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  2017/08/25                      احسان هللا مایار

 سال قبل 20مقایسۀ وضع امروز وطن ما با 
 

، نمی میهنماز خاک نشریه های بیرون  ازمقالی تحت عنوان پائین نوشته بودم که در یکی 1997دهم ماه اگست 

  دانم کدام آن، نشر شده بود.

نحوی منفی، تغییر یافته که ترس داشتن از هر حالت  هبسرحدی دگرگون،  هب وضع امروزی حاکم در وطن ما 

 وخیم تر آنرا نباید از نظر و تصور دور داشت. 

انتصابی دست بیگانگان م شالودۀ یک نظامی باالی ملت افغانستان تحمیل گردید که تا امروز مهره های 2001سال 

دوست داشتنی  در ریشۀ زندگی مردم چنان عمیق نفوذ نموده که شناخت واقعی و نسبی گذشته های مأنوس وطن

 را مکدر گردانیده و از شناخت بیرون رانده است. ما 

مون ذیل بیشتر ازاین در نظر ندارم که مقدمه گویا در مورد بنگارم و بهتر می دانم تا از شما دعوت نمایم مض

                                                                                     نگاشته ام از نظر بگزرانید و بر امتنانم بیافزائید: 1997آگست 10را که به تأریخ 

 وطن ما یققنوس ها
 

ند و یمقابل باد نش یكوه بلندسوراخ دارد و در  360ند منقار او یت خوشرنگ وخوش آواز. گویاست بغا یمرغ

را گرفته طعمۀ  یند. از آنها چندیار جمع آید و به دور آن مرغان بسیب از منقار او برآیب و غریعج یصداها

ار جمع سازد و یزم بسید، هیآخر آه ند هزار سال عمر كند و چون هزار سال بگذرد و عمرش بیخود سازد. گو

زم افتد یاز بال او بجهد و در ه یهم زند چنانكه آتش و مست گردد و بال برند و سرودن آغاز كند یآن نش یبر باال

 (           1)زم بسوزد و بار دیگر از زیر خاکسترزنده بیرون آید... یو خود با ه

ت یت هویافته، جهت تثبیلیاروپا قشر تحص در 1960 یخاطرخواهند داشت كه دردهۀ سالهاه ب یخوانندگان گرام

ز یما ن ین تحرکات  در جامعۀ افغانیوجود آوردند  که اه را ب ه ایامعه، جنبشهائی قابل مالحظجومقام شان در 

ا یكردند مربوط به احزاب و یاد تر صدا بلند میر و دار زین گیكه در اید. در وطن ما كسانیرسیمشاهده مه ب

توان آنها را در قطار اعتدال یست بودند، كه مین برگشتگان كمونیداز نكه یا ای و یاسالم یاد گرایبن یگروها

 پسندان نشمرد.

 یك جامعۀ اسالمیت نود و یان می نویسد که :" اكثریرد كمجی( "اسالم در انقالب" هرا101-100)ص  در 

هستند و تنها چند گروه از آنها آنهم با توافق  ت سیاسی در کشورشان محروم بودند ویدر جهان از فعال یامروز

كار یمبارز و پ یت داشتند. گر چه اغلب سازمانهایدولت، كه غالباً با اكراه بعمل آمده، اجازۀ فعال یرسم یضمن
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د بالقوۀ یز تهدیو ن ینیر زمیت زیندارد كه ادامۀ موجود یلیجو تحت فشار قرار گرفته و سركوب شده اند، اما دل

 (2)م ". ید قرار دهیآنها را مورد شك و ترد

شان  ینیر زمیز یتهایت و فعالیكن در موجودیت محروم بودند لیاز فعال یادگرای اسالمیگروه بنز یدر افغانستان ن

ن برگشتگان، مخصوصاً جناح خلق و پرچم كه سازمان های یستها، از دیآنها كمون یم. در پهلویندار یدیشك وترد

 ند و دولت در برابر شانش دست آزاد تر داشتیخو یتهاید در فعالیگردیم یرهبر یشان از طرف اتحاد شورو

 360ن گروه ققنوس وار از یداد و اینشان نمازخود عکس العملی  بنابر گفتۀ کمجیان که در باال مرور کردیم

و وعده های خیالی مردمان معصوم افغان را با مكر و خدعه بدام انداخته دعوت  یشان با خوش آواز ینیسوراخ ب

 كرد.یم یهمكاره ب

ت د وطن وملیبه قدرت رس 1978ن درسال یخون یخود فروخته در اثر كودتا یدومده شد گروه یكه دیطور

خورده از  سرفگنده و شكست یمتهاجم اتحاد شورو یقوا 1989د. در سال یخاك و خون كشانه را ب مام معصو

وانمود  س جمهور افغانستان برای تحمیق مردم چنانیکتر نجیب هللا رئام د1992د و تا سال یافغانستان اخراج گرد

انات یمی کرد که از کردۀ خود پشیمان شده در مالى عام گفتار و کردار گذشتگان ملحدش را كنار گذاشت و در ب

را با ملت مسلمان اعتدال پسند  یله راه آشتینوسیاستفاده نموده و بد یث نبویاحاد و یات قرآنیر آیخود از تفس

نداشت او را از صحنۀ  یدر نزد ملت روشن بود و دگر بازار یو یا كاریافغان از سر گرفت. چون سوابق و ر

زم خود جمع كرده با جبرنشستند، سوختند و بذباله یه یشان باال یرون راندند. در نهایت قشر رهبریاست بیس

 .، لیک در صدد دوباره احیاء شدن خود ققنوس وار دست یازیدندست و نابود شدندیخ نیتار یدان

از جهاد بر حق خود را در پرتو روشنی اسالم در صلح و سلم خواستار بودند و بعد از  یملت افغان بهره بردار

انتظار طوالنی با گذشتاندن رنج و درد ورود رهبران جهادی را فال نیک گرفتند و با آغوش باز آنها را خوش 

ن یقیده بودند و یرا شن یرهبران جهادآیند نطرف آواز ققنوس وار خوش یاه آمدید گفتند. ملت افغان از سالها ب

وطن مشترک شان را  ،نیگردد و طلوع آفتاب زر یم یاه از وطن شان سپریس یداشتند كه با آمدن آنها روز ها

 .بخشد یم یباره روشن دو

 یكابل سمبول وحدت مل یباید در قدم اول شهر زیوطن رسه گان بگانیبا كمك ب یرهبران جهاد یزمانیکه پا

ش یالنۀ خو كدام در م كردند و هرین خود تقسیده بود بیند یبیجنگ آس ۀگذشت یمردم افغان را كه در طول سالها

ملت معصوم در اطراف خود پرداختند.  یجمع آوره ده بیب از منقار خود كشیب و غریعج یققنوس وار، صدا ها

اب مركز یآمده از شهر به چهار آسیگران كنار نیدمت با یم غنیتقس یگانه اش باالیب یاز آنها بنابر دستور حام یكی

گذشته  یکرد. جنگ بین گروه متخاصم شدت یافت و شهر زیبای كابل که در طول جنگ ها خود را بنا یفرمانده

ند هزار از مردم بیگناه شهر را سر به نیست چده راكت باران گردید و این جنایت یند یبیمانده و آس یآباد باق

 ملت مسلمان افغان که تا ختم قدرت شان دوام داشت. یبرا یغات اولی رهبران جهادکرد. این بود سو

نام طالب ه را ب یگریش  ققنوس دیۀ مهربانتر از مادر جهت سرزنش گماشتگان خوینگذشته بود كه دا یر مدتید

دن صلح و یپهن گردانت و ین امنین مردمان تأمیملت افغان بتازاند. سرود تازۀ ا ید و باالیرون كشیاز خاكستر ب

تخت افغانستان یگانۀ خود را تا پایب یه، از ده به ده و از شهر به شهر قدمهایه به قریعدالت در مملكت بود. از قر

گر با سرنوشت هزاران یكبار دین كتله هم مثل قدرتمندان همجنس گذشتۀ شان یم كه ایش گذاشتند. ما شاهدیبه پ

 كنند.یو م كردند یرحمانه بازیگناه بیانسان ب
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كه چهره ها و عادات شان مبدل به  یروزیو د یر ققنوسان امروزیامروز اگر ملت افغان هنوز هم به دام تزو

شتر یشناخت اشخاص مدت ب یست سال برایب به بیرا تجارب قریافسوس است ز یافتد جا یده میكرگسان گرد

 است. یاز كاف

سران دول هفت  1997جون  21خ یتاره دانند كه بینستان هستند مان افغیكه عالقه مند به حل قضیۀ بس غمیكسان

االت متحده در شهر دنور مركز كلورادو یه در اید الشمول هشتم روسیجهان وعضو جد یقدرت بزرگ اقتصاد

دربارۀ افغانستان  یجهان یایقضا یمرتبۀ كنفرانس بحث نمودند و ضمن بر رس یگرد هم آمدند و در چوکات اجندا

ۀ بغرنج افغانستان مطالعات و یت دادند تا در مورد راه حل قضیخارجه خود هدا ینموده و به وزرا ز صحبتین

 منظورغور و تصویب احتمالی شان بسپارند. ه شانرا ب یشنهادات دسته جمعیتدقیق نموده پ

 یینوام هشت كشور، مخصوصاً همین تصمیۀ افغانستان متوجه شده اند كه بعد از ایدخل در حل قضیمحافل ذ

ندۀ خاص ینما یتهایۀ افغانستان، فعالیطرق حل قض یجوو  ه در مورد جستیف روسیاالت متحده و فدراتیا

ات و گفتارش وزن یافغانستان نظر یمربوط در بحران كنون یده و هم در حلقه هایشترگردیسرمنشی ملل متحد ب

جهان اعالن  یهشت قدرت بزرگ  اقتصاد یاز اعضا یكین اواخر حكومت جاپان یبیشتر پیدا نموده است. در ا

 د. ینما یر باب مذاكرات را باز میدرگ یها نمود كه با طرف

ن وزارت یمع یار پاكستان، بروجردیر سیر خارجۀ پاكستان، افتخار مرشد سفیوب وزیگوهر ا ریاخ یسفر ها

 كند.  یمردم ما خلق م یبرا یهایدواریران و مالقات های شان در اسالم آباد و تهران همه و همه امیخارجۀ ا

ند یگو یرا كه م یمی، لخضرابراهLakhdar Ibrahimiر یرخارجۀ سابق الجزایملل متحد وز یانان سرمنش یكوف

ل بغرنج دو سه یراه حل مسا یساله در جستجو 63پلومات ین دیگذشته ا شناخت خوب از افغانستان دارد و هم در

مجمع  یبرا ین شده اند تا راپورییتبعۀ آلمان تع نوربرت هول دپلومات ومملكت تجربه دارد با همکاری دکتر 

 ند.یارائه نما 1997ماه سپتامبر  یعموم

 یشدستیز دست به اقدامات تازه ای زده و ائتالف شمال پیر جنگ در افغانستان نین در گیده شد طرفیكه دیطور

ت، تعیین یت و مشروعیدانم با كدام صالح یافغانستان، نمك پارچۀ از یث صدراعظم یرا بح یزغفور ینموده آقا

ت اعضای آن توسط تخنوكراتها اداره می ید كه اكثرینماخود را نۀ یاعالن كاب یزغفور ینمودند. قرار بود آقا

دست مردمان ه را ب یاسیدا شده و نگذاشتند كه قدرت سیون اختالف نظر پین ائتالفین اعالن در بید. بعد از ایگرد

ر خارجۀ یوز یتیوال یجاد كردند بلكه با عجله آقاینها موانع ایز فهم گذاشته و خود را كنار بكشند. نه تنها اچی

كند، یم یران زندگیار كه فعالً در ایحكمت یبا صدراعظم افغانستان آقا ینشر سپرد كه وه ب ییران اعالن بلند باالیا

ها خواستار دست یرانید كه این خبر واضحاً فهمانیافغانستان انجام داده كه با پخش ا یدر بارۀ وضع كنون یمذاكرات

پشتیبانی می کنند كه مورد خواستۀ جمهوریت ایران  یستند و از حكومتیدر افغانستان ن یاسیس یدن از بازیكش

 باشد.

حل معضلۀ  یت ندارند برایو صالحد كه در افغانستان افغانها اجازه یاثبا ت رسه گر بیبار مثال گذشته بار د نیا

نظر به تعهدات كه دارند مكلف و مجبور هستند تا گردن  یجستجو كنند بلكه قدرتمندان امروز یوطن خود راه  حل

 گانه گان بگذارند.یدرگاه امر به اطاعت و خدمت را ب

حاضر حاکم را در وطن ما كند تا وضع یجاب میشتر مانده بتوانیم ایب یقدم یل اوضاع كنونینكه در تحلیا یبرا

 م .یح آن بپردازیشتر تحت مطالعه قرار داده و به تشریب یقدر
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 النس قدرتها در افغانستان:یو ب یوضع امروز

 نجات افغانستان: یبرا یو مل یالف : جبهۀ متحد اسالم

د كار یاف. كلیو س ی، نادریلیمالك، خل ، ی، مسعود، مجددیون ربانیون جبهۀ متحد شمال عبارتند از آقای: ائتالف1

در شمال ت یوال 9 - 8ن یباشد. ساحۀ نفوذ شان در بیم یلیبه دست خل یف بعدیبه دست مسعود و مالك و در رد

 افغانستان.

 ك و هزارهیك ، اوزبیت نفوس در ساحه عبارتند از مردمان افغان تاجی: اكثر-

كستان و در یه، تاجیكستان و اوزبیف روسیفدراتران، ین ائتالف درخارج از افغانستان عبارتند از ایان ای: حام-

 هندوستان. یقدم بعد

ً بعد از سقوط اتحاد شورویاه ب 1979در سال  ی: از تجاوز قشون سرخ اتحاد شورو-  ینطرف و خصوصا

 یصورت نسبه كستان، اوزبكستان و تركمنستان بیت آسیای مرکزی، تاجین افغانستان و سه جمهوریسرحدات ب

رد. قرارمعلوم ائتالف شمال در یگ یصورت م یتیده، عبور و مرور اشخاص بدون كدام فورمالنام بوه صرف ب

کول یاب تاجکستان یک مرکز فرماندهی دارد. هر زمانیکه کدر رهبری ائتالف خواسته باشند بدون کدام مشکل 

 در آنجا پناه آورده میتوانند.

 ب: طالبان :

گروپ با هم متحد شده و دسته  یمناطق قوماندانها یندارد، بلكه در بعضمانند جبهۀ متحد شمال  یل ائتالفی: تشك1

یک تشکل دائمی نداشته بلکه  ین نوع همكاریكنند. ا یمناطق تحت تصرف ائتالف شمال حمله م یباال یجمع

 وجود می آید و یا اختتام می یابد.ه بنابر ضرورت و امر مقام رهبری ب

 باشند. یطالبان مردمان پشتون افغان مت باشندگان تحت نفوذ ی: اكثر-

ه صراحت گفت كه پاكستان درتربیه، تجهیز و اکمال آنها رول اساسی را به توان بیان طالبان می: در مورد حام-

 یل مصارف جنگ های داخلیبا اشارۀ و موافقت ایاالت متحدۀ امریکا  در تمو یعهده داشته و عربستان سعود

 رد.در افغانستان سهم بارزی دا

: قدرت متمرکز است به دست یک نفر و شورای قیادی در قندهار و تعمیل پالیسی تثبیبت شده توسط صدراعظم -

 اعضای کابینه در کابل.  و

 یاتحاد شورو یدن شان در افغانستان و تجاوز قوایقدرت رسه ستها در كابل و بیكمون 1978سال  یبعد از كودتا

ون یمل 4باً به یكه تعداد شان تقر ین شدند. مهاجرین افغانیبه پاكستان پناهگزن مردم افغان یاد تریو اشغال آن ز

نان افغان از چترال شروع تا به تفتان سرحد بلوچستان یكمپ مخصوص پناه گز 360د در اضافه از یرسینفرم

 ین افغانیمجاهدنان یپناه گز یكردند. در پهلو یم یران تحت ادارۀ کمیساری مهاجرین پاكستان زندگیپاكستان و ا

 ین مدت طوالنیپرداختند. در ا یات میز، در داخل افغانستان به عملیده بعد از تجهید یۀ نظامیدر پاكستان ترب

گرفت  یصورت م یرفت و آمد مهاجر و مجاهد از پاكستان و افغانستان و برعكس آن بدون كدام ممانعت سرحد

 افغانستان صرف بنام بوده و است. یشمالمانند سرحدات  یو جنوب غرب ی، جنوبیو سرحدات شرق

 همان اثر مینگارد:  66دانیل پایپ در اثر خود زیر عنوان "واقعات ما" در صفحۀ 

آن صحنه  را در یطانیاست شیك و پشتون درافغانستان  سیمردم تاج یقفقاز، باهم زندگ "مانند اقوام مختلف در

 %50، پشتونها ) پتانها وپختونها( اضافه ازیهژده تا تجاوز شوروكند. از بدو تولد افغانستان در قرن  ین مییتع
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، ینینسبت پناهگز 1989-1979 یداشتند. در خالل جنگها ییل نموده و در مملكت حكمروایملت افغان را تشك

 ون از سر جمعیمل 5در حدود  یعنی 1/3باً یر نموده و پشتونها تقرییاد تر در پاكستان، امروز تناسب گذشته تغیز

 ین تناسب امروز در پاكستان دو چند سابق مردم پشتون زندگیند. بر خالف اینما ینفوس را در افغانستان احتوا م

   .دهد یل میعموم نفوس  پاكستان را تشك %10كمتر از  یزین تعداد نفوس چیكنند كه ا یم

ون( نسبت یمل 5ك )در حدود یتاج مشابه با تناسب مردم پشتون كه در باال ذكرشد، در افغانستان اضافه تر مردمان

 كیكستان، یك در اوزبیون تاجین تعداد چند ملیكنند. عالوه بر ا یم یون( زندگیمل 3،3با یكستان ) تقریبه تاج

 ن مسكونند.یانگ چینكیهزار در س یصدهزار در قزاقستان و س

 كند. یارقام باال دو بنیاد  بغرنج و مشكل را در منطقه خلق م

كستان و در پاكستان اضافه تر نفوس یك نسبت به تاجیناسب نفوس،) درافغانستان اضافه تر نفوس تاجر تییتغ -اول:

 یبا شكل تناسبها یزند. موازیمنطقه را برهم م یداریكند(، که این پروسه پایم یپشتون نسبت  به افغانستان زندگ

اد تر یه زینسبت به تركمنستان و در اردن هاشم یادتر تركمنیجان، زینسبت به ازربائ یشتر آزریران بیباال )در ا

در خارج از اوطان  یت ها كه به نسبت ممالك بومین ساختمان ملین بود وباش دارند( و اینسبت به فلسط ینیفلسط

 شود. یها شمرده میریشتر بود و باش دارند، منبع اصلی در گیتعداد به ش بیخو

را در  یینفع خود استفاده نموده، قوۀ حكمفرماه ر تناسب نفوس بیین تغیكها آرزومند هستند تا از ایتاج -دوم:

 ل تشکل یافته است:یدر افغانستان طور ذ یونیلیم 20با یدست آورند. امروز تناسب نفوس تقره افغانستان ب

ك یاوزب %12هزاره،  %15ده كه از سرجمع  درحدود یم گردیتقس یطور یمتباق 1/3ك،یتاج 1/3پشتون،  1/3

 ( 3دهند. " )  یل میت هارا تشكیلیاق یومتباق تركمن 5%

در  یامروز ین قدرتهایدست همه ست افغانستان بیندۀ هست و نیبا شرح مختصر فوق معتقدم كه متأسفانه آ

د. هر یکی یرون كشیشان ب های توانم كه قدرت را از دستیرا سراغ كرده نم یلیخواهد ماند و بد یافغانستان باق

 ینها را در همجواریا یدر افغانستان میباشند و بس. زندگ ییتنهاه دست آوردن قدرت به صدد باز این گروه ها در 

نم. تا جائیکه دیده میشود تحریک طالبان ساحۀ زندگی را یب یر ممكن میم قدرت را بین شان غیگر و تقسید كی

ذاره کرده نمیتوانند. احتمال باالی ائتالف شمال چنان ضیق گردانیده که بدون کمک حامیان شان در افغانستان گ

دارد روزی بیالنس قدرت طوری بهم خورد که صلح و آرامی در افغانستان برای مدتهای طوالنی در خواب و 

 عمل ناپدید باشد. خیال وجود داشته باشد و در

شود  برو نكه انسان اضافه تر با مشكل بیشتر رویاز ا ریح گردد غیاد تر توضین طرز بحث زیا یاگر دور نما

 چم.یاد تر نپیدانم كه در مورد ز یوجود نخواهد داشت لذا بهتر م یگر راهید

ً میده شده و بار دیكه در گذشته ها دیطور تواند در  یافتۀ افغانستان نمی لیم قشرتحصینیب یگر امروز واضحا

صورت لزوم صرف  در ن كنندۀ را داشته باشد بلكه از آنهاییها عقبمانده رول تع با تفکر قرن یامروز یقدرت ها

 تواند. ین قشر استفاده شده نمیا ز موجود است كه چرا ازیدیگری ن یلیالبس.  البته د شود و یبه نام استفاده م

مراتب بلند تر ه ب ین رقم در وضع كنونید ایشاسواد در مملكت )یدر صد ب 80: با درنظرداشت اضافه تر از 1

 د.ینما یدر صد نفوس را احتواء م 5روشنفكر افغان كمتر از افته و ی لیمردم تحص یصدیباشد( تعداد ف
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نقاط مختلف ه ن قشر بیت قاطع ایا اضافه تر اكثریسال و  10 یبینطرف در مدت تقریاه ب 1979: بعد از سال 2

اسالف شان  یالخصوص در جهان غرب، جزء جوامع انتخاب یمهاجر شده اند و احفاد شان فعالً، عل یجهان

 ده اند.یگرد

افتۀ وطندوست  و روشنفكر ی لیمردم تحصه : ممالك همجوار افغانستان در تمام مدت جهاد و هم بعد از آن ب3

د كه مملكت شانرا هر چه زود یگردان ند بلكه آنها را وا داریت نمایافغان اجازه نداد تا از خاك شان استفاده و فعال

 تعداد شان کشته شدند.  كیم یدان یكه میند و هم طوریتر ترك نما

 یدیكل یافته  در پست هایلیقشر تحص كه توسط  یش با حكومات افغانیدایم كه پاكستان از بدو پی: فراموش نكن4

دانست. پاكستان  ین اختالفات را بدون كدام مشكل دشمنیتوان ایداشته كه م یادید اختالفات مهم و بنیگرد یاداره م

را آله دست خود گرداند تا منافع وطن خود را  یافغان یتهایاز شخص یكیه د كیچگاه موفق نگردیدر گذشته ه

كند. عین همین  یت میدست دارند و از آنها حماه له را بین وسیك امروز اید و لیها نما یپاكستان یآرزو ها یفدا

 مثال را میتوان در مورد ایران نیز تکرار کرد.

ك محوریکه یندارد كه در  یل منسجمیدر خارج از وطن تشكافتۀ افغان یل ی: امروز طبقۀ روشنفكر و تحص5

متضمن منافع ملی کشور باشد، بچرخد و مورد توجه دول تعیین کنندۀ سرنوشت افغانستان قرار گرفته بتواند و 

ادارۀ  یدیكل یب در پستهایندۀ قرید هم انتظار نداشت كه در آینرو بایپذیرفته شود. از ا یمنحیث یک تحرک جد

ك شخص، از طرف ین موضوعه در مملكت باشد نه یقوان یو یك كارمند دولت، كه حامیث یان بحافغانست

 قابل قبول باشد. یجنگساالران امروز

 مطلب. یم باالیگردینرو برمیشود از ا یشتر باعث اطالۀ كالم میل بیل دالیو تحل یموشگاف

سال عمر  80افتۀ آن كه حاصل اقالً یل یقشر روشنفكر و تحص یعنیۀ مردم افغان، ین سرمایشود كه ایدا میال پؤس

 تواند؟  این عاجز عقیده دارد كه:یكرده م یافغانستان چه نوع خدمت یباشد، برایجامعۀ ما م

افتۀ افغان در هر جا كه قرار دارند تشکلی بسازند و از نقطۀ نظر یل یت تمنا خواهد بود اگر طبقۀ تحصی: غا1

مربوط نبوده و  یلویو قب یمذهب یجنگ یك از گروه هایچ یهه ك شوند. بیبا هم نزدفورم روی یک پالت  یفكر

 خود بدانند. یكشور را باالتر از منافع شخص یافغانستان را خانۀ مشترك همه افغانها دانسته منافع مل

ملل متحد را مخاطب قرارداده از  یندگان خاص سرمنشیو نوربرت هول نما یمیون لخضر ابراهینجا آقای: درا2

 شود كه:یایشان تقاضا م

بحث و مذاكره با  یعنیلعه نموده  اه را مطیشه دو بُعد قضیۀ افغانستان همیشما و اسالف تان در مورد حل قض

افته و یل یات قشر تحصیچ وقت نظریر جنگ و هیان درگیآن با ممالك و حام ین و در پهلوین متخاصمیطرف

در پالن  1992ل سال ید. در ماه اپریافت ننموده اینخواسته و در ینستان را بصورت دسته جمعروشنفكر افغا

صد  اد پنجیع البنیۀ افغانستان كنفرانس وسیحل قض یندۀ خاص آنوقت سرمنشی ملل متحد برایوان نماینان سیب

گردد، مدنظر گرفته شده بود كه  رینوا دایا جیانا یباشد و در و یافغانها، كه شامل تمام اقشار جامعۀ افغان ینفر

ق گذاشته نشد. بعد از خموشی طوالنی یتطب ۀساحه ب یبتروس گال یكه باشد ازطرف آقا یلیمتأسفانه بنابر هر دل

ته از مردمان  یرا در كو یچهل وچند نفر یمجلس مشورت 1994در اكتوبر سال  یریستیمحمود م یبار آقا كی

ر در جنگ خودرا  شامل یدرگ یاز اشخاص مربوط به گروه ها یادیاد زب نمود كه در آنهم تعدیطرف ترت یب

ۀ افغانستان یطرف و وارد در قض یب یك تعداد افغانهایبعد از ختم مجلس  ته در آن بود كهیاز مجلس كویکردند. امت
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رهبران نكه چرا یر در جنگ شركت داشتند. از ایدر مذاكرات با مردمان در گ یریستیم ین آقایث مشاوریبح

افغانستان ازآن استفاده نكردند؟ سوال جداگانه  ینفع بقاه دا نبود، بیآنوقت، كه سر و كلۀ طالبان هنوز درست پ

 است.

منظور ثبت تاریخ کشور در ه خواهم ب گیرم لیکن می دراین برهۀ زمان گرچه از اصل روح این مقال فاصله می

 صورت گرفت گذارش دهم. بارۀ دو واقعۀ مهم که همزمان اجالس ما در کویته

دعوت محمود میستیری نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد نابر ب 1994در اکتوبر سال  شدطوریکه گفته  -یک

که در بین مدعوین گل آغا شیرزی، والی وقت در  ندتل سیرینا کویته گرد هم آمده بودچهل و چند نفر در هو

لسه تصمیم اتخاذ گردید که اجالس اخیر را روز دوشنبۀ یکی از روزهای شنبه در ج قندهار نیز سهم داشت. در

آن  شام همان روز بولیتن دفتر یونو بین حاضرین توزیع گردید و در دایر نمائیم. آینده به دعوت والی در قندهار

نام طالبان عساکر سرحدی سپین بولدک را خلع سالح ه صد و چند نفر ب ذکر شده بود که یک تعداد تقریبی دو

چند پاتک کنترول مجاهدین را در مسیر راه تا قندهار پاک نموده و قرار افواء مال نقیب هللا  بیست و نموده و

 قوماندان، قول اردوی قندهار را نظر به امر ربانی رئیس جمهورتسلیم طالبان نموده است.

 گل آغا شیرزی مات و مبهوت مانده هیچ معلوماتی درباره نداشت.

 د تا فردا معلومات الزمه را تهیه نماید. شیرزی داوطلبانه تعهد کر

معیت شش و یا هفت سفیر دول متحابه ه در عین وقت اطالع رسید که نصیرهللا بابر وزیر داخلۀ پاکستان ب -دو

که در بین شان سفیر انگلیس و آلمان طور یقین، اگر اشتباه نکرده باشم سفیرامریکا نیز، شامل بودند با کاروان 

صوب ترکمنستان روانه گردیده اند. منظور ه بردار از سرحد سپین بولدک عبور نموده ب ربزرگ موترهای با

ازاین سفر طوریکه شایع نمودند 

حقیقت ده  خریداری پخته بوده که از

معلوم شد  بعداً . ردها کرور فاصله دا

در مورد تمدید پایپالین  این گروهکه 

تان گاز از دولت آباد ترکمنستان به مل

 می طالعات خودرا تکمیلپاکستان م

تحرک شامل گردانیدن همچنان  و کند

جدید زیر عنوان "طالبان"را ارزیابی 

 کند. می

 

 .ماند، درهوتل سیرینای کویته، بلوچستان گرفته شد یادگار میه عکسیکه بایست در قندهارب

طالبان درآمده و ناچار در یک روز بعد از پیدایش قوای طالبان گل آغا شیرزی راپور داد که قندهار در تصرف 

کویته مجلس اختتامیه را ترتیب نمودند. محمود میستیری با یک تعداد از شخصیتهای منتخب وی که در آن شاغلو 

دو سه نفر دیگر به افغانستان سفر کترعبدالصمد حامد، عبدالستارسیرت اکترمحمد یوسف، سلطانمحمود غازی، داد

نغلو، تعمیر یکه تفریحگاه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بود، مذاکره صورت کردند و قرار معلوم با حکمتیار در 

 گرفت و بعدش با ربانی و مسعود در کابل و در اخیر با رشید دوستم در جوزجان دید وادید کردند.
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 تا جائیکه معلومات دارم نتیجۀ همه سرگردانی را میتوان ضریب صفر نمود.

 بر میگردم باالی اصل مطلب:

شان یکه ازا یكبار لستیل یكه در اوایبود كه با اشخاص یز تا نوربرت هول تعامل طوریشروع از كوردودرگذشته 

ن طرزعمل توسط نمایندگان یگرفت و ایده بود مذاكرات صورت میه گردیتوسط نمایندۀ سرمنشی ملل متحد ته

 جۀ آن به نفع مردم افغان تمام شده باشد.ینكه نتیشد بدون ایم تكرار

سر یرا م یطرف افغان امكانات یمردم به ك بار بینست تا یافته و روشنفكر افغان ازشما ای لیمردم تحص یتقاضا

از تمام اقوام و مذاهب افغانستان كرده  یندگیك تعداد شان را كه نمایتحت چتر ملل متحد  یمید تا  درسمپوزیگردان

ه ب و بیترت یشنهاداتیمذاكرات باشد پ یگانه اجندایۀ افغانستان كه یدر بارۀ حل قض ند، گرد هم جمع آمده ونبتوا

ن پروسه كمبود تماس اسالف یدن ایگردان یدسترس شما بگذارند. با عمله ن قشر ازمردم افغان بیك سند ایحیث 

ل ین سالها ازنظر افتاده بود، تكمیكه درا یم با كتلۀ از روشنفكران افغان طور دسته جمعیتانرا، تماس گرفتن مستق

خواهد كرد و  یرا باز یمطالعات گذشته رول اساس یپهلو نامۀ خواهد بود كه در ماتیشما تعله ده و بیگردان

ن و یبنام ا یتباه ، كه جز كشتن ویامروز یچ نوع شراكت در قدرتهایه ین طبقه از جامعۀ ما كه دعویا یبرا

 خ خواهد بود. یندارند، نخواهد داشت برائت ذمه در تار یگر كاریآن د

تهای سرشناس یك تعداد محدود شخصی د و ازیا نمائیرا دوباره اح یریستیمحمود م یآقا یسین پالیعالوه بر ا

ر جنگ حصه ین در مذاكرات با اطراف در گیث مشاوریحه شما ب ید كه در پهلویافغان دعوت نمائ روشنفكر

 اد.یققنوسان شم نه به یرند. ما مردم بدبخت افغان ضرورت به كبوتران معصوم صلح داریبگ

 قیو من هللا التوف                                                 

 

 
 2ن جلد یدكترمع یفارس گ( : فرهن 1) 

 هانیچاپ موسسۀ ك  ید احمدیان ترجمۀ حمیرد كمجی(اسالم در انقالب از هرا101-100( :)ص  2) 

 دهد.یر مییانه را تغیساختمان شرق م یسابق شورو یاسالم یتهای( واقعات قرن ما، جمهور 66( :) ص  3) 

كاگو، یش یهایورستیونیدر  1986خ تا سالیانه".  استاد تاریانه و سرمحرر رسالۀ " شرق میر فوروم شرق میمد  Daniel Pipesاثر 

آثارمتعدد بوده  یدارا یكا. ویامر یاست خارجیس مطالعاتتوت یر مسئول انستیمد1993-1986كا. از یامر یبحر یهاروارد و اكادم

كا، یانه وامری) طوفان صحرا( در بارۀ معضلۀ شرق م  Desert stormتحت عنوان  1993در سال  ین اثر ویو از جمله تازه تر

 ده است.ینشر گرد

   
 

 

 

 


