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 بشر حقوق ینناقضهمرکاب  ضیا مسعود
 افغانستان در امور اصالحات مشاوریا 

 

 «جهادی» ترکیب حکومات و در طی چار دهه جنگ «جهادی»تشکیالتی تنظیمهای  وقتی با دقت کامل به ساختار
 یو سرحلقها اصلی ۀمهره های گرانند در واقعیت امر .کنیدمیافغانستان نگاه  اکنون در میالدی تا 2991آنان ازسال 

مرحله ره یما  دا اند که بمثابه شبعده بازان ماهر درمافیایی  یشمار انگشت چهرۀ چند فقط افغانستان در این همۀ جنایات
جزهمان خانواده، قوم و تنظیم اند  داران مورثی شان مانند تکه یا وظیفه و لباس با تعویضصرف  روی صحنه تیاتر

 .میشوندظاهر
اداری اصالحات امور جمهور در رئیسو نمایندۀ فوق العادۀ  مشاوراحمد ضیا مسعود آنجمله یکی هم  ازبطور نمونۀ 

 مهربان برادر، کرزیحامد در دوره اول حکومت معاون اول ریاست جمهوری ملی، « وحدت»چند سره  حکومت در
مونۀ ن چند اند که میتوانید افغانستان« اسالمی»جمعیت رهبر استاد برهان الدین ربانی داماد عزیزو احمدشاه مسعود 

 وی را بخوانید.  غربی استخداممنابع از «گاردین»روزنامه  گذارشمتن کارنامهایش را از از
 

 
 

کاران محلی افغان را که با پول از جنایت( ۷۱1۶دسامبر  ۷۶) 13۳۱جدی  ۶انگلستان به تاریخ  "گاردین"روزنامه »
  . زنند گزارش داده است حقوق بشر دست میسی.آی. ای حمایت مالی شده به نقض گسترده 

تفنگدار را زیر نام جنگیدن با  تن ۱۱۱ اعاشه "امنیت ملی"از طریق ریاست قل پیرم "گاردین"بر اساس گزارش 
 شود. آورد که این پول از سوی سی.آی.ای داده میطالبان بدست می

لی های تنظیمی در ولسواقل از قومانداننامبرده شده است. پیرمقل به مثابه جنایتکارترین چهره در سمت شمال پیرم" 
 «.هایش بارها از طریق  نشریات انعکاس یافته استرباییها و آدمها، آدمکشیرستاق تخار است که جنایات، خیانت

الن و گران، چپاولگران و قاتآنان اختطاف»گفته است که  «نیگارد»تخار به  سیسابق پول سیرئ ،یاما گلستان صمد
 «.بدتر از طالبان اند
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 را انجام دهد یشتریب اتیتا جنا بندندیکه کمرش را م شودیم دهیدرعکس فوق درشمال کشورد
 

 یسالما تیدر حزب جمع شیاو طالبان نه بلکه رقبا یکه دشمن اصل کندیاعتراف م «نیگارد»در مصاحبه با  قلرمیپ
پرتاب کند، در کنارش قرار  یدشمن ما سنگ یداعش، هرآنکس که به سو ایکه طالبان اند  ستیما مهم ن یبرا»اند: 
 «.گرفت میخواه

 :سدینویش در افغانستان متهم ساخته مآدمک یباندها لی( را به تموی.ای.آی)س کایسازمان استخبارات امر «نیگارد»
 

بودند.  انیرنظامیکرده بود که مسئول کشتار غ یاندازافغان را راه یشبه نظام یهادسته ی.ای.آیگذشته، س در»
 حمریب یهادر کنار گروه تیو فعال لیهمچنان مشغول تمو ی.ای.آیروزنامه واشنگتن پست گزارش داد که س را،یاخ

 «.در شرق افغانستان است ینظام
 

 انیبر سرنوشت رستاق یو اربک «یمردم زشیخ»نام  ریز قلرمیپ یگذشته به رهبر کارتیجنا یهاکه گروپ یروز از
 ر،یتحق د،یشکنجه، تهد افته،یسازمان اتیجنا ،یسابقه قتل، دزدکم ادیشاهد ازد یولسوال نیا یهاحاکم شدند، توده

 یهاهدست نیتوسط ا یضدبشر اتیجنا ریو پسران و سا ران، تجاوز به عزت و شرف دختانداختن اهچالیبه س مه،یجر
 .باشندیدر مناطق خود م یوحش
رده ک جادیا یمواز یهانموده حکومت میهم تقس نیمناطق تحت تسلط را ب «یمردم زشیخ»به اصطالح  بدستانتفنگ

 نیا .ستانندیبه اشکال مختلف از آنان پول م یشخص یهاو انداختن مردم در زندان یرانسانیغ یهایاند و با بدرفتار
و کاشانه شان را ترک گفته آواره  هیو عزت شان قر جانمنطقه بخاطر حفظ  یکه هزاران تن از اهال دهیباعث گرد

 .گردند
 کیز و ا پوشندیساالران چشم مجنگ اتیقصدا بر جنا «یمقامات غرب»که  ردیگیم جهیمقاله نت انیدر پا «نیگارد»
کوچک خود را شکل  یامپراتور قلرمیحکومت در کابل مشغول است، پ کهیدرحال: »کندینقل م «یمقام غرب»
 «.دهدیم

بازداشت شده بود. روزنامه  یکشور امارات متحده عرب میدان هواییدالر پول در  ونیلیم 2۷مسعود با  ءایض احمد
جمهور  سیفوق العاده رئ ندهیمسعود نما ءایاز بازداشت احمد ض یتازه و انتشار اسناد یافشاگر کیدر  کسیل یکیو

ماموران مبارزه با مواد مخدر در  یدالر پول نقد از سو ونیلیم 2۷خوب همراه با  یدر امور اصالحات و حکومتدار
در بازداشت بوده است  ساعت نیاسناده آمده است که مسعود چند نیخبر داد. در ا ۷۱1۱در سال  یدوب میدان هوایی
 نیا یاز مقامات دوب یدر کابل آزاد و به درخواست و کایسابق امر ریسف ،یریکنبیکارل ا یگریانجیو سپس با م
 .انتقال داده شود یبه مکان نامعلوم یپول ها با کشت نیشود قرار بوده ا ی. گفته ماستمانده  یموضوع مخف
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« وحدت»در حکومت چند سره  یجمهور در اموراصالحات ادار سیرئ ۀادفوق الع ۀندیمسعود مشاور و نما ءایض احمد
 .تکاراستیجنا ییایماف ستمیفعال س یاز مهرها یکی یمل

 بانک قرارداد بستمحکوم کابل جنجال تازه كابل بانک؛ چگونه دولت افغانستان با
 

 
 شودروز افتتاح شهرک هوشمند، خلیل فروزی در دست چپ این عکس دیده می

 
 

 وطنداران عزیز!
تان صلح را افغانسن آوردچه توقع کاری ویا در چار دهه و جنایتکاران ملت افغان  با اسنادشما ازاین دوزدان با پشتاره 

 خواهید داشت؟
 این دوزدان با پشتاره و جنایات کاران مافیایی ملت افغان را محاکمه کی خواهند کرد؟این  هاکی

و آنها هیچگاه برای منافع ملی کشور کاری دیگری انجام نداده  نخواهند بود و سهلآسان آنقدرهم  جواب سواالت فوق
 . و نمیدهند
تعلقات قومی، مذهبی، تنظیمی، صرف نظر از مردم کشورهمۀ اتحاد ملی صادقانه راه  بجزنجات افغانستان راه حل 

 وجود ندارد.راه دیگری هم  برای نجات  میهن در یک سنگر واحد شان سیاسی و مبارزه پیگیر 
 

 پای
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