ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ در ادارﻩ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی
ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐرزی در آﯾﯾﻧﮫ ی ارﻗﺎم و ﺣﻘﺎﯾق
ﺑﺧش اول
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ،زور ﺧواھﯽ ﺗﻧظﯾﻣﯽ ،ﺟﻧﮓ ،ﮐﺷﺗﺎر ،وﯾراﻧﯽ ،ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ،آوارﮔﯽ ،ﻓﻘر ،ﻣرض،
ﻓﺳﺎد اداری ،ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﻓراطﯽ ،ﺗﺑﻌﯾﺿﺎت ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣواد ﻣﺧدر ،زور ﮔوﯾﯽ ،ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻری ،ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ،ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﯽ ،ﺗﺎراﺟﮭﺎی ﮐﻼن ﭘوﻟﯽ ،ﭼﻧﮕل ﺑﺧﺷﯽ ﻗدرت و اداره دوﻟﺗﯽ ،ﻣﺣروم ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ،ﭼﭘﺎول و ﻏﺻب اﻣﻼک دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ،ﺗﺷﻧﺞ) ،و زورﮔوﯾﯽ ،ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ و ﻣﺎﺷﮫ ﮐﺷﯽ در ﺧﯾﻣﮫ ﻟوﯾﮫ
ﺟرﮔﮫ ﭘس ازﺗﺷﻧﺞ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت( و دھﮭﺎ ﻣﺷﮑل دﯾﮕر ،ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ داﻣن ﺟﺎﻣﻌﮥ را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ و زﻧدﮔﯽ آرام و ﺧوش
را از ﻣردم ﮐﺷور ﺳﻠب ﻧﻣوده و ھﻣﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧﻧﮕﯾن ﮐرزی اﺳت.
ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز در ﮐﺷور رواج داﺷﺗﮫ و اﯾن ﭘروﺳﮫ ﭘﻠﯾد در ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﯾن اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻧﻣوده و در
ﺷﺎخ ﺟﻧﮕﯽ ﺗﻧظﯾم ھﺎ ﺳﯾر ﺻﻌودی ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت ،ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت اردوی ﺷوروی ﺳﺎﺑق و ﭘس از آن در دوران
ﻧﺑردھﺎی ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ،اﻣﺎرت طﺎﻟﺑﺎن و در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑﺎ ھﺟوم ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗداوم ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷر در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ و در ﻣﻘطﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣدﻋﯽ ﺑرﻗراری اﻣﻧﯾت و ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧده ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺳﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را اﺷﻐﺎل ﮐرده اﻧد ،ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺗﺄﻣل ﻣردم و ﻣﺣﺎﻓل ﺣﻘوق ﺑﺷری اﺳت .در
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐرزی ﺷورﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﻠﮑﮫ ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ و وﯾران ﮐﻧﻧده دﯾﮕری ﺳر ﺑراﻓراﺷت و
ﺗﺎر و ﭘود ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد .ﺑﻠﯽ! ﻧﺑود ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ،ﺣﮑوﻣت ﻧﺎﺗوان ،اﻓزاش ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن و
دﺳت داﺷﺗن ﺷﻣﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر زﻧﺎن ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ و
ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ،از ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر را در ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .درﯾﻧﺟﺎ
ﺟﺳﺗﮫ و ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﻣروری دارﯾم درﯾن ﻣوارد.
ﺑرادران ﺗﻔﻧﮕدار ،ﺑﯽ ﺑرادرم ﮐردﻧد اﺳﯾر ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﺎی ﻣﮑررم ﮐردﻧد
دﺳت و ﭘﺎﯾم را ﺑﺑﺳﺗﻧد و آﻧﮕﺎه
ﺑرای ﺳﻧﮓ زدن ﮐﺑوﺗرم ﮐردﻧد
ﭼﮭﺎر ﺳوی ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻣن ﺑﺳﺗﻧد
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ﺑﻌد ﭼون ﺷﮑوﻓﮫ ﭘرﭘرم ﮐردﻧد
ﻣزدوراﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮔرگ ھﺎ دادﻧد
ﺑﮫ ﭼور و ﭼﭘﺎول ﺑرھﻧﮫ ﺗرم ﮐردﻧد
ﺑﺎ ﺗﯾر و ﺗﺑر زﺧﻣﯽ زدﻧد و ﺧﻧدﯾدﻧد
ﺧون آﻟوده ﺗر ھﻣﮫ ﭘﯾﮑرم ﮐردﻧد.

اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺗرﯾن ﺗﺣﻔﮫ ی اﺳت ﮐﮫ ﻧﺻﯾب وطﻧﭘرﺳﺗﺎن ﻣﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣردﻣﯽ
ﻣﯾﮕردد و اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯽ ﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ﮔذر زﻣﺎن و ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد.
روزھﺎ و ﻣﺎھﮭﺎ و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذرد ﺗﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت وطﻧﺧواه و ﻣﯾﮭن دوﺳت اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و
ھﻧر ﯾﮏ زﻣﺎﻣدار اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎ اﺻل ﻗرار دادن ﺻداﻗت و ﺗﻼش ﻣردم ﻣداراﻧﮫ از اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺣراﺳت و ﺣﻔﺎظت ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش آن ﺑﮑوﺷﻧد.
ﺧدﻣت ﻣردم ﭘﺳﻧداﻧﮫ و ﺣس ﻣﯾﮭن دوﺳﺗﺎﻧﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺛﺎر ﺧوب و ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑر ﺣﺎﺻل ﮐﺎر
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ اھداﻓش ﺗﺳﮭﯾل ﮐرده و ﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺑﺧﺷد.
ﺗطﺎﺑق ﻧداﺷﺗن ﻋﻣﻠﮑردھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﮔﺳﺗرش اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد آﺛﺎر ﻣﻧﻔﯽ آن
روز ﺑﮫ روز ﻟطﻣﮫ ھﺎی ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾری را وارد ﺳﺎزد .ﻟذا ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن وظﺎﯾف دوﻟﺗﻣردان وطﻧﭘرﺳت،
ﭘﺎﺳداری از اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﺳﺗﺧوش آﺳﯾب و ﻧﺎﺑودی ﻧﺷود.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷوری ﮐﮫ در آن ﭘﺷﺗون -ﺗﺎﺟﯾك -ھزاره -ازﺑﮏ -ﺗرﮐﻣن -ﻗزﻟﺑﺎش -ﺟوﮔﯽ -طﺎھری -ﮔوارﺑﺎﺗﯽ-
ﺑراھواﯾﯽ -ﮔوﺟر -ﺗﯾراﺑﯽ -ﺗﺎﯾﻣﻧﯽ -ﻋرب -ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣدی -ﻣوﻧﺟﺎﻧﯽ -ﻣوری -ﻣﻐول -ﺳﯾﮓ -زوری -ﻗرﻏﯾز -ﯾﮭودی-
ﺷﯾﻐﻧﺎﻧﯽ -اﺷﮑﺎﺷﻣﯽ -ﺟت -ﻗﭘﭼﺎق -ﺳﻧﮕﻠﯾﭼﯽ -ﻗﺎرﻟﯾق -ﺗﯾﻣوری -ﭘﯾﮑراغ  -ﻣﯾش ﻣﺳت -روﺷﺎﻧﯽ -ﻓﺎرﺳﯽ -ﻓﯾروز
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ﮐوھﯽ -ﭘﺎراﭼﯽ -ﻗزاق -واﺧﯽ-ﻏورﺑت– ﺟﻣﺷﯾدی -اﯾﻣﺎق -واﻧﮓ واﻻ -ﻣﻠﯾﮑﯽ -ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ -ارﻣوری -ﺑﻠوچ -ﺟﻼﻟﯽ-
ﺗﺎﺗﺎر -ﮐوﺗﺎﻧﺎ -ھﻧدو ،زﻧده ﮔﯽ ﺑﺎھﻣﯽ و ھﻣﯾﺎری و ھﻣﮑﺎری ﻣﻠﯽ داﺷﺗﻧد و طﯽ اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﺧﯾﺎﻧﺗﮭﺎ و
روزﮔذراﻧﯽ ھﺎ ﺗﺎ ﺣدودی اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ وطﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧدﺷﮫ دار ﮔردﯾده آﯾﻧده اﻣﯾدوارﯾم ﺑﺎ ﮐﺎری وطﻧﺧواھﺎﻧﮫ
زﻣﺎﻣداران اﯾن ھﻣﯾﺎری ﻣﻠﯽ روﻧدی اﺻﻠﯽ اش را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﮐرﺳﯽ ﺧواھﯽ و
ﻗدرت طﻠﺑﯽ ،دزدی و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ،ﺣزب و ﺗﻧظﯾم ﺑﺎزی ،دروغ و رﯾﺎﮐﺎری ،ﻓرﯾب و ﻧﯾرﻧﮓ ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ طﻠﺑﯽ و اﺟﻧﺑﯽ
ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻗوم و ﻣﻠﯾت ﺧواھﯽ و ﮐﺷﺗن ﺑﺳﺗن و ﺑردن ،ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺳرﻧوﺷت ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭم
ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت ﭼون ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑر ﺳر آﺑرو و ﻋزت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺧﺗﻠف زﯾﺑﺎ و ﻓرﯾﺑﻧده ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .و ﻣردم در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣظﻠوم و ﺗﻧﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻣﯾﺎل و ھوﺳﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧظﺎﻣﯽ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در زﻧده ﮔﯽ ﺳراﺳر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺷﻘت ﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣﻧﺗﮭﺎ ھرﮔﺎه
ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻗدرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺿرر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐوران ﺣوادث ھﻣواره ﺑﺎﯾد ﺗﺎوان ﺧود ﺧواھﯽ ھﺎ و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ھﺎی رﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش
را ﺑﭘردازﻧد .ﺣﮑوﻣت و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﮑﺎره و ﺑﯽ ارزش ﺗرﯾن اداره ﺑﻌد از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻧظﯾﻣﯽ و
طﺎﻟﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز از ارزش ﻣﻠﯽ و از اﻋﺗﻣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ،رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺑﯾﻛﺎری .ﺧورد و ﺑرد ﻛﻣك ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و دﯾﮕر ارﮔﺎنھﺎی
دوﻟﺗﯽ و ﻛﻧد ﺑودن اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد .ﺳران و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن دﯾروزی در زﯾر ﭼﺷم ھزاران ﻋﺳﻛر اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺗو ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد
و ﺗﺟﺎرت ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮫ ی ھﯾروﺋﯾن و ﭼور و ﭼﭘﺎول داراﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ و ﺛروت ﻣﻠﯽ ﻣﺷﻐول ﺑوده ﻛﮫ وطن را ﻣﺟدداً در ﺻدر
ﻟﯾﺳت ﻛﺷور ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﻛﻧﻧده ھﯾروﺋﯾن ﻗرار داده اﻧد .ﺑﺎ وﺟود ادﻋﺎھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آزادی ﺑﯾﺎن ،ﻓرﯾﺎدھﺎ در ﮔﻠو ﺧﻔﮫ ﻣﯽ
ﮔردﻧد و آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺟرﺋت اﺑراز ﻧظرات ﻏﯾرﺳﺎزﺷﻛﺎراﻧﮫ ﺷﺎن را دارﻧد ﺑﺎ ﻟت و ﮐوب و ﺗﻔﻧﮓ و ﺗﮭدﯾد روﺑرو ﻣﯽ
ﺷوﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻛﮫ ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺑوی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳران ﻗدرت و اﻗﺎرب و ھﻣدﺳﺗﺎن ﺷﺎن در ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ﺑدون ﻛوﭼﻛﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﯾن رﺳواﯾﯽ و ﺑﮫ ﭼور و ﭼﭘﺎول ﻣردم اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ،ﻓﺳﺎد و رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﭼﭘﺎوﻟﮕری ،ﻣواد ﻣﺧدر و ﻓﺳﺎد اداری ﮐﺷور را درﻟﺑﮫ ﭘرﺗﮕﺎه ﻗرار داده اﺳت،
اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ و ﻗﺣطﯽ و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺑﯾﮑﺎری ﺑﯽ ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺻدھﺎ ھزار ﺟوان و ﻣردان ﺧﺎﻧواده را از ﻗرﯾﮫ ﺟﺎت،
وﻟﺳواﻟﯾﮭﺎ و ﺣﺗﺎ ﺷﮭرھﺎ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﻟﻘﻣﮫ ی ﻧﺎن ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و در ﭼﻧﮕﺎل ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
اﺳﯾر و ﺻدھﺎ ﻧﻔر آﻧﺎن ﻏرق درﯾﺎ و ﯾﺎ در ﺑﻧد و زﻧدان ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮔرﻓﺗﺎر اﻧد .ﮐﻣﺗر ﻧﯾروی ﺟوان را در
اطراف ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷﻧد و ﭘﯾدا ﮐردن ﻧﺎن ﺷب ،ﺑﮫ دﻏدﻏﮫ اﺻﻠﯽ ﻣردم ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر اﺻطﻼﺣﯽ اﺳت ﻛﮫ آﻣرﯾﻛﺎ در ﻣورد آن دﺳﺗﮫ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﯽ ﺑرد ﻛﮫ از ﻣﯾل ﺳﻼح
ﻣﯾﺧواھﻧد زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ آﻣرﯾﻛﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن وارد ﺟﻧﮓ ﺷود ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﻘوﯾت آﻧﮭﺎ
ﻣﺑﺎدرت ورزﯾد .ﺗﻔﻧﮕداران ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر ﺑﻘﺎ و ﻧﻔﻊ ﺧوﯾش را در اﯾﺟﺎد اﻧﺎرﺷﯾزم و ﺑرھم ﺧورده ﮔﯽ وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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دﯾده ،از ھﻣﯾن ﺟﮭت ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﺻدد ﺑﯽ ﺛﺑﺎت ﻧﮕﮭداﺷﺗن اوﺿﺎع ﺗﻼش ھﺎی ﻣذﺑوﺣﺎﻧﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺳود ﺧوﯾش را ﻓﻘط
و ﻓﻘط در ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻏوا و ﺳرﮐوب ﻣردم ،در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎ دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾزﻧﻧد .دوﻟت
ﭘروﺳﮫ ﺑﻧﺎم ﺟﻣﻊ آوری ﺳﻼح را روی دﺳت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻓﻧﺎ داد ،وﻟﯽ در ظﺎھر ارﻗﺎﻣﯽ اراﯾﮫ
ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻣﯾد واری ھﺎی ﮐﺎذﺑﯽ را ﺑﮫ ﻣرد م ﻧوﯾد ﻣﯾدھد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳرزﻣﯾن دود و آﺗش ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻣوﺟودﯾت ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻧﮓ ،ﻓﺳﺎد ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،زورﮔوﯾﯽ ،ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری ،ﻣردم آزاری ،ﭼﭘﺎوﻟﮕری ،ﻗوم ﺳﺗﯾزی ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾداد
ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﻠت ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ داﻟر "ﮐﻣﮏ" "ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ" و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺿور ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ "ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ" ،اﻧﺗظﺎرات ﺑﯾﺷﺗر را داﺷﺗﻧد و اﻣﺎ "دوﻟت ﮐرزی" و اﺋﺗﻼﻓﯾون ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﮔروﭘﯽ
ﺑﺎ ﮐم ﮐﺎری و روزﮔذراﻧﯽ ﻋﻣﻶ ھﻣﮫ را ﻧﺎ اﻣﯾد و ﺳرﺧورده ﻧﻣوده اﻧد.
ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی وﺟود دارد و ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﺎﯾل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﮐﺎھش ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑطور ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ی رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش
ﺑوده اﻧد .دوﻟت در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣوﻓق ﻧﺑوده و ﮐﺷت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ھﻣﭼﻧﺎن رو ﺑﮫ
اﻓزاﯾش اﺳت .دوﻟت ﮔزارش ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ اﯾن ﮔزارش ﻣﮭم ﺑﮫ
ﻓراﻣوﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﺳﭘرده ﺷود .ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎف ،ﮔﻠﺑدﯾن و ﻣﺳﻌود و رﺑﺎﻧﯽ ھر ﮐدام ﺑرای ﺳرﮐوب طرف ﻣﻘﺎﺑل ،از ھﯾﭻ
وﺳﯾﻠﮫ ای درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮐﺎﺑل در ظرف ﭼﻧد روز ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ای ﺷﺑﺎھت ﭘﯾدا ﻧﻣود ﮐﮫ ھﻣﮫ آن را ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی
ﺑﻣﺑﺎران ﺷده ای ﺑﻌد ازذﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .از آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ،ﺑﺎران ﻣرﻣﯽ و راﮐت و ھﺎوان ﻣﯽ
ﺑﺎرﯾد .ﮐﺎﺑﻠﯾﺎن درذﺧون ﻓرزﻧداﻧش ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد ﻣﯽ دﯾدﻧد .ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺑﺎداران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ وذاﯾراﻧﯽ اﯾن ﺗﻧظﯾم ھﺎ ﻣﯽ
ﺳوﺧت وذرھﺑران ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺧوﻧرﯾزی و ﭼور و ﭼﭘﺎول ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺳرﮔرم زد و ﺧورد ﺑودﻧد ،ﺑﯾش از
 ۶۵٠٠٠ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﮐﺷﺗﻧد ،ﺑر زﻧﺎن و دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺗﺟﺎوز ﻧﻣودﻧد ،ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ ﻣردم را ﺑرﯾدﻧد و ﺑر ﻓرق ﺷﺎن
ﻣﯾﺦ ﮐوﺑﯾدﻧد ،اﯾن ھﻣﮫ ﺧون رﯾﺧﺗﮫ ﺷده و ﻗﺗل و ﻏﺎرت و ﺑﯽ ﻧﺎﻣوﺳﯽ ،ﭼرت رھﺑران ﺗﻧظﯾم ھﺎ را ﺧراب ﻧﮑرد و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑرای ﺗِوﺑﯾﺦ ﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ھﺟوم آوردﻧد ،دو ﭘﺎ داﺷﺗﻧد و دو ﭘﺎی دﯾﮕر ﻗرض ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﭘﺎ ﺑﮫ
ﭘﻧﺟﺷﯾر ﻓرار ﻧﻣودﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﺎﺗو ،ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ و در ﭘﻧﺎه ﺑﯽ  ۵٢ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﯾورش آوردﻧد ،در ﭘﺳت ھﺎی ﺣﺳﺎس و
ﮐﻠﯾدی دوﻟت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدﻧد و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺧون و ﺟﻧﺎﯾت را در ﺧﺎطره ھﺎی ﻣردم زﻧده ﮐردﻧد و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی
ﺷﺎن را از اذھﺎن ﻣردم زدوده ﺑﺎﺷﻧد ،ھﺷﺗم ﺛور را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺷن ﭘﯾروزی ﺟﮭﺎد ﻧﺎﻣﮕذاری ﻧﻣودﻧد و ﺑرای اﯾن ﮐﺎر
ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻠﯾون ھﺎ داﻟر را ﺧرج ﻣﺻﺎرف ﺟﺷن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﮐﻠوﺧﯽ و وﺟدان ھﺎی ﯾﺧزده ﺑﮫ ﻧظﺎره
وﯾراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻋﺎﻣل آن ﺑوده اﻧد .رھﺑران ﺗﻧظﯾم ھﺎی ھﺷت ﺛوری ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﭼﺷم و ﺣﻘﯾر اﻧد ﮐﮫ
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﺳت و ﭼوﮐﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ھر ﻧوع ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﭘﺳﺗﯽ اﻧد.
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ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﮐﮫ در ﺣدود ﺷﺻت و ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ھﺷﺗﺎد ھزار اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و ﺑﯽ دﻓﺎع را ﺑﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﺎﻧده و ﮐﺎﺑل زﯾﺑﺎ
را ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ و ﺷﮭر را ﺑﮫ ﺷﮭر ارواح ﺗﺑدﯾل ﻧﻣودﻧد .اﻋطﺎی رﺗﺑﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﺳواد
اوﻟﯽ ،از ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﺳﮑری ،از ﺣداﻗل ﻓﮭم ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ آﮔﺎھﯽ ﻧدارﻧد .اﻋطﺎی اﻟﻘﺎب ،ﻧﺷﺎﻧﮭﺎ و ﻣداﻟﮭﺎ ﺑﮫ
اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺟز ﺧﯾﺎﻧت و ﺟﻧﺎﯾت در ﺣق ﻣردم و ﮐﺷور ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری ﺑﺎ ﺧود ﻧدارﻧد .ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﻘرری اﻓراد ﺑﯽ
ﺳواد و ﮐم ﺳواد ،ﻗﺎﺗل و آدم ﮐش ،دزد و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ ،ﺳﻼﺣدار و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر  . . .در ﭘﺳت ھﺎی ﻣﮭم دوﻟﺗﯽ .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
در ﺟﻣﻊ ﻣﻌﺎوﻧﯾن و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻗﻌﯽ ﻣﻠت ﺣﺿور ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺳﺗﮭﺎی ﻣﻌﺎوﻧﯾت ھﺎی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ادارات اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ و ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﮐﻠﯾدی را در وزارت دﻓﺎع ﺑﯾن ﯾﺎران ﺗﻧظﯾﻣﯽ دﯾروز ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷود .ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ
رﯾﯾس دوات در ﻛﺎﺑﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧوﯾش ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدى ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻛرد .ﺑرﺧﻰ ﻣﻰ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﻛرزى ﺳﺎل ھﺎ ﺣﻛوﻣت
ﺑر ﮐﺷور اﻛﻧون دﯾﮕر ﻓرﺻﺗﻰ ﺑراى ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﻰ ﻧدارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻛﻧون ﻣردم ﻣﻧﺗظرﻧد ﻛﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﻋﺎﻗﺑت
دوﻟت ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻔﻧﮓ داران ﮐﮫ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﻓﺎع ،داﺧﻠﮫ و رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻟﻣﯾده اﻧد ،ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
ﮐﺷﺎﻧده ﺧواھد ﺷد.
درﮔﯾری و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ،روز ﺑﮫ روز ﺧراب ﺗر ﺷده ﻣﯽ رود .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر دوﻟت ﺑﮫ
ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺎﯾق آﻣده ﻧﺗواﻧد ،در ﺗطﺑﯾق ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ،ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻧﺧواھد رﺳﯾد .در
ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آن ،در دوران ﺟﻧﮓ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷده و ﻣردم اﯾن
ﮐﺷور ،ﺑرای ﻗﺎدر ﺷدن ﺑﮫ ﮔذران زﻧدﮔﯽ آﺑروﻣﻧداﻧﮫء ﺧوﯾش ،ﻧﯾﺎز ﺷدﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر در راﺳﺗﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی دارﻧد؛ اﻣﻧﯾت
و ﺳرزﻧش ﺳران روزﮔذران دوﻟت ﺿرورت ﺷﻣﺎره اول ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑطور ﻋﺎﺟل ﻣرﻓوع ﻧﮕردد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺣرﮐت ھﺎی ﻻزم دﯾﮕر ،در
ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی و اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد و ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺗن ﻣردم ﺑﮫ ﭘﯾداواری ﺿروری ،ﺻورت ﺑﮕﯾرد .اﯾن ﭼوﮐﯽ
ﭘرﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾش از ده ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ،ﺑر ﭼوﮐﯽ ﭼﺳﭘﯾده و ﺑرای ﺣﻔظ آن ھزاران اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه را ﮐﺷﺗﮫ اﻧد ،اﮐﻧون
از ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﻓﺳﺎد اداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣرف ﻣﯽ زﻧد .در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺳﻌود ،ﮐﺎﺑل در آﺗش ﺳوﺧت و
دزدان ﻣﺳﻠﺣش ﻣردم را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی رﻗص ﺑﺳﻣل ﻧﺷﺎﻧدﻧد ،ﺑر دﺧﺗران ﭘﺎﮐداﻣن ﺗﺟﺎوز ﻧﻣودﻧد ،ﭼﺷﻣﮭﺎ را ﮐﺷﯾدﻧد و
ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ ﺑرﯾدﻧد .ﮐرزی ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗداوم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺧﺗم دوﻟت وی ﺧواھد ﺑود .ﺗﻌدد و ﺗداوم
اﺧﺗطﺎف ھﺎ ،ﺳرﻗت ھﺎ ،ﻗﺗﻠﮭﺎ ،اﻧﻔﺟﺎرات و اﻧواع ﺑﯽ اﻣﻧﯽ ھﺎ در ﮐﺷور واﻗﻌﯾت ﺗﻠﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺳﭘﯾده دم دوﻟت
ﻣوﻗت آﻏﺎز ﺷده ،در دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺗﺷدﯾد و در دوﻟت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﮫ اوج ﺧود رﺳﯾده اﺳت.
اداﻣﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،ﺣوادث ﺑﯾﺷﻣﺎر ﺗﺟﺎوز ،ﺗﮭدﯾد و ازدواج اﺟﺑﺎری ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ،اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧود
ﻛﺷﯽ و ﺧود ﺳوزی زﻧﺎن ،ﺗﮭدﯾد ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﺗﺎ دﺧﺗران ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻛﺗب ﻧﻔرﺳﺗﻧد ،ﺳوزاﻧدن ﻣﻛﺎﺗب دﺧﺗراﻧﮫ ،اﺣﺳﺎس ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ زﻧﺎن در ﻛﺎر ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ،اﻓزاﯾش زﻧﺎن و ﺑﯾوهھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﭼﺎره ای ﺟز ﮔداﯾﯽ و روی آوردن ﺑﮫ ﻓﺣﺷﺎ ﻧدارﻧد
و . . .ھم اﻛﻧون دھﮭﺎ ھزار ﻣﯾل ﺳﻼح ﻧزد ﮔروپ ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ وﺟود دارد ﻛﮫ ﻋﺎﻣل ﻧﺎ اﻣﻧﯽ در ﻛل ﻛﺷور ھﺳﺗﻧد.
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اﮔر ﺳﻼح ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘس اﯾن ھﻣﮫ زورﮔوﯾﯽ ،درﮔﯾری ،ﻗﺗل و ﺟﻧﺎﯾت ﭼﮕوﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ
ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺣزب ﮔﻠﺑدﯾن ،ﺟﻣﻌﯾت رﺑﺎﻧﯽ ،ﺷورای ﻧظﺎر ،اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎف ،وﺣدت اﻛﺑری ،ﺣرﻛت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و. . .
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺳﻠﺢ ﺑوده ،واﻟﯾﺎن و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن اﻣﻧﯾﮫ ﺗﻧظﯾﻣﯽ ھر ﯾك دھﮭﺎ ﻣﯾل ﺳﻼح در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﺳرﮔروپ ھﺎ و ﺑﻌﺿﯽ
از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن و ﻣﺳووﻻن اﯾن ﺗﻧظﯾم ھﺎ در دوﻟت ﻧﯾز ﺷرﻛت داﺷﺗﮫ وﻟﯽ ﺳﻼﺣﻛوت ھﺎی ﺧود را ﺣﻔظ ﻛرده اﻧد.
ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﻗﺎﺗل ﺑﺎ اﺳﺗﺧراج ،ﻗﺎﭼﺎق و ﻓروش ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻟﻌل و ﻻﺟورد ﺑدﺧﺷﺎن و زﻣرد ﭘﺟﺷﯾر و ﺳﺎﯾر
اﺣﺟﺎر ﮐرﯾﻣﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ و ﺧﺑﯾﺛﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دزدی ﺧوﯾش اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻻﺟورد و زﻣرد ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﻧﮕﻔت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد .اﻣﺎ از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ھم ھزاران ﻣﺷﮑل از ﻓﻘر
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺎ ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،ﺗﮭﯾدﺳﺗﯽ ،ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،آوارﮔﯽ و ﻣﮭﺎﺟرت ھﺎی دروﻧﻣرزی و ﺑﯾروﻧﻣرزی ﻣوج ﻓزاﯾﻧده داﺷﺗﮫ
و رﻧﺟﮭﺎی ﺑﯾﮑران ﻣردم ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد ،ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﻣردم ﻣﺟﺎل آن را ﺑﮫ اﯾن زودی ﻧﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران
اﻣوال ﻋﺎﻣﮫ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً رھزﻧﺎن و ﭼﭘﺎوﻟﮕران آﺛﺎر ﻗﯾﻣﺗﯽ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺷور را ﺑﮫ اﺳﺗﻧطﺎق ﺑﮑﺷﻧد و از آﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎب
ﺑﮕﯾرﻧد .از ﯾﮑطرف ﺑﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺷراﯾط ﺟﻧﮓ و دﺷواری ھﺎی ﺟﺎری ﻣﻣﻠﮑت و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧوز ﻧﯾز دوﻟت ﻣرﮐزی و ﻣﺳﻠط ﺑر اوﺿﺎع ﺳراﺳری وﺟود ﻧدارد ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ھﻣﺎن اﺷﺗﮭﺎی
ﺳﺎﺑﻘﮫ داراﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ را ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﯾف و ﻣﯾل ﻧﻣوده وﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺟﺎری و ﭘس اﻧداز در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺷرق و ﻏرب
اﻓزودﻧد .ﺗﻌدادی ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻓروش اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ را ﺗﺎ ﭼﻧد ﻗﺑل در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﻌﮭده
داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﮐرزی ﺑﺎ دﯾده دراﯾﯽ و ﺑﯽ ﺣﯾﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣب ﮐرﺳﯽ و ﻣﻘﺎم ﮔردﯾدﻧد .و ھﻧوز ﮐﮫ ھﻧوز اﺳت
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﮑر آرام ﺑﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻧﻧﮕﯾن ﯾﻌﻧﯽ دزدی و ﻗﺎﭼﺎق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد.
ﻣردم ﻣظﻠوم ،ﺧﺳﺗﮫ ازﺟﻧﮓ و ﺗﺎراج ﺷده ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎ زرق و آﺳﻣﺎن ﺧراش ھﺎی ﻣﺟﻠل در
ﭘﺎﯾﺗﺧت و وﻻﯾﺎت ﻧﻣوﻧﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر ﻓﺳﺎد اداری و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ﻣﻠﯽ در دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻗﺻرھﺎی ﺷﺎھﺎﻧﮫ و ﭼﻧد
ﻣﻧزﻟﮫ ﺑﺎ ﺗزھﯾﻧﺎت ﺧﯾره ﮐﻧﻧده در ﮐﺷور ﺑﻧﺎم ﻗﺻرھﺎی ﭼور و ﭼﭘﺎول ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣردم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﯾن
ﻗﺻرھﺎ اﻧد ﮐﮫ در ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﻓﺳﺎد اداری دﺳت دارﻧد .اﮐﺛرﯾت اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺷﯾرﭘور اﻋﻣﺎر ﺷده اﻧد ،ﮐﮫ ﻣردم آن را
ﺷﯾر ﭼور و ﭼور ﭘور ﻣﺳﻣﺎ ﻧﻣوده اﻧد .ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎ و اﻋﻣﺎر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺟﻠل و ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ھﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣردم ،ﺗﯾﺷﮫ
طﺎﻟﺑﺎن را دﺳﺗﮫ ﻣﯽ دھد و آﻧﮭﺎ ﻣردم را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻓﺎﺳد ﻣﺗﻧﻔر ﺑﺎﺷﻧد .ﺛروﺗﻣﻧد ﺷدن
ﺗﻌداد ﻓﺳﺎد ﭘﯾﺷﮫ و ﭼﭘﺎوﻟﮕر از ﯾﮑﺟﺎﻧب و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷرﮐت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻧﺟوھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷراﯾط را ﺑرای
ﻣردم ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،داﺷﺗن ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﻣردم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻧرخ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﯾش از ﺣد ﺑﻠﻧد
رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎوﺟود ھﻣﮫ اﯾن ﻓﺳﺎد و ﺧﯾﺎﻧت و ﻧظر ﺑﮫ ﺷﻛﺎﯾﺎت وارﺛﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮕﯽ ،راﭘور ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر و ﻣﻛرر ﻛﻣﯾﺗﮫ ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﮐﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺟﻧﮕﯽ و ﺗﻔﻧﮕﺳﺎﻻران و آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﺑﺎ ﻗدرت ﺗﻔﻧﮓ از ھﯾﭻ
ﻧوع زورﮔوﯾﯽ و ظﻠم و ﻣردم آزاری ﭼور و ﭼﭘﺎول و ﺣﺗﯽ ﻛﺷﺗﺎر ﻣﻠت اﺑﺎ ﻧورزﯾده اﻧد در ﭘﺳﺗﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﻟﻣﯾده و در
ﻗدرت ﺷرﯾﮏ اﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣردم ﻣظﻠوم ،راﮐﺗﺑﺎران ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ،ﻣﺣﺎﺻره اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﮭرھﺎ ،راه
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ﮔﯾری ،ﺑﯽ ﻋﻔﺗﯽ و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻧﺎﻣوس ﻣردم ،ﻓروش ھزاران ﺧﺎﻧم ﺑﯾوه و ﺑﯽ ﭘﻧﺎه ﺑﮫ اﻋراب ﺑرای ﭘول و ﺛروت،
ﺗﺧرﯾب ﺷﮭر زﯾﺑﺎی ﻛﺎ ﺑل و ﺷﮭﺎدت ﻣظﻠوﻣﺎﻧﮫ ﺷﺻت و ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ھﺷﺗﺎد ھزار اھﺎﻟﯽ ﺑﯽ دﻓﺎع اﯾن ﺷﮭر ،ﻣﯾﺦ ﻛو ﺑﯾدن
ھﺎ ،ﺳﯾﻧﮫ ﺑرﯾدن ھﺎ ،در ﮐﺎﻧﺗﯾﻧر ﺳوﺧﺗﺎﻧدن ھﺎ ،ﺗﯾزاب ﭘﺎﺷﯽ ھﺎ ،ﭼﮭﺎر ﻣﯾﺦ ﮐﺷﯾدن ھﺎ ،رﻗص ﻣرده و ﻟواطت اطﻔﺎل
ﻣﻌﺻوم ﻣظﻠوم و ﺻدھﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت دﯾﮕر ،دوﻟت ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھر ﯾك از ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران را ﺑﺧﺎطر
ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ و ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﻛﮫ اﻧﺟﺎم داده اﻧد ،ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯾداده و ﺑرﻋﮑس ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣودن ﭘول و
ﻗدرت ،ﺳرﻧوﺷت ﻣردم ﻣﺻﯾﺑت دﯾده را ﺑﮫ ﭼﻧﮕﺎل ﺧون آﻟوده آﻧﺎن ﺳﭘرده اﺳت.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔزارش  ١٣٣ﺻﻔﺣﮫ ﯾﯽ را ﺗﺣت ﻋﻧوان »دﺳﺗﺎن ﺧون آﻟود -ﻓﺟﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ در ﻛﺎﺑل و
ﻣﯾراث ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ« طﯽ و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  ١٥٠ﻧﻔر ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣطﻠﻊ از ﺣوادث ﺗرﺗﯾب داده اﺳت .اﯾن
ﮔزارش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻓرادی را ﺑﻌﻧوان ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ذﻛر ﻛرده ،ﭼﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ارزﻧده ای ﺑرای دوﻟت ﻛرزی ﻧﯾز
اراﺋﮫ ﻧﻣوده اﺳت .ﮔزارش ،ﺗﺧطﯽ ھﺎی اﯾن دوره را ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﺟﻧﮕﮭﺎ و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻧداﻧﺳﺗﮫ ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻋﻣدی رھﺑران و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﮔروه ھﺎ ﻣﯾداﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻣﻧﺎ ً از دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺧود و ﺗﺎﺳﯾس ﯾك ﻣﺣﻛﻣﮫ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ از ﻗﺿﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎﻧﯽ،
از ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت ﻛﻧد زﯾرا ﺑﻘول آﻧﺎن اﮔر ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣﺟﺎزات ﻧﺷوﻧد اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﯾرود ﻛﮫ ﻣرﺗﻛب ﺟﻧﺎﯾﺎت دﯾﮕری ﺷوﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن از دوﻟت ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﺗﺎ
ﺳﺎﺧﺗﺎری را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﺑرﻛﻧﺎری ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ روی دﺳت ﮔﯾرد زﯾرا اﻣروز ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺗﺣت ﻧﺎم آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺻون از ﻣﺟﺎزات ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﻋﻛس اﻟﻌﻣل دوﻟت ﻛرزی ﺑﮫ اﯾن
ﮔزارش ﻓﻘط اﯾن ﺑود ﻛﮫ آن را ﻧﺎﻗص ﺧواﻧد ﻛﮫ ﮔوﯾﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﻣﺎم دوره ھﺎ را در ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﭼون اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت و آﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺷﺎرﻛت ﻣﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮕرد ھﺎی ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ ای اﺳت ﻛﮫ
ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﻛﺎﻣل دوﻟت را ﺑرای ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﻛﺷﺎﻧدن ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﺑﻔرض اﮔر دوﻟت ﻛرزی ﺑﺧﺎطر ﺑرد
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺧود در ﺑراﺑر ﺣرﯾﻔﺎن و ﺗرﺳﺎﻧدن ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ،ﻛﮫ ﮔوﯾﺎ ﻧزد ﻣردم و ﺟﮭﺎن دوﺳﯾﮫ دارﻧد ﺗﺎ ﭘﺎ از ﮔﻠﯾم ﺧود
دراز ﻧﻛﻧﻧد ،اﯾن ﮔزارش را ﺟدی ﺑﮕﯾرد ،ﻧﮫ ﻣردم ﺑﮫ آن ﺑﺎور ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﭼون اﯾن دوﻟت را در وﻋده ھﺎﯾش ،در ﻋزل
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و ﻧﺻب ﻛﺎﺑﯾﻧﮫ و واﻟﯾﺎن ﺑطور ﻛﺎﻣل آزﻣﺎﯾش ﻛردﻧد ،و ﻧﮫ ھم ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﺑرای ﺧود ﺗﺷوﯾش راه ﻣﯾدھﻧد ﭼون آﻧﺎن
ھم دﺳت ﺧود را در دھﺎن دوﻟت ﻛرزی ﺑﮫ دﻗت ﮔﺷﺗﺎﻧده و ﻓﮭﻣﯾده اﻧد ﻛﮫ اﯾن دوﻟت در دھﺎن ﺧود ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم دﻧدان
ﻧدارد ﺗﺎ ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران را ﻣﺣﻛم ﮔﯾرد و طﯽ ﺑﯾﺷﺗراﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ دوﻟت را ﭼﻧﺎن ﻣرﻋوب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻛﮫ ﻛوﭼﻛﺗرﯾن ﺣرﻛﺗﯽ در
ﺑراﺑر آﻧﺎن ﻛرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
ﭘس ﻗدر ﻣﺳﻠم اﯾﻧﺳت ﻛﮫ دوﺳﯾﮫ ﻣﺗﮭﻣﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دوﻟت و ﻛﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺣﻔظ
ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺧﺎك ﺑﺧورد .ﺑرﺧورد ﻣﻧﻔﻌل ﮐرزی درﻣورد ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺟﻧﮕﯽ ﺳﺑب ﺧواھد ﺷد ﻛﮫ ﻧﺎﻣش ﺑﻌﻧوان ﻣداﻓﻊ
ﺳرﺳﺧت ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺟﻧﮕﯽ در ذھن ﻣردم و ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺣروف ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﻘش ﮔردد.
اﮐﺛر ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﺳﮫ دھﮫ اﺧﯾر ﮐﮫ ﺻدھﺎ ھزار اﻓﻐﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣرگ ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد ،ھﻧوز ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد و آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐرده ،اﯾن ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و
رھﺑران ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑﯾش ازھﻔﺗﺎد در ﺻد ﻗﻠﻣروی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺧوﯾش دارﻧد .ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون ھم ﻓﻘط در ﺷﮑل
ﭼﯾزی ﺑﯾش ﻧﯾﺳت . . .و ھزاران ھﻣوطن ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎ طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﺷده اﻧد ،و ﺻدھﺎ ﺧﺎﻧواده را
ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﺎ آﻣده اﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﻧﺷﺎﻧده اﻧد.
ﮔوﯾﯽ اﯾن ﻣردم ﺳﺗم دﯾده ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ،ﺑﺳﺗن ،ﺑردن و ﻧﺎﺑود ﺷدن زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ رﻓﺗن طﺎﻟﺑﺎن ﻓﻘط ﭼﮭره
ﻋوض ﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر روزاﻧﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﮔراﯾﯽ ،ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ ،ﺑردن و ﮐﺷﺗن ،ﻗﻧداق
ﮐﺎری ،ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗن ھﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ در زﻣﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﺟرﯾﺎن داﺷت ،وﻟﯽ ﺑﺎ دو ﺗﻔﺎوت ،ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن زﻧداﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺗن و ﺑردن و ﺗﺳﻠﯾم دادن ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن و در زﻧدان ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓت و دوم ﺗﻐﯾﯾر دﺳﺗﺎر
ﺑﮫ ﭘﮑول و ﮐﻼه ﭘوﺳت و ﭼﭘن ﺑود .آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی دود ﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﺑﺎزھم ھﻣﺎن دزدان ﻧوﮐر ﺻﻔت ﮐﮫ
ﺑﺎ دو ﭘﺎﺳﭘورت اﻓﻐﺎﻧﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﮑول ﭘوﺷﺎن ﻓراری ﮐﮫ ﺷﮭر را ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ و ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﻏﻣﺧﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده
ﺑودﻧد ﺑﻼی ﺟﺎن ﻣردم ﮔرداﻧﯾد .ﺟﺎه طﻠﺑﯽ رھﺑران ﻓﺳﺎد ﭘﯾﺷﮫ ﺗﻧﮭﺎ اھرم ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
درﯾن راه از آن ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﯾﺎﻧت و ﺧودﺧواھﯽ اﯾﻧﮭﺎ ﮐﺷور را ﺑﺻورت ﺳرزﻣﯾن ﻣﻠﮏ اﻟطواﯾﻔﯽ درآورده
و در ھر ﮔوﺷﮫ ﻓرﻣﺎﻧده؛ ﮔروه؛ ﺳردﺳﺗﮫ و ﮔردﻧﮑﺷﯽ ﺑرای ﺧوﯾش ﭘوﺳﺗﮫ و ﭘﺎﺗﮏ و زﻧدان و ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ از اﯾن
طرﯾق ﻗدرت و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد .دﯾﮕر ھﻣﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺷده اﻧد ﻛﮫ ﻛرزى در طﯽ ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ
ﺣﻛوﻣت ،دﯾﮕر ﻓرﺻت ﺑراى ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﻰ ﻧدارد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎر و ﭘﻧدﮐش را ﺑﺳﺗﮫ و راھﯽ ﮐﺷوری ﮔردد ﮐﮫ از
آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر دﯾﺳﺎﻧت ﮔردﯾده ﺑود و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣردم ﺣﺳﺎب اﯾن ﯾﮏ دھﮫ راﭘس ﺑدھد .ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور ﮐﮫ در
آن ﻧﯾروھﺎی ﭘر ﺷﻣﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ وﺟود دارﻧد ﻧﯾز از ﮔزﻧد ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺻﺋون ﻧﻣﺎﻧده و ھر ھﻔﺗﮫ ﻣورد ﺣﻣﻼت
اﻧﺗﺣﺎری و ﻓﯾر راﮐت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
درﮔﯾری و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ،روز ﺑﮫ روز ﺧراب ﺗر ﺷده ﻣﯽ رود .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر دوﻟت ﺑﮫ
ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺎﯾق آﻣده ﻧﺗواﻧد ،در ﺗطﺑﯾق ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ،ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻧﺧواھد رﺳﯾد .در
ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آن ،در دوران ﺟﻧﮓ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷده و ﻣردم ،ﺑرای
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ﻗﺎدر ﺷدن ﺑﮫ ﮔذران زﻧده ﮔﯽ آﺑروﻣﻧداﻧﮫء ﺧوﯾش ،ﻧﯾﺎز ﺷدﯾد ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد دارﻧد ،اﻣﻧﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ
ﺳران دوﻟت ،رھﺑران ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ،و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮭﺎدی ﺿرورت ﻣﺑرم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد.
ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣطﻠوب اﺳت ﻛﮫ ﺑرای ﺗروﯾﺞ و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺣﺳﺎب ﮔﯾری از دوره ﻣﺳﺋووﻟﯾت ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣﺳﺋول ﺑوده و
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎﺟل ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود و ﻧﯾز اﻗداﻣﺎت ﻣؤﺛر و ﺣﺳﺎب ﺷده در دﻓﺎع و ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﺑﺷر و رﺳﯾده
ﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﭘراﻛﻧده ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻧﺎﻓﻊ آﯾﻧده و ﻓﻌﻠﯽ ﻛﺷور ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن و ﺑﺎ ورود ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎ ،ﺗﻔﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺟﺎن دوﺑﺎره ﮔرﻓﺗﮫ ،ﯾﻛﺑﺎر دﯾﮕر ﺷرﯾﮏ ﻗدرت
ﺷدﻧد .اﯾن ﺗﻘﺻﯾر ﻣﮭم ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑر ﻋﮭده ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ،زﯾرا اﮔر ﺑرﺧﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ﻛﺷورھﺎی ذی
دﺧل ،اﯾن ھﺎ را ﻛﻣك ﻧﻣﯽ ﻛردﻧد ،اﻣروز ﺷﺎھد رﺷد و ﺟﺎن ﮔرﻓﺗن دوﺑﺎره اﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
و ﺑﮫ ﺿرر ﻣردم ﻧﺑودﯾم .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕر آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑر ﺿد ﺗرورﯾزم ﻣﯾﺟﮕﻧد
ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ﺳﺎﻻران و ﭼﭘﺎوﻟﮕران ،ﺑرﺧورد ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ و ﺟدی ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای ﻣردم ﺛﺎﺑت ﺷود ﻛﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ
واﻗﻌﺎ ﻗﺻد ﺑﺎزﺳﺎزی را دارﻧد.
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد زﯾﺎد در دﺳﺗﮕﺎه ﺣﻛوﻣﺗﯽ و اداری اش اﻋﺗراف ﻛرد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ
دوﻟﺗش ﺑرای ﺑﻘﺎ و اداره ﻧﺳﺑﯽ ﮐﺷور ﻧﺎﭼﺎر اﺳت ﭼﺷم ﺧود را روی ﺑرﺧﯽ ﻓﺳﺎدھﺎی ﺟﺎری در ﺣﻛوﻣت ﺑﺑﻧدد .ﻛرزی
در ﺗوﺟﯾﮫ دﯾدﮔﺎھش ﻣﯾﮕوﯾد -ﯾﻛﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺷد ﺳﻼح ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
دوﻟت ﻣرﻛزی ﺗﺣوﯾل دھد و ﻋﻣﻼ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ را در ﻧواﺣﯽ ﺗﺣت ﻛﻧﺗرول ﺧود ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑود .ﻣﺎ ھﯾﭻ
ﭼﺎره ای در ﺑراﺑر آن ﻓرﻣﺎﻧده ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺣﻠﯽ ﻧداﺷﺗﯾم ،ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣذاﻛره ﺑﺎ او ﮔرﻓﺗﯾم و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﻛره اﯾن ﺷد ﻛﮫ دوﻟت
ﻣرﻛزی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺳﯽ ھزار داﻟر ﺑﮫ وی ﺑﭘردازد و در ﻋوض ﻧﯾروھﺎی ﻣذﻛور از ھرﮔوﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﭘرھﯾز ﻛﻧﻧد.
در واﻗﻊ از اﯾن ﻧوع ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺗﻣرّ د در ﻧواﺣﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﻓراوان ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورﻧد ﻛﮫ دوﻟت ﻣرﻛزی ﭼﺎره
ای ﺟز ﺑﺎج دھﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧدارد و درﻏﯾر اﯾن ﺻورت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺷﻣن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
از دﯾﮕر ﺷﮭﮑﺎری ھﺎی اداره ﻓﻌﻠﯽ ،ﭼﭘﺎول و ﺗﺎراج ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری و ﺗﺎﺟران
اﻓﻐﺎن را از اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﯾﻧﻧﺷل ﺗﺎﯾﻣز ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﺳﺋوﻻن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺗﺎﺟران اﻓﻐﺎﻧﯽ
در دوﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ 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.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﯾﻧﻧﺷل ﺗﺎﯾﻣز در ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت اﻣروز دوﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﺟﻣﻊ ﺛروﺗﻣﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷده
اﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران اﻓﻐﺎن در ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺟﺎرت ﻣﻠﮑﯾت در دوﺑﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده اﻧد.
و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری در ﺗﺟﺎرت ﻣﻠﮑﯾت در دوﺑﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﻧود رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر
دوﺻد ﻣﯾﻠون داﻟر ﻣﯾﺷود ،ﺑرﺧﯽ از ﺗﺣﻠﯾل ﮔران ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﻣﻘدار ﭘول ھﺎی ﮐﮫ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دوﺑﯽ آﻣده اﺣﺗﻣﺎل دارد
ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﻘداری ھﻧﮕﻔت دﯾﮕری اﯾن ﭘول ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ در
اداﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ھر ﺷﺎم در رﺳﺗوراﻧت ﻧو ﺗﺎﺳﯾس »ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ« در دوﺑﯽ ﺷﻣﺎر زﯾﺎد اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ
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ﺑرای روزه اﻓطﺎر ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷﻧد و درﮔرد ﻣﯾز اﻓطﺎر رﺳﺗوراﻧت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ دردوﺑﯽ ﮐﮫ ھرﻧوع ﻏذای اﻓﻐﺎﻧﯽ اﻓطﺎر ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن رﺳﺗوراﻧت ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﺻﺎﻓﯽ ﺗﻌﻠق دارد ﮐﮫ ﺷرﮐت ھواﯾﯽ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﯾز از آن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷرﮐت
ﺑرادران ﺻﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﭘﺳران ﺻوﻓﯽ ﻗدوس ھراﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و زﻣﺎﻧﯽ ﻗراردادی طﺎﻟﺑﺎن در ﻏرب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑودﻧد .ظرف دو دھﮫ اﺧﯾر از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎدی رﺷد ﭼﻧد ﺻد ﺑراﺑر و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﻣوده ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻟﮏ ھوﺗل ﺻﺎﻓﯽ ﻟﻧد ﻣﺎرک
و ﺑزﻧس ﺳﻧﺗر در ﮐﺎﺑل ،ﻣﺎﻟﮏ ﺧطوط ھواﯾﯽ ﺻﺎﻓﯽ و ﺑزرﮔﺗرﯾن وارد ﮐﻧﻧده آھن آﻻت و روﻏن ﮐم ﮐﯾﻔﯾت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد دﯾﮕر اﯾن ﺗﺟﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﺳﮭم داﺷﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از
آن ھﺎ ﺑرادر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﻣﺣﻣود ﮐرزی اﺳت .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھرﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﭘول داﺷت ﮐﺷور را ﺗرک ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎر زﯾﺎد آن ھﺎ ﺑﮫ دوﺑﯽ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫء او ﻓﺿﺎی ﺗﺟﺎرت در
دوﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﮭوﻟت ھﺎ ھﻣراه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .او ﻣﯽ اﻓزاﯾد در آن وﻗت ﺗﺟﺎرت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎل رﮐود ﻗرار داﺷت و
ﺗﺎﺟران راه دﯾﮕر ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﺟز از اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﯾﺎ دوﺑﯽ ﺑروﻧد .اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﻧواده ﺛروﺗﻣﻧدی دﯾﮕر
را ﻧﯾز ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻓزدوده اﺳت .ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادهء ﺛروﺗﻣﻧد دﯾﮕر ﮐﮫ در ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در دوﺑﯽ دﺳت دارد
ﺧﺎﻧوداه ﻋزﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷرﮐت آن ھﺎ ﺑﻧﺎم »ﻋزﯾزی اﻧوﯾﺳت ﻣﻧت« ﺗﺣت رﯾﺎﺳت ﻣﯾروﯾس ﻋزﯾزی در
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﻧﺧﯾل ﺟﺑل ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺟزاﯾر ﺧود ﺳﺎﺧت در ﺑﺣر ﺑوده و ﻗﯾﻣت ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ دوﺑﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﺷرﮐت ﻧﺧﯾل ﺑﮫ ﺧﺎطر رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی در دوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
روﺑروﺳت .ﺷرﮐت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﻋزﯾزی ھوﺗﮏ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻋزﯾزی ﺑﺎﻧﮏ ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در واردات ﻧﻔت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﮭم
ﻋﻣده دارد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺑﮫ ﺑﺎور ﺷﻣﺎری از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻗﺗﺻﺎدی ،دوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐز دﯾﮕر ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷده
اﺳت در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﻣدﯾر اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺷرق ﻧزدﯾﮏ و ﺧﻠﯾﺞ ،ﺗﯾودور ﮐﺎراﺳﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺎﻧﮏ داری ﻓﻌﺎل و ﺳﺎده ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در دوﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘول ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﯾﮏ
ﻣﻘدار آن از درک ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،رﺷوت و اﺧﺎذی ﺑدﺳت آﻣده اﺳت .ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﺗﺎﺟران
اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺧود را در دوﺑﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐرده اﻧد ،اﮐﻧون ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﺧود را دوﺑﺎره در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز اﺣﯾﺎ ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺷور اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھﻧد ،اﻣﺎ ﻓﺳﺎد اداری و رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ آن ھﺎ را
ﻣﺎﯾوس ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ داﺧل ﺷدن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎی آن ھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺎﺟرا و ﯾﮏ ﻧزاع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده
ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎری از ﺗﺟﺎر ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ﮐﮫ از ﭘرداﺧت رﺷوت ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﻧد و اﯾن ﭘول دﯾﮕر ﺑﺧﺷش ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ
رود ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﻗدام ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز و ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز ﺑرای ﺗﺎﺟران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﯾﮏ ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ازﺳوی اداره ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺻت در
ﺻد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧود ﺑﺎ ﻓﺳﺎد دوﻟﺗﯽ دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎﻧﻧد ،و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎر در ﺻد آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﭘﻧﺟﺎه دو در ﺻد ﺑر ﻣﻌﺿل ﺑﯾﮑﺎری ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .رﯾﯾس اداره
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺟراﯾم ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ
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ﻣردم ﺑدون ﭘرداﺧت رﺷوت از ﺧدﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ،و اﯾن اﻣر ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﯾﮏ ﺗﺻور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻠﮑﮫ اﻣری
ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻓراد آن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺳﻧد ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ  ٧۶٠٠ﻧﻔر در  ١٢ﺷﮭر و  ١۶٠٠ﻗرﯾﮫ و
ﻋﻼﻗداری در ﺳراﺳر ﮐﺷور ،از ﺳوی اداره ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
از ھر دو ﺗﺑﻌﮫ ﮐﺷور ،ﯾﮏ ﻧﻔر آن رﺷوت داده اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد از آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻراﺣت درﺧواﺳت ﭘول ﺷده
اﺳت .ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮔزارش ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺗوﺳط ﭘرداﺧت رﺷوت در وطن ،ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ  ١۶٠داﻟر ﻣﯽ رﺳد .ﺑر
اﺳﺎس ﮔزارﺷﮭﺎ ﻋﺎﯾد ﺳراﻧﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ۴٢۵ ،داﻟر اﺳت .در طﯽ ﯾﮑﺳﺎل ،اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ دو و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾﺎرد
داﻟر رﺷوت داده اﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘدار ﭘول ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ در ﺻد ﻋﺎﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻠﯽ اﺳت.
و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون) ،ﺧود از( ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺎﻗﺿﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻧد .ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ در ﺻد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده
ﮔﺎن در اﯾن ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣد اﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ده در ﺻد دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ
در دوﻟت رﺷوه ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﮔزارش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘول ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ
ﻓﺳﺎد آﻟوده ﻣﯽ ﺳﺎزد .رﺋﯾس اداره ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑر ﻧﮭﺎد
ھﺎی دوﻟﺗﯽ در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻋث ﺷده ﺗﺎ ﻣردم ﺑﮫ ﺟﮭﺎت دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺿد دوﻟﺗﯽ رو ﺑﯾﺎورﻧد.
ﺗﮭدﯾد وﺟود ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳرطﺎن ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ و ﭘﯾش از
آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻼج ﻧﺎﭘذﯾری ﺑدل ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﮐرزی ،دﺳت ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻗﺎطﻊ ﺑر اﺳﺎس ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺳﺎد اداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑزﻧد.
ﮐرزی ﻣوﺟودﯾت ﻣﺷﮑﻼت در ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕوﯾد -ﮐﮫ ﻣردم از اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﻣردم ﺑر اﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ھﻧوز ھم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣل و ﻓﺻل دﻋوای ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
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
رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﭼﻧﺎن وری ﻓدوﺗوف ،رﺋﯾس دﻓﺗر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣددر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اش ﺑﺎ روﯾﺗرز ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﺗوﻟﯾد ﺗرﯾﺎک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠١٢اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﺗرﯾﺎک در ﺟﮭﺎن اﺳت
ﮐﮫ ھروﺋن از آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .وﺿﻌﯾت در ﺣﺎل ﺑدﺗر ﺷدن اﺳت ،اﯾن
ﻣوﺿوع آﺷﮑﺎر و ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎ اﻣﯾد ﮐﻧﻧده اﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠١۴اﯾن ﮐﺷور را ﺗرک
ﮐﻧﻧد ،در ﻧﺑود ﭘول و ﻧﯾروھﺎی ھواﯾﯽ آﻧﮭﺎ ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺷت ﺧﺷﺧﺎش
ﺧواھد داﺷت .ﻣواد ﻣﺧدر ھزﯾﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺷورﺷﯽ را ﻓراھم ﻣﯽ آورﻧد و ﭘﺎﯾداری ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺳﻼﻣت ﻣردم در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﺗرﯾن ﻣﯾزان اﻋﺗﯾﺎد در ﺟﮭﺎن را دارد ،ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ﻓﺳﺎد و ﺳﺎﯾر اﺷﮑﺎل ﺟراﺋم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻓراﻣﻠﯽ دارد .اﯾن ﭼﺎﻟﺷﯽ ﭼﻧد
وﺟﮭﯽ اﺳت و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺟدی ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑدون ﮐﻣﮏھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور در اداﻣﮫ اﯾن روﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ دوﻟت
ﻣواد ﻣﺧدر ) (narco-stateﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺑدل ﺷود.
ﭘس از ﮔذﺷت ﺗﻘرﯾﺑﺎ دوازده ﺳﺎل از ﺗﮭﺎﺟم ﻧﯾروھﺎی ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺧش ھﺎی ﮔﺳﺗرده ای از اﯾن
ﮐﺷور ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول طﺎﻟﺑﺎن اﺳت و ﻧﯾروھﺎی داﺧﻠﯽ ھﻧوز در ﻧواﺣﯽ دور اﻓﺗﺎده ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﻧﺎﺗو ﻗﺻد دارد ﭘس از  ٢٠١۴ﻓﻘط ﻧﻘش آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺷورﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و
ﻣﺗﺣداﻧش ھﻧوز درﺑﺎره ﺷﻣﺎر دﻗﯾق ﻧﯾروھﺎی ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد ،اظﮭﺎر ﻧظر ﻧﮑرده اﻧد.
اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواد ﻣﺧدر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎر ﻓزاﯾﻧده ﺣﻣﻼت و دﺳﺗﮕﯾریھﺎ و
ﺗﻼشھﺎ ﺑرای رﯾﺷﮫ ﮐﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺟﻠوی اﯾن ﻣوج در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش را ﺑﮕﯾرد.
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ﺗﻼش ھﺎ ،ﺣرﮐت در ﻣﺳﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
ﺗﺟﺎرت ﻣواد ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺧت اﺳت.

www.esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

