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  چپاول راو  چور ت ویجنا ک دهه جرم ویها یک

  داشته اند؟؟؟ به ملت روا
 )صباح( :محقق پژوھش و

  

تصمیم گرفت برای خود ، دست داده بود جنگ با دشمنان از در ش راانروزی پادشاھی سالخورده کھ پسر

آنھا  زا کدام دانھ ی گیاھی داد و بھ ھر جمع کرد و را پادشاه تمام جوانان شھر. جانشینی انتخاب کند

. گیاه رشد کرده را در روز معینی نزد او بیاورند یک گلدان بکارند تا دانھ رشد کند و در دانھ را، خواست

این  بر بنا، تمام تالش خود را برای پادشاه شدن بکار گیرد یکی از آن جوان ھا بود و تصمیم داشت احمد

 آب و ھ این فکر افتاد کھ دانھ را درب. با تمام جدیت تالش کرد تا دانھ را پرورش دھد ولی موفق نشد

ھم آزمایش کرد ولی موفق  خاک آنجا را بھ ھمین دلیل بھ کوھستان رفت و، ھوای دیگری پرورش دھد

اطراف مشورت کرد ولی ھمھ این کارھا بی فایده بود و نتوانست گیاه  دھقانان مناطقحتی با  احمد. نشد

قصر پادشاه جمع شده و گیاه کوچک  ان ھا درھمھ جو. رسید موعود فرا باالخره روز. راپرورش دھد

، رسید حمداوقتی نوبت بھ . دشاه بھ ھمھ گلدان ھا نگاه کردپا. گلدان برای پادشاه آورده بودند در خود را

این ھنگام پادشاه  در. . .  ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد احمد پس گیاه تو کو؟: پادشاه از او پرسید

. ھمھ جوانان بھ این انتخاب پادشاه اعتراض کردند! جانشین خود اعالم کرد ااو ر باال برد و را حمداست د

ً ھمھ دانھ ھا را در. است ترین جوان شھر این جوان درستکار: گفت پادشاه روی تخت نشست و  من قبال

مردم بھ : پادشاه ادامھ داد. دانھ ھا نمی بایست رشد می کردند این ھیچ یک از بر بنا، آب جوشانده بودم

نھ آن پادشاھی کھ برای ، درستکاری با آنھا صادق باشد عین راستگویی و نیاز دارند کھ درپادشاھی 

  . عمل ریا کارانھ ای بزند حفظ آن دست بھ ھر رسیدن بھ قدرت و
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   سرگذشت وطن دل بھ درد می آید از

  سرد می آید یکلبھ مستمندان آھ از

   درد گرانی میندیش از باش و مرد تو

  .  ت مرد می آیدوق ھمیشھ درد بھ سر

 غار را کشور و مار و تار مردم رای، اسالم حکومت اداره وتحت نام  زورآباد ما تکاران آدمکش دریجنا

بنام  یزمان بنام جھاد و ین و گاھیبنام د یگاھ، تیبنام امن یگاھ، بنام عدالت یگاھ، نموده اند غار

 بر خود را (!)تفكر آنھا كھ خود را و، نندیب یھ تنگ چشمان خود مچیدر ا را ازیآنھا كھ تمام دن !مقاومت

 از ده اند ویکھ قدرت لمیار ادت كنند بریمردم س خواھند بر یآنھا كھ م باطل و گران راید دانند و یحق م

  . دارند ییزورگو و یزومختلف زراند یوه ھایش راه ھا و

 نظام اداری ما. است دهیش رسیبھ اوج خو سبوتاژ یش خوریخو، ل رشوتیقب از کشور در یادار فساد

واپس گرایی بوده  یسنت ھا و لھ مفتخوران تفنگداریوس چپاول کشور و زمان چور مانده از میراث بجا

. می آید آن بھ شمار شاخصھ ھای انفکاک ناپذیر خویشخوری جزو نژاد ساالری و، استبداد، کھ انحصار

امید اصالح آن خوش خیالیی بیش ، باشد جامعھ چنین فرھنگ و تعامالت حاکم بر این نظام مبتنی بر تا

برگھای  اصالح شاخ و، کار افتاده است درون و از تنھ پوسیده و از وقتی نظام کنونی ما از. نخواھد بود

 فساد و مخدر و مواد، مبارزه با تروریزم گذشتھ در یتجربھ سال ھا آن چگونھ می تواند امید آفرین باشد؟

، شوق و پروسھ ملی در آغازبا شور ھر، وق را بھ اثبات می رساندروشنی ادعای ف ارتشا بھ خوبی و

مسئوولین  یچندی با بن بست مطلق می رسد کھ حت تبلیغات بھ راه انداختھ می شود؛ اما پس از ھیاھو و

چند سال بدین سو مورد توجھ  مبارزه با فساد اداری نیز از. توجیھ آن عاجز می مانند انکار و آن از
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شرایط فعلی یکی از اولویت ھای کاری دولت بھ شمار می رود؛ اما این  در گرفتھ و رارمقامات دولتی ق

  . مبارزه ھیچ موفقیتی بھ ھمراه نداشتھ است

چنانکھ ، لبھ پرتگاه قرار داده است را در مواد مخدر و فساد اداری کشور، امنی گریبانگیر نا مثلث شوم و

اوضاع کنونی  را بر یمیتنظانارشیزم  و یطالبانظام مستبد مردم آھستھ آھستھ بھ این باور می رسند کھ ن

ولسوالیھا و حتا شھرھا برای پیدا ، ھ جاتیقر مردم از حقیقت این است کھ ھزاران تن از. ارجحیت دھند

اطراف می توان یافت کھ ھنوز  نیروی جوان را در کمتر، کاشانھ می کنند کردن لقمھ ی نان ترک خانھ و

  . بھ دغدغھ اصلی مردم تبدیل شده است، و پیدا کردن نان شبباقی مانده باشند 

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

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

. ن قبیلھ ای بیش از ھفتاد درصد قلمروی افغانستان را در اختیار خویش دارندو رھبرا "طالبان"با 

دو ھزار ھموطن غیرنظامی ھم تنھا در یک سال . حاکمیت قانون ھم فقط در شکل چیزی بیش نیست

تنھا دوصدوپنجاه خانواده را گلولھ ھای نیروھای صلحبان خارجی کھ برای ، گذشتھ قربانی ناامنی شدند

  . بھ خون نشاند، منیت ما آمده اندتامین ا

این روزھا از قلب میلیون ھا ھموطن از گوشھ  صدایی است کھ در خواستن -نان نان نان  -گریجانب د از

حکومت بر تپھ ای از الف و گزاف آرمیده  گوشھ این ممکلت ویران بھ گوش فلک می رسد اما دولت و

مردم در زنجیر ھزاران مشکل خرد وخمیر . ی زننداند و میلیون ھا نفر در دریای گرسنھ گی دست و پا م

از سوی دیگر نیز ھزاران مشکالتی کھ از انگشت پا تا فرق سر ، از یک سو امنیت نیست، می شوند

اکنون در شرایطی کھ تمام مردم از بی کاری می نالند و راه ھجرت و پناه . مردم را در خود پیچانده است

ن زخم زبان و زخم قنداق دوباره از مرزھا مثل یتیمان کره زمین کھ جویی پیش می گیرند و یا با ھزارا

قیمت مواد غذایی بھ حدی رسیده است کھ ، ھیچ زمینی برای آنھا نمی تواند زمین مادری باشد برمی گردند

  . در این روزھا خط مرگ و حیات را برای مردم می کشد

نمی آمدند اما اکنون  م از عھده خرید آن بردر شرایطی کھ قیمت ھر قرص نان شش افغانی بود اکثر مرد

مردم غریب کار کھ نمی ، عھده اش برآید و وزرایش از یست افغانی رسیده است مگر خود کرزیکھ بھ ب

پارلمان از مواجھ بودن مردم بسیاری از مناطق این با فقر و  نماینده مردم بدخشان در کی. توانند

بھ علت نبود مواد  یکوھ یبر استفاده مردم از گیاھا برخی خبرھا مبنی یو. گرسنگی شدید خبر داد

مردم با کمبود شدید مواد غذایی مواجھ ھستند و توان خرید را نیز : غذایی و فقر شدید را تأیید کرد و گفت

  . بھ علت افزایش قیمت ھا از دست داده اند
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است کھ مردم آن اندک  یکوھستانی و سردسیر و دارای زمین ھای زراعت اتیبدخشان از جملھ وال

سیالب ھای ، ھمواره با فقر دست و پنجھ نرم می کنند اما در سال ھای اخیر بھ دلیل خشک سالی ھا

  . بھاری و نیز سرمای شدید زمستان مشکالت آنان بیشتر شده است

جنگ ھستند و  یان اصلیھنوز قربان، دھند  یل میتشك جامعھ را یاساس و یكودكان كھ بخش اصل زنان و

 نامناسب و رسوم و سنت یت صحیوضع بھ، آفت مواد مخدر، از ازدواج یتینارضا، ریگ و ممری، ناامن

ن یتوھ یت زنان و عملکردھایت امنیم بودن وضعیوخ. ھاست  جملھ مشکالت عمده آن غلط جامعھ از یھا 

، رود  یشمار م زنان بھ یھا  یاز جملھ نگران یتیمسووالن امن ید کردن زنان و عدم ھمکاریتھد ز ویآم

  . افتھ استیش یدرصد افزا ھ زنان شصتیخشونت عل یالملل نیب ینھادھا یق آمارھاطب

بر اساس اظھارات . است دهیات بھ پنج ھزارنفر رسیوال یمادران ساالنھ در برخ ریزان مرگ و میم

و تولد  یر زنان و مادران مربوط بھ زمان حاملگین آمار مرگ و میشتریب ن وزارت صحت عامھیمسوول

ز بھ نوبھ ین نیش از پنج فرزند دارند کھ ایب ھا در افغانستان شتر خانوادهین گزارش بیساس ابر ا. است

شود  یزنان وارد م مردان بھ یکھ از سو ییجا و زد و خوردھا یتعصبات ب. کند یف میخود زنان را ضع

دفاع از  یلمللا نیسازمان ب یھا طبق گزارش. ھا مواجھ ھستند است كھ زنان با آن یز از جملھ مشکالتین

ھنوز  "طالبان" سقوط یداده شده بھ زنان در پ یھا نیتضم، زنان موسوم بھ جنس زن در جھان حقوق

  . نشده است یعمل

بان یط خانھ و جامعھ دست بھ گریمستمر و خشونت در مح ضیھا زن و دختر با تبع ونیلیحال حاضر م در

ازات یامت یبرخ نکھ زنان ازیبا وجود ا. ردیگ یصورت نم یجد یاقدام ن مشکالتیرفع ا یھستند و برا

نھ تحقق یدر زم یجد یھا چالش اند اما ھنوز ھم برخوردار شده یاز جملھ حق را یو حقوق یمدنی، قانون

بخش قابل . دھند یل میسوادان را زنان تشك یز اكثر بیمانده است و در بخش آموزش ن یحقوق زنان باق

دھد کھ حدود شصت تا ھشتاد درصد از  یل میتشک یاجبار یھا از مشکالت زنان را ازدواج یتوجھ

افتھ یش یر افزایاخ یھا ماه یز در طیزنان ن یھا ین علت خودسوزیشود و بھ ا یم ازدواج ھا را شامل

  . است

سن  و یدن بھ شانزده سالگیقبل از رس ھفتادوپنج درصد از دختران: گزارش حقوق بشر آمده است در

درصد زنان از ازدواج خود  ان پنجاه وھفتین میا شوند كھ از  یھر فرستاده مبھ خانھ شو، ازدواج یقانون

ون یلیم میک و نیش از یسرپرست ب یب وه ویاعالم شده شمار زنان ب یرسم یطبق آمارھا. ھستند یناراض

نکھ یبا درنظرداشت ا. فرزند ھستند یسرپرست دارا یدرصد زنان ب ان نودین میباشند كھ از ا ینفر م

م یان مستقیزنان از جملھ قربان، شود  ید میجھان در افغانستان تول یرقانونیاک غینودوسھ درصد تراکنون 
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در افغانستان . ون معتاد مواد مخدر زن درکشور وجود داردیلیک میكھ  یآفت مواد مخدر ھستند طور

در کشور را بھ  تیتوانند ثبات و امن یشوند کھ م یم یبھ ھم تلق ده مرتبطیسم دو پدیمواد مخدر و ترور

  شوند یم یز قربانیان زنان و کودکان نین میا چالش بکشند و در

 "طالبان"با رفتن . ندینما یبردن و نابود شدن زندگ، بستن، شھ باکشتنید ھمیده باین مردم ستم دیا ییگو

ن برد، جنگ و تفنگیی، گرا ادیشھ بنیاندی، محل یاست ھایس، کار روزانھ برنامھ. فقط چھره عوض شد

: با دو تفاوت  یول، ان داشتیجر "طالبان"بھ زندان انداختن ھمان بود کھ در زمان ی، قنداق کار، و کشتن

گانھ ھا یب یان و در زندان ھایگناھان بھ خارج یم دادن بیساختن و بردن و تسل ین زندانینکھ ایا یکی

منشانھ  دود یاست ھاین با سایکایآمر. ر دستار بھ پکول و کاله پوست و چپن بودیصورت گرفت و دوم تغ

و پوست و چپن و پکول  ییکایو آمر یش بازھم ھمان دزدان نوکرصفت کھ با دو پاسپورت افغانیخو

  . دیجان مردم گردان یل نموده بودند بالیرانھ و کابل را بھ غمخانھ تبدیکھ شھر را بھ و یپوشان فرار

ن راه از آن بھره یتوانست در یھ استعمار مک بت بار بودیشھ تنھا اھرم مصیرھبران فسادپ یجاه طلب

درآورده و در  یفین ملک الطواینھا کشور را بصورت سرزمیا یانت و خودخواھیخ. دینما یبردار

ش پوستھ و پاتک و زندان و کشتارگاه ساختھ از یخو یبرا یھرگوشھ فرمانده؛ گروه؛ سردستھ و گردنکش

ً ھمھ معتقد شده اند كھ كرزى در طیتقر. شتندش گذایت خودرا بھ نمایق قدرت و حاکمین طریا ھفت  یبا

تخت کشور کھ در آن یکابل پا. گر فرصت چندانى براى جلب اعتماد عمومى نداردید سال حكومت

مصئون نمانده ، ھا یز از گزند نا امنیوجود دارند ن، تین کننده امنیتام یو خارج یپرشمار داخل یروھاین

، اگرچھ تا کنون. رندیگ یر راکت قرار میو ف یمورد حمالت انتحاری، ده او بطور پراکنده اما ھشدار دھن

و  ید حمالت انتحاریتشدی، ت ملیداخلھ و امن، شامل وزارت دفاع، تین کننده امنیتام یدولت یارگان ھا

ل عدم یاند کھ آنان بھ دل یف و اضمحالل آنان دانستھ و مدعینشانھء تضع، ن رایمخالف یاز سو یبیتخر

  . زنند ین کار ھا میدست بھ ا، م با دولتیدر مواجھھ مستق یربراب

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

بھ ، بازسازی و نوسازی یق پروسھ ھایدر تطب، ق آمده نتواندیفا ین مشکل اساسیاگر دولت بھ حل ا

 یدر دوران جنگ س، آن یو اقتصاد یاجتماع یر ساخت ھایکھ تمام ز یوردر کش. دینخواھد رس یابیکام

د بھ یاز شدین، شیآبرومندانھء خو یقادر شدن بھ گذران زندگ یبرا، ن کشوریب شده و مردم ایسالھ تخر

ت و سرزنش سران روزگزران دولت ضرورت شماره اول بھ یدارند؛ امن یباز ساز یکار در راستا

ار مشکل خواھد بود تا حرکت ین مشکالت بطورعاجل مرفوع نگردد بسیکھ ایتدر صور. دیآ یحساب م
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ی، ضرور یداواریمجدد و قادر ساختن مردم بھ پ یایو اح یباز ساز یدر عرصھ ھا، گریالزم د یھا

  . ردیصورت بگ

، ائتالف یقوا یروھایدر چوکات نی، مسلح خارج یروھایاز ن یبا توجھ بھ استقرار شمار قابل مالحظھ ا

ی، س ملیز اردو و پولیل و تجھیدر قالب تشک، دولت یت از سویکمک بھ امن یساف و شروع حرکت ھایآ

ن ھمھ ید کھ چرا با ایآ یش مین سوال پیا، گرید یاگ از سویآر و دا ید یق پروسھ دیک سو وتطبیاز 

سبب شده است ، ردرکشو یتیب اوضاع امنیتخر مؤثر واقع گردند؟، تین امنیدر تام، توانند ینم، امکانات

تواند یرا نم یچ دردین واکنشھا ھیا. واکنش نشان ندھدی، تینتواند در برابر اوضاع نابسامان امنی، تا کرز

 . باکلمات است یا بھ قول معروف بازیشود و یان میب مردم بیفر ین کلمات و جمالت برایرا ایدوا کند ز

میتواند  یچھ نیرو و جریان سیاسی، ت کھانسان مترقی است اینس ھر پرسشی کھ ھمچنان طنین انداز

جنگ ساالرانی کھ رھبری تولید و  یا و "طالبان"افغانستان را بسوی یک جامعھ پیشرفتھ رھبری کند؟ 

بسوی یک ھرج و  کشور نظامی در وسیاسی روال ، افغانستان را رھبری می کنند؟ از صدور مواد مخدر

 اثر جنگ ھای قدرت طلبی زورگویان و در رنج کشیدهء کھ مردم درد دیده و. مرجی تازه راه می برد

دست  ھمھ ھست و بود خود را از، موادمخدر یایماف و ن چپاولگریفاسد، جنایت پیشھ گان قدرت پرست

آالم بسر می  مصیبت و در ھزار فامیل خود غم پیدا کردن یک لقمھ نان برای خود و اکنون در، داده اند

س دولت ییچرا ر. بر پا داشتھ اند پایکوبی را اران بساط جشن وعوض آن این جنایت ک اما در. برند

ن یت ننگیشدت و بھ حاکم دفاع کشور پروسھ خلع سالح را یگناه و ب یمردم ب یآھ اشک و بخاطر

خواھد  یت جنگ ساالران ختم دولت وین باشد کھ تداوم حاکمیمطم یکرز. ؟؟؟دھدیان نمیتفنگداران پا

کشور واقعیت تلخی  انفجارات و انواع بی امنی ھا در، قتلھا، سرقت ھا، تعدد و تداوم اختطاف ھا. بود

در دولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی بھ اوج خود ، است کھ از سپیده دم دولت موقت آغاز شده

 . رسیده است 

 ینده دورمید بھ آیام یمردم شده آنان را از روزنھ ھا یباعث نگران، دركشور یتوسعھ روزافزون ناامن

احزاب بھ  ییزور گو، مردم یغارت و چپاول شبانھ خانھ ھا، ات مختلفیمتفرقھ دروال یھا یریدرگ. كند

است  یلیازجملھ مسا، گریش و ده ھا مورد دیبھ افراد روشنفكر وآزاد اند یاحترام یبی، اصطالح جھاد

ن یا. برد یذشتھ مدن بھ صلح و آرامش در كشور را بھ نقاط كورومبھم گید رسیگر امیكباردی یكھ برا

گر باعث عدم ید یكرده و از سو یوخارج یداخل یك جھت مردم را وادرا بھ مھاجرت ھایموضوع از 

ن یرا نسبت بھ افغانستان بد ب یجامعھ جھان، لین مسایمھمتر از ا. گردد ین بھ كشورمیبازگشت مھاجر

 یھا یریات و درگیجنا یلعلت اص. دور خواھد ساخت یز از روند كمك بھ بازسازیساختھ آنان را ن

http:�<>���Dp�.�;�y?


www.esalat.org 

ن مسالھ یكشور است تنھا راه حل ا یدیكل یحضور تفنگ ساالران در مناصب و پست ھا، ر دركشوریاخ

 . باشد یدرکشور م یاسیو س یاز صحنھ قدرت نظام یمیتنظ یاحزاب و گروه ھا  یبركنار

ن مھم یروز بھ این دد جھادگرایگر جھاد وجود ندارد وبایگر بر ھمگان ثابت شده است كھ دیامروز د

، ب چھره جھادینده و تخریآ یاھیوس یر ازتباھیغ، كھ قدرتینان براریا یبرسند كھ استقامت و پافشار

، ك اقدام شجاعانھ و بدون عذر وبھانھیپس بھتر است كھ در . ب آنان و ملت نخواھد كردینص یگرید دیعا

و  یحزب یبھ نفع ملت از پست ھا یادمردم را فراھم ساختھ سران جھ یدن واقعینھ بھ قدرت رسیزم

 . ندیرا منحل نما یخود كنار بروند و احزاب قبل یدولت

 یدیاس و ناامین عزم بھ یم كھ اینكن یكار، افغانستان دارد یبر بازساز یعزم جد یاكنون كھ جامعھ جھان

، داشتند یكشور نقش اساس یت و چند پارجگیدر تخر یخارج ید ھمانگونھ كھ دست ھاییایب. بدل شود

آنان در كشور  یآنان فراھم نموده بھانھ اختالفات درون ینھ رابرایزم، خواھند جبران كنند یامروز كھ م

گردد و در  یبرم یھ بھ سران جھادیك طرف قضیدر ، موجود در افغانستان یھا یناامن. میخود نباش

ن مرز یخون فرزندان اكھ ھركدام شان از  یسران جھاد !كایھا و بخصوص آمر یگر بھ خارجیطرف د

را بھ نفع مردم ترك  یتوانند پست ھا و مناصب قدرت یامروز نم، ده اندیھ رسیونھا دالرسرمایلیو بوم بھ م

توانند با  ینم، رسد یكشور بھ آنان م یھا یشروع ناامن یراصلیھم كھ تقص یخارج یكشورھا. كنند

 . ندیایازات كنار بیم امتیگر در تقسیكدی

ن ھا وارد یاز ا یكیدارد كھ ما ناخواستھ ھركدام بھ نفع  یھ و اروپا مشكالت حل نشدنیكا با روسیآمر

جاد یما با ا. میكن یت میھدا یآنان شده خود و ملت خود را بھ سمت تباھ یھا یاز دھیامت یصحنھ ھا

ور در كش یم تا بھانھ ناامنیشو یباعث م، دست داشتھ یو عدم ترك قدرت ھا یكوچگ داخل یھا یریدرگ

ن یكھ در ا، میبكشان یو نظام یجناح یھا یریبھ درگ یداده آنان را از روند بازساز گانگانیرا بدست ب

م یھا قصد وتصم یاگر خارج یبراست. ندیب ینده كشور ما میب را مردم و آین آسیشتریفقط و فقط ب، انیم

ست  د یاسیس ینظام یداخل یروھایت احزاب و نید در درجھ اول از حمایبا، دارند یبربازساز یجد

ھا و  ید خارجیشا. رھنمون باشند یمیت و صلح دایامن یبت زده افغانستان را بھ سویبرداشتھ جامعھ مص

ر یز. نندیدر افغانستان بب ین زودیت كامل را بھ ایو امن یمیخواھند صلح دا یكا نمیدر راس آنان آمر

دامن زدن  یعلت اصل یتفنگ ساالران محل و یان داخلیل ھر كدام آنان از جنگجویبدون دل یت ھایحما

 . ر در كشور بوده استیاخ یھا یبھ ناامن

كا یو آمر ین المللیب یروھایو با ورود ن "طالبان"برھمھ ما كامال روشن و واضح است كھ بعد از سقوط 

 یحاتیگر ھم از لحاظ تسلیكبار د، یجان دوباره گرفتھ یو تفنگ ساالران محل یاسیاحزاب س، بھ افغانستان
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را یز. است یخارج یروھایھمچنان برعھده ن، ر مھمین تقصیكھ ا. ت شدندیتقو یو ھم از جھت مال

رون راندن یو ب "طالبان"در زمان حضور ، دخل درامورافغانستان یذ یگان و كشورھایازھمسا یاگربرخ

ن ھا بھ نفع یاامروز شاھد رشد و جان گرفتن دوباره ، كردند ین ھا را كمك نمیا، ن ھا ازكشوریتمام ا

 ین المللیب یروھاین الزم است تا نیبنابر ا. میھا و بھ ضرر مردم افغانستان نبود یاز خارج یبرخ

ون یاسینشان داده با نقض کننده گان حقوق بشر و تفنگ ساالران و س یشتریدرافغانستان ازخود جرات ب

ھا واقعا  یافغانستان ثابت شود كھ خارجمردم  یلھ براین وسیتا بد. ندینما یبرخورد قاطعانھ و جد، نابخرد

 یش است میكھ بھ سرعت رو بھ افزا یاجتماع یھا یبند و بار یب. افغانستان را دارند یقصد بازساز

 . د باشدیمف یتواند تا اندازه ا

ش گرفتھ اند و نھ یخواھان پ ین است كھ آزادیا یآزاد ینھ ھایش زمیدایجاد و پیدرھرصورت نھ روش ا

از بھ ین نكتھ توجھ داشت كھ ما امروز در كشور نید بھ ایبا. كھ تفنگ داران مد نظر دارد یقیروش و طر

شروع  یط ھا را در دوره ھاین افراط و تفریرا ایز. میدار یاجتماع یطھ ھایدر ح یك تعادل عقالنی

ھ خطا رفتند و م كھ ھر دو آنھا بیدیجھ رسین نتیقا بھ ایم و دقیبھ مشاھده گرفتھ ا یو طالب یحكومت جھاد

 . با شكست مواجھ شدند

نده یكھ آ ینسل. نسل جوان است یرفتار یتواند اصل باشد توجھ بھ منش ھا یمردم ما م یامروز آنچھ برا

 یبند و بار یا بیو  یم با امر ونھیاگرامروز بخواھ. د ھمھ ما بھ آنھاستیسازد وچشم ام یمملكت را م

كردن  یامر ونھ. میفرزندان خود را درمعرض خطر قرار داده ا ندهینا آیق، یمیمحض بھ سمت جوانان برو

پس الزم است تا در . آنان را از خودشانی، بند و بار یسازد و ب یمورد ما را از جوانان دور م یب یھا

 یشبرد اھداف سازندگیم سازندگان فردا را در پیم كھ بتوانییش گرفتھ آنگونھ عمل نماین امور اعتدال را پیا

د با زور بھ یھنوز معتقدند كھ با یاما رھبران و قوماندانان و خودخواھان جھاد. میرھنمون باش یانسان

 . ھ كنندیل خود را توجیمردم مسا

،  افراد مسلح  توسط  یاجبار  د و ازدواجیتھد ، شمار تجاوزیب  حوادث،  زنان  ھیعل  خشونت  ھمچنان ادامھ

، نفرستند  مكتب  خود را بھ  ھا تا د ختران لید فامیتھد،  زنان  یو خو د سوز  یخود كش  سابقھ یب  شیافزا

  آواز خوانان  ظاھر شدن  تیممنوع،  از خانھ  رونیدر كار ب  زنان  یناامن  احساس،  دخترانھ  مكاتب  سوزاند ن

فحشا   بھ  آوردن  یو رو  ییجز گدا  یا چاره  كھ  ییھا وهیو ب  زنان  شیافزا،  ونیزیو و تلویدر راد  زن

در كشور  یمسلح وجود دارد كھ عامل نا امن یل سالح نزد گروپ ھایھم اكنون دھھا ھزار م. . . ندارندو

ت چگونھ اتفاق یقتل و جنای، ریدرگیی، نھمھ زورگویپس ا، شده باشد یاگر سالح جمع اور. ھستند

ی، وحدت اكبر، افیساتحاد ، نظار یشورای، ت ربانیجمع، نیحزب گلبد یم ھاین حاال تنظیھم. افتند یم
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ً مسلح بوده و یاسالم یحركت ھای، لیوحدت خل ل یك دھھا میھر  یمیھ تنظیان و قوماندانان امنیوال، كامال

 . ار دارندیسالح در اخت

 . ختھ استیز برانگیتی مردم نگرانی برخی سازمان ھای جھانی را نین حالت درکنار نارضایدوام ا

ل شده چنانچھ یز تبدیکی از بحث ھای محوری مطبوعات غربی نیموضوع فساد دردستگاه حکومت بھ 

د و فروش پست ھای بلند دولتی یر روزنامھ واشنگتن پست در مطلبی از خریکی از شماره ھای اخیدر 

ده اند کھ اگر جلو فساد گرفتھ نشود و یجھ رسین نتیاری افغان ھا بھ ایبس. در افغانستان خبر داده شده است

گذشتھ دولت و مردم بھ دست آورده اند بھ آسانی از دست  ید آنچھ در سال ھایایھ وجود ناصالحات الزم ب

، نظارت برحقوق بشر یسال گذشتھ شماری از سران جھادی کھ در گزارش سازمان جھان. خواھد رفت

متھم بھ نقض حقوق بشر شده بودند؛ در کابل گردھم آمدند و پیرامون گزارش اخیر سازمان نظارات بر 

ن یآنان انتشار ا. را رد كردند یات جنگیپرداختند و دخالت شان در جنا، وق بشر؛ بھ بحث و مشورهحق

ن یدر ا. ن گزارش شدندیكنندگان ا ھ یف و خواھان محاكمھ تھین توصیھ مجاھدیعل یا  گزارش را توطئھ

در در  ییال گردھمیبر تشك، ندگان مجلس حضور داشتندینما یو برخ یاز سران جھاد ینشست كھ شمار

با گزارش سازمان نظارت بر  در رابطھ  ین ربانیالد برھان. د شدیاعتراض بھ گزارش سازمان متذکره تاك

نكھ در گزارش یبا اشاره بھ ا یو. ن گزارش اقامھ دعوا شودیكنندگان ا  ھیھ تھید علیحقوق بشر گفت كھ با

آنھا گزارش را  یو دستھ و النھ جاسوس ن داریاز ا یھر فرد: ھا تجاوز شده افزود افغان یت ملیثیبھ ح

 ا دفاع ازیو  ین سازمان نھ بر اساس احساسات اسالمیا )نھ آدمکشان مسلح(. د محاكمھ شوندیھ كرده بایتھ

 یربان. كند یت میھا فعال  ملت یخواھ  یھ جنبش آزادیدشمن عل یفھ اطالعاتیحقوق بشر بلكھ بر اساس وظ

اد شده یھ گزارش یدر تھ یو خارج یاز افراد داخل یشمار: افزود ف كرد وین گزارش را توطئھ توصیا

 . دخالت دارند

وارد نخواھد كرد بلكھ باعث  ن و مردمیبھ مجاھد یبیگزارش آس ن یز گفت كھ ایاف نین رسول سیھمچن

: اعالم كرده بود یدبان حقوق بشر در گزارشیقبل د یچند. ان آنھا خواھد شدیشتر و وحدت میب یھمبستگ

د یدر گزارش تاك. ت در كشور شكست خواھد خوردیم امنیروند تحك، عدالت را حاكم نسازد یر كرزاگ

دخالت داشتند بھ دادگاه  یم جنگیودر وقوع جرا یداخل یھا كھ درجنگ  یشد كھ وقت آن است افراد

  مالیھ پانكیدبان حقوق بشر از حكومت افغانستان انتقاد و گفتھ شد در عوض ایدر گزارش د. احضار شوند

 . گماشتھ شدند یدیکل یآنان دردولت وپستھا، بھ دادگاه احضار شوند یكنندگان حقوق بشر و مجرمان جنگ

م ید دوستم و كریعبدالرش، ل خانیاسماع، میم فھیقسی، ن ربانیالد برھان، افیدرگزارش ازعبدالرسول س

مال ، مال محمد عمری، حزب اسالمار رھبر ین حكمتیگلبد، ن گزارشیبراساس ا. نام برده شده است یلیخل
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. باشند  یز مین یت ضد بشریمتھم بھ جنا یوحزب اسالم "طالبان"از ین حقانیالد جالل یمنصور ومولو

 ین گزارش دولت افغانستان مطالب سازمان نظارت برحقوق بشر رادرمورد شماریپس ازانتشار ا

داخلى و جھانى حقوق بشر مكررأ گفتند گذشتھ موسسات  یاما درسال ھا. ھا نادرست اعالم كرد یازجھاد

اما تاكنون كسى مشخص نام . ن بزرگ حقوق بشر درچوكى ھاى رسمى افغانستان كار مى كنندیكھ نا قض

ن سخنان صرف یشھ گفتھ اند كھ این اتھامات ھمیمقامات افغانستان در پاسخ بھ ا. اد نكرده بودیفردى را 

ا در سازمان حقوق یس بخش آسیرأ رئیاما اخ. واھد وجود نداردن افراد اسناد و شیھ ایاتھامات است و عل

ت یھ بشریت علیت جنگى و جنایتس واچ برات آدمس ازافرادى كھ بھ گفتھ او عمأل بھ جنایومن رایبشر ھ

 . متھم مى باشند نام برد

ن یچناحراز  یشود كھ آنھا برا ین افراد باعث میسوء ا ین باورند كھ گذشتھ ھایافغانھا برا یاریبس

خانواده ھا را  یت اجتماعیز امنیات نیتخت و والیگسترده شبانھ در پا یھا یدزد. مناسب نباشند  ییمقامھا

پوشش ، اتیدر وال یاجتماع یھا یل فقر امکانات اغلب نا امنیبھ دل. مواجھ کرده است ید جدیبا تھد

د نشدن بھ یوال نرفتن و تھدر سیل زیبھ دل یداخل یاز رسانھ ھا یلید خیشود وشا یداده نم یرسانھ ا

نگونھ نا ینرو کمتر شاھد جلوه ایازا. ستندین یسکین ریگران حاضر بھ انجام چنیو د یتیامن یلھ مقامھایوس

م یزان جرایم، م با مراجعھ بھ آنیز وجود ندارد تا بتوانیآمار و ارقام ن. م یھا در سطح رسانھ ھا ھست یامن

ت در جامعھ بھ عھده ین امنیتام یفھ اصلیوظ. میص دھیتشخافتھ ودر صد آن را در کشور یارتکاب 

 یش نا امنیافزا یط کنونین دو نھاد در شرایف عمل نمودن ایو محاکم کشور است کھ ضع یتیامن یروھاین

ما توسط دزدان و  یشود کھ منابع مل یعلنا مشاھده م. ر رقم زده استیرا بھ نحوه چشمگ یاجتماع یھا

کند از دل  یم یان معرفیما را بھ جھان یت ملیما کھ ھو یراث فرھنگیم، رود یان بھ تاراج میسود جو

ھ یھمسا یروند و پس از انتقال بھ کشورھا یم ھا بھ غارت میا از موز یده شده یرون کشیخاک ب

 گریا د ی یجنراال ن پاکستان یشخص یم ھایسرازموز

مانده اند  یدولتمردان نا مکشوف باق یبرار و معادن ما کھ یذخا. آورد یکادر میونرھااروپاوآمریکلکس

ن منابع ارزشمند را استخراج نموده یشوند و آنان ا یم ییلھ دزدان و غارتگران شناسایاوقات بھ وس یگاھ

ن کھ اقتصاد یکشور ومردم افغانستان بادر بھ ا. رسانند یبھ فروش م، خارج از کشور یود ر با زارھا

 ینگونھ بھ غارت وتاراج میا یمل یھ ھایچھ در خانھ و چھ سرماما  یدارند اندک بضاعت مال یفیضع

 . رود

از ھمان آغاز مبارزه اش بعد از ، اشتباه كرد ییاد گرایت و پرورش بنیکا در تقویآمر - دیگو یلزاد میخل

حضور درمنطقھ داشت  یبرا یشتر د لنگرانین كشور بیا. عمل نكرد یزم جدیسپتامبر در برابر ترور ١١
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موثر نھ بھ دزدان  یاقتصاد یتوانست با كمك ھایكا میگر امریازجانب د. زمیترور ینطفھ ھا یتا نابود

 یرینھ سربازگیزمی، رشد اقتصاد یبلكھ بھ افراد مطمئن و پاك برا، درافغانستان ودالالن درپاکستان

االت متحده و یا ی كھیسالح ھا"ن یروزنامھ گارد. ان را در كشور بھ حداقل برساندیاد گرایستھا و بنیترور

ان قراردادند بھ فاجعھ در غرب ختم شد و یادگرایار بنیشرفتھ جنگی دراختیا بھ ھمراه متودھای پیتانیبر

با آن كھ . ده بودندیھ دیھ كسانی مورد استفاده قرار گرفت كھ آن ھا را تھیده چرخش برعلیبراساس پد

در افغانستان  یو طالب یآمدن دولت جھادكا خود اعتراف می كنند كھ روی كار یرسانھ ھای گروھی آمر

گر از اشتباھات ید یكی. ادگرا كرده استیاالت متحده بھ گروه ھای بنیناشی از كمك ھای پنھانی است كھ ا

 . است یجنگ یات ھایعمل یش ازحد آنان بر روید بیھا تاك ییكایآمر

از رھبران و مقامات  یبرخ یا ھ یبا نشر اعالم، گرسازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحدیازطرف د

بدون شك در . متھم كرده است یاحزاب گذشتھ را بر نقض و ھتك حقوق بشر و ارتكاب جرائم جنگ

بھ صورت ) ینقض حقوق بشر و جرائم جنگ(نھ یسھ دھھ گذشتھ ھر دو گز یمتوال یدوران جنگھا

م یر مستقیا غیم و یكھ مستق یت رھبرانیدھنده در سطح كشور صورت گرفت و اكثر كننده و تكان  ناراحت 

ر گذار یقدرت و نفوذی تأث یز در عرصھ قدرت مطرح و دارایاكنون ن ھم ، ات دست داشتندین جنایدر ا

ھ مردم یش علیات خویھنوز ھم مصروف و سرگرم تداوم جنا "طالبان"ز مانند رھبران ین یبرخ. باشند  یم

ش را در مورد قتل یده باطل و فاسد خویعق، شیخو یخشك و افراط یدئولوژیدفاع افغانستان بوده و با ایب

صلح و  یھنوز ھم دورنما، گذرد ید میت جدین وضعیكھ سال ھاازا نیبا ا. برند   یش میو كشتار مردم بھ پ

ك جرقھ یاست كھ  یاوضاع بھ حد یست و شكنندگیدواركننده نیو ام ینیقیز چندان یآم مسالمت یزندگ

 . شورش و آشوب مواجھ سازد كشور را با یتواند تمام فضا یم

 یركیو ز، ار دشواریف و ناكارآمد است و حفظ ثبات بسیبھ شدت ضع یو انسجام مل یمل یآشت یھا مؤلفھ

ت دامن زدن بھ گذشتھ و گذاشتن انگشت آن ھم بر عملكرد ین وضعیدرا. خواھد یكامل م یاریو ھوش

قرار   یجد یدھایرا در معرض مخاطره و تھد تواند روند صلح و ثبات یم، كھ تادندان مسلح اند یرھبران

ً بھ صالح افغانستان نخواھد بود  یھا ھیبھ دوس یدگیو رس ین عدالت اجتماعیكھ تأم  نیبا ا. بدھد كھ مسلما

بھ وجود آمده بھ مراتب  یو مراقبت از ثبات نسب یكپارچگیاما حفظ ، باشد یار مھم میگذشتھ بس ییجنا

ات كشوروعبور یتداوم ح یت ثبات و آرامش برایكھ مصلحت و اھمچرا ، تر است یتر و ضرور مھم

ن ینكرده ا یرقابل انكار است و اگر خدایامری ثابت شده و غ، ازمراحل لرزان و شكننده پس از بحران

ً د، سھ دھھ قبل تكرار شود یھا گذشتھ، بار ا عدم یگر افغانستان نخواھد بود كھ بر سر محاكمھ یقطعا

 . وگو شود مناقشھ و گفت یق بشر ومتھمان ارتكاب جرائم جنگمحاكمھ ناقضان حقو
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رنظامی در یھ کنندگان گزارش حقوق بشراز کشورھای عضو ناتو تقاضا کرده اند کھ برای تلفات غیتھ

ان یرنظامیروھا درافغانستان خسارت بپردازند وعواملی را کھ منجر بھ کشتھ شدن غین نیات ایان عملیجر

رقانونی ین نسبت بھ آنچھ کھ حضور گروه ھای مسلح غین گزارش ھمچنیا. کنند رییگیق و پیتحق، شده

، ت کافییدرحال حاضر نبود امن. درافغانستان و سواستفاده از قدرت می خواند ابراز نگرانی کرده است

ستم حسابدھی شفاف از یز نبود سیت بد حقوق بشردرقراوقصبات ومناطق دور افتاده افغانستان و نیوضع

شرفت و انکشاف کشور بھ حساب می یازنگرانی ھای اصلی در راه پ، ردھا دالر کمک شده بھ کشورایلیم

ن المللی آن تالش ھای کمی برای یان بیکابل و حام: دیدبان حقوق بشر می گویی دیایر بخش آسیمد. رود

. ندآب و صحت بھ خرج داده ا، غذا، برق، تیچون امن ازمندی ھای اساسی مردمیبرآورده کردن ن

ن حقوق یاسی و نظامی را برای تامیس، شتر اقتصادیید کمک ھای بیگران بایھ اروپا و دیاتحاد، کایآمر

ادی ازافغانھا ید کھ ھم اکنون شمار زیتی می گویت امنیبا انتقاد از وضع یو. بشر در افغانستان انجام دھند

 . م نا امنی نمی توانند کودکان خود را بھ مکتب بفرستندیاز ب

رقانونی یرومند جنگساالران و گروه ھای مسلح غیگری بھ آنچھ مشکل حضور نیق بشر در بخش دحقو 

ستی یکسان با گروه ھای تروریمشکل ، ن گروه ھایدر افغانستان می خواند اشاره کرده و ھشدار داده کھ ا

ن با افغانھا و جنگساالرا "طالبان"ھر دو ، درگزارش گفتھ شده. را برای مردم افغانستان فراھم کرده اند

ر برای ھمھ ای ین مشکل فراگینا امنی تنھا در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکھ ا. بدرفتاری می کنند

ن یا. اتی است کھ از مناطق نا امن جنوب وشرق فاصلھ دارندیافغانھا در سراسر کشور و برای وال

ن کشور تالش کند و یالت در ان عدیت قانون و تامیم حاکمیسازمان از دولت تقاضا کرده کھ برای تحک

 . جاد شودیستم شفاف حسابدھی ایک سیبکوشد 

ان و یجان، ن حقوق بشریگر در لبھ پرتگاه قرار گرفت و بھ مکان امنی برای ناقضیافغانستان بار د

ت و آزار افغانان و یز باعث اذین درگذشتھ نھ چندان دور نین ناقضیت ایاکثر. ون مسلح مبدل شدیافراط

ت خالء قدرت دربسا یموجود. منطقھ و جھان شده بودند، ان و دختران و بی ثباتی کشوربخصوص زن

ن یا. شاھای قومی و جنگساالران محلی فراھم آوردیمل، "طالبان"نھ بھره برداری را برای ینقاط کشور زم

د مانن - اھداف آسان- گروھا بشکل روزافزونی دست بھ خرابکاری وترور افراد عام زده و با حملھ بر 

 . جاد نمودندیان مردم عوام ایوحشت را درم، ن و چھره ھا مذھبییمکاتب و معلم

 یم ییلھ دزدان و غارتگران شناسایمانده اند بھ وس یدولتمردان نا مکشوف باق یرومعادن ما کھ برایذخا

. نندرسا یبھ فروش م، خارج از کشور ین منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارھایشوند وآنان ا

ما چھ در خانھ و چھ  یدارند اندک بضاعت مال یفین کھ اقتصاد ضعیکشور ومردم افغانستان با توجھ بھ ا
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كرزی گفتھ . تبدیل جنگ ساالران بھ كارمندان دولت. رود ینگونھ بھ غارت وتاراج میا یمل یھ ھایسرما

 . دوران جنگ ساالری بھ پایان رسیده است: بود

. روند جنگ ساالران ھنوزجزوقدرتمندترین نیروھای كشور بھ شمار می ،اما با وجود اعالم كرزی

بھ قاچاق ، كنند مھمات جمع آوری می، ھای افغانستان سنگر گرفتھ اند شماری از آنھا در شھر و شھرك

توانند بھ  آنھایی ھم كھ در كابل حضور دارند می. زنند پردازند و بھ نیروھای پولیس ضربھ می تریاك می

چندی پیش برنامھ توسعھ سازمان ملل متحد كھ . نو بھ خدمت فراخوانند امیان خود را ازراحتی نظ

اعالم كرد ، برد ای را با ھدف خالصی كشور از شر جنگ ساالران و نظامیان غیرقانونی پیش می پروژه

ن یوناما ای. غیرقانونی ارتباط دارند ھای نظامی كھ حداقل پنجصد عضو دولت كرزی مستقیما با گروه

. ت دولت مرکزی منجر خواھد شدینگرانی را مطرح کرد کھ ادامھ فساد در حکومت بھ کاھش حاکم

مواد ، ل مھمی چون فسادیست از کنار مسایک مرحلھ گذار قرار دارد ولی ممکن نیاگرچھ افغانستان در 

ادھای است وجود فساد اداری در دستگاه حکومت از آن دستھ انتق. ف بھ آسانی گذشتیمخدر و اداره ضع

ن روزھای یکرزی ھمواره با آن مواجھ بوده است؛ آنچھ کھ حکومت کرزی از نخست، "طالبان"کھ پس از 

ش نھاده یرو بھ افزا، ن مشکل بھ جای کاھشیولی در حال حاضر ا. ل متعھد بھ مبارزه با آن شده بودیتشک

 . است

. ابدیش میات افزایز مراکز والش فاصلھ ایفقرونا امنی بشکل قابل توجھی با افزا، نقض حقوق بشر

کی از عقب مانده یشرفت ھای اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان کھ یبرخوردھای مسلحانھ و نا امنی پ

بازسازی . با مشکالت جدی و حتی با عقبگرد مواجھھ ساختھ است، ن کشورھای جھان استیتر

 . افزوده استشتر برخشم مردم یضھ بین نقیده وایب دیبالخصوص در جنوب آس

ت یاز دوره مسئوول یریگ  نھ ساختن حسابیج و نھادیترو یو مطلوب است كھ برا یگر منطقید ییاز سو

شده در دفاع و  ز اقدامات مؤثر و حسابیج گام برداشتھ شود و نیبھ تدر، ھستند كھ مسئول بوده و یكسان

كشور  ینده و فعلیالح و منافع آافتھ و پراكنده با حفظ مصی  ات سازمانیبھ جنا یدگیرس و حفظ حقوق بشر

در ، شده ات انجامیمدارك و اسناد در مورد جنا یآور  ق و جمعیتحق ت وین تثبیبنابرا. ردیصورت بگ

نده یم در آین خاطر كھ بتوانیت دارند تا بھ ایلوھا مسئو  آن است و یمربوطھ داخل یت نھادھایمسئول

ھ ییود را بھ صورت كامل و جامع بھ قوه قضاقات خیم تحقین ببریرا از ب حقوق بشر از یتخط یھا نھیزم

 و یغاتیتبل یھا زهیم كھ بھ انگیفراموش نكن یرد ولیبگ نده مورد استفاده قراریآ ارائھ كنند تا در كشور

اب یكشور است و آب آن فقط در آس ن مورد بھ ضرر صلح و ثبات دریا استفاده ابزارگونھ از و یاسیس

 . اتیان جنایغانستان و قرباندشمنان افغانستان خواھد رفت نھ مردم اف

http://www.esalat.org

