
  یکرزحامد  اداره ت دریمسوول عدالت و، تیحاکم، قانون
  قیحقا ارقام و ی یینھآ در یت کرزیعملکرد حاکم

  بخش اول

  )صباح(استاد 

 
، مرض، فقری، آوارگی، نا امنی، رانیو، کشتار، جنگی، میتنظ یخواھ زوری، نظم یبی، قانون یبی، عدالت یب

 یبی، جنگ ساالریی، گو زور، مواد مخدری، زبان و یو مذھب یضات قومیتبعی، افراط ییادگرایبن، فساد اداری

 یتھایمحروم نگھداشتن ملی، اداره دولت قدرت و یچنگل بخشی، کالن پول یتاراجھایی، مصلحت گرای، تیکفا

ھ یمھ لویخ در یماشھ کش و یقانون شکنیی، زورگو و(، تشنجی، شخص و یغصب امالک دولت چپاول و، تلفخم

آرام و خوش  یسالھاست کھ دامن جامعۀ را فراگرفتھ و زندگ، گریو دھھا مشکل د )انتخابات جرگھ پس ازتشنج در

  . است ین کرزیت ننگیجھ حاکمیھمھ نت ومردم کشور سلب نموده  را از

 در نموده و داین ادامھ پیت امیحاکم د درین پروسھ پلیا رواج داشتھ و کشور در ان درازیسال یط نقض حقوق بشر

شوروی سابق و پس از آن در دوران  یت اردویبا موجود، سیر صعودی بھ خود گرفت م ھایظتنی شاخ جنگ

اما نقض حقوق . تداوم یافت یسالھای اخیر با ھجوم نظامیان خارج امارت طالبان و در، جنگ ساالران ینبردھا

افغانستان ، وکراسیتثبیت کننده نظام دم مقطعی کھ کشورھای مدعی برقراری امنیت و در شرایط فعلی و در بشر

 در. ھمھ مورد توجھ و تأمل مردم و محافل حقوق بشری است موضوعی است کھ بیش از، را اشغال کرده اند

 برافراشت و سر یگریران کننده دیو و یمنف یده ھایبلکھ پد نقض حقوق بشر شوربختانھ نھ تنھا یت کرزیحاکم

افزاش تلفات غیرنظامیان و ، حکومت ناتوان، اکمیت قانوننبود ح! یبل. کشاندیم یبھ نابود پود جامعھ راو  تار

نھادھای عدلی و قضایی و  یتفاوت یب، زنان خشونت در برابر، دست داشتن شماری از مقامات حکومت با فساد

 نجایدر. بھ شدت نگران کننده ساختھ است کشور از عواملی است کھ وضعیت حقوق بشر را در، شکنجھ زندانیان

  . ن مواردیم دریدار یمرور ختھیگر جستھ و

  کردند بی برادرم کردند اسیر فاجعھ ھای مکررم، برادران تفنگدار

 را ببستند و آنگاه  میدست و پا

 کردند برای سنگ زدن کبوترم

  بھ من بستند سوی جھان را چھار
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 بعد چون شکوفھ پرپرم کردند

 دادند م گرگ ھایمزدورانھ تسل

 چپاول برھنھ ترم کردند و بھ چور

  دند یخند زدند و یزخم تبر و ریت با

 . ھمھ پیکرم کردند خون آلوده تر

  
ی استمداران مردمیس و یب وطنپرستان ملیاست کھ نص ین تحفھ یتر ماندگار اعتماد مردم بزرگترین سرمایھ و

  . گردد و این سرمایھ بی بدیل بھ تدریج در گذر زمان و بھ سختی و با تالش صادقانھ بھ دست می آیدیم

ھن دوست انباشتھ می شود و یم ت وطنخواه ویروزھا و ماھھا و سالھا می گذرد تا اعتماد مردم نسبت بھ یک شخص

دادن صداقت و تالش مردم مدارانھ از اعتمادی کھ بھ  ک زمامدار این است کھ در مسیر فعالیتھا با اصل قراریھنر 

  . توسعھ و گسترش آن بکوشند تدریج بھ دست می آورد بھ خوبی حراست و حفاظت کنند و برای

می تواند آثار خوب و مثبتی بر حاصل کار ، ھن دوستانھ ھمراه با عملکرد صادقانھیحس م خدمت مردم پسندانھ و

  . را بھ اھدافش تسھیل کرده و تسریع ببخشد یت ملیک شخصیداشتھ باشد و دستیابی 

تواند آثار منفی آن   عمومی نمی شود بلکھ می تطابق نداشتن عملکردھا و شعارھا نھ تنھا موجب گسترش اعتماد

، لذا یکی از بزرگترین وظایف دولتمردان وطنپرست. جبران ناپذیری را وارد سازد ھ ھایروز لطم  بھ روز

  . ی اجتماعی دستخوش آسیب و نابودی نشود پاسداری از اعتماد عمومی بھ روشھای مختلف است تا این سرمایھ

 - گوارباتی -طاھری -جوگی -قزلباش -ترکمن -ازبک - ھزاره -كیتاج -پشتونن آ کھ در یافغانستان کشور

 -یھودی -قرغیز -زوری -سیگ -مغول -موری -مونجانی -محمدی شیخ -عرب -تایمنی -تیرابی -گوجر -براھوایی

فیروز  -فارسی -روشانی -میش مست -پیکراغ  -تیموری -قارلیق -سنگلیچی -قپچاق -جت -اشکاشمی -شیغنانی
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-جاللی -بلوچ -ارموری -نورستانی -ملیکی -وانگ واال - ایماق -جمشیدی –غوربت-واخی -قزاق -پاراچی -ھیکو

 انتھا وین چند سال نسبت خیا یط داشتند و یمل یھمکار و یاریھم و یباھم یزنده گ، ھندو - کوتانا -تاتار

وطنخواھانھ  یکار م بایدواریامنده یده آیگرد خدشھ دار یمل و یوطن ین ھمبستگیا یحدود تا ھا یروزگذران

 وی خواھ یسال است کھ نسبت کرس یمتاسفانھ سالھا. دیمایبپ اش را یاصل یروند یمل یارین ھمیزمامداران ا

 یاجنب و یگانھ طلبیب، رنگین ب ویفری، اکاریر دروغ وی، م بازیتنظ حزب وی، چپاولگر و یدزدی، قدرت طلب

مردم سرنوشت گروھھای مختلف سیاسی مھم ت یاکثر یبرا، بردن و کشتن بستن و یت خواھیمل قوم وی، پرست

فریبنده معاملھ صورت گرفتھ  عزت آنھا با عناوین مختلف زیبا و و آبرو سر نیست چون بارھا و بارھا بر نبوده و

و  ھوسھای گوناگون افراد و گروھھای مختلف نظامی تنھا قربانی امیال و مقاطع مختلف مظلوم و و مردم در. است

منتھا ھرگاه . آنھا تغییر مثبتی صورت گیرد مشقت بار سیاسی شده اند بدون اینکھ در زنده گی سراسر پریشانی و

قربانی می  می کنند و ھمھ ضرر سر منافع و بھ دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ بیش از بر گکھ جن

ھا و قدرت طلبی ھای رجال سیاسی خویش  خواھیکوران حوادث ھمواره باید تاوان خود  مردم ھستند کھ در، شوند

 و یمیت تنظیحاکم از ن اداره بعدیارزش تر یب کاره ویب از یکیافغانستان  ینھ فعلیکاب حکومت و. را بپردازند

  . شودیاعتماد جامعھ نسبت بھ آن کاستھ م از و یارزش مل از روز گذشت ھر است کھ با یطالب

  یھا گر ارگانیھا و د  وزارتخانھ  لھیوس  بھ  یخارج  یھا  برد كمك خورد و. یركایو ب  یستان  رشوت،  یفساد مال

د یتول  بھ ناتو و  ییكایعسكر امر  ھزاران  ر چشمیز در یروزیفرماندھان د و  سران. مجدد اعمار  كند بودن و  یدولت

 صدر مجدداً در وطن را  كھ  بوده  مشغول یثروت مل عامھ و ییچپاول دارا و چور و  نیروئیھ  ی  سابقھیب  و تجارت

 یم  ادھا در گلو خفھیفر،  انیب  یبر آزاد  یمبن  یوجود ادعاھا با. اند  قرار داده  نیروئیھ  د كنندهیتول  یھا كشور  ستیل

 ید روبرو میو تھد  تفنگ کوب و را دارند با لت و  شان  رسازشكارانھیغ  ابراز نظرات  جرئت  كھ  یگردند و آنان 

ز باال ین  یجھان  در مطبوعات  شان  ھمدستان و  و اقارب  قدرت  سران  اتیجنا  یبو  یگاھگاھ  كھ  نیوجود ا با. وندش 

  . دھند  یم  چپاول مردم ادامھ و بھ چور و  ییرسوا  نیا  بھ  یتوجھ  نیكوچكتر  ھا بدون  نیرد اما ایگ  یم

، را درلبھ پرتگاه قرار داده است فساد اداری کشور در ومواد مخی، چپاولگری، رشوت ستان و فسادی، توجھ یب

، ھ جاتیقر مردان خانواده را از جوان و صدھا ھزار یسرنوشت یب یکاریب و یگرسنگ و یقحط و یاوضاع کنون

 ین المللیچنگال قاچاقبران ب در و، کاشانھ می کنند ولسوالیھا و حتا شھرھا برای پیدا کردن لقمھ ی نان ترک خانھ و

 نیروی جوان را در کمتر. اند مختلف گرفتار یزندان کشورھا و بند ا دری و اینان غرق درآ نفر و صدھا ریاس

 . بھ دغدغھ اصلی مردم تبدیل شده است، اطراف می توان یافت کھ ھنوز باقی مانده باشند و پیدا کردن نان شب

ل سالح یم برد كھ از یكار م بھ یمحلفرماندھان  كا در مورد آن دستھ ازیاست كھ آمر یساالر اصطالح جنگ

 ت آنھایز و تقویھ طالبان وارد جنگ شود بھ تجھیم گرفت علیكا تصمیآمر یھنگام. ندینما یگ خواھند زندهیم

برھم خورده گی وضع اجتماعی  زم ویایجاد انارش نفع خویش را در و بقا تفنگداران جنگ ساالر. دیمبادرت ورز
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فقط  و سود خویش را دینمایانھ محمذبو یتالش ھا نگھداشتن اوضاع صدد بی ثبات ھمین جھت پیوستھ در از، دیده

  .نندیب یتفنگ م نگ وج فقط در و

دولت . انھ میزنندیماجراجو تمام عرصھ ھا دست بھ اقدامات خائنانھ و در، سرکوب مردم اغوا و بھ منظور آنھا

ھ یارا یارقام ظاھر در یول، فنا داد را بھ باد الرون ھا دیلیدست گرفت کھ م یسالح را رو یپروسھ بنام جمع آور

  . دھدید میرا بھ مرد م نو یکاذب یھا ید واریگردد کھ ام یم

 یان کشورھاینظام پنجاه ھزار و ت صدیوجود موجود ک دھھ بای ش ازیگذشت ب آتش با و افغانستان سرزمین دود

داد یھمچنان ب یزیقوم ستی، چپاولگری، م آزارمردی، بار و بند یبیی، زورگوی، عدالت یب، فساد، مختلف جنگ

ی، اسیسی، حضور نظام و یبانیو پشت "ین المللیجامعھ ب" "کمک" اردھا دالریلینظرداشت م در ملت با. کندیم

 یگروپ و یمیون تنظیائتالف و "یدولت کرز"اما  و را داشتند شتریانتظارات ب، "یجامعھ جھان" یاجتماع و یاقتصاد

  . سرخورده نموده اند د ویام نا عمآل ھمھ را یوزگذرانر و یکم کار با

ش یافتھ بلکھ بطور نگران کننده ی رو بھ افزایل نھ تنھا کھ کاھش نیمسا یبعض یحت و ادی وجود داردیمشکالت ز

کنون موفق نبوده و کشت و قاچاق مواد مخدر ھمچنان رو بھ  تا مبارزه با مواد مخدر امر دولت در. بوده اند

ن گزارش مھم بھ یخواھد کھ ا یده گرفتھ و میون مستقل حقوق بشر را نادیسیدولت گزارش کم. استش یافزا

از ھیچ ، کدام برای سرکوب طرف مقابل ھر یربان گلبدین و مسعود و، نیروھای سیاف. شود کامل سپرده یفراموش

د کھ ھمھ آن را بھ شھرھای کابل در ظرف چند روز بھ ویرانھ ای شباھت پیدا نمو. وسیلھ ای دریغ نمی کردند

باران مرمی و راکت و ھاوان می ، از آسمان و زمین. جنگ دوم جھانی تشبیھ می نمودندذبمباران شده ای بعد از

این تنظیم ھا می  یرانیاذو کابل بھ فرمان باداران پاکستانی. خون فرزندانش غسل تعمید می دیدندذکابلیان در. بارید

بیش از ، خورد بودند و ھمچنان سرگرم زد، این ھمھ خونریزی و چور و چپاولرھبران بی توجھ بھ ذسوخت و

گوش و بینی مردم را بریدند و بر فرق شان ، بر زنان و دختران و پسران تجاوز نمودند، کابلی را کشتند ۶۵٠٠٠

نکرد و  چرت رھبران تنظیم ھا را خراب، غارت و بی ناموسی قتل و این ھمھ خون ریختھ شده و، میخ کوبیدند

پا بھ  چھار با دو پا داشتند و دو پای دیگر قرض نموده و، خ شان بھ کابل ھجوم آوردندیزمانی کھ طالبان برای ِتوب

  . پنجشیر فرار نمودند

در پست ھای حساس و ، بھ کابل یورش آوردند ۵٢پناه بی  در و کایت آمریحما، زمانی کھ دوباره با کمک ناتو

را در خاطره ھای مردم زنده کردند و برای اینکھ جنایت ھای  جنایت خون و یسالھا کلیدی دولت جابجا شدند و

ھشتم ثور را بھ عنوان جشن پیروزی جھاد نامگذاری نمودند و برای این کار ، شان را از اذھان مردم زدوده باشند

خزده بھ نظاره ھمھ سالھ ملیون ھا دالر را خرج مصارف جشن می نمایند و با چشمان کلوخی و وجدان ھای ی

رھبران تنظیم ھای ھشت ثوری چنان بی چشم و حقیر اند کھ . ویرانی ھایی می نشینند کھ خود عامل آن بوده اند

  . برای رسیدن بھ پست و چوکی حاضر بھ ھر نوع معاملھ و پستی اند
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 بایکابل ز کشانده و خون دفاع را بخاک و یب گناه و یانسان ب ھزار ھشتاد پنج تا حدود شصت و تکاران کھ دریجنا

 سواد کھ از یبھ اشخاص یبزرگ نظام یرتبھ ھا یاعطا. ل نمودندیارواح تبد شھر را بھ شھر رانھ ویبھ و را

نشانھا و مدالھا بھ ، القاب یاعطا. ندارند یآگاھ چگونھیھ یاسیاز حداقل فھم سی، مات عسکریتعل ازی، اول

 یافراد ب ین و تقررییتع. خود ندارند با یگریکارنامھ د رکشو حق مردم و ت دریجنا انت ویخ کھ جز یاشخاص

متاسفانھ . یمھم دولت یدر پست ھا. . .  سالحدار و جنگ ساالری، دزد و قاچاقچ، قاتل و آدم کش، سواد و کم سواد

 یاست جمھوریر یت ھایمعاون یندارد بلکھ پستھا ملت حضور ینده واقعینھ نھ تنھا نمایکاب ن ویجمع معاون در

م کھ یدید ما. شودیم میروز تقسید یمیاران تنظین یوزارت دفاع ب را در یدیکل یھا یچوک و یدارات استخباراتا

حكومت  ند كھ كرزى سال ھایبرخى مى گو. ادى بھ جنگ ساالران كردیش توجھ زیخو ینھ ھایكاب س دوات درییر

نند عاقبت یل اكنون مردم منتظرند كھ ببیدلن یبھ ھم. گر فرصتى براى جلب اعتماد عمومى نداردیکشور اكنون د بر

بھ کجا ، ده اندیلم یت ملیامن یاست عمومیر داخلھ و، دفاع یوزارتخانھ ھا نھمھ تفنگ داران کھ دریدولت با ا

  . کشانده خواھد شد

است کھ اگر دولت بھ  یھیبد. رود یروز بھ روز خراب تر شده م، تیدھد کھ امن یھا نشان م ینظم یو ب یریدرگ

در . دینخواھد رس یابیبھ کام، بازسازی و نوسازی یق پروسھ ھایدر تطب، ق آمده نتواندیفا ین مشکل اساسیحل ا

ن یب شده و مردم ایسالھ تخر یدر دوران جنگ س، آن یو اقتصاد یاجتماع یر ساخت ھایکھ تمام ز یکشور

ت یدارند؛ امن یباز ساز یکار در راستا د بھیاز شدین، شیآبرومندانھء خو یقادر شدن بھ گذران زندگ یبرا، کشور

  . دیآ یران دولت ضرورت شماره اول بھ حساب مذو سرزنش سران روزگ

در ، گریالزم د یار مشکل خواھد بود تا حرکت ھایعاجل مرفوع نگردد بس ن مشکالت بطوریکھ ایدر صورت

این چوکی . ردیصورت بگی، ضرور یداواریمجدد و قادر ساختن مردم بھ پ یایو اح یباز ساز یعرصھ ھا

اکنون ، کشتھ اند ده و برای حفظ آن ھزاران انسان بی گناه رایچوکی چسپ بر، ده سال تمام ش ازیپرست کھ برای ب

کابل در آتش سوخت و ، مسعود در زمان حاکمیت ربانی و. امنی و فساد اداری در افغانستان حرف می زند از نا

چشمھا را کشیدند و ، بر دختران پاکدامن تجاوز نمودند، سمل نشاندنددزدان مسلحش مردم را بھ تماشای رقص ب

تعدد و تداوم . خواھد بود یت جنگ ساالران ختم دولت وین باشد کھ تداوم حاکمیمطم یکرز. گوش و بینی بریدند

دولت انفجارات و انواع بی امنی ھا در کشور واقعیت تلخی است کھ از سپیده دم ، قتلھا، سرقت ھا، اختطاف ھا

 . در دولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی بھ اوج خود رسیده است، موقت آغاز شده

خود   سابقھ  یب  شیافزا،  افراد مسلح  توسط  یاجبار  د و ازدواجیتھد، تجاوز شماریب  حوادث،  زنان  ھیعل  خشونت  ادامھ

 نا  احساس،  دخترانھ  مكاتب  سوزاندن، نفرستند  مكتب  ھخود را ب  ھا تا دختران  لید فامیتھد،  زنان  یو خود سوز  یكش

فحشا ندارند   بھ  آوردن  یو رو  ییجز گدا  یا  چاره  كھ  ییھا وهیو ب  زنان  شیافزا،  از خانھ  رونیدر كار ب  زنان  یامن

  . كشور ھستنددر كل  یمسلح وجود دارد كھ عامل نا امن یل سالح نزد گروپ ھایھم اكنون دھھا ھزار م. . . و
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ن حاال یھم. افتند  یت چگونھ اتفاق میقتل و جنای، ریدرگیی، ھمھ زورگو نیپس ا، شده باشد یورآاگر سالح جمع 

. . . و یاسالم یحركت ھای، وحدت اكبر، افیاتحاد س، نظار یشورای، ت ربانیجمع، نیحزب گلبد یم ھایتنظ

 یسرگروپ ھا و بعض. ار دارندیل سالح در اختیك دھھا میھر  یمیھ تنظیان و قوماندانان امنیوال، كامالً مسلح بوده

. خود را حفظ كرده اند یسالحكوت ھا یز شركت داشتھ ولیم ھا در دولت نین تنظیفرماندھان و مسووالن ا از

ر یر و سایمانند لعل و الجورد بدخشان و زمرد پجش یمتیق یقاچاق و فروش سنگھا، جنگساالران قاتل با استخراج

  . دھندیش ادامھ میخو ین دزدیثانھ بھ ایشرمانھ و خب یشد کھ ب مھ سال ھایار کراحج

ی کھ ھنوز ھم ھزاران مشکل از فقر یاما از آنجا. افتندیھ ھنگفت دست ینھا با قاچاق الجورد و زمرد بھ سرمایا

نده داشتھ یفزا رونمرزی موجیآوارگی و مھاجرت ھای درونمرزی و ب، خشکسالی، دستییتھ، اقتصادی تا گرسنگی

قبران افت تا قاچاین زودی نخواھند یبا تاسف مردم مجال آن را بھ ا، کران مردم ھمچنان ادامھ داردیو رنجھای ب

ً رھزنان و چپاولگران آثار ق و معادن کشور را بھ استنطاق بکشند و از آنھا حساب  یمتیاموال عامھ و مخصوصا

گر با استناد بر یجنگ و دشواری ھای جاری مملکت و از سوی د طیکطرف با سوء استفاده از شرایاز . رندیبگ

آنھا باز ھم بھ ھمان اشتھای ، ز دولت مرکزی و مسلط بر اوضاع سراسری وجود نداردینکھ درافغانستان ھنوز نیا

ل نموده وبھ حسابھای جاری و پس انداز در بانکھای شرق و غرب یف و میی عامھ را مانند گذشتھ حیسابقھ دارا

بعھده  یغرب یرا تا چند قبل در کشورھا یھ ملین سرمایفروش ا یندگینما یھ کنونیازمقامات بلند پا یتعداد. زودنداف

و ھنوز کھ ھنوز است . دندیو مقام گرد یصاحب کرس ییایح یو ب ییده درایبا د یداشتھ و با استقرار دولت کرز

  . دھندیادامھ م یھ ملیق سرماو قاچا یدزد یعنین یفھ ننگین وظینھا با فکر آرام بھ ایا

 در مجلل یخراش ھا می گویند کھ خانھ ھای بزرگ با زرق و آسمان، تاراج شده خستھ ازجنگ و، مردم مظلوم

چند  قصرھای شاھانھ و در دولت می باشد و یمل یچپاولگر ر فساد اداری ویناپذ ات نمونھ انکاریوال تخت ویپا

ن یچپاول یاد می شوند و بھ نظر مردم کسانی مالک ا و بنام قصرھای چور کشور ره کننده درینات خیمنزلھ با تزھ

 کھ مردم آن را، اکثریت این خانھ ھا در شیرپور اعمار شده اند. جنایات و فساد اداری دست دارند قصرھا اند کھ در

تیشھ ، گفتھ مردم اعمار خانھ ھای مجلل و بلند منزل ھا بھ غصب زمین ھا و. مسما نموده اند پور چور چور و شیر

ثروتمند شدن . باشند طالبان را دستھ می دھد و آنھا مردم را تشویق می کنند کھ از چنین یک حکومت فاسد متنفر

خارجی شرایط را برای  و یداخل یت شرکت ھای امنیتی و انجوھایکجانب و حاکمیچپاولگر از  شھ ویتعداد فساد پ

زیرا نرخ خانھ ھا بیش از حد بلند ، برای مردم امکان پذیر نیستداشتن خانھ شخصی ، مردم ناممکن ساختھ است

  . رفتھ است

حقوق  تھیكم شمار و مكرریب یراپور ھا، یان جنگین قربانیات وارثیبھ شكا نظر انت ویخ ن فساد ویباوجود ھمھ ا

چ یھ از قدرت تفنگبا  ان درازیسال یكھ ط یو تفنگساالران و آنان یكاران جنگتیجنا، دینماینشان م کھ خاطر بشر

 در ده ویلم یدولت یپستھا ده اند درینورز ابا كشتار ملت یحت چپاول و و چور یزارآمردم  ظلم و و یینوع زورگو

راه ، شھرھا یمحاصره اقتصاد ،اتیوال کابل و راکتباران شھر، نان با قتل عام مردم مظلومیا. ک اندیقدرت شر
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، پول و ثروت یپناه بھ اعراب برا یب وه ویروش ھزاران خانم بف، تجاوز بھ ناموس مردم و یعفت یبی، ریگ

 دنیخ كو بیم، ن شھریا دفاع یب یھشتاد ھزار اھال پنج تا شھادت مظلومانھ شصت و كا بل و یبایز ب شھریتخر

لواطت اطفال  رقص مرده و، ھا دنیخ کشیم چھار، ھا یزاب پاشیت، ھا سوختاندن نریکانت در، ھا دنینھ بریس، ھا

 بخاطر تکاران رایجنا ك ازی ھر ین عدالت اجتماعیتام ید برایدولت با، گریات دیصدھا جنا معصوم مظلوم و

 شکش نمودن پول ویپ برعکس با و دادهیم قرار ییقضا و یعدل گردیمورد پ، كھ انجام داده اند یاتیجنا ھا و انتیخ

  . نان سپرده استآآلوده بھ چنگال خون  ده رایبت دیسرنوشت مردم مص، قدرت

  
ع گذشتھ در كابل و یفجا -دستان خون آلود«را تحت عنوان  ییصفحھ  ١٣٣سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش 

ن یا. ب داده استیا مطلع از حوادث ترتیو  ینینفر شاھد ع ١٥٠شتر از یو مصاحبھ با ب یط» یعدالتیراث بیم

ز ین یدولت كرز یبرا یشنھاد ارزنده ایچند پ، ذكر كرده یات جنگینان جیرا بعنوان متھم یگزارش نھ تنھا افراد

شتر یبلكھ ب، ر جنگھا و اشتباھات ندانستھیجھ اجتناب ناپذین دوره را نتیا یھا یتخط، گزارش. ارائھ نموده است

ً ایا. داندیرھبران و فرماندھان گروه ھا م یعمد یو چشم پوش یر قانونیجھ اعمال غینت ز دولت ن سازمان ضمنا

ی، و افغان ین المللیاز قضات ب یك محكمھ اختصاصیس یخود و تاس ییستم قضایافغانستان خواستھ تا با اصالح س

ات گذشتھ ین جنایرا بقول آنان اگر عاملیت كند زید حمایایتكاران گذشتھ بعمل میكھ جھت محاكمھ جنا ییاز تالش ھا

ن سازمان ھمچنان از دولت تقاضا دارد تا یا. شوند یگرید اتیرود كھ مرتكب جنایاد میمجازات نشوند احتمال ز

 یرا امروز تمامیرد زیدست گ یرو ین حقوق بشر از مقامات دولتیمتھم یبركنار یرا جھت بررس یساختار

ن یبھ ا یعكس العمل دولت كرز. برند یكامالً مصون از مجازات بسر م یمل یتحت نام آشت یات جنگین جنایمتھم

  . ردیگ یات تمام دوره ھا را در بر نمیا جنایبود كھ آن را ناقص خواند كھ گون یگزارش فقط ا

است كھ  یبانھ ایعوامفر یھا از جملھ شگرد یو مشاركت مل یمل یت و ثبات و آشتیچون امن یھمچنان بھانھ ھا

اطر برد بخ یبفرض اگر دولت كرز. دھدیتكاران نشان میبھ محاكمھ كشاندن جنا یكامل دولت را برا یلیم یب

م خود یھ دارند تا پا از گلیا نزد مردم و جھان دوسیكھ گو، فان و ترساندن جنگساالرانیخود در برابر حر یغاتیتبل

در عزل ، شین دولت را در وعده ھایكنند چون ا ینھ مردم بھ آن باور م، ردیبگ ین گزارش را جدیا، دراز نكنند
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دھند چون آنان یش راه میخود تشو یو نھ ھم جنگساالران برا، دش كردنیان بطور كامل آزماینھ و والیو نصب كاب

بنام دندان  یزین دولت در دھان خود چیده اند كھ ایبھ دقت گشتانده و فھم یھم دست خود را در دھان دولت كرز

در  ین حركتیسالھا دولت را چنان مرعوب ساختھ كھ كوچكترن یاشتریب یرد و طیندارد تا جنگساالران را محكم گ

 . تواند یبرابر آنان كرده نم

ون مستقل حقوق بشر حفظ یسیدولت و كم یگانیسال در با یسالھا ین جنگیھ متھمینست كھ دوسیپس قدر مسلم ا

سبب خواھد شد كھ نامش بعنوان مدافع  یتكاران جنگیدرمورد جنا یبرخورد منفعل کرز. خواھد شد تا خاك بخورد

  . خ با حروف برجستھ نقش گرددیحافظھ تار در ذھن مردم و یتكاران جنگیسرسخت جنا

ھنوز شانھ بھ شانھ رییس ، افغان را بھ کام مرگ فرستاده اند اکثر جنگساالران سھ دھھ اخیر کھ صدھا ھزار

این جنگساالران یکجا با طالبان و ، جمھور ظاھر می شوند و آنگونھ کھ سازمانھای تحقیقی آمریکا اعالم کرده

حاکمیت قانون ھم فقط در شکل . اختیار خویش دارند صد قلمروی افغانستان را در زھفتاد دررھبران قبیلھ ای بیش ا

خانواده را  صدھا و، امنی شده اند ن سالھا قربانی نایا یط نظامی ما ھزاران ھموطن غیر و. . . چیزی بیش نیست

  . خون نشانده اند ک وبھ خا، برای تامین امنیت ما آمده اند بھ اصطالح گلولھ ھای نیروھای خارجی کھ

با رفتن طالبان فقط چھره . ندینما یبردن و نابود شدن زنده گ، بستن، کشتن شھ باید ھمیده باین مردم ستم دیا ییگو

قنداق ، بردن و کشتن، جنگ و تفنگیی، اد گرایشھ بنیاندی، محل یاست ھایس، کار روزانھ برنامھ. عوض شد

 ین زندانینکھ ایا یک، یبا دو تفاوت یول، ان داشتیدر زمان طالبان جربھ زندان انداختن ھمان بود کھ ی، کار

ر دستار ییگانھ ھا صورت گرفت و دوم تغیب یان و در زندان ھایگناھان بھ خارج یم دادن بیساختن و بردن و تسل

صفت کھ  رش بازھم ھمان دزدان نوکیدود منشانھ خو یاست ھایان با سییکایآمر. بھ پکول و کاله پوست و چپن بود

ل نموده یرانھ و کابل را بھ غمخانھ تبدیکھ شھر را بھ و یپکول پوشان فرار ییکایآمر و یبا دو پاسپورت افغان

توانست  یبت بار بود کھ استعمار میشھ تنھا اھرم مصیپ رھبران فساد یجاه طلب. دیجان مردم گردان یبودند بال

درآورده  یفین ملک الطواینھا کشور را بصورت سرزمیا یواھانت و خودخیخ. دینما ین راه از آن بھره برداریدر

ن یش پوستھ و پاتک و زندان و کشتارگاه ساختھ از ایخو یبرا یگوشھ فرمانده؛ گروه؛ سردستھ و گردنکش و در ھر

ک دھھ ی ش ازیب یگر ھمھ معتقد شده اند كھ كرزى در طید. ش گذاشتندیرا بھ نما ت خودیحاکم ق قدرت ویطر

 گردد کھ از یکشور یراھ بستھ و پندکش را و د باریبا و گر فرصت براى جلب اعتماد عمومى نداردید، حكومت

تخت کشور کھ در یکابل پا. ک دھھ راپس بدھدین یشگاه مردم حساب ایبھ پ ای و ده بودیسانت گردید بھ قندھار آنجا

ھفتھ مورد حمالت  ھر مصئون نمانده و، اھ یاز گزند نا امن زیوجود دارند ن یو خارج یشمار داخل پر یروھایآن ن

  . رندیگ یر راکت قرار میو ف یانتحار

است کھ اگر دولت بھ  یھیبد. رود یروز بھ روز خراب تر شده م، تیدھد کھ امن یھا نشان م ینظم یو ب یریدرگ

در . دیواھد رسنخ یابیبھ کام، بازسازی و نوسازی یق پروسھ ھایتطب در، ق آمده نتواندیفا ین مشکل اساسیحل ا

 یبرا، ب شده و مردمیسالھ تخر یدر دوران جنگ س، آن یو اقتصاد یاجتماع یر ساخت ھایکھ تمام ز یکشور
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 یحسابدھ ت ویامن، مجدد دارند اعمار و ید بھ بازسازیاز شدین، شیآبرومندانھء خو یقادر شدن بھ گذران زنده گ

  . دیآ یورت مبرم بھ حساب مضر یقوماندانان جھاد و، مھایرھبران تنظ، سران دولت

 كھ مسئول بوده و یت كسانیدوره مسئوول از یریگ  نھ ساختن حسابیج و نھادیترو یو مطلوب است كھ برا یمنطق

ده یرس و شده در دفاع و حفظ حقوق بشر  ز اقدامات مؤثر و حسابین بھ صورت عاجل گام برداشتھ شود و، ھستند

  . ردیكشور صورت بگ ینده و فعلیده با حفظ مصالح و منافع آافتھ و پراكنی  ات سازمانیبھ جنا یگ

ک قدرت یشر گریكبار د، یتفنگ ساالران جان دوباره گرفتھ، كایآمر یروھایسقوط طالبان و با ورود ن بعد از

 یذ یكشورھا گان ویھمسا از یرا اگر برخیز، است یخارج یروھایعھده ن ھمچنان بر، مھم رین تقصیا. شدند

 یخارج یکشورھا از ین ھا بھ نفع برخیجان گرفتن دوباره ا امروز شاھد رشد و، كردند یا را كمك نمن ھیا، دخل

 آنگونھ کھ ادعا میکنند بر ضد تروریزم میجگند اشغالگر یروھاین الزم است تا نیا بر بنا. میو بھ ضرر مردم نبود

ھا  یمردم ثابت شود كھ خارج یلھ براین وسیدتا ب. ندینما یبرخورد قاطعانھ و جد، چپاولگران با تفنگ ساالران و

  . را دارند یواقعا قصد بازساز

با صراحت اعالم كرد كھ  یول، اش اعتراف كرد   یو ادار یاد در دستگاه حكومتیبھ فساد ز بارھا جمھور  سیرئ

 یكرز. نددحكومت بب در یجار یفسادھا یبرخ یکشور ناچار است چشم خود را رو یبقا و اداره نسب یدولتش برا

خود را بھ  یھا  شد سالح  یچ وجھ حاضر نمیھ بھ یفرماندھان قدرتمند محل از یكی -دیگویدگاھش میھ دیتوج در

چ یما ھ. وجود آورده بود  تحت كنترول خود بھ ینواح را در یفراوان یھا  یامن  عمال نا ل دھد ویتحو یدولت مركز

ن شد كھ دولت یجھ مذاكره ایم و نتیگرفت م بھ مذاكره با اویتصم، میداشتن یآن فرمانده قدرتمند محل برابر در یا  چاره

. ز كنندیپرھ یامن  جاد نایھرگونھ ا از مذكور یروھایعوض ن بپردازد و در یھزار دالر بھ و یماھانھ س یمركز

  چاره یركزخورند كھ دولت م  یفراوان بھ چشم م مختلف کشور ینواح ن نوع فرماندھان متمّرد دریواقع از ا در

  . ونددیپ ین صورت آنھا بھ دشمن میا ریدرغ بھ آنھا ندارد و یدھ  جز باج یا

تاراج کابل بانک کھ رسانھ ھای خارجی سرمایھ گزاری و تاجران  چپاول وی، اداره فعل یھا یشھکار گرید از

 یسئوالن اتحادیھ تاجران افغانروزنامھ فایننشل تایمز بھ نقل از م را از ابعاد مختلف بھ بررسی گرفتھ اند و افغان

در دوبی نوشتھ است کھ ساالنھ حدود ده میلیارد دالر توسط تاجران در دوبی و افغانستان رد و بدل می شود شماری 

  . آگاھان معتقداند کھ بیشتر این پول ھا بجای اینکھ در داخل کشور سرمایھ گذاری شود از افغانستان خارج میگردد

نوشتھ است امروز دوبی بھ یک مرکز تجمع ثروتمندان افغانستان تبدیل شده  یمقالھ  ز درروزنامھ فایننشل تایم

. سرمایھ داران افغان در بزرگترین شرکت ھای ساختمانی و تجارت ملکیت در دوبی سرمایھ گذاری کرده اند. است

ل بانک است کھ بالغ بر دوبی متعلق بھ شیرخان فرنود رئیس کاب تجارت ملکیت در بزرگترین سرمایھ گزاری در و

افغانستان بھ دوبی آمده احتمال دارد  برخی از تحلیل گران معتقد اند مقدار پول ھای کھ از، دوصد میلون دالر میشود

 این روزنامھ در. ستین پول منابع آنھا نامعلوم نیا یگریاما مقداری ھنگفت د، پول ھای قانونی باشد مقدار کی

در دوبی شمار زیاد افغانھا » شایستھ«رک رمضان ھر شام در رستورانت نو تاسیس ادامھ نوشتھ است در ماه مبا
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می  برای روزه افطار جمع می شند و درگرد میز افطار رستورانت شایستھ دردوبی کھ ھرنوع غذای افغانی افطار

شرکت . دکردند کھ این رستورانت بھ خانواده صافی تعلق دارد کھ شرکت ھوایی صافی نیز از آن ھا می باش

غرب افغانستان  زمانی قراردادی طالبان در برادران صافی کھ متعلق بھ پسران صوفی قدوس ھراتی میباشد و

مارک  لحاظ مادی رشد چند صد برابر و بی سابقھ نموده حاال مالک ھوتل صافی لند دھھ اخیر از ظرف دو. بودند

روغن کم کیفیت شایستھ  و آالتکننده آھن  اردبزرگترین و مالک خطوط ھوایی صافی و، کابل بزنس سنتر در و

  . افغانستان میباشد در

یکی از . این روزنامھ ھمچنان نوشتھ است کھ یک تعداد دیگر این تجار کسانی ھستند کھ در کابل بانک سھم داشتند

ن ھرکسی او می گوید با بھ قدرت رسیدن طالبان در افغانستا. آن ھا برادر رییس جمھور کرزی محمود کرزی است

بھ گفتھء او فضای تجارت در . کھ پول داشت کشور را ترک کرد کھ شمار زیاد آن ھا بھ دوبی نقل مکان کردند

او می افزاید در آن وقت تجارت در افغانستان در حال رکود قرار داشت و . دوبی با سھولت ھا ھمراه می باشد

این روزنامھ خانواده ثروتمندی دیگر . پا و یا دوبی بروندتاجران راه دیگر نداشتند بجز از این کھ بھ امریکا و ارو

یک خانوادهء ثروتمند دیگر کھ در تجارت ھای مختلف در دوبی دست دارد . نیز معرفی کرده افزدوده است را

تحت ریاست میرویس عزیزی در » عزیزی انویست منت«خانوداه عزیزی می باشد کھ شرکت آن ھا بنام 

ی بنام نخیل جبل علی کھ جزایر خود ساخت در بحر بوده و قیمت ترین منطقھ دوبی بھ بزرگترین شرکت ساختمان

اما شرکت نخیل بھ خاطر رکود اقتصادی در دوبی با مشکالت . سرمایھ گذاری کرده است، شمار می رود

م شرکت تجارتی عزیزی ھوتک کھ مالک عزیزی بانک ھم می باشد در واردات نفت بھ افغانستان سھ. روبروست

دوبی بھ مرکز دیگر تجارتی افغان ھا تبدیل شده ، شماری از کارشناسان اقتصادی با این وجود بھ باور. عمده دارد

نزدیک ترین سیستم . تیودور کاراسیک می گوید، خلیج انستیتوت تحقیقاتی شرق نزدیک و ھمین حال مدیر است در

می تواند قانونی باشد اما یک ، پول کھ بھ این جا می آید .ساده برای افغانستان در دوبی می باشد بانک داری فعال و

ن روزنامھ یک تعداد از تاجران یبھ نوشتھ ا. رشوت و اخاذی بدست آمده است، مقدار آن از درک قاچاق مواد مخدر

اکنون می خواھند کھ تجارت ھای خود را دوباره در ، افغان کھ جای پای خود را در دوبی مستحکم کرده اند

آن ھا را  یاما فساد اداری و رشوت ستان، انتقال بدھند تان نیز احیا کنند و یک مقدار پول ھا را بھ کشورافغانس

از سوی دیگر با داخل شدن بھ افغانستان پای آن ھا در یک ماجرا و یک نزاع سیاسی کشانیده . مایوس می سازد

اند و این پول دیگر بخشش بھ شمار نمی  شماری از تجار تاکید دارند کھ از پرداخت رشوت خستھ شده. می شود

  . بلکھ یک اقدام تحریک آمیز و تھدید آمیز برای تاجران می باشد، رود

 نزدیک بھ شصت در، اد یک نظر سنجی انجام شده ازسوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحدیبن بر

و این در حالی است کھ ، اد دولتی دست بھ گریبانندصد مردم افغانستان می گویند کھ در زندگی روزمره خود با فس

رییس اداره . معضل بیکاری تأکید می کنند صد بر در صد آنان بھ مشکالت امنیتی و پنجاه دو چھار در پنجاه و

ممکن است کھ  غیر، می گوید کھ بھ گفتھ شرکت کنندگان در این نظر سنجی، مبارزه با فساد و جرایم ملل متحد
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و این امر نھ صرفاً یک تصور عمومی بلکھ امری ، از خدمات دولتی برخوردار شوند تداخت رشومردم بدون پر

 ھ ویقر ١۶٠٠ شھر و ١٢نفر در  ٧۶٠٠این سند بر اساس مصاحبھ با . بوده است کھ افراد آن را تجربھ کرده اند

  . ل متحد تھیھ شده استاز سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان مل، کشور در سراسر یعالقدار

داده است کھ در بیشتر موارد از آنان بھ صراحت درخواست پول شده  تیک نفر آن رشو، تبعھ کشور دو ھر از

بر . دالر می رسد ١۶٠ساالنھ بھ ، وطن تھیھ کنندگان این گزارش می گویند کھ متوسط پرداخت رشوت در. است

افغانھا دو و نیم میلیارد ، کسالی یدر ط. دالر است ۴٢۵، ستاناساس گزارشھا عاید سرانھ ناخالص ملی در افغان

  . صد عاید ناخالص ملی است سھ در ست ویدالر رشوت داده اند کھ این مقدار پول تقریبا معادل ب

صد مصاحبھ شونده  پنج در ست ویحدود ب. بزرگترین ناقضان قانونند) خود از(، ھمچنان بیشتر مجریان قانون و

صد دیگر بھ بخش ھای قضایی  اقل یکبار بھ پولیس و مقامات محلی و ده در ر سنجی گفتھ اند کھ حدگان در این نظ

ساختار قدرت ھای سنتی در افغانستان را بھ ، نتایج این گزارش نشان می دھد کھ پول. در دولت رشوه پرداختھ اند

ملل متحد می گوید کھ عدم اعتماد بر نھاد رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان . فساد آلوده می سازد

  . ھای دولتی در ارائھ خدمات باعث شده تا مردم بھ جھات دیگر از جملھ عناصر ضد دولتی رو بیاورند

کشور را بھ سرطان تشبیھ کرده و گفتھ است کھ برای جلوگیری از چنین وضعیتی و پیش از  تھدید وجود فساد در

دست بھ اتخاذ تدابیر قاطع بر اساس کنوانسیون مبارزه با ، باید کرزی، بدل شود آن کھ بھ بیماری عالج ناپذیری

  . فساد اداری سازمان ملل متحد بزند

. کھ مردم از این ناحیھ بیشتر رنج می برند - دیگویکرزی موجودیت مشکالت در نھاد ھای عدلی و قضایی م

م بھ منظور حل و فصل دعوای شان بھ سیستم اطمینان مردم بر این نھاد ھا باعث شده است کھ آنان ھنوز ھ

  . عنعنوی رو آورند

دلیل کھ ھنوز ھم مردم در دھات و شھر ھای کشور بھ روش ھای عنعنوی و رسوم اجتماعی برای بھ دست آوردن 

عدالت و حل و فصل قضایا مراجعھ می کنند این است کھ نھ حکومت توان فراھم آوری آن عدالت را دارد و نھ ھم 

  . گی بھ موقع می شود رسیده

  اش با رویترز می  رئیس دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحددر مصاحبھ، ھمچنان وری فدوتوف

در جھان است  تریاک کننده افغانستان بزرگترین تولید. افزایش یافتھ است ٢٠١٢گوید تولید تریاک نسبت بھ سال 

این ، وضعیت در حال بدتر شدن است. کند شود و بھ تامین مالی طالبان کمک می از آن ساختھ مین کھ ھروئ

این کشور را ترک  ٢٠١۴ھنگامی کھ نیروھای خارجی در پایان سال . کننده است میدا اموضوع آشکار و بسیار ن

افغانستان نیاز بھ کمک بیشتری برای مبارزه با کشت خشخاش دولت ، در نبود پول و نیروھای ھوایی آنھا، کنند

ای و سالمت مردم در   آورند و پایداری منطقھ  مواد مخدر ھزینھ نیروھای شورشی را فراھم می. خواھد داشت

 . کنند  تھدید می، ترین میزان اعتیاد در جھان را دارد افغانستان را کھ باال
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 این چالشی چند. یافتھ فراملی دارد  ای فساد و سایر اشکال جرائم سازمانافغانستان ھمچنین زمینھ مساعدی بر

در غیر این صورت بدون حمایت . وجھی است و الزم است کھ ما با آن بھ عنوان مشکلی جدی برخورد کنیم

دولت این خطر وجود دارد کھ این کشور در ادامھ این روند بھ یک ، توجھ بیشتر  ھای قابل بدون کمک، المللی بین

 . تمام عیار بدل شود (narco-state)مواد مخدر 

ای از این   ھای گسترده  پس از گذشت تقریبا دوازده سال از تھاجم نیروھای بھ سرکردگی آمریکا بھ افغانستان بخش

افتاده بھ شدت بھ حمایت نیروھای خارجی  ھنوز در نواحی دور یکشور تحت کنترول طالبان است و نیروھای داخل

اما آمریکا و ، فقط نقش آموزشی و مشورتی در افغانستان داشتھ باشد ٢٠١۴ ناتو قصد دارد پس از ھ استوابست

 . اند  اظھار نظر نکرده، متحدانش ھنوز درباره شمار دقیق نیروھای کھ در این کشور باقی خواھند ماند

ھا و  شمار فزاینده حمالت و دستگیری اما، اراده سیاسی برای مقابلھ با مشکل مواد مخدر در افغانستان وجود دارد

  . کنی مواد مخدر تا بھ حال نتوانستھ است جلوی این موج در حال گسترش را بگیرد  ھا برای ریشھ تالش

حرکت در مسیر جایگزینی ، ھا  وانستند اقتصاد جایگزینی در افغانستان ایجاد کنند با وجود ھمھ تالشنتھا  یخارج

 . االھای قانونی سخت استبا ک تجارت مواد غیرقانونی
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