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  )صباح( از یپژوھش

  
  اینست دموکراسی، مردم ساالری و عدالت اجتماعی در کشور

  
       شد از بی بھاری دل من خستھ

  وطن تنھا ماند با بیقراری 

      دیخاموش نگرد زنگ چور یصدا

  . بھ کی چشم انتظاری تا خدایا

  
  :دستھ بندی کرده است شریعتی انسان ھا را بھ چھار گروه زیر

  

  .نیستند ھم نیستند وقتی کھ، ستندآنانی کھ وقتی ھستند ھ - اول

. شوند  لمس ابعاد جسمانی آنھاست کھ قابل فھم می تنھا با. ھا حضورشان مبتنی بھ فیزیک است  عمده آدم

  . دارند این اینان تنھا ھویت جسمی بر بنا

  نیستند ھم نیستند وقتی کھ، آنانی کھ وقتی ھستند نیستند - دوم

  بی. اند  را بھ ازای چیزی فانی واگذاشتھ تگانی کھ ھویت شانخود فروخ، جھان مردگانی متحرک در

  . شان یکی است  مرده و زنده. آیند  نمی ھرگز بھ چشم، اعتبار  اند و بی  شخصیت
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  نیستند ھم ھستند وقتی کھ، آنانی کھ وقتی ھستند ھستند -  سوم

ر نبودنشان ھم تاثیرشان را سرشار از حضورند و د کسانی کھ در بودنشان، ھای معتبر و با شخصیت  آدم

  . دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم. مانند  ما می کسانی کھ ھمواره بھ خاطر. گذارند  می

  نیستند ھستند وقتی کھ، آنانی کھ وقتی ھستند نیستند - چھارم

توانیم حضورشان را   یاند کھ ما نم  و با شکوه ھا در زمان بودشان چنان قدرتمند  ترین آدم انگیز  شگفت

فھمیم   می. شناسیم  باز می. کنیم  نرم نرم آھستھ آھستھ درک می روند  اما وقتی کھ از پیش ما می، دریابیم

 ھزار حرف داریم. ھا ھستیم  ما ھمیشھ عاشق این آدم. خواستند گفتند و چھ می  می چھ. کھ آنان چھ بودند

  . زنند  گیریم قفل بر زبانمان می  می اما وقتی در برابرشان قرار. برایشان

شویم و درست در زمانی   حضور آنان مست می کنیم و غرقھ در  سکوت می. شود  سلب می ما از اختیار

ھر کدام از ما  گی زندهھا در   شاید تعداد این، ھا داشتیم و نگفتیم  آید کھ چھ حرف  روند یادمان می  می کھ

  . بھ تعداد انگشتان دست ھم نرسد

، ساختھ است و نام آن را وطن نامیده است مرز ه ودسان با ریشھ و فرھنگ یکسان برای خود محدوان

وطن خاک پاکی است کھ لحظھ . دنیا آمده اندبھ آنجا  در وطن یا میھن مکانی است کھ فرد خود و اجداد او

می  کار، می کند یگ زندهآن  است کھ انسان در یبھ لحظھ گام انسان را بر خود احساس می کند وطن جای

چھ کسانی وطن فروشند؟ سوالی است زیبا کھ برای . غمگین می شود شادی می کند و، تولید می کند، کند

. برخی جاسوس و برخی بی ھویت می نامند، خیانتکار برخی این افراد را. آن پاسخھای بسیاری داده اند

فراھم نماید خائن کسی است کھ وطن فروش کسی است کھ راھھای تزلزل کشورش را برای بیگانگان 

بی ھویت کسی است کھ با حفظ منافع خود یا عده ای ثروت دیار خود را ، منافع ملی نداشتھ باشد ت ویھو

اختیار  اطالعات کشورش را در جاسوس کسی است کھ سربلندی کشورش را نخواھد و. بھ تاراج دھد

کھ می نشیند خاک و آب سرزمین خود را می وطن فروش کسی است کھ با بیگانگان . بیگانگان قرار دھد

  . بنفع مردم خود نشان می دھد تاب آن را با آب و با بیگانگان قراردادھای استعماری می بندند و. فروشد

 و ینژادی، ل زبانیمسا خاک کشورش نامھای مجھول می گذارد و آب و وطن فروش کسی است کھ بر

 در( ھنش انجام دھدیبھ دشمنان م یخواھد خدمتیق مینطریاز مبدل نموده و بھ موضوع داغ روز را یمل

ھویت کسی  یب. )پشتون ھزاره و، ترک، کیتاج و یجنوب و یشمالی، افغانستان افغان و، کشورما مانند

نوش خود است کشورش را بھ  کیف عیش و در ش نوش اند و بھ جای عزت کشوریاست کھ مصروف ع

 یبانکھا را در کشورش را نمی بیند و سرمایھ ھای کشور دردمندان داخل، بھای ناچیز می فروشند

وطن پرست کسیست . سازدیم یخیتار و یادبی، فرھنگی، م ھنریفاقد غنا کشورش را خارجی می ریزد و
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سرزمینی است  حوزه کاری خود بھ ھمگان نشان دھد کھ از در، کھ نام خاک خود را ھمیشھ زنده نگاه کند

 تکاران ویناجضد  بر جاودانھ انعکاس دھد و ھای خود نام کشورش را نوشتھ در. کھ بھ آن می بالد

 نام و یازیچ امتیبدل ھ در. دیتالش اند قد علم نما در یھنیم و یافتخارات مل نام و ینابود یپ کھ دریآنان

  . عزت وطنش را نفروشد

  کنند؟یچگونھ عمل م یگانھ کراسیب و یستیونالیناس یدولتھا

این طایفھ ھا با ھم  جامعھ بھ چند طایفھ تقسیم شود و، مدآناکار ف ویضع یادولت ھ در ھمچنان اگر

جامعھ اکثریت می تواند با . ندیچاق نما ت رایاقل ت ویل اکثریمسا مخالفت ھایی باشند و دارای تضادھا و

معرض محدودیت ھای مطلوب خویش  اقلیت را در شود و گرده قدرت سوار توسل بھ آرای مردم بر

 در. چنین اوضاع و احوالی اعضای اقلیت از تعدادی آزادی ھای خویش محروم می شوند در .قراردھد

چنین وضعی  الکسی دو تاکویل در. می شود رفتار این صورت نمی توان گفت با آنھا بھ صورت برابر

رفتھ  تفاوت میان دموکراسی و دیکتاتوری اینجاست کھ تباین و در. استبداد اکثریت را بھ کار گرفت تعبیر

این  در، دیکتاتوری اکثریت عبارت است از حقیقت امر اگر دموکراسی در. میان می رود رفتھ از

  . برابری مدد رساند صورت نمی توان پذیرفت کھ این گونھ دموکراسی بتواند بھ پیشبرد آزادی و

، یدن خدمت بھ وطنبھ جای اندیش، گروھھا افراد و، اطمینان متقابل وجود ندارد در جامعھ ای کھ اعتماد و

ذھن دیگران می  و شبھھ زدایی از، امکانات خویش را صرف مقابلھ با بخشی دیگر و بخشی از نیروھا

رقیب می شود و  بیشتر بر مراقبت ھرچھ بھتر و کنند و پاره ای دیگر از امکانات صرف نظارت و

قدرت ، دشمن ر برابرملت د عدم اعتماد دولت و. خود کنترول گران می گردد بخشی صرف نظارت بر

و گاه متوقف می  حرکت را کندی، عرصھ پیشرفت و ترق در کاھش می دھد و اً دفاع نظامی را شدید

و بدین سان بی اعتمادی کھ آفت بزرگ . دولت از ملت می ھراسد دولت بیم می برد و ملت از. سازد

  . دامنگیردولت و ملت می شود، فرھنگی واقتصادی است، ھرگونھ توسعھ سیاسی

ملت است کھ بی  روابط دولت و مولود بی اعتمادی در، خبرھا سانسور کتمان قراردادھای خارجی و

، وحشت و دلھره و اضطراب روانی، خفقان، جو بی اعتمادی ملی در. اعتمادی افزون تر ھم می آفریند

کارشکنی  و اتھام و بدبینی یک سو و از یمنفعت خواھ و یدروغ و خوش گذران، تملق، گسترش می یابد

 کشور یکی از ضروری ترین نیازھای امروز سوی دیگر بھ چشم می خورد و نفرت از نفرین و یاس و و

  . دولت است ارتقاء اعتماد ملت و تقویت و با

عوامل  عناصر و. ندیھم دور می کند و بین زمامداران و مردم جدایی می افر آنچھ ملت و دولت را از

نظر  اگر بین دولت مردان و مردم از. ملت مربوط می شود دولت وگوناگونی است کھ بھ دو سوی 
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و امکانات رفاھی با  گی زندهلوازم ، موتر، لباس، زمامداران در خانھ تفاوت فراوان باشد و گی زنده

ً در اعتما دمردم بھ آنان جد، مردم فاصلھ داشتھ باشند و عمال یک طبقھ اقتصادی برتر را تشکیل دھند ا

 زمامداران در. اخالق و عادات ملت و دولتمردان ناھمگون باشد، فرھنگ، وقتی زبان. آمد یخلل پدید م

توان جلب اعتماد آنان ، زبان مشترک و فرھنگ واحد ندارند، جذب توده ھای مردم و اکثریت قاطع ملت

  . نخواھند داشت را

  
  از مغاره ھای بامیان تا قصرھای تریاک، اختالس و چپاولگری شیرپور

  

 یب و ییزورگو، ولچپا  و چور، مرج ش خواستار ھرج ویخو ینظام یرویھ بھ نیزورمندان با تك

بلكھ ، ف قانون شکنان را دولت نھیپروژه خلع سالح و تضع. ن بھ صالح مردم است؟یا ایآ. اند یقانون

بار  و بند یب و یزورگو یروھایمردم نھ تنھا خواستار خلع سالح و حذف ن. اند مردم بھ شدت خواستار

قعطات  كھ در ین قوماندانانیا ھمیآ. ننددا یم کشور ت دریتنھا راه اعاده امن ن راه رایبلكھ ا، ھستند

درصد اسلحھ  ٨٠ا یل داده اند؟ آیدرصد سالح خود را تحو ٢٠، وستندیآر پ ید ید یبھ پروسھ  ینظام

كنند؟  یغارت و چپاول نم ن امروزین سالحھا ھمیا با ھمیآ نكرده اند و یروز مبادا نگھدار یخود را برا

اختطاف ھا و قتل در شھرھا ، ھا یریراه گ، ھا یریدرگ، از كشور ن مقدار مواد مخدر بھ خارجیانتقال ا

 یخارج یروھاین استقرار از فراوان بعد یلیبا اندوه خ رند؟یگ یتخت با كدام سالح صورت میدر پا یحت

اخبار   روز چپاولگران قرار گرفتھ و ھر اوباشان و، انیقاچاقچ، دزدان اریگر تفنگ در اختید بار

ت از گوشھ و كنار كشور یمسئول یتفنگداران ب. . .  و یریو راھگ یچپاول و دزد از چور و یدردناک

د یبا یجامعھ جھان. دھند یم واقعات دلخراش راپور از یو خارج یرسد و خبرنگاران داخل یبگوش م

زمان حکومت  ییھ یبلند پا افراد، افیبود س ین میاگر چن. ستیت انسان تفنگ نیبدانند كھ محك شخص

 و یدوست داشتن یتھایده اند شخصیلم یکرز یپھلو خاص کھ در ره ایو غ. . . ، نیگلبد، "طالبان"

  . بودند یم یبزرگ
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 یتوان خود را برا اقتدار و، وابستھ ف ویضع یھا  م كھ ھرگاه دولتیا  بارھا شاھد بوده خ كشوریتار در

مردم ابتدا  ی  توده، اند  ظاھر شده ف و ناتوانیضع یصورت  اند و بھ  دست داده مردم از دادن امور  سامان

اشکال  از یسرانجام بشکل اند و  دهیانزوا خز بھ خلوت و اند و  د شدهیخود ناام گی زندهاز بھبود اوضاع 

 در یل متعددیدال  بھ یوابستگ و یدنبالھ رو ی  البتھ تجربھ. ده استیلغز یدامان اجنب در کشور

ن گونھ كشورھا یا یت برایبربر ظلم و، است یشدن تكرار، سنت دارند در ییپا كھ ھنوز ییكشورھا

دندان  جنگ و، ف و ناكارامدیضع یھا  ھر دوره از ظھور دولت بالقوه است كھ پس از یھمواره خطر

  . دھدینشان م

تحت  ی  مشكالت جامعھ ببازد و  اش رنگ  ییتوانا و ك دولت معقول و معتدل اجازه بدھد كھ اقتدارید ینبا

 سم دریفاش ت ھمچون یبربر و یکتاتوریا دیم یفاشس، ن شدیتر شود و اگر چن  فزون یحد تش ازیریمد

ست بلكھ یاد داشت كھ خود علت نی  د بھیاما با، است یار خطرناكیبس یده بالین پدیا. انتظار آن است

 یش مسم را در دل خود پروریفاش، ك دولتی یناكارامد. ف و ناتوان و ناكارامد استیضع یمعلول دولت

، شود  یاست كھ در كشورما درك نم یا  ن نكتھیا، مید كارامد شویم بایھراس  یسم میفاش پس اگر از. دھد 

، از كار جامعھ باز كند یكھ گرھ یم تا از عملیبر  یتر لذت م  شیب نیدروغ بنده ویرا ما از سخنان فریز

 و فقر. میافت یبتش بھ وحشت میھ ھ ازم كیدھ  ین خود پرورش میآست را در یدشمن، رو ناخواستھ  نیاز ا

، کند  ھا و مردم فراھم می  مشکالت اجتماعی و سیاسی کھ برای دولت، گذشتھ از مشکل اقتصادی یمتیق

  . کند  جامعھ را ھم تھدید می تبعات ناشی از آن سالمت روحی و جسمی قشرھای آسیب پذیر

المللی  ھ و افزایش قیمت ھا در بازارھای بینبحران جھانی کمبود مواد غذایی نھ تنھا باعث کاھش عرض

 بر. ممالک مختلف از جملھ افغانستان را بھ دنبال داشتھ است ھا در  بلکھ نگرانی مردم و دولت، گردید

  نیاز شدید بھ کمک نفوس کشور میلیون نفر یس دوازده میلیون از اساس گزارش سازمان ملل حدود ده تا

  . با گرسنگی شدید رو بھ رو ھستند شش میلیون نفر اً داد حدودھای غذایی دارند کھ از این تع

، ده وطن را تھدید می کندیمردم ستمد مھم ترین عواملی کھ نظام و یکی از، آنچھ کھ گفتھ شد یپھلو در

ک یوریبحث ھای ت صرف نظر از، فساد اداری تعاریف مختلفی بھ عمل آمده است از. فساد اداری است

ً بھ این ، می کھ وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تأیید می کنیمھنگا. از فساد اداری معموال

اجرای ، بھ عبارتی. اجرا نمی شود و یا بھ صورت گزینشی اجرا می شود، معناست کھ قانون بھ خوبی

این اھداف می تواند . بھ اھداف سوء خود شان برسند، تا افراد، قانون مورد سوء استفاده واقع می شود

در فرھنگ فساد . می تواند شامل راضی کردن غیر معقوالنھ ی دیگران باشد مالی باشد و مادی و

  . ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است بھ افراد بھ عنوان یک مھره و، اداری
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ً آن چھ بھ نام مناسبات انسانی در ارانھ است و بسیار متظاھرانھ و ریاک، این موارد دیده می شود معموال

بلکھ بر اساس راز بقا ، در می یابیم کھ این مناسبات نھ تنھا انسانی نیست، دقیق نگاه شود، اگر بھ مسائل

اگر می بینید كھ افراد در . باید ضعیف را طبق قانون جنگل بکشد، یعنی قوی برای ماندن. بنا شده است

  . ھمان اتحاد مذموم و ناپسند استمتحد ھستند این اتحاد ، گی ھایی هیک مجموعھ با چنین ویژ

 در یکرس ا تشنگان قدرت وی ن ویسارق آن ھا برای بقای خودشان با ھم متحد می شوند و مانند برخی از

 از یچاپلوسی و قوم پرست. قصد کنار زدن رقیب را دارند، قدرت پول و ھنگام تقسیم اموال و، کشور

راز پیشرفت و پریدن بھ سکوھای . از رسوم کار استاین حرکت . دولت است اصول اولیھ ی راز بقا در

ً بر یانتخاب مقامات و نزد. کوشا باشند، جذب قلب مقامات این است کھ در در باالتر کان دولتمردان غالبا

، مالک انتخاب باشد، اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و بھ جای این کھ مھارت ھا و توانایی ھای فرد

ً برای بقای ، فرد پیشنھاد دھنده ی پست. می و نژادی عامل اصلی انتخاب استقوی، انگیزه ھای زبان غالبا

یعنی مھم این است کھ با شخص وی ھماھنگ . افرادی را برمی گزیند کھ با او ھماھنگ باشند، خود

پس . بلکھ یک مانع بزرگ بھ شمار می آید، باشند و ھماھنگی با قوانین و مقررات نھ تنھا مھم نیست

  . جایگاھی ندارد، در چنین سیستم ھایی، ھ صد درصد تابع قانون باشدکسی ک

و خشونت بھ حد  یامن نا، تر شده یقو "طالبان"، افتھیت قانون گسترش نیحاكمی، ر پرچم دولت فعلیز در

اعتماد ، ردیگیگوناگون جان ھزاران انسان را م یھا یماریب، دا كردهیت پیعموم فقر، دهیخود رس یاعال

ت یکفا یب یتیامن و یادارات نظام محاکم و، اراده یاداره وب یپارلمان ب، ران دولتیو وز یکرز مردم بھ

سقوط  از اوضاع افغانستان با وجود گذشت سال ھا. كند یداد میھمچنان ب یفساد ادار، دهیبھ حد صفر رس

نیروھای . اردامنی ھا ھمچنان ادامھ د نا کننده است و  نگران، و حضور نیروھای خارجی "طالبان"

بدبختانھ . دھند اقدامی کھ بخواھند فراتر از وظایف شان انجام می ھر خارجی برای تامین امنیت خود

دولت باعث شده تا مردم بیش از پیش بھ کشت خشخاش روی بیاورند و  ائتالف و یقوا یعملکرد دوپھلو

ای بھ بازسازی   عمل فایده ی مالی درھا  باره باعث شده تا کمک  این ھای سازنده در  ھمچنین نبود برنامھ

تخت ھنوز از شبکھ آب آشامیدنی و یجملھ پا بسیاری از مناطق از. اقتصادی نداشتھ باشد و بھبود اوضاع

 یھا یکرس و یدولت یپستھا روابط بر ضوابط ارجحیت دارد و، فساد موج می زند. بھره ھستند  برق بی

دندان مصروف  چنگ و با مھ جان کشوریجسد ن کھ بر یتا سھ صد نفر چنگال گروپ دو در یاقتصاد

  . دارد قرار، بردن ھستند خوردن و

گزارش  در. است "طالبان"آستانھ سقوط بھ دست  افغانستان در، سدینویم یگزارش ن دریروزنامھ گارد

ده ھا ھزار سرباز  رغم حضوریعل می دارند ویدرصد کشور حضور دا چھار در پنجاه و "طالبان"آمده 
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، قدرت رانده شدند از یالدیک می و ان طالب کھ در حملھ دوھزاریشورش، ھا دالر کمک اردیلیم اتو ون

ھا و راه ھای  یبرخی از مراکز ولسوال، جات ھیقر از جملھ مناطق و، ار گستردهیاکنون مناطق بس

  . نوع چالشی تحت کنترول خود گرفتھ اند ارتباطی را بدون ھر

ھم تکان دھنده تری است کھ نشان  حاوی اخبار باز، شودیده مینام Senlis Councilکور کھ ذگزارش م

ری یعامل اساسی شکل گ ران کرده ویھ ھای دمکراسی در کشور را ویپا، دھد چگونھ جنگ با تروریم

ن گزارش آمده است یا در. انداختھ است "طالبان"ن اقشار توده ای را بھ بغل یع تریعنی وسیدمکراسی 

ش از روز یروز ب ھر دست دارند و مردم را در ، بھ نحو موثری کنترول روانشناسیان طالب یشورش

ک ینده ای بھ کابل نزدید خط مقدم جبھھ بھ نحو فزایگزارش می گو. شوندیاذھان مردم مطرح م ش دریپ

شتر ید افغانستان ھرچھ بیگویداند کھ مین منطبق با گزارش سازمان ملل میرا گارد ن ھشداریا. شودیم

  . شودیل میتبد "no go"ک منطقھ ورود ممنوع یای مددکاران غربی بھ بر

ن است کھ یاوضاع جاری افغانستان ا ابی تاسف بار ازیارز: دیگویش رفتھ است کھ میگزارش تا آنجا پ

ن یبلکھ ا، بھ کابل باز خواھند گشت "طالبان"ا یست کھ آین نیگر ایم دیمسالھ ای کھ اکنون با آن روبروئ

کند اگر جامعھ ید میو گزارش تاک. ن امر صورت خواھد گرفت و بھ چھ صورتیی ااست کھ ک

اکنون ، بھ کابل "طالبان"دن یرس، ر ندھدییک خود را تغیطرح استراتژ، شود رینکھ دیالمللی قبل از ا نیب

 ھشدار مشابھی زین Oxfamن اکسفام یبھ نوشتھ گارد. رسدیر بھ نظر میگر امکان پذیزمان د ھر ش ازیب

ھشدار  زیک نھاد حقوق بشری است نین المللی وابستھ بھ مجلس عوام کھ یتھ توسعھ بیکم. داده است

تی افعانستان ید خرابی اوضاع امنیتشد در یدولت مرکزی و حکومت ھای محل دھد فساد گسترده دریم

 باری بھ سرت فالکت یافغانستان در وضع در ون ھا نفریلیدر گزارش آمده است م. ری داردیر چشمگیتاث

حالی  ن دریا. قا استین بخش ھای آفریر تریاس با فقیآن قابل ق ت فاجعھ بار انسانی دریمی برند و موقع

گزارش  بر افت کرده ولی بنایارد ھا دالر کمک دریلیم یالدیک می و ھزار سال دو از است کھ کشور

ا صرف پروژه ھای توسعھ یسد از دارند نمی رین کمک ھا بھ دست مردمی کھ بھ آن نیشتر ایاکسفام ب

، ھ شدهیگری تھیاگرچھ گزارش با ھدف د. مردم را بھبود ببخشد نمی شود گی  زندهکھ بتواند وضع  داریپا

روھای ین خدمت را بھ نیق بزرگ تریاقل از دو طر ترور حد دھد جنگ بایات آن نشان میاما محتو

  . ادگرا ارائھ داده استیبن
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، بازسازی و قانونمداری، عرصھ ھای تأمین امنیت ظار موجود بود کھ دراین انت ن سال ھایدر طی ا

طرد فساد اداری و دولتی و سایر نابسامانی ھا کار ھای بزرگی انجام میشد اما این مامول ھا تحقق نیافتھ 

قانون و تأمین کنندهء امنیت و  نیرومند و پاسدار باقی مانده و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و

ر پرچم یدر ز. شودیتأمین کار و رفاه اجتماعی در حال بدل شدن بھ یأس تلقی م، دامھ دھندهء بازسازیا

خود  یو خشونت بھ حد اعال یناامن، تر شده یقو "طالبان"، افتھیت قانون گسترش نیحاكم، ن دولتیا

 یفساد ادار، هدیآن بھ حد صفر رس ییاعتماد مردم بھ دولت و كارآ، دا كردهیت پیفقر عموم، دهیرس

 یفروش محصوالت كشورھا بھ بازار یت تجارت خارجیك ماركیافغانستان مانند ، كند یداد میھمچنان ب

 مھاجرت ھا از سر، ل شدهیت تبدیخاص یصد مصرف كننده بیصد ف گر بھ كشوریو بعبارت د یخارج

 یدر پروژه ھا مخصوصاً  یكار بازساز، كنند یم فرار كشور گرفتھ شده و جوانان گروپ گروپ از

ك ارمان فراموش شده یبھ  و، متوقفی، گریزمان د ش از ھریحال حاضر ب در، عام المنفعھ و ییربنایز

 یماریب، ل شده و فقریروزمره تبد یا  دهیكابل بھ پد یھا  ابانیت در خیخشونت و جنا. ده استیمبدل گرد

  . دیآ  ین شھر بھ شمار مین مشخصھ اینخستی، كاریو ب

نقض  یاصل یزه ھایگفت انگ یسخن م ان نقض حقوق بشریقربان یمل مناسبت روزبھ  ورجمھ ییسر

 یكشورھا از یاسیاز حلقھ ھا و احزاب س یدانست و گفت كھ ھنوز ھم برخ یخارج حقوق بشر را

بوده است اما در  ییشرفت ھایگذشتھ شاھد پ یسال ھا افغانستان در. رندیگ یپول و امكانات م یرونیب

از بخش ھا  یبرخ در یحقوق بشر یھا یتخط از یریھم قادر بھ جلوگ دولت ھنوز بشربخش حقوق 

  . نبوده است

 ییاھ ھم جاه ت ندارند و ھوزیھستند كھ مصون یل ھایھستند و فام ھم در معرض خطر مردم ما ھنوز

ن یر اھنوز ھم د. د شودیمانع تھد ان بازخواست كند ویخاط ن را ندارد كھ ازیھست كھ حكومت توان ا

ر از یغ ین عناصر كسانیكھ ا. كنند یر پا میتمام قانون را ز ییپروا یھستند كھ با ب یوطن كسان

  . كنند یع مین مردم را ضایھستند كھ بھ كمك پول و تفنگ حقوق ا یھنوز افراد. زم و طالب ھستندیترور
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 یگرین راه دیز ادانستھ گفت كھ ما بج یناچار یرو د خالت دادن گروه ھا را در دولت از یكرز

خود  یھا ین احزاب بود كھ با كمك خارجینصورت دوباره سپردن افغانستان بھ ھمیر ایم در غینداشت

كمك  ون ھا دالر پول ویاسلحھ و مل، نھا پولیم و ایچ نداشتیھ ما. دادند یكشتن مردم را دوباره ادامھ م

نظام ھمان  رون ازیب ا دری داخل نظام خود و رم دیاورد ینھا را میا اید یما با را با خود داشتند و یخارج

 . ش شروع كرده بودندیدادند كھ سال ھا پ یشان را ادامھ میھا یظلم

درد انانیکھ در طی سھ دھھ گذشتھ ، تلویزیون ملی برگزار گردید در این محفل کھ در تاالر رادیو

آنان بھبود ، حاکمھ کشاندن مجرمینبا یاد اوری یابھ میز م، عزیزان شان را در جنگ ھا از دست داده اند

تنھا زمانی بھبود می یابد کھ دیگر ، درد مادری کھ سھ فرزندش را در جنگ از دست داده است. نمی یابد

ھرکسی بھتر درد یک مادر دیگری را  از چرا کھ مادر. مادری فرزندانش را در جنگ از دست ندھد

: کشور ما استند؟ گفت ل اصلی این ھمھ فجایع دربا طرح این سوال کھ کی ھا عوام یکرز. درک می کند

شوروی سابق  (!)این فجایع از مداخلھ. افغانستان بوده است عوامل اصلی این فجایع مداخلھ خارجی در"

این مداخلھ در ھیئت  اً امور افغانستان مداخلھ نمودند و بعد در "جھاد"سپس ھمسایھ ھا بھ نام . اغاز گردید

گفت کھ مداخلھ بیگانگان با تاسف بھ ھمکاری  یو. "ا بھ امروز ادامھ داردشکل گرفت و ت "طالبان"

بدون شک دشمن ، انانی کھ دست بھ کشتن مردم بیگناه می زنند .نان صورت می گیردآھمکاران داخلی 

کی ھا برای انان پول و اسلحھ و دیگر امکانات را ، اما این دشمنان را کی تربیھ می کند. خداوند استند

کسانی برای کسب ، د؟ مردم افغانستان از مداخلھ خارجی و پولی کھ از خارج می اید رنج می برندمیدھن

روی جھالت و دشمنی با بشریت با دشمنان مردم  کسانی برای جاه و جالل و کسانی دیگر از، قدرت

، رنوالی ا توانبخشی، بھبود قوه قضایھ، نظام بھتر، قانونیت بھتر. . .  افغانستان ھمکاری می نمایند

نھاد ھای جامعھ مدنی برای اینکھ انانی کھ دست بھ  تقویت کمیسیون حقوق بشر و، پولیس، امنیت ملی

ظلم در افغانستان با پول و . ضروری است، تخطی از حقوق بشر می زنند ھراس بیشتری داشتھ باشند

ست می اورند کھ این خارج پول بھ د بعضی از احزاب و گروه ھا از، تفنگ بیگانگان صورت می گیرد

با بیان این کھ ھنوز ھم پول فراوان برای تخریب  یکرز. کشور میشود روند باعث نقض حقوق بشر در

احتیاط و حوصلھ کار  در پیاده کردن عدالت انتقالی باید از": گفت، و نا امنی بھ کشورما سرازیر میشود

ده  یکرز. "حقوق بشر در کشور نگردد ازصدای عدالت انتقالی باعث تخطی ھای بیشتر  و بگیریم تا سر

گذشتھ ادامھ  روز از شتریت بیجنا روز گذشت ھر با ینمود ول ین بھانھ ھا وگفتنھا سپریبا ھم سال را

  . گرددیم یمصالحھ و ین فدایحقوق مظلوم حق و نموده و دایپ
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  "مجاھدین"و  "جھاد گران"عبدالرب رسول سیاف و جنرال حمیدگل پدر معنوی 
  

 قدرت راه آبادی و اب اطمینان دارند بھ سرعت و اعتماد و مردم بھ یکدیگر جوامعی کھ زمامداران و

سایھ ھدف مشترک  در، این گونھ جامعھ ھا در. طی می کند پیشرفت را عظمت و و شکوفایی و اقتدار

 در دستھا و تعاون دلھا و، ھمکاری و بسیج اندیشھ ھا، امکانات ھماھنگی نیروھا و، مردانتمردم و دول

تفاوت فراوان  گی زندهنظر م ازمرد اگر بین دولت مردان و. شکل می گیرد یقییک سخن مشارکت حق

 و امکانات رفاھی با مردم فاصلھ داشتھ باشند و گی زندهلوازم ، موتر، لباس، خانھ زمامداران در باشد و

ً اعتماد مردم بھ آنان جد در، عمال یک طبقھ اقتصادی برتر را تشکیل دھند ، وقتی زبان. آمد یخلل پدید ما

جذب توده ھای مردم و اکثریت  زمامداران در. ان ناھمگون باشدعادات ملت و دولتمرد اخالق و، فرھنگ

 . نخواھند داشت توان جلب اعتماد آنان را، فرھنگ واحد ندارند زبان مشترک و، قاطع ملت

بھ نام عبدالرب رسول  "جھاد"مصاحبھ ای داشت با یکی از سران ، قبل تلویزیون خصوصی لمر یچند

 اما وقتی صحبت بھ جنایتکاران و، در ابتدا حاکم بھ نظر می رسید او. سیاف کھ نماینده در پارلمان است

آنجایی کھ این ریاکاران  از. بھ خواندن آیات متوسل شد وارخطا و پاچھ و دست و، محاکمۀ شان رسید

بھ این لحاظ اظھار نمود کھ فھم قانون اساسی ، دین ھمھ چیز را از زیر عینک فریبکاری دینی می بینند

  ضرورت دارد  بھ فھم دین

این . خداوند از ما می خواھد، شما بین آنھا صلح کنید، امر خدا است کھ اگر مسلمانان با ھم درگیر شدند

) روسھا(شان  یروزیاره بست دشمن دیط ده ویقدرت لم آن سال ھایی کھ بر جنایتکاران قرن چرا در

آن وقت خداواند از ایشان تقاضای  دربین خود صلح نکردند؟ آیا ، نان خون می ریختندیا فرستاد ویپول م

امر خداوند کجا بود؟ جنگ را دیگران ، آتش جنگ ھای خاینانھ می سوختند صلح ننمود؟ وقتی مردم در
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ما آنقدر : دامن زدند و ھنوز ھم خواھان جور آمد بین ما نیستند اما بالفاصلھ متوجھ می شود و می گوید

  !ده کنندگنس و گول نبودیم کھ دیگران از ما استفا

باز می خواھند این ملت بھ ، سر این ملت دل شان یخ نکرده است، کسانی کھ این فیصلھ را رد می کنند

این کدام افراد اند ، مردم کھ یک بار بدست گرگ صفتان تشنھ بھ خاک و خون غلتید. خاک و خون بغلتد

  . کھ دل شان بھ این ملت یخ نکرده است؟) جز ویرانگران سھ دھۀ اخیر(

بھ آی اس آی تا  یاز غالم. ھیچکس پوشیده نیست تنظیم ھای بنیادگراھا بر یمزدورمنش مزدوری و 

  .کشورھای دیگر تاجکستان و فرانسھ و، ایران، سی آی ای، عربستان سعودی ینوکر

نزد ملت یک جنایتکار  تو در. ھستم و گروھی را رھبری کردم "مجاھد"من پیش ملت یک : اف گفتیس

. . .  عربستان سعودی و، تو یک جاسوس حلقھ بھ گوش آی اس آی، ن انسان بی گناه ھستیقاتل ھزارا و

ھمان گروھی کھ ، تو ھمان گروھی را رھبری کردی کھ این ملت را بھ روز سیاه نشاند! افیس. ھستی

ھمان گروھی کھ خون مردم مظلوم ھزاره را مباح می ، دختران افغان را پیش پای عرب ھا انداخت

کھ اکنون ھم زمین ھای مردم پغمان  یھمان تو، می برید سر، ھزاره را بھ نام حزب وحدت ھر ودانست 

بھ این می گویند . یک عصا چوب در دستم نبود، وقتی از زندان برآمدم، گفت یو. یرا قبضھ نموده ا

ه از کجا کردموتر و زمین را  چاکر و و نوکر، آرگاه و بارگاه، اما این ملیون ھا دالر. اعتراف جانانھ

  ؟ یا

تنھا خدا است کھ ھر : در جواب گفت، دآن وقت مانع از جنگ نشدی سیاف پرسیده شد کھ چرا در وقتی از

پس این خدا بود کھ جنگ ھا را در کابل شعلھ ور ، بھ تعبیر سیاف. چیزی را بخواھد کرده می تواند

فرق مردم میخ  بر، ن را آواره نمودزنان را بی سرپرست و کودکا، خانھ ھای مردم را ویران کرد، نمود

، اتحاد ینھ تنظیم ھا، عفت زنان تجاوز نمود بر، آنان را زنده زنده در کانتینرھا کباب نمود، می کوبید

 یمحمد نب یمولو یحرکت ھا، خالص یحزب اسالمی، حزب اسالم، نظار یشورا، تیجمع، محاذ

  . . .  وی خ آصف محسنیش و یمحمد

، داشتھ ت ھای کرزی قراریحما در، "طالبان"بعد از سقوط ، ت ھای خودیھ ی جناادام در، افیرسول س

، ن ھایغصب زم با. ن زده استیدست بھ غصب گسترده ی زم، با کمک و مشوره ی افراد تجارتی خود

غصب . ساختھ اند. . .  رھای مجلل با قصر و باغ ویتعم، بازار ت ویساختن مارک، افیگروه اقتصادی س

استقامت اول از کوتل . شھر کابل و اطراف آن صورت گرفتھ است ھا از دو استقامت درن ین زمیا

، باغ باال، ر اکبرخانیز وزیاستقامت دوم ن. پغمان الی ارغندی می رسد، رخانھ آغاز و بھ چمتلھیخ
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اف و یس، زیمرکز شھر کابل ن در. در خان الی ارغندی می باشدیقلعھ ح، بازار کمپنی، خوشحال مینھ

داری ین تجارت خریا با پول بدست آورده از ایی را غصب و ین ھایرات و زمیروه اقتصادی وی تعمگ

  . دولت برخوردار است ییسغ ریت ھای بی دریحما اف ازیس. کرده است

 چ اقدامی برای مھاریکنون ھ اما تا، دارد ی ھای مردم وجودیغصب اموال و دارا ادی ازیت ھای زیشکا

ی بھ خانھ ی یکایروھای آمرین یالدیھفت م و تنھا در ماه مارچ دوھزار. ھ استنامبرده صورت نگرفت

زم بوده یتی و ارتباطات احتمالی وی با تروریل امنیشتر مسایورش بردند کھ علت آن بیاف در پغمان یس

ی پوزش خواستھ و یکایروھای آمریل حملھ ی نیاف بدلیکرزی بارھا ازس یآقا، ن حادثھیپس از ا. است

ت ھای تجارتی یشتری برای فعالیاف مجال بیپس از آن س. تکرار نشود گرین مواردی دیداده کھ چنقول 

ن زندانی شدن یشان و ھمچنین ھایمردم در پغمان بارھا نسبت بھ غصب زم. افتھ استیر مشروع یغ

اما ت و مقابل پارلمان مظاھره کردند یشکا س جمھورییاف بھ دفتر ریزندان شخصی س وابستگانشان در

 محاکم و یرنوال ا. شتر شدیھ آنان بیاف و افرادش علید ھا از جانب سیتھد، ضھ و مظاھرهیعر با ھر

بھ عنوان استاد  یو شھ ازیاف را روی دست نگرفتھ و ھمیھای غصب توسط سھ یچگاه دوسیکشور ھ

  .اد می کندیکی یبا ن، افیس

  . یخبر یبخشھا بھره از
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