواﻧده اﻧد ،وی را ﺗﻘﺑﯾﺢ ﮐﺮده وﻣﯾﮐﻧﻧد وھﺮاﻓﻐﺎن دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺰ اﮔﺮ ذره ای
اﺣﺳﺎس وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺧﻠﯾﻠﯽ را ﺑﺧﺎطﺮاﯾن ﺳﺗﺎﯾش ﺑﯾﺟﺎﯾش ﻣﺣﮐوم وﺗﻘﺑﯾﺢ
ﻣﯾﮐﻧد ،اﯾﻧﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ اﯾن ﺷﻌﺮ ﺧﻠﯾﻠﯽ را ﭘﺳﻧدﯾده و در ﭘﮫﻠوی ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ
وﻣﯾﺧواھد ﺳﺮﺳﺟده در ﭘﺎی دﺷﻣن وطن ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺳﺎﯾد ،ﻧﻣﯾداﻧم ﺑﺮاﯾش
دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧطﺎب ﮐﻧم ﯾﺎ دوﺳت ﺿﯾﺎء اﻟﺣق؟
ﻏﻠط ﻓﮫﻣﯽ دوم ﻣداﻓﻊ ﺧﻠﯾﻠﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺗﺟﻠﯾل از ﺣﺑﯾب ﷲ
ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب)ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن( ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧظﺮ ﻣن ﺑﺣث
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺗﺟﻠﯾل از ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد.
وﻧﻘد ﺑﺮﺧﻠﯾﻠﯽ وﮐﺗﺎب او
ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ،ﺑﺣث وﻧﻘد ﺑﺮﺧﻠﯾﻠﯽ در اداﻣﮥ ﻧﻘد ﺑﺮﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺗﺟﻠﯾل ازﮐﻠﮐﺎﻧﯽ در ﭘورﺗﺎل
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ،از ﮐﺗﺎب »ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن« ﮐﻪ در ﺗوﺻﯾف ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ ،
آن دزد ﻣﻌﺮوف ﺳﺮﮔﺮدﻧﻪ وآﻟﮥ دﺳت اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺮﺿد اﻗداﻣﺎت ﻣدﻧﯽ رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ ﻧوﺷﺗﻪ
ﺷده،آﻏﺎزﮔﺮدﯾد .وﻣن ﺷﺧﺻًﺎ در ﺻدد ﺑﺮآﻣدم ﺗﺎ ﻋﻠت ﻧﮔﺎرش ﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ را درﯾﺎﺑم ﮐﻪ
اﯾﻧک ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی آن ﻋده ای از ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎﻓﺗﮔﺎن ﭘﺮوان وﮐوھﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن ﺑﺮای ﺗﺛﺑﯾت
ﺟﺎﯾﮐﺎه ﺣﺑﯾب ﷲ درﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺣﻔﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑودﻧد .ﻣﺣﻔل ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ در ﻟﻧدن
ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی اﻧدرزھﺎی ﺳﺧت زﯾﺎﻧﺑﺧش ﮐﺗﺎب ﻋﯾﺎری از ﺧﺮﺳﺎن ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺗدوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺗﺎ
ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد ﮐﻪ ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ  ،دزد ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮐﻪ ﻋﯾﺎری از ﺟﻣﻠﻪ ﻋﯾﺎران ﺧﺮاﺳﺎن ﺑوده
اﺳت وھﺮﻗدرﻏﺎرت وﭼﭘﺎول وﺗﺟﺎوزی ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺎل وھﺳﺗﯽ وﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل در ﻣدت ٩
ﻣﺎه ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود اﻧﺟﺎم داده اﺳت  ،از روی اﺧﻼق وﻣﺳﻠک ﻋﯾﺎری ﺑوده ﻧﻪ از روی
ﺟﮫﺎﻟت وﻧﺎداﻧﯽ وﺑﯾﺳوادی وﺧﺻﻠت درﻧده ﺧوﺋﯽ وﻓﻘﺮ ﻓﺮھﻧﮔﯽ دار ودﺳﺗﮥ ﺣﺑﯾب ﷲ
ﮐﻠﮐﺎﻧﯽ؟؟؟ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳت درازی ﺑﺮ ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم وﻏﺎرت وﭼﭘﺎول ھﺳﺗﯽ دﯾﮔﺮان
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دور از رﺳم وآﺋﯾن ﻋﯾﺎری و ﺟواﻧﻣﺮدی در ﺧﺮاﺳﺎن زﻣﯾن ﺑوده اﺳت.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾن ﮐﺗﺎب
ﺑﻪ ﭘﯾﺮوان ﺧﻠﯾﻠﯽ ﯾک ﺟﺮﺋت ﻏﯾﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯾن وﺗﺰرﯾق ﮐﺮده اﺳت.
اﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﺗﻣﺳک ﺷﺎن ﺑﺮﻣﺎده ای از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﯾک ﺗﻣﺳک ﺑﯾﮫوده اﺳت ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺣﺎﻓظ ﻗﺎﻧون وﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻﺋوﻧﯾت
ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﻧدارﻧد ،ﺷﻣﺎ آن ﻗﺎﻧون را ﮐﻪ ﺣق دادن رأی را از ﻣﺎ ﺳﻠب ﮐﺮده،
ﺑﺮخ ﻣﺎ ﻧﮐﺷﯾد واﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻣﻔت را ﺑﻪ ﻣﺟﺎھدﯾن وﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن وﯾﺮاﻧﮔﺮ ﮐﺎﺑل وﺗﻌوﯾذ ﻧوﯾﺳﺎن
واوﺷﺑﺎﻧﯽ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ دوھﻔﺗﻪ ﻗﺑل ﺟﺎن ﯾک دﺧﺗﺮ ﻣظﻠوم وﺑﯾﮔﻧﺎه را ﺑﺷﮐل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ای
در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﮔﺮﻓﺗﻧد.
ﺑﺮای ﭘﮋوھﺷﮔﺮﯾﺎ ﻣﺣﻘق ھﻧﮔﺎم ﺑﺮﺧورد ﺑﺎ ﯾک ﺳﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﮔﺮآن ﺳﻧد درﮐﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎ
ﻣﺟﻠﻪ ای وﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ای وﯾﺎ درﯾک رﺳﺎﻧﻪ اﻟﮐﺗﺮوﻧﯾﮐﯽ ﯾﺎ آرﺷﯾف دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ وﯾﺎ
ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﻪ ای ﺛﺑت و راﺟﺳﺗﺮ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن ﻣﻧﺑﻊ ﺳﻧد،آﻧﺮا
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده وﺗﺣﻠﯾل ﻗﺮار ﺑدھد وﺿﺮورﺗﯽ ﻧدارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺛﺑﯾت اﺻﺎﻟت ﺳﻧد ﻣﻧﺗظﺮ
ﻓﯾﺻﻠﮥ ﻣﺣﮐﻣﻪ ای ﺑﻧﺷﯾﻧد .ھﻣﻪ ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺧورد ﺗﺎ ﺑﺰرگ
آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺷﻧد ﺑﺎ ھﻣﯾﻧﮔوﻧﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اﯾﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮔوﺋﯾد» ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺳﯽ از ﺳوی
ﻣﺣﮐﻣﮥ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺣﮐوم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد،ﮐﺳﯽ ﺣق ﻧدارد وی را ﻣﺟﺮم ﯾﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر ﺑﮔوﯾد«،
ﻣوﻗﻊ ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺮﻣﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری وﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐت ورزﻧد
واﻣﺮوز در ﭘﺎرﻟﻣﺎن وﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد دوﻟﺗﯽ ﺗﺎ ﺳطﺢ ﻣﻌﺎوﻧﯾن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری وﻣﻌﺎوﻧﯾن
رﺋﯾس اﺟﺮاﺋﯾﻪ ﮐﺷور و واﻟﯾﺎن ﻣﻘﺗدرﺟﺎ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد و ﺑﺮظﻠم وﺟﻧﺎﯾت وﺗﺟﺎوز و ﺛﺮوت
اﻧدوزی ﺧود دوام ﻣﯾدھﻧد .ﺗﺟﺮﺑﻪ  ١٤ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻧﺷﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ اﺷﺧﺎص

ﺧﺎﯾن وﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ﺑدون ﯾک ﺣﮐوﻣت ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺗدرھﺮﮔﺰ

ﺗدوﯾﺮﻧﺧواھد ﺷد،واﯾن وظﯾﻔﮥ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن رﺳﺎﻟﺗﻣﻧد وﻣؤرﺧﯾن ﺑﺎ وﺟدان اﺳت ﺗﺎ ﭼﮫﺮه
ھﺎی ﺧﺎﯾﻧﯾن ﺑﻪ ﻣﻠت وﮐﺷور را ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣﺎﯾد وﺑﻪ آﯾﻧدﮔﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﻧد.ای ﮐﺎش ھﻣﯾن
ﺳﻧد ﺧﯾﺎﻧت ﺧﻠﯾﻠﯽ در ﯾک ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺑﯾطﺮف ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﻣطﺮح ﻣﯾﮔﺮدﯾد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﯾﺎﻧت او
ﺗﺛﺑﯾت واﻋﻼم ﻣﯾﺷد،ﻻ اﻗل ﻧﻌش او را از ﭘﺎی ﻣﻘﺑﺮۀ ﺳﯾد ﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐﺎن ﭘس ﻣﯾﮐﺮدﻧد و
درھدﯾﺮۀ آﺑﺎﺋﯾش درﺣﺳﯾن ﮐوت ﺑﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﭘﺮدﻧد،وﺟﺎی او را ﺑﻪ اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺷﺎﮔﺮد
ﺳﯾد ﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣﻣودطﺮزی ﻣﯾدادﻧد ﮐﻪ ﺛﻣﺮۀ ﮐﺎر وﺗﻼش او ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﺟﻧﺑش ﻣﺷﺮوطﯾت دوم وﺗوﺳط اﯾن ﺟﻧﺑش ﺣﺻول اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور اﺳت .واﮔﺮﺧﻠﯾﻠﯽ
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ازاﯾن ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺑﺮاﺋت ﻣﯾﮔﺮﻓت ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﯾن اﺳﻧﺎد در ﮐﺗﺎﺑﮫﺎ ورﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎطل
ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷد ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺎ ھم از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎﻧش ﻣﻌذرت ﻣﯾﺧواﺳﺗﯾم ،ﻣﮔﺮ اﻓﺳوس ﮐﻪ ھﯾﭼﮔﺎه
ﻣﺣﮐﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺛﺑت واﻋﻼم ﺟﺮم ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران وﺧﺎﯾﻧﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺷﻣول ﺧﻠﯾﻠﯽ ھﺎ داﯾﺮﻧﺧواھد
ﺷد وﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣق ﺧود را ﺑﺣﯾث وﮐﯾل دﻋوای ﮐﺳﯽ ﺟﺎ زده اﯾد ﮐﻪ ارزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
واﻧﺳﺎﻧﯽ وی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺮاﺳت.
واﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻧﮔذرم ﮐﻪ وﻗﺗﯽ »اﺳﺗﺎد ﺳﺧن،ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺷﻣﺎ« ﺑﻪ ﺧود ﺣق ﻣﯾدھد ﺗﺎ
وطﻧم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺧﺎطﺮﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﮔذارد وآﻧﺮا در زﯾﺮﭘﺎی
ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﺑﯾﻧدازد ،ﻣن ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ »ﺑﺮﮐﺮاﻣت« آن ﺳﺧﻧﺳﺮای ﻣداح وﭼﺎﭘﻠوس »ﻓﺎﻗدﮐﺮاﻣت«
ﺗﺟﺎوزﺧواھم ﮐﺮد ،ﺑﻠﮐﻪ ھﺮﮐﻠﻣﻪ ﺗﻠﺧﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻧﺎم ھﺗک ﺣﺮﻣت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت
را ﻧﺛﺎرش ﺧواھم ﻧﻣود وازﮐﺳﯽ ﺑﺎﮐﯽ ھم ﻧدارم.
دوم-آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ ،ﺑﺮای ﮐم ارزش ﺟﻠوه دادن اﯾن اﻗدام ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮥ ﺧﻠﯾﻠﯽ] ﺗﺷوﯾق
دوﻟت ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن[ ازﺟﺮم وﺟﻧﺎﯾﺎت اﺣﺰاب ﺧﻠق وﭘﺮﭼم
وﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد وﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ »اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﺮ اﻧﺳﺎن
دﯾﮔﺮ ﺳﮫو و اﺷﺗﺑﺎه ﮐﺮده اﺳت زﯾﺮا اﻧﺳﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺧطﺎ اﺳت .و ﺣﺗﯽ ﺷﺎﯾد ﺷﻘﺎوت ھم
ﮐﺮده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺗﺑﺎھﺎت او در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﺷﻘﺎوت ھﺎی
ﮐﻪ ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻔت ﺛور از طﺮف رھﺑﺮان و ُﻋﻣﺎل رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺗوﺳط ﯾک ﻋده از رھﺑﺮان و ﭘﯾﺮوان ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺗﮐﺎب
ﺷده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗب ﮐﻣﺗﺮ و ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﻧﯾﺳت«.
دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺣث روی ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﮫﺎ وﺷﻘﺎوﺗﮫﺎ رھﺑﺮان اﺣﺰاب ﺧﻠق
وﭘﺮﺟم وﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮫﺎدی وﭘﯾﺮوان ﺷﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺟﻧﺎﯾت وﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﯾک ﻋﻣل ﺷﺧﺻﯽ
اﺳت وھﺮﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮐب ﺟﻧﺎﯾت ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧﺗﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﺰد ﻣﺮدم وﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎﺳﺧﮔوﺑﺎﺷد .ھﯾﭼﮐﺳﯽ ازﺟﻣﻠﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺗﻘﺎد از ﺧﻠﯾﻠﯽ در ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﯽ وی ﭘﺮداﺧﺗﻪ
اﻧد ،در دﻓﺎع از ﺟﺮم وﺟﻧﺎﯾت ھﺎی رھﺑﺮان اﺣﺰاب ﺧﻠق وﭘﺮﭼم ورھﺑﺮان ﺗﻧظﯾم ھﺎی
ﺟﮫﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﻧﺧﺎﺳﺗﻪ اﻧد ،اﻗﺎی ﻏﻧﯽ وﺧواﻧﻧدﮔﺎن ارﺟﻣﻧد اﯾن ﭘورﺗﺎل ﺷﺎھد
اﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺣد اﻗل ﺳﺎل دوﺑﺎر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت  ٢٧دﺳﻣﺑﺮ)روز ﺗﺟﺎوز ﻗﺷون ﺳﺮخ( وروز ٢٧
اﭘﺮﯾل ﻣطﺎﺑق  ٧ﺛور روز ﮐودﺗﺎی ﺷوم ﺛور ،ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی در ﺗﻘﺑﯾﺢ رھﺑﺮان ﺣﺰب ﺧﻠق
وﭘﺮﭼم در ھﻣﯾن ﭘورﺗﺎل ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﻣﯾﺮﺳد و در روز ھﺷﺗم ﺛور ﻧﯾﺰ از رھﺑﺮان ﺗﻧظﯾم ھﺎی
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ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ ﮐﺎﺑل را ﺑﺧﺎﮐدان ﻣﺑدل ﮐﺮدﻧد ﻧﯾﺰ ﻧﮐوھش ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد ،ولی چرا نبايد
ازخليلی بخاطر اقدامات ضد ملی اودر حق وطن ما انتقاد نشود؟
آﯾﺎ ﻣﮔﺮ ھﻣﯾن ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻧﺑود ﮐﻪ ﻗﺑل از اﺣﺰاب ﺧﻠق وﭘﺮﭼم وﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی،
دوﺑﺎر ﻗﺻد ﻧﻣود ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺟﺰﯾﻪ و ﻧﺎﺑود ﻧﻣﺎﯾد و ﺧود ازاوج ﺧودﺧواھﯽ ،ﺗﺑﺎھﯽ
اﯾن ﮐﺷور را ﺑﻪ ﻧظﺎره ﺑﻧﺷﯾﻧد؟
ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮐﻧم ﭘس از ﻣﺮﺣوم داﮐﺗﺮ ﮐﺎروان ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ٢١ﺻﻔﺣﻪ ای در رد ﮐﺗﺎب
"ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن " ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻧوﺷت ،دوﻣﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﺣﺳﺎس وﺑﯾدار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻗﺎی
اﺣﺳﺎن ﻟﻣﺮﻣﻘﯾم ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ در  ٢٠٠٩ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺣﻘﻘﺎﻧﻪ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺧﻠﯾﻠﯽ وﭘدرش ﻧوﺷت و در ﺳﺎﯾﺗﮫﺎی »اﺻﺎﻟت« و»ﭘﯾﺎم اﻓﻐﺎن« و»ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫﻪ« وﺷﺎﯾد
دﯾﮔﺮﺳﺎﯾﺗﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔذاﺷت .ﺑﺮطﺑق اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﻘل ﻗول ھﺎﯾﯽ ازﻋﺰﯾﺰ آرﯾﺎﻧﻔﺮ،ﻣﺗﺮﺟم
ﻣوﻓق از ﻣﻧﺎﺑﻊ روﺳﯽ

در آن ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت،ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﯾک ﺑﺎر در

اﮐﺗوﺑﺮﺳﺎل  ١٩٢٩ﻣﯾﺧواﺳت وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎ ھﻧدوﮐش ﺟدا وﺣﮐوﻣت ﺧود
را اﻋﻼن ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ روﺳﮫﺎ ﺣﮐوﻣت او را ﺑﺮﺳﻣﯾت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .وی دﻟﯾل اﯾﻧﮐﺎر را
ﺑﺮای روﺳﮫﺎ واﺑﺳﺗﮔﯽ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﮐﻪ دﺷﻣن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ورﻗﯾب اﺳﺗﻌﻣﺎری روﺳﮫﺎ
ﺑودﻋﻧوان ﮐﺮده ﺑود،وﻣوﺿوع را ﺑﻪ اطﻼع ﻗوﻧﺳﻠﮔﺮی ﺑﻠﺷوﯾک ھﺎ درﻣﺰارﺷﺮﯾف
ﺧﺑﺮداد ،آﻣﺎ از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻧﺮال ﻧﺎدرﺧﺎن درﮐﺎﺑل ﺑﺳﺎط ﺣﮐوﻣت ﺳﻘوی را ﺑﺮﭼﯾده وﺧود
زﻣﺎم ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ،روس ھﺎ ﺑﻪ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻟﺑﯾک ﻧﮔﻔﺗﻧد وﯾک ھﻔﺗﻪ
ﺑﻌد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﺣﺑور ﺷد ﺑﻪ ﺗﺎﺷﮐﻧد ﻓﺮار ﻧﻣﺎﯾد١.

ﺑﺎردوم ﺧﻠﯾﻠﯽ درﺳﺎل  ١٩٧٥ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻧوز ﺳﻔﯾﺮﺑﺮﺣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در درﻋﺮاق
ﺑود ،ﺑﻌد از ﺳﻔﺮداودﺧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﻗﺻد ﻧﻣود ﺗﺎ زﻋﺎﻣت اﯾﺮان را ﺑﺮای اﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﯾن ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾﺮان را ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﺧود ﻣﯽ
ﺷﻣﺎرﻧد،ﺗﺮﻏﯾب ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ اوﻟﯾﺎی اﻣور اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾن ﺧوش ﺧدﻣﺗﯽ ھﺎی وی
وﻗﻌﯽ ﻧﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺮاﯾن ﺳﻧد ﺧﯾﺎﻧت ﺧﻠﯾﻠﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت
وآﻧﺮا در دﺳﺗﺮس اﻓﮐﺎر ﻋﺎﻣﮥ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﻗﺮار داد .اﯾن ﺳﻧد ﺑﺮای اوﻟﯾن ﺑﺎر در اﮔﺳت ﺳﺎل

 -١اﺣﺳﺎن ﻟﻣر،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋزﯾز آرﯾﺎﻧﻔرــ رازھﺎی ﺳرﺑﻪ ﻣﮫر ﺗﺎرﯾﺦ دﭘﻠﻣﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﯾﻣﻪ
ﻧﺧﺳت ﺳده ﺑﯾﺳﺗم) .آﻏﺎززﻧدﮔﯽ ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ( اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن آﻧﻼﯾن،ﺟﻧوری ٢٠١٥
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 ٢٠٠٧در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد وﺑﺣﯾث ﺳﻧد ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯾﻠﯽ
رﺳﺎﻧﻪ ای ﮔﺮدﯾد وﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﻋﯾن ﺳﻧد در ﻣﺟﻠﮥ آﺋﯾﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺷﻣﺎرۀ  ( ۱۰۵ﺑﻪ ﻧﺷﺮ
رﺳﯾد وﻧوﯾﺳﻧده ﻋﯾن ادﻋﺎ را ﺗﮐﺮار ﻧﻣود .ھﻣﯾن ﺳﻧد در ﺳﺎﯾت »راوا« ﻧﯾﺰﺑﺎ ﯾک ﺗﺑﺻﺮۀ
ﻗوی وھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد وھﻣﺎﮐﻧون در آن ﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ اﺳت.
ودر ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﻌﻧﯽ  ٢٠١٥وﻗﺗﯽ ﻣن ﻣﻘﺎﻟﻪ ای »ﭼﺮا اﺳﺗﺎدﺧﻠﯾﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﻋﯾﺎری
از ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧوﺷت؟« آﻧﺮا از روی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺷﺮ ﺷده ﺳﯾد ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی در ﭘورﺗﺎل
ً
ﻣﺟددا ﺑدﺳت
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن و ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ آن ﺑﺎ ﺳﻧد ﻣﻧﺗﺷﺮه درﺳﺎﯾت اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ »راوا«
ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮدم وﻣﺗن ﺳﻧد را ﻧﯾﺰ ﻧﻘل ﮐﺮدم ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﻣﺷﮐﻠﯽ درﻣطﺎﻟﮥ ﺳﻧد ﻓوﺗوﮐﺎﭘﯽ
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،آﻧﺮا از روی ﻧﻘل آن ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾد.
ﻧﮐﺗﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺗﺧوان ھواداران ﺧﻠﯾﻠﯽ اﺛﺮ ﮐﺮده اﺳت ،اﻓﺷﺎی ھﻣﯾن
ﺳﻧد اﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾد:ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ١٣٥٤ش ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در
ﺑﻐداد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده وازﺳﻔﯾﺮاﯾﺮان)آﻗﺎی ﺷﮫﯾد زاده( ﺧواﺳﺗﻪ ﺑود ﺗﺎ زﻣﯾﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗش را ﺑﺎ
ﺷﺎه اﯾﺮان درﯾﮐﯽ ازﺷﮫﺮھﺎی ھم ﻣﺮز ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻓﺮاھم ﮐﻧد .او ﺑﺻﺮاﺣت ﯾﺎد آور ﺷده ﮐﻪ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾﺮان را ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﺧود ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد و اﮔﺮ ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻟﺷﮐﺮ ﺑﮐﺷد ،ﺗﻣﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازاﯾن ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧواھﻧد ﻧﻣود،و
ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻣﻠﻪ اﯾﺮان ﻧﺧواھد دﯾد .ﺳﻧد درﺧواﺳت
ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ درﮐﺗﺎب ﺧﺎطﺮات اﺳدﷲ ﻋﻠم وزﯾﺮ درﺑﺎر اﯾﺮان ﺛﺑت ﺷده اﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﮐﺎﭘﯽ
ﻣﮐﺗوب ﻣﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﻔﯾﺮ اﯾﺮان در ﺑﻐداد ﮐﻪ ﻋﻧواﻧﯽ وزارت درﺑﺎر ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾﺮان
ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷده  ،درﺷﻣﺎره  ۱۰۵ﻣﺟﻠﻪ آﺋﯾﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻧﯾﺰ در اﮔﺳت  ۲۰۰۷در ﺳﺎﯾت
اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن وﺳﺎﯾت راوا ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده اﺳت.
ﺳوم-آﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ آﺧﺮﯾن راه ﻧﺟﺎت ﺧﻠﯾﻠﯽ از اﯾن رﺳواﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺿﻌف
اﻣﻼء واﻧﺷﺎء ﺳﻧد داﻧﺳﺗﻪ ﻣﯾﮔوﯾد »:وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺗن اﯾن ﺳﻧد ﻧظﺮ اﻧداﺧﺗﻪ ﺷود دﯾده ﻣﯽ ﺷود
ﮐﻪ در آن اﻏﻼط اﻣﻼﺋﯽ و اﻧﺷﺎﯾﯽ زﯾﺎدی وﺟود دارد]درﮐﺟﺎ وﭼﻧد ﺗﺎ اﻏﻼط اﻣﻼﺋﯽ؟
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ[ ﺑﻌﯾد ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳد ﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﭼﻧﯾن ﺳواد ﮐﻣﯽ داﺷﺗﻪ ﺑوده
ﺑﺎﺷدوﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﻏﻼطﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﺳدﷲ ﻋﻠم وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺷﺎه اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷد«.
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣن اﻗﺎی ﺳﻔﯾﺮ اﯾﺮان ﭘﯾﺎم ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑطورﮐﺎﻣل و ﺑدون
اﺑﮫﺎم ﺑﻪ اوﻟﯾﺎی اﻣوردوﻟت ﺧود اطﻼع داده اﺳت .وﻣﺗن ﺳﻧد از ﻟﺣﺎظ اﻣﻼء واﻧﺷﺎی ﺧود
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ﺑﺎ اﻏﻼط اﻣﻼﺋﯽ ﮐﻣﺗﺮی از اﻣﻼء اﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ ﺗﺣﺮﯾﺮ ﺷده اﺳت .آﻗﺎی ﻏﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮥ
دو ﺻﻔﺣﻪ ای ﺧود ﮐﻠﻣﮥ "اﺳطوره" را ﺑﺻورت "اﺳﺗوره" وﮐﻠﻣﮥ "ﻣذﻣت" را
ﺑﺻورت"ﻣﺰﻣت" ﻏﻠط ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت وﮐﻠﻣﺎت دﯾﮔﺮی ھم در ﻧوﺷﺗﻪ ﺷﺎن از ﻟﺣﺎظ
اﻧﺷﺎءﻏﻠط اﺳت ،ﻣﺛﻼً »ھﺗگ ﺣﺮﻣت«  »،ﺑﻪ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎ« و » «١٩٧٣ﮐﻪ ﺻورت درﺳت
آﻧﮫﺎ» :ھﺗک ﺣﺮﻣت« و»ﺑﻪ ﻧﺣوی از آﻧﺣﺎء« و ﺳﺎل »١٣٥٤ =١٩٧٥ش« اﻧد وﻟﯽ اﯾن اﻏﻼط
ھﺮﮔﺰ ﻣﻌﻧﯽ وﻣﻔﮫوم ﻋﺑﺎرت او را ﺗﻐﯾﯾﺮداده ﻧﻣﯾﺗواﻧد .اﻓﺰون ﺑﺮاﯾن ﺑﺮای ﯾک ﻣﺣﻘق
ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﻼء واﻧﺷﺎء وادﺑﯾﺎت ﺳﻧد ﻣﮫم ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ ﭘﯾﺎم ﺳﻧد ﻣﮫم اﺳت .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت
ﮐﻪ اﻗﺎی ﻏﻧﯽ وﯾﺎران دﯾﮔﺮش ﻧﻣوﻧﮥ دﯾﮔﺮی از ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﻔﯾﺮﻣذﮐور را ﺗﺎ ﮐﻧون اراﺋﻪ
ﻧداده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗوان ﺑﺮاﺻﺎﻟت ﺳﻧد ﺷک ﻧﻣود.ﺳﻧد را ﯾک ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ﺑﺎ ھم ﻣﯾﺧواﻧﯾم:

ﻣﺗن ﺗﻠﮔﺮاف ﻓوق ﺑﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرت آﻏﺎز ﺷده واداﻣﻪ ﻣﯾدھد:
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دربار شاھنشاھی
ادارۀ رمز ومحرمانه
کشف تلگراف رمز سفارت شاھنشاھی ايران -بغداد
جناب آقای اسدﷲ علم وزيرمحترم دربار شاھنشاھی
ﻣﺣﺗﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺗﺣﺿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﺷب ﮔذﺷﺗﻪ اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾل ﷲ ﺧﻠﯾﻠﯽ
ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﻐداد ﺑدﯾدار اﯾﻧﺟﺎﻧب آﻣد .ﺻﺣﺑت ازوﺿﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻣوﻗﻌﯾت رژﯾم
ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯾش آﻣد.ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ازﮐﻣﺎل ﺗﺄﺛﺮ ﺑود اظﮫﺎرداﺷت ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
آﯾﻧدۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺎرﯾک وﻧﮔﺮان ﮐﻧﻧده اﺳت واﮔﺮ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭘﺎی ﺳﺮدار داودﺧﺎن
ازﻣﯾﺎن ﺑﺮود ھﯾﭻ ﺷﮐﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﮐﺷور ﺑﭼﻧگ ﻋﻧﺎﺻﺮ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺧواھد اﻓﺗﺎد و ﮐﺎر
ﯾﮐﺳﺮه ﺧواھد ﺷد .ﮔﻔت ﯾﮔﺎﻧﻪ راه ﻧﺟﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دﺳت اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾﺮان
اﺳت .ﻣﺮدم وطن ﭘﺮﺳت وﺷﺎھدوﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﺷم ﺑﮐﻣک وﯾﺎری ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ او
ً
ﮐﺮارا درﻣﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾﺮان
را ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﺧود ﻣﯾداﻧﻧد دوﺧﺗﻪ اﻧد .ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺷﺮف ﻋﺮض ﻣﺑﺎرک ﻣﻠوﮐﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﯾده اﺳت
را ﭘﺎدﺷﺎه وﻣﺧدوم ﺧود ﺧواﻧد و ﮔوﯾﺎ
ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﮐﺎﺑل وﻗﻧدھﺎر وﺿﻌﯽ ﺷﺑﯾﻪ ﺳﻣﺮﻗﻧد وﺑﺧﺎرا ﭘﯾدا ﮐﻧد وﺿﻊ ﻣﺷﮫد وﺑﺟﻧورد
ﭼﻪ ﺧواھد ﺑود .ﮔﻔت آﯾﻧدۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﯾﺮان وﺳﺎﯾﺮ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺎﯾن ﺑﺳﺗﮔﯽ دارد
وﯾﮔﺎﻧﻪ ﮐﺳﯾﮐﻪ ﻣﯾﺗواﻧد آﯾﻧدۀ اﯾن ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از اﮐﻧون ﺑﺮاه راﺳت
رھﺑﺮی ﮐﻧد و از ﺳﻘوط آن ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﺑﻌﻣل آورد ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻣﻌظم اﯾﺮان اﺳت.
ﮔﻔت ﭼﻪ ﺑﺳﺎ ﮐﻪ ﺳﺮدار داودﺧﺎن ھم در ﺑﺎطن ﺧود ﺑﯽ ﻣﯾل ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺿﻊ
ً
ﻣﺟددا ﻣﺳﺗﻘﺮ ﺷود ،زﯾﺮا او ﻧداﻧﺳﺗﻪ ﭘﺎ در راھﯽ
دﮔﺮﮔون ﺷود و رژﯾم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در آن
ﮔذاﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﻣﺷﮐل ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧود و ﻣﯾﮫن ﺑﺑﺎر آورده اﺳت .ﮔﻔت اﯾن ﻣطﻠب را
ﺻﺮﯾﺣﺎ ًﻣوﻗﻌﯽ ﮐﻪ داودﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﻐداد آﻣده ﺑﺎو ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﻟﯾﮐن اوﺟواﺑﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ او
ﺑدھد .ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﯽ ﺻﺣﺑت ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﻧﮐﺗﻪ را ﺑﺎزﮔو ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
از ﺑﯾن رﻓﺗن داودﺧﺎن وﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در داﻣﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺰم ﺗﻣﺎم ﻣﻧطﻘﻪ در ﺧطﺮﺧواھد
اﻓﺗﺎد واز ھم اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮐﺮ ﭼﺎره ﺑود .داودﺧﺎن زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوﯾدان ﻧدارد وﻋﻧﺎﺻﺮ ﻣﻔﺳده
ﺟو ﻣﺗﺮﺻد از اﯾﺮان رﻓﺗن ھﺳﺗﻧد .ﺑﺮای ﻣﺰﯾد آﮔﺎھﯽ ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﭼون
ظﺮف اﯾن دو ﻣﺎه اﯾن دوﻣﯾن ﺑﺎر ﺑود ﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﯾدن اﯾﻧﺟﺎﻧب آﻣد واﯾن ﻣطﻠب را
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اظﮫﺎر ﻣﯾداﺷت ﺑﺮای اﯾﻧﺟﺎﻧب ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻل ﺷد ﮐﻪ ﻣﺎﯾل اﺳت ﻣوﺿوع ﺑﻪ ﺷﺮف ﻋﺮض
ﻣﺑﺎرک ﻣﻠوﮐﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﯾده ﺷود ﻟذا ﻣﻧﻐﯾﺮ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺟوﯾﺎی ﻧظﺮ او در ﺑﺎرۀ ﮔﺰارش اظﮫﺎراﺗش
ﺑﺗﮫﺮان ﺷدم ﺑﺎ ﻗﯾد ﻗﺳم ازاﯾﻧﺟﺎﻧب ﺧواﺳت ﮐﻪ ﻋﺮاﯾﺿش ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺷﺮف ﻋﺮض ﻣﺑﺎرک ﺷﺎھﻧﺷﺎه رﺳﺎﻧﯾده ﺷود واﺣدی ﻏﯾﺮ از آن اطﻼع ﭘﯾدا
ﻧﮐﻧد .ﮔﻔت ظﺮف ده روز آﯾﻧده ﻗﺻد ﻣﺳﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺷﺎه را دارد اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺗﯽ ﻓﺮاھم
ﺷد ﮐﻪ ﻣﯾﺧواﺳت ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣطﻠوب ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷد .ﮔﻔت در ﻧﺎﻣﻪ ای
ﮐﻪ ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای او ﻣﺮﻗوم داﺷﺗﻪ اﯾد اﺷﺎره ﻓﺮﻣوده اﯾد ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻗﺑﻠﯽ او ﺑﺎﯾﺮان
اﮔﺮ از ﭘﯾش ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾم ﮐﻪ او ﮐﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد ﻣﻣﮐن ﺑود ﺗﺮﺗﯾب ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻓﺮاھم ﻣﯾﺷد .ﺑﮫﺮﺣﺎل
اﺳﺗﻧﺑﺎط اﯾﻧﺟﺎﻧب اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎﯾل اﺳت در ﻣﺣﻠﯽ ﻏﯾﺮ از ﺗﮫﺮان ﺗوﻓﯾق زﯾﺎرت
ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ را ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾد .ﭼون ﻣﻌﺗﻘد اﺳت آﻣدن او ﺑﺗﮫﺮان وﺷﺮﻓﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯾﺷﮔﺎه ﻣﺑﺎرک
ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﻣﻣﮐن اﺳت ﺗﻐﯾﯾﺮاﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺎورد .ﻣطﻠﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯾﺮ ﺿﻣن ﺻﺣﺑت
داﻧﺳﺗﻪ ﯾﺎ ﻧداﻧﺳﺗﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﻧظﺮ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺷﺎﯾﺎن ﮐﻣﺎل ﺗوﺟﻪ اﺳت آن ﺑود ﮐﻪ
ﮔﻔت ھم اﮐﻧون ھﺮ روز ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓﺎﻏﻧﻪ ﺟﮫت ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﮐﺎر واﻣﺮار ﻣﻌﺎش
ﺑﺻورﺗﮫﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ آﯾﻧد واﯾﻧﮫﺎ ﻣﺗﺮﺻد آن ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا
ً
اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ را ﻋﻠﯾﻪ ﺣﮐوﻣت ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوﺟود
ﮐﺮده آﻧﮫﺎ را ﻣﺗﺷﮐل ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ
آورﻧد.ﺗﺮس او ازاﯾن اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺗﮫﺮان ﺑﯾﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺷﺑﮫﻪ ای در ﺑﺎرۀ او ﭘﯾدا ﺷود.
ﺑدﯾﮫﯽ اﺳت دراﯾن ﮔﻔﺗﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮاﺗﯽ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﻪ ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد از ﻟﺣﺎظ ﻋواﻗب ﺳوﺋﯽ
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺑﺎر آورد ﺑطورﻣﺟداﻧﻪ ﻣورد ﺗوﺟﻪ اوﻟﯾﺎی اﻣور واﻗﻊ ﺷود.
ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻋﺮض ارادت ﺷﮫﯾد زاده

١«٥٤ /١١/٢٧ -٢٨٨٠

اﯾن ﺳﻧد )ﺗﻠﮔﺮام ﺷﻣﺎره (۵۴/ ۱۱/ ۲۷ -۲۸۸۰ﯾک ﺗﻠﮔﺮام ﻣﺣﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳت ﮐﻪ
ﺧﯾﺎﻧت اﯾن ﺷﺎﻋﺮﭘﺮآوازه اﻣﺎ اﺑن اﻟوﻗت وﻓﺮﺻت طﻠب را ﺑﻪ ﭼﻧد دﻟﯾل ذﯾل ﺛﺎﺑت ﻣﯾﺳﺎزد:
 -١اﯾن ﺳﻧد ازاﯾن ﺟﮫت ﺑﺮای ﻣورﺧﯾن ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت ﮐﻪ ً
اوﻻ ﯾک ﺳﻔﯾﺮ آﻧﺮا
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾن ﻣﻘﺎم دوﻟت ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﮔﺰارش داده اﺳت وﺳﻔﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺷﺧص

)-١نقل متن سند از سايت افغان جرمن آنالين(اگست ٢٠٠٧
 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosawi_khalili.pdf
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اول ﻣﻣﻠﮐت ﺧود وﻣداﻓﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷورﻣﺗﺑوع ﺧود اﺳت ھﺮﮔﺰ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ رﺋﯾس
ﺟﻣﮫورﺧود ﮐﻪ از او ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد  ،دروغ ﺑﮔوﯾد وھوﺳﺎﻧﻪ ﻣطﻠﺑﯽ را ﺑﻪ اوﻟﯾﺎی اﻣور
ﺧود ﮔﺰارش ﺑدھد.
 -٢اﯾن ﺳﻧد دارای ﭼﻧﺎن اھﻣﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﻟﮫﺎ
آﻧﺮا درﺟﻣﻠﮥ اﺳﻧﺎد ﻣﮫم ﺧود ﻧﮔﮫداری ﮐﺮده اﺳت.
 -٣اﯾن ﺳﻧد ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻌد از ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ در اﯾﺮان ،وﺑﻌد از اﻧﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان
ً
ظﺎھﺮا
دﯾﮔﺮ زﻧده ﻧﺑود  ،در ﮐﺗﺎب ﺧﺎطﺮات اﺳدﷲ ﻋﻠم وزﯾﺮدرﺑﺎر ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾﺮان)ﮐﻪ
درﭘﺎرﯾس زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﺮد( درج وﻧﺷﺮﮔﺮدﯾده اﺳت.
 -٤ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺳﻧد ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﺳﻔﺎرت ﺧﻠﯾﻠﯽ در ﺑﻐداد ودوران ﻣﺎﻣورﯾت
اﻗﺎی ﺷﮫﯾد زاده ﺳﻔﯾﺮاﯾﺮان در ﺑﻐداد ھﻣﺧواﻧﯽ دارد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﯾک ﺳﻧد ﻣﻌﺗﺑﺮاﺳت.
 -٥اﯾن ﺳﻧد ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﻣن اطﻼع دارم درﺳﺎل  ٢٠٠٧از ﺳوی ﺳﯾد ﺣﺳﯾن
ﻣوﺳوی)اﮐﻧون ﮔﺮداﻧﻧدۀ ﺳﺎﯾت آزاد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آزاد(وﺳﺎﺑق ھﻣﮐﺎر ﻓﻌﺎل اﯾن
ﭘورﺗﺎل ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺳﻧد ﺧﯾﺎﻧت ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده ﮐﻪ ﻟﯾﻧک آن در زﯾﺮ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷده
وھﯾﭼﯾﮐﯽ ازھواﺧواھﺎن اﻣﺮوزی ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﺷﻣول ﻓﺮزﻧدان واﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ در آﻧﺰﻣﺎن
ﺟﺮﺋت ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺣﺗوای اﯾن ﺳﻧد اﻋﺗﺮاض ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺷک ﮐﻧﻧد .ﭘس از آن اﯾن ﺳﻧد
در ﺳﺎﺋﺮ ﻧﺷﺮات ﺟﻣﻌﯽ ﻣوﻗوﺗﻪ وﻏﯾﺮﻣوﻗوﺗﻪ ﻣﺛل ﻣﺟﻠﮥ آﺋﯾﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺳﺎﯾت »راوا«
ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد .وﺷﺎﯾد آﺧﺮﯾن ﮐس ﻣن ﺑﺎﺷم ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﻧوری  ٢٠١٥وﻗﺗﯾﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﭼﺮا
اﺳﺗﺎد ﺧﻠﯾﻠﯽ ﮐﺗﺎب ﻋﯾﺎری از ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧوﺷت؟« را ﻧوﺷﺗم ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺧود وﺑﺮای ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮫﺗﺮ وﺑﯾﺷﺗﺮﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾن ﺳﻧد و رواﯾت ھﺎی دوﺷﺧﺻﯾت
ﻣﻌﺗﺑﺮوﻣﻌﺮوف اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﮐﯽ ﻣﺮﺣوم ﺣﻣﯾدﷲ ﺳﺮاج  ،ودﯾﮔﺮی آﻗﺎی آﺻف آھﻧگ رﻓﺗم.
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣؤرخ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ اﺗﮐﺎ ﺑﻪ ﯾﮐﯽ از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺳﻧد ﻣورد ﻧظﺮ را در اﺛﺮ ﺧود
ﺑﮔﻧﺟﺎﻧد وﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردھد .اﮔﺮاﻗﺎی ﺟﻠﯾل ﻏﻧﯽ ﺑﺮآﻧﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻟﮐﮥ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﻠﯽ را
از ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧﻠﯾﻠﯽ ﭘس ﮐﻧد ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻧد اول اﯾن ﺳﻧد را از ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﭼون :ﮐﺗﺎب ﺧﺎطﺮات
اﺳدﷲ ﻋﻠم وزﯾﺮدرﺑﺎر ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ،ﺳﺎﯾت راوا وﻣﺟﻠﮥ آﯾﺋﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن
ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن وﻏﯾﺮه ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎک ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺑﻌد دﯾﮔﺮان ﺑﻪ آن ھﺎ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد،
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درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم اﯾﻧﮐﺎراز ﺗوان ﺷﺎن ﺣﺗﯽ در ﺑدل درﯾﺎﻓت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﮔﺰاف داﻟﺮھم ﭘوره
ﻧﺧواھد ﺑود.
ﭼﮫﺎرم-ﻧﮐﺗﻪ دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﺗوﺟﮫم را در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺧود ﺟﻠب ﻧﻣود،اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﻗﺎی
ﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:دﺧﺎﻟت ﺣﻠﻘﺎﺗﯽ از ﭘﯾﺮوان ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم را ھم ﻧﻣﯽ ﺗوان درﯾن ﺗوطﺋﻪ ﻧﺎ
دﯾده ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﻧﺗﻘﺎم اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ در ﻣﺰﻣت ]ﻣذﻣت[آﻧﮫﺎ و ﺟﻔﺎی ھﺎی
ﺣﺰب ﺑﺮ ﻣﻠت در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮ ﻗدرت ﺷوروی زﻣﺎن و
ُﻋﻣﺎل آﻧﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺮوده ،ﺑﮔﯾﺮﻧد .ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی از اﯾن ﻧوع ﺳﺮوده ھﺎ در ھﻣﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮔﺮدد«.
اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺧﯾﺎﻟﭘﺮدازی ھﺎ ﺑﺧﺎطﺮﻣﻐﺷوش ﮐﺮدن ذھﻧﯾﺗﮫﺎ ﺑﻪ ھﯾﭼوﺟﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻼش ھﺎی ﺧﺎﯾﻧﺎﻧﮥ ﺧﻠﯾﻠﯽ را درﺣق وطن از روی ﺷﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﺮدارد.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ھﯾﭼﮐدام از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻣﺎل ﺧﻠﯾﻠﯽ را زﯾﺮ ذره ﺑﯾن ﻧﻘد ﻗﺮار داده و وی را
ﺗﻘﺑﯾﺢ وﺷﻣﺎﺗت ﮐﺮده اﻧد ،ھﯾﭻ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ﻧدارﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻪ ﻣن وﻧﻪ
اﺣﺳﺎن ﻟﻣﺮ،ﻧﻪ ﺳﯾدﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی  ،ﻧﻪ داﮐﺗﺮ ﮐﺎروان و ﻧﻪ داﮐﺗﺮ ﻧﺟﯾب ﷲ ﺑﺎرﮐﺰی وﻧﻪ
ﺑﺎری ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺳﻌودﻓﺎراﻧﯽ  ،ﻧﻪ ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳﯽ ﻧظﺎم ،ﻧﻪ ﻗﺎﺳم ﺑﺎز و ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰ
آرﯾﺎﻧﻔﺮ)از ھواداران اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود(ﻋﺿو ﺣﺰب ﺧﻠق وﭘﺮﭼم ﻧﺑوده اﯾم اﻟﺑﺗﻪ دراﯾن ﻣﯾﺎن
ﯾﮐﯽ از ﭘﺮﭼﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣدار ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻣﯾد روغ اﮔﺮ ﺷﻌﺮ ﻣﯾداﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯾداﻧد از دﻟﺑﺎﺧﺗﮔﺎن ﻓداﺋﯽ
ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد واﻣﺎ ﮐور ﺷوم اﮔﺮ ﻣن ﺷﻌﺮی از ﺧﻠﯾﻠﯽ را درھﺟو ﺣﺰب ﻣذﮐور در ﻣدت
 ١٤ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻣن درﮐﺎﺑل ﺑودم دﯾده ﺑﺎﺷم .ﭘس
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ازﻣﻧﺳوﺑﯾن ﺧﻠق ﮐﻪ ﮔوﯾﺎ از اﺷﻌﺎر ﺧﻠﯾﻠﯽ ﺑﺮﺿد ﺣﺰب ﺧﻠق ﻋﻘده ﮔﺮﻓﺗﻪ
واﮐﻧون ﺑﺮای ﺗﺮور ﺷﺧﺻﯾت ﺧﻠﯾﻠﯽ ﮐﻣﺮ ﺑﺳﺗﻪ اﻧد ،اﯾن ﯾک ﺗوھم ﺑﯾﺟﺎ ﺑﺮای ﮐم رﻧگ ﮐﺮدن
ﺿﺮﺑﺎت ﮐوﺑﻧده ﺑﺮﻓﺮق اﯾن ﻣداح »ﺑﯽ ﺷﺧﺻﯾت« اﺳت.
ﭘﺎﯾﺎن
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مقالۀ چھل ونھم

اين شاه دوشمشيره کيست که
مردم از او مراد ميطلبند؟
درﻣﺮﮐﺰﺷــﮫﺮﮐﺎﺑل  ،در دوﺻــد ﻣﺗــﺮی ﭘــل ﺑــﺎغ ﻋﻣــوﻣﯽ در وﺳــط ﺟــﺎده اﯾﮐــﻪ ﺑــﻪ
اﺳﺗﻘﺎﻣت دھﻣﺰﻧگ ﮐﺷﯾده ﺷده،اﻣﺮوزﻣﺳﺟدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷـﺎه دوﺷﻣـﺷﻳﺮه ،ﻣـﺳﻣﯽ اﺳـت ودر
ﻧﺰدﯾک اﯾن ﻣﺳﺟد در دﺳت راﺳت ﺟﺎده ﻣﻘﺑﺮه ای ﻣـﺳﻣﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺎه دوﺷﻣـﺷﯾﺮه ﻣوﻗﻌﯾـت
دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺳﯾﺎری ﺑﻪ آﻧﺟﺎ ﻣﯾﺮوﻧد و ﺑـﺎ ﻧـذر وﺧﯾـﺮات وﮔـﺮﻓﺗن ﺗﻌوﯾـذ ﺑـﺎزار رﻣـﺎﻻن
وﺟﺎدوﮔﺮان وﺗﻌوﯾذ ﻧوﯾﺳﺎن را روﻧق ﻣﯽ ﺑﺧﺷﻧد .واﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑـﻪ آﻧﺟـﺎ ﺑـﺮود وﺑـﻪ ﻣﺗوﻟﯾـﺎن
وﻣﺟﺎوران زﯾﺎرت ﺑذل وﺧﯾﺮات وﺑﺧﺷﺷﯽ ﻧدھد وﺑﺧواھد ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺮاﻓﺎت راﯾﺞ درﻣﯾـﺎن
زَ ّوار واز ﺟﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رﻣﺎﻻن وﮐف ﺷﻧﺎﺳﺎن وﺗﻌوﯾذ ﻧوﯾﺳﺎن وﺟﺎدوﮔﺮان وﺣﻘﻪ ﺑﺎزان

مسجدشاه دوشمشيره درمرکزشھر کابل
ﮐﻣﯾن ﮔﺮﻓﺗﻪ دراطﺮاف زﯾﺎرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﮔوﯾد ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﻪ ﺳﺮﻧوﺷت درد ﻧﺎک
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ﻓﺮﺧﻧده دﭼﺎر ﺷود ،زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﻧﻣﯾﺧواھﻧد اﯾن دﮐﺎن ﭘﺮ درآﻣد ﺑﺮ روی ﺷﺎن ﺑﺳﺗﻪ ﺷود.
درﺗﺎرﻳﺦ ھـﺎ و ﮔﺰارﺷـﮫﺎی ﻧﺧـﺳﺗﻳن ﻓﺗـوح اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧـد :ﻓﺗـوح اﻟﺑﻠـدان ﺑـﻼذری
وﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘوﺑﯽ وﺗﺎرﯾﺦ طﺑﺮی از ﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾﺮه ﻧﺎم وآدرﺳﯽ ﻧﻳـﺳت ،وﻟـﯽ ﻣـﺮدم ﮐﺎﺑـل
ﺑﻧـﺎم او)؟( ،ﻣـﺳﺟدی و درﭘﮫﻠـوی آن زﯾـﺎرﺗﯽ ﻧـﺳﺑت ﻣﻳدھﻧـد.
در ھﺮﺣﺎل آﻧﭼﻪ ﯾﮐﺳﺎن رواﯾت ﻣﯾﺷود اﯾﻧﺳت ﮐﻪ وی ﺑﺎ ھﺮدو دﺳت آدم ﻣﯽ ﮐﺷﺗﻪ اﺳت.
ﺧﻧده آورﺗﺮ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود وﻗﺗﯽ وی از طﺮف ﻣـﺮدم ﮐﺎﺑـل ﮐـﺷﺗﻪ ﺷـد ،او ﺑـﺎزھم
ﺑدون ﺳﺮ ﺑﺎ دو ﺷﻣﺷﯾﺮ آدم ﻣﯾﮐـﺷت)زھـﯽ ﻧـﺎداﻧﯽ وﺟﮫﺎﻟـت؟( .ﻣـﺮدم ﻣـﺎ از ﺑـس درﻗﻌـﺮ
ﺑﯾﺳوادی و ﺧﺮاﻓﺎت ﻏﺮق اﻧد ،ﺑﺮای ﯾک ﻟﺣظﻪ ھم ﮐﻪ ﺷده ﺑﺎ ﺧود ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ﮐﻪ ﻣـﺮده ،
دﯾﮔﺮﺣﺮﮐت ﮐﺮده ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ را ﺑﮐﺷد .ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾن ﻣـﺮد درﺳـت ﺷـده ﻧـﺎم
وﻧﺷﺎن آﻧﺮا ﻟﯾث ﺑن ﻗﯾس ﺑن ﻋﺑﺎس ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد.
ﻣﺮﺣوم ﮐﮫﺰاد در ﮐﺗﺎب ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل وﭘﯾﺷﺂﻣدھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ،رواﯾت ﻣﯾﮐﻧدﮐﻪ» :ﺑـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن از ﻣﯾﺎن ﯾﮐﺻدوﺑﯾـﺳت ھـﺰار ﻧﻔـﺮ ،ﭼﮫـل ھـﺰار ﻣـﺮد ﺟﻧﮔـﯽ
ﻣﺟﮫﺰ ﺑﺎ ﺑﮫﺗﺮﯾن اﺳﻠﺣﻪ و ادوات و اﺳپ ھﺎی ﺗـﺎزی اﻧﺗﺧـﺎب ﻧﻣودﻧـد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺣـت ﻗﯾـﺎدت
ﻋﻣﺮ ﺑن ﻋطﺎ ﯾﺎ ﻋطﺎرد ﺑن ﻋﻣﯾـﺮ اﻟﺗﻣﯾﻣـﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺗﯽ ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن ﺑـن ﻣﺣﻣـد اﻻﺷـﻌت
اﻟﮐﻧدی و اﻟﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﮐﺎﺑل و ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﻓﺮﺳﺗﺎدﻧد .ﺑﯾن ﺳـﭘﺎه راﯾـﺎن و ﻗـﺷون طﺎؤﺳـﺎن
ﺟﻧگ ھﺎی ﺳﺧﺗﯽ در ﮔﺮﻓت ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺣﺻص ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻣﻠﮐت ﺑدﺳت ﻋﺮب ھﺎ اﻓﺗـﺎد وﻟـﯽ
ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود را ﺗﺎ ﮐﺎﺑل اداﻣـﻪ داده ﻧﺗواﻧـﺳﺗﻧد و در ﺣـواﻟﯽ ﻏﺰﻧـﯽ ﻣﺗوﻗـف ﺷـدﻧد و ﺑـﺎﻗﯽ
اﻗداﻣﺎت را ﺑﻪ ﺳﺎل ھﺎی آﯾﻧده ﻣوﮐول ﮐﺮدﻧد.
در ﺳﺎل ۸۰ھﺟﺮی ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺑن اﺷﻌث ﻋده ﯾﯽ از ﺳﭘﺎه ﺧـوﯾش را ﺗﺣـت ادارۀ
ﻟﯾث ﺑن ﻗﯾس ﺑن ﺣﺿﺮت ﻋﺑـﺎس ﭘﯾـﺷﺗﺮ ﺑطـﺮف ﮐﺎﺑـل ﻓﺮﺳـﺗﺎد و ﺧـود از ﻋﻘـب ﻣـﺷﻐول
ﮔﺮﻓﺗن آﻣﺎده ﮔﯽ ھﺎی دﯾﮔﺮ ﺷد ﺑﺎز ﺟﻧگ ھﺎی ﺳﺧت ﺑﯾﺮون ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑـل در ﮔﺮﻓـت ،رﺗﺑﯾـل
ﺷﺎه از ﺑﺎﻻﺣﺿﺎر اﻣﺮ ﻣداﻓﻌﻪ ﺷﮫﺮ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺳﭘﺎه ﻋﺮﺑﯽ در ﺣـﺻص ﻏﺮﺑـﯽ ﺷـﮫﺮ
در دﯾوارھﺎی رﺧﻧﻪ ﮐﺮدﻧد و در اﻣﺗداد رودﺧﺎﻧﻪء ﮐﺎﺑل ﺟﻧگ ھﺎی ﺗـن ﺑـﻪ ﺗـن ﺷـﺮوغ ﺷـد.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺳﺮﻟﺷﮐﺮ ﺳﭘﺎه ﻋﺮب ﺣﺿﺮت ﻟﯾث ﺑن ﻗﯾس ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻗﮫـﺮ دو ﺷﻣـﺷﯾﺮ در دو
دﺳت ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺳﭘﺎه ﺧود ﺟﻧﮔﯾده داﺧل ﺷﮫﺮ ﺷـد ،زﺧـم ﺑﺮداﺷـﺗﻪ و ﺷـﮫﯾد ﺷـد و
ﺟﺳد ﻣﺑﺎرﮐش را در ﮐﺮاﻧﻪ ھﺎی ﻣﺗﺻل رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎک ﺳـﭘﺮده اﻧـد و ﻣـﺰار ﺷـﺎن ﺑـﻪ
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زﯾـﺎرت ﺷـﺎه دو ﺷﻣــﺷﯾﺮه ﻣﻌــﺮوف اﺳــت .ﻣــﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﺎﺑــد و درﻣــﺳﺎل ھــﺎی ھﻧــدوﯾﯽ و
ﺷﯾواﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺳواﺣل رودﺧﺎﻧﻪ وﻗـوع داﺷـت ،وﯾـﺮان ﮐﺮدﻧـد و اﺳـﺎس اوﻟـﯾن ﻣـﺳﺟد
اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺎﺑل در ﺟوار ﺣﺿﺮت ﺷﺎه دو ﺷﻣﺷﯾﺮه ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷد[١] «.
ﻣؤﻟف ﮐﺗﺎب "ﺳﯾطﺮۀ ھﺰار وﭼﮫﺎرﺻد ﺳﺎﻟﮥ اﻋـﺮاب ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن" آﻗـﺎی ﺳـﻠﯾﻣﺎن
راوش ﻧﯾﺰ ھﻣﯾن رواﯾت را ﻧﻘـل ﮐـﺮده اﺳـت ،ﻣﻧﺗﮫـﺎ وی ﺗﻌـداد ﻟـﺷﮐﺮطﺎؤوﺳﺎن را ﺑﺟـﺎی
ﭼﮫل ھﺰار ،ﭼﮫل ﻣﺮد ﻗﯾد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﻠوﻣدار اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎﯾﭘﯽ ﺧواھد ﺑود[٢] .
ﻣﺮﺣــوم ﮐﮫــﺰاد ﻣﻧﺑــﻊ رواﯾــت ﺧــود را ﭼﻧﺎﻧﮐــﻪ در ﺑــﺎﻻ دﯾــده ﺷــد،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾــﺳﺗﺎن
وداﺳﺗﺎن ﺳﭘﺎه طﺎؤوﺳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯾﮐﻧد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﮐﺎﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾـﺳﺗﺎن] ،[۳ﻧـﻪ از
ﻟﯾث ﺑن ﻗﯾس ﻧﺎﻣﯽ اﺳت وﻧﻪ ﺧودﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺑن اﺷﻌث ﮐﺳﯽ را ﺑﻪ اﯾن ﮐﺎرﺑﺮﮔﺰﯾده ،ﺑﻠﮐـﻪ
او ﺧود ﻓﺮﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه طﺎؤوﺳﺎن ﺑود و درآن ﺳﺎل ﺧود اوھم ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﺎ ﮐﺎﺑـل ﺑﺮﺳـد.ﺣﺗـﯽ
»ﺑوﺳورت« ﻣﺣﻘق ﻧﺎﻣدار اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧطﻘﻪ را در ﻗﺮون ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـدﻗت
ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐــﺮده و داﺳــﺗﺎن ﺷــورش ﺳــﭘﺎه طﺎؤوﺳــﺎن را ﺑﺮھﺑــﺮی ﻋﺑــداﻟﺮﺣﻣن ﺑــن اﺷــﻌث
ﺑﺎﺟﺰﺋﯾﺎت آن ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ،درھﯾﭼﯾک از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﺮﺑـﯽ وﻏﯾﺮﻋﺮﺑـﯽ ﺧـود از ﮐـﺳﯽ
ﺑﻧﺎم ليث بن قيس درﺟﻣﻠﻪ ﺳـﺮداران ﺳـﭘﺎه طﺎؤوﺳـﺎن ﻧـﺎم ﻧﻣـﯽ ﺑـﺮد ،ﻣﻌﻠـوم ﻧﯾـﺳت ﮐـﻪ
ﻣﺮﺣوم ﮐﮫﺰاد ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی ﭼﻪ ﺳﻧد وﻣدرک ﺗﺎرﯾﺧﯽ ازﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧـدارد ،ﺑﻧـﺎم ﻟﯾـث ﺑـن
ﻗﯾس ﺑن ﺣﺿﺮت ﻋﺑﺎس وﻣﻘﺑﺮه او درﺟوار ﻣﺳﺟد ﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾﺮه ﻣﺗذﮐﺮﺷده اﺳت؟
واﻣﺎ ﺑﻪ ﮔواھﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﮐـﻪ ازﺗـوارﯾﺦ ﻣﻌﺗﺑـﺮ ﻣﻧطﻘـﻪ اﺳـت  ،درﺳـﺎل۳۶
ً
ظﺎھﺮا درھﻣﺎن ﺳﺎل ﯾـﺎ
ھﺟﺮی ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن اﺑن ﺳﻣﺮه ﺑﻪ دﺳﺗور ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن آﻣد و
ﯾک ﺳﺎل ﭘس از ورودش ﯾﻌﻧﯽ درﺳﺎل ۳۷ھﺟﺮی ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ھﻣﺮاه ﺑﺎ رﺟـﺎل ﺟﻧـگ آوری
ﭼون :ﻋﻣﺮ ﺑن ﻋﺑﯾدﷲ ﺗﻣﯾﻣﯽ وﻋﺑدﷲ ﺑن ﺧﺎزم ﺳﻠﻣﯽ وﻗطﺮی ﺑن ﻓﺟﺎة وﻣﮫﻠـب ﺑـن اﺑـﯽ
ﺻﻔﺮه و ﻋﺑﺎد ﺑن اﻟﺣﺻﯾن وﻏﯾﺮه در ً
راس ﻟﺷﮐﺮھﺎی ﻋﺮﺑـﯽ ﺑﻌـﺰم ﺟﻧـگ ﺑـﺎ زﻧﺑﯾـل ﻋـﺎزم
ُﺑﺳت ﺷد و ﭘس ازﻏﺎرت ﺧﺎش درﺷﺮق زرﻧﺞ از راه ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ُﺑـﺳت رﺳـﯾد واز آﻧﺟـﺎ ﺑـﻪ
ُرﺧـد)ُرﺧﺞ،اراﮐوزﯾــﺎ= ﻗﻧـدھﺎر( ﺷــﺗﺎﻓت وﺑﻌــد از ﻓـﺗﺢ آن ﺑــﻪ زاﺑﻠـﺳﺗﺎن وﺳــﭘس ﺧــود را
درﭘﺷت دروازه ھﺎی ﮐﺎﺑل رﺳﺎﻧد وﺑﻪ ﻣﺣﺎﺻﺮه ﺷﮫﺮ ﭘﺮداﺧت .ﺳﭘﺎه ﻋﺮب ﺷﮫﺮرا ﭘﯾوﺳﺗﻪ
ﺑﺎ ﻣﻧﺟﻧﯾق ﻣﯾﮐوﻓﺗﻧد.ﺳﺮ اﻧﺟﺎم ﻧﺑﺮدی ﺧوﻧﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺮوھﺎی ﻋﺮب وﻣداﻓﻌﯾن ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﺳﺮآﻣد
و ﮔﺮوھﯽ اﻧﺑوه از ﻣﮫﺎﺟﻣﺎن ﻋﺮب ﺑﺧﺎک وﺧون ﻋﻠطﯾدﻧـد .ﮐﺎﺑﻠـﺷﺎه ﻣـﺮدی ﭘﺮﻗـوت وﺟﻧـگ
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آور دﻟﯾﺮی ﺑود ﮐﻪ ھﻣواره در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺳﭘﺎه ﺧود ﻗﺮار ﻣﯾﮔﺮﻓـت و ﺑـﺎ ﻟـﺷﮐﺮ دﺷـﻣن ﻣـﯽ
ﺟﻧﮔﯾـد .ﺑﻧــﺎﺑﺮ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺳﯾـﺳﺗﺎن» :شاه کابل حرب بنفس خويش ھمی کرد ،مردی بودکه
ھيچکس برو برابری نکرد ،بسيار بکشت تا بيست واندھزارمسلمان بردست اوشھيد
گشت [۴]«.ﻣﻌﮫذاﭘس از آﻧﮐﻪ دﯾوارھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺮاﺛـﺮ ﭘﺮﺗـﺎب ﻣﻧﺟﻧﯾـق ﺷـﮔﺎف ﺑﺮداﺷـت و
دﯾﮔﺮ ﻣﺟﺎل ﻣﺮﻣت ﻣﯾﺳﺮ ﻧﮔﺷت و ﺳﭘﺎه ﻣﮫﺎﺟم ازآن ﺷﮔﺎف ﺑدرون ﺷﮫﺮ رﯾﺧﺗﻧد و ﺑﻪ ﻗﺗـل
ﻋــﺎم ﻣــﺮدم ﻏﯾﺮﻧظــﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻧــد ،ﮐﺎﺑﻠــﺷﺎه ﭼــﺎره درآن دﯾــد ﺗــﺎ ﺑﺎﺳــﺮدار ﺳــﭘﺎه ﻋــﺮب،
ً
وﻣوﻗﺗﺎ ﺷﺮ ﻋﺮب را در ﺑدل ﭘﺮداﺧت
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺑن ﺳﻣﺮه از در ﻣذاﮐﺮه وﺻﻠﺢ ﭘﯾش آﯾد
ﭘول و ﺑﺮده از ﺳﺮ ﮐﺎﺑل ﺑﺮ طﺮف ﻧﻣﺎﯾد .وﺑﻘول ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾـﺳﺗﺎن،ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن »کابل بگشاد
وبردگان بسيار از آنجا بياورد و بسيار بزرگان بودند[ ۵]« ....
ﮔﺮﭼﻪ اﺑن اﺛﯾﺮ اﯾن ﻣوﻓﻘﯾـت اﻋـﺮاب را ﺗﺣـت ﺳـﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن ﺑـﺳﺎل ۴۳
ھﺟﺮی ﻧﺳﺑت ﻣﯾدھد ،ﻣﮔﺮ واﻗﻌﯾـت اﯾﻧـﺳت ﮐـﻪ ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن ﻗﺑـل از ﺳـﺎل ۴۱ھﺟـﺮی ﮐـﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻼﻓﺗش را اﻋﻼم ﻣﯾﮐﻧد ،در راه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﺷﺎم در ﺑﺻﺮه از دﻧﯾﺎ درﮔذﺷـﺗﻪ ﺑـود
و آﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺑل ازدﺳت اﻋﺮاب آﻣده اﺳت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻗﺑل ازﺳﺎل ۴۰ھﺟﺮی اﺳت
وﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﯾﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻌﺗﺑﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺣﻠﯽ اﺳت ﺑﺮاﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺷﺎرت دارد.
ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾـﺳﺗﺎن ،درﺳـﺎل  ۷۸ھﺟـﺮی ،ھﻣﻳﻧﮐـﻪ ﺣﺟـﺎج از طـﺮف ﺧﻠﯾﻔـﻪ
ﻋﺑداﻟﻣﻠک ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧداری ﮐل ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻘﺮر ﺷد ،او از ﺟﺎﻧب ﺧود ﻣﮫﻠب را ﺑﻪ ﺧﺮاﺳـﺎن و
ﻋﺑﻳدﷲ ﻳن اﺑﯽ ﺑﮐﺮه را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳد.ﻋﺑﻳدﷲ ً
ﻗﺑﻼ درزﻣﺎن ﺧﻼﻓت ﻣﻌﺎوﻳـﻪ
طﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ۵۳ -۵۱ھﺟﺮی ﻧﻳﺰ واﻟﯽ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑﻪ رﻣوز ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﻠدﻳت داﺷت.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل در ﺳﺎل  ۷۸ھـ ) ۶۹۶م( ﻋﺑﻳدﷲ ﺑـﻪ ﺳﻳـﺳﺗﺎن رﺳـﻳد و وظﻳﻔـﻪ اﺻـﻠﯽ
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻋﺑﻳدﷲ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺣﺟـﺎج درﻳﺎﻓـت ﮐـﻪ ﺣﮐـم
ﺧود ﺟﻧگ ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﻗﺮارداد.
ﻣﻳﮐﺮد » :با مسلمانانی که نزد تو ھستند با او)زنبيل ،شاه کابل( نبردکن و باز مگرد تا
سرزمينش را به غارت دھی وقلعه ھايش را ويران کنی و جنگاورانش را بکشی
وفرزندانش را اسير کنی!«)[۶
دراﯾن ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ دﯾده ﻣﯾﺷود از اﺳﻼم وﻗﺑول آن از ﺟﺎﻧب ﻣﺮدم ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯾـﺳت
وﻓﻘط دﺳﺗور دﺳﺗور ﻏﺎرت ووﯾﺮاﻧﯽ ھﺳت وﺑود ﻣﺮدم اﺳت .ﻋﺑﻳـدﷲ ﺳـﭘﺎھﯽ ﻣﺮﮐـب از
 ۲۰ھﺰار ﻧﻔﺮ راﺑﺳوی ﮐﺎﺑل ﺳوق ﻧﻣود وﺧـود دررأس ﺳـﭘﺎھﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓـت ﮐـﻪ از ﻣـﺮدم
ﺑﺻﺮه ﻓﺮاھم آﻣده ﺑودﻧد و ﺳﺮداری ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﮐوﻓﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺢ ﺑـن ھـﺎﻧﯽ ﺣـﺎرﺛﯽ
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داد و ﺳﭘس ﺑﺳوی ﺑﺳت و زاﺑﻠـﺳﺗﺎن ﺗﺎﺧـت آورد .زﻧﺑﻳـل ﺑـدﻓﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳـت و ﻋﺑﻳـدﷲ را
ﺑﺎھﻣﺎن ﺗﺎﮐﺗﻳک ﻗدﻳم ﺟﻧﮔﯽ ،در دھن دره ھﺎی ﻣﮫﻳب ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧﻳد .زﻧﺑﻳل ﺑـﻪ آھـﺳﺗﮔﯽ
ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﺳت و ﺳﭘﺎه ﻋﺮب او را ﺗﻌﻘﻳب ﻣﻳﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻟﺷﮐﺮﻳﺎن ﻋﺮب ﮐـﻪ در طـول راه
ﻗﻠﻌﻪ ھﺎ را وﻳﺮان و اﻣوال ﻣﺮدم را اﻏﺗﻧﺎم ﻣﻳﮐﺮدﻧد ،آﻧﻘدر ﺳﻧﮔﻳن ﺑﺎر ﺷده ﺑودﻧد ﮐـﻪ ﺗـوان
ﺣﺮﮐت ﺳﺮﻳﻊ را ﻧداﺷﺗﻧد ،اﻳن ﮐﻧدی ﺣﺮﮐت در راه ھﺎی دﺷـوارﮔذار ،ﻓـﺻل زﻣـﺳﺗﺎن را
ﻧﺰدﻳک ﻣﻳﺳﺎﺧت.
ﺷﺮﻳﺢ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﮫﻧﻪ ﮐﺎر ﺑود ﺑﻪ ﻋﺑﻳدﷲ اﺻﺮار ﻣﻳﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻧﺎﻳم ﻓﺮاواﻧـﯽ
ﮐﻪ ﺑدﺳت آورده اﻧد ﺧﺮﺳﻧد ﺑﺎﺷﻧد و ﭼﻧﺎن ﻧﮐﻧد ﮐﻪ زﻧﺑﻳل دﺳت از ﺟﺎن ﺑﺷوﻳد و در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﻳﺷﺎن ﺑﺎﻳﺳﺗد .اﻣﺎ ﻋﺑﻳدﷲ ﮐﻪ ھوای ﺗـﺳﺧﻳﺮوﻏﺎرت ﮐﺎﺑـل را درﺳـﺮﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻳـد ،ﭘﻧـد او
ﻧﺷﻧﻳد و ﺳﺮاﻧﺟﺎم درداﻣﯽ ﺳﺧت ﮔﺮﻓﺗﺎر آﻣـد .در ﻧﺗﻳﺟـﻪ ﺳـﭘﺎه ﻋﺑﻳـده ﷲ ﺑـﺎ ﮐﻣﺑـود ﺷـدﻳد
ﺧوارﺑﺎر روﺑﺮو ﮔﺮدﻳد وﺳﺮﺑﺎزاﻧش ﺑﻪ ﺧوردن اﺳﭘﺎن ﺧود ﭘﺮداﺧﺗﻧد .ﺳﭘﺎه ﻋﺮب ﭼﻧﺎن در
ﺗﻧﮔﻧﺎ ﮔﺮﻓﺗﺎر آﻣد ﮐﻪ ﻋﺑﻳدﷲ ﻣﺟﺑورﺷد ﻏﺮور ﺧوﻳش زﻳﺮﭘﺎ ﻧﮫـد و از زﻧﺑﻳـل طﻠـب ﺻـﻠﺢ
ﻧﻣﺎﻳد ،و ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﮐﺮدﮐﻪ  ۷۰۰ھﺰار درھم ﻏﺮاﻣت دھد وﺷﻣﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮب و ﺳـﻪ
ﺗن از ﭘﺳﺮاﻧش را ﺑﻪ ﻧوا ﭘﻳش او ﺑﻔﺮﺳـﺗد .اواز زﻧﺑﻳـل ﭘـوزش ﺧواﺳـت و اداﻣـﻪ ﺟﻧـگ را
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳـﭘﺎه از دﺳـﺗورات ﻓﺮﻣﺎﻧـده ﺷـﺎن واﻧﻣودﺳـﺎﺧت .ﭘـس ازﭘﺮداﺧـت ۰۰۰ر۷۰۰
درھم واﻋﺰام ﮔﺮوﮔﺎﻧﮫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ،ﻋﺑﻳـدﷲ اﺟـﺎزه ﻳﺎﻓـت ﮐـﻪ ﺑﻘﻳـﻪ ﺳـﭘﺎھش را از
داﻣﯽ ﮐﻪ درآن ﮔﻳﺮ اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد ﺑﻳﺮون آورد ،اﻣﺎ اﻳﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺑب ﺳـﺮﻣﺎ وﮔﺮﺳـﻧﮔﯽ ﻣﺗﺣﻣـل
ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﻳن ﺷدﻧد وﺳﺮاﻧﺟﺎم  ۵۰۰ﺗن از اﻳﺷﺎن ﺧود را ﺗﺎ ُﺑﺳت رﺳﺎﻧدﻧد .و ﭼون ﺳـﺧت
ﮔﺮﺳﻧﻪ ﺑودﻧد ﭘس از آﻧﮐﻪ ﺷﮐم ﺳﻳﺮ ﻧﺎن ﺧوردﻧد ،ھﻣﮔﯽ ﺟﺎن دادﻧد۷۹).ھﺟﺮی(] [۷
ﻣوﻟف ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻳﺎدآور ﻣﻳﺷود» :ھﻳﭼﮐس از آن ﺳﭘﺎه ﻧﻣﺎﻧد ،ﻳﺎ ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﻧد ﻳـﺎ
ﺑﻣﺮدﻧد ...ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ اﻳﺷﺎن را »ﺟﻳش اﻟﻔﻧﺎ« ﻧﺎم ﮐﺮدﻧد«][۸
در دورۀ اﻣوی ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺑﺰارﺗﺑﻠﯾﻎ وﺟﻠب ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻣـدوﺣﺎن ﺧـود
ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮارداﺷﺗﻧد و اﯾن ﺷﺎﻋﺮان درﺣﺿﺮ وﺳـﻔﺮ ﺑـﺎ رھﺑـﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧـدھﺎن
ﺑﺰرگ ھﻣﺮاه ﺑودﻧد .ﺑﻼذری ازﺷﺎﻋﺮی ﺑﻧﺎم اﻋـﺷﯽ ھﻣـدان ﮐـوﻓﯽ ﯾـﺎد ﻣﯾﮐﻧـد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﭘﺎه
ﻋﺑﯾدﷲ در ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮزﻧﺑﯾل وھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﭘﺎه طﺎؤوﺳﺎن در ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮﮐﺎﺑل ھﻣﺮاه ﺑوده اﺳـت.
وی ﺑــﻪ ارﺗﺑــﺎط ﺷﮐــﺳت ﻋﺑﯾــدﷲ از زﻧﺑﯾــل ﺷــﻌﺮی دارد ﮐــﻪ از ﺳﺮاﺳــﺮآن ﺑــوی ﻧﻔــﺮت

پنجاه مقالۀ سيستانی

٥٧٧

واﺳﺗﺧﻔﺎف ازﻋﺑﯾدﷲ ﺑﻪ ﻣﺷﺎم ﻣﯾﺮﺳد و ازﺗﻠﻔﺎت ﻏم اﻧﮔﯾﺰی ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد ﮐـﻪ ﺑﺮﺳـﭘﺎه ﻋـﺮب
وارد آﻣده ﺑود.
" اين اندوه سوزان در سينه چيست ،وچرا سيل اشک فرومی باری؟
"ھيچ ازسپاھی شنيده ای که بکلی درھم شکست و به نگون بختی بسيار
گرفتارآمد؟
"درکابل برای ايشان بسيارسخت گرفتند وآنان را واداشتند که ازسربيچارگی،
ازگوشت اسپان نژاده ً خويش بخورند ودر بد ترين جاھا لشکرگاه بسازند.
"ھيچ سپاھی درآن سرزمين به چنين سرنوشتی شوم گرفتار نيامده است،
"به زنان نوحه گر بگوييد که برای چنان قربانيانی"چنان بگرييد که راه گلويتان
بگيرد".
"ازعبيدﷲ بپرسيد چگونه ازاين مردان ،ازاين بيست ھزارمرد که اسپان
زرھپوش داشتندوغرق درسالح بودند حراست کرده ای؟
"سپاھيان گزيده که اميری آنان را بخاطرپايداری شان درنبرد برگزيده بود،
"سپاھيانی با ارواح شريف از دوشھر نيرومند)کوفه وبصره( پا در راه نھادند.
"ترا ساالری ايشان داده اند و برايشان اميرکرده اند ،اما تو نابودشان کرده ای،
درحاليکه آتش جنگ ھنوزبا تندی فراوان زبانه ميکشد[٩ ] ".

درﺑﻘﯾﻪ ﺷﻌﺮﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ،ﻋﺑﯾدﷲ ﺳﺮﮐﺮده ای ﺑﺳﯾﺎرﺳﺧﺗﮔﯾﺮ وﺳﻧگ دل ﺑود وﺑﺎ
ﺳﺮﺑﺎزان ھﻣﭼون ﺟﺑﺎری ﻣﺳﺗﺑد رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮐﺮد ،وﺑدﺗﺮاز آن اﯾﻧﮐﻪ وی از ﻓﺮﺻت ﮔﺮﻓﺗـﺎری
ﺳﭘﺎھﯽ ﮐﻪ درﻣﺣﺎﺻﺮه اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﺳود ﻣﯽ ﺟﺳت وﺧود ﺑﻪ ﺧﺮﯾد آذوﻗﻪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت و ﺑﻪ
ﺑﮫﺎﯾﯽ ﮔﺰاف ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﻣﯾﻔﺮوﺧت.
اﻣﺎ ازاﯾن ﺷﺎﻋﺮﺑﺎﯾد ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﻣﺮدم ﺑﯾﮔﻧﺎه وﺑﺮده ﮐﺮدن زﻧـﺎن وﮐودﮐـﺎن
ﮐﺎﺑل ﺑﻪ دﺳت ﺳﭘﺎه ﻋﺮب درطول ﺗﺳﻠط اﻋﺮاب ﺑﺮﺳﯾﺳﺗﺎن وﺗﺟﺎوز ﺑﺮﻗﻠﻣﺮو زﻧﺑﯾـل درد و
درﯾﻎ ﻧداﺷت؟ اﯾـن ﺳـﭘﺎه ﭼـﺮا از ھـﺰاران ﮐﯾﻠـوﻣﺗﺮ دورﺑـﻪ اﯾـن ﺳـﺮزﻣﯾن ﺣﻣﻠـﻪ آورده
ﺑودﻧد؟ و آﯾﺎ ﺟﺰﻏﺎرت وﮔﺮﻓﺗن ﺑﺮده وﮐﻧﯾﺰ ھدف دﯾﮔﺮی داﺷﺗﻧد؟

واما داستان سپاه طاؤوسان :
ﺣﺟﺎج ﮐﻪ از ﺧﺑﺮ ﺷﮐﺳت ﻋﺑﻳدﷲ در ﮐﺎﺑل ﻣطﻠﻊ ﮔﺷﺗﻪ ﺑود ،ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺮآﺷﻔت وﺑﻪ
ّ
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ﺧﻠﯾﻔﻪ ﻋﺑداﻟﻣﻠک ﺧﺑﺮ دادﮐﻪ اﮔﺮ ﻟﺷﮐﺮﻓﺮاوان ﺑـﻪ ﮐﺎﺑـل ﻓﺮﺳـﺗﺎده ﻧـﺷود ،ھـﺮ آﺋﯾﻧـﻪ رﺗﺑﯾـل
وﯾﺎراﻧش ﺑﺮاﻋﺮاب ﻏﺎﻟب آﯾﻧد .ﭼون اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ﺑـدرﺑﺎر ﺧﻠﯾﻔـﻪ رﺳـﯾد ،ﺧﻠﯾﻔـﻪ ﻋﺑـداﻟﻣﻠک ﺑـﻪ
ﺟواب او ﭼﻧﯾن ﻧوﺷت ":نامه ات رسيد واز آنچه در سيستان به مسلمانان رسيد ،آکاه
گشتم .آنھای که کشته شدند اجرشان بر خداست،اما در باره فرستادن لشکر به سرزمينی
که مسلمانان در آن چنين سرنوشتی را ديدند ،رأی من ھمانست ،که رأی تو برآن
قرارگيرد،موفق باشی[١٠] ".
ﺣﺟــﺎج اﯾــن ﺑــﺎر ﺳــﭘﺎھﯽ ﻣﺮﮐــب از  ۲۰۰۰۰ﻧﻔــﺮ از ﺑــﺻﺮه و  ۲۰۰۰۰ﻧﻔــﺮ از
ﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن ﮐوﻓﻪ را اﻧﺗﺧﺎب و در ﺗﺣت ﻗﻳﺎدت ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺑن اﺷﻌث ﺑﺟﻧگ ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﻓﺮﺳﺗﺎد.
ﺣﺟﺎج ﮐﻠﻳﻪ ﻣواﺟب و ﺣﻘوق اﻳن ﺳﭘﺎه را ﮐﻪ دو ﻣﻳﻠﻳون درھم ﻣﻳﺷد ﭘـﻳش از ﭘـﻳش ﺑـﻪ اﻳـن
ﻗﺷون ﭘﺮداﺧت .ﺳﺮﺑﺎزان آن را ﺑﻪ اﺳـپ وﺳـﻼح ﺑﻳﺎراﺳـت و اﻳـن ﺳـﭘﺎه آﻧﻘـدر ﻣﺟﮫـﺰ و
ﻣﺟﻠل ﺑود ﮐﻪ ﻧﺎم »جيش الطواويس« ﻳﻌﻧﯽ ﻟﺷﮐﺮ طﺎؤوﺳﺎن را ﺑﺧود ﮔﺮﻓت[۱١ ].
اﻳن ﺳﭘﺎه در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۷۹ھﺟﺮی) اواﻳل  ۶۹۹ﻣﻳﻼدی( ﺑـﻪ ﺳﻳـﺳﺗﺎن ﻣواﺻـﻠت
ورزﻳد و درﺧطﺑﻪ اﻳﮐﻪ اﺑن اﺷﻌث در زرﻧگ اﻳﺮاد ﮐﺮدھﻣﻪ ﺟﻧگ آوران ﻋﺮب ﺳﻳـﺳﺗﺎن را
زﻳﺮ ﭘﺮﭼم ﺧود ﻓﺮاﺧواﻧد .درھﻣﻳن وﻗت ﺳﭘﺎه دﻳﮔـﺮی از طﺑﺮﺳـﺗﺎن ﺑـﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺑـﺮادران
اﺷﻌث ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﻗﺎﺳم وﺻﺑﺎح ﻧﻳـﺰ ﺑـﻪ او ﭘﻳوﺳـﺗﻧد .اﺑـن اﺷـﻌث درﺳـﺎل ۸۰ﺑﻘـﺻد ﺣﻣﻠـﻪ
ﺑﺮﮐﺎﺑل ﺷﺎه ﺣﺮﮐت ﻧﻣود و ﺑﺳت را ﭘﺎﻳﮔﺎه ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﺳوی ﮐﺎﺑـل ﺑﺮﮔﺰﻳـد .ﮐﺎﺑﻠـﺷﺎه از
اﻳن ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﺗﺎد و از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺳﻔﺮ ﺟﻧﮔـﯽ "ﺟـﻳش اﻟﻔﻧـﺎ" اﺑـﺮاز
ﺗﺄﺳف ﮐﺮدو ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔذﺷﺗﻪ ﺧﺮاج ﺑﻪ ﭘﺮدازد و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮫﺎﻳﯽ ﮐـﻪ ﻋﺑﻳـدﷲ
ﺑﺮای دﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﭘـﻳش اوﻓﺮﺳـﺗﺎده اﺳـت ﺑﺎزﻓﺮﺳـﺗد .اﻣـﺎ اﻳـن ﭘﻳـﺷﻧﮫﺎد ﻣـورد ﻗﺑـول
ﺳﭘﺎھﺳﺎﻻر ﻋﺮب ﻗﺮار ﻧﮔﺮﻓت.
زﻧﺑﻳـل ﻣـﺷﺎور ھوﺷـﻳﺎری از ﺧـوارج)ﻋـﺮب( داﺷـت ﮐـﻪ از زﻣـﺎن زﻳـﺎد ﺑـن اﺑﻳـﻪ
درﺳﻳﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﻳﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﺷورت او زﻧﺑﻳل از ﭘـﻳش ﺳـﭘﺎه طﺎؤوﺳـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﺮق ﻋﻘـب
اﻟـﺮﺧُﺞ )ﻗﻧـدھﺎر( ﻓﺮﺳـﺗﺎد ﺗـﺎ درآﻧﺟـﺎ ﻣـﺳﺗﻘﺮ
ﻧﺷﺳت  .اﺑن اﺷﻌث ﺑﺮادر ﺧود ﻗﺎﺳم را ﺑـﻪ ﱠ
ﺷود .ﻗﺎﺳم وﻗﺗﯽ ﺑﻪ اﻟﺮﺧﺞ رﺳﻳد درﻳﺎﻓت ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻳوه زﻧﺎن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .زﻧﺑﻳل
ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﻪ ﺑﻪ آھﺳﺗﮔﯽ ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﺳت و ﺳﭘﺎه ﻋﺮب او را ﺗﻌﻘﻳب ﻣﻳﮐﺮد ،اﻣـﺎ ﻟـﺷﮐﺮﻳﺎن
ﻋﺮب ﮐﻪ در طـول راه ﮔـﺎو وﮔوﺳـﻔﻧد و اﻧدوﺧﺗـﻪ ھـﺎی ﻣـﺮدم را اﻏﺗﻧـﺎم ﻣﻳﮐﺮدﻧـد ،آﻧﻘـدر
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ﺳﻧﮔﻳن ﺑﺎر ﺷده ﺑودﻧدﮐﻪ ﺗوان ﺣﺮﮐت ﺳﺮﻳﻊ را ﻧداﺷـﺗﻧد .اﻳـن ﮐﻧـدی ﺣﺮﮐـت در راه ھـﺎی
دﺷوارﮔذار ،ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن را ﻧﺰدﻳک ﻣﻳﺳﺎﺧت .ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﻣﺟﺑورﺷد ﺟﻧگ ﻓﻳﺻﻠﻪ ﮐن را
ﺑﻪ ﺑﮫﺎر ﺳﺎل آﻳﻧده ﻣوﮐول ﮐﻧد وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗوﺳط ﻧﺎﻣـﻪ از ﺣﺟـﺎج اﺟـﺎزه ﺧواﺳـت ،وﻟـﯽ اﻳـن
ﭼﻳﺰی ﺑودﮐﻪ ﺣﺟﺎج آن راﻧﻣﯽ ﭘذﻳﺮﻓت و ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن را ﻣـورد ﻋﺗـﺎب ﻗـﺮار داد و
ﮐﺗﺑﺎّ او را ﻣﺗﮫم ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺟﺑن و ﺗﮫدﻳـد ﺑـﻪ ﻋـﺰل ﻧﻣـود .ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن ﮐـﻪ ﻣـﺮدی ﻣـدﺑﺮ و
دﻟﻳﺮی ﺑود ،ﺑﺮآﺷﻔت و ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺟﺎج را ﺑﺎ دﺳﺗﮐﺎری در اﺟﺗﻣﺎع ﺳﭘﺎه ﻗﺮاﺋت ﻧﻣـود ﮐـﻪ در
آن ﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎل و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﭘﺎه ﺑﺮطﺮف و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺟﺎی آﻧﮫـﺎ ﻧـﺎﻣﺰد ﺷـده ﺑودﻧـد و
ﻧﻳﺰ اﻣﺮ ﺷده ﺑود ﮐﻪ :ﺑدون درﻧگ ﺑﺮ زاﺑل وﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧﻧـد ،آﺑﺎدﻳﮫـﺎ را وﻳـﺮان و زﻧـﺎن و
ﻣﺮدان را اﺳﻳﺮ ﻧﻣﺎﻳﻧد .ﺳﺮداران ﻋﺮب ﭼون اﺑوطﻔﻳل ﻋﺎﻣﺮ و ﻋﺑداﻟﻣؤﻣن رﺑﻳﻌﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔـت
ﺧود را ﺑﺎ اﻳن ﻓﺮﻣﺎن اﺑﺮاز داﺷﺗﻧد و اوﻟﯽ ﺧطﺎﺑﻪ ای ﺑﺮﺿد ﺣﺟﺎج داد وﮔﻔت:
»اگر سپاه پيروز شود ،غنايم و باج وخراج از آن حجاج است و اگردشمن برشما
چيره شود ،شما درنظر حجاج پست و دون ھمت خواھيد بود .درحالی که اين مملکت
گورستان ابدی شماست و ديگر به ديدارعزيزان وخانواده ھای خودنخواھيد رسيد.
سوقيات حجاج در اين کشور ،شبيه سوقيات فرعون در رود نيل است .پس بيائيد که
دشمن خدا)حجاج( راخلع وبا اميرخود عبدالرحمن بيعت کنيم و عوض کابل به کوفه رويم
و حجاج را از وطن خود طرد نمائيم[١٢] «.
ﺳـﭘﺎه ﻋـﺮب ﺑــﺎ ﺷـﺧص ﻋﺑــداﻟﺮﺣﻣن ﺑـﺎ ﺳــوﮔﻧدﺑــﻪ ﻗـﺮآن ﺑﻳﻌــت ﮐﺮدﻧـد .ﺳــﭘس
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن اﺑن اﺷﻌث ﻋﯾﺎض ﺑن ھﻣﯾﺎن ﺑﮐﺮی ﺳدوﺳـﯽ وﻋﺑـدﷲ ﺑـن ﻋـﺎﻣﺮﺗﻣﯾﻣﯽ را ﺑـﻪ
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود درﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾد واوﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺑﺳت ودوﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت زرﻧگ
ﮔﻣﺎﺷــت .ھﻣﭼﻧــﺎن ﺑﺎزﻧﺑﯾــل ﺻــﻠﺢ ﮐــﺮد ﺑــﻪ اﯾــن ﺷــﺮط ﮐــﻪ اﮔــﺮ اوﭘﯾﺮوزﮔــﺮدد از زﻧﺑﯾــل
دﯾﮔﺮﺧــﺮاج ﻧﺧواھــد ﮔﺮﻓــت واﮔــﺮاز ﺣﺟــﺎج ﺷﮐــﺳت ﺧــورد زﻧﺑﯾــل وی را درﮐﺎﺑــل ﭘﻧــﺎه
دھد] ،[١٣ﺳﭘﺎه طﺎؤوﺳﺎن را ﺑﺎﺧودﮔﺮﻓت و ﺑﺮﺣﺟﺎج ﺑﺷورﻳد و ﮔوﻳﻧـد در ﻧﺰدﻳﮐـﯽ ﮐوﻓـﻪ
درھﺷﺗﺎد ﺣﺮب ،ﺣﺟﺎج را ھﺰﻳﻣت داد وﻟﯽ در ﺣﺮب ھﺷﺗﺎد وﯾﮐم از طﺮف ﻗﺷون ﺣﺟـﺎج
ﺷﮐﺳت ﺧورد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن روی آورد وﻟـﯽ ﺣـﺎﮐم دﺳـت ﻧـﺷﺎﻧده ً او ﻋﺑـدﷲ ﺑـن
ﻋﺎﻣﺮ دروازه ھﺎی زرﻧگ را ﺑﺮوی اﺑـن اﺷـﻌث ﺑـﺳت  ،اﻣـﺎﻣﺮدم ﺳﻳـﺳﺗﺎن از او ﺣﻣﺎﻳـت
ﮐﺮدﻧد .ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ ﭼﻧـد روزی در ﺑﯾـﺮون ﺷـﮫﺮ ﻟـﺷﮐﺮﮔﺎه زد ،وﻟـﯽ ﻣﺟﺑـور ﺷـد
رھﺳﭘﺎر ﺑﺳت ﮔﺮدد .ﺣﺎﮐم ﺑﺳت ﻋﻳﺎض ﺑن ھﻣﻳﺎن اﺑن اﺷﻌث را ﭘذﯾﺮﻓت وﻟـﯽ ھﻣﯾﻧﮐـﻪ ﺑـﻪ
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ﺷﮫﺮ داﺧل ﺷد وی را در ﺑﻧد ﮐﺮد ﺑدان اﻣﻳد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺗﮔﻳﺮی اﺑن اﺷﻌث ﺣﺟﺎج ﺑﻪ او اﻣـﺎن
دھد و از ﮔﻧﺎھﺎﻧش درﮔذرد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ زﻧﺑﻳل از ﻗﺿﻳﻪ ﻣطﻠﻊ ﺷد ،ﺑﻪ ﺑﺳت آﻣد و آن ﺷﮫﺮرا
درﻣﺣﺎﺻﺮه ﮔﺮﻓت وﻋﻳﺎض را ﺗﮫدﻳد ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ او آزار رﺳﺎﻧﯽ وﻳﺎ آﺳﻳﺑﯽ دھﯽ ،ﻣـن
از اﻳﻧﺟﺎ ﻧﺧواھم رﻓت ﺗﺎ ﺗﺮا ﻧﮐﺷم و ﺧﺎﻧواده ﺗـﺮا اﺳـﻳﺮ و اﻣـوال ﺗـﺮا ﺑـﻪ ﻏـﺎرت ﻧـﺳﭘﺮم.
ﻋﻳﺎض از ﺗﮫدﻳد زﻧﺑﻳل ﺑﺮﺟﺎن ﺧود ﺗﺮﺳﻳد و اﺑـن اﺷـﻌث را ﺑـﺎ ﮔﺮوھـﯽ از ﺳـﭘﺎھﻳﺎﻧش ﺑـﻪ
زﻧﺑﻳل ﺗﺣوﻳل داد و زﻧﺑﻳل وی را ﺑﮔﺮﻣﯽ ﭘذﻳﺮﻓت و ﺣﺮﻣت ﺑﺳﻳﺎر ﻧﮫﺎد[۱٤ ].
ﺑدﺳﺗور ﺣﺟﺎج ،ﺳﭘﺎه ﻋظﻳﻣﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺣت ﻗﻳﺎدت »ﻣﻔﺿل« ﺑﺮادرﯾﺰﯾـد واﻟـﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺮای دﺳـﺗﮔﻳﺮی اﺑـن اﺷـﻌث ﺑـﺳوی ﺳﻳـﺳﺗﺎن ﺣﺮﮐـت ﮐـﺮد و در ﻧﺑﺮدھـﺎی ﮐـﻪ
ﺑﺎﺳﭘﺎه اﺑن اﺷﻌث در ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻧﻣود ،اﺑن اﺷﻌث ﺷﮐﺳت ﺧورد وﺑﺳوی ﻗﻠﻣﺮو زﻧﺑﯾل ﮐـﺷﻳد
وﺳﭘﺎھﻳﺎن ﻗﺗﯾﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺮم ھواداری ازاﺑن اﺷﻌث وﻳﺮان ﻧﻣودﻧد[١٥] .
ﺣﺑﯾﺑﯽ ،از ﻗول طﺑﺮی ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ،ﺣﺟﺎج ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮫدﻳد آﻣﻳﺰی ﺑﻪ رﺗﺑﻳل ﻧوﺷت و اﺑـن
اﺷﻌث را از او ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﮐﺮد.ﺣﺟﺎج ﺗﮫدﯾد ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑن اﺷﻌث را ﺑﻪ او ﻧﺳﭘﺎرد ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺗﺎدن ﯾک ﻣﯾﻠﯾون ﺳﭘﺎه ﮐﺷوراو را ﺗﺑﺎه ﺧواھد ﺳﺎﺧت.ﻣﮔﺮ ﻣﻘدﺳـﯽ ،ﻣـورخ ﻋﺮﺑـﯽ ﮐـﻪ
ﮐﺗﺎب اﻟﺑدء واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺧود را درﺳﺎل  ۳۵۵ھﺟﺮی درﺷﮫﺮ ﺑﺳت ﻧوﺷـﺗﻪ ،ﻣﺗـذﮐﺮ ﺷـده ﮐـﻪ
ﺣﺟﺎج ﻣﺑﻠﻎ ﯾک ﻣﯾﻠﯾون وﭼﮫﺎرﺻدھﺰار درھم را ﺑﺎ ﻋﻣﺎره ﺑن ﺗﻣﯾم ﭘﯾش رﺗﺑﯾل ﻓﺮﺳـﺗﺎد ،ﺗـﺎ
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن را ﺑﻪ او ﺗﺣوﯾل ﮐﻧد .رﺗﺑﯾـل او)ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن( را درﻏـل و زﻧﺟﯾﺮﮐـﺷﯾد وﺗـﺳﻠﯾم
ﻧﻣود[١٦] .
ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎر زﻧﺑﻳل ﺣﺿور داﺷـت ﺑـﺎب ﮔﻔﺗﮔـو ﺑـﺎ ﺣﺟـﺎج را ﺑـﺎز
ﻧﻣود  .ﺣﺟﺎج ﭘﻳﺷﻧﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺑﻳل اﺑن اﺷﻌث را ﺑدو ﺗﺳﻠﻳم ﮐﻧد،وی ﺗﺎ ھﻔت ﺳﺎل از
ﭘﺮداﺧت ﺧﺮاج ﻣﻌﺎف ﺧواھد ﺑود .ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﭘﻳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ در آن ﺷﺮط ﮔﺮدﻳده ﺑـود :
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﻠﻣﺮو زﻧﺑﻳـل ﻧﺗﺎزﻧـد و ﭘـس از ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـن ﻣـدت وی ﺳـﺎﻻﻧﻪ ۹۰۰
ھﺰار درھم ﺧﺮاج دھد .ﻗﺮار ﺷد اﺑن اﺷﻌث را ﺑﺎ ﺗﻧﯽ ﭼﻧد از ھﻣﺮاھﺎن و ﺧﺎﻧواده اش ﺑﻪ
ﻧﻣﺎﻳﻧده ﺣﺟﺎج ﻋﻣﺎره ﺑن ﺗﻣﻳم ﺗﺳﻠﻳم ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﭘﻳش از اﻳﻧﮐﻪ اﻳن ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﮐﻳﺮد ،اﺑن اﺷﻌث
ﺧود را ﮐﺷت[۱٧ ].
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ﺑﺮواﻳت ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻳﺳﺗﺎن ،ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن راﮔﺮﻓت وﻳک ﭘﺎی او را ﺑﺎﻳک زﻧـداﻧﯽ
دﻳﮔﺮ درﺑﻧد ﻧﮫﺎد واﻳن دو ھﻣﺑﻧد ﻣدﺗﮫﺎ در ﺑﻧد ﺑودﻧد .ﺳﺮاﻧﺟﺎم اﺑن اﺷـﻌث ﺧـود را از ﺑـﺎﻣﯽ
در رﺧﺞ ﻓﺮو اﻓﮔﻧد و ھﺮدو ھﻣﺑﻧد ﺟﺎن دادﻧد )۸۵ھﺟﺮی( .ﺑدﺳﺗور رﺗﺑﯾل ﺳﺮ ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن
از ﺗن ﺟدا و ﺑﺮای ﺣﺟﺎج ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷد [۱٨ ].ﺑدﯾن ﺗﺮﺗﯾب داﺳﺗﺎن ﺷـورش ﺳـﭘﺎه طﺎوﺳـﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
درﺳﺎل  ٨٨ھﺟﺮی،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ازﻗول وﻗﺮار ﺣﺟﺎج ﺑـﺎ رﺗﺑﯾـل ﻣﺑﻧـﯽ ﺑﺮﻣﻌﺎﻓﯾـت ده
ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺮاج ﮐﺎﺑل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻧﮔذﺷـﺗﻪ ﺑـود ،ﺳـﭘﺎه ﻋـﺮب ﺑدﺳـﺗور ﺣﮐﻣـﺮان ﻋﺮﺑـﯽ
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﺷﻌث ﺑﺮﻗﻠﻣﺮو رﺗﺑﯾل ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و درﺑﺳت ﺑﺎ رﺗﺑﯾل ﺑﻪ ﻧﺑﺮد ﭘﺮداﺧت.
رﺗﺑﻳل ﻧﺎﭼﺎر ﺷد ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـت ﻣﺑﻠﻐـﯽ ﺑـﺎ اﺷـﻌث ﺻـﻠﺢ ﮐﻧد،اﺷـﻌث ﻣوﺿـوع را ﺑـﻪ ﺣﺟـﺎج
ﮔﺰارش داد وﻟﯽ ﺣﺟﺎج اﻳن ﻣﺎل اﻟﺻﻠﺢ را ﻧﭘذﻳﺮﻓت و او را ﻣﻌﺰول ﮐﺮد )۸۸ھﺟﺮی( وﺑﻪ
ﻗﺗﯾﺑﻪ دﺳﺗور داد ﺧود ﺑﻪ ﺟﻧگ رﺗﺑﯾل ﺑﺮود .اﻣﺎ ﻗﺗﯾﺑﻪ ﮐﻪ ازﺳﺎل  ۸۷ﺗﺎ ۹۰ھﺟﺮی ﻣﺻﺮوف
ﻓﺗﺢ ﺑﺧﺎرا وﺧوارزم وﺳﺮﮐوب ﮐﺮدن ﺷورش ﺗﺧﺎرﺳﺗﺎن ﺑود ،ﻓﺮﺻت ﻧﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺑﺮد رﺗﺑﯾـل
ﺑﺮود ،ﺑﻧﺎﭼﺎرﺑﺎز ﺑﺮادرﺧود ﻋﻣﺮو را ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎد وﻋﻣﺮو ازﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋـﺰم ﻧﺑـﺮد
ﻋﺎزم ﺑﺳت ﮔﺮدﯾد .ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺳت اﻋـﺮاب ﺑﺧـﺎطﺮﭘول وﻏﻧﯾﻣـت ﻣـﯽ ﺟﻧﮔﻧـد ،اﯾـن
ﺑﺎرﺣﺎﺿﺮﺷد در ﺑدل ﭘﺮداﺧت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۸۰۰ھﺰار درھم ﺧﺮاج ﺑﺎ ﻋﻣﺮو ﺻﻠﺢ ﮐﻧـد .ﻋﻣـﺮو
ﻣوﺿوع را ﺑﻪ ﻗﺗﯾﺑﻪ اطﻼع داد و او ﺑﻪ ﺣﺟﺎج ﻧوﺷت ،ﻣﮔﺮﺣﺟﺎج از اﯾن ﺳﺎزش ﻋﻣﺮو ﺑـﺎ
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﺑـﻪ ﺟﻧـگ
رﺗﺑﯾل ﻧﯾﺰ ﺑﺧﺷم آﻣد و وی را از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻓﺮاﺧواﻧد و ﺑﻪ ﻗﺗﯾﺑﻪ دﺳﺗورداد
رﺗﺑﯾل ﺑﺷﺗﺎﺑد [١٩].ﻗﺗﯾﺑﻪ ﮐﻪ ازﺳﺎل  ۹۰ﺗﺎ ۹۲ھﺟﺮی ﺑﺳﺮﮐوﺑﯽ ﺷـورش ﻧﯾـﺰک ﺑﺎدﻏﯾـﺳﯽ
ﻣﺷﻐول ﺑود ،ﻓﻘـط درﺳـﺎل۹۲ھﺟـﺮی ﺗواﻧـﺳت دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺳﯾـﺳﺗﺎن ﺑـﺮود و رﺗﺑﯾـل راﮐـﻪ
درﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻌد ازﻋﺰل ﺑﺮادرش ﻋﻣﺮو ﺷورﺷﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮده ﺑود ﺑﻪ ﻣﺻﺎف ﺑطﻠﺑد وﺑﺮﻗﻠﻣـﺮو
اوﺑﺗﺎزد.درﺳﺎل  ۹۲ھﺟﺮی ﻗﺗﯾﺑﻪ در ً
راس ﻟﺷﮐﺮﻓﺮاوان ﺑﺮﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗﺎﺧت وﭘس از ﮐﺷﺗﺎری
ﻋظﯾم درآﻧﺟﺎ ،ﺑﻘﺻد ﺣﺮب زﻧﺑﯾل و ﺑﺳوی ﺑﺳت ﺣﺮﮐت ﮐﺮد.
ﺑﮔﻔﺗﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﻳﺮﻓطﺮوس  »:ﻣﺮدی ﭼﻧگ ﻧوازدرﮐوی وﺑﺮزن ﺷﮫﺮﺳﻳﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق
درﺧون وآﺗش ﺑود ،از ﮐـﺷﺗﺎرھﺎ و ﺟﻧﺎﻳـﺎت »ﻗﺗﻳﺑـﻪ« ﻗـﺻﻪ ھـﺎ ﻣﻳﮔﻔـت و اﺷـک ﺧـوﻧﻳن از
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دﻳدﮔﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺗوﻟﻳن ،ﺟـﺎری ﻣﻳـﺳﺎﺧت و ﺧـود ﻧﻳﺰﺧـون ﻣﻳﮔﺮﻳـﺳت ،و آﻧﮔـﺎه ﭼﻧـگ
ﺧوﻳش ﺑﺮﻣﻳﮔﺮﻓت و ﻣﻳﺧواﻧد :ﺑﺎ اﻳن ھﻣﻪ ﻏم درﺧﺎﻧﻪ دل،اﻧدﮐﯽ ﺷﺎدی ﺑﺎﻳد،ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧوروز
اﺳت[٢٠]« ...
ً
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧود درﺳﯾﺳﺗﺎن
ﻗﺗﯾﺑﻪ ھﻧﮔﺎم ﺗﺮک ﺳﯾﺳﺗﺎن،ﻋﺑدرﺑﻪ ﺑن ﻋﺑدﷲ ﻟﯾﺛﯽ را ﺑﺣﯾث
ﮔذاﺷت و ﺑﻌد ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﻋوف ﯾﺷﮐﺮی را ﺑﺟـﺎی ﻋﺑدرﺑـﻪ ﮔﻣﺎﺷـت .ﺑﮔﻔﺗـﻪ ﺻـﺎﺣب ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻗﺗﯾﺑﻪ از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺳت رﻓت ودر ﺑﺳت ھﺰار ﺟﻔت ﮔﺎو ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻣﻊ ﮐﺮد ]اﯾن
ﻧﺎﺣﯾﻪ درﺟﻧوب ﺑﺳت اﮐﻧون ﺑﻧﺎم ھﺰارﺟﻔت ﯾﺎد ﻣﯾـﺷود[و دوھـﺰار ﻣـﺮد ﺑﺮزﮔـﺮ ﺑـﺎ ادوات
ﮐﺷت ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ھﻣﺮاه ﺳﺎﺧت و ﺑﻪ ﺟﻧگ رﺗﺑﯾل،ﯾﺎ زﻧﺑﯾل ﺑﺳوی ﮐﺎﺑل ﮐﺷﯾد .وطـوری واﻧﻣـود
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾن ھﺰارﺟﻔت ﮔﺎو زﻣﯾﻧﮫﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﻣﯾﺗواﻧـد ﺑـﻪ ﺗـﺻﺮف درآورد ﮐـﺷت ﻣﯾﮐﻧـد
وﺣﺎﺻل آﻧﺮا ﺻﺮف ﺳﭘﺎه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﺗـﺎ رﺗﺑﯾـل را ﺷﮐـﺳت ﻧدھـد از ﻧﺑـﺮد دﺳـت ﻧﺧواھـد
ﮔﺮﻓت .رﺗﺑﯾل وﻗﺗﯽ از اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺗﯾﺑﻪ ﻣطﻠﻊ ﮔﺮدﯾد ،دﭼـﺎر ﺧـوف و اﺿـطﺮاب ﺷـد وﺑـﻪ
ﻗﺗﯾﺑﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻧﻣود ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮاﺳت ﺳﺎﻻﻧﻪ دوھـﺰار ھـﺰار)دوﻣﯾﻠﯾـون( درھـم ﺧـﺮاج ﺑـﻪ او
ﺑﭘﺮدازد وﺑﻪ اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺗﯾﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﮐﺮد[٢١] .
ﻗﺗﯾﺑﻪ ﮐﻪ از اﯾن ﻧﻣﺎﯾش ﻗـدرت ﺧوﺷـﻧود ﺑـود واﭘـس ﺑﺧﺮاﺳـﺎن ﺑﺮﮔـﺷت وﺣﮐوﻣـت
ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﺑدرﺑﻪ ﺑن ﻋﺑدﷲ داد وﺳﭘس ﺑﻪ ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﻋوف داد .واﯾن ھﻧﮔـﺎﻣﯽ ﺑودﮐـﻪ
ﺣﺟﺎج ووﻟﯾدﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠک ھﺮدو ﭼﺷم از ﺟﮫﺎن ﻓﺮوﺑﺳﺗﻧد وﻣوﻗﻌﯾـت ﻗﺗﯾﺑـﻪ ﻧﯾـﺰ درﺧﺮاﺳـﺎن
ﻣﺗﺰﻟﺰل ﮔﺮدﯾد[٢٢].
ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐوﺗﺎه از ﭼﻧد ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ اﻋﺮاب ﺑﺮ ﮐﺎﺑل  ،دﯾـده ﺷـد ﮐـﻪ در ﻣﯾـﺎن رﺟـﺎل
ﻧﺎﻣدار ﺳﮫﯾم دراﯾن ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯾﮫﺎ ﺑﺮﮐﺎﺑل نامی از ليث بن قيس بن عباس ﻧﯾـﺳت .ﭘـس
ﻋدم ﺗذﮐﺮﻧﺎم ﻟﯾث ﺑن ﻗﯾس درﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن ﺣدس وﮔﻣﺎن را در ذھن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد
ً
ً
اﺻـﻼ ﻣﻘﺑـﺮه ﮐﺎﺑﻠـﺷﺎه ﺑـوده ﺑﺎﺷـد زﯾـﺮا ﭼـون در
ﻣﻘﺑﺮه ﺷﺎه دوﺷﻣـﺷﯾﺮه
ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت
دوﺻــد ﺳــﺎل اول دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ،ھﻧوز ﺑــﺳﯾﺎری از ﻣــﺮدم ﮐﺎﺑــل ﺑــﻪ دﯾــن ﺳــﺎﺑق ﺧــود-
ﺷــﯾواﺋﯽ،ﺑوداﺋﯽ-ھﻧــدوﺋﯽ ﭘﺎﺑﻧــد ﺑودﻧــد وﺑﺧﺎطﺮﻗدرﺷﻧﺎﺳــﯽ از ﺷــﺎه ﺧــود ﮐــﻪ ﺷــﺎه دﻟﯾــﺮ
وﺟﻧﮔﺟوﯾﯽ ﺑوده ،ﻣﻘﺑﺮه او را ﺷﺎه دوﺷﻣﯾﺮه ﻧﺎﻣﯾدﻧد وﺑﻪ آن رﻧگ و ﺻﺑﻐﻪ ﻣذھﺑﯽ داده اﻧـد
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ﺗﺎ ازﺗﺧﺮﯾب ﺑدﺳت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد؛ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯾﺎن ﺑﺮای آﻧﮐﻪ اﺑﻧﯾﮥ ﺗﺧت ﺟﻣﺷﯾد
را از ﺗﺧﺮﯾب ﻧﺟﺎت داده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺮآن ﻧﺎم ﻣﻘﺑﺮۀ ﺣـﺿﺮت ﺳـﻠﯾﻣﺎن ﭘﯾﻐﻣﺑـﺮ را ﮔذاﺷـﺗﻧد ﺗـﺎ
ﮐﺳﯽ ﺑﻔﮐﺮ ﺗﺧﺮﯾب آن ﻧﯾﻔﺗد.
ﺑﮫﺮﺣﺎل اﮔﺮ اﯾن ﺣدس ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ ﺣﻘﯾﻘـت ﻧﺑﺎﺷـد وﮐـﺳﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺎه دوﺷﻣـﺷﯾﺮه
ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،ﯾﮐﯽ از رﺟﺎل ﻗﺳﯽ اﻟﻘﻠب وﺑﯾﺮﺣم ﻋﺮب ﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﻧوﯾﺳﻧده" ﺳﯾطﺮه
۱۴۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﻋﺮاب ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺰار ﺷﺎه دوﺷﻣـﺷﯾﺮه ﻣﯾﺮوﻧـد و درود
ودﻋﺎ ﻣﯾﺧواﻧﻧد وﺑﻧد ﻣﺷﮐل ﮐﺷﺎ ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ،ﻣﯽ ﭘﺮﺳد» :اﯾن ﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾﺮه ،ﮐﯽ ھـﺎ را ﺑـﺎ
ً
طﺑﻌﺎ اﯾن ﻋﺮب ﺷﻣﺷﯾﺮﮐش ھﺮﮐﻪ ﺑوده ،ﻣﺮدان و
دوﺷﻣﺷﯾﺮﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﺳت؟«][٢٢
زﻧﺎن ﮐﺎﺑل را ﮐـﻪ ازﻓﺮھﻧـگ  ،ﻧـﺎﻣوس وﺷـﺮف ﺧـود درﺑﺮاﺑﺮﻣﮫﺎﺟﻣـﺎن ﻣﺗﺟـﺎوز ﺑـﻪ دﻓـﺎع
ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ﮐﺷﺗﻪ اﺳت.
ً
ً
ﺑﯾﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺗﺟـﺎوز وآدﻣﮐـﺷﯽ راﮐـﻪ ﺑﺧـﺎطﺮ
واﻗﻌﺎ ﭼﻘدر ﻣﺳﺧﺮه وﺧﻧده داراﺳـت ﮐـﻪ
ﻏﺎرت ھﺳﺗﯽ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧدن ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن و دﺧﺗـﺮان و ﭘـﺳﺮان ﺷـﺎن ﮐﻣـﺮ
ﺑﺳﺗﻪ ﺑود و از ﻓﺮط ﺧون ﺧواری ﺑﺎ دو دﺳـت ﺷﻣـﺷﯾﺮﻣﯾﺰد وﻣـداﻓﻌﺎن ﮐﺎﺑـل را ﻣﯾﮐـﺷت،
ﺑﻧﺎﻣش ﻣﺰار وﻣﺳﺟد و ﻣدرﺳﻪ درﺳت ﮐﻧﻧـد و از او ﺑﺧـﺎطﺮ ﮐـﺷﺗﺎر ﭘـدران وﺑـﻪ اﺳـﺎرت
ﺑﺮدن ﻣﺎدران و دﺧﺗﺮان ﺧود ﺳﭘﺎس ﮔﺰار ﺑﺎﺷﻧد ،وﻟﯽ ﻧﯾﺎﮐﺎن وﭘدراﻧﯽ ﮐﻪ از وطن ﺧـود و
ازﻓﺮھﻧگ و ﻧﺎﻣوس ﺧود ﺑﻪ دﻓـﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳـﺗﻪ و دراﯾـن راه ﺧـود را ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﮐـﺮده اﻧـد ،ﺑـﻪ
زﺷﺗﯽ ﯾﺎد ﮐﻧﻧد؟
ً
ظﺎھﺮا آن ﻣﺳﺟد زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻣﺎرﺷده ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺑطور ﻋﻣوم اﺳـﻼم را ﭘذﻳﺮﻓﺗـﻪ
اﻧد و ﺑﻪ ﺑدﮔوﺋﯽ از ﭘدران و ﻧﻳﺎﮐﺎن ﺧود ﭘﺮداﺧﺗﻪ اﻧد .ﻧﻳﺎﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐم ازﮐم دوﺻـد ﺳـﺎل در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﮫﺎﺟﻣﺎن ﻋﺮب از ﺷﺮف و ﻧﺎﻣوس وﻓﺮھﻧگ ﺧود ﻣﺮداﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮده اﻧد،وﻟﯽ اﻣﺮوز
آﻧﺎن را ﺑﻧﺎم ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﭼﺷم ﻧﮐوھش ﻣﻳﻧﮔﺮﻧد و ﻣذﻣت ﻣﻳﮐﻧﻧد و درﻋوض ﮐـﺳﯽ را ﮐـﻪ ﮔوﻳـﺎ
ﺟﻧون آدﻣﮐﺷﯽ داﺷﺗﻪ و ﺑﺎﮔﺮﻓﺗن دوﺷﻣﺷﻳﺮدردودﺳت ﺧود ﭘدران و ﻣـﺎدران وﮐودﮐـﺎن ﻣـﺎ
را ﺳﺮﻣﻳﺰده اﺳت ،ﺳﺗﺎﻳش ﻣﻳﮐﻧﻧـد و ﺑﺮﻗﺑـﺮاو ﺷـﻣﻊ روﺷـن ﮐـﺮده ﻣﺮادﻣـﻲ طﻠﺑﻧـد .زھـﯽ
ﺟﮫﺎﻟت وﻧﺎداﻧﯽ!
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﻪ از ﺳواد وداﻧش ﻻزم ﺑﯽ ﺑﮫـﺮه اﻧـد ،در زﯾـﺮ ﺗـﺎﺛﯾﺮ ﺗﺑﻠﯾﻐـﺎت
ﻣذھﺑﯽ ﺧﯾﻠﯽ زود ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮔذﺷﺗﻪ ﺗﻠﺦ ﺧـود را ﻓﺮاﻣـوش ﻣﯾﮐﻧﻧـد ،ﺑﻠﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺗﺎﯾش وﻧﯾـﺎﯾش
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ﻣﺗﺟـﺎوزی ﺑﯾﮔﺎﻧـﻪ وﻗــﺎﺗﻠﯾن ﭘـدران و ﻓﺮزﻧــدان ﺧـود ﻧﯾﺰﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧــد .ﺷـﻧﯾده ام  :ﯾﮐــﯽ از
طﺎﻟﺑـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻧﯾﻣــﻪ دوم دھـﻪ ،٩٠در ﮐوھـداﻣن ﺷــﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺳـط ﻣـﺮدم ﮐــﺷﺗﻪ ﺷـده ﺑــود،
اﻣﺮوزﻗﺑﺮاو ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ طﻠب ﻣﺮاد و ﺷﻔﺎی دردھﺎ ،زﯾﺎرﺗﮔﺎه ﻣﺮدم ﻣﺣل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت و
ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ آن طﺎﻟب ﯾﮐﯽ از ھﺰاران ﺟﺎﻧﯾﺎﻧﯽ ﺑوده ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎﺷﺎﻧﻪ وﺗﺎﮐـﺳﺗﺎن
ﺷﺎن را ﺑﻪ آﺗش ﮐﺷﯾده وزن و ﻓﺮزﻧدان ﺷﺎن راﺑﻪ آوارﮔﯽ ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت.

به اميد روزی که مردم ما از سواد ودانش الزم برخوردار گردند وفقر
وجھل را از کشور خود نابودکنند ،دست از خرافه پرستی بردارند وخرد
ودرايت انسانی خود را در راه رفاه اجتماعی وبھبود زندگی فردی خويش
بکار گيرند وبه مدارج عالی دموکراسی گام گذارند.
مآخذ وپاورقی ھا:
] -[١کھزاد ،باال حصار کابل وپيشآمدھای تاريخی،چاپ ،٢٠٠٨ميوند،ص ١٤-١٣
] -[٢سليمان راوش ،سيطره ١۴٠٠ساله اعراب برافغانستان ،چاپ  ،٢٠٠۵آلمان ،ص١١٩
]-[٣تاريخ سيستان،به تصحيح ملک الشعراء بھار ،ص١١٢ببعد
] -[۴تاريخ سيستان،ص٨۵ ،
]-[۵تاريخ سيستان ،ص٨٧ ،
] -[۶بوسورت  ،سيستان ،ص ،١١٨طبری ،ج ، ٨ص ٣۶۶۴
] -[٧بوسورت ،سيستان ،ص ،١١٩تاريخ سيستان ،ص١١١
]-[٨تاريخ سيستان ،ص١١١
] -[٩بوسورت ،سيستان،ص ١٢٠
] -[١٠حبيبی ،افغانستان بعد ازاسالم،چاپ ايران ،ص٥٣
] -[١١تاريخ سيستان ،ص ١١٢
] [١٢غبار ،افغانستان درمسيرتاريخ ،ص ٧٣
] -[١٣بوسورت،سيستان ،ص ١٢٧
]-[١٤بوسورت ،ھمان ،ص١٣٢
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] -[١٥بوسHHHورت ،ھمHHHان ،ص  ،١٣٣طبHHHری ج  ،٨صHHHص ،٣٧١٧ -٣٧٢٨تHHHاريخ سيHHHستان،
صص١١۶-١١٧
] [١٦تاريخ سيستان ،ص١١۶-١١٧
] -[١٧بوسورت،ھمان ،ص ، ١٣۴
] -[١٨تاريخ سيستان ،ص١۴۶
ـح اـ ان ،ص  ،٢٧٨طبHHری ،ج ،٩
] -[١٩بوسHورت ،ص  ،١٣۴بHالذری ،ـ
ص ،٣٧۶۴گرديزی ،چاپ حبيبی ،ص ١١٠
] -[٢٠علی ميرفطروس  ،ديدگاه ھا ،چاپ  ،١٩٩٣ص۴۴
] -[٢١تاريخ سيستان  ،ص١٢٠
] - [٢٢تاريخ سيستان ،ص١٢۵
] -[٢٣سليمان راوش،سيطره ١۴٠٠ساله اعراب برافغانستان ،چاپ  ،٢٠٠۵آلمان ،ص١١٩
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مقالۀ پنجاھم

روشنگرسنت زده"آقای صديق رھپو
نقد"
مکثی بر ِ
ِ
در رابطه با جرگۀ انتخاب احمدشاه درانی
ﻧﺎم آﻗﺎی رھﭘو را در ﺳﺎﻟﮫﺎی اﻗﺗدار ﮐﺎرﻣل دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻧﯾده ﺑودم ﮐﻪ
ﻣدﯾﺮﻣﺳؤول اﺧﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﺗﺎﯾﻣﺰ ﺑود وﭼون اﯾن اﺧﺑﺎرﯾﮔﺎﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﺎﺑل
ﺑود ،ﻟﮫذا ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ اﯾﺷﺎن ﺑﺮزﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺗﺳﻠط دارﻧد وﺗﺳﻠط ﺑﺮاﯾن زﺑﺎن ﻣﮫم ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ درﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺣﺰب ﺑﺮﺳﺮاﻗﺗدار ﯾک اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺰرگ ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷد.
ﺑﻌدھﺎ ﺷﻧﯾدم ﮐﻪ ﺟﻧﺎب رھﭘو،ﺑﺣﯾث ﺳﻔﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﻣﮫوری ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺗﻘﺮرﯾﺎﻓﺗﻪ
اﻧد وﭼﻧدﺳﺎﻟﯽ ﮔوﺷش از ﺷﻧﯾدن ﺻدای ﻣﮫﯾب اﻧﻔﺟﺎر راﮐﺗﮫﺎی ﮐﻪ از ﺳوی ﻣﺟﺎھدﯾن
ﺑﺮﮐﺎﺑل ﻓﯾﺮﻣﯽ ﺷدﻧد ،آﺳوده وآرام ﺷده اﺳت.
دراﯾﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮت در ﻧﯾﻣﻪ دھﻪ  ٩٠ﻗﺮن ﮔذﺷﺗﻪ اطﻼع ﯾﺎﻓﺗم ﮐﻪ ﺟﻧﺎب رھﭘو در
آﻟﻣﺎن اﻗﺎﻣت دارﻧد وﻣﺟﻠﻪ ای ﺑﻧﺎم روﺷﻧﯽ را رھﺑﺮی وﻧﺷﺮﻣﯾﮐﻧﻧد .ﺑﻌد ﺗﺮ از طﺮﯾق
ھﻣﮐﺎری ﻗﻠﻣﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺟﻠﻪ راﺑطﻪ ﻣﮐﺗوﺑﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺎ اﯾﺟﺎدﮔﺮدﯾد وﺳﭘس در ﯾﮐﯽ دو ﻣﺣﻔل
ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﮐﻪ از ﺳوی ﮐﻠوپ ﻗﻠم اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ در ﺳوﯾدن ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾده ﺑود ،ﺑﺎھم روﺑﺮو
وﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷدﯾم وﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺎھم آﺷﻧﺎ ﮔﺮدﯾدﯾم .آدم ﺧوش ﺑﺮﺧورد وﻣؤدب اﺳت ودر
اﺑﺮاز ﻧظﺮﯾﺎت ﺧود ﮐﻣﯽ ﺑﯽ ﭘﺮواﺳت وﺑﺎﮐﯽ ﻧدارد اﮔﺮ از اﺑﺮاز ﻧظﺮش ﮐﺳﯽ آزرده ﯾﺎ
ﺧﻔﻪ ﺷود.
وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رﺷﺗﮥ ﺣﻘوق ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ودرﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﺰب
دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق ﻋﻣﻼً اﺷﺗﺮاک داﺷﺗﻪ اﺳت ،ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت وﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﻋﻼﻗﻣﻧد وﺳﺮوﮐﺎر
دارد و در ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮔﺮی ﭼون ﺗﺎرﯾﺦ وﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﯾﺰدﺳت ﻣﯾﺰﻧد وﭼون زﺑﺎن
اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﻣﯾداﻧد ﺑﺎﺧواﻧدن ﯾک ﻣطﻠب ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﺗون اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ،ﮔﺎھﯽ ﭼﻧﺎن ﻣوﻗف ﻣﯾﮔﯾﺮد
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ﮐﻪ وی در ﺑﺧش ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺰ ﻣؤرخ ورزﯾده و ﭘﯾﺷﺗﺎزی اﺳت ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ او
ﻧﻣﯾﺮﺳد ،ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطﺮ او ﺑﺮﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻏﺑﺎر و ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺣﺑﯾﺑﯽ وﻏﯾﺮه ﺑﻪ ﭼﺷم
ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد وﻓﮫم وآﮔﺎھﯽ آﻧﮫﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮔﺎری ﺑﺳﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺮ از ﺧود ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد،
وﮔﺎھﯽ اﺣﮐﺎﻣﯽ درﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎدر ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﻧﺳﺎن را دﭼﺎر ﺣﯾﺮت ﻣﯾﺳﺎزد.
ً
ﻣﺛﻼ وی در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣطول  ٢٥ﺻﻔﺣﻪ ﯾﯽ اﺧﯾﺮﺧود ﺗﺣت ﻋﻧوان» روﺷﻧﮔﺮ ﺳﻧت
زده« ﮐﻪ ﻣوﺿﻊ ﮔﯾﺮی ھﺎی ﻣﺗﻐﯾﺮ وﭘس رواﻧﮥ ﯾک ﻋﺿوارﺷد ﭘﺮﭼﻣﯽ ﺑﻧﺎم ﺣﻣﯾد روغ ،را
ﻣورد ﻧﻘد ﺧود ﻗﺮار داده وﺳﺧت ﺟﺎﻟب وﺧواﻧدﻧﯽ اﺳت ،ﻣﮔﺮ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻣوﺿوع ﺟﺮﮔﻪ
درﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطﺮح ﺷده وآﻗﺎی روغ ،ﺑﺣق دوﻟت ﻣﻌﺎﺻﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﻧﺗﯾﺟﮥ "ﺟﺮﮔﻪ" ﺷﻣﺮده اﺳت،ﻣﺮﮐب ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﯽ اﻗﺎی رھﭘوﻣﯾﻠﻧﮔد و ﺑﺮای ﺗﺮدﯾد ﻧظﺮ اﻗﺎی
روغ ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ از ﺗدوﯾﺮ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮای اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ اﻧﮐﺎر ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣدﻋﯽ
ﻣﯾﺷود ﮐﻪ اﺣﻣدﺷﺎه ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﺧودش را ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼن ﻧﻣوده ﺑود ووﻗﺗﯽ
ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر رﺳﯾد ،ﺑﺮﺗﺧت ﺷﺎھﯽ ﻧﺷﺳت؟؟؟
ﻋﯾن ﺟﻣﻼت آﻗﺎی ﺻدﯾق رھﭘو ﭼﻧﯾن اﺳت »:او)روغ( سپس دولت نوين
افغانستان را ـ ١٧۴٧ـ را محصول جرگه می داند .به باورم از دولت نوين افغانستان با
مرز ھای جھانی کنونی می توان در  ،١٨٨٠گپ زد ،نی پيش تر از آن .به باورم او بی
خبر از اين امر است که آن مفھومی که سياستمداران ما به مردم قبوالندند که احمد
نتيجه جرگه به قدرت رسيد ،از پای بست نادرست است.
ابدالی در
ٔ
اين ديگر روشن تر از آفتاب است که احمد ابدالی پس از آن که نادر افشار به
وسيله گروه رقيب درون خودش در خپوشان کشته شد ،احمد ابدالی با مقام نظاميی که
ٔ
در آن ساختار داشت ،ھمراه با لشکر جرار ،خپوشان را ترک نمود و با سرعت باد و
برق راھی کندھار شد .او حتی پيش از آن که وارد کندھار شود ،پادشاھی اش را اعالم
نمود .او ھمراه با ياری سران قبيله گان ديگر افغان ) پشتون( و ديگر قومان کشور ،بر
سرير تخت نشست .البته ياد مان نرود که در اين خط دست يافتن او به غنيمت ھايی که
نادرافشار از ھند گردآورده بود و اين گنجينه ،راھی خپوشان بود ،نقش مھمی در تحکيم
پايه ھای قدرتش بازی نمود .بعد مورخان رسمی در آن ميان غالم محمد غبار ،و ديگران
افسانه جرگه را سر و سامان دادند.
اين
ٔ
ﺟﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﺮآﻧﮫﺎ ﺧط ﮐﺷﯾده ﺷده از طﺮف ﻣن ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل واﯾﺮاد اﻧد وﻣن
ﺑﺮھﻣﯾن ﺟﻣﻼت ﮐﻣﯽ ﺑﺣث ﺧواھم ﻧﻣود.
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اوﻟﯾن اﯾﺮاد ﻣن ﺑﺮآﻗﺎی رھﭘو ،ﺑﺮﻧﺎم اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ اﺳت.اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺑب
ﺧدﻣﺎت ارزﻧده اش درﺗﺄﺳﯾس دوﻟت ﻣﻌﺎﺻﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ١٧٤٧وﺗوﺳﻌﻪ وﺗﺣﮐﯾم ﻗﻠﻣﺮوش
از ﺳوی ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻘب "ﺑﺎﺑﺎ" ﯾﺎد ﻣﯾﮔﺮدد و اﯾن ﻟﻘب را ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر از روی اﺣﺗﺮام
ھﻣواره ﺑﺎ ﻧﺎﻣش ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧﻧد،وﻟﯽ آﻗﺎی رھﭘو،دراﯾن دو ﭘﺮﮔﺮاف ھﻣﻪ ﺟﺎ ﻧﺎم اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ
راﺑﺻورت"اﺣﻣداﺑداﻟﯽ" ذﮐﺮﻣﯾﮐﻧد ،ﺗوﮔوﺋﯽ او ﺑﺎ ﯾک ﻧوﮐﺮﺧود طﺮف اﺳت ﮐﻪ اھل
ﺧﺎﻧواده اش او را ﺑﺎﺳم اﺣﻣداﺑداﻟﯽ ﺻدا ﻣﯾﮐﺮده اﻧد .ﻧﻪ ﺧﯾﺮآﻗﺎی رھﭘو! اﮔﺮ ﺷﻣﺎ در
ﻗﻧدھﺎر ﺑﺮوﯾد و ﺑﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﺣﻣداﺑداﻟﯽ ﮐﺟﺎﺳت ،ﻣﺮدم ﺧواھﻧدﮔﻔت ﻣﺎ در ﻗﻧدھﺎر ﺑﻧﺎم
اﺣﻣداﺑداﻟﯽ ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﮔوﺋﯾد ﮐﻪ ﮔﻧﺑداﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺟﺎﺳت؟ ھﺮﮐس
ﺑﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ آن را ﻣﯾدھد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗوﻗﻊ ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﺗﺎ ﮐﺳﯽ را ﮐﻪ ﺧدﻣﺗﮔﺎر اﯾن ﻣﺮدم ﺑوده
و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧدان اﯾن آب وﺧﺎک ،ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺧود ﺑﻪ ﻣﯾﺮاث ﮔذاﺷت ﺗﺎ
ﺑطورﻣﺳﺗﻘل در آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺻﺎﺣب ھوﯾت ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﭼﺷم ﺧورد
وﺳﺑک دﯾده ﺷود .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮدﮔﺎن اﯾﻧﻘدرﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺧود
ﻧﺎﺳﭘﺎس وﺑﯽ ﺑﺎک ﺑﺎﺷﯾم ،از اﻓﺮاد ﻣﮐﺗب ﻧﺧواﻧده ﭼﻪ ﺗوﻗﻌﯽ ﻣﯾﺗوان داﺷت؟ ﻣﻘﺎم وﻣﻧﺰﻟت
اﺣﻣدﺷﺎه را ﻣؤرخ اﻧﮔﻠﯾس اﻟﻔﻧﺳﺗن ﺑﮫﺗﺮازﻣﺎ ﺷﻣﺎ درک ﮐﺮده و درﮐﺗﺎب »ﺑﯾﺎن ﺳﻠطﻧت
ﮐﺎﺑل« ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﯾﮐﻧد»:ﺑﺮاﺳﺗﯽ اﮔﺮﭘﺎدﺷﺎھﯽ در آﺳﯾﺎ ﺳﺰوار اﺣﺗﺮام ﻣﻠت ﺧود ﺑﺎﺷد،
آن ﺷﺎه ﺟﺰ اﺣﻣدﺷﺎه ﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺳت )«.اﻟﻔﻧﺳﺗن،اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﺗﺮﺟﻣﮥ آﺻف ﻓﮐﺮت ،ص
(٣٨١
اﯾﺮاد دوم ﻣن ﺑﺮﺳﺧﻧﺎن آﻗﺎی رھﭘواﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾد» :او) اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ( ﻗﺑل از
رﺳﯾدن ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﺧود را ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑود وھﻣﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر رﺳﯾد ،ﺑﺮﺗﺧت ﺷﺎھﯽ
ﻧﺷﺳت « اﯾن ادﻋﺎی آﻗﺎی رھﭘو،ﻓﻘط ﺑﺎورﺷﺧﺻﯽ اوﺳت وﻣﺑﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧدارد و اﮔﺮ
ﻣﯾداﺷت ﺑﺎﯾد ﺳﻧد اراﺋﻪ ﻣﯾﮐﺮد و اﮔﺮ ﺳﻧدی ﺑﺮای اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی ﺧود ﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺳﺧﻧش را
ﭘس ﺑﮔﯾﺮد ﺗﺎ ﺟواﻧﺎن ﮔﻣﺮاه ﻧﮔﺮدﻧد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﻪ داﺷت ﮐﻪ در اردوی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺑوﺷﺎن)ﻧﻪ ﺧﭘوﺷﺎن( ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺳوی ﻗﻧدھﺎر ﺣﺮﮐت ﻣﯾﮐﺮد،رﺟﺎل ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﻘﺗدری ﻣﺛل
ﻧورﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻋﻠﯾﺰاﺋﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "ﻣﯾﺮاﻓﻐﺎن" وﺟود داﺷت ﮐﻪ ﻗوﻣﺎﻧدان اﯾن اردو ﺑود و
از ﻟﺣﺎظ ﻣﻘﺎم ﻧظﺎﻣﯽ وﻗوت ﻗوﻣﯽ ﻧﯾﺮوﻣﻧد ﺗﺮ از اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﯽ ﻣﻌﺎون ﺧود ﺷﻣﺮده
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﺳﺮان ﻟﺷﮐﺮاﻓﻐﺎﻧﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧورﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻋﻠﯾﺰاﺋﯽ ،ﻣﺣﺑت ﺧﺎن
ﻣﯾﺷد.
ﭘوﭘﻠﺰاﺋﯽ،ﻣوﺳﯽ ﺧﺎن اﺳﺣﺎﻗﺰاﺋﯽ ،ﻧﺻﺮﷲ ﺧﺎن ﻧورزی وﺣﺎﺟﯽ ﺟﻣﺎﻟﺣﺎن ﺑﺎرﮐﺰای،
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ھﺮﯾﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﻗوﻣﯽ ﻧﯾﺮوﻣﻧد ﺧود در آن ﻟﺷﮐﺮ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺧود را ﺑﯾﺷﺗﺮ از
اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﯽ ﻣﺳﺗﺣق ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد .وﺣﺗﯽ در  ٨روز ﻣﺑﺎﺣﺛﻪ در ﺟﺮﮔﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺑودﻧد از ﺣق ﺧود درﮔذرﻧد و او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻧﻧد،ﭘس ﭼطور ﻣﻣﮐن ﺑود ﮐﻪ
اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﯽ در راه ﺑﺎزﮔﺷت اﻋﻼن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﻣﺎﯾد وﭘﺎدﺷﺎھﯽ اش ﺑدون ﭼون وﭼﺮا
ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ ﺷود؟ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻪ اﺣﻣدﺧﺎن)ﺳدوزاﺋﯽ( روﺣﯾﮥ ﻗدرت طﻠﺑﯽ ھﺮﯾک از ﺳﺮان
ﺳﭘﺎه اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑدرﺳﺗﯽ درک ﻣﯾﻧﻣود وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣوﺿوع اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣطﺮح ﻧﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎﻋث ﺑﺮوزﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ وﺟﻧگ درﻣﯾﺎن ﺷﺎن ﻧﮔﺮدد .آﻧﭼﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ وﻣدارک ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺮآن اﺗﻔﺎق
ﻧظﺮدارﻧد ،اﯾﻧﺳت ﮐﻪ اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﯽ)ﺳدوزاﺋﯽ( ﭘس از ﻣواﺻﻠت ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر و ﭘﯾش از
رﺧﺻت ﮐﺮدن ﺳﭘﺎه  ،ﺳﺮان وﺑﺰرﮔﺎن ﻟﺷﮐﺮ را در ﻧﺰدﯾک ﺷﮫﺮﻧﺎدرآﺑﺎد در ﻣﺣل زﯾﺎرت
"ﺷﯾﺦ ﺳﺮخ")ﯾﺎﺷﯾﺮﺳﺮخ( ﺑﻪ ﻣﺷوره ﻓﺮاﺧواﻧد ﮐﻪ از ﻣﯾﺎن ﺧود ﯾک ﻧﻔﺮ را ﺑﺣﯾث ﭘﺎدﺷﺎه
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺑﻌد از اواﻣﺮ آن ﭘﺎدﺷﺎه اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد و ازﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﭘذﯾﺮﻧد
وﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﻪ ﮐﺷوردﯾﮔﺮی ﻧﭘﺮدازﻧد).ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ،ج،١ص ،١٢ﮔﻧداﺳﻧﮔﮫﻪ،دراﻧﯽ
اﺣﻣدﺷﺎه،ﺗﺮﺟﻣﻪ

ﭘﺷﺗوازﻧﺻﺮﷲ

ﺳوﺑﻣن،١٣٦٦،ص،٤٥-٣٥ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﻠطﺎﻧﯽ،

ص،١٢٢ﭼﺎپ ١٨٨١ﺑﻣﺑﺋﯽ(
ﻣوﺿوع اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣد ﺧﺎن اﺑداﻟﯽ )ﺳدوزاﺋﯽ( ﺑﻪ ﺣﯾث ﭘﺎدﺷﺎه درﺟﺮﮔﮥ »ﺷﯾﺦ
ﺳﺮخ"ﯾﺎ )ﺷﯾﺮﺳﺮخ( در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﺗﻌدد دﯾﮔﺮ ﻋﻼوه از ﺳﺮاج اﻟﺗوارﯾﺦ ،درﺗﺎرﯾﺦ
اﺣﻣدﺷﺎھﯽ ﻧوﺷﺗﮥ ﺳﯾدﺣﺳﯾن ﺷﯾﺮازی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠطﺎﻧﯽ،ﺻوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﯽ،ﺷوﮐت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﺗﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎن ﺳﯾد ﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐﺎن،ظﻔﺮﻧﺎﻣﮥ رﻧﺟﯾت ﺳﻧﮔﮫﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺧﺗﺻﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ازﻏﺑﺎر،د ﭘښﺗﻧوﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺿﯽ ﻋطﺎء ﷲ ﺧﺎن،
ﭘښﺗﺎﻧﻪ دﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ رڼﺎﮐﯽ ازظﻔﺮﮐﺎﮐﺎﺧﯾل ،وﻏﯾﺮه ﺗﺎرﯾﺧﮫﺎ ذﮐﺮﺷده اﺳت ﮐﻪ ھﻣﮔﯽ ﻗﺑل
ازﻧﺷﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺑﺎر)اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾﺮﺗﺎرﯾﺦ( ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد .ﺑﺎری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯾﺰ زﯾﺮ
ﻋﻧوان» :ھم ﺷﺎﻋﺮ اوھم ﭘﺎﭼﺎ« ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ درﺳﺎﯾت ﭘﯾﺎم وطن

ﺑﻪ اﺳﺗﻧﺎد ﮐﺗﺎب» د

ﻏﻧﻣووږی«)ﺧوﺷﻪ ھﺎی ﮔﻧدم( اﺛﺮ ﻣﺮﺣوم ﻋﺑداﻟﺮوف ﺑﯾﻧوا،ﻧوﺷﺗﻪ ودر آن ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺮﮔﻪ
ﺷﯾﺮﺳﺮخ ﻗﻧدھﺎر را ﺷﺮح داده اﺳت .ﭘس اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ اﻓﺳﺎﻧﮥ ﺳﺎﺧﺗﻪ وﺑﺎﻓﺗﮥ دوﻟﺗﻣﺮدان
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﺣﻣدﺷﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد.
داﮐﺗﺮ ﮔﻧدا ﺳﻧﮔﮫﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ ازﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﮐﺛﺮاً
ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﯾﺎ ﻧﺰذﯾک ﺑﻪ ﻋﺻﺮاﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده اﻧد وﻣﺑﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺷﮐﯾل دوﻟت
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ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷوﻧد .دراﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ھﻣﻪ ﮔﯽ از اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﯽ در
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﺟﺮﮔﮥ ﺷﯾﺮﺳﺮخ واﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﯽ ﺑﺣﯾث
ﺟﺮﮔﮥ ﺷﯾﺮﺳﺮخ ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺟﻧﺮال ﻓﺮﯾﻪ ﻓﺮاﻧﺳوی ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٨٤٦از ﻗﻧدھﺎر دﯾدن ﮐﺮده
وﻣﺣل اﯾن ﺟﺮﮔﻪ را دﯾده ﺑود ،ﺑطورﻣﺷﺮح ذﮐﺮ ﺷده اﺳت وﮔواه ﻣﮫﻣﯽ ﺑﺮ ﺗدوﯾﺮﺟﺮﮔﮥ
»ﺷﯾﺦ ﺳﺮخ« در ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه اﺳت ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﻣﺣل در ادﺑﯾﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﺻورت »ﺷﯾﺮﺳﺮخ« اﻋﻼم ﮔﺷﺗﻪ اﺳت).ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ،ﺗﺮﺟﻣﮥ ﺳﮫﯾل ﺳﺑﺰواری،ﻓﺻل
ﺷﺷم،ﺳﺎﯾت آرﯾﺎﺋﯽ( ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗﺮدﯾد ﻣﺳﺋﺎﻟﻪ اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ درﺟﺮﮔﮥ ﺷﯾﺦ ﺳﺮخ،
ﺿﺮورت ﺑﻪ اﺳﻧﺎد ﻗوی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺧن ﻏﯾﺮﻣﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ھﻣﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود.ﺣﺗﯽ ﻣؤرخ درﺑﺎراﺣﻣدﺷﺎه ،ﻣﺣﻣوداﻟﺣﺳﯾﻧﯽ،ﮐﻪ  ٤ﺳﺎل ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب
اﺣﻣدﺷﺎه  ،ﺑﺣﯾث ﻣورخ درﺑﺎر اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ازﺟﺮﮔﻪ ﻧﺎم ﻧﻣﯾﺑﺮد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ
ﻣﯾﻧوﯾﺳد »:ﺗﻣﺎم ﺧواﻧﯾن ﻋظﺎم ورؤﺳﺎ وﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻌد از ﻣﺻﻠﺣت وﮐﻧﮐﺎش
ازﺧواص وﻋوام ﺑﻪ ﺟﻣﻌﯾت وازدﺣﺎم ﺗﻣﺎم وارد درﮔﺎه ﺳﭘﮫﺮاﺣﺗﺷﺎم ﮔﺮدﯾده ﻣﺗﻔق اﻟﻠﻔظ
واﻟﮐﻠﻣﻪ اﺳﺗدﻋﺎی ﺟﻠوس ﻣﯾﻣﻧت ﻣﺄﻧوس اﻗدس ﺑﺮاورﻧگ ﺳﻠطﻧت ﻣوروﺛﯽ ﻧﻣودﻧد)«...ﺗﺎرﯾﺦ
اﺣﻣدﺷﺎھﯽ ،ص  «١٨ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﻪ ﻣﺳﺋﻠﮥ اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه درﻣﯾﺎن ﺳﺮان وﺑﺰرﮔﺎن
ﻟﺷﮐﺮ ﻣورد ﺑﺣث وﮐﻧﮐﺎش وﻣﺷورت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت وﻣﻌﻧﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﯾﺰ ھﻣﯾن ﺑﺣث
وﻣﺷورت وﮐﻧﮐﺎش اﺳت.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﻣﺮگ اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ ﺑدون ﺗﺎﺋﯾد ﺟﺮﮔﮥ
ﺳﺮان اﻗوام و روﺣﺎﻧﯾون ،ﻣﺷﺮوﻋﯾت ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت وﺟﺎﻧﺷﯾن ﺷﺎه وﻟوﭘﺳﺮﺷﺎه ھم ﻣﯽ
ﺑوده ،ﻣﺟﺑور ﺑوده ،ﺗﺎﺋﯾد ﺑﺰرﮔﺎن ﻟﺷﮐﺮی را ﮐﻪ ﻣﺮﮐب از ﺑﺰرﮔﺎن وﺳﺮان اﻗوام ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﻣﯾدوارم آﻗﺎی رھﭘو ﺑﺎ اﺑﺮازﻧظﺮھﺎی ﻏﯾﺮ دﻗﯾق وﻏﯾﺮﻣﺳﺗﻧد ،آب ﺑﻪ
آﺳﯾﺎب دﺷﻣﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺧﺻوص ﺧﺮاﺳﺎن طﻠﺑﺎن ﻧﯾﻧدازﻧد و ذھﻧﯾت ﮐﺗﻠﻪ ھﺎی
اﻧﺑوه اﻗوام وﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون را ﺗﺧﺮﯾش وﺗﺣﺮﯾک ﻧﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺳوﻣﯾن اﯾﺮاد-اﺷﺎرۀ آﻗﺎی رھﭘو ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻧﻪ اﯾﮐﻪ ﺑﻧﺎم ﻏﻧﯾﻣت ھﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﻧﺎدراﻓﺷﺎر
ﯾﺎدﮐﺮده،ﺑﺎﯾد ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻧم ﮐﻪ آن ﺧﺰﯾﻧﻪ ﻏﻧﯾﻣت ﻧﺑوده ﺑﻠﮐﻪ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺑودﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻌد از ﻓﺗﺢ
ھﻧد ﺗوﺳط ﻧﺎدر،ازﻣﻠﺗﺎن و ﺳﻧد وﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن وھﻧد ﺗوﺳط ﻋﻣﺎل ﻧﺎدر ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺑود و
ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﻓت،اﯾن ﺧﺰاﻧﮥ ﻏﯾﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾک ﻣﻠﯾون و٣٦٠ھﺰارطﻼ وﻧﻘد
وﺟﻧس ﻣﯾﺷد) ﻏﺑﺎر،ص ،(٣٦٠ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر رﺳﯾد ،ﻧﻪ ﻗﺑل از
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اﻧﺗﺧﺎﺑش واﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ از آن ﺑطورﻣﻌﻘوﻟﯽ در ﺗﻘوﯾت ﺳﭘﺎه وﺗوﺳﻌﮥ ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﺮد.
ﻓﺮﯾﻪ ھم ﻣﺗذﮐﺮﻣﯾﺷود ﮐﻪ »:اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ھﻧوزدرﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳم ﺗﺎﺟﮔذاری ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ
آﻏﺎ ﺧﺎن ﺷﯾﺮازی ،رﺋﯾس ﮔﻣﺮک ﯾﺎ ﺧﺰاﻧﮥ ﻧﺎدرﺷﺎه در ﺳﻧد و ﭘﻧﺟﺎب ،ﺑﺎ دو ﮐﺮور ﭘول
ً
ﻓورا اﯾن ﺧﺰاﻧﻪ را
) ١٣٦٠٠٠٠ﻟﯾﺮه( ،اﻟﻣﺎس و ﺷﺎل ﺑﻪ ﮐﻧدھﺎرﻣﯾﺮﺳد .اﺣﻣد ﺷﺎه
ﺗﺻﺮف ﻧﻣوده وآﻧﺮا درﺑﯾن اﻓﺳﺮان ،اﻓﺮاد ارﺗش وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺣﮐوﻣت ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮐﻧد؛ اﯾن
ﺳﺧﺎوت ﺑﺰرگ ،ﻧﻘش ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫﻣﻪ ﻓﺿﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ وﻣﻧﺷﺎی ﻧﺟﯾﺑﺎﻧﮥ اودرﺣﺮﻓﮥ
آﯾﻧده اوﺑﺎزی ﻣﯾﮐﻧد )« .ﻓﺮﯾﻪ ،ﻓﺻل ﺷﺷم(
ﭼﮫﺎرﻣﯾن اﯾﺮاد ﻣن ﺑﺮاﻗﺎی رھﭘو اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻣﯾﻧوﯾﺳد» :ﺑﻪ ﺑﺎورم از دوﻟت ﻧوﯾن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺮز ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗوان در  ،۱۸۸۰ﮔپ زد ،ﻧﯽ ﭘﯾش ﺗﺮ از آن« .
ﻧﻪ ﺧﯾﺮاﻗﺎی رھﭘو!دوﻟﺗﯽ ﮐﻪ ﺗوﺳط اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن در١٨٨٠ﺷﮐل ﮔﺮﻓت،
اداﻣﮥ دوﻟت اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺿﻌف ﺟﺎﻧﺷﯾﺎﻧش وﺑﺮاﺛﺮ زد وﺧورد ھﺎ
وﮐﺷﻣﮐش ھﺎی ﻗوﻣﯽ وﻗﺑﯾﻠوی از ﯾﮐﺳو ،وﺗﺟﺎوز وﭘﯾﺷﺮوی دو ﻗدرت اﺳﺗﻌﻣﺎری وﻗت
)اﻧﮔﻠﯾس و روﺳﯾﮥ ﺗﺰاری( از ﺳوی دﯾﮔﺮ ،ﮐوﭼک وﮐوﭼک ﺗﺮﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن
ﺧﺎن ،ﺑﻌد از روی ﮐﺎرﺷدﻧش در،١٨٨٠ﺑﺮای ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﭘﯾﺷﺮوی ﺑﯾﺷﺗﺮ دول
اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﺎ وﺳﺎطت اﻧﮔﻠﯾس آﻧﺮا در داﺧل ﻣﺮزھﺎی ﻣوﺟوده ﻣﺣدود ﻧﻣود .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﻧﯾﺎد
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ در ١٧٤٧ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ وﺳﻌﺗش ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮ
از ﺣدود ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎﺋﯽ ﻣوﺟوده ﺑود.
ھﺮﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟت ﻣﻌﺎﺻﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ زﻣﺎن اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن
در١٨٨٠ﺑﻪ ﻋﻘب ﺑﮐﺷﯾم ،در واﻗﻊ آب ﺑﻪ آﺳﯾﺎب دﺷﻣﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧداﺧﺗﻪ اﯾم ﮐﻪ ﻣدﻋﯽ
اﻧد ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از زﻣﺎن اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﺮاﯾن ﺧطﻪ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت و ﻗﺑل از
آن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷد وﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺷور دوﺑﺎره ﺑﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﺷود.ھﺮﮔﺎه
ﻧظﺮﺷﻣﺎ را ﺑﭘذﯾﺮﯾم ،دراﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻗﯾﺎم ھﺎی ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎوز
اول ودوم اﻧﮔﻠﯾس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود ﭘﺎک ﮐﻧﯾم  ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋم

ﺷﻣﺎ،ﻗﺑل از اﻣﯾﺮ

ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،دوﻟﺗﯽ وﺳﺮزﻣﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺟﺎوز
ﺑﯾﮔﺎﻧﮔﺎن از ﺧود ﻋﮐس اﻟﻌﻣل وﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺷﺎن ﺑدھد،وﮔوﯾﺎ ﻧﺎﺑودی  ١٦وﻧﯾم ھﺰار ﻗﺷون
ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎن ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ وزﯾﺮاﮐﺑﺮﺧﺎن دردو
اﻧﮔﻠﯾس در راه ﮐﺎﺑل – ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗوﺳط ِ ّ
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ھﻔﺗﮥ اول ﺟﻧوری  ١٨٤٢ﯾک اﻓﺳﺎﻧﻪ اﺳت وﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣق ﺑﻪ اﺣﺳﺎﺳﺎت وروﺣﯾﮥ آزادی
ﺧواھﯽ ﻣﺮدم ﺧود ﻣﺑﺎھﺎت ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾم؟ ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﺎن از زﺑﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﻪ درس ﺣﻘوق ﺧواﻧده
وﻋﻣﺮی در راه ﺳﯾﺎﺳت ﻗدم زده اﺳت ،ﺑﻪ ﻧظﺮم ﻏﯾﺮﻣﺳﺋوﻻﻧﻪ،ظﻠم وﺗﺟﺎوز ﺻﺮﯾﺢ در
ﺣق ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزات آزادی ﺧواھﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺮود .وﻣﺮدم
ﭼﯾﺰﻓﮫم ﮐﺷور ﺗﺣﻣل ﭼﻧﯾن ظﻠﻣﯽ را ﻧﺧواھﻧد داﺷت وﺧواھﯽ ﻧﺧواھﯽ دﺳت رد ﺑﻪ ﺳﯾﻧﮥ
ظﺎﻟم ﺧواھﻧد زد.
ﭘﻧﺟﻣﯾن اﯾﺮاد ﺑﺮﻧوﺷﺗﮥ آﻗﺎی رھﭘو اﯾن اﺳت ﮐﻪ» :ﻣورﺧﺎن رﺳﻣﯽ در آن ﻣﯾﺎن
ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر ،و دﯾﮔﺮان اﯾن اﻓﺳﺎﻧﻪٔ ﺟﺮﮔﻪ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادﻧد « .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﻪ داﺷت
ﮐﻪ ﻣﺮﺣوم ﻏﺑﺎر ﻣؤرخ درﺑﺎری ﻧﺑوده اﺳت وھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺗﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﻣﺳﯾﺮﺗﺎرﯾﺦ
ﺧود راﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧد)١٣٤٦ش١٩٦٧/م( ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ ﺷﻐل رﺳﻣﯽ ودوﻟﺗﯽ ﻧداﺷت .ﭘس
ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﺮاو ﺗﺎﭘﮥ ﻣؤرخ دوﻟﺗﯽ ﻣﺛل ﻣﻼﻓﯾض ﻣﺣﻣدﮐﺎﺗب،ﻣؤرخ درﺑﺎر اﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن
را زد .از ﺟﺎﻧب دﯾﮔﺮ ،ﻏﺑﺎر ﺑﺧﺎطﺮ ﻣوﺿﻌﮔﯾﺮی روﺷﻧﻔﮐﺮاﻧﻪ اش ،وﺳواﺑق ﻣﺷﺮوطﻪ
ً
ﺧواھﯽ،اﻏﻠﺑﺎ ﻣﻐﺿوب رژﯾم ﺷﺎھﯽ ﻧﯾﺰ ﺑود وﻣدﺗﮫﺎ ازﻋﻣﺮﺧود را ﺑﺧﺎطﺮ داﺷﺗن روﺣﯾﮥ
ﺿد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﯾﺎ در ﺗﺑﻌﯾد وﯾﺎ در زﻧدان ﺳﭘﺮی ﻧﻣوده اﺳت.
واﻣﺎ"ﺟﺮﮔﻪ" ﺳﻧت اﺳت ،ﻣﮔﺮاﻓﺳﺎﻧﻪ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دوﻟﺗﻣﺮدان ﺗوﺳط
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﯾک ﻧﮫﺎد ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑدوره
ﻣؤرﺧﺎن ﺳﺎﺧﺗﻪ وﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد» .ﺟﺮﮔﻪ«
»ﭘدرﺳﺎﻻرى« اﺳت ﮐﻪ در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﮐم رﺷد ﺑﺮاى ﺣل و ﻓﺻل اﻣور ﻗﺑﯾﻠﻪ ﺗﺷﮐﻳل ﻣﻳﺷد.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺮ وﻗﺗﻳﮐﻪ در ﺑﻳن اﻓﺮاد ﻗﺑﻳﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﺮاﮔﺎه ﻳﺎ ﺟﻧﮔل و ﻳﺎ ﺑﺮ
ﺳﺮ اراﺿﻰ ﻗﺎﺑل ﮐﺷت و اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻘﺎﺑﻪ آن ﻳﺎ ﺑﺮﺳﺮﺗﻘﺳﻳم ﻣﻳﺮاث ﻣﻳﺎن ورﺛﻪ در ﻳک
ﺧﺎﻧواده ﻧﺰاﻋﻰ رخ ﻣﻳداد ،ﺟﺮﮔﻪ رﻳش ﺳﻔﻳدان ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻏﺎﻳﻠﻪ و ﺻﻠﺢ ﻣﻳﺎن طﺮف ھﺎى
درﮔﻳﺮداﻳﺮ ﻣﻳﺷد و ﺑﺮﻣوﺿوع ﻣورد ﻧﺰاع ﺣﮐﻣﻳت وداوری ﺻورت ﻣﻳﮔﺮﻓت وھﺮﻓﻳﺻﻠﻪ
اى ﮐﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻳﻧﻣود ﺑﺮاى طﺮﻓﻳن ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام و ﻣﺮﻋﻰ اﻻﺟﺮا ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﻳﺷد .در ﮐﺷور
ﻣﺎ ھﻧوز ھم در ﻣﻳﺎن ﻗﺑﺎﻳل »ﺟﺮﮔﻪھﺎ« ﻧﻘش ﻣﮫﻣﻰ اﻳﻔﺎ ﻣﻳﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﻪ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ رﺷد
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻳوداﻟﻰ ،ﺟﺮﮔﻪھﺎ ﻧﻳﺰ ازﺣﺎﻟت ﺳﺎده اﺑﺗداﺋﻰ ﮐﻪ ﺷﮐل ﺧﺎﻟص ﻣﺷورﺗﻰ »رﻳش
ﺳﻔﻳدان« ﻗﺑﻳﻠﻪ را داﺷت ،ﺑﻳک ﺷوراى اﺷﺮاﻓﻰ و ﻓﻳوداﻟﻰ ﻗﺑﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻧطﻘﻪ ﺗﺑدﻳل ﺷده
رﻓت.از ﻗﺮن ھﮋدھم ﺑﺑﻌد )ﻋﮫد ﻣﻳﺮ وﻳسﺧﺎن( دوﻟتھﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺗﺷﮐﻳل اﻳن ﺟﺮﮔﻪ
ھﺎ را روى ﻣﺳﺎﻳل ﻣﮫم ﻣﻠﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﺷﺮوﻋﯾت ﻗدرت ﺑﺮﺳﻣﯾت
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ﺷﺎﺧﺗﻧد و ﺑﻪ آن اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدﻧد .وﯾﮐﯽ از زﻣﯾﻧﻪ ھﺎی ﻣﺳﺎﻋد ﺑﺮای اﻋﻼم آزادی از زﯾﺮ
ﺳﻠطﻪ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎن وﻋﺎﻣل ﻣوﺛﺮدرﺗﺷﮐﯾل دوﻟت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن
"ﺟﺮﮔﻪ" ﯾک واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺟواﻣﻊ ﮐﻣﺗﺮ رﺷد ،ﺑﺧﺻوص در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ در
دوﺳوی ﺧط دﯾورﻧد ھﻧوزھم زﻧده وﭘوﯾﺎ و ﮐﺎرآﺋﯽ دارد .ﺧوﺷﺣﺎﻟﺧﺎن ﺧټک ﮔﻔﺗﻪ اﺳت:
ﺑﯽ ﺟﺮګﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ھﯾڅ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻻس واﻧﺧﻠﯽ

ﮐﻪ ﺧﺑﺮ ﺷﯽ د ﺟﺮګﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﮐت

ﻗﺑل از ﺟﺮﮔﮥ اﻧﺗﺧﺎب اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ دراﮐﺗوﺑﺮ ، ١٧٤٧ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن ھوﺗﮐﯽ در
ﻗﻧدھﺎر در ١٧٠٧ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ ﻣﺮدم از زﯾﺮ ﺳﺗم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔورﮔﯾن ﺣﮐﻣﺮان ﺻﻔوی
اﯾﺮان ،ﻧﺧﺳﺗﻳن ﺟﺮﮔﻪ رؤﺳﺎى اﻗوام را در ﮐوﮐﺮان)ﺷش ﻣﻳﻠﻰ ﻏﺮب ﺷﮫﺮﻗﻧدھﺎر(داﯾﺮﮐﺮد
و در آن راه دﻓﻊ ﻣظﺎﻟم ﺣﮐﺎم ﺻﻔوی را ﻣطﺮح ﻧﻣود.دراﯾن ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷدﺗﺎ
ﺷﮐﺎﯾت ﻧﺎﻣﻪ ای از دﺳت واﻟﯽ ﺧودﮐﺎﻣﮥ ﺻﻔوی ﻧوﺷﺗﻪ ﺷود ورؤﺳﺎی اﻗوام آﻧﺮا اﻣﺿﺎء
وﺑدرﺑﺎر اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻔﺮﺳﺗﻧد.اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺟﺎی رﺳﯾدن ﺑﻪ درﺑﺎر ﺻﻔوی ﺑدﺳت ﮐﺳﺎن واﻟﯽ
ﻗﻧدھﺎر اﻓﺗﺎد ودرﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﻪ زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻌدی ﭘس از
ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن ازﺳﻔﺮﺣﺞ در ١٧٠٩درﻣوﺿﻊ »ﻣﺎﻧﺟﻪ« ) ٢٠ﻣﻳﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﺷﺮﻗﻰ
ﺷﮫﺮ ﻗﻧدھﺎر( داﯾﺮﺷد ﮐﻪ درآن ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن ﻓﺗواى ﻋﻠﻣﺎى دﻳﻧﻰ ﻣﮐﻪ را ﺑﺮاى ﺳﺮان ﻣﻠﻰ
ﮐﻪ در ﺟﺮﮔﻪ ﺣﺿورﻳﺎﻓﺗﻪ ﺑودﻧدﻋﻠﻧﻰ ﺳﺎﺧت و ﺗوﺿﻳﺢ داد ﮐﻪ ﻗﻳﺎم ﺑﺮﺿد ﮔﺮﮔﻳن وﺳﭘﺎھش
ﺗوﺟﻳﻪ ﺷﺮﻋﻰ دارد .دراﻳن ﺟﺮﮔﻪ رؤﺳﺎ و ﺧواﻧﻳن ذﻳل اﺷﺗﺮاک داﺷﺗﻧد :ﺳﻳداﻟﺧﺎن
ﻧﺎﺻﺮى ،ﺑﺎﺑوﺟﺎن ﺑﺎﺑﻰ ،ﺑﮫﺎدرﺧﺎن ،ﭘﻳﺮﻣﺣﻣد ﻣﻳﺎﺟﻰ ھوﺗک ،ﻳوﺳﻔﺧﺎن ھوﺗک ،ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺎن
ﻧورزاﻳﻰ ،ﮔﻠﺧﺎن ﺑﺎﺑﺮ ،ﻧورﺧﺎن ﺑﺮﻳﭻ  ،ﻧﺻﺮوﺧﺎن اﻟﮐوزاﻳﻰ  ،ﻳﺣﻳﻰ ﺧﺎن
ﺑﺮادرﻣﻳﺮوﻳس،ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺮادر زاده او ،ﻳوﻧس ﺧﺎن ﮐﺎﮐﺮوﺑﺮﺧﻰ دﻳﮔﺮ ).ﺣﺑﻳﺑﻰ  ،ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺧﺗﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ص  (٢٤٣ﭘس از ﮔﻔﺗﮔوى طوﻻﻧﻰ اﻋﺿﺎى ﺟﺮﮔﻪ،ﺑﺎ ﺳوﮔﻧد ﺑﺮ
ﻗﺮآن ﻗﺮار ﻗطﻌﻰ اﺗﺧﺎذ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﮔﺮﮔﻳن ﺑﺎ ﻗﺷون وى ﻳﮐﺟﺎ ﻣﻌدوم ﮔﺮدﻧد و ﺣﮐوﻣت آزاد
ﻣﻠﻰ ﺗﺷﮐﻳل ﮔﺮدد.
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﻧﮐﺎر از وﺟود ﺟﺮﮔﻪ درﻗﻧدھﺎر،واﻋﻼن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﺳوی اﺣﻣدﺷﺎه
دراﻧﯽ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ،ھﯾﭻ ﺗﯾؤری ﺟدﯾد اﻗﺎی رھﭘو را ﺛﺎﺑت ﻧﻣﯾﮐﻧد ،ﺟﺰاﯾﻧﮐﻪ
ﺷک وﺗﺮدﯾداھل ﺧﺑﺮه را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮫﻣﯽ او ﺳﺑب ﺷود .ﻣﻌﻠوم دار اﺳت ﮐﻪ وی در
ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ در ﺳطﺢ ﻏﺑﺎر وﻧﻪ در ﺳطﺢ ﺣﺑﯾﺑﯽ وﻧﻪ درﺳطﺢ ﻋﻼﻣﻪ رﺷﺎد ،ﻧﻪ
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ﻣطﺎﻟﻌﻪ وﻧﻪ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺛل آﻧﮫﺎ دارد ،ﭘس ﺑﮫﺗﺮاﺳت ﺗﺎ ﺣﮐم
ھﺎی ﻏﯾﺮﻣﺳﺗﻧد درﻣﺳﺎﺋل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺻﺎدر ﻧﮐﻧﻧد.زﯾﺮا ﺑﻘول ﺣﺎﻓظ:
ﻧﻪ ھﺮﮐﻪ طﺮف ﮐﻠﻪ ﮐﺞ ﻧﮫﺎد وﺗﻧد ﻧﺷﺳت
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