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ول                         اره  پ ی شورا ل ل ا م ان ی م ارل د افغانستان د پ
دل، د ولس مشری د                  اکنی چی پخوایی سرته رسي
و            ول شوی ؤ، اوس د والیتون ن نگ  اکنو تر  ول 
کی              ون ل ای درات او ولسواليو له شورا گانو سره یو 
ی چی ددغه            کال د سپتمبر په مياشت کی تر سره کي
ل شوی                  ي ه پ ون ت اولپاره یو ل کارونه او فعالي مهم پ

 .هم دی
ه دولس مشری                رنگه چی د اکتوبر په مياشت ک
ای              اکنی په زړه پوری نظم او نسق سره پ ول  لپاره 
اره د                      پ ل ل ی  وم ه د ل ته ورسيدی او په نتيحه ک
افغانستان ولس مشر په مستقيمه توگه د خلکو له خوا   
وجه دغی                        ه او ت رن ل ام اکل شو، اوس عمومی پ و
موضوع ته جلب شوی ده چی راتلونکی پارلمانی او          
اکنی به همداسی په نظم           ول  د والیتونو او ولسواليو 
و او                 ي ی او یا داچی د پ او عالقمندی سرته ورسي
زو او                  ون ه ست ه ل حوادثو او ناوړه رقابتونو له امله ب

ي      و نو سره مخامخ و گر ی خوا دا چی            .     خن ل له ب
شو او جنگ                    ي ل و او د م ول ول و  ل ر اوسه د وس ت
ل                     ي کم ه ده ت روسه ن ولو پ ساالرانو د بی واکه گر

ی                              ل ی اردو او م ل ل کی د م اب ق ه م شوی او ددی پ
پوليسو د ناکافی موجودیت او په هيواد کی د قانون د        
ه کوی چی                      ن ت ی رام ن دی واکمنی نشت والی دان
ه               ان صف ن رنگه به په دغسی ماحول کی آزادانه او م
ه د                        ه ډول ب ی او  وم ی صورت و م ن اک ول 
و                    ی د ی ن ی او غو ل وریدلو خلکو هي افغانستان د 
دموکراتيک نظام د جوړولو لپاره تر سره شی چی               

ي ه کتنه ورته کي  .دادی یوه لن
 می مادی په ٨٢د افغانستان د نوی اساسی قانون د        

خه                  و  سون جل اساس ملی شورا یا پارلمان له دوه م
ل                    ل ه ب و جرگ ه او مشران ی چی ولسی جرگ جوړی

ي ه         .   کي م ي ق ت ه مس اکنی پ ول  د ولسی جرگی لپاره 
ه             ه رای توگه صورت مومی او خلک کاندیدانو ته خپل

ه او مستقيم ډول ورکوی     پا داسی حال       .   په آزادنه، پ
م ډول               ي ق ی په غير مست کی چی د مشرانو جرگی غ
ی                   ات ه خوا اوپ و ل ان د والیتونو او ولسواليو د شوراگ

ی یی    ازو     –د کوچيانو ( غ ت معيوبينو او معلولينو اس
ون ی) په گ اکل کي  .د جمهور رئيس له جانبه 

  )۴. ( ص                                      باقی در 

 محمد گل وطنپال ديانی: ازپارلمانی ول اکنی          

 او د افغانستان د خلکو غوتنی 

 !هموطنان عزیز ، خانمها آقایان 
از فرصتی که فدراسيون                             
سازمانهای پناهندگان افغانی در اروپا       
به حضور در این مجلس برای من                
فراهم ساخته اند ،    بسيار خوشوقتم              
از اعضای  محترم کميته سيمينار و             
از هموطنان ارجمند که مرا به استماع    
سخنانم سر فراز می فرمایند                              
سپاسگزارم  از توجهی که مبذول                  
ميدارند و خصوصًا انتقاداتی که ابراز      

 .ميدارند قبال تشکر ميکنم
منظور از این گرد همایی تنها مقاله خوانی و                   
استماع آن نيست ، مراد ارزیابی ، تحليل و ابراز                  
نظر و رأی زنی  براوضاع کنونی  و طرح                               
انتخابات است که با  یقين کامل نتایج آن تا آینده های            
 .دوری  بر زندگی مردم و جامعهء مان اثرميگذارد

موضوع سخنرانی من ارزیابی انتخابات در                  
 :                                                               افغانستان است که شامل

ـ پيش شرطهای بر مسألهء انتخابات در یک                    

 جامعهء دمموکراتيک                                                                  
                  ـ نگاهی به پس منظر انتخابات  در افغانستان                                                                                    

             ـ انتخابات پس از حادثهء سپتامبر یا زده                                                                                          
ـ  نقش و اهداف ایاالت متحده ء آمریکا زمينهء               
اشاعهء دموکراسی و ایجاد نظم نوین جهانی در                    

 جهان سوم 
ـ نقطه نظر های پيرامون انتخابات آزاد و                          

دموکراتيک                                                    
انتخابات آزاد مهمترین عنصر        
ارادهء ملی ، مردم ساالری و تأمين     
دموکراسی است که به حکومت ،           
ی              اه قضای گ ت ه  دس ون ، ب ان ه ق ب
د            ش خ ب ي ت م ي ان ق ت و ح ي ون ان . ق

ر             ب ت ع ی م انتخابات آزاد در صورت
ر              زگی های زی است که دارای وی

ستی          :       باشد ي ای انتخاب نمایندگان ب
دود و دوره ای                 ح دت م رای  م ب

حق و امکان برابر به افراد ،     .   باشد
ان موجود                     دگ ن ن خاب ک ت رای ان گروهها ، احزاب ب

ه                 .   باشد رای هم ر ، ب راب محيطی همسان و شانس ب
ن                  .     وجود داشته باشد     ي ن چن ي ن و تضم ي أم بدون ت

ی اگر                                 گران حت ت شرایط    از     جانب  حکوم
ات آزاد مردمی و                      اب خ ت رد ، ان ذی انتخابات انجام بپ
قط                       کرد آن ف ل که عم ل ود، ب دموکراتيک نخواهد ب
ط                بمظور تأیيد صوری نظام سياسی موجود و مسل

 .خواهد بود
 . مراجعه کنيد٢. لطفًا به ص

 دوکتور اسد آصفی: از                                                            

    

 

خموش
افران 

با، مس
افران شکي

مس

 
گرفت

 قطار 
رام این

ردش آ
دلم ز گ

 
خواهم شد

 پياده 
حوادث

ستگاه 
در ای

 

 
 

 
 ”

ختری
صف با

ستاد وا
ا

“ 



انتخابات آزاد عملکرد های ديگری نيز دارد که                
 : عبارت اند از

انتقال قدرت و حق تصميم گيری در امور جامعه به                              
نمایندگان مردم به عنوان مظهر اردهء ملی که موجب رشد            
و آگاهی معرفت سياسی و اجتماعی افراد گردیده و مبين                  
رأی اعتماد ملت و نمایندگان ایشان ، انتقال امر وکالت به                 
نمایندگان مردم  ميباشد به این مفهوم که مردم حکومتگران            

 .را بصورت مستقيم و یا غير مستقيم تعيين می نمایند 
همچنان بخشی که از راه انتخابات در حکومت به عنوان                 

به عنوان   (  اکثریت نيست ، ا ما نمایندگان منتخب مردم                  
اپوزیسيون در   .  است اپوزیسيون را تشکيل ميدهد         )  اقليت

یک نظام دموکراتيک اهرم اساسی کنترول قدرت نهاد                     
 .حکومت و   ارگانهای تابع آن ميباشد

وا ما طرح انتخابات در اوضاع جاری مسلط بر افغانستان              
در طول تاریخ هيچگاهی موضوع انتخابات آزادی که                      
بتواند اراده ی واقعی ملت را تمثيل و توانمندی حل وفصل              
قضایای بغریج و سردرگم سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و             

در پيش روی ما چنين       .  فرهنگی جامعهء ما را داشته باشد       
 .حاد واضطراری قرار نگرفته است

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن که در روند شکل گيری              
نهاد های اجتماعی و در رأس آنها حکومتها ، علی رغم                    
آنکه امروزه بمثابه یکی از حقوق طبيعی بشریت محسوب            

 .هنوز در کشور ما از مردم سلب گردیده است. می شود
حوادث جاری و رویداد های اخير در افغانستان این                             
موضوع را بنا بر دالیل آتی  به بحث بر انگيزترین و در                   

خواست اجتماعی مبدل     .    عين حال اجتناب پذیر ترین               
 .نموده است

ـ     استبداد مزمن و حق تقدم رأی قدرتمداران بر آرای                        
 .مردم در کشور ما ریشهء بسيار عميق دارد

ـ  راه رسيدن به قدرت و حکومت بر مردم در تاریخ                            
کشور ما یا از راه زور بوده و یا از راه حيله و فریب                             
صورت گرفته است  زورمندان هيچگاهی حاضر نبودند به          
حق مسلم مردم ا حترام بگذارند و انرا به صاحبان اصلی                  

 .آن بسپارند
ـ   انتقال قدرت هميشه بر اساس تعميل قدرت  صورت                     

ميگرفت و  بازور نگهداری ميشد و تا کنون ریشه ء سخت             
        .                                                                                                                               جانی دارد

ـ   نيروهای سياسی و مذهبی نسبت به خواست های مردم                 
و احترام به حق حاکميت ملت و خواست مردم با کينه                          

 .ورزی بر  خورد نموده اند
ـ  دسته بندی سياسی مترقی و آزادی خواه هم تا کنون 
نتوانسته اند بعنوان الترنتيف فراگير و برخوردار از 

 .برآمد نمایند. حمایت مردم
ـ   مردم ما نيز زیر بار استبداد و ستم فرمانروایان و                                 

تسلط نا بسامانی  و عدم مصو نيت   در  سوگ و سکوت و                 
ترس از   قدرتمداران  در حاشيه حوادث جاری    بسر                         

 .ميبرند
ـ قدرتهای بيگانه و بی اعتنا به  حق حاميت ملی و تحميل                   
عمال دست پرورده آنها بخاطر     تأ مين نظمی   که                                 

 .موقعيت تجاوزگرانهء آنها را در افغانستان تضمين نماید
این مسایل مردم را به نتایج  انتخاباتی که ممثل اراده                          

 .مردم باشد  بی باور ساخته است
در یک چنين اوضاعی کوشش در راه ایجاد یک حرکت                 

اجتماعی با در نظر داشت احترام به حق حاکميت ملت                      
اما بدون این نيز عالجی نيست چون                  .  کارسهلی نيست  

بزرگ راه تعالی و ترقی ملت افغانستان نيز سر انجام از                  
مسير انتخابات آ زاد بسوی حاکميت مردم و تامين عدالت                

                                     .                                                                                                                               اجتماعی خواهد گذشت
                               

 :نگاهی به پس منظر انتخابات در افغانستان
 نهضت مشروطيت شاه امان اهللا خان اولين حرکت مردمی           
در افغا نستان بود که علی رغم کيفيت محدودش مسألهء                    
حاکميت ملت را از طریق انخابات نمایندگان ایشان در                      

هر چند که مجلس     .  نخستين مجلس کبير ملی مطرح نمود          
 نتوانست  تمامی ملت را نمایندگی کند ، با این              ١٩٢۴کبير  

. حال اولين گام  در راه رشد دموکراسی در افغانستان بود               
حق حاکميت ملت از طریق نمایندگان انتخابی مردم ، تقسيم           

نکاتی بود ند   ...  قوای سه گانه ، تضمين آزادی های فردی           
که چشم انداز حکومت جوان و ترقيخواه را از حاکميت                    

ولی .  استبدادی و پدر ساالر ی اسالف آن جدا می ساخت                
همانطوری که  تا ریخ نشان داد  این سند تاریخی هيچگاهی 
بجز دوره ء کوتاهی اساس و قرار داد اجتماعی مردمان را            
بنا بر نا همآهنگی اجتماعی ـ تاریخی ـ فرهنگی وبيگانگی             
مردم با  معيار دموکراسی ، انحصار گرایی از دربار تا                    
روحانيت و طبقات با نفوذ و دولتمداران وابسته به قدرتهای           

بيگانه و فرصت طلبان و در پهلوی آن اميال آزمندانه                         
بيگانگان ، چنان زمينه ء را فراهم آورد که از قانون                            

نا گفته نماند   .  اساسی جز تکه کاغذی بی ارزشی باقی نماند        
که  خود قانون اساسی نيز از طریق در نظر گرفتن                               
امتيازات و حقوق ویژه ای برای برخی از گروههای                          

اجتماعی در راه رشد دموکراسی موانعی فراهم کرده بود                                                                             
چنانچه تناقضات فکری روز تا روز در دستگاه دولت ميان          
طرفداران پروگرامهای اصالحی شاه و مخالفين آن  شدت             

عبدالقدوس خان صدراعظم در مخالفت با نظام          ."  ميگرفت
مشروطه طلبان استفسار مفصلی از علمای مذهبی نمود که           

یا علمای کرام   ...  بطور نمونه بخشی  از ان نقل  شده است            
و یا مشایخ عظام و یا سادات ذواالحترام من باربار از                         
ماموریت خود به غرض اصالحات و انتظامات امور از                 
اصول جدید آن چيزی را خواهم گرفت که تقویت دهندهء                  
راه ملی و قومی باشد و چيزی را که شکننده ء دین اسالم                   
باشد رد می کنيم و آن چيست؟ آن چيز مشروطه می باشد                  
لهذا ميخواهم که به  موافقت شما این اصول از بين برداشته             

 ) افغانستان در نسير تاریخ.( شود
در این دوره  سه عنصر عمده مانع از تحول و شکل گيری              
 :دموکراسی در افغانسان از طریق رأی آزاد مردم گر یدند

مخالفت .   سنت و کمبود فهم دموکراسی در ميان احاد مردم         
برخی از نيروهای سياسی واپسگرا و دربار،  منافع و                       

 .                                                                                                                دست درازی بيگانگان
  با کسب قدرت سياسی  به وسيلهء محممد نادرشاه مسألهء            

حاکميت ملت و رأی آزاد ملت در جهت انتخاب نمایندگان               
قانون اساسی به ضرر مردم           .  ایشان بکلی از بين رفت          

قانون جدیدی  از تصویب یک جرگهء       .  ابطال و لغو گردید     
حقوق خاندان حکمران و دربار بر         .  انتصابی گذشتانده شد   

حقوق مردم سایه افگند که راه هرگونه انتخابات و حرکت               
که .های ترقيخواهانه و مشروطه خواهی را مسدود نمود                

 .     ذکر نتایج تاریکش در اینجا ميسر نيست
   در دورهء سلطنت محمد ظاهر شاه فضای سياسی دوبار            
تا حدود معينی باز شد و مسألهء انتخابات آزاد به موضوع               

یکبار در دورهء هفتم شورا که نمایندگان       . روز مبدل گردید  
اپوزیسيون به  .  انتخابی مردم توانستند در پارلمان راه یابند          

رهبری دکتور محمودی فقيد و همراهانش در شورا تشکيل           
.  است ١٩۶۴و دیگری  دههء قانون اساسی سال             .  گردید  

شاه هنگاميکه مجلس کبير ملی را برای تصویب قانون                     
وقت آن فرا رسيده تا         :"  اساسی افتتاح نمود اظهار داشت        

نظام شاهی مشروطه را در افغانستان انکشاف دهد و                         
مصمم است راه را برای انتقال قدرت به مردم هموار                         

ولی موانع ماندگار استبداد و قدرت بال منازع دربار          "  سازد
باعث آن شدند که اثری از انتخابات آزاد ملت بر پایه قانون             
اساسی و انتقال قدرت به صاحبان اصلی ان در ميان                            

نقشی را که پادشاه و اعضای خانوادهء او در دوره            ."  نباشد
 بازی   ١٩٧٣  ـ     ١٩۶۴قانون اساسی افغانستان از سال               

کردند ، شکل و عنصر منفی ووخيمی را در مساعی                           
مربوط به تطبيق ریفورم هایی که در این دوره رویدست                  

بر خالف احکام قانون اساسی این دوره            .  بود اختيار کرد   
پادشاه و اعضای خانوادهء او حاضر نبودند قدرتی را          .  بود  

 به این طرف در اختيار داشتند به                     ١٩٢٩که از سال         
کشککی ".(صاحبان اصليش یعنی ملت افغانستان واگذارد           

این تنها نبود با تصویب قانون اساسی         )  .  دهه قانون اساسی  
منازعات ميان اعضای خاندان حکمران پایان نيافت بلکه               
شکل عنصر خطرناکی را در تجربهء دموکراسی بميان                  
آوردند و راه را برای تجاوز مستقيم و غير مستقيم                                 

انچه را که شاه      .  تجاوزگران شرق و غرب هموار ساخت         
آنهم زیر فشار ذهنيت جهانی از باال به ودیعه سپرده بود                    

امانت  .  چيزی جز دموکراسی و آزادی اما نتی  نبود                          
. ،امانت است  چه نظام سياسی امانتی چه آزادی امانتی                    

هر زمانی که    .  هيچ امانتی جامعه را ثروتنمند نمی سازد             
خاندان حکمران منافع خود را بخطر ميدیدند آنچه را که                   
بنام آزادی و دموکراسی بمردم داده بودند دوباره                                    

و استبداد وحشيانه تری بر جامعه حکمفرما                .  ميگرفتند   
 .ميگردید

  با کودتای سردار محمد داود خان مسألهء انتخابات آزاد                
بار دیگر بنا بر تحميل استبداد داود خانی به بایگانی استبداد           

آنچه راگردانندگان لویه جرگه  برای انتخابات            .سپرده شد    
ریاست جمهوری به نمایش گذاشتند چيزی جز حقير                           

 . شمردن حاکميت ملت و ربودن حقوق مردم نبود
 استقرار نظام  مزدور و              ۵٧  کودتای ننگين هفتم ثور           

رژیمی .  وابسته  به شورو ی را در افغانستان مسلط ساخت           
که جوهر اصلی راه  رستگاری جامعه را در سرکوب                       
مردم و تعميل دیکتاتوری طبقاتی ، نفی پلوراليسم سياسی و          

این رژیم خود   .  تحکيم  سيستم تک حزبی جستجو  می نمود         

فروخته  امر انتخاب آزاد  وحق اشتراک مردم در  تعين                     
 . سر نوشت خود شان به امر بيهوده مبدل نمود

 با سقوط  نظام زیر حمایت شوروی  ، طرح و تهيه و                          
تصویب قانون اساسی از طریق یک مجلس کبير انتخابی                
مردم که ميتوانست خواست مردم مارا پس ازآنهمه آشوب              

ولی نا  .  وفتنه  منعکس نماید در دستور روز قرار گرفت               
توانی نهاد های سياسی پيشرو ، ایتوریته قوتهای که زیر                 

باعث شد که    .  نام دین و مذهب با حمایت قدرتهای بيگانه              
ثمرهء جنبش مقاومت مردم و پيروزی آن زیر سایه تسلط                
نهاد های قدرت طلب و جنگ افروز در سراسر افغانستان             
، منجر به تراژیدی غم انگيز جنگ داخلی مبدل وزمينه                   
های حاکميت طالبان و گسترس پایگاه های تروریسم بين                

 . المللی در افغانستان گردید
وضع سياسی ،          .  در دورهء امارت اسالمی طالبانی                 

اجتماعی جامعه در محدوده ء خشک و مبانی قوانين                           
متحجر ما قبل تاریخی ، بدون مراجع قانون گذاری باشدت             
بيشتر از پيش در  دشمنی با مردم بيوسيله ما  قرار گرفت                  
در  زیرسایه شوم و شرایط اختناق امارت اسالمی نه تنها                
مساله انتخابات بلکه اصل حق زندگانی از مردم سلب                        

 .گردید

 مسألهء انتخابات پس از حادثهء  
 يازده سپتامبر  در افغانستان    

مدت کوتاهی بعد از حادثهء یازده سپتامبر پرزدنت بوش به          
مردم آمریکا و جهان وعده گذاشت که مسببين این حادثه را            
مجازات کند و ریشهء تروریسم را در جهان بخشکاند ، بن             
الدن را که در کشور ما پناه گرفته بود و طالبان را که به                    
بن الدن پناه داده بودند اولين هدف قرار دهد و همچنان                       
موسسه ملل متحد از  طرف آمریکا توظيف گردید تا در                    

تامين نظم و استقرار دموکراسی بر      )  ؟(ایجاد حکومت ملی    
اساس انتخابات در جرگهء کبير ملی افغانستان بدون دولت            

 .را کمک نماید
در اکتوبر همانسال  نيرو های نظامی امریکایی  با  هم                      

دستی نيرو های از پا افتادهء جنگ ساالران به حمالت                      
سنگين هوایی عليه بن الدن و طالبان پرداخت  سر انجام                   
بعد از قتل عام مردم بيگناه حکومت طالبان قسما سقوط و                

اگرچه سقوط   .  بن الدن با مال محمد عمر متواری گردید               
طالبان و حمله نظامی  در کشور ما را آمریکایی ها  یکی                 
از بزگترین  پيامد  های یازده  سپتامبر می انگارند ،  به                      
این معنی که شرکت یک  دولت  در حمایت از تروریزم                    
تمام شد، بن الدن به آن شکلی  که ميتوانست در یک کشور              
پایگاه و دستگاه تبليغاتی داشته باشد و آدمها را آموزش دهد            

ولی نفس حملهء نظامی مورد موافقت      .  از بين برداشته  شد      
زیرا القاعده همچنان خطر بزرگی       .  جامعهء جهانی نيست     

طالبان دوباره بصورت   .برای جامعه جهانی محسوب ميشود 
روز افزون رشد  نمو و مناطقی را در افغانستان در اختيار             

قدرتهای جنگ افروز  دوباره  ميليتاریزه شد و بجان          .  دارد  
مردم افتيدند تا جایيکه حکومت شهر کابل بنابر اعتراف                   
ریيس دولت بجز شهر کابل در افغانستان حاکميت ندارد                  
 .وجنگ ساالران  با نفوذ بيشتر  در  افغنستان بيداد نمودند

ادارهء موقت که آميزه ای از گروپهای جنگ ساالر                      
در ترکيب دولت موقت بود از همان آغاز تصرف قدرت                 
.   دوباره د رسر تا سر  افغانستان  بقدرت نمایی پرداختند                   

شش ماه دورهء موقت را      :"  آقای کرزی  اعتراف نمود که        
با  نا بسامانی ها تحمل کردیم بمردم جهان وعده ء  انصاف              
و عدل و تامين امنيت در افغانستان دادیم ولی هنوز عدل و              
انصاف و امنيت وجود ندارد و فرماندهان برای بدست                      
آوردن پول در ریختن خون زن ومردم این ملت باکی                          

 ".ندارد
مجلس کبير  برای تعيين دولت انتقالی  که ترکيب                                  

نمایندگان  در آن مسلما از یک روند دموکراتيک                                   
برخوردار  نبود ، نشان داد که تشکيل کابينه نيز نه بر                         
اساس لياقت و کاردانی  افراد بلکه بر حسب زد و بند های                

مردم که فرايند  اين مجلس را         .نامشروع صورت پذیرفت     
وسيله ای برای انتقال و کنترول سياسی فرماندهان محلی            

در .  و جنگ ساالران به نهاد های سياسی می انگاشتند                 
نهايت امر حاکميت نا مشروع تفنگ ساالران را صبغهء                
قانونی بخشيدو افغانستان را عمال به مناطق نفوذ                               

 .فرماندهان نظامی تقسيم کرد
تنظيم روابط احزاب جهادی با دولت آقای کرزی کماکان               

نا فرمانی  .  از چالشهای اساسی در این دوره حساب ميشود          
فرماندهان ، نا امنی ، بی ثباتی ، رویارویی فرماندهان                      
محلی با یکدیگر غضب ملکيت و دارایی مردم ، تجاوز به              
عفت و ناموس مردم، امنيت شکننده کشور را بصورت                    

عزل و نصب خود سرانه مقامات محلی        .جدی تهدید ميکرد    

 ، صفحهء دوم١٣٨۴آیينه، سال هشتم، ثور 



یا مخالفت با حضور مسوالنی که از سوی حکومت کابل                  
علی رغم حمایت نيروهای خارجی و            .صورت ميگرفت     

ميانجيگری مقامات بين المللی در زمينه تفاهم ميان                             
. حکومت مرکزی و فرماندهان مسلح ، ما فيای مواد مخدر           

ریيس دولت اعتراف نمود که           .  هيچگاهی به ثمر نرسيد       
حکومت بجز شهر کابل در هيچ منطقه ای آزادی عمل،                    

حکومت کابل  .    این تنها نيست   .  ایتوریته و صالحيت ندارد    
حتی کار های را که ميتوانست در این دوره انجام دهد                         

 . نتوانست بسر  برساند
عوامل  عمده  ء بی ثباتی و ناهنجاری اوضاع جاری                           

 :افغانستان  ميتوان چنين بر شمرد
 تسلط جنگ ساالران در بخش وسيع افغانستان  -
حضور روز افزون مافيا ی مواد مخدر ، گروه القاعده و               -

 طالبان 
 وجود  باندیتها و رهزنان محلی -
مداخلهء مستقيم کشور های بيگانه  در امور داخلی                           -

 افغانستان 
 عدم کفایه وو نا کار آیی  حکومت مرکزی  -
سهل انگاری نا بخردانه حکومت  در ايجاد                          

 اردوی ملی  و قوای امنيتی مقتدر و فراگير
قوتهای که تا کنون مسوليت حفاظت امنيت و صلح را در                 

 : افغانستان به عهده دارند  شامل
 تروپ ، گارد     ۶۴٠٠نيروهای حافظ صلح ایساف         .    الف  

 . تروپ و  دی دی ار٨۴٠٠ملی شامل 
نيروهای نظامی آمریکا و ایيتالف بين المللی                               .  ب

 . ميليارد دالر١٣با مصارف ساالنهء .تروپ١۶٠٠٠
 تروپ ،    ٨٠٠٠اردوی ملی و نيروی امنيتی مجموعا          .  ج  

که اکثر افراد نظامی        . مليون دالر        ٢٧٠مصارف ساالنه     
بنابر عدم دریافت معاش دوباره به قوماندانهای محلی                        

 .پيوسته اند
طی سالی که گذشت       )    دی دی ار    (    سازمان بين المللی       

. مسوليت خلع سالح قوتهای نظامی محلی را بعهده داشت              
ولی نتایج کار یک ساله داین سازمان نشان داد که جمع                      
آوری سالح در برخی مناطق افغانستان  به صورت                            
تزویری  صورت عملی بخود گرفته ،  دی دی ار به دال                     
یلی نا مشخصی ازسر دست گرفتن  در برخی مناطق با                    
وجود حساسيت  های خاص و لزوم جمع اوری اسلحه                       
خودداری کرده ودرخواستهای مکرر مردم نسبت به نا                     

همچنان ...    امنی آن مناطق نا  دیده گرفته شده است                         
انتقادات از نحوه کار این موسسه بی پاسخ مانده و وزارت              

 .دفاع نيز از پاسخ  به آن طفره ميرود
عليرغم )    ؟  (  وزنه نظامی قوتهای  خارجی و گارد ملی             

بمباردمان نيرو هایی نظامی آمریکا و تشبث ایساف بهيچ               
صورتی تاکنو ن موفق نشده قوتهای های چنگ ساالرو                   
قوتهای نظامی محلی را  بسود صلح ،مصونيت و امنيت در   

سازمان حقوق بشر در      .    افغانستانتحت کنترول قرار دهند     
تازه ترین گزارشهای خود در باره افغانستان هشدار داده                 

جنگ ساالران و فرماندهان نظامی هنوز از             :"    است که  
خشونت و زور  ورزی و وحشت آفرينی برای مرعوب                   
کردن بخش عظيمی از جمعيت اين کشور استفاده                                

 " .مينمايند
هنوز  از اعالم نهایی انتخابات ریاست جمهوری یک هفته            
سپری نشده بود که  سياستمداران آمریکایی  بر اهميت                       

حرکت سریع به سوی مقدمه چينی  انتخابات پارلمانی                        
تاکيد ورزیده ودولت کابل را در این زمينه زیر فشار قرار              

علی رغم اینکه سازمان ملل متحد نگرانی خود را در                 .داد
زمينه انتخابات پارلمانی در افغانستان صریحا وضع امنيتی        

در اروپا در مورد     .  را  در افغانستان نگران کننده خوانده           
دورنمای ثبات سياسی  د افغانستان شک و تردید های ابراز   

ما موریت ناتو برای ایجاد امنيت در والیات                        .  ميشود
شکست خورده و این سازمان نقش خود را در افغانستان از            

کميته پارلمانی بریتانيا هشدار     .  دست داده است می انگارد      
در صورتی که نيروهای بين المللی و تجهيزات          :  "  داده که 

بيشتری به افغانستان اعزام نشود این کشور ممکن است                   
و در گزارش سازمان ملل          "  دوباره از داخل فرو بپاشد         

عدم :  "  متحد به شورای امنيت تاکيد بعمل آمده است که                  
حضور موثر دولت در سطح محلی ، نفوذ فرماندهان محلی          
و شبکه وسيع مافيای مواد مخدر ميتواند موانع جدی در                    

، ولی حکومت کابل  به           ."سر راه انتخابات مشروع باشد        
اوامر حمایتگران آمریکایی خود تمکين نموده وتعهد سپرده         
اند که تالش  خواهند ورزید  که  انتخابات پارلمانی هر چه               

 . زودتر صورت پذیرد
تجارب ناگوار سه سالی که گذشت ميرساند که حکومت                   
کابل  طی  این مدت بيشتر به انتظارات قدرتهای خارجی                 
حمایتگر خود توجه داشته است  تا تامين اولویت های ملی               

و کار ساز در  اداره ء سالم  جامعه در جهت  نأمين                                 
امکانات  اجتماعی بسوی یک جامعهءآزاد  دموکرات و                   

این  امر را ميتوان در کليت وجودی  نظام            .  حکومت مردم 
 .وابسته  دریافت که نماد اداره شونده دارد نه اداره کننده

سياست جدید امریکا در مورد حل و فصل مسایل بغرنج                  
درافغانستان مبنی بر  دلچسپی به نتایج فوری و ساده سازی           
مسایل بغرنج بمنظور تامين نظمی برای استقرار و دوام آن           

که ميتواند  با تحميل حکومت های وابسته                .  استوار است  
 .بخود آنرا عملی  سازد

 ! حضار ارجمند 
پروبلم جامعهء ما  ریشهء تاریخی دارد ، حل وفصل آن                    
نيازمند بر خورد عقالنی ، مدبرانه و نظر داشت اصل                       

 .احترام به حق حاکميت ملت وآفرینش دموکراسی  دارد
افغانستان .  جامعه ما در مرحلهء دولت سازی قرار دارد                

قبل بر همه نيازمند دولتی با ثبات ملی است تا امنيت را در              
تشکيل اردوی ملی در کشور     .  سراسر افغانستان تامين نماید   

. ما همانقدر از دیگاه سياسی الزمی است که دموکراسی                 
هيچ جامعه ء بزرگ و مدرنی  بدون وجود بازوی نظامی                

دموکراسی  در وجود شهروند        .  ملی دوام نخواهد کر د             
پيش شرط شهروند دموکراتيک      .  دموکرات شکل ميگيرد        

حاکميت ملی است و حاکميت ملی در عدم استقالل شکل                  
نميگيرد دولت های وابسته در بهترین نوع  خود پيوسته                   

) شهروند دموکراتيک (بصورت دیواری سنگين ميان مردم       
چيزی که مدعيان اشاعه         .و حاکميت ملی قرار ميگيرد              

دموکراسی در سراسر جهان آنرا بخاطر منافع خویش                      
 .همواره زیر پا ميگذارند

ریيس جمهور ایاالت متحده امریکا در تازه               بيل کلينتون     
 مصاحبه ای  پيرامون اوضاع  جهانی و نقش آمریکا               ترین

داستان :  "...  در سوالی در مورد ایران چنين اظهار کرد              
 آغاز شد که      ١٩۵٠اندوهبار اين کشور در واقع از دهه             

آمريکا، د ولت داکتر  مصدق را که براساس دمکراسی                   
پارلمانی توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد 

شاه نيز  .  را به ايران باز گرداند    )  محمدرضا پهلوی (و شاه   
توسط آيت اهللا خمينی سرنگون گرديد و در نتيجه ما به                    

اکثر اعمال فجيع صدام حسين     .  آغوش صدام حسين افتاديم   
 با آگاهی و حمايت کامل آمريکا صورت               ١٩٨٠در دهه     
 ١٩۵٠ما ايران را از دمکراسی پارلمانی در دهه             .  گرفت

من ميدانم که گفتن اين موضوع از                ...  محروم ساختيم      
جانب يک امريکايی پسنديده نيست اما من هنگاميکه                      
محمد خاتمی به رياست جمهوری بر گزيده شد در مورد                 
مداخلهء امريکا  در  ايران عذر خواهی نمودم و علنا                         
اذعان داشتم که آمريکا باعث سقوط داکتر مصدق شد اين            

 ."واقعيت است و از بابت آن پوزش طلبيدم
 مکثی بر اشاعه دموکراسی 

  و نظم نوين جهانی   
سير حوادث سه دهه ء اخير در جهان نشان ميدهد که                           
همزمان با پایان جنگ سرد ، فروپاشی اتحاد جماهير                         
. شوروی ، تحوالت بزرگی در عرصه جهان آبستن شد                   

جنبش ها ی تحول طلب، نهضت های عدالتخواهی نسلی را          
که خواستار شکل دهی  سياسی اقتصادی نوین بودند روی              

در همين اوضاع  ایاالت متحده آمریکا نظم          .    صحنه آورد   
نوین جهانی و اشاعه دموکراسی را در جهان اعالم نمود،               
تا خواسته های تسلط جویانه اش را زیر نام ترویج و اشاعه            
دموکراسی در جهان پيش کشد و خالی بميان آمده ء پایا ن               
جنگ سرد را با مهارتهای همگام و متناسب با عصر                         

به .  آگاهی های سياسی  و ارتباطات پيش رفته پر نماید                    
همين منظور تأسيسات خارجی خویش را در موضعی                     

هدف ديگر اين بود تا راه را برای                     تعرضی قرار داد         
جنبشهای اصيل مردمی و نهضت های راستين دموکراسی          

یکی از کارمندان وزارت خارجه ء آمریکا اظهار               .  ببندد
در سياست خارجی  ما دموکراسی هيچگاهی         :"  نموده بود   

زبان اخالق گرایانه ء ترویج     . ارزش و اهميت نداشته است  
و اشاعه دموکراسی در حقيقت  پلی است که منافع                                 

استراتيزیک و جيو پوليتک ما را با نگرانيهای موجود                       
پيوند ميدهد، بصورت خالصه اجندای دمکراسی پوششی             
است که اساسی ترین اهداف استراتيزیک ما را ستر و اخفا            

 ".ميکند
در زمان انتخابات جنبش ساندینيستها در نيکارگوا جيمز                

بيکر وزیر خارجه جارج بوش جهت سرنگونی سا ند                        
ینيستها  ، در جلسات استماعيهء مجلس  سنای امریکا                         

این امکان وجود دارد که ما یکی از             :"  اظهار نموده بود      
کاندیدا ها و یا یکی  از احزاب سياسی نيکاراگوا را                               
بصورت پنهانی کمک نموده و نتایج انتخابات آن کشور را             

کاری که پسرش درافغانستان عملی      .  به نفع خودچرخانيم       
  .نمود 

بيرزنسکی مشاور امنيت ملی  کارتر در مصاحبه ای                        
پس از موفقيت      .  این نکته بدیهی است        :"    اظهار نمود      

نظامی امریکا در افغانستان و عراق ، امروزه ایاالت                        
متحده امریکا تنها کشوری در جهان است که قدرت به تمام            

هيچ کشور دیگری از چنين توانمندی           .  معنی نظامی دارد   
ولی در عين حال شواهدی در          .عظيمی بر خوردار نيست     

دست است  که نشان ميدهد  امروزه امریکا فاقد اعتبار و                  
مشروعيت بين المللی است و جایگاه سياسی آن  در جهان                
در یک نقطه فوق العاده پایان قرار دارد اظهارات قطعی                 
امریکا مبنی بر اینکه عراق از تسليحات کشتار جمعی                      
برخوردار است و پيدا نشدن این تسليحات پس از جنگ ،                 
اعتماد دیگر کشور ها را به قضاوتها و سخنان ما از بين                   

 "برده است 
 ! خانمها ، آقايان    

در اینکه رویهمرفته حملهء تجاوزگرانهء آمریکا  در                         
افغانستان منتج به سقوط حکومت طالبان و فروپاشی                          

در .  مراکزوپایگاهای تروریستی گردید جای شک نيست            
اینکه حکومت آِ قای کرزی بهتر از رزیم طالبان است نيز              

ولی جای تردید هم نيست که تعيين آقای                     .  شکی نيست  
کرزی در غياب خودش بعنوان ریيس حکومت بر طبق                   
موافقتنامهء بن و هدایت دولت آمریکا شدیدترین نفی                          
حاکميت ملی بوده  است زیرا حکومتی را دیگران برای                   

زیر حمایت   .  مردم ما ميگزنيد ممثل ارادهء مردم نيست               
 .است و مردمی نيست

و انتخاباتی  که به حمایت قدرتهای نظامی  زمينی وهوایی              
آمریکا یيان در یک کشور صورت پذیرد آیا ميتواند صبغه            
مردمی داشته باشد؟  انتخاباتی که مردم با خوف و دلهره                   
در آن بخاطر ارضای خاطر قوماندانها محلی و جنگ                       
ساالران در افغانستان صورت بگيرد تا کدام اندازه ميتواند            
ممثل اراده بالفعل و بالقوه مردم و راهی بسوی نجات مردم            
،ترقی ،حاکميت ملت و تامين دموکراسی در افغانستان                    

 است؟
منظور از انتخابات تنها گزینش ریيس جمهور نيست بلکه              

انتخابات فقط فورماليته    .  تغيير وضيعت به نفع مردم است         
با انتخاب  یک ریيس جمهور         .  تشکيالتی و آمار آن نيست      

فهم سالم از     .  که در افغانستان جمهوریت تامين نميگردد             
همه قدرت ها باید از ملت سر چشمه        :  دموکراسی آنست که    

آفرینش  دموکراسی بایستی از خود جامعه بتراود          .  بگير  د  
دموکراسی نيازمند وجود شهروند و جامعه            .    و بجوشد     

سير تحول جوامع بشری بسوی دموکراسی و         .  مدنی است   
آزادی بعنوان  یک  حرکت درونزا در جامعه  گسترش می             

نه بعنوان یک الگوی از پيش آماده شد ه ووارداتی                   .یابد   
 . آنهم بزور قوای نظامی 

ترازیدی  تاریخ در این است که همه ایدیولوزی ها ، ادیان               
و مذاهب که   به عنوان ناجی سعادت بشری ، حکومت و                  
نهاد های آنرا بمنظور سعادت بشری، به تصرف در آورده            

انگاشته اند که گویا همه کار های  خوبی را که آنها                     .  اند
تنها خير دنيا ميدانند باید با هر زور و قهری که شده                              

و با این عمل فرد را اسير و بندهء خود و حقوق                .  اجراکنند
تعيين هدف خود   .  بشر را نقض و جامعه را ویرانه کرده اند        

هيچ قدرتی  .  بوسيلهء خود به معنی نفی حاکميت ملی است           
حقانيت آنرا ندارد که حتی برای واقعيت دادن حقيقت ها و               
عاليترین ایدآلها و هدفها حيثيت ، شرافت نسانی را صدمه               

 .زند
و ام از کف دادن قدرت سياسی بطور کل  و یا بخشی ار                    

آن برای نيرو های که این قدرت را چاپيده اند به معنای                      
آنها با انتخابات آزاد موافق نيستند          .    مرگ اجتماعی است   

چراکه از سر نوشت سياسی خود که از صندوق رأی مردم            
بنا برین همواره   .  استخراج ميشود بی خبر و در هراس اند          

روی انحصار قدرت بدون مشروعيت ملی آرای آزاد مردم          
 .پا فشاری مينمایند

 :از آنچه گفته آمدیم نتيجه ميگيریم که
طرح  انتخابات آزاد و مردمی دارای بار مثبت اجتماعی                 
است و هدف  آن دموکراسی و بقای آن در آینده یک جامعه              

ایجاد چنين جامعه ای مستلزم وجود نيرو های                 .    ميباشد
است که  برای کسب قدرت و از دست دادن آن نه بمثابه                     
مرگ اجتماعی ، بلکه بعنوان زندگی یک جامعه فعال و                   

در این جامعه وجود نيرو های سياسی          .    پيشرو معنی دهد   
گوناگون که بطور مستقيم در سر نوشت اجتماعی شرکت              
فعال دارند و از طریق این انتخابات اگر نه بقدرت سياسی               
بلکه حد اقل به نيروی کنترول کننده ء حاکميت سياسی                      

 .اجتناب پذیر  است. تبدیل ميگردند
انتخابات در یک جامعه ای که سالها در آن  استبداد و نا                      
 مردمی بگونه های رنگارنگ حاکم بوده است انتيگراسيون 

 ) ۴(بقيه در صفحه  

 ، صفحهء سوم١٣٨۴آیينه، سال هشتم، ثور 



 به ادامهء صفحهء نخست

اکنی او د              ول  پارلمانی 
تنی   افغانستان د خلوکو غو

د کابل انتقالی حکومت خوشبينی او ډاډ       
ول                     ی دی چی راتلونکی  رگند ک
اکنی بله پروگرام سره سم په خپل وخت         
ی او حکومت په دغی                     سرته ورسي

ی دی          د .  برخی کی الزم اقدامات پيل ک
انتخاباتو د تدارک گ کمسيون هم دا                    
ی دی چی د عمومی              مطلب تصریح ک
انتخاباتو لپاره یی په کار الس پوری                   

ی او له دونر                 یا مرسته        Donorک
تنه هم                  خه غو ورکونکو هيوادونو 
او لپاره                        و دغه مهم پ شوی ده تر 

 .افغانستان سره الزمه مرسته وکاندی
ينی افغانی او بين المللی منابع دغه             
نه یی                    اقدامات ناکافی بللی او دا اندی
اکنو لپاره             ول ی ده چی که د  رگنده ک
لی ونشی او د امن او امان            ندی هلی  گ
ی گامونه وانه         انگ ه کيدو په مقصد  د
اکنی              ول  خستل شی، احتمال شته چی 
ی چی البته            په خپل وخت سرته و نرسي

 .دا به نوری منفی اغيزی هم ولری
اغلی سام      Samظریفی  په همدی اړه 

Zarifi                          ارنی   د بشری حقوقو د 
Human Rights Watch    یو کارپوه په 

 اکتوبر له احتياط     ١٧خپلی راپور کی په      
 :سره ليکلی دی

ی               هغه وخت چی په مليونو نر او 
افغانان د رایه ورکولو مرکزونو ته                     
رگند         انه او  الړل، دغه واقعيت یی رو
ک چی افغانان د سوله ایز عادالنه او                 

اکنو توان او کفایت لری       ول د ...  عمومی 
اکنی باید بين              ول  ولس مشری بریالی 
ولنه دغه مطلب ته متوجه کاندی           المللی 
لی دوه                 چی افغانستان کی خپلی هلی 
ی او چی نوی حکومت جوړ             برابره ک

اکنو عمليه پيل شی               ول  او د پارلمانی 
ولنه باید افغانان د مرستو په                   یواله  ن

واکونو او بين         –زیاتولو   د سولی ساتی 
ارونکو په ډیروالی تقدیر او                   المللی 

 .تمجيد کاندی
له بلی خوا د بحران بين المللی ډله                    

Int. Crisis Group         په خپل ورستی  
کی د      )  ٢٠٠۴ نومبر           ٢٣(راپور      

افغانستان د حاالتو په اړوند ویلی دی                 
ه                :  چی اکنی په  ول  د ولس مشری 

ډول تر سره شوی مگر د والیتونو او                 
ولسواليو د شوراگانو انتخابات چی په               
ی                  راتلونکی اپریل کی به تر سره کي
ی، د           ی ن ی او که و کاری ستونزمن 
کابل د حکومت مشروعيت ته به تاوان             

د کابل حکومت او بين المللی           .  ورسوی
ولنه باید خپل زور او کوشش د امنيت د           
ه کولو، د جنگ ساالرانو د واک د                    
ولو او د نشه یی توکو د سوادگری د             شن
خاتمی لپاره پکار واچوي، بين المللی                
آکنو           ول ولنه چ د ولس مشری د کاميابه 
ه             نی ادعا کوی، باید چی په بي د ویاړ گ
اکنو                        ول  او ذمه واری د پارلمانی 
بریاليتوب ته ورودانگی، دوران کارو             
عناصر او توپک مارو په مخ نيوی کی            
ی او مليشه لرونکی                      دی الس ورک
خه          اشخاص دی بالکل له دغی پروسی 

 ..."وکاږی
ـنگ، افغانانو په                  ددغو مسایلو تر 
تنی              نی او غو عمومی توگه دغه اندی
ی دی چی د دموکراسی د                رگندی ک
ينگولو او د    راستولو د قانون د واکمنی د 
اکنو د سر ته               ول  عادالنه او منصفانه 
رسولو په مقصد الندی ذکر شوو مطالبو         

ي  :ته ژوره پاملرنه اړینه گنـل کي
سياسی رقابتونه او سيال دی په                  -

مثبته توگه پرته له شخصی مذهبی                       
توکميز او سيمه ایز رحجاناتو او                           

خه وکارول شي  .تعصباتو 
د جنگ ساالرانو او توپک مارو                  -

ل شی  .واک اختيار ته دی خاتمه ورک
د یو واقعی ملی اردو، ملی پوليس او             
استخباراتو د جوړولو په کار دی ډیر                 

 .زور واچول شی
ول هيواد کی          - د قانون واکمنی دی په 

 .پلی شی
د کوکنارو د کرلو تجارت او د                       -

هيروئينو د کار او بار قاچاق چيانو او                
مافيا عناصر و پر ضد دی په کلکه                       

 .مبارزه وشی
ه کولو او د فقر،               - د خلکو د ژوند د 

مرض او بيکاری د ختمولو لپاره دی                 
 .اغيزمن اقدامات وشی

په دغو مطالبو د سياسی رقابتونو او              
ول زیات اهميت لری،           سياليو مسئله تر 

 کالنو   ٢٣که که له یوی خوا په تيرو              
ی             و وران ک کی افغانستان جنگ جگ
خو له بلی خوا همدغه ناوړه سياسی                    
رقابتونو په النجو او مصيبتونو اخته                  

ی دی  .ک
په دغه ارتباط د بحران بين المللی ډلی          
ی چی د                    په خپل راپور کی زیادته ک
ينو                         اکنی چی له  ول ولس مشری 
تيا ورسره اکثرًا له توکميز او                    انگ
سيمایز تمایالتو سره موازی تر سره                  
شوی خو دخلکو پراخ او پرته له تشدد او         
ون دغه عالقمندی               خه گ ورانکاری 

انه کوله چی خلک غواړی د هيواد            رو
 ...په سياسی پروسه کی برخه واخلی

ولولو او بی وسلی کولو                        د وسلو 
ت لری       د بين  .  موضوع هم اساسی ارز

المللی منابعو په حواله تر اوسه النيمایی          
ولی شوی او ددفاع                    وسلی هم نه دی 
ی              خه یوا وزارت له سل زره مليشو 

اوس د  .   زره بی وسلی شوی      ٣٠تخمين  
 اگست گنـد کی په      ٩نيوز ویک مجلی په      

خپل یو تحليلی مضون کی ليکلی دی هغه 
وخت چی امریکا د طالبانو رژیم ړنگ            
ک نو وعده یی کوله چی د افغانستان بيا            
رغاونه به کوی مگر په عمل کی د                       
امریکا پاليسی د دفاع وزارت په الس                
کی وه او هغوی د ملت جوړونی                            

National building        او د مليشو په بی 
وسلی کولو کی عالقه نه اخستله دغی                
ينگاوه او          مسئلی د جنگ ساالرانو واک 
. د قوانينو په پلی کولو یی بده اغيزه کوله         

ي، امریکا له              اوس چی حالتو تغيير ک
ان بی         تلی دی چی  جنگ ساالرانو غو
ی او له نوی ملی اردو سره دی          وسلی ک

ای شی  .یو 
 کال د اگست په مياشت کی             ٢٠٠۴د   

 د   Genreral Anzeigerجنرال انزیگر  
واکونو یو مشر په کابل کی                ایساف د 
وویل له هغه وخته چی امریکا د طالبانو           
ی لویدی ن ډیر ل                  وزارت ړنگ ک
يان افغانستان ته واستول، د مخدره             پو
مواد و د مافيا په بيا قدرت موندلو کی                 
تماشاچی پاتی شو او په هغو جنایتکارانو        
ه چی په اصطالح د جنگ              یی تکيه وک
ساالرانو په نامه یی د افغانستان خلک په         

اوونو    ٩٠ ونو او ک  یمه لسيزه کی په رن
ی ؤ           اغلی          .    اخته ک همدا ډول 

Antonio Maria Costa         د ملگرو 
ملتونو د مخدراتو د دفتر رئيس ویلی دی         

هغه ویره او ډار چی د افغانستان             :  چی
 ته       Narco-stafeحکومت به یو                   

ی اوس ورو ورو په حقيقت                    وئي و
رنگه چی عامه سکتور کی     ی، لکه  بدل

ی               -اداری فساد     د جنگ ساالرانو غ
تنی او د پانگه اچونکو ناوړه سازش        غو
ولنی یو                       کاری گانی اوس د افغانی 

 .حقيقت جوړ شوی دی
په همدی ډول د بشری حقوقو ناوړ                 
وضعه د پوليس او استخباراتو ناقص                 
اجراات او دقانون د واکمنی نشتوالی                 
خه ترخه واقعيتونه دی چی سترگی                

يدای  .تری نه شی پ
د افغانستان د بشری حقوقو اداره                     
Afghan Human Rights Agency 
په خپل وروستی راپور کی ليکلی دی               

ی  ٢۶٠٠ ميشاتو کی      ٨چی په تيرو        پي
و الندی                 چی بشری حقوق پکی تر پي
شوی د پوليسو او محلی قوماندانانو له               

ی د    ١٢٠خوا من ته راغلی او هم              پي
واکونو له خوا عمدتًا د هيوادپه           ائتالف 
سهيلی سيمو پکتيا، کندهار همدارنگه په         
هرات او د کندوز په شمال که واقع شوی         

پروفيسر قسيم اخگر د کابل د                    .  دی
پوهنتون یو استاد په حکومت باندی د                 
و           کلکلو نيوکو سره ویلی چی حکومت 
کمسينونه د دغو جنایاتو او د یو محصل           
اکل              نی په اړه و ي د وژنی د قضيی د 
خو دغو کمسيونو هي کار هم ونشو                   

ای  .ک
پورته ذکر شوو مسایلو ته په پاملرنی           
ول                     سره باید وویل شی که پارلمانی 

اکنو ته الزم او اغيزمن تدابير ونه نيول          
اکنی به له                    ول  شی دا ویره شته چی 

ونو سره مخامخ شی ن ونو او   .خن
ول                     رنگه چی د ولس مشری په 
اکنو کی د تنيکی او سيمه ایز رحجاناتو          
ول         مسایل راپورشول نو که په پارلمانی 
اکنو کی سياسی او گوندی مشران خپلو          
ملی مسئوليتو نو ته کلک پاملرنه ونه                 

توکميز   –کاندی او په ملی دری ژبنيز            
او سيمه ایز منفی رحجاناتو او تعصباتو           
کاره ده چی ملی                ی  پر ضد ونه دری
ونه او خطرونه هم              وحدت به نور گوا

همدا ډول که قومندان او           .  را پيدا شی     
جنگ ساالران بيا هم په راتلونکی                        
حکومت کی مقاومونه ترالسه کاندری نو      
خه به لری نه وی چی لکه                  له امکان 

غوندی په افغانستان کی هم من       "  ُروندا"
ی راشی   د روندا په هيواد کی     .  راوړه پي

اکنی وشوی او                   ١٩٩٢په     ول   کی 
یوشمير جنگ ساالران قدرت ته                           

 کال  ١٩٩۴راورسيدل چی په پای کی د          
ول وژنی او جنایتونه مين ته راغلل                
ه او                چی په لکونه بيگناه خلک پکی م

زمون په هيواد کی د ملی        .    ژوبل شول 
اردو ملی پوليسو او استخباراتو د نشت            
والی له کبله ډیری ستونزی رامن ته                 
شوی او ډیره ضروری ده چی دغه                     
و افغانان ددی                  که شی تر  پروسه چ
ی چی د هيواد د ساتلو د                     توان پيدا ک
امنيت او مصئونيت د برقرارولو                          

 .مسئوليتونه په غاړه واخلی
د کوکنارو او د نورو نشه یی توکو کار     
او بار او تجارت د افغانستان شهرت ته             

ی چی    .  سخته صدمه رسولی ده      ویل کي
له دغه درکه قاچاق چيانو او ددی شيانو            
ه کم دری مليارد دالر                        تاجرانو ته 

ی          د بين المللی       .  عایدات په الس ور
ينی چارو                  متابعو په قول د حکومت 
دکی قوماندانان او د پوځ پوليسو اما                    
ينی لوړ رتبه افسران هم په دغه                         
تجارت او قاچاق کی الس لری چی له                
بده مرغه د دغو اشخاصو اثر او رسوخ           
په حکومتی ادارو کی زیات شوی او                  
اداری فساد یی هم په یی ساری توگه                   

ی دی په دی لحاظ که راتلونکی . پراخ ک
 -پارلمان کی ملی ضد سياست وال                      

قوماندانان جنگ ساالران او د مخدره               
کاره ده         موادو قاچاق چيان ونده واخلی 
ی دا چی د خلکو             چی پارلمان به نه یوا
تنو لپاره کوم اساسی کار             د هيلو او غو
ای بلکه د خپلو اصلی دندو په              ونشی ک
ایه                         ای به له حکومت سره د بی 
مخالفتو نو او کشمکشونو الره ونيسی او        

 .نور جنجالونه به من ته راوړی
په پای کی باید وویل شی چی د افغانانو 
لی زیاتی شوی او په دی         اقتصادی بی و

. برخه کی کوم مثبت بدلون نه دی راغلی       
فقر، مرض، بيکاری او د ضروری مواد       
ولنی په بحران او له                و قيمتی د افغانی 
اکنو هم ډیر ژور اثر                 ول  دی سره په 
وی او د پر مختگ په الر کی                     غور

ونه را پيدا کوی     هيله ده چی د زړه       .  خن
اکنو لپاره                ول پورو مطلوب پارلمانی 
حکومت او د گوندونو او سياسی ډلو                  

 .مشران ژوره پاملرنه کاندی
د افغانستان د آبادۍ خوشحال او د                  

اکنو په هيله ول   .بریالی 
 محمد گل وطنپال دیانی

انتخابات آزاد عملکرد های                ...  
 : ديگری نيز دارد که عبارت اند از

تمامی نيرو های سياسی و اجتماعی که در          
کنار یکدیگر  زندگی کنند و روابط  ميان              
شان از طریق دموکراتيک و مبارزه                       

تا زمانيکه   .  سياسی استوار باشد، نيست           
. این پيش شرط در جامعه مهيا  نشده باشد            

نميتوان به سر نوشت یک انتخابات اميدوار   
 .بود

دموکراسی موقعی تحقق می یابد که مردم           
. به رغبت خویشتن خود را تغيير دهند                   

حکومتی دمکراسی است که مردم را فقط            
نه آنکه  .  به تغيير دادن خود شان بيانگيزاند       

آنرا طبق ایدآل و تصوری که خود از                      
 .انسان دارد بخواهند تغيير بدهند

دموکراسی در افغانستان احتياج به                           
پلوراليسم و گروپ بندی  های سياسی                    

وجود آنها تضمين کننده حيات                .  دارد    
 . سياسی جامه پلورال است

دموکراسی حکومت همهء مردم است نه              
تنها بدست آوردن         .  حکومت اکثریت          

اکثریت آرا به خودی خود اعتبار قانونی را        
بلکه آرای اکثریت موقعی    .  مشخص نميکند 

اعتبار قانونی در جامعه خواهد داشت که             
همه گروههای مردم همه اقليت ها ی                       
سياسی این اطمينان را داشته باشند، که                  
. شانس مساوی برای کسب قدرت دارند               

کسب قدرت از مردم فقط از راه شرکت                
جستن مردم  در ان امکان دارد وگرنه                     

ایجاد .    ربودن قدرت و انحصار آن بخود         
 . حقانيت و قانونيت نميکند

 ، صفحهء چهارم١٣٨۴آیينه، سال هشتم، ثور 



در يازده سده پيش از امروز در نگارستان تاريخ کشور          
مان نگارۀ ابر مردی را می نگريم که از ستيغ فرازين                    
خرد بر هرچه پستی و نامردی و پلشتی است، نفير نفرين            
می فرستد و در پی رهايی بنديان از مغاک اهريمنان آدم               
رواست، تا زندانيان همزاد خويش را به فرازينه های فر             

 .زندگی فرا بخواند
سخن از ابر مرد درمانگر، فيلسوف و نابغۀ علوم در                 
سدۀ چارم هجری، ابوبکر محمد بن ذکريا بن يحيی                          

 .الرازی است
رازی در دورۀ سامانيان بلخی می زيسته است، دوره               
ای که به حق پس از سه صد سال قتال و تمدن ويرانی و                 
علم زدايی و عالم به دار آويزی از سوی متجاوزين                          
عرب، مجال زيستن فراهم آمد و زمينه انديشيدن و بيان                

 .انديشه ها پيدا گشت
پيش از آنکه بپای عروس خرد رازی زانو بزنيم و از                
عطرگل های دامانش مشام جان و تن را فرحت ببخشيم،              
الزم می آيد تا از زمان و مکان حجله ی که در آن                               
عروس خرد او به آرايش نشست و قامت از دريچۀ آن                    
حجله بيرون آورد تا از جام زرينه ذات برای گمراهان به            
ماتم نشسته و اسيران تشنه کام، آب زندگی بنوشاند و                       
راهيان ناسگاليده دهليز های تنگ و تارک را که به                          
مقصود رسيدن به نشاط ستان جادويی، به سوی                                 
خموشستان معاد براه کشانده شده بودند، چراغ بدست                    

 .بدهد و راه بنماياند، سخن بميان آوريم
از توابع شاهان   ”  ری"محمد بن ذکرياء رازی در شهر        

دورۀ .   هـ به دنيا آمده است          ٢۵١سامانی بلخی در سنه         
سامانيان بلخی در ويرانۀ به خون آلودۀ سه صد سالۀ                       
تاريخ کشور ما پس از تجاوز سوسه يئان ويرانگر عرب،          
بنای بلندی است، که بر برج های فر آن درفش خرد و                     
ادب خسروانی افراشته و در حال بر افراشتن بود، تا آنکه           

 .با تبر غالمپاره گان مستعربه غزنويان ويران گشت
در بارۀ سامانيان بلخی و درخشنندگی های اين دوره                 

جد اين سلسله سامان خدا در عهد امويان         :  "...  می نويسند 
سامان خدا در آغاز امر آئين                ...  بر بلخ تسلط داشت         

 ١."زرتشتی داشت
سرزمين بلخ را در آن زمان سرزمين ايرانيان می گفتند     
و کلمۀ ايرانی در تواريخ داللت به قوم آريايی ها دارد و                
منظور آن از حدود جغرافيايی امروزين کشور فارس آن            

 شمسی مطابق اول دسمبر          ١٣١۴روزگار که در سال          
 . عيسوی نام ايران بر خود گذاشت، نيست١٩٣۵

: مرتضی راوندی در تاريخ اجتماعی ايران مينويسد                
سالطين سامانی در دوران قدرت خود بسياری از                "...  

که در   )  آرايايی ها  (آداب و رسوم ديرين ايرانيان را،                
خراسان و ماوراء النهر باقی مانده بود، بار ديگر احياء                

به زبان فارسی و نظم و نثر عالقۀ فراوان نشان               .  کردند
دادند و کتب گرانبها و سودمندی نظير تاريخ طبر و کليله             

عالوه .  و دمنه عبداهللا بن المقفع به دستور آنان ترجمه شد           
بر اين، سران حکومت با آزادمنشی و تسامع به ملل و                    

 :مذاهب مختلف می نگريستند
چنانکه در دربار آنان پيروان اديان و مذاهب به آزادی             
زندگی و کار ميکردند و هيچ کس در دوران سامانيان با               
تضييقاتی که در دورۀ غزنويان و سلجوقيان پديد آمد،                    
روبرو نگرديد و اين روش آزاد منشانۀ سران سامانی به              
رواج علم و ادب فلسفه در آن روزگار کمک شايان                          

 با اين وصف دوران سامانيان بلخی را در تاريخ             ٢."کرد
سياسی اجتماعی و ادبی افغانستان ميتوان دوران استحاله           
به اصل يعنی بازگشت به کيش و فلسفه و علوم غير                          
عربی به شمار آورد و دوران احيائی عقل و اختيار بر                   

 .جهل و جبر ناميد
در جو بازيابی فرصت ها در اين دوران است که موج              
غريونده دريای خرد ميخروشد تاظالل ضاللت سه سدۀ              
قبل را از پيکره ی زخمين و به خون آلودۀ عروس فر                     
تاريخ سرزمين ما بزدايد  وزانو در انارستان سوده و                      
پژمردۀ هويت ملی و فرهنگی و آيئنی ما درخت گشن                     

 .سبز گرداند
آری، همينکه امکان گشايش پنجره يی بسوی نور فرا               
دست می آيد، تکاوران فروزينه  ذات و فروزشگر ما                     
بيدريغ فرامی آيند و هر گونه مصلحتی را در افشای                        
پلشت انديشان آن روزگار و کوبيدن مشت بر تارک                        
اهريمنان وحی آور غارت فرهنگ و کيش و هويت                         

 .سرزمين ما گناه نابخشودنی می دانند
از کسانی که در اين دوره درخشان از تاريخ کشور                   

ما، سر فرازانه زيسته اند و رسالتمندانه در برابر تاريخ               
عمل نموده اند، بيشتر از صد ها شاعر و محقق و                               
فيلسوف و خردمندان بسيار ديگر را در ساير عرصه                    
های علم و دانش ميتوان نام برد که يکی از جمله صد ها                

 .تن يکی هم حضرت ذکريای رازی است
ذکريای رازی در ميان صد ها دانشمند روزگار خويش           

تفاوت .  سر آمد صراحت کالم و بيان به شمار می آمد                   
ديگران .  رازی با ديگران تفاوت شهاب و شمع را داشت           

برای روشن کردن و گفتن حقيقت، به اشارت به حقيقت                
اکتفا می نمودند و آن اشارت را نيز در حاشيه و کناره با                
پوشش های مروج فکری، سعی می نمودند به عمل                         

اما رازی مانند شهابی بر حقيقت می تابيد و                     .  بياورند
همين .  برهنه آن را به نمايش می آورد و بيان می نمود                  

تابش ظالل سوز او باعث گرديده بود که چشمان عده ای              
را که جز به ظلمت نمی نگريستند، خيره نمايد و به درد                 

با آن هم تا زمانی که ستارۀ عمر رازی می                            .  آورد
نتوانستند در برابر آن بايستند و      )*  ديوانگان امت (درخشيد

تنها پس از آنکه رازی به جاويدانگی       .  ايرادی ابراز نمايند  
می پيوندد، متعصبين و قشر يون جرأت اعتراض می                   

 .يابند
تأثير و تصوير بينش و خرد ذکريای رازی، به همان                 
پيمانه که بر تفکر و جهان بينی ستاوند نشينی ديگری                     
عقل و خرد منصور حالج به روشنی مشاهده ميشود، به              
همان مقدار در عرصۀ فلسفه و جهان بينی نقش و تأثير                  
ابولحسن احمد ابن راوندی در تفکر و فلسفۀ ذکريای                       

از مالقات اين دو ابر مرد دانش      . رازی مالحظه می گردد 
و بينش در مأخد که در دسترس اين فقير قرار داشته                         

اما آنچه مسلم می نمايد، ايينست که       .  چيزی گفته شده است   
حضرت ذکريای رازی از افاضۀ ابوزيد بن سهل البلخی             

ابو زيد بلخی يکی از نام آوران             .    بی بهره نبوده است      
علوم عقليه و جغرافيا در عصر سامانيان به شمار می آيد             
که بنا بر تشويق و انعامات ابو عبداهللا محمد بن احمد                        
الجيهانی يکی از وزرای اهل سامان که خود از                                  
دانشمندان بنام عصر به شمار می آمد و گفته شده که به                   
ثنويت متمايل بوده، به خلق آثار فلسفی و جغرافيا مبادرت          
نموده است، اما دعوت الجيهانی را ابوزيد به بخارا                         

 .نپذيرفته، بلخ را ترک نکرده است
با اين حال به نظر می آيد که ذکريای رازی مدتی را                   
در بلخ گذشتانده باشد، زيرا بلخ و بخارا از جملۀ مراکز                 

تنها در  .  بهم پيوسته و مهم آن روزگار به شمار می آمد               
ابوعلی سينا که دوران کودکی     :  "...  مورد بخارا مينويسند  

خود را در پايان فرمانروايی سامانيان در بخارا گذرانيد،            
... که بازار کتابفروشان بخارا بی نظير بود                  :(مينويسد

احتماًال اغلب کتابفروشان آن دوره افراد با سوادی بودند،           
دکاکين آنها مرکز تجمع شعرا، فالسفه، اطبا، منجمين و               

.) افراد ديگری بود که برای بحث در آنجا گرد می آمدند              
شايسته است اينجا ترجمۀ عبارتی را از کتابی يتيمة الدهر          

: ثعالبی که بار ها در کتب ديگر نقل شده است، بياوريم                  
بخارا در دولت آل سامان بمثابۀ مجد و کعبۀ ملک و                       (

مجمع افراد زمان و مطلع نجود ادباء ارض و موسم                         
سپس از قول پدر ابو جعفر می نويسد             .  فضالء دهر بود   

که بخارا مرکز علما و دانشمندان بود و گمان نکنم با                        
گذشت ايام، اجتماعی متشکل از افرادی نظير آنان توان               
ديد و چنين نيز شد، زيرا پس از آن چشم من هرگز به                       

گوهر دربار      .)  جمال چنان جمعی روشن نگرديد                    
سامانيان، رودکی و بزرگترين شخصيتی که در اين                       
محيط رشد و تکامل يافت فردوسی طوسی بود که اکثر                 

ياد آور شده است، شاهنامه در          )  فرای(محققان از جمله      
واقع برای امرای سامانی سروده شده بود، اما پيش از آن             
که فردوسی نظم شاهنامه را به پايان برساند، سلطنت                     

 ٣..."سامانيان متقرض شد
همانگونه که گفته شد، دوران پر شکوه سامانيان بر                   
خالف امارت طاهريان و صفاريان که تحصيلدار و                       
مخارج عرب و تحميل کنندۀ فرهنگ و دين ايشان در                     
خراسان به شمار ميرفتند، اين دوره برای مردم خراسان             
زمان و فرصت استحاله به اصل فرو خردنيايی شان بود             
و کمتر شخصيتی را در اين دوره ميتوان سراغ گرفت که           

 :مانند ذکريای رازی نگفته باشد که

اديان و مذاهب علت اساسی جنگها و مخالفت با                          "
کتابهای که به   .  انديشه های فلسفی و تحقيقات علمی هستند       

نام کتاب مقدس آسمانی معروفند، کتبی خالی از ارزش و            
اعتبار اند و آثار کسانی از قدما، مانند افالطون، ارسطو              

 ۴."و سقراط خدمت مهمتر و مفيد تری به بشر کرده است
اين نکته قابل تذکر است که ذکريای رازی اولين                          
ستيزشگر عليه تفکرات خردستيز ظلمانی نيست، پيکار             
های فرهنگی عليه ظلمت و ظلمت انديشی ريشه در مبدأ              
. و خاستگاه موازی با ظهور اسالم در جزيرة العرب دارد         

و مردان بزرگی بوده اند که عليه گسترش ايقان به تفکر                
خشونت و ترفند با سالح خرد و منطق جان بازی نموده                
اند که اشارات زياد از اين رادمران در تواريخ به عمل                  

نخستين کسی که در دوران بنی اميه به حيث             .  آمده است 
روشنفکر به امر خليفه هشام و بدست                  
خالد القسی کشته شد جعد بن درهم است و       
يا مثًال در دورۀ خالفت عباسيان ميتوان             
از ابوشاکر ابن ابی العوجا، صالح بن                  
عبدالقدوس، از اهل بصره ابو عيسی                  

شرح حال      (چنانکه      .  وراق نام برد          
ابوعيسی از      :  ابوعيسی مينويسند که          

مولفينی است که يک سو در تأييد مذهب            
مانوی و ثـنويه کتاب می نوشته و ا                         
زطرفی به شيعه اظهار تمايل می نموده و        
از بعضی عقايد ايشان دفاع می کرده                   

معتزله می گفتند که ابو عيسی              ...  است
علی (وراق در عين اينکه از امامت امير          

دفاع می کرده، در خلوت می گفته               )  ع
من به ياری کسی دچار شده ام که از           :  که

تمام مردم بيشتر مرتکب قتل شده و من               
به .  از او بيشتر از هر کسی تنفر دارم                

عالوه معتزله می گفتند که ابو عيسی                   
چون مانوی بوده قتل هيچ چيز و تلف                   
کردن موجودات حيه را جايز نمی شمرده        

از مولفات وراق از همه مشهور تر       .  است
همچنان ميتوان از    .)  کتاب مقاالت اوست   

ابو حفص حداد نيشاپوری و بسيار کسان          
 .ديگر نام برد

اما بيشتر از همه همانگونه که ياد شد،           
نفوذ بينش و فلسفۀ احمد بن يحيی راوندی         
را به وضاحت در تفکرات فلسفی و                      

پيش از   .  انديشه های رازی در می يابيم          
پرداختن به انديشه های رازی بی فايده               

 .نيست نخست راوندی را بشناسيم
به قول مرتضی راوندی، ابولحسن                 
احمد بن يحيی اهل راوند از روستا های             

 هـ و متوفی     ٢٠۵کاشان، متولد در حدود      
 ۵. ميباشد٢٩٨به سال 

ابن راوندی را در تواريخ نوشته شده به        
وسيله اعراب و يا مسلمانان متعربه                      

مرتضی راوندی       .  ميخوانند)  زنديق(
" زنديق"دانشمندی ايرانی در مورد کلمۀ        

و چگونگی کاربرد آن در تاريخ اسالم و           
غير اسالم و هم در بارۀ احمد بن راوندی           

کلمۀ  زنديق و زندقه در تاريخ        :  "مينويسد
اسالم و ايران بسيار ديده ميشود و همراه           
با آن خاطره های تلخ و نا گواری همچون         
طرد و نابود کردن دانشمندان، سوختن              
کتابهای علمی و بستن مراکز دانش به ياد         

ما نخست در بارۀ اصل اين کلمه     ." می آيد 
و موارد استعمال آن و سپس در بارۀ ابن راوندی که به                   
. اين عنوان ملقب و موصوف شده است، سخن می رانيم              

برخی از لغت نويسان عرب نوشته اند زنديق معرف                      
بعضی ديگر گفته اند     ...  است)  ای دين المراة  "  (زن دين "

) زند(می باشد يعنی کسی که منسوب به           )  زندی(معرب  
و برخی ديگر   )  ابن اثير (است و زند را برخی کتاب مانی       

در تاريخ به مردان بسياری        ...  دانسته اند )  مزدک(کتاب  
برخود می کنيم که متهم به زندقه و الحاد بوده اند، از آن                 
جمله عبداهللا بن مقفع، که می نويسند باب بروزيه را از                  
خود، بر کليله و دمنه افزود تا خلق را با فکر فلسفی آشنا                

 .و عقيده مردم را به اسالم سست کند
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 ، صفحهء پنجم ١٣٨۴آيينه، سال هشتم، ثور 

FAVON هالند را محکوم می کند“ اخراج اجباری پناهجويان” سياست! 



از عده ای نام برده که به           )  الفهرست(ابن نديم درکتاب      
ظاهر مسلمان، ولی در باطن زنديق بوده اند و در همانجا               

برخی گفته اند که برمکيان نيز به جز محمد بن                   :  "گويد
اگر صفحات تاريخ   ..."    خالد بن برمک از زنادقه بوده اند        

را ورق بزنيم موارد بسياری را می يابيم که از فيلسوفان                
و اهل منطق به زشتی ياد شده و به فلسفه و منطق، کفر و                 

القول (سيوطی رساله يی دارد بنام        .  زندقه اطالق کرده اند    
و در آنجا منطق و       )  المشرق فی تحريم االشتغال بالمنطق      

بغية (فلسفه را با زندقه برابر می داند و همو در کتاب                        
که در شرح حال صوفيان و نحويان و لعويان                     )  الوعاة

است، از اديبانی که آشنا به فلسفه و منطق بوده اند به                          
من (زشتی ياد ميکند و شگفت نيست که می بينيم جملۀ                      

از کثرت شيوع جزو امثال سائره گرديده            )  تمنطق تزندق 
حتی اشکال هندسی و دواير فلکی و دايره های                  ...  است

 .عروضی هم کفر و زندقه به شمار آمده اند
مفهوم زندقه و زنديق يک امر ثابتی نبوده بلکه در زمان           
ها و مکانهای مختلف مفهوم آن تغير می کرده، نه تنها                      
مانويان و مزديکان و فيلسوفان و منطقيان زنديق خوانده               
شده اند، بلکه روافض و اهل اعتزال نيز از اين نسبت بی                

 ۶."بهره نمانده و گاه گاه چنين عنوان يافته اند
اين نکته قابل ذکر است که بر مبنای خرد ستيزی                            
دوکانداران و سالوسان شريعت که در پناه شمشير خون                  
چکان اميرالمومنين ها فتوايی بدار آويختن و يا سر بريدن             
هر خرد انديش و نابودی خرد را صادر مينمودند و جامعه            
را در ژرفای ضاللت می کشانيدند، در اثر همين ظلم                       
ضاللت بود که حتی امروز هم در هزارۀ سوم دانايان و                   
فرزانگان عرصۀ بيان حقيقت از سوی مضله های جامعۀ             
ما نه تنها زنديق بل در پهلوی آن خنزير نيز عالوه ميدارند          
که اين امر مأخذ هزار و چهار صد سال عقب افتادگی                       

با وجودی که در هر يک از           .  جامعه را آشکار ميگرداند     
دوره های تاريخ سعی به عمل آمده که جامعه از ضاللت و     
. افالس علم و دانش نجات يافته به غنايی معنوی نايل آيند               

مثًال همين راوندی پيش از حضرت ابوبکر رازی کتب                  
را )  التاج(کتاب  :  "...  چنانچه او    .  زياد نوشته کرده است     

را در تأييد ثـنويت و        )  بعث الحکمة (در رد برموحدان و        
را در رد بر انبيا        )  الفريد(را در رد بر قرآن و           )  الدامغ(

نيز از  )  االماة(و  )  الزمرد(و  )  الطبايع(تأليف کرد و کتاب      
 .او ميباشند

شريعت شريفه را ابطال و نبوت را         (او در کتاب زمرد      
ما در سخنان   :  در اين کتاب گفته است     ).  تحقير نموده است  

) انا اعطيناک الکوثر      (اکثم صيفی می توانيم بهتر از                   
اهللا که همچون دشمنی      :  گفته)  الدامغ(و در کتاب      ...  بيابيم

خشمگين دارويی جز کشتن برای او نيست پس چه نيازی              
 .به کتاب و رسول دارد

 برخی از    ۵٢٢ تا    ۵١٧المويد فی الدين در مجلس های          
گفته های ابن راوندی را در کتاب الزمرد نقل می کند که                 

عقل از بزرگترين نعمت های خداوند است بر         :  (گفته است 
بندگانش، اگر فرستادۀ خدا مورد تحسين و تقبيح عقل را                  
تاکيد می کند، پس اجابت دعوت او مفيد نخواهد بود و اگر             
به خالف عقل حکم صادر می کند، نبوت او قابل قبول                      

:  از قول ابن راوندی می خوانيم          ۵١٨در مجلس    .)  نيست
پيغمبر کارهايی را به مردم دستور داده که با عقل منافات            (

و منافرت دارد، مانند نماز و غسل جنابت و رمی جمره و              
طواف گرد خانه ای که نه می بيند و نه ميشنود و دويدن                   

اينها همه چيز هايی    .  ميان دو کوهی که سود و زيانی ندارد       
است که عقل آن را صواب نمی شمارد، زيرا چه فرق                      
است ميان کوه صفا و مروه و ابو قيس و حری ـ و نيز چه                
فرق است ميان خانۀ کعبه با ديگر خانه ها که فقط در آنجا               

 .بايد طواف کرد
همچنين ابن راوندی گفته است که جسد آدمی است که                  
احساس می کند و روح عرضی است که باطل شده و از                  

 ٧)بين رفته است
گرچه از ديدار و آشنايی راوندی با ابوبکر بن ذکريای                
رازی اشاره در جايی پيدا نيست، اما يک جوهريی انديشه            
و بينش شان نشانۀ از رابطه های ململوس شان از طريق                

 .کتابهای گرانسنگ شان مينمايد
اما چيزيکه حضرت ذکريا رازی را بر ستاوند بلندتر از           
صدر نشينان و فرزانگان همروزگارش در عرصۀ بيان               

منطق فلسفی و منطق عقل قرار می دهد اينست که او در                 
کارگاه دانش طب کيميا می انديشد و همراه با اين دو علم                 
مثبته به عمق گشايش راز های فلسفی پديده های طبيعی و              
.  احتماعی می پرداخت و بر مبنای آن رد مجاهل مينمود                

ذکريای رازی را کاشف گوگرد، الکل و بعضی اسيد های            
رازی با انکار خرافات و            :  "...  ديگر دانسته مينويسند     

تفسير باطنی اشياء جنبه های رمزی کيميا را نيز حذف                   
کرده و از آن علمی برجای گذاشته است که تنها باخواص              

." خارجی اشياء کار دارد و اين همان علم شيمی است                      
رازی در واقع کتاب شيمی است که        "    سر االسرار "کتاب  

در اين کتاب ذکر         .  با مصطلحات کيميا بيان شده است             
فرايند ها و آزمايشهايی از شيمی آمده که خود رازی آنها                
را انجام داده است که می توان کوششهای او را با اشکال                
معادل آن اعمال، در شيمی جديد، همچون تقطير و تکليس            

 ٨.و تبلور و غيره مطابق دانست
اما از لحاظ فلسفه و جهان بينی و انديشه، رازی را                         

علی ميرفطروس دانشمند   .  ميتوان از اصحاب هيولی شمرد    
ايرانی ذکريای رازی را يکی از مبارزان راستين تفکر                 

رازی را ميتوان پيشوايی               :  "علمی دانسته مينويسد         
او نخستين کسی بود که قبل از                  .  دانست)  پوزيتيويسم(
 .به اهميت تجربه و مشاهده در علوم پی برد" بيکن"

ماده گرايان     (از نظر فلسفی او را ميتوان جزو                              
در عقايد او عناصری از فلسفۀ       .  به شمار آورد  )  مکانيستی

او جهان را      .  ر می توان يافت       )  اپيکور(و   )  دمکريت(
می دانست و معتقد بود     )  ماده قديم (”  هيولی"مرکب از پنج    

رازی در کتاب   .  هيولی دارای اجزای بسيط و با بعد هستند        
می )  فی المدة فی الزمان و فی الخال و المال و هی المکان           (

عقل نمی پذيرذ که ماده و مکان آن، ناگهان بدون                  :  گويد
اينکه سابقًا ماده يا مکان موجود باشد، به وجود آيد چون                  
هميشه هر چيز از چيز ديگری به وجود می آيد و ابداع                    

ماده (او در کتابی که در بارۀ هيولی             .  محال است )  خلق(
نوشته، تاکيد می کند که جسم را حرکتی است                          )  قديم
 ادامه دارد     ٩."ذاتی

 اعــالميــه
 از خواست مردم افغانستان برای        FAROEکميتۀ حقوق بشر     

 !عدالت انتقالی پشتيبانی ميکند
 طی سالهای موجوديت خويش           FAROEکميتۀ حقوق بشر        

انعکاس دهندۀ فرياد پناهندگان افغان در هالند بر عليه تخلفات                   
تا دو سال قبل در       .  شديد از حقوق بشر در افغانستان بوده است           

داخل کشور مردم ما حق نداشتند صدا و فرياد اعتراض خويش               
اکنون که کمسيون     .  را عليه بی عدالتی ها و مظالم بلند کنند                   

مستقل حقوق بشر افغانستان پا به عرصۀ وجود گذاشته و آنانيکه            
طی سه دهۀ اخير قربانی جرايم جنگ و تخلفات سيستماتک                       
حقوق بشر توسط حکام و گروه های غير مسوول بوده اند، می                 
توانند لب به اعتراض بگشايند و از آالم بی شمار خود صحبت                 
کنند و خواهان محاکمۀ آنانی شوند که متهم به دست داشتن در                    

گزارش سروی ملی انجام شده توسط           .  جنايات ديروز بوده اند      
کمسيون مستقل حقوق بشر که از پشتيبانی موسسه ملل متحد                     

 .برخوردار است، تبلور نظر آزاد همين شهروندان است
عدالت انتقالی عبارتست از رسيدگی عادالنه به شکايات                          
شهروندان از مظالم که طی دورۀ وحشت، بربريت و استبداد سه            

بدون عدالت انتقالی نميتوان به صلح                  .  دهۀ اخير افغانستان      
با تطبيق عدالت انتقالی بر     .    عادالنه و تساند اجتماعی دست يافت     

زخم های بيشمار دلهای داغدار هزاران شهروند افغانستان مرهم         
گذاشته می شود و زمينۀ عملی برای ايجاد روابط جديد اجتماعی            

 .مبتنی بر قانونيت و تفاهم فراهم ميگردد
کميتۀ حقوق بشر فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در                  
اروپا پشتيبانی بی دريغ خويش را از خواست مردم افغانستان                   
برای تأمين عدالت انتقالی ابراز داشته و به کمسيون مستقل                         
حقوق بشر در افغانستان انجام موفقانه نظر خواهی ملی را                          

 .تبريک و تهنيت ميگويد

 ، صفحهء ششم١٣٨۴آيينه، سال هشتم، ثور 

اخيرًا محکمۀ ايالت هسن جمهوری فدرالی آلمان طی فيصله يی افغانستان را برای آنانيکه                      
در گذشته بنا به مظالم رژيم کمونيستی، رژيم مجاهدين و رژيم طالبان افغانستان را ترک داده                    

محکمه اضافه نموده است که افغانستان کنونی          .  و به کشور آلمان پناهنده شده اند، امن خواند            
 قانون اساسی از      ۵١برای پناهندگان مذکور و اطفال شان و حتی برای آنانيکه مطابق مادۀ                       

استثنأ اين فيصله عبارتند از       .  کشور آلمان پاسپورت گرفته اند، شامل اين کتگوری می شوند               
 .آنانی که متعلق به رژيم کمونيستی افغانستان و حزب دموکرات خلق بوده اند

 و فدراسيون سازمانهای      (FAROE)فدراسيون های سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا             
 همراه با عدۀ از سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغانی           (FAVON)پناهندگان افغان در هالند     

مستقر در آلمان قبًال طی اعتراضيه يی مراتب احتجاج خويش را عليه اين فيصله ابراز داشته                    
و از متن اين اعتراض ضمن يک اطالعيۀ مطبوعاتی به مطبوعات آلمان نيز خبر داده شده                         

 .بود
فيصله محکمۀ متذکره با اساسات سيستم قضايی مدرن که از اتخاذ فيصله های جمعی                                  
خودداری نموده و با در نظر داشت موقعيت فردی، هر شخص فيصله صادر می کند، مخالف                   

 ژينو در مورد پناهندگان       ١٩۵١همين نقيصه فيصلۀ مذکور را در تضاد با کنوانسيون               .  است
قابل تذکر است که فيصلۀ متذکره از لحاظ بررسی شرايط واقعی امنيتی                         .  نيز قرار ميدهد    

گزارش های که فيصلۀ محکمه ايالت هسن بر آنها استوار است، بر             .  افغانستان نيز ناقص است   
از محکمه ايالت هسن به        .  مبنای مصالح سياسی دولت آلمان و اتحاديۀ اروپا تهيه شده است                  

حيث يک ارگان مدرن قضايی انتظار ميرود تا فيصلۀ خود را بر منای گزارش سازمانهای                         
مستقل حقوق بشر، سازمانی عفو بين المللی، سازمان ديده بان حقوق بشر و گروه بين المللی                       

 .بحران استوار سازد
بدينوسيله از تمام سازمانهای اجتماعی ـ صنفی و فرهنگی افغانها و افغانهای مقيم اروپا                             
دعوت می کنيم تا فعاالنه بر عليه کوشش های برخی کشور های اروپايی برای برگرداندن                          

 .اجباری پناهجويان افغان متحدانه به مبارزه برخيزند
  (FAROE) فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 

 

 در مورد افغانها" هسن"فيصلۀ محکمۀ 
 !بی اساس است 

FAROE  د                    از ت کن ي ی م ان ب ي ه پشت  !ظاهرات برحق پناهجويان افغان در هامبورگ قاطعان



 !محترم سلطانی صاحب
ات           ام ق رًا م ي د اخ ه اطالع داري چ ان ن چ
ت،                  ق اب ط رت و م ج ور ه وزارت ام
ه                   م ات ر خ ه ب ی ب ن ب اجراات خويش را م
ان                   اهجوي ن دگی پ ن اه ن دادن به پروسۀ پ

د                ده ان ي خش د شدت ب ن  .   افغان در هالن اي
ان                وطن انکشاف برای عدۀ کمی از هم
عواقب مثبت ببار آورده ولی اکثريت را         
فی                 ا ن دگی ب ن اه به طرف ختم پروسه پن

د           ده ي امت سوق م ن    .   حق اق عواقب اي
ان           غ ان اف دگ انکشافات برای جامعۀ پناهن

ی است           گران أسف      .   در هالند مايۀ ن ا ت ب
ود                ب ه وز در حدی ب شرايط کشور ما هن
ا                      ان را ب جوي ن اه ن ن پ ه اي نيافته است ک
وطن کمک            خاطر آسوده برای عودت ب

راد  .   کرد دولت افغانستان در برابر اين اف
ًا و             ون ان د، ق که اتباعش محسوب ميگردن

يت دارد         وول غرض کسب     .   اخالقًا مسئ
وضاحت در مورد موضعگيری شخص       
ن            ورد اي شما و حکومت متبوع تان در م
ه                    ا ارائ ا ب ه شم م ک ي مشکل خواستار آن
ن         جواب به سواالت مندرج در ضميمۀ اي
کی                      اري ه را از ت ن ي ان آي دگ ن نامه خوان

د        در آري ًال             .   موجود ب ب ا ق از لطف شم
 .سپاسگزاريم

 هيئت تحرير آيينه  
   
 ضميمه
 :سواالت

د            ن هرگاه يک پناهجو سند هويت و س
دن          ردان رگ سفر ارائه نکند، پروسه ب
ده         ن به موانع اداری برخورده و پناه

اسال        " مستحق   اجازه نامۀ اقامت ب
برخی  .   ميگردد" اصل عدم تأخير 

ن             ه اي وج ت ا م ان م ن وط م از ه
باريکی نيستند و يا اينکه بخاطر       

ان غرض               زب ي تبعيت از قانون کشور م
د            ن ن ک ي تحت   .   اخذ سند به شما مراجعه م

د                     ن ه س ه ارائ ا حاضر ب چه شرايط شم
ن           تصديق تابعيت و عبور از سرحد به اي

 افراد هستيد؟
ر          آيا دولت افغانستان را از جريانات اخي
وع                م ج د؟ در م ه اي ت اخ ع س ل ط م
ی                 الم وری اس ه م ری ج ي گ ع وض م
اری         افغانستان در برابر بازگرداندن اجب
ه سرک          ا ب پناهجويان افغان از هالند و ي
 ريختن آنها توسط پوليس هالند چيست؟

ی،                 ع م ا ج ه ه ان ات رس الع رار اط ق
ده از             ع داشت آن مشکالت خوار بار و به
ان             ا شدگ ج ي هموطنانيکه شامل گروپ ب
داخلی ميشوند، برای جمهوری اسالمی        
ی                ت ارضاي وده و ن ب افغانستان قابل حل ن
د              ي ول دک، ت ول بيجا شدگان داخلی سپين ب
يک سر  صدای زيادی را در مطبوعات        

ده است             ی موجب ش ا خود     .   بين الملل آي
همين مشکل دليل کافی برای شما نيست         
ق                  وي ع ه ت ار ب ت که از دولت هالند خواس
ورد              افتادن عمليات اخراجی شان در م

 .افغانها شويد
ان و          امسال سرمای شديد در سراسر جه

د                   ن ک ي داد م ي ان ب انست غ . از آنجمله در اف
ا              بيشتر از صد طفل جان های خود را ب
ن                      دي د و وال ا از دست داده ان اثر سرم
ری از اتالف                    ي وگ ل خاطر ج اج، ب ت مح

د                ن خوران ي اک م ري . اطفال شان به آنها ت
ا وصف اطالع            اينکه اروپای ثروتمند ب
ان را             غ از ين مشکالت، خانواده های اف
ان          به سرک ميريزد و ميگويد به کشور ت

ا        .   برگرديد، مايۀ تعجب است     ظر م از ن
رال                        ن م ج ون و ه ي دراس م ف د ه اي ب
قونسلگری افغانستان به اين عمل مقامات 
ق            ي ل ع هالند اعتراض نمايند و خواستار ت

ن      . اجراات اخراجی شوند  نظر شما در ي
 زمينه چيست؟

رامات خويش             اولتر از همه سالم و احت
ه          ن ي را خدمت خوانندگان محترم جريده آي
ا             تقديم داشته قبل از آنکه به سواالت شم
ان                   دگ ن م، خدمت خوان اي م ه ن پاسخ ارائ

 :محترم به عرض ميرسانم اينکه
ی           وری اسالم ه م گی ج ل ونس رل ق ن ج
أسيس                       دو ت د از ب ن ال م ه ي ق ان م افغانست
رار         خويش در خدمت هموطنان محترم ق
اشد         ب داشته، نمايندگی دولت افغانستان مي

زب،       و  دام ح وط ک رب م
روه  م       گ ي ظ ن و ت

خاصی نبوده بدون در     
ات              عصب ات و ت الف نظر داشت اخت

ه             ی دروازۀ آن ب ان ی، زب ب ذه ی، م وم ق
روی همه باز بوده و درخدمت هموطنان       

 .ما قرار دارد
اهی                     ا آگ ز م ان عزي وطن که هم قراري
دارند، اين نماينده گی همواره کوشش و          
رصت             ن ُف ري ه زودت ا ب وده ت م تالش ن
د را حل                   ن ال م ه ي ق مشکالت افغانهای م

 .نمايد
مسئله مهاجرين در کشور هالند موضوع      
خود                   اسی ب ه سي ب ن ی ج حساس بوده حت
ن روز های                ي ه از اول ه است، ک ت رف گ
گشايش قونسلگری افغانستان در هالند ما      
م و             ي اش ب به مشکل پناهنده گان روبرو مي
ده         در راه حل مشکل همواره تالش ورزي
ا کمک                   ه ان غ ه اف ا ب و کوشش مينماييم ت

 .شود
 :پاسخ های محترم سلطانی

 : جواب سوال اول
پاسپورت افغانستان مربوط به شهروندان 
ورت        افغانستان بوده و مطابق قانون پاسپ

ورت      (  شهروندان افغانستان ميتوانند پاسپ
که        .   افغانی داشته باشند   ي البته در صورت

د،                    ن اي م ده گی ن در خارج از کشور زن
ت              ای دول ده گی ه ن اي م د از ن ن وان ت ي م

ورت اخذ                    اسپ م خارج پ ي ق ان م افغانست
 .)نمايند

ی               الم وری اس ه م ری ج گ ل ونس ًأ ق ن ب
ه            ايی ک ه افغانستان مقيم هالند برای افغان
ان            ه خواه ان ب بخواست خود شان، دواطل
ر                ت ه دف اخذ پاسپورت باشند و شخصًا ب
ا امضأ              وده ب م اين نمااينده گی مراجعه ن
ن                ورت، اي اسپ به فورم و  صفحه اول پ

 . سند برايشان توزيع ميشود
آنعده هموطنانيکه خودشان حاضر نباشند 
خواست خود                      ه ب ان ب ل ه شکل داوط و ب
درخواست اخذ پاسپورت افغانی را نکنند  
حال                 ا ب ری ت ورت جب به هيچ وجه پاسپ
م                  ده ه ن ده و در آي برای کسی توزيع نش

د شد      که خودشان             .   نخواه ي ان ی کس حت
ی را                  ان غ ورت اف اسپ اضای پ ق شخصًا ت
ورت، همرای             اسپ مينمايند، حين اجرأ پ
شان مصاحبه صورت ميگيرد تا هويت         

 .و دليل اخذ پاسپورت معلوم گردد
گری             ونسل رال ق قابل يادآوريست که جن
چ                 ي رای ه حال ب ا ب افغانستان در هالند ت
ور از سرحد             کسی سند جبری عب
رده          ک ع ن وزي را ت

 .است

 
 :جواب سوال دوم

م          . ا. جنرال قونسلگری ج    ي ق ان م انست غ اف
وده و           هالند نماينده گی دولت افغانستان ب
همواره با مشوره و هدايت مرکز عمل            

أسيس              .   مينمايد دو ت اين نماينده گی از ب
ه مرکز           موضوع مشکل پناهجويان را ب
ات            داي ود و ه م ن انتقال داده و مطابق ره

 .الزمه مرکز اجراات مينمايد
وع               وض ر م ن اواخ ه در اي چ ان ن چ
که              ل د ب ن پناهحويان نه تنها در کشور هال
ه            ت رف در تمام کشور های اروپايی اوج گ
ه شمول شخص                    ا صالحبت ب هيئت ب

ن ج          اجري ه ان     .   ا.   وزير امور م انست غ اف
سفری به کشور بلجيم داشتند و موضوع        
ا          ه اروپ مشکالت پناهجويان را به اتحادي
اضای         ق ا ت بحث نموده و از اتحاديه اروپ
ه در                  ايی را ک ه ان غ کمک نموده اند تا اف
د،             ن اي م ن ي کشور های اروپايی زنده گی م

 .به شکل اجباری اخراج ننمايند
رم                    ت ح خص م ب ش ي رت ن ت ي م ه ه ب
ر               داهللا وزي ب داهللا ع ب ر ع مجاللتمآب داکت

ه ج        ارج ور خ ا     .   ا.   ام ان ب ت انس غ اف
ر             ي جاللتمآب داکتر کورپرس هوک سف

ر وزارت               ق ل در م اب کشور هالند مقيم ک
اط                      ب ه ارت ل ب اب ه در ک ارج ور خ ام
د      مشکالت افغانهای مهاجر درکشور هالن
د                  ن ال ر کشور ه ي مالقات داشته و از سف
ه شکل                          ا را ب ه ان غ ا اف وده ت م اضا ن تق
اجباری از هالند اخراج ننمايند، که خود         
ۀ         موقف دولت افغانستان را در قبال مسئل

 .پناهنده های افغانستان روشن ميسازد
 :جواب سوال سوم

متأسفانه افغانستان يک کشور جنگ زده       
بوده که بيش از دو دهه در آتش جنگ               

ه است   ت ون       .   سوخ ي ل ي ه از سه م اضاف
شهروند اين کشور، ميهن خود راترک و       
ن                زي گ اه ن ی پ ارج ای خ ور ه ه کش ب
ميباشند، که زيادترين رقم آن در کشور           
 .هاي پاکستان و ايران مهاجر شده است

ان            انست غ بعد از شکست رژيم طالبان، اف
رار                      ی ق ل ل م ن ال ي ه ب ع مورد توجه جام
ده،               ن ن گرفته و به کمک ممالک کمک ک
دم های               ن ق ي اين کشور جنگ زده نخست
اده است            خود را بطرف صلح و ثبات نه
ون                      ان ی، ق ال ق ت ل حکومت ان و با تشکي
اساسی جديد و باالخره اولين انتخابات و        
شکل ديموکراتيک در کشور، بيانگر قدم      
وده                       ات ب ب ح و ث ه صل بت ب ث های م
يکعده از هموطنان ما که     
ه           اي س در کشور های هم
واجه           اد م به مشکالت زي
اده از            ف ت ا اس د، ب ودن ب
رگشت          ه وطن ب فرصت ب
ه         نمودند که اين برگشت دست
د              دي ت ج رای دول ی ب ع م ج
ه          ًا ب ع التأسيس افغانستان که طب
ه رو          ون روب اگ ون مشکالت گ
ر               گ ل دي ک ک مش ود ي وده خ ب

 .ميباشد
ن               ري اج ه ور م ر ام ه وزي اچ ن چ
وده و از                 م ا اعالم ن افغنستان بار ه
ی از                   اف مک ک ی و ک اده گ دم آم ع

 تقاضای کمک در      UNHCRموسسه  
وده                 م ان ن ده گ ا ش ج قسمت مشکالت بي
ان خواهش                   زب ي حتی از کشور های م
ا            ه ان غ نموده تا از برگشت دسته جمعی اف

 .خودداری گردد
 :جواب سال چهارم

رال               ن ه ج د ک ًال عرض ش ب ه ق چ ان ن چ
ان         انست غ قونسلگری جمهوری اسالمی اف
مقيم هالند از بدو تأسيس خويش تالش              
ای               ه ان غ نموده و مينمايد، تا مشکالت اف

که    . مهاجر هالند را مرفوع سازد  ي تا جاي
اط                  ب ان ارت انست غ به اوضاع عمومی اف
ط در                    راي اع و ش رد، از اوض ي گ ي م
أسی         افغانستان همگان مطلع ميباشند و بت
ان،         ت از پاليسی مطبوعات آزاد در افغانس
روی                ان ب ت انس غ ای اف دروازه ه
ژورنالستان باز بوده و گزارش اوضاع         
گاه و نا گاه از طريق رسانه های جمعی           

اما مسئله پناهندگی يک      .     به نشر ميرسد  
ه شخصی              ه ب وده ک ده شخصی ب دي پ
ون           دراسي پناهجو ارتباط دارد و هرگاه ف
د            ن اش ه ب محترم پناهنده گان افغان خواست
د،           ن ان در اين امر برای افغانها ياری برس

 .  ارتباط به خود شان خواهد داشت
    با عرض حرمت،    
 نور احمد سلطانی    

ونسلگري 
جنرال ق

به 

غانستان در هالند
اف

 
م نور احمد سلطاني، 

قابل توجه محتر

غانستان در هالند
ل قونسل اف

جنرا

 

 ، صفحهء هفتم ١٣٨۴آيينه، سال هشتم، ثور 



 قطره هاي از
                     چشمهء زالل شعر

 بياد کودکانی که
  از فقر ُمضاعف  و بی سر پناهی 

 . در افغانستان جان باختند١٣٨٣در زمستان 
 فرهود،  ها لند. م 

 ٢٠٠۵فبروری 

چله ي مرگ               
 وقتی صدای شب پره در چله ، بی نفس
 پيش از طلوع دار
 اعدام می شود
 من ،
 در سلول شب
 با تيشه ی ُدروغ
 نقبی نمی زنم که رسم تا سپيده َد م
                      گرمست شاِه شرم
                      گرمست شاِه شرم

 
 وقتی صدای شب پره در چله گور شود
 شرمست اگر به شانه ی یک طفِل زیر برف
 ریزم نگاِه حرف
 یا با ترانه ای
 دستی بروی َد ف
 وقتی که برف ،
              برف
 پاچ سفيد بر سر نامردترین شود
 من در ُاجاق ننگ
 از بس شراره اش
 بنگست و بنگ ، بنگ
 ميسوزم از درنگ
 ميسوزم از درنگ

 
 ميلرزم از کفن
 ميلرزم از کفن
 من از ميان رنگ
 ميترسم از سپيد
 .آمين زنم وروِد سياِه  ذغال سنگ 

 
 وقتی صدای شب پره در چله ، یخ  یخ
 تندیسه می شود
 در یخبند عاطفه های ُمناظره
 یک قطره اشِک گرم
 بی پيسه و َمجانی
 پایين نمی چکد
 ترفند بياورید
 ترفند بياورید
 من در درون لفظ
 من در شُکوِه گپ
 از مرگ کودکان
 درد می شوم
 درد می شوم
 .در قوغ سطر و واژه خود سرد می شوم 

 عبدالرُوف بينوا: از

 د پرديس پسرلي
 د سبا وږمه چي راسي
 نوي نوي غوت واسي
 بلبالن نغمه سراسي

 
 د خوشـ صحنه خپره سي
 خویو زه په زړه خوږمن یم

 آه پردیس د بل وطن یم
 

ي  الس په الس یاران تيری
ي  یو وبل ته هوسي

ي  په ورو ورو سره مسي
 

م  زه د زړه سره ژړا ک
يله من یم  له نصيبه 

 آه پردیس د بل وطن یم
 

لونو پ سوه غرونه  په 
ه شنه دشتونه  غاتـول سره ک
ي سيلونه  زلمي نجوني ک

 
م ه دا پسرلي ک  نو به 
 پرورده دخپل چمن یم
 آه پردیس د بل وطن یم

 محمد لون وطنيار 

 یوالی
 آرزو می ده په زړه کې چې وحدت جوړ شي

ول په خپل هيواد شو چې قوت جوړ شي   را
و ونو ته پایان ورک ي چې نور جن  را

 د سولې په کلتور کې مو عادت جوړ شي 
ان کې راوړو وطن ته د خدمت  جذب په 

لی د ارمان زمون اوچت جوړ شي   لوړ 
که راغونه بلومه ورته   د پوهې 

 خپل ملک راته په مينه محبت جوړ شي 
م  چې وړاندې خپل نيکونه را په یاد ک

 تاریخ د کارنامو مې د همت جوړ شي 
 وطنياره تل د یار په غم کې ژاړه

 په مينه احترام به دې حرمت جوړ شي 

 استاد توفيق: از

 !به تو
 ای قصۀ شب -به تو 
 ای قصهء شب های دراز -به تو 
 !ای لُعبت روز -به تو 
 !ای صفحهء شعر –به تو 
 ای پيکر ناز –به تو 

 
 ای آنکه شبم تا به سحر –به تو 

 روشن از یاد دالرای تو بود
 ای انکه ترا محفل شعر –به تو 

 جشنی از جلوهء زیبای تو بود
 

 اینک،
 آن صحبت گرم –اینک 

 که در اوراق دلم شعه ور است
 ائ تو و یاد تو در آتش راز

 گرم ميسود و خوش پرده در است
 

 اینک آن نغز نواهای خوشی
 بگوش دل من ميگفتی –که 

 اینک آن گوهر زیبای سخن
 با لهجهء خود ميگفتی –که تو 

 
 دانه دانه همه در رشتهء نظم
 درکشيده بتو ِاهدا زمن است
 چکنم نایرهء قلب من است

 زمزمهء راز من است –چکنم 
 

 اینهمه گوهر رخشان دست
 !ناز از سر کن و در پا انداز

 خواهی ای مه به گریبان آویز،
 !خواهی اش ُجمله بدریا انداز

  خورشيدی١٣٣٨

 ، صفحهء هشتم ١٣٨۴آیينه، سال هشتم، ثور



در بارۀ شعر و نقش آن در تکامل زبان و ادبيات و                      
انتقال احساس آدمی توسط آن، دانش پژوهان کثيری با           
برداشت های گوناگون مطالب فراوانی گفته و نوشته              

فقط برخی  .  اند که ذکر آنها در این مختصر نمی گنجد           
از گوشه های این نظرات را که بحث برانگيز است، با    
وجود نا رسایی ها در طرز نگارشم، خيلی فشرده به               

ملک الشعرا بهار نظرش را در مورد       . عرض ميرسانم 
 :شعر دری توسط منظومه یی چنين بيان ميکند
 شعر دانی چيست مرواريدی از دريای عقل

 شاعر آن افسونگری کاين طرفه مرواريد سفت
 صنعت و سجع و قوافی هست نظم و شعر نيست
 ای بسی ناظم که شعرش نيست اال حرف مفت
 شعر آن باشد که خيزد از دل و جوشد به لب

 باز دردل ها نشيند هر کجا گوشی شنفت
 ای بسی شاعر که اودرعمرخود نظمی نه ساخت
 وی بسی ناظم که او در عمر خود شعری نگفت

بودلر شاعر نامدار فرانسوی را عقيده بر آن است که               
زندگی مطلوب بدون شعر لحظه یی هم امکان ندارد                

 .در حاليکه بدون نان چند روزی ميسر شده ميتواند
عالمه محمد اقبال الهوری که با افغانستان و افغانها                 

 :پيوند معنوی دارد و این گفته اش که
 آسيا یک پيکر آب و ِگل است

 ملت افغان در آن پيکر دل است 
مؤید این پيوند ميباشد، در مورد شعر و شاعری                          

 :ميگوید
 شاعر اندر سينۀ ملت چو دل

 ملت بی شاعری انبار ِگل 
از این بيان بر می آید که اقبال آن سرایندگان قلم بدست             
را که به مردمش پشت کرده و در خدمت ستمگاران                 
دوران قرار گرفته اند، به حيث شاعر نمی شناسد و                   
ملتی راکه شاعر ندارد به انبار گل تشبيه ميکند و                        

ادیب .  ناگفته پيداست که چنين ملتی وجودخارجی ندارد      
 :صابر ميگوید

 نادان چه داند آنکه سخندان به گاه نظم
 جان را گداخته است و از آن شعر ساخته است

در مورد  "  شفا"بو علی سينا در کتاب معروفش بنام              
شعر سخنی است خيال انگيز که        :  "شعر چنين ميگوید   

از این  ."از اقوال موزون و متناسب ساخته شده است             
گفته بر می آید که این فرزند نامدار بلخ، تخيل، ریتم و             

از این    .  وزن را از اجزای مهم شعر دری ميداند                     
دانشمند ارجمند آثار گرانبهایی به شمول اشعارش به              

عالوه از آنچه که گفته آمدیم،                 .  یادگار مانده است      
امروز عصر ما شاهد حضور جمعی از فرهنگی                      
نمایانی است که به بهانۀ نو آوری و تازه گرایی و با                   
ادعای اینکه از مکتب به اصطالح مدرنيزم، سند                       
فراغت گرفته اند، زبان دری را مورد تاخت و تاز                    

بيرحمانه قرار داده و به نام شعر نو چنان مخلوقات                   
. عجيبی آفریده اند که خواننده را به حيرت وا ميدارد                

با گرامر و   "  دری زبان "پرداخته های این نو پردازان       
دستور زبان دری قرابتی نداشته و برای هيچ زبان                    
فهمی قابل فهم نيست و در دنيای پهناوری که دری                     
زبانان زیست می کنند، با وجود آنکه پيشرفت                              
تکنالوژی و کامپيوتر، مردم را خيلی با هم نزدیک                   

کرده است، هيچکسی پيدا نمی شود که مفهوم پرداخته            
این گروه با برداشت غلط از این             .  های آنها را بداند      

مقوله که شعر یک برآمدگی در سطح زبان است،                      
طغيانگری خویش را بر ضد قواعد و موازین دستور             

از همين سبب است که             .  زبان دری توجيه ميکنند         
این گروه  .  معنای شعر شانرا حتی خود شان هم نميدانند  

از جانبی ضدیت خویش را با ریتم، وزن، آهنگ،                      
بشمول تمام مختصات اشعار کالسيک ابراز ميدارند،           
ليکن از جانب دیگر برای نوشتن مخلوقات شان از                   
. شعر موزون تقليد حسرت باری به عمل می آورند                  

مثًال مخلوقات خویش را طوری به ترتيب هم مينویسند          
که سطور به فاصله های کوتاه و دراز، گاهی کمتر یا              
بيشتر از یک سانتی متر وگاهی کمتر یا بيشتر از یک             
بلست عرض اندام نموده بيننده را دچار حيرت می کند           
و از آنجایيکه معانی از این سطور ترور ميشود،                        

دشمنی .  خواننده از درک مفهومش عاجز ميماند                    
ایندسته با آثار علمی و فرهنگی گذشتگان منجمله                       
اشعار کالسيک و موزون کامًال مشهود است و آن را              
بنام شعر کهنه مورد تمسخر و استهزا قرار ميدهند که             
یک مثال زنده از این نوع خصومت، برگزاری جشن             
های دیوان سوزی شعرای کالسيک است که توسط                 
. برخی از نمایندگان سرشناس آنها به عمل آمده است              

برای مثال دو قطعه شعر را بدون کوچک ترین                           
تحریف از این مکتب به اصطالح مدرنيزم ذکر ميکنم           
و قابل یاد آوری است که گویندگان آن از ستاره های                 

 :درخشان شعر نو ميباشند
بر ارتفاع زخم ـ پرواز داشتم ـ و ارتفاع زخم ـ هر                       
لحظه در مقاومت خونم ـ نام مرا ميان فرصت های                   
آبی ـ خاموش ميکرد ـ من با گلوله یی در بال ـ صياد                  
را گریخته بودم ـ و قطره های خونم از ارتفاع زخم ـ                 

تا آفتاب منتظر تبخير ـ متن معلق نفسم را ـ بسيار نقطه            
های تعليق ميگذاشت ـ وقتيکه الجورد اطرافم ـ بوی                
عفونت پر داد ـ من با تمام گوشت ویرانم ـ و با تمامی                 
وزنم ـ از الجورد اطراف ـ بر روی خاک گرم، تن                    
انداختم ـ من از کنار قرمز خود دیدم ـ در گردش بزاق              
یاران ـ تصویر الشخواران را ـ که چکمۀ فرشته ها را            

 ـ بر پای داشتند ـ و در کنار قرمز من پرسه ميزدند
اینهم پدیدۀ دیگر از مکتب به اصطالح                       

 :ُمدرنيزم
پشت کاجستان ، برف ـ برف، یک دسته                   
کالغ ـ جاده، یعنی غربت ـ باد، آواز، مسافر          
و کمی ميل به خواب ـ شاخ پيچک، و                           
رسيدن، و حياط ـ من، و دلتنگ، و این                        
شيشۀ خيس ـ مينویسم، و فضا ـ مينویسم، و             
دو دیوار، و چندیننگنجشک ـ یک نفر دلتنگ      
است ـ یک نفر ميبافد ـ یک نفر ميشمارد ـ                 

یک سار پرید ـ از چه      :  یک نفر ميخواند ـ زندگی یعنی     
دلتنگ شدی دلخوشی ها کم نيست، مثًال این خورشيدـ             
کودک پس فردا ـ کفتر آن هفته ـ یک نفر دیشب مرد ـ                
و هنوز نان گندم خوب است ـ و هنوز آب ميریزد                        
پائين، اسپ ها مينوشند ـ قطره ها در جریان ـ برف بر             

 .دوش سکوت ـ و زمان روی ستون فقرات گل یأس
یک نظر اجمالی بر سير تکاملی مکاتب گوناگون ادبی          
نشان ميدهد که شعر نيز مانند سائر شقوق هنر، زادۀ                
شرایط عينی و ذهنی جامعه بوده و بر یکدیگر اثر                     
متقابل دارند و شعر یک هستی جامد و تغيير ناپذیر                   
. نبوده با ارتقا و انحطاط جوامع پيوند ناگسستنی دارد             

لذا نو آوری و تازه گرائی الزمۀ موجودیت شعر در                 
ليکن اندیشه های نا سالم و      .  ادوار مختلف تاریخ ميباشد   

ترکيبات نا مأنوس و غير قابل فهم و خالف دستور                     
زبان نه تنها خدمتی به زبان نميکند بلکه اساسات و                   
اصول زبان را مخدوش نموده راه را برای هذیان                      

اگر زبان برای     .  گویی و یاوه سرایی هموار ميسازد          
اهل آن به حيث افزار فهميدن و فهماندن مورد نياز                    
است، نباید اراجيف نا مفهوم که هيچ پيامی با خود                      
ندارند و معادل نثر بی معنا است بنام شعر نو مجال                   

آنانيکه دست اندر کار اشعار به                 .  پذیرش پيدا کند      
اصطالح نو هستند، نه تنها باید مطالعه و درک عميق             
از اشعار کالسيک گذشتگان داشته باشند بلکه با                         
برخورد علمی نقادانه از آن مایه بگيرند، در غير آن با           
آفریدن مخلوقات ذهنی بی ریشه و بيگانه، چنان بالئی           
برسر زبان دری خواهند آورد که ابعاد آن با فاجعه یی            
که هالکو و تيمور، بر سر اقاليم شان آوردند، قابل                      

 . مقایسه نخواهد بود
 )ادامه دارد                                      (

 

 قرائت شده در شب شعر سيمينار
 نور محمد تابش:                                          نگارنده

 سخني در بارة شعر دري

 ، صفحهء نهم ١٣٨۴آیينه، سال هشتم، ثور 

 :   گزارشگر               مصاحبه با
 فرهود.      م                                                  

 احمد يما شيرزاد
 ژورنالست جوان احمد یما شيرزاد از والیت کندز جهت                 ٢٠٠۵در ماه فبروری      

یک کورس یکماهه به آلمان آمده است و اینک مصاحبۀ کوتاهی که با وی انجام                         
 .یافته، خدمت خوانندگان آیينه تقدیم ميداریم

ژورناليست جوان، آقای شيرزاد، من نميخواهم که شما را از چندین جهت                   :  سوال
سوال پيچ نمایم، آیا ممکن است که بدون تکرار سوال اندر سوال، شما از وضعيت                  

 فعلی کندز، خاصتًا از وضعيت فرهنگی شهر تان بما معلومات بدهيد؟
راستش من نيز خسته ام و چند صد کيلومتر را طی کرده ام تا از جرمنی به                  :  جواب

هالند رسيده ام و من نيز ميخواهم به همين یک سوال شما جواب ارائه کنم که  ده ها                   
 .سوال را احتوا کند

از برکت اوضاع جدید بعد از سقوط طالبان، کندز یک تلویزیون دارد که نشرات                      
کابل را نيز منعکس ميسازد، یک رادیو بنام رادیو ُذهره که به همت شش نفر زن                       
افغان از باشندگان کندوز فعال شده است که رادیوی به تمامی معنا زنانه است و به                   

این رادیو را موسسه امپکس           .  مشکالت و برنامه های ویژه زنان می پردازد                  
 .کانادایی و انترنيوز حمایت مالی ميکنند

که مسایل فرهنگی    "  نگين"در مورد نشریات باید عرض کنم که یک ماهنامۀ بنام                

صدای "را برای جوانان نشر ميکند به کمک جرمنها تأسيس شده و دیگر نشریۀ                       
 ..که در برگيرنده مسایل سياسی، اجتماعی و فرهنگی " آزادی شمال

که از طرف جوانان به نشر ميرسد و یک نشریۀ کامًال آزاد                      "  وطن غ "نشریه  
 .است، چون برخی از نشریات زیر تأثير این و آن قرار دارد

که هر ماه به نشر ميرسد، از طرف مدیوتيک آلمان تغدیه ميگردد               "  تيراژه"نشریه  
 .فعًال به شکل ماهنامه فعال است. که کهن ترین نشریه کندز است" کندز"و نشریۀ 

انجمن شاعران و     "باید گفت که جامعۀ مدنی در کندز نيز سرایت کرده است،                          
، "انجمن هنرمندان  "،   "مرکز همبستگی جوانان پيام آورافغانستان          "،   "نویسندگان

" مرکز فرهنگی فکران  "،  "مرکز فرهنگی دوشيزگان جوان   "،  "انجمن سينماگران "
این انجمن ها و اتحادیه ها همه فعال         ".    ، مرکز فرهنگی الهام   "مرکز فرهنگی کندز  

 .اند و با شور  شوق کار ميکنند
کورس ها نيز در شهر ما موج ميزنند، کورس های بی شمار انگليسی ،کمپيوتر،                     

 ...علوم، خوش نویسی، سواد آموزی 
باید اضافه کنم که در ین سه سال حدود صد مکتب به شکل پخته و اساسی اعمار                         

در .     شاگرد دارند   ١۴۵٠٠٠ مکتب در کندز فعال است که              ٢٠٠شده و بيش از        
انستيتوت تحصيالت عالی،     .  مرکز کندز هشت ليسه پسران و دختران فعال اند                   

انستيتوت تربيۀ معلم، ليسه تجارت، ليسه زراعت و مدرسه عالی تخارستان، همه                   
 .پر از معلمين و محصلين اند

یک، من فعًال به حيث ژورنالست در           :  در خاتمه دو حرف دیگر را اضافه ميکنم            
مرکز همبستگی جوانان پيام آور            "رادیوی صدای آزادی و مسئوول فرهنگی                  

 و  FAVONدر کندز مصروفم، دو، خوشحالم که با فدراسيون هالند                 "  افغانستان
 مالقات کردم و صدای شما را به جامعۀ کندز خواهم             FAROEفدراسيون اروپایی   

 .رساند و به اميد رابطۀ عميقتر با دو فدراسيون ، دستت را ميفشارم
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Mevrouw  Janny Beekman in 
Afghanistan  
Tijdens de emancipatiegolf, zet ik mij al jaren in voor de 
vrouwen-vredesbeweging (Vrouwen voor Vrede/
www.vrouwenvoorvrede.nl). 
Tijdens de drie keer dat ik meedeed aan een 
Wereldvrouwenmars tegen Armoede en Geweld merkte ik 
al dat vrouwen uit conflictgebieden de solidariteit en de 
steun vanuit de rest van de wereld nodig hebben om aan 
hun emancipatie verder te werken. 
Tijdens een driemaandelijks verblijf, van oktober 2001 tot 
januari 2002, als waarnemer van 
mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden 
(www.unitedcivilians.com) zag ik de wel heel moeilijke 
positie van vrouwen in deze samenleving. 
Vanuit mijn werkzaamheden binnen het 
vluchtelingenwerk ben ik in contact gekomen met 
vrouwen (en mannen) uit Afghanistan. Door 
omstandigheden kreeg ik de gelegenheid om in augustus 
2004 af te reizen naar Afghanistan.  
Daar hoorde ik in de vele gesprekken die ik had, dat 
vrouwen smachten naar vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. 
In de 'Vrouwentuin' had ik een gesprek met een 
psychologe, een sociologe en een juriste (alledrie 
Afghaans). Ook zij gaven aan dat er erg veel huiselijk 
geweld is tegen vrouwen en dat er voor vrouwen zonder 
man of andere opvang nauwelijks 
overlevingsmogelijkheden zijn.  
Deze drie vrouwen konden van de UNHCR tenten krijgen 
om vrouwen op te vangen. Maar tenten zijn 's winters 
koud en niet erg veilig. Ze wilden liever een huis, maar 
hebben geen geld. 
Toen besloot ik om me in Nederland in te zetten voor de 
financiering van een opvanghuis voor vrouwen. En daar 
ben ik nu hard mee bezig. 
Gelukkig heb ik enkele mensen gevonden die met mij 
meedoen en zeer ter zake kundig zijn. 
Dat doen we bij grote organisaties, maar ook willen we 
proberen 2500 mensen in Nederland (Europa) te vinden 
die vier jaar lang voor iedere maand â‚¬ 1 (of meer 
natuurlijk) willen storten op onze rekening. Dan hebben 
we de maandelijkse exploitatie rond en het salaris voor de 
medewerksters daar. 
Janny Beekman,    e-mail: janny.beekman@wanadoo.nl  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 FAROE قطعنامة سيمينار
 ٢٠٠۴ دسمبر ١٢ – ١٠

سيمينار انتخابات، حقوق شهروندی و تجزیۀ قومی                           "
 "روشنفکران

این سيمينار در انستيتوت تماس قاره ها در شهر سوستر                   
برخ هالند با شرکت بيش از صد تن شخصيت های ملی،                   
سياسی، فرهنگی و اجتماعی عمدتًا جامعۀ مهاجرین افغان             
مقيم کشور های اروپایی و مهمانان از کشور های امریکا و           
کانادا و از داخل ميهن عزیز ما به دعوت و ميزبانی                             
فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم اروپا، تدویر                 

 .یافت
سيمينار در شرایطی تدویر مييابد که کشور عزیز ما در                    

تحوالت شگفتی که    .  مرحله ای حساس تاریخش قرار دارد        
طی سه سال گذشته در سرزمين ما اتفاق افتاد، یقينًا شرایط              
و فضای اميد توأم با وسواس را در ذهن و روان ما تداعی                
کرده و ميکند که از یکطرف پایان یک مرحلۀ سياه و                           
سهمگين را نوید ميدهد و از طرف دیگر صفحۀ آینده را                    

 .غباری از بيم و اميد فرا گرفته است
سرنوشت غمناک جامعۀ ما طی سه دهه گذشته با تجاوز                   

اما فضای جدید سياسی      .  تفنگ، تریاک و ترور رقم خورد        
که در آن دموکراسی و صلح توسط جامعه جهانی به                            
افغانستان پيشکش شده است، ضمن اینکه اميد های فراوانی          
را نسبت به آینده بر انگيخته، به دليل اینکه چهره ها و                          
مهره های اصلی سه دهه خشونت وکشتار جمعی و                              
غارتگران سرمایه های ملی همچنان بخشی از سرنوشت               
آفرینان جامعه ما محسوب می شوند ما را به شدت نسبت به             
آینده مردم خود و دموکراسی پيشکش شده، بيمناک ساخته               

 .است
در این سيمينار پس از بحث، گفتگو و تأمالت دقيق علمی                 
سخنرانان و اندیشمندان دعوت شده نکات ذیل را به عنوان              
نتایج این اجالس تلقی نموده و آن را به عنوان نکات                              
برجسته و مهم به مردم، جامعۀ خود و نهاد های ذیربط ملی             

 :و بين المللی تقدیم می نماید
همراه با اوضاع مغشوش کنونی، تجزیه قومی روشنفکران          
و گرایش به خون و تبار مزید بر علت گشته، راه خروح از             

 .بحران را بيشتر از پيش مشکل تر ميگرداند
از این جهت ضرورت و آرزومندی در ین رابطه چنين                     

است که روشنفکران از تبار گرایی به اندیشه فراگير ملی                
در جهت رسيدن به آزادی، دوکراسی و جامعۀ مدنی یعنی              
عبور از رعيت به شهروند، از رسيدن به اتحاد اقوام، ملت             
باوری و ایجاد یک دولت پایدار دموکراتيک گام گذاشته و              
بدینوسيله، مردم را که در زندگی روزمره بسوی وحدت                  

 .گام ميگذارند، بسوی آرمانهایشان همراهی نمایند
در حاليکه مدعيان دموکراسی و جامعۀ مدنی در سرزمين              
ما از تحقق و تأمين حقوق شهروندی دم ميزنند، بخش قابل              
مالحظه ای از شهرواندان مهاجر افغانستان، باکمال تأسف           
از حق شهروندی شان در انتخابات ریاست جمهوری                         
محروم شده و روند عادی اوضاع نشان می دهد که این                       

ما شرکت کنندگان این            .  محروميت تداوم خواهد یافت           
سيمينار خواهان تأمين حق شرکت در انتخابات پارلمانی                 
 .برای پناهندگان افغان مقيم اروپا، امریکا و آستراليا هستيم

در حاليکه ادعا می شود تمام حقوق مدنی، سياسی و                             
اجتماعی زنان در افغانستان از سوی دولت جدید تأمين                      
گردیده است، اما واقعيت های منعکس شده در قوانين مدنی            
و اقدامات عملی متصدیان امور نشان می دهد که دم زدن                 
از حقوق زن همچنان به عنوان ابزاری برای دست یابی به             

اگر سخن از     .  قدرت مورد سوء استفاده قرار گرفته است            
تساوی حقوق شهروندی برای زن و مرد مبتنی به خصلت              
حکومت دموکراتيک است، پس این برابری باید در تمامی             
عرصه ها از جمله تقسيم عادالنه فرصت ها، اشتغال، سن              
ازدواج، حق انتخاب همسر، حق تقاضای طالق و تمامی                 
حقوق انسانی و شهروندی که دولت نسبت به شهروندان                   

 .متعهد است، اعطاء گردد
از آنجایيکه قرار است طی چند ماه آینده ملت افغان به پای                
انتخابات پارلمانی برود، ما به عنوان بخشی از شهروندان             
کشور خویش، همصدا با سازمانها و نهاد های بين المللی                 
شدیدًا نگران تکرار تجربه قبلی مبنی بر اوضاع نامساعد                
امنيتی، شرایط نابرابر مشارکت بر اساس حقوق شهروندی          
و نقش زورمندان جنگساالر و مافيای مواد مخدر در                           
انتخابات نمایندگان مجلس ملی، ما را به شدت نگران                          

 .ميسازد
غير سياسی کردن دانشگاههای کشور زیر هر بهانه یی                    
انکار حق شهروندی محصالن بوده و چنين محدودیتی با                 

 .جدیت محکوم ميشود
  ميالدی ٢٠٠۴مصوب سيمينار دسمبر 

       منعقده شهر سوستربرخ، هالند
                                                        لونا ولی

  د سيمينار گزارشFaroeد 
ون              "  دراسي و ف ن ول ه لسم     "   په اروپا کی د ميشته افغانان د  ل

و ی         ٢٠٠۴ نه تر دولسم د دسامبر       ٢٠٠۴دسامبر   وری ی  پ
و            " سمينار د    کران ف ن انتخابات، د شهروندی حقوق او د روش

ه               "   قومی تجزیه  رخ پ ر ب نوم تر الندی په هالند کی د سوست
 . په هوتل کی دایر شو.K. der. Kار د 

ولو اروپایی هيوادنو    "   فارو" په دی کنفرانس کی د       و له  غ
ه                 ان ن ت انس نه برخه اخيستی وه او له کانادا ، امریکی او افغ
ی                   ه ی ار ت ن ي ی وه چه سم ون ک و شخصيتونو گ انگ هم 

ی وه ه ورک  .بين المللی ب
ان،                               ت انس غ زداده احسان اهللا د اف ار کی شه ن ي م ي په دی س
م                          يال طرزی ه رمن ل ي ان او م انست غ شهزدادگی اندیا د اف
و             وادون ي و ه ی وه له سلونه دـيروکسانو له مختلف گمدـون ک

 .نه په دی یسمينار کی برخه اخيستی وه
ه             ی ورځ دی برنامی معرفی او د ميلمنو  دی سمينار لوم

درایسون                .   راغالست سره پيل شو    ار دی ف ن ي او صبا د سم
ه                       وگ ه رسمی ت ار پ ن ي رئيس محترم ستانه گل شيرزاد سم

ارو " پانيسته او د     دا                   "   ف م ، او ه ی ورک دو گزارش ئ د دن

رنگه نورو ميلمنو هم پخپل وار سره          
کو           ون خپل ليکونو ولوستل چه د لوست

 :نومونه دادی
ی،             ورزای د ن دکتور محترم جان محم
رم           حت ی، م دکتور محترم اسداهللا آصف
رم                      ت ح ی، م ان ل دی د گ م ح م
د آصف           داکترروستائی، محترم محم
ش،                 اب د ت ور محم رم ن ضعيفی، محت
زداده       دکتور غالم محمد انصاری، شه
ی               ئ زادگ ان، شه ت انس غ احسان اهللا د اف
ه د            ون اندیا د افغانستان او بعد له لوست
که         ي حاضرینو سوالونه ته په دموکرات

ل شول  .فضا کی حـوابونه ورک
اخره شپه د موسيقی او شعر وه چه               
ه           رهود وک رم ف . گردانندگی ئی محت

او په دی شپه محتر م وطنيار، محترم           
ه                    م ي ه ل غل ي هدوی ، پ قانع ، محترم م

رم                      حت رخۀ م قی ب وسي ل او دم الهو دخپل شعرونه ولوست
زاده        .   داکتر صفی وهاب مخکی ویوړله     او په دومه شپه شه

م د                ان ه احسان اهللا د افغانستان او شهزادگئی اندیا د افغانست

ارو " داکتر لعلی او داکتر گردیزی په رنگ د            خاری    "   ف ت اف
اکل شول   و          .   رهبران و ن م په پای کی د سمينار جمعبندی ميل

 .ته وړاندی او د سمينار قطعنامه تصویب او ليکل شو
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 آیينه
دهء             ن اه ن ای پ ه نشریهء رسمی فدراسيون سازمان

 افغان در هالند
 احد عزیز زاده: مؤسس

 محمد شاه فرهود: مدیر مسئوول
 .آیينه تحت نظر هيأت تحریر انتشار می یابد

ات                       ظری ًا ن زام ن نشر شده ال ي مطالب ومضام
د           ن فدراسيون انجمن های پناهند گان افغان در هال

ن وارده         .    را ارایه نميکنند  ي آیينه از نشر مضام
 .که بدون نام نویسنده باشد معذرت ميخواهد

ز موجب                    ان عزی ي گ ن ره ا ف همکاری قلمی شم
 .غنای بيشتر جریدهء آیينه ميگردد

 :کمپيوتر و صفحه آرایی
 

 ،هالند“شاهمامه”بنياد نشراتی 
 

 : شمارهء تليفون
 

31 (0) 64 1375 638 
 : ایميل

shahmoama@yahoo.com 
shahmoama@hotmail.com 
www.shahmoama.4t.com  

    

 :وجه اشتراک ساالنه
 

  یورو١٢: در هالند و اروپا
  یورو١۵: خارج از اروپا

  یورو٢: قيمت تک شماره
 

ه                ان را ب راک ت شما ميتوانيد وجه اشت
جمن            ون ان شمارهء پست بانک فدراسي
 :های پناهندگان افغان در هالند بفرستيد
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