
 

 ها را  جاى  تٌْاز جاًا  چرب   زتاى  تَ

 ًاتْاى ها را دلخػک خْظ کي  ضالمتَ 

 

 "!" حسٌیاسّ" ّصثاس" تمذین ّ تکشین سالم تَ دّستاى هؼظن ّ هکشم هحتشم  
 

 تِیَ ّ تذّیي : پیکار
 

" جٌاب" ّ " صاحة"،ُیچ کذام ضوا ّاژٍ  هؼزّسم اص ایٌکَ دس تشاتش ًام ُا ّ تخلص  

ًگشفتن، دس صْستی  کَ ُش دّی ضوا تشای هي هاًٌذ سایش سّضٌفکشاى  سا تَ ًگاسش 

 هحیظ ضغٌاى تذخطاى افغاًستاى، اص ضاهخ تشیي سطح سضاّاسی ّاژٍ " صاحة" ّ

" جٌاب"، تشخْسداس تْدٍ ایذ ّ تشای ُویص خْاُیذ تْد. اها اهشّص تشجیح دادم تا تَ 

ّ تاالتش  طِشی، ُن کیص ّآئیيت، ُوْطي، ُوگًَْ سادٍ ّ پیادٍ تا ضوا هي حیث دّس

ًَ تٌِا دس دتیشستاى ُای سیاسی تکاس تشدٍ  ضذٍ ،  اص آى هي حیث  سفیك کَ ایي ّاژٍ

داسای جایگاٍ ػالی تْد ّ ٌُْص دس تاسیخ پش تاس ػمیذتی ّ تاّس ُای دیٌی ها ًیض  تلکَ 

ّ   داسای آسهاى  ُن ُست  ، ّ دس فشجام هي حیث افشاد ّ ضخصیت ُایی کَ تا ضوا

ُستین، هخاطة ُستن. تمذسات  هطتشک  

 ًسثت دلثستگی کَ ضوا ّ سایش ضغٌاًی ُا، تَ صتاى ، فشٌُگ، تاسیخ، ػمیذٍ ّ تِزیة 

هطالة  ًِایت اسصًذٍ  ّ  "،ضغٌاى" سیوای ، ُوَ سّصٍ دس سایت پش تاس ضاى داسیذ

هاسا دسخْس تْجَ الثال ًطش هی یاتذ کَ تذّى تشدیذ اسثاب هسشت ّ ضادهاًی ُوَ 

:" پشسطی دس صهیٌَ اًتطاس کتةپیاهی صیش ػٌْاى  دس ایي اّاخش. فشاُن هی ساصد  

تَ تاسیخ دّاصدُن دلْ سال   حسیٌی " حسٌیاس"، اص طشف هحتشم  ضغٌاًی"، تَ صتاى 

دّستاى ّ تاصدیذ کٌٌذٍ ُای سایت ضغٌاى هشلْم ّ گسیل  تشای  خْسضیذی، ،9831

کَ  یسٌذٍ هحتشم ایي ػثاسٍ سا تاصتاب دادٍ تْدًذ کَ دس ػثاسٍ فشجاهیي آى ًْ گشدیذ،

در فرجام از هحترم صثار ّ هحترم پیکار ّ ضایر دّضتاى قلن " : ایي چٌیي هیخْاًین 

تذضت خْاُع هیکٌن کَ گِگاُی تستاى غغٌاًی ُن تٌْیطیذ، تا ها ًیس تتْاًین 

" ًْغتي تستاى هادری را فراگیرین. خْاًذى ّ   

 تَ تاریخ" اظِار ًظر، ًَ پاضخ !" ، ثّاس ػٌْاًی سا صیش ًام تَ تؼمیة آى هحتشم ص

تشای دّستاى ّػاللَ هٌذاى تَ ضوْل ًگاسًذٍ لثالً رکش ضذٍ   ، 9831ترج دلْ  22

 فشستادًذ کَ دس فشجاهییي پاساگشاف آى ایي چٌیي تَ خْاًص هی ًطیٌین: 

، ّ در زتاى هادری اها حرف آقای پیکار، جذا از ایي اضت. ایػاى زتاًػٌاش ُطتٌذ" 

ُن دضت دراز دارًذ. هي ُن خْاُع خْد را تا درخْاضت غوا تْأم ًوْدٍ از ایػاى 

هیخْاُین تا هْضْع جاًاًَ ای ترای "ها ّ غوا" تَ غغٌی تٌْیطٌذ ّ تؼذ آیا ها ّ 

  غوا خْاُین تْاًطت آًرا ترجوَ کٌین یا خیر؟



تَ فشدی اسصش کن لایل ضْم، ّ  ُش گض ًیت ًذاسم تا کسی سا ًاساحت ساصم، یا ایٌکَ

یا ُن تا کسی دس تماتل غیش ضشّسی لشاس گیشم صیشا ایي خْد دس ضیشاصٍ اخاللیات 

ُوَ ها ّ ضوا، جایی ًذاضتَ ّ دس آیٌذٍ ُا ُن ًخْاُذ داضت. تٌِا هی خْاُن تگْین 

ایٌکَ، ًگاسش، خْاًص ّ پژُّص تَ صتاى ضغٌاًی ّ یا  آًگًَْ کَ دّستاى گفتَ اًذ 

 تلکَ هسؤلیت اخاللی، فشٌُگی ّاى هادسی، تٌِا ّظیفَ صثّاس ّ پیکاس ًیست، صت

 کَ ُوگاى تَ ایي صتاى سخي هیشاًٌذ ّ َپژُّطی ُش یک اص ضغٌاًی ُاست، آًگًْ

 –دس تشاتشش هسؤلیت هساّی ّ هطتشک داسًذ، طْسی کَ ُوگاى تَ  صتاى فاسسی  

 ذ، ّ تٌِا صثاس ّ پیکاس ًیستٌذ کَدسی  هی ًْیسٌذ، هی خْاًٌذ ّ تَ تحمیك هی ًطیٌٌ

دسی هی ًْیسٌذ. ّ اگش صتاى ضغٌاًی صتاى هادسی صثاس ّ پیکاس  –تَ صتاى فاسسی 

 است، ّ آًِا اص ضغٌاى ُستٌذ، لزا صتاى ُوَ ضغٌاًی است کَ دس ضغٌاى صًذگی تسش

هی تشًذ، ّ اص پیکاس ّ صثاس خْاُص هیکٌن کَ دیگش تایذ اص استؼواس ّ اًحصاس  

ى ضغٌاًی تٌِا ّاتستَ  تَ خْد، ُش چَ صّد تش هٌصشف ضًْذ لثل اص آًکَ ، فشآیٌذ صتا

لیام ّ جٌثص خْد جْش هشدهی کَ دس هصش تخاطش تش اًذاصی حاکویت اًحصاس 

گشای حسي هثاسک  پا تؼشصَ ّجْد گزاضتَ است، ها ُا  اص گضًذ  جٌثص خْد جْش 

ٌاًی کَ سالیاى دساص دس صیش ظلن ّ سُایی صتاى تیچاسٍ ضغهثاسصیي استمالل خْاُی 

 دس اهاى تاضین.  ّستن ها اًحصاس گشاى هحذّد اًذیص دس صًذاى لشاس داضتَ است، 

هحتشم صثاس ُوْاسٍ لطف هی کٌٌذ ّ اًساى ُا سا ّلْ ضایستگی ستایص سا ُن ًذاضتَ 

تاضٌذ، تَ تْصیف هی ًطیٌٌذ، ّ ایي ُوْاسٍ جض فشٌُگ اجتواػی،اخاللی ّ خاًْادگی 

س صتاى اى تْدٍ است، تٌذٍ سا ُن هي حیث صتاى ضٌاط ّ داسای صالحیت گستشدٍ  دض

ضاى است ّ ًَ صالحیت ّ ضایستگی هي، صیشا تسا  هادسی داًستَ اًذ، تضسگْاسی

افشاد صتاى داى ُستٌذ ّ لی صتاى ضٌاط ًیستٌذ کَ هي ُن دس ضواس آًِا لشاس هیگیشم. 

فِن هساّی داضتَ تاضین صیشا صتاى هادسی ُوَ دّم ایٌکَ تایذ ُوَ ها دس صتاى ضغٌاى 

ها ّ ضوا است، ّ ُیچ کذام اص ها ُا تَ ایي صتاى ًَ دسط خْاًذٍ این ّ ًَ  ُن ًْضتَ 

کشدٍ این.  تَ ّیژٍ هي تیچاسٍ ای کَ تَ سي دٍ سالگی ضغٌاى سا تشک گفتن ّ جِت 

سپشی ًوْدم.  سال سا دس آًجا 1. هذت اداهَ تؼلین ّ آهْصش سُسپاس فیض آتاد ضذم

کاتل ػضیض ضذم ّ هذت  داًطگاٍ  تؼذ آى جِت اداهَ تؼلین ّ آهْصش ػالی سُسپاس

سال سا دس ضِش هسکْ سپشی  7جا سپشی ًوْدم. تَ تؼمیة هذت  چِاس سال سا دس آى

سال هي حیث استاد داًطکذٍ صتاى ّ  98فشا آهْختن. تؼذ آى هذت  ًوْدم ّ صتاى سّسی

ای ّظیفَ ًوْدم، ّ دس پی آى تؼذ اص تغییش ًظام سیاسی دس ایف کاتل ٍداًطگا تادتیا

سال سا دس آى  7ضذم  ّ هذت  يتَ کطْس پاکستاى پٌاٍ گضی 9191افغاًستاى دس سال 

سُسپاس کطْس کاًادا ضذم ّ تا کٌْى دس آى  3008دس سال  سپشی ًوْدم. ّ دس فشجام 

) تذّر از اهیذ ّاسم  کَ ّاژٍ  ُا صًذگی سا تسش هی تشم.   جا تذّساص ضغٌاى ّ ضغٌاًی

تشخی ُا سا هتأثش ًساصد، صیشا ُذفن ایي است کَ تسا کساى دس ضغٌاى  غغٌاًی ُا(

ُستٌذ کَ تشای ضغٌاى ًوی اًذیطٌذ ّ ُستٌذ افشادی کَ تیشّى اص ضغٌاى ُستٌذ، اها تا 

 ضغٌاى ّ تا ضغٌاًی ُستٌذ. 



سال ػوش خْد سا دس تیشّى  64هذت اکٌْى لضاّت سا تَ ضوا هی گزاسم، فشدی کَ 

اص هحیظ ضغٌاى ّ ضغٌاًی ُا سپشی کشدٍ تاضذ، اص اّ ایي چٌیي تْلغ سا داسیذ؟ تِش 

 هلی ّ تیي الوللی  صتاى تتیطتش اص ُط شاف هیکٌن کَ صتاى داى ُستن  ّ تَاػتهي حال 

تگْین کَ هي دس ایي  صتاى ُا  صتاى ضٌاط  ُش گض آهادٍ ًخْاُن ضذ سخي هیشاًن، اها

 ُن ُستن، اها تا صشاحت هیگْین دس هْسد صتاى ضغٌاًی کَ صتاى هادسی ام ُست،ُیچ

 تا دس ُوکاسی دلیك تا دیگشاى، ػمة تواًن ّ تا ًِایت  گاُی تَ خْد اجاصٍ ًخْاُن داد

خضْع تایذ تگْین  کَ هي تیطتشیي سلن ًگاسش ُا تَ  صتاى ضغٌاًی سا داسا ُستن، ّ 

ى ُستٌذ کَ اخیشاً پایاى ًاهَ دکتْسی ام  سا دس هْسد ضایذ دّستاى کوی ُن دس جشیا

صتاى ُای ضشلی ایشاًی، کَ  صتاى ُای پاهیشی ًیض ضاهل آى خاًْادٍ ُستٌذ، تَ پایَ 

 سپشدٍ  ضذ.  ًطش تذست  دس سایت سیوای ضغٌاى ًیض کَ  اکوال سساًذم

تاى ضغٌاًی تَ چالص هی خْاًٌذ تا تَ ص سا  ًمطَ آخشی ایي است کَ دّستاى تشخی ُا

 هي هیگْین کَ چشا ضوا ُا ًوی ًْیسیذ تا ها ُا تٌْیسٌذ، تا آًِا ًیض هستفیذ ضًْذ.

" در زهاى حاکویت طالثاى ضارقی در اص آى تِشُوٌذ ضْین. یک ضْخی تیاد آهذ: 

 چٌگال طالثاى افتاد ّ تذّى تردیذ تایذ هجازات هی غذ. طالة تطرف ضارق دّر

ین. ضارق پرضیذ چرا؟ طالة گفت تا ترای دیگراى پٌذ خْرد گفت، غوا را  تایذ تکػ

هي پٌذ  ییذ تا تراػچرا دیگراى را ًوی کپص  گفت،غْد ّ دزدی ًکٌٌذ. ضارق 

  تښخښ کٌیت ()  غْد." 

دس اضتثاٍ تشخی اص دّستاى دس کجا است؟ ها داسین  ػواستی سا تَ ساختاس ًطیٌین، کَ 

 نیاد ّ الالم الصم ّ ضشّسی ًیاصهٌذ ُستفشآیٌذ ساختاس آى ُوَ ها ضغٌاًی ُا تَ هْ

 سیگ، ّ ّسایل ساختاس، خطت ، سٌگ، چْب، سین، ضیطَ، آب، گل، :ػثاستٌذ اصکَ 

کَ تایذ ُوَ سا داضتَ تاضین تا ایي ػواست صتاًی سا تساصین. اکٌْى پشسص اساسی ایي 

یذ خام تش اص ُوَ ایي خطتی کَ دس ساختاس ایي ػواست تکاس تشدٍ ضْد، تالاست کَ اّ

هی ساصد  نتاضذ ّ یا پختَ؟  ّ آیا سایش هشکثاتی کَ اسثاب ساختاس ایي ػواست سا فشاُ

سسن الخظ ّ یا ضیٍْ ًگاسش آى تطکیل  سا  تایذ داضت ّ یا خیش؟ لزا  سٌگ تٌای صتاى

آّاضٌاسی، ساختاس ضٌاسی، ّاژٍ هیذُذ کَ تذّى دس ًظش داضت، سایش الالم، یؼٌی 

 ثاس ضٌاسی، صتاى ضٌاسی ػوْهی، صتاى ضٌاسی همایسی، ضٌاسی، سیطَ ضٌاسی، ت

  صتاى ضٌاسی اجتواػی، یا جاهؼَ ضٌاسی صتاى، هْسفْلْژی، ًحْ ضٌاسی ّ غیشٍ

 الصهی اًذ. اص ایي سثة است کَ ُوَ ها، آًگًَْ کَ هحتشم صثاس دس ًْضتَ لثلی 

 تا دسضاى اضاسٍ تَ یک جٌثص ُوگاًی فشٌُگی ّ صتاًی ًوْدًذ، هسؤلیت داسین 

تِیَ ایي ُوَ ّسایل ّ هسایل کَ تاػث تِیَ ّ تذاسک ًخستیي خطت، ّ آًِن تا حذی  

ّ اگش اهکاى ًذاضت خطت خام ُن اگش اص خاک دسست تش تِیَ ّ تذاسک  خطت پختَ

دیذٍ ضْد،  دست تَ  الذام هطتشک ّ تا احساط هسؤلیت  دس تشاتش هشدم، فشٌُگ ّ 

 تش سش ایي ًیست کَ، چَ کسی تایذ ًْضتَ کٌذ تاسیخ لْم خْیص تضًین. اکٌْى حشف 

 ّ چَ کسی ًَ؟ ُوگاى تایذ تٌْیسٌذ ّ ُوگاى تایذ دس تِیَ ّ تذاسک ایي ّسایل داخل 

 کَ تَ ایي ػول ًیک ّ پسٌذیذٍ الذام ّسصیذٍ است،سا  الذام ضًْذ، ّ هٌِذط اصلی ها



 ل، فشم ، سلیمَ،گًَْ، ضکتَ ساختاس ػواست صتاًی ًَ تٌِا تطْیك ًوایین تلکَ، دس 

 آى کوک ّ یاسی ًوایین، تا تؼذ اص ساختاس ایي تؼویش کسی سًگ، استفاع ّ استمای

 ادػا ًکٌذ کَ ایي تؼویش ساخت، صثاس است، ساخت پیکاس، حسیٌی، حیذسی ّ یا 

تلکَ گفتَ تتْاًین کَ ایي ػواست صتاًی هحصْل هساػی هطتشک ّ  است، پاهیشصاد

است کَ تَ ) ّطي پُش است(، ادق، ّطي پشست ًَّ ُوَ ضغٌاًی ُای ص صادلاًَ 

صذق ، ّ ایي سشّدٍ صیثا ًیض دس تشاتش ُوَ ها جْاى تؼذی تَ ّدیؼَ گزاضتَ این ًسل

 ًوْدٍ تاضذ: 

 خػت اّل گر ًِذ هؼوار کج 

 کج   دیْار   هیرّد   ریاث  تا

 خذهت دّضت ػسیسم صثار تَ ػرض هی رضاًن کَ، فقط چٌذ رّزی را تراین 

 تِیَ کٌن ّ تؼذ  غغٌاًی ای را کَ غوا  پیػٌِاد  ًوْدٍ ایذ،تا هتي دُیذ  فرصت

ول ّ تطریغ جِت ترجوَ ّ ترگرداى تَ ُر کطی کَ الزم  داًطتیذ، جِت اجرای ػ

پرّضَ کاری، تطپاریذ تا تاػث آراهع خاطر دّضتاى گردد، ّ ُن تذاًٌذ کَ ها اگر 

ن. ّ ُن تایذ یاد آّر غذ کَ چٌذ رّز خْاضتَ تاغین ، تَ ُر زتاى هی تْاًین تٌْیطی

ّ تَ ضایت فرضتادم ّ ُن تطا   دّ غؼری را تَ زتاى غغٌاًی، ترگرداى ًوْدم قثل 

غؼرای ًازًیي هلک ّ هحیط ها ّ غوا تَ زتاى غغٌاًی ضرّدٍ ُای ًِایت زیثایی  

س دارًذ کَ دّضتاى هیتْاًٌذ هْرد کار ترد قرار دٌُذ، ّ از خْاًع ّ دکلوَ غاى، ًی

 هحظْظ  غًْذ.

 

  ُوػِری غوا پیکار

 

 

 

        

 

  

   

 

  

 


