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 13/۹۰/۷۹1۲         یعمرز یمصطف
 

 انبوه افراد مسلح
 

 
 

 یبه دشت برچ ایکنم  یرا اصالح م رخانهیخ ای»بوک )چند ماه قبل( نوشته بود  سیدر ف یصالح در پُست امرالله
هم مجروح کردن هموطنان  و باز ییهوا یها ریسنبله در شهر و ف 11تجمع انبوه افراد مسلح در روز « خواهم رفت.

 ،یاز رهگذر ناامن یشمال یسرا و منطقه   رخانهیخ کنند. حوزه   یم دیئصالح را کامالً تا یآقا یمزاحمت، نگران جادیو ا
 یها، تجمع باند ها یشوند. دزد یکه به خصوص در شب، باعث هراس و خوف م ستندین ییشباهت به روستا ها یب

د که چن یضد مدن یها شیگرا تیو عموم یجنس لیسوء استفاده از کودکان و نوجوانان در مسا یای، مافرجنایتکا
 یزاجو 1رساند ) بیو آس تیرا اذ تختیپا یاهال ،یئکایدر برابر سربازان امر عکس العملهنگام  رسال قبل د

 ریدرگ یسو کی ،یمباالت یبا ب ،یدوستان خارج دهند که یرا نشان م یُسست نظام یها هیاز همه پا شی(، پ1311
ه سود بردند ک یتوازن، کسان دمع نیدر ا ن،یدادند و بنابرا حیترج یگریرا بر د یخیتار یها انتیخشونت ها و خ

  .نظام، سهامداران مهم حکومت اند یباال یدر رده ها یحت
که مخالفان ما،  میبرس یمیدر نخست به مفاه ،یقماش ضد مدن «شاتیهما»ها و به اصطالح  ییمایکند با راه پ خدا

وانمود کرده « درس خوانده ها» ،یگ شهیاز معلوم الحاالن هم یکیکنند و  یحربه وار استفاده م ،یاسیدر بحث س
  .بود
گردد، نقش آنان  یبر م ریدر چند سال اخ انیمیمسوول و تنظ ریت عمده در تبارز افراد مسلح غتفاو کیچه به  آن

و با آن صورت ها و  ختندیسنبله به جاده ها ر 11که در  یانبوه افراد مسلح انیاست. در م یاجتماع یدر چندگانه گ
 یردوا ،یمل تیامن استیبه صد ها تن از منسوبان ر اختند،اند یمیحکومت تنظ ادیما را به  ،یمرم ریها، با ف رتیس
  .اشتراک داشتند زین سیو پول یمل

صالحات ا میت یقانون ریاگر در راس نظام، جناح غ ،یقانون ریبه صورت غ یسطح استفاده از امکانات دولت متاسفانه
را  یانکس یواند شدت نگرانت یکاربرد امکانات، به خصوص سالح، م ن،یئکرد، در سطوح پا دیرا مستف ییو همگرا

 یم بیو سبب اذ ختهیآنان، چه قدر مهارگس یحام ه  نشان دهد که همانند امرالله صالح، اعتراف کرده اند مجموع
هر گام  یاشاره کرد که برا یدولت اندازه   یب یها یریپذ بیتوان به آس یم ت،یوضع نیا یشوند. در دور نما
 .خورد یبرم یبا چه موانع ،یساالر ستهیشا تیاصالحات و ارجح

 یوتجاوز شور یخیتار سو، در تجربه   کیبه  لیمتما یمیسازش ها و تداخل افراد تظ نه  یدر زم بیحکومت نج سقوط
 یشود که رو یحکومت رفقا منجر م انیآنان چنان به ز یها یباشد، در ندانم کار یعمد اریاگر بس ،یخارج ای

خوب  تی( ارجحیالملل نی)ب یحضور خارج خواهد ماند. در تجربه   اهیس شهیان، همدر افغانست یروس سمیکمون تجربه  
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 یرا به نوع ریسال اخ 11 تیکردند، حاکم ییهمنوا یشدند و شمار کایمخالف امر یکه شمار لیدل نیو بد، فقط به ا
از  شیبه مردم ما به ارمغان آوردند. تداخل ب ب،یکرده است که روسان با سقوط حکومت نج یا یمریضدچار همان 

ت مملک یرانیبزرگ در و یها انتیضد حقوق بشر و خ یبر کارنامه ها یحد و چشم پوش یب ازاتیامت ضیحد، تفو
ه رسند ک یم زین یگرید یکنند، به دلخور یم ادیرا ز یکه سطح انتقاد بر دوستان خارج یمردم، در حال یو برباد

به هر نام و عنوان، با  ،یدالر یها مدکسب درآ یگان افغان )از تمام اقوام( برا لکردهیز تحصا یمتاسفانه بخش
 .معامله کردند انیمیتنظ

مردم  تیمحض، نه فقط حقوق اکثر یها یعدالت یدار در ب هیاعضا و موتلفان دوس ادیز یها شهیبا ر دیدولت جد
، اگر اقتصاد نیمتا   یکردند برا ریهمه را ناگز یبه نوع ستم،یس نیا جادیپا کرده است، بل در ا ریافغانستان را ز

ر ه ریحقوق بر حق، ناگز نیمتا   یاست برا تونشود، اگر پش ینظار یشورا -یتیجمع یسرا حهیاست، مد کیتاج
 مذموم، اما مجبور یها شیاز گرا یزار یکه گفتم، در ب ییکند و اگر هزاره است، در تنگنا دیئرا تا یکس و ناکس

 استفاده کند که به خصوص یاز سهم ،یخارج دیئبه اثر تا یائتالف یکه در دولت ها ونددیبپ ییشود به کتله ها یم
ر، وضعت اسفبا نیدهند. ا یم ییو امکانات، به همتباران، اما به شرط تعهد و همسو استیبه نام وزارت و ر انیمیتنظ

ف تا شوند و از ال هینعمتان توج یبه عنوان ول نانید خاگان، باعث ش کردهیدر سطح تحصل یمردم ما حت دنیدر کشان
نمونه  نیتواند مانع آنان شود. ا ینم یکس ند،یآ یپا به جاده ها م یسر و ب یچند ب یشود که وقت فیتضع یحکومت یای

 دیخارجه( به حد تبصره ها و مقاالت رس ری)وز یپسر مال ربان مثالً در نمونه   یگ دهیدر سطح حکومت در چند کش
ت که اشتراک در دول نیها و ا تیبه انحصار قدرت منوط شود، با طفره از قبول مسوول دیبخش حکومت که نبا کیو 

 .کند یهرچه منظر خوب باشد را مغشوش م یاست، دورنما یمنافع مل یکار برا تیبا اولو
 نیادیتنگنا خواهد ماند که کار بن نیکند، اما در ا یراه حل کمک م یبرا ها تیذهن میکه به تعم یدر حال ینییتب نیچن

  به همراه باشد؟ یتیو خوب از کجا شروع شود و با چه حما
به اصطالح مقاومت( نه فقط به  به افغانستان )جبهه   یخیتار یها انتیخ یبخش از اعضا کیبه  یسهم ده متاسفانه

مبدل شده  یبه حربه ا ،یدوستان خارج یتوجه یو ب هینشد، بل در عکس قض یتلق یجهان عنوان استعانت جامعه  
شکست خورده از طالبان که  یها روین ایاست که گو

دند، ش ینم دیبه افغانستان، مستف کایاگر از هجوم امر
کردند، عمالً به عنوان  یمعلوم بود چه قدر عمر م

ها پس از ر میدار ادیشدند که به  یتلق یاحسان گذاران
 تیطالبان، ظرف یشهر ها از سو یکردن مفت و مجان

بود که پس از  زیناچ یمتحد، به اندازه ا جبهه   یبشر
 رینرفتند. در سا ابیرآسورود به کابل، جلوتر از چها

 انیرا فرار یخال یها دانیکشور، م یبخش ها
حزب وحدت، امارت تورن  یفیو ملوک الطو یجنبش
نام پُر کردند که جا  نیاما به او امثالهم،  لیاسماع
شدت هجوم  یطالبان، به معن گانیکردن را یخال
 ینیطالبان، عقب نش بوده است که با هر حمله   یکسان

 .کردند یم
و منطقه  یحزب ،یمعلوم قوم یها شی. انبوه افراد مسلح که با گراستین یرونیب داتینظام از داخل، کمتر از تهد دیتهد
 .است وستهیپ زیدولت ن یسطح باال یها یگ دهیدر کش ختند،یبه جاده ها ر یی
گردند و از آن استفاده  یبا سالح م یرا مختل، آرامش را سلب و به راحت تیامن یکه به راحت یکسان شیواقع نما در
ر د دمیدیتواند باشد که د یم زین دیاز تهد یگریرخ د ،یاسیمعلوم الحال س یشعار ها و پرچم ها ریکنند، در ز یم

 نیپاسخ به چن نیکردند. خوب تر لیبه مردم ما تحم یخارج دیئرا بر اثر تا یآن، حکومت وحدت مل گرینوع د
شار ست که هر ف یآنان وابسته به نظام یبدانند بقا دیمطلب است که آشوبگران با نیا میو تفه میها، تعم یناهنجار

 یمسعود و ربان یخواهند خورد که روز یتنازع، با سد از یدر هرج و مرج ناش ازات،یبه خواست امت یمتک یداخل
 .و حرمان کرده بود اسیدچار  زیرا صرف به خاطر تسلط به کابل ن

 ن،یتا سرحد توه یانحصار کنند و حت رند،یبخورند، بگ یکه شمار ستین یشکسته ا یشباهت به کشت یب ،یفعل طیشرا
آنان در غرق کردن  تیمسوول ،یکشت نیدر سکان ا میکت عظبه اصطالح نقد کنند، اما متوجه نباشند که در شرا

 .کنند یکه متهم م ستین یکمتر از کسان ،یکشت
 میاز گل پا را ث،یح نیبودند و از ا یم یهجوم خارج ونیمد دیکه مخالفان طالبان با تیواقع نیبر ا ییآشکارا متاسفانه
و  غاتیکرده است؛ نه تبل نیآنان را تضم ینو، بقا طیکمک کند که شرا قتیحق نیکردند، نتوانست به ا یفراتر نم

را دارد که حکومت را از  یاز سهامداران شتریارزش ب ،یمیتنظ یداشت از آدرس ها یمراسم گرام ایکه گو اهویه
  .کرده اند رانیداخل و

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

شکوه  یالملل نی. هرچند از دوستان بمیستین یو قهرمان 11، 1 چیه ونینکته پرداخته شود که ما مد نیبه ا شتریب کاش
 تیذهن میافغانان را کمک کردند حداقل به تعم ر،یسال اخ 11که در  میکن یتشکر م یجهان اما از جامعه   م،یها دار

 یها، کامالً منحصر به تالش ها یینظام، در کارا جادیا بهکار، سهم آنان  یبپردازند و در فرصت ها یمل یها
 کردند. یم تیاحساس مسوول ت،یچتر افغان باشد که در یمردمان
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