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 م٢٤/٠٢/٢٠٠٩                       افغان جرمن آنالين
 
 

 جنگساالران افغانستان
 

 ٢٠٠٩ فبروری سال ٢٣ ،٧شمارۀ 
  

زورمندان محلی را هرچه بيشتر قوی ساخته و باعث باخت  داشتن توان امنيت،ن ادولت مورد حمايۀ اضالع متحده ب
  .اعتماد افغانها به غرب ميگردد

  
  ن کابل افغانستا–آرين بيکر 

 در موبايل خود جا دختر خورد سالميرمن مغفرت صميمی هم مثل هر مادر ديگر در افغانستان، عکسی را از يک 
 قربانی تجاوزجنسی است که خانم صميمی عضو ادارۀ حقوق بلکه از يک دخترش نبوده از عکساما اين . داده است

حادثۀ اختطاف و تجاوز . به حيث سند ثبت کرده استبشرافغانستان آنرا سال گذشته دريکی از واليات شمال افغانستان 
به اين طفل که توسط زورمندان و قومندانهای محلی صورت گرفته ، ثبت شفاخانه ميباشد  ولی نظر به ادعای آمر 

ادعا و اعتراض پوليس موصوف به اين قضيه . پوليس محلی  چيزی جز افتادن اين طفل روی تکه ئی چوب نمی باشد
  .تخدام وی از جانب همين قوماندان های مليشه، قابل قبول بوده نمی تواند، به خاطر اس

ً  نا ممکن است از کسی معاونت خواسته و خواستار اجرای عدالت از  ميرمن صميمی می افزايد که امروز تقريبا
ربوده است طالب وميگويد  که اين فاجعه به آن می ماند تا از گرگانی که  گوسفند تان را . مقامات رسمی دولت شويد

  .کمک شويد
باوجوديکه ادارۀ اوبامه نشانه های مبنی بر توجۀ بيشتر به جنگ را در افغانستان بروز داده است ولی اکثر افغانها 
  .مدعی اند که غرب به بهانۀ جنگ با طالبان ظلم و تعدی  ايرا که توسط جنگساالران صورت ميگيرد،ناديده ميگيرند

  
يمی يکی از متجاوزين بزرگ عبدالرشيد بنا براتهام ميرمن صم

دوستم جنگ ساالر ازبک است که با پشتيبانی قوای اختصاصی 
امريکائی درريشه کن کردن مؤفقانۀ طالبان توسط سوارکارانش از 

مليشه های . مزار شريف رهبريت و سهم بسزائی داشته است
دوستم متهم به بدترين سرپيچی از احکام حقوق بشر در آنوقت می 

اشند که طی آن صدها اسير حين حبس شان در کانتينرهای نقلياتی ب
. البته دوستم از اجرای اين عمل انکار می نمايد. خفه گرديده اند

ميرمن صميمی به اعمال دوستم در ايام جنگ عالقمند نيست، زيرا 
بعد از سی سال جنگ ،کمتر رهبر افغان را ميتوان يافت که دستان 

ينجاست که اين اشخاص امشکل : ی گويدوی م. پاک داشته باشد
باداشتن مصونيت و پشتيبانی متحدين خارجی به جنايات خود 
  .همچنان ادامه داده و در چوکی های مرفۀ دولت افغانستان لميده اند

  :يک دولت جنايت کار
  

د را در قالب مؤسسات باوجود تسليمی تانک و اسلحله ثقيله، تعداد از اين جنگساالران قادر بوده اند، مليشه های خو
تجارتی نگه دارند که اکثرشان از قاچاق ماورای " سرايالی"محفاظت شخصی، احزاب سياسی و يا شبکه های 

  .سرحدی درآمد سرشاردست و پا می نمايند
کميتۀ بين المللی نظارت حقوق بشر و . تجاوز جنسی ، غصب جايداد، قتل و اختطاف  يک مسئله عادی گشته است 

قوق بشر افغانی مثل سازمان خانم صميمی، اعمال حيله گرانه و ايجاد زندان های شخصی ای اين سازمان ح
ژورنالست های افغان . جنگساالران را که برای بدست آوردن پول در بدل اختطاف ها ايجاد شده اند، ثبت نموده است

  .ردندايکه درينموارد راپوری تهيه ميکنند، توسط پوليس تهديد و حتی زندانی ميگ
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 ميرمن صميمی اخطاريۀ تلفونی ای از عبدالرشيد دوستم دريافت کرد که اگر از تحقيقات يک تجاوِز ٢٠٠٧ در سال 
.  مورد تجاوز قرار خواهد گرفتصد نفرديگِر جنسی  که از وی دران نام برده شده است صرف نظر نکند از طرف 

از طرف . رای مجلۀ تايم گفت که اين يک پروپاگندی بيش نيستولی دوستم از اين اتهام بکلی خود را مبرا دانسته  و ب
ارنوال نظامی است، با وجود داشتن سابقه  ديگر شاهد عينی اين مکالمۀ تلفونی آغای حبيب اهللا قاسمی که يک 

بی جنايات و . درخشان و تقديرنامه ها از طرف مافوق های امريکائی اش از وظيفۀ دولتی سبکدوش می گردد
 به آتش عدم اعتماد افغان ها به ، از طرف جنگساالران زيرسايۀ خشن ونفوذ شان صورت می گيرديکهئ هاتیيمسؤول

  تشبيه می به تيری در افغانستان ، جنگساالران را ناتويکی از مامورين سابقۀ . دولِت متکی به امريکا روغن می پاشد
و می افزايد که ما با مشکالت عديدۀ . اک تر استکند که گذاشتن آن در زخم باعث تعفن شده  ولی کشيدن آن خطرن

   جعبۀ تعفن را باز کرد؟ينرو بروهستيم چرا بايد ا
چنانچه در واليت شمال شرقی . نتيجۀ معکوس به بار می آورد) مليشه ها( در بعضی موارد سرکوب آشوب گرها 

و اگر سازمان های .   در دست داردبدخشان قوماندانی بنام نظير محمد، فيض آباد مرکز واليت را سنگر ساخته و
چنانچه وقتی مرکز امداديۀ منطقوی .  دنخارجی حقوق بشر افرادش را به استخدام نگيرد مورد حملۀ وی واقع می گرد

درين . منفک ساخت مرکز مذکور مورد بمباردمان آتش افروز او قرار گرفتقتل از افراد او را به جرم ی آلمانی يک
  .سته استوان درين منطقه هيچ وقت به وقوع نپيبت طالاعمليند ،در حاليکه قضيه طالبان متهم شد

ارنوالی ميگويد که نظير محمد در بدخشان از چنان قدرتی برخورداراست وی لارنوال های سابقۀ همچنان يکی از 
.  بمب گذاری کنار جاده و حمالت راکتی ايجاد می کندکه اگر به خواسته هايش پاسخ داده نشود مشکالتی را از قبيل

من چرا اين اعمال را انجام دهم ؟ آنها برای بازسازی اين جا : البته نظير محمد ازين اعمال خود انکار کرده می گويد 
  . کاری دست  و پا کنمافرادمهستند و من صرف می خواهم برای 

 به مهار کردن قدرِت انکار ناپذير جنگساالران در افغانستاِن جديد ديده می شود که دولت افغانستان به صورت عموم
  .عالقه ندارد

ی رنِگ سه خوشه ئی قدم می زد که قسمت باخيرًا دوستم در يک قصر مرمرين مشابه به يک کيک عروسی گال
امی ت که با جنرال  آن با يک اکواريوم با ماهی های کمياِب قيمتی مزين بوده  و در پهلوی آن عکس قدنمای اوورودی 
  . استاده است ديده می شود سفرانک

 يک تاج طالئی که سرتاسر در ورودی را احتوا می کرد نصبف وين مالقات با اراکين مجلۀ تايم کار گران مصرح
دوستم اظهار .  اين منطقه را می نمايد١٤ تاج تيمورلنگ لشکرگشای قرن زگفته شد که اين تاج نمايندگی ا. بودند

ه تمام مصارف اعمار اين قصراز طرف رئيس جمهور حامد کرزی که او لوی درستيزش می باشد پرداخته داشت ک
  .می شود

 هزار دالر می پردازد و افزود که پول يک سال را پبشکی بصورت ٨٠دوستم ادامه داد که حامد کرزی برايش ماهانه 
  . اش را تمام نمايدرويائینقد دريافت کرد تا خانۀ 

ين طريق ز طريق سخنگويش از تبصره به ارتباطش با دوستم ابا ورزيد ولی ديده می شود که ازاکرزی  حامد
 ساِن همگرچه کمرنگ شدن .  نموده استبتياعوفاداری دوستم را خصوصاً  که در خزان آينده انتخابات در پيش است ا

ولی دوستم با . ا نا ممکن می سازد ررياست جمهوری تضمين يک دور ديگر ،پشتيبانی افغانها و جامعه بين المللی
  .تن نفوذ در شمال مقام يک متحد را  برايش تثبيت می کندداشوجود ناخوش آيند بودنش با 

 گروه های رقيب مجاهدين که ١٩٨٩در سال . ايندماين اولين بار نيست که جنگساالران بر افغانستان حکمروائی می ن
 بر روی يکديگر داخلی از شکست دادن آنها طی يک جنگ خونين در راندن قوای شوروی باهم متحد بودند، بعد

 متوحش رادولت فرو ريخت و قوماندان های مليشه توانستند مناطقی را از آن خود ساخته و مردم . دندياسلحه کش
 قدرت را بدست بگيرند ولی بعد از يازدهم ١٩٩٦ مليشه ها باعث شد تا طالبان در سال ازانزجار مردم . نمايند

در .  از بين رفتن طالبان گرديدمنجر به مليشه های شان وپتمبر اتکاء اضالع متحده به جنگساالران اتحاد شمال س
نتيجه با تشکيل دولت جديد افغانی به اکثريت اين رهبران مقام های بلند داده شد و اين عمل باعث شد تا آنها قدرتی را 

  .آورند به چنگ که در جنگ های داخلی از دست داده بودند دوباره
راز تأثرکرده می افزايد که بعد از ب خانم صميمی از فرصت از دست رفته در افغانستان برای يک شروع تازه ا-

نابودی طالبان دولت فرصت اين را داشت تا قوماندان ها را مهار نمايد زيرا در آنوقت هم ضعيف شده و هم ترسيده 
لت، آنها را هم تقويه کرده و هم قدرتمند تر ساخت و نه تنها آن ها را به ۀ بين المللی  و دوعولی برعکس جام. بودند

  آيا  به همين دليل طالبان را ...ه کشاند بلکه درين مسئله چنان تعلل کردند تا  آنها مرتکب جنايات بيشتر شدندنعدالت 
  ؟نابود کرديم 
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االران کرده ولی خودش می کوشد آنها را در با وجوديکه کرزی بارها جامعۀ بين المللی را متهم به کمک به جنگس
طرز تفکر افغانها اينطوراست که ارتباط را قطع  "دوی طی مصاحبه ای سال گذشته گفته بو. دشکنار خود داشته با

 سالح سياسی استفاده که مثابۀ يب مسلح نسازيد و از آنها ،د و به آنها قرارداد مبنديديد، از آنها جانبداری نکنيکن
  ."نکيند

 غرب مجبوراست –ه علنی شان ،جنايات و قدرِت جنگساالران را محدود خواهد ساخت متعقيب رويا روی و محاک
 اين کارع متحده هنوز هم آرزوی استحالۀ افغانستان را دارد  بيشتر امنيت را بدوش بگيرد ولی اگر اضالتمسؤولي

  .اجتناب ناپذير خواهد بود
رمن صميمی در قصۀ طالبان هم نيستند ولی از حکومت فعلی به علت بی بصورت عموم روشنفکران معتدل مثل مي

  .بازخواستی از جنگ ساالران قطع اميد کرده اند
 در یجنگساالردر افغانستان :  که به اين عقيده استفرانسس وندرل سابق نمايندۀ خاص جامعۀ اروپائی به افغانستان 

 که دريک جامعۀ اسالمی عدالت از اساسی ترين عناصرست . استدهدينی ريشه دوانيبه اندازۀ افکار  اغتشاشات ِنُب
آنها صرف آرامش نسبی را حس می کنند، متوجه . در اينجا، در افغانستان مردم اصًال متوجه موجوديت آن نيستند

ردندمتمول شدن بی حد چند نفر    حصار خودمی بينند لذا من فکر می کنم که اکثريت شانبه چشم  را شقاوت و مي
  . فروکش کنيددحصار  که ازطريق مردم پاسبانی می شوبغاوت را درين د که ينداشته باشو اميد کش هستند 

  
  پايان

 


