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  دوشي چي:تدوين کننده وپژوهشگر
 

 حوادث درافغانستان چگونه شکل گرفت؟
 »قسمت دوازدهم  «

  
  حقوق بشرونقض کننده گان حقوق بشر 

 

   
 

ناياب ترين تصويرها تهيه وبه پيشگاه شما عزيزان تقديم  دراين نبشته هاي تاريخي زيباترين اشعارو تا ش کردمتال (( 
 هدف ازانتخاب تصويرمستند سازي وحقيقت نگاري را افاده مينمايد ومزين شدن با اشعارشيوه ي جديد ي است .گردد

  )) ...رخواننده را ازيک نواختي بيرون کردتا ازيکطرف بحث هاي تاريخي را باشعرصيقل داد وازجانب ديگ
  

  ازهر چه که هست  بيزارم و دلشکسته ،     ی نيست سر خوشم ، سرخوش و مست از باده
 .در حسرت هست پشت من پاک شکست       به نيست دادم ، افسوس که نيست من هست 
 

  تا بگذرد ازسرم ، پريشانی من         از بس کف دست بر جبين کوبيدم 
 .شد چين و شکن ، به روی پيشانی من       محو شد ، ريخت به هم ! ت ش کف دسنق 
 
  شاگردی مرگ پيشه ای انسانی است        روح بشر به چنگ زر ، زندانيست تا
 .برای مردن جا نيست ؟ درهيچ کجا       دريغ ...  طالب مرگ است  ته دل ،جان از  
 

  سر ز کجا ز چشمه از کجاست ؟: ناليد و گفت      از سرشک ، که سرچشمه ات کجاست ؟پرسيدم
  )کارو .( نابجاست: هر وقت دم زخنده زدم ، گفت       خند لب نديده ی قلبم که پيش عشق لب 
  

بنيان فلسفی اصلی حقوق بشر باور به وجود صورتی از عدالت است که . حقوق بشر ميراث تاريخی ديرينه ای دارند
رتيب، آموزه معاصر حقوق بشر درعرصه ژيوپوليتيک معاصر به اين ت. برای همه آدميان،همه جا معتبر می باشد

گفتمان حقوق بشر توسط مردمان بسياری در موقعيت هايی بسيار متفاوت فهميده و استعمال . نقشی حياتی يافته است
حقوق بشر درفهم معاصر اينکه انسان ها و موسسات سياسی ملی و بين المللی چگونه بايد با همديگر رفتار . می شود

بهتر آن است که حقوق بشر را ضمانت های اخالقی بالقوه ای برای نيل هر انسانی به حداقل . کنند، نقشی ناگزير دارد
ميزان تحقق نيافتن اين آرمان نشانگر شکست عظيم جهان معاصر در استقرار نظمی استوار . زندگی نيکو دانست

اگر چه برخی جنبه های . دی های سختی بوده استمبنای فلسفی حقوق بشر معروض نقا. برپايه حقوق بشر دانست
بحث برانگيز ميان حاميان و معارضان حقوق بشر حل نشده باقی مانده، و چه بسا حل ناشدنی باشند، درحالت کلی 

می توان گفت مجاب کننده ترين انگيزه وجود حقوق بشر می تواند برپايه به . قوت اخالقی حقوق بشر پابرجا می ماند
که وحشت وبربريت فراگيرشده زورمندان ! بکوشيد جهانی بدون حقوق بشر را تصور کنيد. قوه تخيل باشدکار گيری 

  . ، مظلومين را پاره پاره خواهند کرد 
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 اعالميه جهانی حقوق بشر
 از آنجا که شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال نا پذير آنان اساس آزادی ، 

از آنجا که عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای .الت و صلح را در جهان تشکيل می دهدعد
گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد واز ترس 

 است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون و فقر فارغ باشد به عنوان باالترين آمال بشر اعالم شده
از آنجا که الزم است توسعه . حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين عالج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

 روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ،
همه دارای عقل و وجدان می . از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنيا می آيند و  : ١ماده 

 . باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند 
هر کس می تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده  : ٢ماده 

ضع اجتماعی ، ثروت ، والدت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، و
به عالوه هيچ تبعيضی به عمل نخواهد آمد که . کليه آزادی هايی که در اعالميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد

گواه اين . رد مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دا
  .کشور مستقل ، تحت قيموميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد

  .هر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد  : ٣ماده 
  .احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است : ٤ماده 
 را نمی توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شئون احدی : ٥ماده 

  .بشری يا موهن باشد
  .هر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود : ٦ماده 
د بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارن : ٧ماده 
همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعالميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکی که برای چنين .شوند

  .تبعيضی به عمل آيد به طور تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند
تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسی يا در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد  : ٨ماده 

  .قانون ديگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد 
  .احدی نمی تواند خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد بشود : ٩ماده 
اوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مس : ١٠ماده 

رسيدگی بشود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايی که به او توجه پيدا کرده باشند، اتخاذ 
  .تصميم بنمايد

 هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای - : ١١١ماده 
 هيچ کس -٢.ه در آن کليه تضمين های الزم برای دفاع از تامين شده باشد ، تقصير او قانونا محرز گرددعمومی ک

برای انجام يا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده 
 آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می به همين طريق هيچ مجازاتی شديدتر از. است محکوم نخواهد شد 

  .گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله های خود سرانه  : ١٢ماده 

 مقابل اين گونه مداخالت و هر کس حق دارد که در. واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد 
  .حمالت ، مورد حمايت قانون قرار گيرد

 هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب - : ١٣١ماده 
  . هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد-٢.نمايد
 هر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای ديگر پناه -  :١٤١ماده 

 در موردی که تعقيب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غير سياسی و رفتارهايی مخالف با اصول و -٢.اختيار کند
  .مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از اين حق استفاده نمود

 احدی را تمی توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق -٢.هر کس حق دارد ، که دارای تابعيت باشد - : ١٥١ماده 
  .تغيير تابعيت محروم کرد

 هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با هم ديگر - :١٦١ماده 
 ازدواج -٢.ر کليه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشندزناشويی و هنگام انحالل آن ، زن و شوهر د

 خانواده رکن طبيعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از -٣.بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود
  .حمايت جامعه و دولت بهره مند شود

 احدی را تمی توان خود سرانه از حق -٢.د هر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعی حق مالکيت دار- : ١٧١ماده 
  .مالکيت محروم نمود
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اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا .هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود  : ١٨ماده 
 يا هرکس می تواند از اين حقوق. عقيده و ايمان می باشد و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است 

  .مجتمعًا به طور خصوصی يا به طور عمومی بر خوردار باشد
هر کس حق آزادی عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی  : ١٩ماده 

 نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و بدون مالحضات مرزی،
  .آزاد باشد

 هيچ کس را تمی توان -٢. هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت های مسالمت آ ميز تشکيل دهد-: ١ ٢٠ماده 
  .مجبور به شرکت در اجتماعی کرد

 هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگانی که - : ٢١١ماده 
 هر کس حق دارد با تساوی شرايط ، به مشاغل عمومی کشور خود نايل -٢.ب شده باشد شرکت جويدآزادانه انتخا

اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی .  اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است -٣.آيد
ساوات باشد و با رای مخفی يا انتخابات بايد عمومی و با رعايت م.صداقت و به طور ادواری ، صورت پذيرد 

  .طريقهای نظير آن انجام گيرد که آزادی رای تامين نمايد
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و همکاری  : ٢٢ماده 

ه شخصيت اوست با رعايت بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که الزمه مقام و نمو آزادان
  .تشکيالت و منابع هر کشور به دست آورد

کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايتبخشی برای کار .  هر کس حق دارد کار کند- : ٢٣١ماده 
ابل کار  همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضی در مق-٢.خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد

 هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشی ذيحق می شود که -٣.مساوی ، اجرت مساوی دريافت دارند
زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت 

 از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه  هر کس حق دارد که برای دفاع-٤.اجتماعی، تکميل نمايد
  .ها نيز شرکت کند

هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی  : ٢٤ماده 
  .های ادواری ، با اخذ حقوق ذيحق می باشد

 رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن  هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سالمتی و- : ٢٥١ماده 
ومراقبتهای طبی و خدمات الزم اجتماعی تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری ، بيماری ، نقص اعضا 
، بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد از 

 مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند -٢.ايط آبرومندانه زندگی برخوردار شودشر
کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يک نوع حمايت . شوند 

  .اجتماعی برخوردار شوند
آموزش و پرورش الاقل تا حدودی که . ش و پرورش بهره مند شود  هر کس حق دارد که از آموز- : ٢٦١ماده 

آموزش حرفه ای بايد . آموزش ابتدايی اجباری است . مربوط به تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد مجانی باشد 
د خود بتواند عموميت پيدا کند و آموزش عالی بايد با شرايط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعدا

 آموزش و پرورش بايد به طوری هدايت شود که شخصيت انسانی هر کس را به حد اکمل -٢.از آن بهره مند گردند
آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم ، گذشت و . رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقويت کند 

های نژادی يا مذهبی و همچنين توسعه فعاليت های ملل متحد را احترام عقايد مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيت 
 پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران -٣.در راه حفظ صلح ، تسهيل نمايد

  .اولويت دارند
 و در پيشرفت  هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد- : ٢٧١ماده 

 هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی يا هنری خود -٢.علمی و فوائد آن سهيم باشد
  .برخوردار شود

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بين المللی ، حقوق و آزادی هايی راکه  : ٢٨ماده 
  . ، تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارددر اين اعالميه ذکر گرديده

 هر کس -٢. هرکس در مقابل آن جامعه ای وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد- : ٢٩١ماده 
در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدوديت هايی است که به وسيله قانون ، منحصرا به 

ايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای مقتضيات صحيح اخالقی و نظم عمومی و رفاه منظور تامين شناس
 اين حقوق و آزادی ها ، در هيچ موردی نمی -٣.همگانی ، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است

  .تواند بر خالف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد
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يه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا هيچ يک از مقررات اعالم : ٣٠ماده 
فردی باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادی های مندرج در اعالميه را ازبين ببرد ويا در آن راه 

 . فعاليتی بنمايد
  
  
  

  نقض حقوق بشرطي يک دهه ي اخير
 

  
 

  همه چيزم در ديار اجنبی است 
  ميوه های خونم و هر که از ريشه ی من نوشيد  
  آتيه و رؤياهايم ، و حتی سايه ی عشقم  
  عاطفه های بی قرار  
  د نخل ساحلهای روسپيان بلند باال و نخل های بهاری کوچي 

  چرا با تو می مانم ای مادر کهن 
  که نمی دانم  
  چه وامی بر من داری ؟ 
  سال هايم را هدر دادی  
  خونم را هبا کردی که بنوشند اجاره داران  

  جوانيم را در سوداهايم خيالی به گرو نهادی 
  عوض را به من برات دوردستی دادی ، که مبلغش آرمان بود  

   فکرم سپيد است کنون در پايان راه دستم مثل
  چه برايم ماند  
  گانی که ندانم چه حقی بر من دارند ؟ جز غربت ناخواسته و دشنام از نورسيد 
  گاه در پروازهايم رايحه ی نيل را می شنوم  
  و گمشده ام را می بينم که در غرفه ی نامحرمان  
  به تماشای رود وقت می گذراند  
  انگار موقع دعای سفر شد  
  گشا راهم را ب 
  دينی اگر دارم بستان  
  اگر می مانم نه برای توست  
  اگر می خوانم نه به درگاه تو  
  سپانلو .به خدايی است که هرگز تو را نيافريد 
 

با وجود آن آه پاي . با لشکرکشي ارتش سرخ به افغانستان ، سيل آمك هاي نظامي به سوي مجاهدين جريان پيدا آرد
يشتر از هر آشور ديگر در آ نجا دخيل بود ولي باز هم آمك هايي آه صورت گرفت بيشتر منافع استراتيژيك امريكا ب

بخش آمتر از نصف اين آمك ها آه از طرف . آنها از بانك هاي عربستان سعودي بصوب پاآستان سرازير مي شدند
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فير اياالت متحده در با برقراري حكومت مجاهدين در آابل، س. امريكا صورت مي گرفت خود قصه اي عليحده دا رد 
آابل و معاونش ريچارد هوگلند، آخرين ديدار مهم خود به عنوان مقامات رسمي اياالت متحده در آابل را انجام دادند 

عده اي اين .  در يك انزواي بين المللي قرار داده شد١٩٩٤ تا ١٩٩٢و بدين وسيله افغا نستان در فاصله اي سالها ي 
ميت بودن افغانستان براي امريكا مي دانند، اما با توجه به حقايق ديگر، اين نتيجه به دست عملكرد را دليلي بر بي اه

مي آيد آه افغانستان پس از فروپاشي شوروي، هميشه براي امريكا اهميت داشته و دوري از آن و يا آشيدن پرده به 
 مامور وزارت دفاع امريكا و مسول ايلي آراآوسكي آه. روي آن آشور، جزيي استراتيژي دقيق اين آشور بوده است

 .ا فغانستان هميشه براي ما اهميت داشته است: بخش افغانستان در دهه هشتا د ميالدي بود مي گويد
اين آشور اهميت خويش را از . اين آشور در تقاطع راهي قرار گرفته آه قلب دنيا را به شبه قاره هند پيوند مي دهد

 آه در مرز دريا و خشكه قرار گرفته و نقطه اي تالفي قدرت هاي جهاني تاريخ موقعيت اش آسب مي آند، موقعيتي
مغول ها و سكندر آبير از همين راه گذشتند و بازي بزرگ روسها و انگليسهاي قرن نزده هم در همين جا . بوده است

  .در قرن بيستم ميالدي هم، افغانستان مرز دو قدرت بزرگ جهاني بود. صورت گرفت
 وگذرا برفاجعه ملي درکشورما دوينم دهه مي شود که جنگ ، آدم کشي ، بي قانوني ، وحشت وبربريت نگاهي تند
 . هزاران انسان قرباني هوس وآرزوهاي تعدادی افراد قاتل وتفنگ بدست گرديدند . ادامه دارد 

غربي و شيخ های عياش خورشيدي دشمنان سعادت و آزادی وطن ما در تباني با باداران ١٣٥٧با قيام نظامي ثورسال 
و در . و معامله گر عربي دست به اعمال ناروای زده و زير نام جهاد آب به آسياب دشمنان مردم و وطن ريختند

زمانيکه توانمندي . واقعيت امر با دريافت اسلحه وپول ازکشورهاي متعدد عمآل به آتش جنگ پطرول پاشيدند 
مام شکست ، عقده مندي ، فشارهاي بيروني ورواني خويش را بافير روياروي را درمقابل دشمن ازد ست ميدادند ت

 ، کلستر، مزايل وانواع ديگراسلحه باالي منازل مردم ، مکاتب ، ادارات عامه ، ٦٠ ، ٤٠ ، ٢٠راکتهاي هاي سکر
 خارجي ايستگاه هاي بس ومحال ت بودوباش مردم بي گناه فرونشانده وباتهيه به اصطالح فيلم هاي مستند ازکشورهاي

 . پول اخذ مي نمودند 
بد ست حزب اسالمي ، اتحاد سياف ، حزب ) ١٣٦٨( باسقوط واليت خوست درحاکميت دکتورنجيب اهللا درسال

 آي پاکستان حدود پنجهزارنفر؟ ازسربازان که مصروف – ا س –اسالمي خالص ، جماعت اسالمي ، ارتش وآي 
انه بد ست فرماندهان داخلي ونظاميان پاکستان سرکوب شدند سپري نمودن خدمت زيربيرق بودند وافسران بي رحم

مگرآنان انسان نبودند ؟ آيا اين کشتاروبزن وبردن نقض حقوق بشرنيست که مورد بازپرس قرارگيرد ؟ ودرگزارش 
ازدوطرف ) ١٣٦٧(همچنان هزاران انسان درجنگ ويرانگرجال ل آباد درسال . سازمان حقوق بشرگنجانيده شود ؟ 

 . خاک وخون کشيده شد ند ، چرا درج گزارش نگرديد ؟ درگيرب
به کابل انتقال نمود، و بعد از ختم دوره ) پاکستان( بعد از سقوط حکومت دکتور نجيب اهللا ، دولت تنظيمي از پشاور 

مردم تصور .  برای مدت چهار ماه به حيث رئيس دولت قد رت را بد ست گرفت ١٩٩٢مجددی، ربانی در ماه جون 
ولي نه تنها جنگ خاتمه نيا .  ساله خاتمه می يابد و در کشور صلح و آرامش مستقر می شود١٣ود که جنگ های مينم

فت بلکه چنان جنگ هايی بين گروه های مختلفي به اصطالح مجاهدين شعله ور گرديد که افغانستان و مردم آنرا به 
د از ختم دوره چهار ماهه رياست دولت ، طبق معاهده اين جنگ ها زمانی شدت اختيارنمود که ربانی بع. فاجعه کشاند

پشاوربايد قدرت را به شورا تحويل ميداد متاسفانه نه تنها براي تسليمي قدرت اقدام صورت نگرفت بلکه به بهانه هاي 
 .مختلف به تداوم آن تال ش نمود 

اينکه انتقال قدرت به شخص ديگر از  بد ين ترتيب شورای رهبران آنوقت که بيشتر تحت نفوذ ربانی بود، به عنوان 
 روز و سپس تا زمان داير شدن لويه جرگه تمد يد ٤٥سبب جنگ ها ناممکن است، دوره زمامداري ربانی را اوًال به 

 که ربانی يگانه کانديد در رياست دولت باقی ماند، ١٩٩٢ دسامبر ٣٠بعدًا با دايرنمودن شوراي حل وعقد در . نمود
درين شورا نمايندگان حکمتيار، حزب اسالمي خالص ، محاذ ملي برهبري پيرگيالني . زيد شد بحيث ريس دولت برگ

، جنبش و حزب وحدت نه تنها شرکت نداشتند بلکه عمآل جناح رباني باشرکت ندادن آنان دردولت زمينه سازجنگ 
 دائر شدن اين شورا و انتخاب قبل ازتدويرشورا، جناح مخالف تهديد نموده بودند که در صورت. هاي بعدي نيزگرديد 

 . ربانی بحيث رئيس دولت، جنگ ادامه پيدا مينمايد 
متعاقبًا آقايان حکمتيار، خالص، مجددی و گيالنی شديدًا شيوه انتخاب ربانی را درين مقام مورد اعتراض قرار داده 

ده و اين عملکرد وي جنگ متذکرشدند که ربانی در انتخاب خويش در مقام رياست دولت جهل کاری وحق تلفي نمو
باين ترتيب ربانی دوره رياست چهار ماهه خويش را تا زمانی دوام داد که توسط . ها را در کشور تشديد می نمايد

.  دوام نمود١٩٩٦زمامداري وی مجموعًا سه و نيم سال يعنی تا د سمبر . قواي طالبان ازکابل مجبوربه فرارگرديد 
ايتي مردم وتقاضاهاي مکررسازمان ملل متحد در متقاعد ساختن ربانی برای طي اين مدت فشاررهبران ، نارض

انتقال قدرت به نمايند گان واقعي ملت به اساس پالن های مطروحه عاجز ماند وبا هرطرح ارايه شده ازجانب نمايند 
زمان سقوط اداره تا . گان سرمنشي ملل متحد ، برعکس گروپ کرسي نشينان کابل جنگ تازه اي را سازمان ميدادند 

رباني درکابل تنظيم ها واحزاب سياسي درحاشيه قرارگرفتند واخرين روزهاي زمامداري، صرف حکمتيار بعد از 
 . جنگ های شد يد با قوای جمعيت وشوراي نظار، بعد از حصول کرسی صد رات موقتًا تطميع گرديد
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عمل نوده و نميخواهد حاکميت رااز د ست بدهد ، ربانی مخصوصًا محکوم به اين بود که با روحيه قومی و منطقوی 
ازجانب ديگربا چاپ . و هم وی باساس قرارداد ها و تعهدات، منافع ايران، تاجکستان و روسيه را تآمين می نمايد

بانکنوتهاي پنج هزاري وده هزار افغانيگي درمسکو عمآل خريد وفروشي اراضي ، قوماندانان وجنگجويان رواج پيدا 
مثآل اسارت اتباع روسي با يک بال ( جانب ديگرسرازيرشد ن سالح ومهمات ازروسيه ، ايران وتاجيکستان نمود واز

طياره انتنوف وده ها تن سالح ومهمات درقندهار ، توزيع سالح بدون قنداق وداراي شيب مخصوص ساخت ايران 
درماه جدي سال . ت بخشيد عمآل جنگ راشد ) واکماالت بدون وقفه ازميدان هوايي کوالب درتاجيکستان 

يکتعدا د افراد سرشناس که وظايف قابل توجه دراداره استخبارات دولت رباني داشتند وبطوربسيارفجيع وناروا ١٣٧٢
معاون ) شهباز(  تورنجنرال اميرمحمد -: به قتل رسيدند ودراينجا نام چند نفرآنانرا مشت نمونه خروارتذکرميد هيم 

 -.  جنرال سيد اکبرمعاون اول رياست پنج امنيت ملي -). معاون فهيم .( ا برادرش رياست عمومي امنيت ملي ب
معاون اول رياست اداره سوم امنيت ملي ازلوگربرادرجنرال جيال ني يکي ازافراد باسابقه ) مشفق ( دگروال انور
ابل و واليات خيلي وخيم دردوره زمامداري ربانی وضع ک... و.  قسيم معاون اداره دوم امنيت ملي -. اردوي کشور

چوروچپاول ، دزدي ورهزني ، راه گيري ووند بازي ، قتل وقتال ، . وکشوربه چندين مراکزقدرت تقسيم گرديده بود 
وحشت وبربريت ، ظلم وستم ، بستن وبردن ، بگيروبزن ، فيرراکت سکروکلستر، توپ وتانک ، رقص مرده و خنده 

 ... ن شرم جاهاي انسانها ووالدت نمودن زنان درپوسته هاي امنيتي زنده ، تيزاب پاشي وميخ کوبي ، بريد
نماينده سازمان عفو بين المللی، بعد از ) فيلکس ارماکورا . (جزي مصروفيت روزانه نيروهاي امنيتي گرديده بود 

 قتل های در کابل وضع حقوق بشر ناگوار تر از سابق و چور و چپاول و: ... بازديد از کابل، درا ن زمان گفت 
. فردی و دسته جمعی وجود دارد، و راکت هابطور مسلسل اصابت می کند و هم آب و برق و قانون وجود ندارد

صرف در جالل آباد و مزار شريف وضع نسبتًا بهتر است و در متباقی مناطق افغانستان قضاوت در مورد جرايم به 
 ١٩٩٣در ماه جنوروی > . .. طق صورت می گيرداساس شرعيت اسالمی از جانب خود قوماندانان محالت و منا

تعداد زيادي ا زسيک ها و هندو ها که تبعه افغانستان و معموًال مشغول معامالت تجارت بودند مورد فشار و اذيت 
 . قرار گرفته و مجبوربه مهاجرت به هندوستان گرديدند

 داشت پادشاه عربستان سعودی و نواز  رهبران تنظيم ها راهي مدنيه منوره شده و باحضور١٩٩٣در ماه مارچ 
شريف صدراعظم پاکستان تعهد سپرد ند وقسم خوردند که دست ازجنگ کشيده ودرتقسيم قدرت به همه جوانب درگير 

رباني : درين مذاکرات فيصله گرديد بود . اقدام نمايند اما بمجرد مواصلت ، جنگ وکشتارجديدي آغازگرديد 
قدام نموده ، اسلحه از مردم جمع آوری و هکذا ملکيت ها و دارائی های تاراج شده درتحويلي قدرت تا هژده ماه ا

مولوی خالص از امضای اين معاهده . دوباره به مالکين آن مسترد گردد و حکمتيار بحيث صدراعظم منسوب شود
ابينه بين رهبران اما در ترکيب ک. امتناع ورزيد و آقای مجددی در پايان معاهده نوشت که با مالحظات امضاء شد

تنظيم ها، بعد از مناقشات زياد در جالل آباد توافق به ميان نيامد و يکبارديگرحمالت راکتی باالی شهر کابل شد ت 
 تفنگداران قدرت پرست که درداخل شهرکابل سنگرگرفته بودند ١٩٩٦ -١٩٩٢طى سالهاى . بي سابقه کسب نمود 

جاه هزار نفرمردم غيرنظامى وبالنتيجه مسبب اصلى جنايت عليه بشريت مرتکب ويرانى شهر کابل وکشتار بيش از پن
 . شده اند

بنيادگرايان جنگ ساالر طي سالهاي نخستين زمامداري خويش جنگ را تاسطح کوچه هاى کابل، درجمال مينه و 
ازمليت (  گناه چنداول ومنطقه افشارو ديگر نقاط شهر گسترش دادند، و در اين فاجعه بيش از چهار هزار انسان بى

( را درکابل بوسيله توپ و تانک و بمباردمان بى امان قتل عام کردند که اين شهکاري آنان به ) مصيبت ديده هزاره 
اين جنايت جنگى يکى از شواهد انکار ناپذيرى است که مردم کابل آنرا فراموش نخواهند . مسما گرديد ) فاجعه افشار

 خورشيدی لکه ننگی است که تا هميشه بر ١٣٧١ دلو ٢٢ي منطقه ا فشار در کشتار مردم هزا ره و شيعه . کرد 
زمان بود،  در نيمه شب اين روز که با سالروز انقالب در ايران هم. ماند دامان تفنگداران فاتحه کابل باقی می

ب وحدت شوراي نظار، جمعيت ، اتحاد سياف ، حرکت اسالمي و حز: نيروهای دولت که عبارت بودند ازقوتهاي 
نيروهاي متعرض به مدت . شاخه اکبري به فشاريورش برده ودر اين حمله ، منطقه به تصرف نيروهای يادشده درآمد

ها و تجاوز به زنان و ربودن کودکان   ساعت، افزون بر کشتار مردم ، دست به ويراني، غارت ، آتش زدن خانه٢٤
 .و جوانان سرگرم بودند

. های نيروهای فاتحه درچندا ول ، دهمزنگ ، کوته سنگي وغرب کابل تکرار شد  همين رويداد بارها در هجوم
، گروه مذهبی و ناشناخته طالبان از قندهار سربرآورده و در کمترين زمان توانستند ١٣٧٣های سال  همچنان در نيمه

طالبان هنگام . سندهای کابل بر همه جنوب و شرق افغانستان را به تسخير خود درآورند و در ماه حوت به دروازه
رسيدن به کابل، با حزب وحدت پيمان بست که عليه مردم اين حزب وارد جنگ نشود، بلکه برای از ميان برداشتن 

. در اين ميان، نيروهای دولت با بهره گيری از فرصت، به هجوم سنگين ديگری دست زدند . نيروهای دولت بکوشد
ويران گر، مزاری را مفسد فی االرض خوا ند و خون نيروهای وی را اهللا محسنی در فتوا يی  در همين زمان، آيت

از اين رو، نيروهای طالبان . اين دو مسأله، طالبان را واداشت تا چهره اصلی خود را نمايان سازد. مباح دانست
تن از در اين حال، عبدالعلی مزاری با هشت . برخالف توافق پيشين، به خلع سالح رزمندگان حزب وحدت پرداختند
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مستقر بودند ) در بيرون کابل(فرماندهان نظامی برای رايزنی با فرماندهان طالبان که در منطقه چهارآسياب 
 .رهسپارآنجا شد تا توا فق بدست آ مده را نهايي نمايند 

 المللی و احکام اسالمی که مدعی اجرای آن بودند، عبدالعلی مزاری، رهبر حزب  طالبان بدون توجه به عرف بين
وحدت اسالمی را به همراه جنرال ابوذر غزنوی يکی از فرماندهان هزاره ، سيد علی علوی منشی ويژه مزاری و 

محمد ترکمنی و عباس  عيدمحمد ابراهيمی بهسودی، خادم حسين اخال صی جاغوری، جان: ديگر فرماندهانش نظير
ر اقدامی نابخردانه و غيرانسانی، پيکر قربانيان گروه فاشيستی طالبان د. جعفری لومانی، شکنجه و به شهادت رساندند

های غزنی از هلکوپتربه بيرون پرتاب کردند و مدعی شدند هنگامی که مزاری و  خود را در يکی از دشت
خواستند به قندهار منتقل کنند، وی با ربودن اسلحه يکی از طالبان همه را به  فرماندهانش را اسير کرده بودند و می

اند ازجانب ديگر نيروهای دولت   ديگر طالبان در واکنش به اين اقدام، مزاری و همراهانش را کشتهرگبار بسته و
. جمعی مردم اين منطقه تکميل کردند های جنسی و کشتار دسته گری و تجاوز يورش خود را به غرب کابل با غارت

  .  سال مقاومت سقوط کردها پس از سه با به شهادت رسيدن مزاري و ويرانی غرب کابل، پايگاه هزاره
 جدى سيزده صدوهفتادودو صدها نفر از سربازان جنبش در ساحه ارگ تا پل محمود خان ١١برعالو در حوادث 

 و ١٩٩٧همچنان قتل هزاران نفرازنيروهاي طالب دردشت ليلي درسال . توسط نيروهاى دولت قتل عام شدند 
 هزاره در مزارشريف توسط نيروهاي طالب به تاريخهاى کشتاردسته جمعي حدود هشت هزار نفرازمردم باشهامت

، وکوچ دادن اجبارى مردم کوهدامن و به آتش کشيدن خانه وباغ وتاکستان مردم شمالى ١٩٩٨هشتم ونهم اگست 
توسط طالبان بد ستور مالعمر و تخريب بت هاى معروف باميان وساير ميراث هاى فرهنگى مردم اين مرز وبوم 

ينهاهمه اعمال جنايت عليه بشريت اند که مجرمين آن بايد به محاکم بين المللى جنايات جنگى سپرده بدستور مالعمر ا
طي اين مدت آنها با فروش آثار ارزشمند تاريخی و تخريب آنچه که قابل انتقال نبودند، آغاز کردند، با چور و . شوند

منابع ذ خيروی وزارتخانه ها، ادارات دولتی، چپاول دارائی های عامه، از جمله اموال شخصی خانه های مردم تا
موسسات ملکی و نظامی و حتا حمله و غصب کردن ود ست درازی به مواد امدادی که برای خانواده های مستحق و 

يکی . مرد مان تهی دست مد نظر گرفته شده بود و باآلخره غصب خانه ها و زمينهای تا امروز ادامه داده می شو د 
 کجروانه جنگساالران در آن وقت برای سالهای سال اين بود که با استخراج وفروشي سنگهاي قيمتي از استدالل های

مانند الجورد و زمرد و ساير احجار کريمه پشتوانه اقتصاد جنگی خود را تامين می نمايند تا در مقابل ارتش شوروی 
 . سرمايه هنگفت دست يافتند اينها با قاچاق الجورد و زمرد به . بهتر و منظم تر جنگيده بتوانند

اما از آنجايی که هنوز هم هزاران مشکل از فقر اقتصادی تا گرسنگی، تهيدستی، خشکسالی، آوارگی و مهاجرت های 
درونمرزی و بيرونمرزی موج فزاينده داشته و رنجهای بيکران مردم افغانستان همچنان ادامه دارد، با تاسف مردم 

اهند يافت تا قاچا قبران اموال عامه کشور خويش مخصوصًا رهزنان و چپاولگران مجال آن را به اين زودی نخو
اکنون از يکطرف با سو استفاده از شرايط . آثارقيمتي و معادن کشور را به استنطاق بکشند و از آنها حساب بگيرند

يز دولت مرکزی و جنگ و دشواری های جاری مملکت و از سوی ديگر با استناد بر اينکه در افغانستان هنوز ن
مسلط بر اوضاع سراسری وجود ندارد، آنها باز هم به همان اشتهای سابقه دارايی عامه را مانند گذ شته حيف و ميل 

واضح است چه در همان بحبوحه جنگ و . نموده و به حسابهای جاری و پس انداز در بانکهای شرق و غرب افزودند 
و چه در آستانه خروج قوای نظامی شوروي از افغانستان و حتا بعد از آن بحران سياسی ونظامی حاکم بر افغانستان 

چندين بار موضوع فروش وقاچاق سنگها ي قيمتي بار بار توسط مطبوعات جهان بشکل علنی مطرح شد اما سودي 
 . نبخشيد و غبار مسلط جنگ و ناآرامی های کشور باعث ميشد که کسی نتواند اين موضوع مهم را پيگيری کند

پس از تحوالت عميق سياسی که در دستگاه رهبری حاکميت افغانستان بعد از يازدهم سپتامبر رخ داد، نسبت درگيري 
هاي متواتر ، استقراروتشکيل دولت جديد ونوپاي کشوربعدازيک دهه و ميراث هاي منفي گذ شته مانع است به 

اقبران دارايی ملی به پرسش گرفته شوند و به مردم اما اکنون وقت آن است که قاچ. بازپرس وتامين عدالت اجتماعي 
 م درتعمير باغ باال ١٩١٩چپاول آثارباستاني موزيم ملي افغانستان ، اين کانون با عظمت در سال . حساب پس بدهند

 البسهء زر دوزی – اسلحه باب –گشايش يافت و آثاريکه جمع آوری شده بود مشتمل بود بر مجموعه های تاريخی 
انتقال يافت ، قصر ) ارگ(  اين مجموعه به قصرکوتی باغچه -  م١٩٢٥درسال .  نسخ خطی وغيره –یخامکدوز

 به  - م١٩٣١کوتی باغچه نسبت ضيقی جای جوابگوی نيازمندی های موزيم نبوده بار ديگر اين مجموعه ها درسال 
 . تعمير موجوده واقع داراالمان منتقل گرد د 

ی در ساحات باستانی کشور انجام ميگرفت قاچاقچيان دزدانه اثار گرانبهای باستانی را ازآنجائيکه حفريات غير قانون
ولی خوشبختانه . ادامه داشت ) ختم جنگ جهانی اول (  م ١٩١٩بخارج کشور انتقال ميکردند که اين پروسه تا سال 

ن افغانستان وفرا نسه عقد  دولت آنوقت نخستين بار در بخش حفريات علمی قرار دادی بين دولتي - م١٩٢٢درسال 
نمود که به اين ترتيب باساس کاوشهای قانونی مطابق به قرار داد در تعداد گنجينه های فرهنگی و تاريخی موزيم ملی 

 . افغانستان فزونی بعمل آمد
 م يکصد هزار قلم آثار باستانی کشور را حفظ وحراست مينمود که اين – ١٩٩٢موزيم ملی از بدو تأسيس تاسال 

 ای – که از جمله ميتوان از حوزه های سرخ کوتل –مجموعه ها شامل بود به حوزه های مختلف و ادوار مختلف 
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 – حوزهء باختر – باميان – فندقستان – طال تپه شبرغان شورتوغی - منديگک – هده – کاپيسا – بگرام –خانم 
 هزار سم سمنگان و ده ها حوزهء ديگر را نام –جان  تپه مرن– تپه خزانه – دلبر جين تپه تپهء فلول – پايتاوه –شترک 

باتأسف فراوان طی . که اين مجموعه ها ا دوا ر مختلف ، از قبل التاريخ آغاز و تاقرن بيستم رادربر ميگرفت . برد 
 اقتصادی وفرهنگی خسارات – دست نابکار جنگ قسميکه درهمه عرصه های اجتماعی ١٩٩٥ -١٩٩٢سالهای 

ه بار آورد موزيم ملی نيز از گزند اين حوادث دلخراش مصئون نمانده دزدان و دشمنان اين خاک، جبران ناپذيری ب
 . ازين حالت جنگی استفاده اعظمی نمودند 

موزيم ملی نه . موزيم ملی تقريبًا هفتاد فيصد اثار ناب و منحصر بفرد خويش را در طول اين مدت زمان از دست داد
 اسناد آ – ويترين های نمايشی – مفروشات – تجهيزات –از دست داد بلکه تمامی آثاثيه تنها آثار باستانی خويش را 

 م ١٩٩٣ کارت ها و تعداد زيادی کتب و باالخره حريق منزل فوقا نی موزيم ملی درماه می سال – البوم ها –رشيفی 
ان نيروهاي مقا ومت تنها اهرم جاه طلبي رهبرا ن وفرماند ه. به اثر اصابت راکت ها و خمپاره ها انجام پذيرفت 

باتصرف کابل شقاق ونفا ق وچند دستگي . مصيبت باربودکه استعمارمي توا نست درين راه ا زآن بهره برداري نمايد 
خيانت وخودخواهي اين جنگ ساال را ن که . بين آ نها نمايا ن ومردم ستمديده؛ پريشان وکشوربه ويرانه مبدل گرديد 

پرده قد رت هاي خارجي بود مملکت را بصورت سرزمين ملک الطوايفي درآورده و د زاييده تحريکات پشت 
رهرگوشه فرماندهي ؛ گروهي ؛ سردسته وگرد نکشي براي خو يش پوسته وپا تک وزندان وکشتا رگاه سا خته ازاين 

 . طريق قدرت وحاکميت خودرا به نمايش مي گذاشت 
 . م کابل آغاز يافتچورو چپاول دارائي هاي عامه، از جمله موزي

هر يک از گروه هاي مقاومت هر کدام باالنوبه هرآنچه در دست شان آمد به يغما بردند وآنرا دربازارهاي پاکستان به 
. ساختمان و يک تعداد آثارموزيم کابل دراثرجنگ هاي ذات البيني تخريب گرديد. قيمت ناچيزبفروش رسانيدند

وتل کابل را جهت نگهداري آثار باقيماندة تاريخي برگزيد و آنچه را که حکومت تنظيمي در ماه مي همان سال، ه
بيست درصد باقيماندة مجموع آثار تاريخي موزيم کابل محسوب ميگرديد بدانجا انتقال داد و تا اشغال کابل توسط 

ثار ارزشمند را و  ، بسياري ازين آ١٩٩٦ولي هنگام فراراز کابل درسال . طالبان، اين آثاردرين گدام نگهداري ميشد
بخصوص آنچه درزيرزميني هاي افغانستان بانک بود با خود بردند و بمرور زمان توسط افراد بانفوذ به خارج انتقال 

 ميالدي در اسالم اباد ديده شده بود وقيمت ١٩٩٤ده ها اثرعاج بگرام آه در ماه اپريل سال . دادند و بفروش رسانيدند
 . نوي مي رسيدآن به بيست ميليون پوند برتا

در پهلوي آثار ديگر نسخه اي ! زمانيكه اين عاج ها از پاکستان آشيده شدند، قيمت آن به چهل ميليون پوند باال برده شد
از قرآنكريم آه گفته مي شد به آ ب طال نوشته شده بود و در جهان نظير نداشت نيز دزديده شده و به قيمت هشتاد 

 مجسمه آه قيمت آ نها ميليون ها آلدار تخمين ٣٤به تعداد . کستان به فروش رسيدند هزار آلدا ر در منطقه باجور پا
 ٢٣ شمشير عصر مغول ها، شمشير احمد شاه ابدالي و تفنگچه غازي وزير اآبرخان و غيره آه ١٦زده ميشدند و 

وش به نمايش ميليون دالر قيمت داشت در يك دآان واقع يكي از زير زميني هاي آوچي بازار پشاور غرض فر
دردورهء سياه طالبان به اين کانون فرهنگی ضربهء ديگری وارد آمد که همانا شکستاندن تعداد بيش . گذاشته شده بود

  . از دو هزار مجسمه ها پورتريت های دورهء اسالمی و قبل از اسالم وغيره بود که به شکل بيرحمانه تخريب نمودند
ی ، سالحی در افغانستان توليد انبوه می شود آه در پايان قرن بيست در مواد مخدر مخوف تر از سالح آشتار جمع

المللی مواد مخدر آه سود ساالنه آن  تجارت بين.  ميليارد دالر تخمين زده می شد ٢٠٠ تا ١٠٠آمد حاصل از آن بين 
رول ژئوپوليتيك شبكه های از اين لحاظ آنت. آند به ده ها ميليارد دالر سرمي زند به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا می

از درون همين تجارت مرگ و . مواد مخدر به همان اندازه آنترول لوله های نفت و گاز اهميت استراتژيك دارد
. رخوت حكومت های مرتجع مذهبی سر برآوردند و جنبش های اسالمی از درآمد حاصل از آن ارتزاق آردند

د ترياك را به شدت افزايش داد و شبكه قاچاق مواد مخدر را بازسازی درافغانستان استقرار حكومت هاي بنيادگر، تولي
 . آشت خشخاش به طور قابل مالحظه ای افزايش پيدا آرد. نمود

 ٢٠٠٠ بهای هر آيلو ترياك به دالر ده برابر بهای سال ٢٠٠٢در آغاز سال . بازارهای ترياك به سرعت احيا شدند
 نسبت به توليد آن در سال ٢٠٠٢ توليد ترياك در سال - آنكتاد–متحد براساس ارزيابی صندوق توسعه ملل . بود

هرجا نامي از مواد مخدر برده ميشود افغانستان به ياد همگان مي .  درصد افزايش نشان مي دهد٦٧٥ حدود ٢٠٠١
 .  تن ترياك در جهان مقام اول را احراز آرد ٣٩٠٠آيد، زيرا سال گذشته با توليد 

در رشد و گسترش مواد مخدر .  درصد آن زير خط فقر زندگي آنند توجيه آننده ميباشد٧٠دميكه اين ريكارد براي مر
ي شرقي ما بخش اعظم توليد ترياك  ي هشتاد همسايه دردهه. العاده موثر بوده اند دو عامل تروريزم و جنگساالري فوق

با آغاز جنگ مقاومت و . ار ميگرفتالمللي قر جهان را در انحصار خود داشت و ازين ناحيه سخت زير فشار بين
ها بدست استخبارات آن آشور ، هماهنگ با مافياي جهاني، زرع خشخاش را  افتادن رهبري نظامي اآثريت تنظيم

بتدريج از آ نسوي مرز ابتدا به هلمند و ننگرهار سپس بتمام نقاط آشور ما گسترش داد، تا از يكطرف آنترول آنرا از 
ي سودآور، جنگهاي خونيني بين  توليد اين ماده. المللي بر آن آشور را بكاهد شارهاي بيندست ندهد و از سويي ف
ي استخبارات  جانبه گلبدين آه زير حمايت همه. ور ساخت آه سرهاي بسياري بباد رفت مجاهدين را چنان شعله
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مليونها دالر سود برد آه پاآستان قرار داشت با نصب آارخانه هاي هيرويين سازي در ريگستانهاي جنوبغرب آشور 
نبودآب آافي، وسايل زراعتي پيشرفته، تخمهاي . گيرد اش آار مي تا امروز از آن پول در تقويت اعمال تروريستي

اصالح شده، زرع خشخاش با سرمايه گذاري تفنگساال ران بديل سودآوري در عوض آشت گندم براي دهاقين فقير ما 
 . مطرح شد

ي مواد مخدر يك در صد را تصاحب ميشوند با آنهم از زرع گندم ده برابر سود   حاصلهاگرچه دهقانان ازآل پول
 مليون معتاد به ١٥به اساس يک گزارش حدود .  درصد شان به اين آار منهمك اند٣۵بيشتر ميبرند و چنانست آه 

 اين افعي باچه سرعت ترياك وهيرويين در آشورهاي همجوار و حدود يك مليون معتاد در آشور ما، نشان ميدهد آه
ي اداره مبارزه با مواد مخدر در اينجا و  ي چند آيلو ترياك و هيرويين بوسيله مصادره. و وسعتي بشريت را ميبلعد 

آنجا حيثيت قيچي زدن برگ آوچك درخت تنومندي را دارد آه بايد درحد هيچ تلقي گردد و نيز با برپايي چند سيمينار 
 . ي موادمخدر را خواند تحهوچاپ چند پوستر نميتوان فا

توليد موادمخدر با دهها مشكل ديگر در آشور ما طوري گره خورده آه نميتوان با برخورد هاي ميكانيكي، احساساتي 
حدود يك ونيم دهه است آه زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر با تمام پيچيدگيهاي آن در . آن آرد و يكجانبه آنرا ريشه

آن آردن آن با يك فرمان   و د ستهاي مقتدري از درون و بيرون آنرا تقويت مينمايد لذا ريشهآشور ما شكل گرفته است
بايد دولت مقتدر و قانونمندي آه تمام واليات را زيرآنترول داشته باشد، بوجود آيد؛ . در ظرف چند روز ميسر نيست

د زندگي دهقانان با حمايت آشور هاي اين دولت برنامه هاي ميان مدت اقتصادي و بلند مدت فرهنگي را جهت بهبو
ضررپذير و پولدار جهان طرح و عملي نمايد؛ تروريست و تفنگساالري تضعيف گردد؛ حاميان قاچاقچيان از راس 

. ي جلوگرى زرع موادمخدر در آشور ما از پرمصرفترين پروژه هاي عمراني است پروسه. امور به زيرآشيده شوند
ند آه خود ديگر ضرورت زرع خشخاش را زايد دا نسته به بديل مناسب ديگري روي بايد دهقانان را به جايي رسا

پولهايي آه امروز گهگاهي براي جلوگيري ازموادمخدر آمك ميشوند در بروآراسي، جلسات و نشستهاي . آورند
صل رسيد راهي خشخاش وقتي زرع شد و به حا. ادارات ذيربط چنان گم ميشوند آه دهقانان اصًال از آنها خبرنميشوند

بايد ازآشت آن جلوگيري آرد و اين را بدون بهبود بخشيدن به وضع اقتصادي دهقانان و . جز عرضه آردن ندارد
 . نابودي تفنگساالران و تروريزم نميتوان عملي ساخت 

آارشناسان مطابق ارزيابي . توليد و توزيع موادمخدر در افغانستان به نقطه بحراني رسيده است , رشد فزاينده آشت 
د ستكم يك تن به آشت خشخاش , از هر ده نفر جمعيت افغانستان , آه در گزارش رسمي سازمان ملل منعكس شده 

 . مشغول است 
 حمالت راکتی گلبد ين همه ٩٢ جوالی ٤. رباني بر ا ريکه قدرت نشست   ٩٢ جون ٢٨وقايع مهم حکومت اسالمي 

 کشته ٥٠در ايستگاه بس در نزديکی وزا رت داخله اصابت کرد که در روز نخست يک راکت . روزه ادامه يا فت 
 ١٩.  فريد که از طرف گلبد ين بحيث صدر ا عظم تعيين گرديده بود وارد کابل شد٩٢ جوالی ٦. بجای گذاشت

 جنگ شديدی بين قوای دولتی و حزب وحد ت صورت گرفت که بسيار خونين گزارش شد و تعداد زيادی ٩٢جوالی 
 نجيب اهللا مجد دی به علت آ نچه وی آ نرا مداخلة بی مورد مسعود در امور ٩٢ ا گست ٢. می گرديدندکشته و زخ

همچنان مولوی يونس خا لص به علت اينکه ربانی حزب . وزارتخانة مربوطه اش خواند از پست وزارت ا ستعفا داد
 بد ترين و ٩٢ ا گست ١٠. انده ا ستعفا دادوحد ت را در شورای رهبری جا داد و آ نرا خالف موافقتنامه های قبلی خو

شديد ترين حمالت راکتی گلبد ين بر شهر کابل صورت گرفت که با عث تلفات بيشتر از يکهزار نفر اهالی ملکی 
 . گرديد و خسارات مالی زياد بار آ ورد

قض شده شهر مورد همه روزه بين گروهای متعدد بخصوص با گلبد ين آ تش بس به امضا ميرسيد ولی سا عت بعد ن
 ربانی ، سياف، مولوي محمد نبی محمدی و گلبدين موافقه می نمايند که ٩٢ سپتمبر ١٨. هجوم راکت قرار ميگرفت 

اين شورا می بايد حکومت بعدی .  اکتوبر يعنی قبل از ختم معياد حکومت عبوری يک شورا تشکيل گردد٢٨قبل از 
ص و سيا ف بار ديگر با نمايندة ربانی و مولوی محمد نبی محمدی مالقات  گلبد ين خال٩٢ اکتوبر ١٨. را تعيين نمايد

 شورای رهبری تحت ريا ست ربانی تشکيل ٩٢ اکتوبر ٢٤. نمودند تا در مورد تشکيل شورای حل و عقد بحث نمايند
يد تا اين شورا جلسه داده و در زمينة اجراتی بحث نمودند که با اساس آ ن راه برای تشکيل شورای حل و عقد باز گرد

 .  جلسة حل و عقد دائر شده نتوانست٩٢ دسمبر ١٢.  ماه انتخاب نمايد١٨بتواند رئيس جمهور را برای مدت 
با الخره جلسة حل و عقد در کابل . ربانی اعالن نمود که تا زمان تعيين رئيس جمهور وی به اين وظيفه ادامه ميدهد

ياری از گروپهای مجاهدين با آ ن مقاطعه کردند زيرا معتقد بودند که بس. دائر شد تا رئيس جمهور انتخاب نما يند
حزب وحد ت و گلبد ين تهديد نمودند که اگر . ربانی بسياری از ا عضای شورا را خريده است تا برايش رای بدهند

د و تهديد نمود گلبد ين خواهان فسخ تشکيل شورا گردي. ربانی بار ديگر تعيين گردد به جنگ با وی ادامه خواهند داد
در اثر حمالت راکتی کا بل به ويرانه تبديل . که در صورت عدم پذيرش خواست وی به جنگ ادامه خواهد دا د

  . گرديدو هزاران نفر شهيد مجروح و مهاجر گرديدند
ن بازيگران مزبور به نحوى در گسترش و تداوم بحرا. آشورهاى که بشکلي ا زاشکال دربحران افغانستان سهيم اند

سياسى جغرافيايى  رقابت و نزاع آنان به وضعيت. آنند اهداف خاصى را دنبال مى در افغانستان مؤثرند و هر يك
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 جغرافيايى -سياسى  اى آه در اين مرحله، وضعيت هاى برجسته از ويژگى. اى بخشيده است افغانستان اهميت ويژه
باسقوط :  امنيتى-ويژه گى سياسى : ى عمده اشاره آردتوان به دو ويژگ دهد مى افغانستان را مورد تاآيد قرار مى

حكومت داکترنجيب اهللا ، دو نگرش عمده در مورد حكومت آينده افغانستان، در بين آشورهاى ذى نقش در بحران  
در . ها در اين آشور بود ند اسالمى و حامى منافع آن حكومتى اى از آشورها طرفدار روى آار آمدن دسته:وجود داشت

درعمل، موجب گسترش بحران و رقابت  آننده دارند آه  آشور نيز هر يك از اين آشورها نيروى حمايتدرون
 .اند المللى گرديده اى و بين منطقه روزافزون

اينان با شناختى آه از مردم .  دسته دوم هدفشان جلوگيرى از روى آار آمدن حكومت اسالمى در افغانستان است
. رود دانند آه اسالم يك عنصر محورى و بنيادى در نظام سياسى آينده آشور به شمار مى مىافغانستان دارند، به خوبى 

امريكا، روسيه و . آنند به گفته خودشان، از گسترش بنيادگرايى اسالمى جلوگيرى نمايند رو، تالش مى از اين
افغانستان دروازه : قتصادىويژه گى ا. آشورهاى تازه به استقالل رسيده آسياى مرآزى در اين دسته قرار دارند

زيرا به ; رود هاى آسياى مرآزى از مناطق حساس جهان به شمار مى تجارت با آسياى مرآزى است و جمهورى
آنچه . ترين منابع انرژى جهان را در خود جاى داده است اعتقاد آارشناسان، اين منطقه پس از خليج فارس بزرگ

 ١٣٠٠٠ترآمنستان با داشتن .هاى موجود به جهان صنعتى است ىاآنون مورد توجه است، نحوه رسانيدن انرژ
 تا ٨٠ميليارد متر مكعب ذخاير گاز طبيعى در بين ذخاير گاز طبيعى جهان، موقعيت چهارم را دارد وساليانه قريب 

 ترآمنستان براى صدور اين. نمايد  درصد آن را صادر مى٩٠آند آه قريب   ميليون متر مكعب گاز استخراج مى٩٠
روسيه . به بحران آنونى افغانستان حساس باشد مقدار گاز خود به افغانستان چشم دوخته است و طبيعى است نسبت 

تفاوت بماند واهداف عمده  تواند در برابر بحران آن بى روسيه آشورى است آه با افغانستان آامال آشنايى دارد و نمى
 :روسيه عبارت است از

 ايى اسالمى جلوگيرى از نفوذ بنيادگر-١ 
 هاى غرب و امريكا به سوى مرزهاى امنيتى روسيه و آسياى مرآزى روى  مقابله با پيش-٢ 
  احياى نفوذ در مناطق پيرامونى روسيه-٣ 
 اى  مقابله با وحدت عمل امريكا در معادالت منطقه-٤ 
ياى مرآزى، عمدتا از آشورهاى آس.  ممانعت از تسلط ديگران بر ذخاير و منابع اقتصادى روسيه و منطقه-٥ 

، موارد ديگر جزو اهداف آشورهاى ٣به جز بند . پذيرند هاى روسيه در قبال بحران افغانستان تاثير مى گيرى موضع
پاآستان پاآستان از آشورهاى ذى نفع در بحران افغانستان است، آشورى آه . رود آسياى مرآزى نيز به شمار مى

هاى جغرافيايى افغانستان را به دست  ه عنوان شاهراه تجارى، نبض سياستسعى دارد بار ديگر با مطرح شدن آن ب
در : تالش پاآستان در اين مرحله در بعد اقتصادى در دو سطح واردات و صادرات قابل تجزيه و تحليل است. آورد

ياى مرآزى، هاى آس زمينه واردات، هدف پاآستان اين است آه عالوه بر تامين نيازهاى نفت و گاز خود از جمهورى
به ويژه ترآمنستان، زمينه صدور گاز و نفت اين منابع را از مسير افغانستان به جهان فراهم سازد و خود به عنوان 

 .  بردارى آند  راه تجارى از منافع آن بهره يك شاه
 آسياى در زمينه صادرات هم صدور آاالهاى صادراتى پاآستان به اين مناطق و آمك به صادرات ديگر آشورها به

بردارى از منافع آن، هدف پاآستان  ها از طريق افغانستان و بهره مرآزى از طريق درياى عمان و حمل و نقل آن
 يابى به اهداف خود در زمينه واردات و صادرات موقعيت افغانستان بد يلى ندارد، زيرا  براى پاآستان در دست. است

 بردارى است آه دو مسير از خاك افغانستان  سه طريق قابل بهرهمسير تجارى درياى عمان به آسياى مرآزى فقط از 
 :گذرد مى

  مسير درياى عمان آراچى پيشاور آابل وجاده عمومي سالنگ به آسياى مرآزى-١ 
  مسير درياى عمان آويته قندهار هرات به آسياى مرآزى-٢ 
وم به دليل آوهستانى بودن مقرون به راه س.  مسير درياى عمان جاده عمومي قره قورم چين به آسياى مرآزى-٣ 

ها  پاآستانى. رسى به آسياى ميانه، استفاده از مسير سالنگ است از دو طريق باقيمانده، بهترين راه دست. صرفه نيست
پاآستان براى تامين گاز مورد نياز خود و اجراى . درصدد اجراى اين طرح هستند تا امكان اجراى آن را پيدا آنند

خالد محمود، . ، آشورهاى عمان، ايران و ترآمنستان را مورد توجه قرار داده است٢٠١٥وسعه تا سال هاى ت برنامه
راه تجارى پاآستان از طريق افغانستان به آسياى مرآزى، قريب هزار آيلومتر از : گويد سفير پاآستان در تهران، مى

هاى ممكن واردات و صادرات و برقرارى روابط  هرا. تر است گذرد، آوتاه  اى آه از ايران به آسياى مرآزى مى جاده
 : اقتصادى جهان با آسياى مرآزى عبارت است از

ها به ثبات اوضاع اين آشور در درازمدت اطمينان ندارند و اين عدم اطمينان، موجب  غربى:  مسير روسيه-
 .اعتبارى اين مسير گرديده است بى

 .به ايران، اين مسير نيز چندان مورد نظر نيست يكا نسبت ها و امر به دليل حساسيت غربى:  مسير ايران- 
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البته اين راه نيز مشروط به تامين امنيت وبر . تر براى اين منظور است  تر و بااطمينان راهى آوتاه:  مسير افغانستان- 
 راه بزرگ  در صورت فعال شدن اين راه دو آشور افغانستان و پاآستان به شاه. برقرارى ثبات در افغانستان است

 :بنابراين، اهداف عمده پاآستان عبارت است از. جهانى تبد يل خواهند شد
  تقويت اقتصادي ونظامي خويش در برابر هند- 
  ايجاد حكومت طرفدار خود ووابسته به خويش در افغانستان- 
وازطريق رژيم دست به اين مناطق  و ادعاى تاريخى افغانستان نسبت )  معضله پشتونستان(  حل مساله مرزي - 

 نشانده درافغانستان
  مطرح شدن پاکستان وبه عنوان دروازه تجارت با کشورهاي اروپايي - 
بين » ميرداود«نشين در جنوب غربى افغانستان در آوه  وجود معدن اورانيوم در مناطق بلوچ. اى  تامين مواد هسته- 

. بسيارى دارد اى پاآستان اهميت اى هستهه و در منطقه قندهار ، براى برنامه»  هرات«و » شيندند«
برايند اين حضور، در . اقتصادى خود، به صورت فعال در بحران آنونى افغانستان حضور دارد امنيتى داليل به پاآستان

هاى  پس از قدرت يافتن مجاهدين، تالش: طرح طالبان در افغانستان. ظهور گروه طالبان، قابل تبيين و بررسى است
آفرين خارجيان و سرآشى عوامل داخلى آنان به آاميابى نرسيد و  بحرا ن حصول تفاهم، بر اثر دخالتآنان براى 

در اين هنگام، استراتژي ديگر ي طراحى شد آه با ورود . نقش در بحران افغانستان نقش بازي نمودند  آشورهاى ذى
هاى دوران مقاومت ، به ويژه شعار  گيرى از عواطف دينى و همان معيار زده آشور، با بهره در عرصه بحران

. زدايى آنند وارد معرآه شدند تا بحران»  طالبان«سر بر آشيد و »  آفايت مجاهدين بى امنيت و عدالت در برابر دولت«
نقد و بررسى عملكرد گروه طالبان و حاميان . اما طرح تحميلى طالبان، آشور را تبديل به آانون بحران آرد

 : شود اى گذرا مى گيرى اين طرح اشاره جا تنها به نحوه شكل مفصلى است، در اينمرزى آنان بحث  برون
با مشارآت پاآستان، )  در تلويزيون انگليس١٩٩٦از جمله در (طرح طالبان در اصل، با توجه به اظهار خانم بوتو 

طعم شكست در افغانستان را شناسد و چندبار  انگليس، آه اين منطقه را خوب مى. انگلستان و عربستان به اجرا درآمد
. آه به عنوان آشورى طرفدار طالبان معرفى شود، اجتناب ورزيده است چشيده، همواره در پنهان عمل آرده و از اين

عامي . دانند  آشور عربستان و پاآستان مى فكرى را حاصل هم»  طالبان«رو، آنچه در ظاهر مطرح است، طرح  از اين
اين مجموعه . است)  ،ارتش، و وزارت داخلهISIدستگاه امنيتى (سه دستگاه پاآستانى »  طالبان«وتطبيق کننده طرح 

 :توانست تطبيق دهنده اين طرح باشد نظامى از دو لحاظ، مى
پرورده استعماربوده و تحت تاثير و نفوذ بنيادگرايي رشد   ادارات امنيتى پاآستان دست–آه نخبگان ارتش   نخست آن

هاى جهادى آشنايى  ها و آداب اقوام و گروه ه نيروهاى اردو زبان وپشتوزبان پاآستان با ويژگىآ ديگر آن. اند آرده
اى تك  به ظاهر، جلوه»  طالبان«طرح . رو، قادرند در بحران افغانستان ايفاى نقش آنند از اين. اند نزديك پيدا آرده

هاى  اهرى طالبان حاآى از آن است آه قدرتجلوه ظ. اى است چند بعدى و گسترده بعدى دارد، اما در واقع، نقشه
بر سر به وجود آوردن حكومت آنان در افغانستان به توافق »  طالبان«نقش در طرح  اى و فرامنطقه اى ذى منطقه
  .  بودند ولي بنيادگرايي حاکم درادارات کليدي پاکستان باانحراف دادن طالبان آنانرا محکوم به شکست نمود  رسيده

 ٦٠٠مرز بودن درحدود  غانستان به داليل متعدد از جمله، اشتراك در ابعاد فرهنگى، زبانى مذهبى و هم ايران و اف
تر از همه، جمهورى اسالمى ايران با  مهم. اند ناپذيرى پيدا آرده آوه سرنوشت جدايى آيلومتر از دهانه ذوالفقار تا سياه

ت در پى تحقق عينى اهداف مزبور است، در حد توان، توجه به شعارهای اسالمى آه مطرح آرده و ناگزير از حرآ
صدور انقالب، نشر و . تفاوت بماند تواند در قبال بحران آنونى افغانستان بى در مقياس شرايط زمان و مكان نمى

آنچه جمهورى اسالمى ايران . افزايد با نظم نوين امريكايى، بر حساسيت موضوع مى گسترش انديشه اسالم و مخالفت
 :ترين اهداف خود قلمداد آرده، عبارت است از  تاآيد ورزيده و جزو مهمبر آن

 )طرح دودمنشانه (  دفاع از مردم افغانستان در برابر بيگانگان - 
  تاآيد بر استقرار حكومت مقتدر و فراگير اسالمى و طرفدار يا داراى روابط دوستانه با ايران در افغانستان - 
 اى اران آن در معادالت منطقه مقابله با امريكا و طرفد-
ساله امريكا و ايران و تيرگى روابط  خصومت چندين.  جلوگيرى از نزديكى بيشترآ مريكا به مرزهاى امنيتى ايران - 

هاى بازدارنده بر ضد ايران استفاده  دو آشور و مخالفت ايران با نظم نوين آمريكايى، آمريكا را برآن داشته تا از شيوه
المللى، ايجاد تنش در روابط ايران و همسايگانش و يا تجديد  ها، منزوى آردن در سطح بين  اين شيوهاز جمله. آند

 . توان برشمرد بحران امنيتى موجود در آنار مرزهاى ايران را مى
هاى ماهوى، وجه اشتراآشان اعمال فشار بر ايران براى ايجاد انعطاف و  بحران افغانستان و عراق، به رغم تفاوت

هاى موجود در مرزهاى امنيتى  آمريكا بر اين نظر است آه تداوم بحران. المللى است اى و بين يير در رفتار منطقهتغ
گردد و در  گردد، زيرا در برابر آثار و نتايج منفى بحران صرف مى ايران موجب آاهش توان و انرژى اين آشور مى

در واقع، طرح آ مريكا . ماند در روند با صلح خاورميانه بازمىبا آ مريكا  نهايت، ايران از توان آافى براى مخالفت 
در چنين اوضاع و احوالى، . آ مريكا پيدا نكند هاى ايجاد گرفتارى براى ايران است تا فراغتى براى معارضه با طرح

حران افغانستان ايران تالش دارد تا در ب. نفع باشد هاى موجود ذى طبيعى است آه ايران خواسته يا ناخواسته در بحران



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
12

تر خود را در اين بحران تجربه  نقش بيش»  طالبان«ترى داشته باشد، چنانچه پاآستان در طرح  وارد شده ، توفيق بيش
  . کرد 

اهداف عمده ترآمنستان در . است افغانستان شرقى  شمال وهمسايه  ترآمنستان از آشورهاى تازه به استقالل رسيده 
 :زبحران افغانستان عبارتند ا

هاى صدور نفت و گاز از طريق افغانستان به بازارهاى منطقه و  تالش براى فراهم ساختن زمينه: هدف اقتصادى. 
تالش دارد تا نفت و گاز . ترآمنستان از لحاظ گاز طبيعى، غنى است و موقعيت چهارم جهانى را دارد. جهانى

 . ، به بازارهاى منطقه و جهان عرضه نمايدخويشرا از طريق افغانستان به همکاري پاآستان در درياى عمان
حكومت ترآمنستان، . اند خواهان استقرار حكومت ا سالمى هاى جهادى گروه: جلوگيرى از نفوذ بنياد گرايى اسالمى. 

خواهى را خطر جدى و معارض با  آه يك رژيم ال ئيك است، استقرار حكومت اسالمى در ا فغانستان و نفوذ اسالم
بنابراين، رهبران آشور مزبور طرفدار تشكيل دولت مقتدر غيرمذهبى در . داند ردان ترآمنستان مىم منافع دولت 

آنند، اگرچه به ظاهر، در قبال بحران افغانستان،  افغانستان هستند و چنين حكومتى را به مصالح آشور خود تلقى مى
  . آنند طرفى مى اظهار بى

) جيحون(» آمودريا«انستان، ازبكستان است آه در بخش عمده رودخانه ازبكستان يكى ديگر از همسايگان شمالى افغ
آنندگان گاز   ترين دريافت اتحاد شوروى، ازبكستان يكى ا ز عمده دوران درطول. با اين آشور مرز مشترك دارد
وار با ج تر در مناطق هم منابع گاز طبيعى شناخته شده در افغانستان بيش. رفت صادراتى افغانستان به شمار مى

روند  ترين مراآز توليد و استخراج گاز طبيعى به شمار مى مزار شريف، سرپل و شبرغان، مهم. ازبكستان قرار دارد
 يك ذخيره عظيم ١٩٦٠در اواخر دهه . ترين راه براى صدور گاز طبيعى است و ازبكستان به دليل نزديكى، آم هزينه 

. ، از طريق جمهورى ازبكستان آغاز شد١٩٦٧اى در  ث خط لولهگاز طبيعى در شبرغان آشف وصادرات آن با احدا 
 ٩٥ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى استخراج و ٣ تا ٢، ساالنه بين )١٣٧٠(ا ز آن زمان تا سقوط دولت داکترنجيب 

، زمينه براى استخراج ديگر معادن گاز در واليات جوزجان و ١٩٨٨در سال . شد درصد آن به شوروى صادر مى
اين دو واليت نيز در نزديكى مرز .  ميليارد متر مكعب رسيد٣ب فراهم گرديد و امكان استخراج گاز طبيعى به فاريا

. شود هاى برق محسوب مى سوخت اصلى نيروگاه آه است سنگ توليد ذغال دره صوف مراآزعمده . ازبكستان قرار دارد
 نشين در شمال افغا نستان تا  ان خارج از مناطق ازبكترين راه ارتباطى افغانستان با جه جاده سالنگ به عنوان مهم

 :اهداف عمده ازبكستان در افغانستان عبارت است از. ازبكستان ادامه دارد
 . شمال افغانستان   رسى مجدد به منابع گاز و نفت د ست: هدف اقتصادى. 
 آيلومتر ١٢٠٦دو آشور . غانستان استتاجيكستان تاجيكستان همسايه شمالى اف. مقابله با بنيادگرايى: هدف امنيتى. 

 ترين رود منطقه  آمودريا، آه پر آب. دهند هاى پامير عمده مرزهاى دو آشور را تشكيل مى آوه. مرز مشترك دارند
گيرد، پس از عبور از جنوب تاجيكستان به عنوان مرز دو آشور امتداد  هاى پامير سرچشمه مى است، از جنوب آوه

 ملى بسيارى برخوردارند و از اين نظر - آشور از مناسبات قابل توجه و مشترآات مذهبى اين دو. آند پيدا مى
 . سرنوشت تقريبا مشابهى دارند

گرايى و يا به تعبير خودشان، بنيادگرايى اسالمى  ترين مساله براى حكومت تاجيكستان، جلوگيرى از صدور اسالم مهم
همکاري هاي همه جانبه اين . براى اين آشور حايز اهميت استهاى افغانستان نيز  دفاع از حقوق تاجيك. است

ادارات متعدد حقوق بشربادرنظرداشت . کشوربا تفنگداران طي ساليان اخيرخود بازگوکننده حکايت هاي زيادي است 
پاليسي وعملکرد بيطرفانه خويش بايد قضاياي حقوق بشردرافغانستان را با جمع آوري اسنادومدارک 

تهيه گزارش همه جانبه که بتواند تمام جرم وجنايت را دربربگيرد منحيث سند نشرنمايدو ازين طريق به انکارناپذيرو
وظيفه سترگ خويش عمل نموده ازبازي هاي عقب پرده ، نمايش هاي کهنه ، زدوبند هاي پنهاني ومصلحتي وحمايت 

ايدرين ادوارد، سخنگوی . مک نپاشند وجانبداري ا زگروه هاي مشخص خود داري فرموده به زخم هاي متعدد ملت ن
در افغانستان در يک کنفرانس خبری در کابل گفت که آلودگی رو به افزايش مقامات ) يوناما(دفتر نمايندگی ملل متحد 

از جامعه جهانی نبايد  : "ادوارد گفت .اين کشور به انواع فساد، تهديدی برای حاکميت ملی و امنيت در افغانستان است
اشت که از ادارات و مسئوالن آغشته به فساد پشتيبانی کند و اين موضوع برای مردم عادی نيز قابل پذيزش انتظار د
  .به گفته ادوارد فساد و نا امنی دو روی يک سکه است و جايی که فساد باشد در آنجا نا امنی نيز وجود دارد ." نيست

 نگرانی را مطرح کرد که ادامه فساد در حکومت به کاهش سخنگوی يوناما با اشاره به مناطق دوردست افغانستان اين
او گفت اگرچه افغانستان در يک مرحله گذار قرار دارد ولی  . حاکميت دولت مرکزی در اين مناطق منجر خواهد شد

وجود فساد اداری در  . ممکن نيست از کنار مسايل مهمی چون فساد، مواد مخدر و اداره ضعيف به آسانی گذشت
حکومت از آن دسته انتقادهای است که حکومت پس از طالبان به رهبری رييس جمهور کرزی همواره با آن دستگاه 

ولی در حال  .مواجه بوده است؛ آنچه که حکومت کرزی از نخستين روزهای تشکيل متعهد به مبارزه با آن شده بود
 . حاضر اين مشکل به جای کاهش، رو به افزايش نهاده است

موضوع فساد در  .ت در کنار نارضايتی مردم نگرانی برخی سازمان های جهانی را نيز برانگيخته استدوام اين حال 
ستگاه حکومت به يکی از بحث های محوری مطبوعات غربی نيز تبديل شده چنانچه در يکی از شماره های اخير  د
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بسياری  .نستان خبر داده شده استروزنامه واشنگتن پست در مطلبی از خريد و فروش پست های بلند دولتی در افغا
افغان ها به اين نتيجه رسيده اند که اگر جلو فساد گرفته نشود و اصالحات الزم به وجود نيايد آنچه در چهار سال 

 .گذشته دولت و مردم به دست آورده اند به آسانی از دست خواهد رفت
  حقوق وآزادي هاي مرد م درقانون اساسي 

  ! افغا نستا ن ميخوانيم درمقد مه قانون اسا سي
اعتقاد به دين مقدس اسالم ، با درک بي  و توکل به مشيت حق تعالي و) جل جالله (با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند 
ما وارد آمده است ، باتقدير از فداکارى ها، شته و مصايب بي شمارى که بر کشورعدالتي ها و نابساماني هاى گذ

افغانستان و ارج گذارى به مقام واالى شهداى راه آزادى کشور، مقاومت بر حق تمام مردم  و مبارزات تاريخي ، جهاد
با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و 

قالل، حاکميت ملي و تماميت  از استبا احترام به اعالميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست
کشور، به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ، به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ارضي 

  ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين 
   ، به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور، آزادى ها و حقوق اساسي مردم

به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين سرزمين ، و سرانجام ، به منظور تثبيت 
ريخي ، فرهنگي و جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي ، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تا

  اجتماعي کشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم 
  ... جدى سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل تصويب کرديم 

  :  ماده چهارم چنين تذ کرداد شده است -در فصل ا ول 
  . علق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کندحاکميت ملي در افغانستان به ملت ت

  . .. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا باشند
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ،  : د رماده ششم گفته شده 

متوازن ) توسعه (حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف حمايت 
  . .. در همه مناطق کشور مکلف مي باشد
اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که . آزادى حق طبيعي انسان است  : د رماده بيست و چهارم آمده ا ست 

دولت به احترام و . آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . د، حدودى نداردتوسط قانون تنظيم مي گرد
  . .. حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد

هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر  : د رماده بيست و هشتم 
  . .. ين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشدبر اساس معامله باالمثل و پيمان هاى ب

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله . آزادى بيان از تعرض مصون است : ... د رماده سي و چهارم ميخوانيم 
هر افغان حق دارد . وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد گفتار، نوشته ، تصوير و يا

با اندوه زياد  . ..  به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازدمطابق
تطبيق قانون ، حاکميت ملي ، تحقق دموکراسي ، آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد وعرضه مواد مخدر، اداره 

دزدي ، مردم آزاري ، زورگوي ، فشاراجتماعي ، رشوت ، ( مرد م ساالري ، جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل 
خلع سالح عمومي ، معرفي مجرمين وخيانت ...) تصرف داراي عامه ، خريد وفروش امالک دولتي ، خود سري 

کاران ، عاملين اصلي قتل هاي مقامات دولتي چون حاجي عبدالقديروداکترعبدرحمان وبازپرس قانوني 
يت نيا فته وسهل انگاري هاي فراوان بچشم ميخورد که اين نيزمصلحت اند درکشورباگذشت بيش ازپنج سال عموم

طي اين مد ت فقط وفقط فشار، زورگوي ، حق تلفي ، . يشي وناگذيري دولت کرزي را به نمايش مي گذارد 
تحقيروتوهين به مرد م بي دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکا 

اشکال د سيسه ها ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله از
 .تفنگدارا ن د ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود 

راى مبدل در مراسم تحليف خود به عنوان رئيس جمهورى افغانستان قول داد تا از تمام تالش خود ب» حامد آرزى«
وى به عنوان نخستين رئيس جمهور منتخب مردم افغانستان در قصر . آردن اشك مردم آشورش به لبخند استفاده آند

آرزى در مراسم تحليف خود در آابل، در برابر نمايند . سوگند ياد آرد) آاخ رياست جمهورى(آابل » سالمخانه«
ات، رهبران و فرماندهان وعلماى دينى سوگند وفادارى به گان و شخصيتهاى مناطق مختلف اين آشور، واليان والي

من و همكارانم، به دستور مردم وظيفه داريم به تحقق آرمانهاى «: آرزى در اين مراسم گفت. قانون اساسى ياد آرد
طقه و آنها پايبند باشيم و در پايان آارمان، افغانستان را آشورى مرفه، امن، با ثبات و برخوردار از احترام در من

رئيس جمهورى افغانستان تأآيد آرد آه مبارزه آشورش با تروريسم پايان نيافته است، هرچند آه به » .جهان بسازيم
باور وى، تروريسم ديگر خطر جدى براى اين آشور نيست اما اعمال تروريستى در نقاط مختلف جهان، براى او 

ادامه . در جهان خواهد آاست» شرارت تروريسم«المللى، از او گفت بود آه ادامه همكاريهاى بين . نگران آننده است
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حامد آرزى گفت آه افغانستان در اين راه، به . مبارزه با مواد مخدر، از ديگر بخشهاى بيانيه رئيس جمهور بود
آشورش در سه سال گذشته، پس از گذراندن آزمونهاى سخت، : آرزى افزود. همكارى جدى جامعه جهانى نياز دارد

رئيس جمهور افغانستان در مورد روابط آشورش با . وان عضو سالم جامعه جهانى عرض اندام آرده استبه عن
افغانستان باثبات و امن، به سود همه «: آرزى گفت بود . آشورهاى همسايه، بر دوستى متقابل با همسايگان تأآيد آرد

درمحاصره دارد، ناگذيرمي شود تا اما پرابلم هاي متعدد که کرزي را » .آشورهاى همسايه و منطقه است
درعملکردش کندي پيش آيد به اين مفهوم ، موجوديت سالح ، افراد مسلح ، مراکزگوناگون قدرت ، نظارت سرد 

  ... مداران ديروزي براجرات دولت ، جامعه سنتي ، عد م همکاري روشنفکران و
  مشکال ت دولت درتطبيق قانون وعدالت 

 ...  ن مد عيا ن قد رت ومقا ومت سرنوشت يک زند اني درزندا
 اسداهللا سرورى، اين زندانى در زمان حکومت نورمحمد تره کى ، نخستين دولت حامى کمونست ، بحيث رئيس 

 توسط يک کودتاه نظامى ، به قدرت رسيد و ١٣٥٧تره کى، بتاريخ هفتم ثور سال . استخبارات ايفاى وظيفه مينمود
سرورى، که د رحال حاضر در . ى خورشيدى حکومت دارى نموده است هجر١٣٥٨ ماه سنبله سال ٢٥الى 

 ٢٥حارنوالى امنيت ملى تحت نظارت قرار دارد ؛ طى هفته جارى به آژانس خبرى پژواک گفته است که بتاريخ 
موصوف . از طرف مجاهدين در منزل خود در کابل دستگير گرديد) زمان حکومت مجاهدين ( ١٣٧١جوزا سال 

 به اتهام يک توطئه عليه مجاهدين دستگير گرديده توسط نيروهاي احمد شاه مسعود بحيث يک زندانى ميگويد که وى
فعال : : (سرورى افزود.  دوباره به کابل منتقل گرديد١٣٨١به واليت پنجشير فرستاده شد و بتاريخ دوهم ماه ثور سال 
جنرال عباس، .) انداخته شده و کيل ندار م چون پول ندارم در جريان تحقيق ا ستم تقريبا دو هفته ميشود برايم دو سيه 

 سرطان گفت ، که براى سرورى دو هفته قبل دوسيه انداخته ٢٦ ثارنوالى ابتدائيه امنيت ملى ، به تاريخ -ثارنوال 
ه موصوف علت تعويق انداختن دوسيه وى را ،عدم توج. ) در آينده نزديک دوسيه تکميل ميشود : ( وى افزود. است

به گفته وى ،سرورى در نظام هاى مختلف ، بحيث زندانى باقى مانده و هيچ کسى به وى . دولت هاى وقت خواند
  . توجه نکرده است

براى جمع آورى اسنادى که جرم هاى سرورى را ثابت سازد به ارگان هاى کشفى وظيفه : جنرا ل عباس مى افزايد 
چگونه ، ا زکجا وبه کد ام تفکروانديشه اسناد جمع آوري مي ) کشفي  ( آيا اين ارگانهاي به اصطالح. سپرده شده است

تقويت و تسلط جنگساالران بی رحم بر زندگی مردم و موجوديت تفکر بنياد گرايي و تالش در جهت  . .. نمايد ؟؟؟ 
 :تحکيم آن، بر عالوه

تگی تاريخی و اجتماعی، فقر شديد و  استبداد طوالنی و تاريخی، نظام مرد ساالرانه و پدرساالرانه، از هم گسيخ
. جانسوز، جهل و تعصب و ده ها عامل ديگر، مانع جوانه زدن ريشه های آزادی و دموکراسی در کشور ما ميگردد

 صفحه در ارتباط به وضعيت حقوق بشر در افغانستان، ١١٢سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش مفصلی را در 
در اين گزارش وضعيت حقوق بشر در يک بخشی از کشور که . انيده است  به نشر رس٢٠٠٣در ماه جوالی سال 

شامل واليات کابل، کاپيسا، لغمان، نورستان، کنر، ننگرهار، خوست، پکتيا، پکتيکا، غزنی، لوگر و وردک ميگردد، 
ی ـ تعرض خشونت آميز جناي: درين گزارش سه نوع تخلفات ثبت شده عبارت اند از. به بررسی گرفته شده است

دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربايی توسط نيروهای نظامی، پليس و شعيات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و 
فضای  تخلفات عليه اهالی  : فشرده ا زگزارش متذ کره . فعاالن سياسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن

روهای نظامی و پوليس در اکثر مناطق اين ني. رعب و ترس در اکثر مناطق جنوب شرق افغانستان حکمرواست
آنها به . حوزه و بخشهای از کابل باالی خانه های مردم از طرف شب يورش برده و اهالی ملکی را تاراج مينمايند

وسايل گوناگون وارد خانه های مردم ميشوند، اعضای فاميل را برای ساعتها گروگان ميگيرند، با اسلحه تهديد 
افغانهای . نبهای شان را دزدی مينمايند و گاهی به زنان، دختران و پسران فاميل نيز تجاوز ميکنندميکنند، اشيای گرا

که توسط سازمان مورد مصاحبه قرار گرفته اند، در مورد تعداد زيادی از قضايايی سخن گفته اند که در آن از 
ليس و موجوديت زندانهای شخصی گرفتاری، لت و کوب، نگهداری مردم برای اخاذی توسط نيروهای نظامی و پو

در اوايل مارچ قوتهای مربوط حضرتعلی . در اين حوزه و همچنان در شهر کابل ، مطالب فراوانی ثبت گرديده است
بر اساس گفته برادر يکی . يک راننده تکسی را با سه مسافر آن در جالل آباد بازداشت و در يک زندان نظامی بردند

تذکره در زندان مورد لت و کوب قرار گرفتند و مسافرين که از نزديکان والی ننگرهار از بازداشت شدگان اشخاص م
 : برادر راننده تکسی برای گزارشگر سازمان ميگويد. بودند آزاد شدند

باالخر من توانستم که برادر خود را پس از سپری شدن ده روز از طريق سفارش ساير قوماندانانی که ميشناختم " 
 برای آنها گفتم که اگر برادر من مرتکب جرمی شده باشد بايد توسط پوليس گرفتار ميشد و محکمه در من. آزاد سازم

شما ميفهميد که اميال . من از آنها پرسيدم که چرا برادرم را غير قانونی زندانی نموده ايد. مورد وی تصميم ميگرفت
ا ميتوانند هر کس را برای هر مدتی که خواسته آنه. و آرزوی های آنها قانون است و پوسته نظامی هم زندان شان

در مورد زندانهای . اين چنين وقايع در جايی رخ ميدهد که امريکايی ها حضور دارند... باشند در زندان نگهدارند
شخصی يکی از کارمندان اداره محلی به گزارشگر گفته است بسيار مشکل است که تعداد اين زندانها را تثبيت نمود، 
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خطرناکترين اين زندانها، بر اساس گزارشها، : " موصوف ميگويد. ی از آنها در سرحد پاکستان قرار دارندحتی برخ
قوماندان غند، خودسرانه هر که را .  مربوط فرقه يک، قول اردوی شماره يک ميباشد٧١زندانی است که در غند 

 . خواست در زندان شخصی خود زندانی مينمايد
 قاچاقبران بزرگ، اربابان هيرويين و حشيش، نيز در مناطق تحت کنترول خود زندانهای برعالوه، رهبران متنفذ،

در گزارش از موجوديت زندان شخصی در لوای ." اين زندانها در نوار سرحد با پاکستان قرار دارند. شخصی دارند
که قوماندان پليس شهر نهم که قوماندان آن جنرال موسی شوهر همشيره حضرتعلی و پسر وی سميع داماد نامبرده 

در واليت غزنی کارمندان ملل متحد در ساحه . ميباشد و ساير جنايات و تخلفات آنها مطالب فراوان ثبت شده است
فعاليت خويش قضايای مربوط به اختطاف، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری را در جاغوری، مالستان، قره باغ و 

آنها معتقد اند که همچو تخلفات جدی به شمول .  تاييد نموده اندشهرستان که تحت کنترول حزب وحدت ميباشد،
 .سربازگيری اجباری در تمام اين مناطق مروج است

 در جاغوری قوماندان عرفانی، در مالستان قوماندان قاسمی مشهور به ضابط اکبر، در شهرستان قوماندان اعتمادی 
. دی جنايات و تخلفات را در اين حوزه به عهده دارندکه در اختطاف دختران جوان شهرت دارد، همه مسؤوليت ج

ما مشکالت فراوانی با مردان مسلح که شبانه می آيند : " يک زن در ولسوالی پغمان به گزارشگر چنين ميگويد
اين چنين وقايع در همه . تعداد زيادی اشخاصی اند که اموال مردم را غارت ميکنند و به زنان تجاوز مينمايند... داريم

ما شنيديم که مردان مسلح داخل يک خانه شدند، اموال آنها را غارت نمودند ... جا رخ ميدهد به شمول خانه همسايه ما
 ." و با زنان کار های بدی انجام دادند

شنيدم که مردان مسلح در مورد تجاوز : " يکی از اهالی پغمان صحبت افراد مسلح را شنيده و چنين نقل قول مينمايد
من در پوسته تالشی خواجه مسافر گپهای . در همين جا در پغمان با خود ستايی به يک ديگر قصه ميکردندبه زنان 

مردان مسلح را با قوماندان شان حاجی موسی شنيدم که قوماندان برای آنها ميگفت که مالک يک خانه در کابل را 
در گزارش، ." آنها فعال در شفاخانه استند. دغارت کردند، پول و طالی شانرا گرفتند و به زن و دخترش تجاوز کردن

در گرديز يکی از . در مورد تجاوز و سًو استفاده جنسی از پسران و مردان جوان مطالب زيادی ثبت شده است
 : کارمندان به گزارشگر چنين گفته است

نيت پسر را يکی از کارمندان اداره ام. وی پسر جوان و زيبايی داشت. اين شخص مالک يک رستوران بود" 
واضيحًا برای استفاده سؤ . پسر برای مدتی در پوسته نگهداشته شد. اختطاف کرد و با خود به پوسته امنيتی برد

زمانی که پدر از ماجرا خبر ميشود و به نزد قوماندان پوسته برای . وی پسر را مجبور به اين کار می ساخت. جنسی
پدر . بعد ها پسر رها ميگردد. ت و کوب قرار ميگيرد و دستش ميشکندگرفتن پسر خود مراجعه ميکند، شديدَا مورد ل

در جالل آباد، يک دکاندار به گزارشگر در ارتباط به تجاوز قوماندان سميع به يک ." و پسر از گرديز فرار ميکنند
آنها خواست که من از پشت کلکين خود ميديدم و ديدم که سميع به ورکشاپ موتر آمد و از : " پسر جوان چنين ميگويد
از آن جا که موترش شيشه . سميع در ورکشاپ متوجه يک پسر جوان سيزده يا چارده ساله شد. موترش را ترميم کنند

اين يک کار . وی پسر را داخل موتر برد و واضيحَا مورد تجاوز قرار داد. های تاريک داشت داخل آن معلوم نمی شد
مکتب در جالل آباد در ارتباط به اختطاف و استخدام پسران جوان شاگردان ." خيلی کثيفی بود که صورت گرفت

تعداد زيادی از سربازان مربوط به قطعات حضرتعلی : " توسط قوماندانان مربوط به حضرت علی چنين گفته اند
 ." صرف پسران نوجوان اند و قوماندانان از آنها به مقاصد جنسی نيز استفاده ميکنند

 زنان و حاکميت تفنگ 
پرچم آمريکا بر : "گفت» وضعيت کشورما«، جرج بوش در سخنرانى ساال نه خود در مورد ٢٠٠٢ جنوری٢٩ در

" ائتال ف عليه تروريسم"انگار که." و امروز زنان افغانستان آزادند... فراز سفارتخانه ما در کابل در اهتزاز است
بارانها و ورود نيروهاى اتحاد شمال به کابل، پس از بم. جنگ براه انداخته بود تا زنان افغانستان را آزاد کند

چنين توجيهى غريب است، وقتى که مجاهد ينى که از طرف . ها عکسهاى زنان خندانى را منتشر کردند روزنامه
وانگهى، گزارشگران متعدد در محل د يگر . اند بهتر از طالبان رفتار نميکنند متفقين دوباره در قدرت مستقر شده

در :  ظنى که از تجربه اين مردم نشات ميگيرد سوء. آباد را پنهان کنند نشينان کابل و جالل  ظن شهر نميتوانند سوء 
عام و کشتار ميکردند، و  بيد ليل زندانيان و زخميان را قتل» اتحاد شمال« نيروهاى ١٩٩٦ و ١٩٩٢فاصله سالهاى 

ان اوضاع در افغانستانى که دوباره به مناطق اکنون هم. مردم غيرنظامى را مرعوب کرده و از آنها باج ميگرفتند
 . نوعى تکرار ميشود نفوذ تقسيم شده و به

در افغانستان همچنان که در کويت، عربستان سعودى، يا هر جاى ديگر، امريکا هيچگونه اعتنائى به حقوق زنان 
ى مجاهد ين از کجا ميايند؟ از سال براست. او حتى زنان افغانستان را دانسته و آگاهانه قربانى منافع خود کرد. ندارد
، حتى پيش از آنکه ارتش شورو ى بکشور لشکرکشي کند، روساى قبائل و مقامات مذهبى عليه دولت که د ١٩٧٨

در افغانستان هرگز . ختران را مجبور به مکتب رفتن کرده بود و فروش زنان را ممنوع نموده بود، اعالم جهاد کردند
از ديد گاه مجاهد .  اينهمه زن داکتر، استاد، وکيل، و نظاير اينها، وجود نداشته است١٩٧٨-١٩٩٢به اندازه سالهاى 

و . پرستانه ميدهد ورود شوروى به اين نبرد بعد ميهن . ين، حقوق زنان کامال به يک جنگ ميارزد، به جنگى عليه آن



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
16

مسلم است که امريکا ميداند .  ميکنداياالت متحده که دشمنان خود را دوستان خود ارزيابى ميکند از آنها حمايت
اما اين مجاهدين در مقابل مسکو ميايستند و اين تنها چيزى است که . مجاهدين قصد دارند زنان را سرجايشان بنشانند

 . پس از عزيمت نيروهاى شوروى، جنگ، بويژه بر عليه غيرنظاميان ادامه مييابد. بحساب ميايد
قوماندانان محلى از موترهادر هر . ميکنند و زنان را مورد تجاوز قرار ميدهندسربازان مقاومت خانه ها را غارت 

به اين ترتيب عرصه براى رسيدن . پنجاه کيلومتر باج ميگيرند، فساد و هرج و مرج مانع اعمال قانون شرع ميشود
يافت کمکهاى آمريکا، که و اين ها نامزدهاى شايسته در.  وطن عمل نموده ، آماده ميشود طالبان، مجاهد ين که بر ضد

پس بپرسيم آيا اياالت متحده هميشه . از طريق عربستان سعودى به مدارس مذهبى پاکستان دالر سرريز ميکند، ميشوند
مبارزه کرده ) در افغانستان(آيا هيچگاه براى حقوق زنان . مبارزه ميکرده است؟ نه) در افغانستان(براى حقوق زنان 

زنان کشورما از سوى دولتهاى طرفدارشوروی، که متحد  . ن را به حقارت کشانده استبر عکس، او زنا. است؟ نه
 . پس ميبايست آنها را قربانى کرد. يکى از د شمنان اياالت متحده شمرده ميشدند، مورد دفاع قرار گرفته بودند

زنان همانند کودکان حقوق . عليرغم هر چيز، نميشود گذاشت که حقوق انسانى مانع پيشروى هژمونى امريکا شود
بدنبال مذاکرات بن، دو زن وارد دولت موقت شدند، دو . مرگ آنها بهاى قدر قدرتى امريکا است: عراقى است

تحت فشار محاکم بين المللى حاضر  جمعيت اسالمى. خ ا.تبعيدى، يکى از سازمان انقال تي زنان و د يگرى از حزب د
يکهفته بعد از تصرف کابل، يکى از سخنگويان اين حزب در شبکه . نشينيمبه قضاوت آن ب. به دادن امتيازاتى ميشود

 بدون -که براى زنان وجود داشت برداشته ميشود " محدود يتهائى"جهانى تلويزيون بى بى سى اعالم ميکند که 
ئوال هميشه س. انگار که خواب ميبينيم." حجاب کفايت خواهد کرد: برقع ديگر اجبارى نخواهد بود" و -جزئيات بيشتر

براى مردم چه چيز بد تر از جنگ است؟ گفتن اينکه جنگ براى زنان افغانستان مفيد است به اين معنى : همانست
مرگ بر انقياد . است که بهتر است آنها زير بمبها از گرسنگى يا سرما بميرند تا تحت سلطه طالبان زند گى کنند

تصميمى که قهرمانانه ميبود اگر غربيان زند گى . يم گرفته استتفکرغرب براى زنان افغان چنين تصم: ترجيح دارد
آزادى زنان "شيوه غير مسئوال نه اى که در آن از بهانه . خود را به گرو ميگذاشتند و نه زند گى زنان افغانى را

 حق خويش استفاده ميشود، نشاندهنده تفرعن غرب است که در اختيار گرفتن زند گى د يگران به ميل خود را" افغانى
اين حقى که غرب براى خود قائل است رفتار او با زنان افغانى، و عموما رفتار غالب با مغلوب را، به تمامى . ميداند

 : يک اصل ساده اخالق بين المللى را، که براى افراد نيز معتبر است، از نظر بگذرانيم. تعيين ميکند
تنها مردمى . را که ديگران هاى نتايج آنرا ميپردازند نداردهيچکس حق گرفتن تصميمى، بويژه تصميمى قهرمانانه، 

در حاليکه در اين مورد آنانکه تصميم . که جنگ به آنان تحميل شده ميتوانند بگويند که آيا اين جنگ به اين بها ميارزد
در . ته اندبه جنگ گرفتند مصايب آنرا تحمل نميکنند، و آنانکه مصايب جنگ را تحمل ميکنند تصميم به جنگ نگرف

نسبت به دوره پيش از آغاز : اند حال حاضر زنان افغانى در سطح ميليونى در جاده ها، در چادرها، و در اردوگاهها 
جنگ، اکنون يک ميليون پناهنده بيشتر در خارج از مرزهاى افغانستان وجود دارد، و يک ميليون نفر در داخل کشور 

براى آنان حقوق بيشترى بهمراه " فداکارى"بدون هيچ ضمانتى که اين . رندبسيارى در خطر مردن قرار دا. اند آواره
آيا ميتوان از فداکارى حرف زد، در حاليکه اين انتخاب خود شان نيست؟ يک جو شرافت ايجاب ميکند که . بياورد

 . دمتفقين از داد و هوار به اينکه اين مصائب را بخاطر رستگارى زنان بر سرشان مياورند احتراز کنن
. به اين تظاهر نکنند که بخاطر آزادى آنهاست که حق انتخاب سرنوشت، و حتى حق زند گى، را از آنان سلب ميکنند

گرم و موفقى تبد يل شود بايد ترسيد؛ فهرست کشورهائى که ائتال ف متفقين عليه  از اينکه اين مورد به نمونه بازار
و البته هر گونه شباهتى با . بزور سالح بهمراه آورد بلند استشرارت عزم جزم کرده است که نيکى را براى آنها 

اى تلقى ميشود، هر گونه شباهتى با  که آوردن نام آنها هم امر از مد افتاده وقايع تاريخى گذ شته، آنقد ر گذ شته
.  بردجنگ با هدف انقياد و استثمار هرگز حقوق انسانى را پيش نخواهد. جنگهاى استعمارى يک تصادف محض است

چرا که اين بمبارانها که بنام تمدن صورت ميگيرد بسيارى از اصولى را که همين تمد ن به آنها اقتدا ميکند نيز به 
معاهده ژنو توسط امريکا و متحد ينش که ابتدا در جنايت با آنها هم دست بودند و اکنون در . فراموشخانه سپرده است

 . طل اعالم شده استهاى آمريکا شريک جرم اند، با توطئه چينى
گوانتانامو که تحت پوشش هيچگونه " جنگند گان غير قانونى" حقوقى تازه اى ابداع کرده، - اياالت متحده مقوله شبه

آزاديهاى جمعى، فخر ! حقوقى، نه ملى نه بين المللى نه محکومين جرائم عادى و نه محکومين جنگى، نيستند
پيکر بزرگ در حال احتضار سازمان ملل بر   -ملل تا حد مرگ مجروح است اند؛ حق بين ال ها ، لغو شده دموکراسى

اين . تنها يک همکارى واقعى و مسالمت آميز ميان ملتها موجب پيشرفت حقوق انسانى خواهد شد. آن شهاد ت ميدهد
ن آه با استفاده پس از آشكار شدن رفتار بيرحمانه طالبا. امر در دستور نيست، بر ماست که آنرا در د ستور بگذاريم

از قوانين مذهبي هر بالئي را خواستند بر سر زنان افغانستان آوردند، به ناگهان رسانه هاي گروهي بورژوازي 
 . زنان افغانستان است” رها آردن“غربي شروع به افسانه سرائي آردند آه گويا يكي از اهداف احكام آمريكا 

انگليسي، همسران خود را به اينطرف و آنطرف فرستادند تا ” ه ربه ل“سرآردگان نظام، يعني بوش و شريك آوچكش 
اينها همان . سخن درآئي آنند” متوقف آردن ستم بر زنان افغانستان“در مورد اهميت پايان بخشيدن به استبداد و حتي 

تان به قدرت آساني هستند آه طالبان مرتجع را از طريق سازمان سيا و نوآرانشان در پاآستان آفريدند و در افغانس



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
17

اينان آساني هستند آه وقتي طالبان زنان را از مشاغل محروم و در خانه زنداني آردند يا بخاطر زير پا گذا . رساندند
اينها آساني . به زير شال ق آشيد ند و اعدام آردند، حتي زمزمه معترضانه ای نكردند” منكرات و تقوا“ردن قوانين 

ونها دالر خونين رامستقيما و يا از طريق بن الد ن و ديگر خاد مين سعودي شان هستند آه در عرض پانزده سال ميلي
آشف . ضد زن، در افغانستان آردند” مقاومت“صرف تقويت طالبان و د يگر جنگ ساالران ا رتجاعي و نيروهاي 

در واقع همين . ناگهاني ستمهائي آه بر زنان افغانستان رفته است، از سوي اينان نه عوامفريبي آه جنايت است
 بر مسند حكومت قرار گرفتند ١٩٩٢مجاهديني آه امروز زير چتر حمايتي آمريكا به قدرت رسيده اند وقتي در سال 

. با آار زنان در بيرون از خانه مخالفت آردند و حجاب خفقان آور آه سر تا پا را مي پوشاند، را اجباري نمود ند
عين هم . آلمان گرد آورده و بر حكومت گماردند، با طالبان فرقي ندارندآه در بن  آرزي در افغانستان، و د يگران

 .هستند
ما مسلمان “:  زماني آه خبرنگاران از آرزي درباره سياست حكومت جد يد براي زنان پرسيد ند وي جواب داد

 زن را مال يمتر هر چند برخي از افراطي ترين قوانين ضد. ”هستيم و اصول و رفتار اسالمي را به آار خواهيم بست
آرده اند اما اين تغييرات بسيار فرعي است و تنها وضع شمار اند آي از زنان شاغل در شهرهاي بزرگ را ممكنست 

حكومت جديد افغانستان هيچ نقشه و قصدي براي عوض آردن وضعيت اآثريت زنان آه فقير و روستائي . بهتر آند
 مناسبات اجتماعي نهفته در روابط ميان زن و مرد، ميان ستمديده و هر آسي نگاه آند حتما مي تواند. هستند ندارد

انقياد و تحت ستم بودن زنان افغانستان عميقا در بافت نيمه فئودالي عقب مانده خود جامعه افغانستان . ستمگر را ببيند
 . تنيده شده است

تنها خود زنان و . دهند، نداد ند” نجات “امريكائي و آماندوهاي بريتانيائي، هزاران زن افغانستاني را آه قرار بود
نيروهاي دموآراتيك نوين افغانستان مي توانند اين بافت نيمه فئودالي غير قابل تحمل آه گلوي زنان را مي فشرد، 

 .نابود آنند و مناسبات اجتماعي را د گرگون آنند
 مي آند؛ براي آسب حداآثر سود در  آمريكا رژيمهائي را آه دوست ندارد يا با نقشه هايش نمي خواند، سرنگون

جهان سوم، آارگران زن را بيرحمانه با مز دهاي بخور و نمير به بيگاري مي آشد؛ ارتش آمريكا در هر بخش از 
لنگر مي اندازد زنان بومي را به برد گان جنسي سربازان آمريكائي ” استراحت و تجديد قوا“جهان سوم آه براي 

 پاناما، تايلند، يا حتي اوآي ناواي جاپان از تعرضات جنسي سربازان آمريكائي در امان زنان آوريا،(تبديل مي آند 
از زنان فيليپيني ! آري اينها نشان مي دهد آه بهبود وضع زنان جهان چقد ر مشغله فكري آمريكا است ):نبوده اند

غربي مي توانند چند دالر خونين امپرياليستهاي ! بپرسيد آه احساس شان نسبت به بازگشت سربازان آمريكائي چيست
شايد چند دختر شهري بتوانند در آنجا . براي تعمير شيشه هاي مدارس آه در اثر بمباران افغانستان شكسته بفرستند

اما امروز عالقه و منافع امپرياليستها نسبت به برابري زنان بيشتر از ديروز آه طبق اعتراف خودشان ! درس بخوانند
” قربانيان اجتناب ناپذ ير“يا ” آماج نظامي مشروع“اهالي غير نظامي روستاهاي افغانستان را جزو زنان، آود آان و 

. هدف آمريكا آنست آه اين منطقه و ديگر مناطق بي ثبات جهان را بزير آنترول در آورد. محسوب مي آردند، نيست
نيز دامن مي زنند و به هر گوشي آه مايل آنها پا به پاي عرياني و وقاحت شگفت آور در تجاوز نظامي، بر توهمات 

به شنيدن است زمزمه مي آنند آه نظام امپرياليستي آنها در عين حال آه د ست به اين جنايات مي زند مي تواند حقوق 
براي توده هائي آه شرايط ” حقوق و ترقي“دموآراتيك و ترقي و پيشرفت براي توده هاي تحت ستم به همراه بياورد؛ 

 . ن محصول ماهيت بيرحم و جنايتكار خود امپرياليستها و دالالن بومي شان استدهشتناآشا
درحالی که سازمان پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو، فرماندهی قوای ايتالف بين المللی مبارزه با تروريزم را برعهده 

شکل افغانستان با گرفته، تام کونيکس نماينده سرمنشی ملل متحد درافغانستان موضوع راه حل نظامی برای م
وی که درپايان دومين جلسه کميته نظارت وانسجام متشکل ازهيأت های بلند مرتبه . شورشيان را ناممکن دانسته است

دولتی و بين المللی سخن می گفت؛ با اشاره به ريشه ها وعلل ناامنی، ازضعف اداره دولت وناتوانی قوای امنيتی 
تام کونيکس گفت که مشکالت پيچيده افغانستان تنها  . ی وناامنی نام برددرکشوربه حيث فکتورهای اصلی بی ثبات

ازطريق نظامی قابل حل نيست والزم است که کوشش ها واقداماتی برای باز کردن باب گفتگوها و مذاکره سياسی با 
 . شورشيان نيز صورت گيرد

لمللی وازاتباع کشورآلمان است، دراين سخنان، نماينده سرمنشی ملل متحد درافغانستان که يک ديپلمات با تجربه بين ا
درک عميق خود از جامعه افغانستان وپيچيده گی ها و زمينه های گوناگون بروزناآرامی و علل وعوامل وريشه های 
آن را به نمايش گذاشته ونشان داده است که جامعه بين المللی چنان که برخی ازرسانه ها وتحليل گران مسايل 

از کرده اند، چندان ناآگاه ازاوضاع افغانستان نيستند، اما پرسشی که وجود دارد اين است که دولت افغانستان ابر
واقعيت اين است که  افغانستان، چه امکانات و زمينه هايی برای باز کردن باب گفت وگو با مخالفان مسلح خود دارد؟ 

رهبری وفرماندهی واحد وبا صالحيت مخالفان دولت، گروه يکپارچه وسازمان يافته ای نيستند که ازيک 
 . برخوردارباشند ويا بتوانند با استقالل تصميم بگيرند

گفته ميشود عناصروافرادی که تحت عنوان طالبان به اعمال هراس افگنانه درکشور دست می زنند، در واقع افرادی 
فلسفه مخالفتشان با دولت هستند که توسط سازمان استخباراتی برخی ازکشورهای همسايه شستشوی مغزی شده و
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افغانستان، نفی مشروعيت مبتنی براراده ملی ومشارکت جمعی مردم برای تعيين سرنوشت خويش واخالل درروند 
حاکميت قانون واستقرارثبات درکشوراست، باورها براين است که اينان اصًال با موجوديت دولت کنونی وبرنامه ها 

عده يی به اين باوراندکه با . ست کشيدن ازاين موقف خود نيستند طی قادربه دوستراتيژی آن مخالفند وتحت هيچ شراي
چنين افراد وحلقات جزاز زبان زور ولوله تفنگ نمی توان سخن گفت، اما درسياست، بازکردن باب گفتگو با دشمن، 

رساند که خود يک نوع مبارزه است، که ازلحاظ روانی وفکری اورا تحت فشار می گذارد وقوت طرفی را می 
 .ابتکارعمل را بدست داشته باشد

درپهلوی آن، گروهها وافرادی هستند که به خاطرحق کشی، بی عدالتی، فساد، خويش خوری و زورگويی ها و  
. نابرابری های آشکاردر جامعه، به جان آمده به نحوی با گروه های مسلح ضد نظام، هم صدا و هم نوا شده اند

ی سرخورده ونااميد که هر روزهمکاری شان با نهادهای امنيتی ونظامی، ضعيف درمورد اين افراد وگروهها
وکمرنگ می شود واقدامات مخالفان نظام درنظرشان تا حدودی مشروعيت می يابد، دولت بايد اقدام جدی کند وبا 

وی ومؤثر و اداره ق: برقراری تماس منظم وارتباط سازنده بکوشد به خواسته ها ومطالبات آنها پاسخ مثبت دهد
نيروهای امنيتی توانمند نه تنها ازحق کشی وبی عدالتی جلوگيری می کنند، بلکه زمينه های پيدايش اميد به آينده 

گسترش روزافزون نااميدی ها ونارضايتی ها درميان مردم  . بهتررا درچشم انداز زنده گی مردم نيزايجاد می کنند
کند، پس تالش های دولت خواهد توانست تا عوامل نارضايتی درجامعه زمينه مناسبی برای دشمنان مسلح فراهم می 

را شناسايی وبا نااميدی ها مقابله کند واجازه ندهد که مخالفان ازهر وسيله وابزاری برای پيشبرد اهداف و مقاصد 
 .خويش استفاده کنند

 جهانى از زمان سقوط  رد آه جامعهنماينده اتحاديه اروپا در افغانستان اعالم آ» فرانسيس وندرل «در همين حال 
: وى در آابل به خبرنگاران گفت.  ميالدى تاآنون در اين آشور مرتكب اشتباه شده است٢٠٠١طالبان در سال 

متاسفانه در گذشته نيروهاى خارجى به اندازه آافى در افغانستان حضور نداشتند و نيروهاى امنيتى افغانستان نيز به 
نبايد : وى با اشاره به اينكه اآنون جامعه جهانى بايد اشتباهات گذشته را جبران آند، گفت. اند هاندازه آافى تقويت نشد

 سال جنگ تمام ٢٣اى آه به دليل  گذرد، مرحله فراموش آرد آه افغانستان از يك مرحله بسيار حساس مى
اروپا : فغانستان در عين حال تاآيد آردنماينده اتحاديه اروپا در ا. ساختارهاى امنيتى، سياسى و اقتصادى آن نابود شد

 ١٨براى مدت زمان طوالنى در آنار مردم و دولت افغانستان باقى خواهد ماند و قرار است تعداد نيروهاى ناتو به 
 : وى در ادامه گفت .هزار نفر برسد

 آرزى نيز حمايت آمريكا و اروپا براى ايجاد امنيت و بازسازى افغانستان تالش خواهند آرد و از حكومت حامد
نظرهايى بر روند انتخاب  اختالف: هاى مبنى بر اختالف جامعه جهانى با آرزى گفت وى درباره گزارش . آنند مى

وى . تعدادى از فرماندهان پوليس وجود داشت ولى جامعه اروپا اآنون بر روند فعاليت فرماندهان پوليس نظارت دارد
سخنان چند روز قبل : شوند، گفت از مرزهاى پاآستان وارد اين آشور مىبا بيان اينكه تعدادى از شورشيان  به 

   همچنان نماينده .هاى خوبى از همكارى اين آشور با افغانستان است، بايد منتظر ماند و ديد پرويز مشرف نشانه
ر، مرتکب ين خود دراين کشو خاص اتحاديه اروپا ، پذيرفت که جامعه جهانى درانتخاب جنگساالران به حيث متحد

ليل کمبود نيروهاى امنيتى   بد  اروپا گفت که اين کار در اوايل  خاص اتحاديه فرانسس ويندرل نماينده .اشتباه شده اند
قرارمعلومات موصوف ، دراوايل تعداد نيروهاى حافظ صلح بين المللى . خارجى و داخلى صورت گرفته بود 

نامبرده به جواب يک .  داد  را نشان مى  يک کمبودى نيروهاى امنيتى رسيد که اين  مى درافغانستان به پنج هزار تن
 بينيم که نظر به سابق قوت جنگساالران کم شده است ، اما ما متاسف هستيم که چرا اين کار   مى : گفت  سوال

 . صورت نگرفت ٢٠٠٢درسالهاى 
 به گفته  .يخواهم زيادتر به گذشته برگرديم نم: ويندرل عالوه نمو د  . ولى وى، ازکسى بنام جنگساالر نام نه گرفت 

 امنيت   وى عدم .وى ، افغانستان درحال گذار ازيک سلسله مشکالت است و نارامى هاى موجود قابل تعجب نيست 
 را از مشکالت موجود پيش روى دولت و مردم   و بازسازى ناکافى بهتر، فساد درادارات ، مشکالت خود حکومت

 کامًال تخريب شده کار آسان نيست ، ولى با آنهم  که بازسازى يک جامعه فهميده شود  بايد :زود  اما وى اف .خواند 
:  توضيحات داده ، افزود درمورد توسعه ناتو به جنوب افغانستان موصوف همچنان ، .کارهاى انجام شده است 

 امنيتى نمى باشد وديگراينکه جامعه ناتودرجنوب افغانستان به خاطرى ناکام نمى شود که خواست مردم افغانستان بى
 وى همچنان به نماينده گى ازاتحاديه اروپا بر  . ماند که مردم به آنها نياز دارند  باقى مى جهانى تازمانى درکنارآنها

قراراظهارات موصوف اتحاديه اروپا وجامعه جهانى بر اداره . کرد  کيد تداوم همکارى باحکومت فعلى افغانستان تاء
بايد مردم :  موصوف در پيامش به ملت افغان گفت  .زى بى باور نيست و از آن هميشه حمايت خواهد کرد حامدکر

 . توانيم  افغانستان ما يوس نباشند، اگر بيشتر مايوس شويم در آن صورت ما کمتر کارهاى را انجام داده مى
جامعه را  ، منفي داخل شهرها جدا از ساير نا امني ها پديده هاي  باتائيد سخنان نماينده اتحاديه اروپا بايد گفت که !بلي 
کودک ربايي، سرقت هاي مسلحانه، دزدي هاي شبانه خانه گي، باج گيري بوسيله فرماندهان و   .يد مي کند تهد

تفنگداران محلي، انتقام گيري هاي شخصي از جمله موارد عمده اي است که در اغلب واليات، شاهد آن هستيم يکي 
شته در اين   کودک تا به حال ازمنطقه شما ل، ظرف دو ماه گذ١٣٠لين امنيتي در شمال کشور اعالم نمود از مسوو
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منطقه از چنگا ل قاچاقچيان نجات يافتند اين در حالي است که مسوولين امنيتي کشور آمار دقيقي از ميزان جرايم 
 نيروهاي مسلکي درداخل ادارات دولتي شرايطي را ودر کنار آن فساد اداري و کمبود  .ارتکاب يافته در دست ندارند

ميتوانند به طرق گوناگون خود را ت که جنايتکاران و اوباشان ، پس از دستگيري با پرداخت رشوه فراهم مي آورد 
امنيتي که وظيفه خطير و مهمي بر دوش دارند از ابتدايي ترين امکانات و  کارمندان. از چنگال قانون برهانند

 . ي بهره اندتجربيات ب
حدود يک سال پيش، کشور عربستان اعالم نمود تعدادي از کودکان بي سرپرست افغان را که در اين کشور بدون  

گي مي کنند اخراج مي کند اما اين اعالم تکان دهنده که اين سوال را به وجود مي آورد، اين  مجوز قانوني زند
مسوولين امنيتي کشور را کوچکترين تکاني نداد و به فکر فرو   د؟کودکان را چه افرادي به عربستان منتقل کرده ان

سرقتهاي مسلحانه با لباس مبدل توسط دزدان در شهرهاي مختلف و به خصوص  . نبرد تا عمق قضيه را دريابند
 پايتخت که در مورد اخير آن دزدان حتي ابتدا راهبندان نمودند سپس به سرقت مسلحانه مبادرت ورزيدند نيز جاي

 . سوال هاي فراوان داشت
به  . دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و واليات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است 

دليل فقر امکانات اغلب نا امني هاي اجتماعي در واليات، پوشش رسانه اي داده نمي شود وشايد خيلي از رسانه هاي 
ل نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي داخلي به دليل زير سوا

آمار و ارقام نيز وجود ندارد تا بتوانيم .از اينرو کمتر شاهد جلوه اينگونه نا امني ها در سطح رسانه ها هستيم   .نيستند
 وظيفه اصلي تامين امنيت در .تشخيص دهيمبا مراجعه به آن، ميزان جرايم ارتکاب يافته ودر صد آن را در کشور 

جامعه به عهده نيروهاي امنيتي و محاکم کشور است که ضعيف عمل نمودن اين دو نهاد در شرايط کنوني افزايش نا 
علنا مشاهده مي شود که منابع ملي ما توسط دزدان و سود  .امني هاي اجتماعي را به نحوه چشمگير رقم زده است

 رود ، ميراث فرهنگي ما که هويت ملي ما را به جهانيان معرفي مي کند از دل خاک بيرون جويان به تاراج مي
کشيده شده يا از موز يم ها به غارت مي روند و پس از انتقال به کشورهاي همسايه سر از موز يم هاي شخصي 

ولتمردان نا مکشوف باقي مانده ذخاير و معادن ما که براي د . يگر کلکسيونرها در مي آورد  جنراال ن پاکستاني يا د
اند گاهي اوقات به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با 

کشور ومردم افغانستان با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک . زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند
 . در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رودبضاعت مالي ما چه 

جدا از اينکه بدامني ها باعث نگراني شديد مردم و عالقمندي مجدد به مهاجرت مي شود از کشور مانيز يک صفحه 
ا علت را هرگاه به مسوولين امنيتي و قضايي کشور مراجعه نماييد و از آنه . تاريک به جهانيان نمايش داده مي شود

توانمندي ما در همين حداست، پس اگر شرايط : جويا شويد فقط به توجيه وتبرئه خود اکتفا مي کنند يا مي گويند
اينگونه است چه کسي متعهد مي شود که امنيت اجتماعي را درافغانستان تامين کند؟ اگر نا امني هاي اجتماعي به 

خلي و خارجي که با آوردن سرمايه شان چرخهاي صنعتي و اقتصادي همين منوال ادامه داشته باشد سرمايه گذاران دا
کشور را به حرکت در مي آورند جرات آوردن سرمايه شان را با اين شرايط بد امني به افغانستان پيدا نمي کنند 

ماعي آرام چنانچه تا اکنون تهديد هاي امنيتي مانع اين کار در سطح وسيع شده است واين بدان معناست که نا امني اجت
آرام اغلب ارکان زندگي عادي وروز مره مردم را فلج مي کند ونقش دولت به عنوان تامين کننده اصلي امنيت کشور 

 .کامال زير سوال مي رود
  
  
  
  

  …دستهاي خون آلود
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  نگهبانان مشعل ها دويدند     سحرخيزان به سرناها دميدند 
 .گرفتاران به آزادی رسيدند    غريو از قلعه ی ويرانه برخاست 

  
پر ارزشي در ارتباط با  طول بيش از دو دهه فعاليت خود،گزارشها و تحقيقات مستند وسازمان ديدبان حقوق بشر در 

 منتشر - به تفكيك آشورها -به طور خاص  حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به طور عام و حقوق آودآان و زنان
ظاميان نقش به سزايي دولتها و قدرتمندان عليه مردم بي دفاع و غير ن آرده آه در آنترول جرايم ارتكابي از سوي

است و هم  جايگاه مناسبي براي اين سازمان در ميان ديگر نهادهاي فعال در اين زمينه آمايي آرده داشته و شهرت و
مهمترين گزارشهاي اين سازمان ،  . اآنون به حيث يك نهاد معتبر ناظر بر روند حقوق بشر در جهان مطرح است

عمل مي آيد و ميزان تعهد و تمرد آشورها و دولتها از  ه هاي وسيع بهگزارشهاي ساالنهء آن است آه طي پروژ
 گزارشهاي سازمان ديدبان حقوق بشر در باره. دوستانه را به ارزيابي مي گيرد  مقررات مربوطه و قوانين بشر

عه بار اين رويدادهاي فاج افغانستان نيز آه عمدتا از دهه هشتاد به بعد شروع مي شود، حاوي اطالعات ارزشمند از
شريف و نقض مقررات جنگي توسط اين گروه،يكي  گزارش سازمان در مورد حمالت طالبان به مزار. دوره هاست

گزارش اين سازمان در باره حقوق . مدد آن عمق فاجعه را دريافت  از مهمترين گزارشهايي است آه مي توان به
بشر  راي افغان و عراقي نيز سندي گويا از نقض حقوقرفتار نيروهاي نظامي امريكايي با اس زنان و هچنين نحوهء

يكي از بد ترين فجايع تاريخي افغانستان در دوران سلطه  .  توسط بازيگران اصلي حقوق بين الملل در جهان است
 صفحه ١٤٤اخيرا اين سازمان گزارش مفصلي در . اتفاق افتاد) ١٣٧٤ تا ١٣٧١(بر آابل  مجاهدين و احزاب اسالمي

گزارش گفته شده آه يكي  در مقدمهء.  ارتباز و پس از تحقيق دوساله و آسب اطالعات تفصيلي منتشر آرد همين در
 ميالدي،حجم ٩٠فجايع افغانستان،يعني اوايل دههء  از داليل عمدهء تمرآز اين تحقيق بر دوره اي خاص از تاريخ

  .در اين دوره ميباشد فجايع و نيز پوشيده ماندن جزئيات آن
آه جنايات بيشماري در اين دوره و دوره  صد داوري در خصوص محتويات خاص اين گزارش، اذعان داريمبدون ق

ارتكاب يافته آه در مواردي بسيار فراتر از آنچه است آه در اين  هاي قبل و بعد از آن توسط گروههاي مسئول
 شرافت و آرامت انساني و عزتبر همين اساس و بر پايه دفاع از . هامنعكس شده اند  گزارش به حيث نمونه

و به صورت سريالي  شهروندان وغيرنظاميان و عبرت آموزي از گذشته هاي تلخ، ترجمه دري اين گزارش به تدريج
   تقديم عزيزان مي گردد

آشور ما پيشرفت خواهد آرد، قدرت خواهد يافت و ما بر سر  خوشحال بوديم آه... ما با فخر و مباهات به آابل رفتيم 
حمالت اخير به آابل تمام اميد هاي مردم افغانستان را فرو ريخت و باعث  . اي خود مان خواهيم ايستادپاه

   .ما در مجامع بين المللي گرديد سرافگندگي
  …١٩٩٢- اگست ٢٣اسوشيتيد پرس در  از سخنان حامد آرزي به -
غالب گزارشها، مقاالت و سخنراني اين سر آغاز معمولي . » آرده است افغانستان بيش از دو دهه جنگ را تحمل«

طالبان اين  بياناتي آه معموال براي تبيين چالشهاي پسا. در ارتباط با افغانستان ارائه مي شود  هايي است آه امروزه
تا حال تالشهاي معدودي در . اند  آشور بكار گرفته مي شود، چنان تكراري شده آه ديگر تبديل به يك آليشه شده

مهم تر از همه اينكه، علي رغم اين . افغانستان شكل گرفته است  ريخ و اهميت آن در وضع آنونيراستاي بررسي تا
 افغانستان با نقض گستردهء حقوق بشر،جرايم جنگي و جنايات عليه بشريت همراه بوده، به واقعيت آه دو دهه جنگ

 دنبال گرديده باشد -زنده هستند ثر شان هنوز آه اآ-ندرت اتفاق افتاده آه بيانات با طرح محاآمه مرتكبان جرايم گذشته
  .ندرت مورد خطاب قرارگرفته است گذشتهء افغانستان همواره مورد استناد و اما به. 
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گذشته را باز مي تاباند، آوششي در جهت جبران وضع موجود نيست  اين گزارش آه صرفا قسمت اندآي از دو دههء
 نه طي دو دههء اخير و يا شمارش آامل جرايم مربوط به اين دورهاز درگيريهاي مسلحا گزارش، تاريخ جامعي. 

در افغانستان ، مستلزم  1980 – ١٩٩٠مستند سازي آامل دردناآترين فجايع ارتكابي در . نيست و هم نمي تواند باشد 
هرگاه چنين . د دولت افغانستان و مجامع بين المللي مي باش تالشهاي وسيع البنياد و دراز مدت همراه با حمايت آامل

 گزارش به يكسال مشخص از . آتاب نخواهد گنجيد؛ بل قفسه ها را پر خواهد ساخت تاريخي تدوين گردد، در يك
پس از سقوط حكومت  يعني بالفاصله) ١٩٩٣ تا مارچ ١٩٩٢اپريل (١٣٧١سال شمسي : تاريخ افغانستان مي پردازد 

آابل، پايتخت افغانستان : بررسي مي گيرد ان مشخصي را بههمچنين، گزارش رويدادهاي مك. تحت الحمايه شوروي 
 .و اطراف آن

  نخستين سال آزادي١٣٧١سال . براي شروع، بايد حجم بدرفتاريها و زمينهء آنها را ديد   ؟١٣٧١چرا آابل و چرا 
آغاز نوي ، مي توانست 1371 جابجايي قدرت در آابل در. بود ١٩٨٠افغانستان از قيد سلطه ده ساله شوروي در 

همانطور آه اين گزارش نشان . ترين برهه هاي تاريخ آن بود  اما درعوض، اين يكي از تاريك. براي افغانستان باشد
  يعني نيروهاي-معرآه اي دايمي نبردهاي مسلحانه ميان جناحهاي نظامي متخاصم افغان بود ١٣٧١مي دهد، آابل در 

طي . سرازير شده بودند  ل سقوط دولت تحت الحمايه شوروي به شهررقيب مجاهدين و قوتهاي مسلح مهاجم آه بدنبا
در خالل . بي شماري عليه شهروندان افغان شدند  اين دوره، جناحهاي مختلف بر سر آابل جنگيدند و مرتكب جنايات

اگر نه بيشترين، آه شمار زيادي از صدمات وارده . زخمي شدند  اين جنگها، ده ها هزار شهروند آشته و
حقوق  مستقيم و يا بدون تمييز حمالت عليه غير نظاميان و ديگر تخطي هاي عمده از مقررات شهروندان، برايندبر

در اين دوره مورد تعرض و بد  مليشيه ها هزاران غير نظامي را. بوده است ) حقوق جنگ( بشر دوستانه بين المللي
 . بخش اعظم شهر به غارت رفت و و يران شد. شدندن رفتاري قرار دادند؛ آساني آه بسياري شان ديگر هرگز ديده

 پيش از تسخير آابل -را داغدار مي نماياند، در همين دوره و سالهاي پس از آن بيشترين خرابي هايي آه امروزه آابل
مراحل جنگ افغانستان  جرايم اين دوره برخالف جرايم ارتكابي در ديگر  .   به وقوع پيوسته است-طالبان توسط
. شوروي تا عصر حاضر انباشته از فجايع است  آل تاريخ نبرد افغانستان از تجاوز. ن جلب توجه نكرده است آنچنا

ارتش سرخ شوروي و ارتش متحد افغانش ، با هدف قراردادن  ،(١٣٥٩-١٣٨٠سالهاي شمسي (١٩٨٠در دههء 
شت شدگان، مرتكب جنايات جنگي نظامي، آشتار زندانيان و شكنجه و قتل بازدا عمدي غير نظاميان و مناطق غير

عمليات  طالبان طي)  شمسي١٣٧٥-١٣٨٠( تا آخر آن١٩٩٠از اواسط دههء . جنايت عليه بشريت شدند  دستجمعي و
استانداردهاي پذيرفته شده حقوق بشر  نظامي، مرتكب جنايات بي شماري شدند و منحيث قدرت حاآم، آامال خارج از

   .عمل آردند
گروههاي فعال در اين زمينه، پيش از اين در گزارشهاي متعددي فجايع نيروهاي  بشر و ديگرسازمان ديدبان حقوق 

به عالوه، . اند  را منعكس نموده١٩٩٠شوروي و حكومت وابسته اش را و جرايم و اختناق طالبان در دههء  مسلح
رآز بر سوء رفتارهاي بشر را با تم سازمان ملل فهرستي از جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نقض حقوق

، تهيه ) به دولت افغانستان ارائه گرديد٢٠٠٥در جنوري  اين گزارش هرگز انتشار نيافت ولي(شوروي و طالبان 
به دوره حاآميت شوروي و طالبان در رسانه هاي بين المللي نيز انعكاس گسترده  بدرفتاريهاي مربوط. نموده است 

اندآي را بخود   شمسي، توجه نسبتا١٣٧١ به شمول سال ١٩٩٠ نخست دههء با اين وجود، سالهاي .  است اي يافته
ديگري همچون مبارزه انتخاباتي رياست  اين دوره از منظر بين المللي، تحت الشعاع رويدادهاي. جلب آرده است 

جنگ ، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ١٩٩٢دبليو بوش در  جمهوري اياالت متحده ميان بيل آلينتون و جورج
 با همزماني با ١٩٩٢در اياالت متحده، سرنگوني رژيم مورد حمايت شوروي در  . يوگوسالوياي سابق قرار گرفت

اندآي راجع به آنچه  بطور آلي، امروزاطالعات . خشونت آميز نژادي در آاليفرنيا به فراموشي سپرده شد تظاهرات
نسبتا آمي از ژورناليستان افغان و خارجي  شمار.  روي داده است، در دسترس مي باشد ١٣٧١در افغانستان در 

آنندگان و دبيران رسانه ها نيز غالبا گزارشهاي ژورناليستها را رد وبدل  رويدادهاي اين دوره را پوشش دادند و توليد
نداشت؛  در اين زمان، هيچ ناظر حقوق بشر در آشور حضور. سرويس خبري فعال افغاني خبري نبود  از. آردند 
مستقيم براي گزارش از  چند گروه فعال بشر دوست و حضور صرفا آمرنگ ملل متحد آنهم بدون مأموريتبجز 

  . اطالعاتي را پر آند اين گزارش مي آوشد برخي از اين فاصله هاي. وضعيت حقوق بشر 
در حال . اين دوره با زمان حاضر بر مي گردد   به رابطهء تنگاتنگ١٩٩٠دليل دوم تمرآز ما بر اوايل دههء 

جناح هاي سياسي آه در اين گزارش متهم به ارتكاب جنايت شده اند، در  حاضر، بسياري فرماندهان اصلي و رهبران
اطالعاتي و  افغانستان داراي مقامهاي رسمي هستند ؛ آنها در سطوح باالي ارتش، پوليس،سرويس هاي دولت فعلي

شايد فعاالنه در تكاپوي چنان مقاماتي  تعدادي ديگر. ارند حتي منحيث مشاوران رييس جمهور حامد آرزي فعاليت د
اين باورند آه گذشته هاي سوء اين افراد باعث مي شود آه آنها براي  بسياري افغانها و بويژه آابلي ها بر. باشند 

   .مقامهايي مناسب نباشند احراز چنين
 است در چهار قاره در وضعيت جنگ و پس از سال 20 سازمان ديدبان حقوق بشر بيش از. ما هم با آنان موافقيم 

آاميابي و ناآامي پروسه هاي متعدد صلح بوده ايم و دوره ها را يكي پس از  ما ناظر. جنگ مشغول فعاليت مي باشد 
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آردن  ساخته ايم آه چطور ممكن است رهبران داراي سوابق سوء، با تمايالت شديد شان در حل ديگري مصور
گرديده و بي قانوني را  سوء زور و نه قانون ، در حالت پس از جنگ مرتكب رفتارهايمسايل سياسي از طريق 

اين آموخته ها در افغانستان امروز قابل  . مي آنند جهت مقاومت در برابر وضع موجود يا اعاده ء وضع پيشين تجويز
 حامد آرزي گرديد، هنوز هم موافقت نامه بن منجر به تاسيس دولتي تحت رياست علي رغم اينكه. انطباق مي باشد 

اي را آنترول   آه جناحهاي مختلف مليشيه– جنگ ساالران –افغانستان در آنترل فرماندهان خود مختار  قسمت اعظم
بسياري اين جنگ ساالران و . دارد  مي آنند و همچنان به تهديد عليه تالشهاي تامين صلح ادامه مي دهند، قرار

سوء نام برده شده است، در نقض حقوق بشر معاصر از سال  ها به دارندگان سوابقاحزاب آه در اين گزارش از آن
به شمول غارت خانه ها، بدرفتاري، شكنجه بازداشت شدگان،تجاوز به عنف و قتل   به اينسو در نواحي آابل٢٠٠١

به  . تشريح آرده است سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارشهاي پيشين خود اآثر اين بد رفتاريها را .  اند دست داشته
 دست داشته اند، مرتكبين ١٩٩٠بدرفتاري هاي اوايل  آساني مي توان گفت تعداد زيادي از جنگ ساالرني آه در

« :تكرار جرم نسبت به آابلي ها آه مكررا به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته اند اين نمونه از. تكرار جرم هستند 
بسياري افغانها و  اين آموخته اما به نظر مي رسد آه نزد. ي است متعارف امر» جنگ ساالر هستند. ساالران جنگ

  .مقامات رسمي بين المللي مورد بي توجهي قرار مي گيرد
 

  مسئول گروههاي
 

   
 

   شاد و بسي غمناک رفتند  بسي   عزيزان يک به يک در خاک رفتند 
 .خوشا آنان که چون گل پاک رفتند    چو بايد عاقبت رفتن از اين دشت 

  
 :مستند دست داشته اند به قرار زيراند براني آه در بد رفتاريهايهمانگونه آه ذيال مي آيد گروهها و ره

عمدتا تاجيك با رهبري برهان الدين رباني و تحت فرماندهي نظامي احمد شاه  جمعيت اسالمي افغانستان، حزب
 .)  به قتل رسيد٢٠٠١ سپتمبر ٩يك حمله انتحاري در  در( مسعود

  قيادت قومندانان مختلف جهادي، عمدتا از ساحات شمال و جمعا تحتنيروهاي نظامي تحت شوراي نظار، ائتالفي از
  .فرماندهي نظامي احمد شاه مسعود

گلب الدين حكمتيار و يكي از نخستين دريافت آنندگان آمكهاي  حزب اسالمي، حزبي عمدتا پشتون تحت فرماندهي
 . ١٩٩٠ تا اوايل دههء ١٩٨٠ازاوايل دههء  اياالت متحده و پاآستان

، گروهي عمدتا پشتون، تحت فرماندهي عبد الرب رسول )اتحاد اسالمي حزب( اسالمي براي آزادي افغانستانحزب
 . عربستان سعودي و مورد حمايه آن سياف، مرتبط با

 تحت رهبري ١٩٩٢ -١٩٩٣شيعي و غالبا هزاره، از  ، حزب عمدهء)وحدت(حزب وحدت اسالمي افغانستان
  . و قويا مورد حمايت ايران ) ل رسيد به قت١٩٩٦در (عبدالعلي مزاري

و ترآمن متمرآز در شمال افغانستان، تحت فرماندهي  جنبش ملي اسالمي افغانستان، مليشيه هاي عمدتا ازبك
مليشيه هاي مختلف مجاهدين ساحات  و مرآب از نيروهاي ارتش مورد حمايت شوروي سابق و عبدالرشيد دوستم

 . شمال آشور
عمدتا شيعي، تحت رهبري سياسي محمد آصف محسني و فرماندهي نظامي  ، حزب)حرآت(تانحرآت اسالمي افغانس
 . مورد حمايه ايران محمد حسين انوري و

دولت اسالمي   اين دوره آه در اين گزارش از آن بحث شده است، حاآميت قانوني افغانستان در قبضهء در بيشتر
اين دولت از اپريل تا جون .  شكل گرفت ١٩٩٢اهللا در اپريل  جيبافغانستان بود؛ پديده اي آه پس از سقوط حكومت ن

مجددي قرار داشت؛ رهبري نسبتا ضعيف يك حزب آوچك در پيشاور آه توسط   تحت رياست صبغت اهللا١٩٩٢
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اين  پست رياست جمهوري در متباقي. گروههاي فوق الذآر به حيث رييس جمهور انتخاب شده بود )و نه همه( اآثر
 .سياسي جمعيت اسالمي بود ، در اختيار برهان الدين رباني،رهبر١٩٩٦مان ورود طالبان به آابل در دوره تا ز

 تحت ١٩٩٢اسالمي حكمتيار، علي الظاهر در اپريل  همه ي احزابي آه در باال فهرست شده اند، به استثناي حزب
ز گفته شده است، بعدا تغيير جهت داده با البته حزب وحدت همانگونه آه اينجا ني ).لواي اين حكومت گرد آمده بودند

دولت قرار داشتند، ال  نيروهاي امنيتي،پوليس و نيروي نظامي آه تحت سلطه ناپايدار اين) . اسالمي متحد شد حزب
در . اآثرا از عساآر جمعيت و جنبش تشكيل مي شد اقل در اوايل دوره اي آه در اين گزارش به ارزيابي گرفته شده،

فرماندهان و افسران جمعيت،جنبش . اتحاد، وحدت و حرآت نيز هماهنگي داشتند  مليشيه ها با سربازانعين حال اين
اسالمي حكمتيار از  حزب. غالبا در دفتر وزارت دفاع با هم ديدار نموده امور خود را هماهنگ مي ساختند و اتحاد

زد و حمالتي را عليه نيروهاي دولتي و  شناسايي دولت در طي دوره اي آه در گزارش بدان پرداحته شده سر باز
 .شهر آابل ترتيب داد

است  همانطور آه در اين گزارش نشان داده شده ).  به اين جبهه پيوست١٩٩٢نيروهاي حزب وحدت نيز در اواخر  (
 فرماندهان مادون و مجموعه عساآر هريك از اين نيروها داراي ساختار سلسله مراتبي متشكل از يك فرمانده آل،

فراهم مي آرد تا رهبران و فرماندهان احزاب آنترول مؤثري بر  ساختار سلسله اي مزبور اين امكان را. بوده اند 
را از  باشند و رهبران و فرماندهان مي توانستند به سربازان فرمان عمل صادر آنند و يا آنها زير دستان خود داشته

همواره شفاف و فراگير نبود و روابط پيچيده  اين مراتب.  آنها هستندعمل منع نمايند و اطمينان يابند آه سربازان مطيع
و لي بازهم مجموعه ها تحت سازماندهي .فرماندهي را متغير مي ساخت  ي قومي،قبيله اي و خانوادگي، ساختار

هاآه در بدرفتاري بسياري از فجايع و. فرماندهان در عرصه هاي مختلف بر سربازان خود آنترل داشتند قرارداشته و
بعضي از رفتارهاي سؤ آه ذيال هم شرح . ناپذير  اين گزارش بررسي شده اند، اصوال اجتناب پذير بودند نه اجتناب

 . به وقوع پيوسته است داده شده به دستور مستقيم فرماندهان
ين تعبير براي عده ا. سر زبانها افتاده است اين بيان ديگري است در بارهء افغانستان آه بر. دستان همه آغشته است 

شكايت عليه جنگساالران حاضر در حكومت فعلي است آه در گذشته  و" اعالم جرم"ي زيادي از افغانها نوعي 
وحشيگري  اگر نه همه ي افغانها، آه عده اي زيادي از آنها از ظلم و. جنايات جنگي شده اند  مرتكب بد رفتاري و

بسياري از فرماندهان نظامي و رهبران سياسي   آن را نيز به خاطر دارند آهاما افغانها دوران ماقبل. طالبان متنفرند 
 آنها بياد. فرماندهان حزبي و يا افسران دولتي در دولت پيشين نقش بازي مي آردند فعلي افغانستان در آندوره به حيث

آابل به راه انداختند بي  دارند آه اين احزاب چطور به چپاول و غارت دست زدند و نبردهاي خونين خياباني در سطح
مردم افغانستان دوران سلطه ي شوروي را نيز با . بيانديشند آنكه ذره اي راجع به پيامدهاي آن در مورد غير نظاميان

 .ددارن جنايات هولناآش به خاطر
ي به مفهوم مقامات افغان و مجامع بين الملل از نظر تعدادي از" دستان همه آغوشته بخون است"با وجود اين، تعبير 

يعني اين تعبير مؤيد آن است آه تعقيب و مسئول خواندن تعدادي از جدي  .تلقي مي شود" اعالم عفو"ديگري يعني 
دستان « :گويند مقامات گاهي در مقام اشاره به رهبران بالقوه افغانستان مي. حقوق بشر لزومي ندارد ترين متخلفين

آشور را، آه هيچگاه در درگيريهاي  نها افغان ساآن داخل و خارج؛ عبارتي آه وجود ميليو»هيچ آسي پاك نيست
وبسياري . وجود دارند" بی دستهاي خون آلود"قطع ميليونها افغان  به طور .افغانستان سهمي نداشتند، انكار مي آند

آرآرده   آارتعدادي هم به نحو متمايزي بوده و. دولت افغانستان و احراز پستهاي رسمي هستند شان شايستهء آار در
مليشيه هاي قدرت مندي آه دستان خون  هنوز هم عده اي ازافغانهاي واجد شرايط آار، به خاطر ترس از رهبران. اند

حقيقت اين است آه اغلب افغانها، فرماندهان و مقامات . ورزند آلود دارند، از مشارآت در آارهاي دولتي اباء مي
مرتكب  اين دوره و همچنين آناني را آه در دوران شوروي و عصر طالبانجنايات ارتكابي شان در  حزبي را در قبال

را بر مبناي مصاحبه هاي  آميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشي. رفتارهاي سوء شدند، مسئول مي دانند
اجع به آاري فشرده، با تمرآز به نظرات شهروندان ر گسترده با هزاران افغان در سطح آشور و تحقيقات گروه هاي

 تحقيقات نشان داد آه بخش آثيري از افغانها خواهان مقابله با. آنها، منتشر ساخت جرايم پيشين و چگونگي برخورد با
چنانچه آميسيون . آور نيست اگر به وسعت صدمات وارده بر افغانها نگريسته شود، اين اصال تعجب. جرايم گذشته اند

شمار است و احساس قربانی شدن در ميان افرادی که با آنها  رافغانستان بیفجايع ارتکاب يافته د : متذآر مي شود آه
 . است گفتگو شده، عميق و گسترده

عنوان بخشی از سروی   نفر به٤،١٥١وقتی از . تقريبا هر فردی به نحوی در معرض خشونت قرارگرفته است
فيصد از آنها اعالم کردند که يا خود و يا  69 پرسيديم که آيا شخصا از تجاوزات در نبردها آسيب ديده ايد يا نه،

 اشتراک ٢٠٠٠از هر .  ساله بوده اند٢٣تخلفات جدی حقوق بشر در جنگهای  بستگان نزديک شان قربانيان مستقيم
خود يا يکی از   نفر،٤٠٠حدود .  نفر شان به قتل بستگان خود اشاره کردند٥٠٠گروههای تحقيق، بيش از کننده در

مقايسه با درگيريهای ديگر در جهان حيرت  اين آمارها در. رض شکنجه و يا بازداشت بوده اندبستگان شان در مع
 فيصد از افغانها اجرای عدالت در ٩٤کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان،  بر اساس نتايج تحقيقات  .آور است

پاسخ اين  در. يابی کرده اندارز)  فيصد١٨٫٥(» مهم« و يا ) فيصد٧٥٫٩(»بسيارمهم«گذشته را يا  مورد جنايات
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موجب افزايش ثبات و « گفته اند  فيصد٧٦پرسش که محاکمه جنايتکاران جنگی چه اثراتی را در پی خواهد داشت، 
. » باعث کاهش ثبات و تهديد امنيت می شود« اند که   فيصد از آنها گفته٧٫٦و صرفا » برقراری امنيت می شود

فيصد ديگر 25  صورت گيرد و » فی الفور«ده گفته اند محاکمه جنايتکاران بايد شون تقريبا نيمی از افراد مصاحبه
حقوق بشر همگام با ديگر  سازمان نظارت بر . تحت محاکمه قرار گيرند» طی دو سال آينده« اند مرتکبان بايد گفته

زاران بين المللی در گير در مکررا از مقامات افغان و کارگ سازمانهای متعدد بين المللی و نهادهای غير دولتی افغان
 مکانيسم مستقل و مقتدری را جهت تعقيب مرتکبان جرايم و تخلفات جدی حقوق بشر که از افغانستان خواسته است تا

راجع به ضرورت اين امر و  به اينسو ارتکاب يافته، ايجاد نمايند و ما کامال با کميسيون مستقل حقوق بشر 1978
بشر پيشنهادهای متعددی برای آغاز کار ارائه کرد؛ از  کميسيون مستقل حقوق . افقيمتوجه بيشتر نسبت به آن، مو

فوری برای منع از استخدام دولتی مرکبان رفتارهای سوء، ايجاد زمينه برای  جمله، ايجاد ضوابط کوتاه مدت و
 . قربانيان محاکمات جنايی و طرح گزينه هايی برای تآمين غرامات و جبران خسارات برگزاری

بشر خصوصا راجع به ضرورت  سازمان نظارت بر حقوق بشر به طور کلی از پيشنهادات کميسيون مستقل حقوق
آنهايی را که در جرايم حاد بين المللی دست داشته اند،  منع استخدام دولتی و اعمار سستم قضايی که بتواند محاکمهء

  دراينکه اجرای-يسيون مستقل حقوق بشرافغانستان و کم-خالصه، ما با اکثريت افغانها به طور. حمايت می کند
فعلی، به )قضايی مصونيت( عدالت نسبت به جنايات گذشته در افغانستان مهم است و نيز در اينکه بی عدالتی

بی عدالتی مستمر نه تنها بی . موافق هستيم تالشهابرای توسعه افغانستان و تثبيت حاکميت قانون آسيب می رساند،
گذشته است که بی احترامی نسبت به همه ی افغانهاست و مانعی است بر سر   به قربانيان بدرفتاريهایاحترامی نسبت

افغانستان و جامعه بين  هدف اين گزارش در کنار امور ديگر، اعمال فشار بر دولت. صلح آميز افغانستان راه آينده ی
 به اين ترتيب، افغانها به آنچه می خواهند نايل و الملل است تا بی عدالتی حاضر را در مرکز توجه شان قرار دهند

پيشنهاد ما اين است . تالشهای فوری جهت تسريع پروسه اصالح قضايی صورت گيرد همچنين. اجرای عدالت: شوند
المللی، با  بايد برای محاکمه مجرمان گذشته، يک محکمهء اختصاصی را که مشتمل بر قضات افغان و بين که دولت

ما .بازرسان بين المللی باشد ايجاد ، نمايد بين المللی بوده و دفتر بازرسان قضايی آن نيز تحت قيادتاکثريت اعضای 
بخش  . گام فوری، روند بازجويی از مقامات رسمی را روی دست گيرد پيشنهاد می کنيم که دولت، به حيث نخستين

 . می باشد١٢٥کامل در صفحه  پيشنهادات
 روش تحقيق در اين گزارش

  و اعضای تنظيمها و١٩٩٢-١٩٩٣گفتگوی گسترده با شاهدان و قربانيان بدرفتاريها در  150  گزارش بر اساساين
شهروندانی که در حين  همچنين، مصاحبه شوندگان مشتمل است بر. مقامات آگاه از رويدادهای وقت تنظيم شده است

ی، راديو و تلويزيون که در بحبوحه منازعات الملل درگيريها در کابل بوده اند، گزارشگران نشرات افغان و بين
 فعاالن امور صحی در شفاخانه های کابل و مقامات رسمی دولتی و حزبی و عساکر توانستند در کابل حضور يابند،

اشتراک ورزيدند، از  بسياری موارد، منابع افغان و بين المللی که در گفتگوهای سازمان نظارت بر حقوق بشر در.
. بدرفتاريهای مورد بحث ابرازنگرانی شديد نمودند شان و استمرار قدرت برخی از اشخاص ذيدخل درامنيت بالفعل 

 ذکر شده که ارتباطی با نام واقعی آنان) »ج.چ.ک« مانند(نام و مشخصات مستعار بنا به همين داليل اغلب منابع با
 .ندارد

تفاوتهای مبتنی بر نگرش قومی در  صديق کاربردکاربرد هويت های جمعی قومی در اين گزارش به معنای تاييد و ت
. افغانها نيای مشترک دارند و با هم ازدواجهای متقابل داشته اند بسياری. تعيين هويت شهروندان افغان نمی باشد

بجز در  .   متشخص می سازند- غالبان به پدران شان-افغانها خود را با تعلق به گروه قومی واحد هرچند هنوز، بيشتر
و ) پشتون، ازبک، هزاره مانند تاجيک،( ردی که تذکر رفته است، تمامی اسنادها به هويتهای جمعی قومیموا

  . مصاحبه شوندگان می باشد مبتنی بر ذکر اين هويتها از سوی) سنی و شيعه( هويتهای مذهبی
 

  گري مي آند حقوق بشر افشا
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  پشت هنگامه ی سکوتت 
  دژخيمان نابودی ات را به چرا بردند  
  غنچه ها بسته ماندن را احرام بستند  
  اموات راهزن  
   يغما بردند فردای روحت را به 

  تاريخ خستگی بازيگران ادوارش را به تو نوشانيد 
  شريان مستمر خزان در تو دوام پيدا کرد 

  و سرانجام انديشه ات در دادگاه تفتيش عقايد 
  کريمی.اراده ی نابينايت اعدام شد 
  

شر در چوآى هاى در پنج سال گذشته موسسات داخلى و جهانى حقوق بشر مكررأ گفتند آه نا قضين بزرگ حقوق ب
  .اما تاآنون آسى مشخص نام فردى را ياد نكرده بود. رسمى افغانستان آار مى آنند

مقامات افغانستان در پاسخ به اين اتهامات هميشه گفته اند آه اين سخنان صرف اتهامات است و عليه اين افراد اسناد و 
بشر هيومن رايتس واچ برات آدمس از افرادى آه اما اخيرأ رئيس بخش آسيا در سازمان حقوق . شواهد وجود ندارد

  .به گفته او عمأل به جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت متهم مى باشند نام برد
اخيرأ رئيس جمهورآرزى هم اعالم نمود آه برنامه اى را تحت نام عدالت انتقالى روي دست گرفته است آه طبق آن 

اما مقامات دولتى نگفتند آه اين . ريت برخورد صورت خواهد گرفتبا مجرمين جنگ در افغانستان و جنگ عليه بش
اما برات آدمس در صحبت تلفونى خود . برنامه چه وقت آغاز مى شود و آدام افراد به آرسى عدالت آشانده مى شوند

ت جنگى با راديوى آزادى مهر سكوت را در ين مورد شكسته و نام اين افراد را آه به جنايات عليه بشريت و جنايا
 آدمس در صحبت هاى خود از آرزى خواست آه يك محكمه خاص را  .متهم مى باشند با صراحت به زبان آورد

او همينطور گفته است آه بعد از سقوط طالبان حكومت افغانستان  .تشكيل دهد تا جنايتكاران جنگ در آن حضور يابند
او گفته است آه در ظرف  . مواد مخدر تكيه آرده استو حاميان بين المللى آن به ناقضين حقوق بشر و قاچاقبران

آدمس اضافه مى آند تا يك وقتى  .بيست سال گذشته مردم افغانستان شاهد شديد ترين جنايات در اين آشور بودند
 آدمس مى افزايد آه  .خارجيان بر اين مردم بمبارد مى آردند و بعدأ در جنگ هاى تنظيمى توسط افغانها بمباران شدند

 ميالدى براى ويرانى آابل قدم عمدى و منظم برداشته شد و اين يك ١٩٩٠بق يك گزارش اين سازمان در اوايل دهه ط
  .جزو آوچكى از جريانات افغانستان است

به گفته  آدمس يك عده افرادى آه مسوول اين اعمال بودند به يك ترتيبى از گذشته پاك شده و حاال در چوآى هاى بلند 
 . مان نشسته و از مصئونيت هم بهره مند شده اندحكومت و پارل

افغانهاى آه ما با آنها صحبت آرديم گفتند آه (  .اما آ آدمس ميگويد آه اين حالت براى مردم افغانستان قابل قبول نيست
را آه به آنها ميدانند آه آى آشور شان را ويران آرد ، آنها اين افراد . اين موضوع براى شان غير قابل قبول مى باشد

جنايات عليه بشريت و جنايات جنگ دست زده اند مىشناسند و اعتبار آنها به حكومت و به پارلمانى آه به چنين افراد 
 آدمس در صحبت خود بر مقامات حكومتى افغانستان اعتراض مى  .)مقام ، قدرت و حيثيت داده است آمتر مى شود

 . آند آه به اين امر توجه ندارد
 را در سال هاى گذشته هم مطرح نموديم ، رئيس جمهور آرزى خيلى محتاطانه و با آندى حرآت مى ما اين موضوع

او گفته است آه از عقيده عدالت بخاطر جنايت هاى گذشته حمايت مى آند اما او با تهديد افرادى مانند سياف  .آند
: ( آمه چنين افراد ترس نداشته باشد آدمس ، آرزى را تشويق مى آند از محا .روبرو شده و عقب نشينى آرده است

واقعأ اميدوارم آه اعالم برنامه عدالت انتقالى يك عالمتي باشد آه رئيس جمهور حقيقتأ به اين گفتار متعهد است و به 
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عقيده ما اينست آه اين افراد نمي توانند آرزى را به سقوط روبرو سازند، آنها  .قبول خطر در اين راه آماده مي باشد
  . قيقت بازنده خواهند بود به شرطى آه آرزى به حمايت جامعه جهانى در مسئله جنايات با آنها برخورد نمايددر ح

در رده هاي بااليي دولت را رد " جنايتکاران جنگي " حامد کرزي ادعاي سازمان ديدبان حقوق بشر مبني بر شرکت
 خود از سياف، رباني، فهيم، اسماعيل خان و کريم  حقوق بشر، که در امريکا مرکز دارد، در گزارش ديدبان .نمود

خليلي به حيث جنايت کاران جنگي ياد نموده و خواستار آن گرديده؛ تا اين افراد در يک محکمه که قضات آن متشکل 
 و دوره طالبان ١٩٩٦ تا ١٩٩٢ ، جنگ هاي ١٩٩٢ تا ١٩٧٩از افغان ها و خارجي باشند در مورد وقايع سال هاي 

دفتر رئيس جمهورگفت، رئيس جمهور گزارش مذکور را نادرست  .  مورد باز پرس قرار گيرند٢٠٠١ا  ت١٩٩٦از 
دولت جمهوري اسالمي افغانستان اعالن مي : " در بيانية رياست دولت آمده است .و قابل تأسف ارزيابي مي کند

 طي پنج سال گذشته  ية نهاد هاي مليدارد، که يک تعداد از رهبران جهادي در راه تأمين صلح، باز سازي نظام و تقو
دولت افغانستان از سازمان ديدبان حقوق بشر مي خواهد؛ تا : "اعالميه اضافه مي کند  ."نقش مثبت بازي کرده اند

  ."گزارش هاي خود در مورد افغانستان را بر اساس واقعيت ها تهيه کند
 

 اما نشست ناقضين حقوق بشر

  
  کمان سرخ شفق ، ناوک کالغان را 

  به بازوان کبود درختها انداخت 
  تهب النه ها ، دهان وا کردو زخم مل

  کسی ز شهر خبر آورد 
  که خانه ها همه تاريکتر ز تابوت است 

  هوا ، هنوز پر از بوی خون و باروت است  
  تفنگداران، فانوس های روشن را  
  به دود و شعله بدل می کنند و می خندند  
  و هيچ مستی ، در کوچه ها نمی نالد  

  ند و هيچ بادی ، در برگ ها نمی خوا
  کسی ز شهر خبر آورد 

  که عشق ها همه بيمارند  
  تمام پنجره ها چشم های تبدارند 
  که رقص چلچله ها را در آسمان بهار  
  به خواب می بينند  

  و رقص آدميان را فراز چوبه ی دار 
  به ياد می آرند 

  و دارها همگی بار آدمی دارند  
  کسی ز شهر خبر آورد 

  که قتل عام گل قالی
  کمه های گل آلود ، رنگ خون داده ست به چ 
  و ديگر اينه ، نيروی تند حافظه را  

  به بی حواسی پيری سپرده است 
  و ماه ، از سر ديوارهای خشتی شهر 

  نگاه می کند ايينه های خالی را  
  و پيش می ايد تا گونه های خيسش را 

  به شيشه های کبود دريچه چسباند  
  چراغ می گويد 
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  هليز انتظار ، کسی نيست که در سياهی د
  صدای زمزمه ی دوردست اشباح است 

  که از درون شبستان به گوش می ايد  
  و شب ، ز باغ خبر می دهد که زرگر ابر  

  نمی تراشد ديگر نگين شبنم را 
  که تا سپيده دمان در عروسی گل ها 

  به روی پنجه ی لرزان برگ بنشاند  
  و باد می گويد 

   ها نمی ماند که هيچ برگی بر شاخه
  درخت ، جاذبه ی رقص را نمی داند  

  برهنه بر لب جوی ايستاده 
  و دست را به دعا سوی آسمان کرده ست  

  مگر پشيز مسين ستاره ای را ، باز 
  ازين توانگر بی آبروی ، بستاند  

  زمين ، سراسر، تاريک است 
  و هيچ نوری ، بازی نمی کند در آب 

  فتد که انعکاسش بر طاق آسمان ا
  تو ، جامه دان سفر بربند 
  و رو به ساحل ديگر کن 

  مگر که در شب بی حاصل غريبی ها  
   نادرپور.غم تو و دانه ی اشکی به خک بفشاند

 
شماری از جهادی ها که در گزارش ماه قوس سازمان جهاني نظارت حقوق بشر متهم به نقض حقوق بشر شده بودند؛ 

پيرامون گزارش اخير سازمان نظارات بر حقوق بشر؛ به بحث و مشوره، پرداختند روز شنبه در کابل گردهم آمدند و 
 اي عليه مجاهدين توصيف و خواهان  آنان انتشار اين گزارش را توطئه .و دخالت شان در جنايات جنگي را رد آردند

شوراي ملي  گان مجلس در اين نشست آه شماري از جهادي هاو برخي نمايند .آنندگان اين گزارش شدند محاآمه تهيه 
آميز مردمي در واليات در اعتراض به گزارش سازمان مزبور تاآيد  حضور داشتند، بر تشكيل گردهمايي مسالمت 

 آنندگان اين گزارش  با گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت آه بايد عليه تهيه الدين رباني در رابطه  برهان .شد
هر فردي از اين دار و : ها تجاوز شده افزود اينكه در گزارش به حيثيت ملي افغانوي با اشاره به  .اقامه دعوا شود

اين سازمان نه بر اساس : وي اضافه آرد .دسته و النه جاسوسي آنها گزارش را تهيه آرده بايد محاآمه شوند
 ها  خواهي ملت ي احساسات اسالمي و يا دفاع از حقوق بشر بلكه بر اساس وظيفه اطالعاتي دشمن عليه جنبش آزاد

شماري از افراد داخلي و خارجي در تهيه : رباني اين گزارش را توطئه توصيف آرد و افزود .فعاليت مي آند
گزارش آسيبي به  همچنين عبدالرسول سياف رهبر حزب اتحاد ملي نيز گفت آه اين  .گزارش ياد شده دخالت دارند

چندي قبل  .ه باعث همبستگي بيشتر و وحدت ميان آنها خواهد شدمجاهدين و مردم افغانستان وارد نخواهد آرد بلك
اگر حامد آرزي رييس جمهوري افغانستان عدالت را حاآم نسازد، : ديدبان حقوق بشر در گزارشي اعالم آرده بود
  .روند تحكيم امنيت در آشور شكست خواهد خورد

ي ودر وقوع جرايم جنگي دخالت داشتند به دادگاه هاي داخل در گزارش تاآيد شد آه وقت آن است افرادي آه در جنگ 
 آنندگان  در گزارش ديدبان حقوق بشر از حكومت افغانستان انتقاد و گفته شد در عوض اينكه پايمال .احضار شوند

درگزارش از عبدالرسول سياف ،  .حقوق بشر و مجرمان جنگي به دادگاه احضار شوند، آنان بكار گرفته شدند
اني ، محمد قسيم فهيم ، محمد اسماعيل خان ، عبدالرشيد دوستم و محمد آريم خليلي معاون دوم آرزي الدين رب برهان

بر اساس اين گزارش ، گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسالمي ، مال محمد عمر، مال داداهللا و مولوي  .نام برده شده است
پس از انتشار اين گزارش دولت افغانستان  .باشند  الدين حقاني از گروه طالبان متهم به جنايت ضد بشري نيز مي جالل

اين  . هاي جهادي آشور نادرست اعالم آرد مطالب سازمان نظارت برحقوق بشر را در مورد شماري از شخصيت
شماري از سران مجاهدين به خاطر اقدامات  . جلسه در پشت دره های بسته در هتل انترکانتينانتال؛ برگزار شد

 سياف آه از سيمايش خشم مي  . افغانستان و گزارش ديدبان حقوق بشر خشمگين و عصباني اندآميسيون حقوق بشر
و اسماعيل خان اظهار داشت، اگر مردم به " دست پدر شان خالص: "باريد، طي يك گفتگو با تلويزيون طلوع گفت

 اين گزارش را سياسي گزارش ديدبان حقوق بشر صحه گذارند ما براي محاآمه آماده هستيم، در حاليكه موصوف
اين چندمين باري است آه آميسيون حقوق بشر از محاآمة مجرمين جنگي در افغانستان سخن مي راند و  .خواند

  .ديدبان حقوق بشر در چند نوبت گزارشاتي را در اين باب به نشر سپرده است
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در متن برنامه عمل (بانيان جنگي آميسيون حقوق بشر در اقدام پسين خويش گفته است، آه منار يادبودي را از قر
محاآمة مجرمين  .همچنان مي خواهد، وقايع را مستند سازي نمايد. اعمار مي نمايد) مقابل شوراي ملي آمده است

ياد مي شود، قبًال از سوي سپنتا مشاور سياسي پيشين رئيس دولت و وزير خارجه " عدالت انتقالي"جنگي آه برنامة 
فته است و در آنفرانس لندن به امضاي حامدآرزي رسيده است بنابر برخي از گزارش ها، آنوني ترتيب و تدوين يا

روز نوزدهم قوس آه محفل حقوق بشر برگزار شده بود آرزي رئيس دولت افغانستان آماده نبود تا به محفل حاضر 
ر محفل سخنراني نمايد؛ اما آرزي از معاون اول خويش تقاضا داشت تا به نيابت از او د. شود و به سخنراني بپردازد

گزارش مي رساند، آه خانم سيماثمر برنامة يادشده  .به اثر اصرار خانم سيماثمر مجبور شد، تا به مجلس حاضر شود
را ديكته شده از سوي رئيس دولت مي خواند و در حالي آه سخنان رئيس دولت اين برنامه را رد مي نمايد و شخص 

 . خويش و تماس هاي تلفوني با مجاهدين، به نكوهش از اين برنامه مي پردازدرئيس دولت در گفتگوهاي خصوصي
منابع آگاه مي گويند، سران مجاهدين از چند روز بدينسو براي سازماندهي يك حرآت قوي باهم مذاآره و گفتگو 

رامون مسأله طور يكجايي با آرزي مالقات نموده و پي براساس يك گزارش ديگر، قرار است سران جهاد ي . دارند
  .گفتگو نمايند

  
 ادامه دارد

 


