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 صف بندی جنگساالران
 !رياست جمهوری افغانستانه به خیال رسیدن ب

 
به رسانه های داخلی به شدت باال  8112سال از چندی بدينسو موضوع انتخابات رياست جمهوری افغانستان در 

دنباله روان شان بیشتر از هر  کسب آن مقام دارند و رأیکه قصد کانديد شدن خود را ب یگرفته، بخصوص آنهاي
 .حرفی تقاضای شفافیت بر گذاری انتخابات را دارند

 

 :شفافیت بچه مفهوم؟
 

يت های انترنیتی نشراتی، راديو تلويزيون وغیره کسانیکه از حاال از طريق رسانه های جمعی مثل مطبوعات، سا
ثبت نام  ۀبار از جمله در« کمیسیون مستقل انتخابات»ها به روش کار ژورنالیست سخن گفته و در مصاحبات شان با

تصمیمی در  پیش از آنکه کمیسیون مذکور.  . .الکترونیکی و ۀفاده از کارت های گذشته، يا تذکردهندگان، است رأی
دهند که نبايد چنین و چنان شده تا گويا حق  و شکايت گشوده و اخطار می باشد، زبان به اعتراض زمینه گرفته 

 .عالی جنابان تلف نگردد
، «احزاب»بايد از اين افراد و به اصطالح سران  

کزائی پرسیده شود که « ائتالف ملی»و« جبهه ملی»
مقام  یارگی و شفافیت الزم بتشايس آيا شما خود از

يا اقاًل گفته  رياست جمهوری برخور دار هستید؟ و
جنايت میتوانید در ظرف سی سال اخیر به هیچ جرم و 

آيا همین موقف  و فساد دست تان آلوده نیست؟ و
بی حساب و جايدادی را که در چند موجود، ثروت 

فعالیت قانونی  کار و اندوخته ايد همه را با سال  اخیر
 بست آورده ايد؟

 ملی افغانستان با والی بلخ ۀانتخاباتی سران جبه جلسۀ   
 

وکالت هستند، همین  فکر رياست، وزارت، وه حاال ب به همه چیز رسیده اند ودانند کسانیکه از هیچ  اينرا همه می
فاسد ترين دولت های جهان مبدل کردند و شگاف عمیقی را بین ثروتمندان  ۀتند که دولت را در زمربودند و هسها 

داشت و مردم کشور از آگاهی الزم  و مردم فقیر بوجود آورده اند، لذا اگر شفافیتی در نهاد های دولت وجود می
ها قبل محاکمه شده و جای  زارت هستند بايد سالهمه کسانیکه در فکر وکالت، رياست و و برخور دار می بود اين

 .شان زندان می بود
 

مقام رياست ه يا کسی از صف شان ب گويند مقصد شان از آن شفافیتی است تا خود و که از شفافیت سخن می یآنهاي
 . جمهوری برسد که امنیت و منافع دايمی شان حفظ گردد

دانند که  است که در خود می بینند و می یهاي چیز ناشی از ضعف پیش گوئی ها بیشتر از هر ها و اين حرف
و کاست های  امکان موفقیت ندارند، پس از حاال بايد تبلیغ کنند تا در پايان انتخابات عدم پیروزی خود را به اين کم 

مهمی که از آن تشويش دارند شايد اين باشد که با وجوديکه آقای کرزی بارها گفته  ۀنسبت دهند، اما مسئلتخنیکی 
ین وی در بار سوم کانديد رياست جمهوری نمی باشد، ولی از وزنۀ سنگ یار، بر طبق قانون اساسی او ديگر باست

شفافیت بیشتر باشد شانس  دانند که هر قدر آگاهی مردم باال و هم  می راس اند، و اينراهدولت به نفع ديگری در 
 .پیروزی کمتر است یارآنها ب

 

http://newsforums.bbc.co.uk/ws/fa/thread.jspa?forumID=16589
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_naym_safbandi_jangsalaran.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_naym_safbandi_jangsalaran.pdf
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اول آقای  ۀبه آن سادگی نیست که دفعمقام  نستان دريافته اند که دسترسی به آنرياست جمهوری افغا ۀعاشقان دلباخت
خود جای پای نسبتًا  یارکرزی به آن دست يافته ولی حاال که کرزی در تمام نهاد های دولت و در میان مردم ب

ار گذاشته تا نسبت به کوشند که اگر بتوانند همه اختالفات شان را موقتًا کن محکمی پیدا کرده است، مخالفان او می
 .کانديد مورد حمايت کرزی توجه بیشتر مردم را به کانديد خود جلب نمايند

 

 ندهای زيادی بدينسو کوله بار خیانت و جنايت علیه مردم بی دفاع افغانستان را بدوش دار جنگسالران که از سال
مطابق لیستی که از  میان آمدن نظام ديموکراسیه بشر، بجای اينکه پس از بحقوق  سفانه سازمان دفاع ازأمت

يا اقاًل به عنوان  موجود بوده به محاکمه کشیده می شدند ون جنايت علیه بشريت نزد شان یمجرمین جنگی و مرتکب
رت و ثروت قده امريکائی ها چنان ب جنايتگران جنگی از آنها نام می بردند، بالعکس همه خاموشی اختیار کردند و

خواست شان بلند رفته که کمتر از مقام رياست جمهوری به چیزی  حدی پر توقع و شان افزودند که اکنون در
 .ديگری قناعت ندارند

مسعود میراث خوار برادرش احمد شاه مسعود زمانیکه چهار سال در کرسی معاونیت اول رياست  ضیاءمثاًل آقای 
ست که او، از هیچ نوع سوء گفته شده و از منابع متعدد نقل قول شده اجمهوری آقای کرزی قرار داشت به وفور 

 ابراز ناحق انتقاد و با آنکه همواره از رياست جمهوری کرزی حق و شخصی و گروهی دريغ نورزيده و ۀاستفاد
قای دوم رياست جمهوری، آ ۀنکرده، تا اينکه در انتخابات دفع یمی نمايد، اما از مقامش استعف نموده ونارضايتی 

 .کرزی به میراث خواری او پايان داده و بجايش قسیم فهیم را برگزيد
 

از به قتل  .های بیشمار او همه آگاه اند از خیانت و جنايت جناب جنرال عبدالرشید دوستم، همه او را می شناسند و
شتار بر سر رسانیدن هزاران انسان در کانتی نینترها گرفته تا تجاوز به زن و دختر مردم و باالخره جنگ و ک

تبصره های در مورد وی صورت  قدرت با گروه حاجی عطا محمد نور، بار ها از سوی دولت و منابع آزاد خبر و
 .و .و .و .گرفته است

 

پرسیده شود که به غیر  جنگساالر حاجی محمد محقق که از چند سال بدينسو وکیل در ولسی جرگه بوده، اگر از او
تواند انجام دهد  يا می کار مثبتی به نفع مردم و کشور بلد و انجام داده و از جنگ و آدم کشی و ثروت اندوزی چه

 چه خواهد گفت؟
 

لدينگ شده است،  وی گذشته از جرم سوی امريکائی ها در چوکی واليت بلخ و محمد نور که از جناب حاجی عطا
بصورت شخصی  1323تا  1321و جنايت در زمان جنگ و جهاد، بعد از آن هم عوايد گمرک حیرتان را از سال 

آن با غصب عالوه بر تقسیم کرده وو عبدالرشید دوستم ساالر ديگر يعنی حاجی محمد محقق و غیر رسمی با دو جنگ
به حساب شخصی خود افزوده  زمین های دولتی در بلخ و تبديل آن به شهرک از درک فروش آن میلیون ها دالر

 .است
دان های امنیه در انتخابات به نفع کانديد مورد نظر شان در افغانستان دانند که والی ها و قومان با اينحال همه می
م برده شد با تعداد ديگری از همین نسبت چند روز قبل همین جنگساالرانی که در باال از آنها ناه نقش مهم دارند، ب

اد های ای شان در محفلی در شهر مزار شريف بدور عطا محمد نور حلقه زدند و در آن محفل ضمن انتقشرک
تفاده شود شفافیت انتخابات زير دهی سابق اس رأیکارت های  اينکه اگر از ۀبه بهان همیشگی از آقای کرزی و

رود، سخنرانی کردند، وقتی نوبت به عبدالرشید دوستم رسید به صفت يک شخصیت به اصطالح تاج  ال میؤس
به لهجه  تخابات به هر قوم و به هر زبان وما در وقت ان» شکايت از آقای کرزی تقريبًا چنین گفت  بخش با گله و

بدهند، او رئیس جمهور شد ولی کرزی صاحب هر بار ما را متهم به  رأیدهاری هم گفتیم به کرزی صاحب نق
گفت هر باری که  داشت بالعکس جا داشت می بواقعیت اگر عبدالرشید دوستم اندک صداقت می« . . .کند خیانت می

نت شده ام کرزی صاحب ازمن دفاع نموده و مرا به محاکمه معرفی نکرده است، جنايت و خیا اينجانب دچار جرم و
 .خانه اش آباد

حمايت قوم خود را با خود دارند، اما  ست است که عبدالرشید دوستم و جنگساالران ديگر يک بخشی ازاين در
سمپات  8112تخابات يا در ان داده باشند و رأیدوستم به کرزی  ۀوزبیک به اشاراقوم  ممکن نیست صدها هزار

شان را به صندوق عطا محمد نور  رأیهای دوستم که بارها با گروه عطا محمد نور در گیر جنگ خونین شده اند 
 رأیشخص ديگری غیر از قوم خود  شمالی به نفع حاجی محمد محقق و يا همه اقوام مناطق مرکزی و بريزند و

 .بدهند



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

 

از سوی سران و بزرگان و به اصطالح روشنفکران  رار داشته باشد وتا زمانیکه جامعه به شکل قومی و قبیله وی ق
 رأینفر واجد شريط  ها هزار رسد که صد نظر نمیه ت میان قومی دامن زده شود چندان محتمل باشان به اختالف

 .دهند رأیدهی از يک قوم به کانديد غیر از قوم خودش 
 

از سوی چهره های شناخته شده که جز ياد آور جنگ و آنجا  ها و برگذاری محافلی اينجا  با اينحال آغاز صف بندی
يکسو در  زاما خوشبختانه ا کند،  خونريزی مردم بی دفاع چیزی ديگری را در ذهن تداعی نمی و ويرانی کشور و

های آنها برسر قدرت جان و هستی  ظرف سی سال مردم آنها را يک مقدار شناخته و حاضر نخواهند شد در رقابت
امريکا به اين خاطر به افغانستان نیامده  ۀمتحد ضالعبايد گفت دولت از جانب ديگر بدهند و ا ناچیز شان را از دست

و اضافه از هفتصد میلیارد دالر را خرچ جنگ علیه  دو هزار عسکر خود را به کشتن داده  که جان بیش از
 کومت داکتر نجیب اهلل جنگتروريزم کرده و سر انجام میدان را به آنهائی رها کند که چون گذشته پس از سقوط ح

های داخلی آغاز شود و بار ديگر زير نام طالبان سازمان تروريستی القاعده به افغانستان مسلط شده و از آنجا جهان 
 .آتش قرار دهد را زير

 

افغانستان را ترک خواهند گفت اما يک  8112گرچه طوريکه تصمیم گرفته شده نیروهای بین لمللی تا اخیر سال 
نیروهای امريکا و ساز و برگ نظامی آن باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل گردد که بار ديگر افغانستان  زتعداد ا

ت که دولت های به النه تروريزم بدل نخواهد شد، البته تعداد عساکر امريکائی چندان مهم نیست آنچه مهم است اينس
بند که دولت امريکا افغانستان را در اختیار آنها رها افغانستان و مزدوران داخلی شان دريا اطرافت پرور تروريس

آن اينرا به جنگساالران،  ۀفغانستان باقی بماند موجوديت سايکند ولو تعداد يکهزار عسکر امريکا در ا نمی
عدم شفافیت و تقلب در انتخابات بخود حق و  ۀرساند که آنها ديگر به بهان ها و دولت های حامی شان می تروريست

های داخلی را به راه اندازند و يا دولت های همسايه اقدام آشکار به رويکار آوردن  اهند داد تا جنگجرئت نخو
 .  گروهای دست نشانده شان در افغانستان نمايند

 
 پايان


