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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

 )٤٣بخش(
 

 کشف گورھای دستجمعی و عدم بازخواست درافغانستان    

ازاوضاع . سلسلۀ کشتار ھای بيباکانۀ مردم افغانستان توسط نيروھای داخلی و خارجی، تازه گی نداشته وندارد
ِستان خونين، سر دراز خواھد داشتچنين برمی آيد که اين دا ِدرسالھای گذشته نيزھزاران ھزارانسان اين سرزمين .  ِ

ِتوسط ج9دان حاکم، احزاب و تشک9ت مسلح و جناح ھای سياسی و " صلح وعدالت " ِنظامی رقيب، يا مدعيان  – ِ
از سوی ديگر، " ِ ناب محمدی ِاس9م" از يکطرف و فريادگران ِ" نان و غذا وخانه برای مردم " ِشعاردھنده گان 

ِم گورھای دسته جمعی يکی پی ديگردروGيات فراه، ھرات، ٢٠٠١چنانکه پس ازسال . بيرحمانه قتل عام شدند
ًمث9، تنھا درشھرکابل، . بدخشان، مزار، کابل، پروان، تخار، سمنگان، بلخ و شھرھای ديگر کشف و اع9ن گرديد

، دشت چمتله، مرکز تربيۀ معلم درکارتۀ سيدجمال الدين و )بيشترازھزارجسددارای (ِگورھای بزرگ درمحل پلچرخی 
ِده ھا محل ديگرکشف شدند که درھرکدام آنھا بيشترازصد ھا جسد جا داده شده و نمايانگر قتل ھای دستجمعی و جنايت  ِ ِ

بوط کمسيون حقوق مر" عدالت انتقالی" پروژۀ .  ِھای ضد بشری توسط جناح ھای مختلف جنگی درکشور بوده است
ِبشردرکابل اع9م نمود که در چند سال اخير، بيشتراز يکصد و ھشتاد گور دسته جمعی در سراسر افغانستان کشف  ِ

واما، آنچه سخت  دردناک و حزن انگيز بود، اين بود که ھيچ منبع داخلی يا خارجی، توجه انسانی .  گرديده است
ِوبازخواست عادGنه درمورد عام9ن اينھ           .مه کشتار ھا و جنايت ھا بعمل نياوردِ

ِاين شواھد روشن جنايات ضد بشری که پيش ِچشم کمسيون حقوق بشر، مؤسسات و ادارات بين المللی و  ِ ِِ ِِ
ِنياورد، بلکه عمال اصلی  در ِدرافغانستان قرارداد شد، نه تنھا متأسفانه رگ جانی را به حرکت" دموکراسی " ِمدافعان 
ِن شناخته شد ه را که درکابل و وGيات و قسما درکشورھای ديگربسر ميُبردند و يا ميبرند، ھرگز به پای ميز و قات9 َ ً ِ

ِيا بعبارۀ ديگر، دولت حامد کرزی، صراحتا يکنوع فرھنگ و تعامل مصوونيت. محاکمه نکشانيدند ً بخشيدن  ِ
  .ن آوردِو عدم محاکمه و بازخواست قانونی و حقوقی را بميا جنايتکاران

ِيک موضوع بسيارجالب و درعين حال يک اقدام غيرمعمول و غيرمنطقی ديگردرچھارچوب دولت آقای  ِ
ِکرزی اين بود که مقام ھای مربوط، بخصوص مقام وزارت معارف کشوراع9م نمود که حوادث تاريخی سی سال  ِ ِ ِ

ِاخيرافغانستان نبايد شامل سير تدوين تاريخ ازسوی محققان و پژوھ ِ ھرچند اين مقام ھا روی . ِشگران افغان گرددِِ
ِسياسی، تبانی ھای قدرت طلبانه و دور از ھرنوع استدGل علمی چنين اقدام را بعمل  – ِفشارھا، م9حظات فکری

اجتماعی را فراموش نموده بودند که چه بخواھند و  – آوردند، اما آنھا درعين حال، ضرورتھا و واقعيت ھای تاريخی
، آنچه ازخوب وبد، صداقت و خيانت که طی دھه ھای ماضی ازسوی ھرفرد يا جمعی که چه نخواھند

تاريخ مملکت عزيز ما خواھد  درکشورصورت پذيرفته است، به ھيچوجه پنھان مانده نميتواند و ھمۀ آنھا ثبت سينۀ
  .گرديد ونسل اندرنسل اين سرزمين از آن مطلع خواھند شد

 اريافتفھرست اسمای پنجھزارشھيد انتش

حزب "افغان که توسط   مي9دی بود که يک فھرست ِرسمی شامل ِحدود ِپنجھزارشھيد٢٠١٣درماه اکتوبرسال 
تا اوايل سال  1357 ھفتم ثورسال(، تنھا دريکسال ِاول ِحاکميت ِحزب ِمذکور)خلق جناج"(دموکراتيک خلق افغانستان

دستگيرو با شتاب به قتل رسا نيده شده بودند، ازسوی  (9بضد انق(واھی  ِدرافغانستان و به اتھامات ( خورشيدی١٣٥٨
 دراختيارافغانھا درسراسرجھان قرارگرفت با آنکه انتشاراين فھرست ِطويل .مقام ھای عدلی دولت ھالند به نشر رسيد
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ری يا به و يکبارديگرواکنشھای بزرگ ِعدالتخواھانه را برانگيخت، باآنھم، متأسفانه ھيچ اقدام Gِزم درجھت ِدستگي
درد انگيزتر ازھمه اين بود که . محاکمه کشانيدن ِعام9ن ِاصلی اين کشتارگسترده، از ھيچ طرفی صورت نپذيرفت

تعدادی از عام9ن ِمشھور و شناخته شدۀ اين سلسله ازکشتارھا، ھنوزھم نه تنھا در کرسی ھا و نھاد ھای مھم ِدولتی 
ِرين ِآنھا از سوی گرداننده گان برخی از برنامه ھای تلويزيونی داخل تکيه زده بودند، بلکه بعضی ازشناخته شده ت

نظامی  – ِافغانستان، با رعايت ِاحترام ِخاصی به ميز ِھای گرد، غرض گفت و گو و نظر خواھی روی مسايل سياسی
               .کشورفرا خوانده ميشدند و اين چيزی بود که  نمک روی زخم ھای ملت افغانستان را تداعی ميکرد

 

  درانتخابات رياست جمھوری امريکا و پيامد ھای آن "باراک اوباما"پيروزی 

ِبجايش که ھم عنصر مسلمان و ھم رنگين " حسين باراک اوباما "ِرفتن جورج دبليو بوش ازکاخ سفيد و آمدن ِ
ِپوست افريقايی اGصل امريکاست، اميدھا و انتظارات کاذبی را در حلقات مختلف جھا ِ ِ بخصوص، . ن ايجاد نمودِ

نخستين رييس جمھورسياه پوست و مسلمان دريک  " اوباما " ِحلقات اس9م گرای جھان خوشبين برآن بودند که چون 
ِکشور پھناور و قدرتمند جھان است، لھذا، سياست ھا و اقدامات سازنده و صلح طلبانه يی را نسبت به سلف خويش  ِ

ِرازی سپری نشده بود که اين اميد وانتظار بخاک نشست و خوشبينان جھان درپيش خواھد گرفت واما، ھنوزمدت د
ِيکبار ديگر به اين نتيجه رسيدند که ھررييس جمھوری که پشت ميز کارخويش درکاخ سفيد بنشيند، مؤظف به اطاعت  ِ ِِ

ِازفيصله ھای اصل پاليسی سازان  مايه داری و ِومجبور به حفظ و حراست از سيستم تعيين شدۀ سر) پشت پرده(ِ
ِرعايت منافع سرمايه داران بزرگ امريکايی خواھد بود و  درمورد .  نيز نميتواند ازاين امر مستثنی باشد" اوباما " ِ

را مورد مطالعۀ دقيق ترقرار خواھد داد  معضلۀ افغانستان، باراک اوباما اظھار داشت که وضعيت جنگی درآن خطه
ِظر خواھی از مشاوران کاخ سفيد، روش و پاليسی جديد نظامی و اقتصادی ِو پس ازمشوره با جنراGن مربوط  و ن
                                                                                           .پيرامون افغانستان را اتخاذ خواھد نمود

 مسلح امريکايی درافغانستان ھدايت داد فرماندۀ عمومی نيروھای" استنلی مک کريستال" بھمين دليل به جنرال 
ِجنرال مذکورھم، نتيجۀ مطالعات . ِتا اوضاع را ھمه جانبه بررسی نموده راپوردقيق خويش را به رييس جمھوربسپارد

ِرا در افغانستان، بخصوص دراطراف وGيت آشوب زدۀ قندھار وجنوب ) م2009)نظامی سه ماھه اش پس ازازتقرر ِ ِ
ِصل  سه صد صفحه يی به کاخ سفيد تقديم کرد که درآن، افزايش حدود چھل ھزارسرباز تازه کشور، طی راپور مف ِ ِ

ِباراک اوباما رييس جمھورامريکا،  پيشنھاد جنرال چھار ستاره را پس ازغور . نفس برای افغانستان گنجانيده شده بود
 نيروھای تازه نفس، به سه دسته تقسيم شده .و بررسی  زياد پذيرفت و سی ھزار نيروی تازه نفس به افغانستان فرستاد

ًدستۀ اول در وGيت ھلمند، جاييکه قب9 نيرو ھای بريتانيايی نيز مستقر :  و به سه منطقۀ افغانستان جابجا ساخته شدند

دستۀ دوم به وGيت قندھاراعزام شد تا درآينده دست به عمليات تصفيه وی درآن وGيت . بودند، اختصاص داده شد
" ِمستقر ساخته شد تا رفت و آمد شورشيان وابسته به گروه ) پکتيکا( د و دستۀ سوم در وGيت جنوب شرقی کشوربزنن

ِبعدا دھنش را به اظھارات انتقادی عليه کاخ سفيد و ساير " مک کريستال " جنرال . را تحت نظر داشته باشند" حقانی  ً

که "  ديويد پتريوس" اوباما برکنار گرديد و بجايش، جنرال مقام ھای امريکايی گشود و بھمين دليل ازطرف باراک 
ُنظامی در عراق داشت، بمثابۀ فرمانده کل نيرو ھای امريکا و ناتو در افغانستان تعيين "  موفقانه " سابقۀ فعاليت ھای 

ِاوباما،ع9وتا به تعداد چھارھزارمشاور ُملکی و نظامی را نيز رھسپار افغانستان           .شد  نمود تا در بخشھای ً
ِاما آگاھان امور سياسی گفتند که مشاورين چھارھزار نفری جديد، درواقع، . مختلف، مداخلۀ مؤثر داشته باشند ِ

ِازجملۀ سی ھزارسرباز تازه نفس که بخش عمدۀ آنرا ازعراق به افغانستان . ِکارشناسان اموراط9عاتی امريکا ھستند
ِبه وGيت آشوب زده و نا آرام ھلمند تخصيص دادند  تا از يکطرف اختيارات جنگی را  ِانتقال داده بودند، ده ھزارآنرا

از دست نيرو ھای انگليسی خارج سازند و از جانب ديگر، با براه اندازی سلسله يی ازعمليات ھای نظامی و تصفيه 
ِ امريکايی خواستند اختيارات دليل اينکه چرا مقام ھای. وی، پيروزی ھايی را درميدان جنگِ فرسايشی حاصل نمايند

                    .نظامی را در ھلمند بدست گيرند، دGيلی دارد که طی صفحات آينده ، جسته جسته بدان خواھيم پرداخت

                

ِوGيت ھلمند که ھم مقدارھنگفت مواد مخدر درآنجا تھيه و تولي" نادعلی " به شھرکی است مربوط" مارجه "    ِ   د ِ
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ِبوده گروه ھای تروريستی وقاچاقبران مواد ) پاکستان – ايران-افغانستان( ميشود وھم نقطۀ تقاطع ميان سه کشور ِ
بھمين ملحوظ بود . مخدرميتوانند به آسانی درآنجا تجمع کرده و يا به ھرطرفی که خواسته باشند، عبور و مرورنمايند

با پانزده ھزار " ِعمليات خنجر" وبگرانه و تصفيه وی را بنام ِکه نيروھای امريکايی وافغانی عمليات وسيع سرک
ِھرچند مقام ھای افغانی و خارجی، تبليغات و نمايشات زيادی را مبنی بر حصول . سرباز درآنجا به راه انداختند ِ

حدود  ت،به راه انداختند، ولی درعين زمان گزارش داده شد که در نتيجۀ اين عمليا" مارجه" پيروزی ھای نظامی در
به سوی لشکرگاه و خاشرود فرار کرده و دچارپريشانی بزرگی شدند و به تعداد سی تن  " مارجه" يکھزار خانوار از

                                             .از گروه طالبان و نزده نفراز افراد ُملکی به قتل رسيدند

ِدربرابر ما ، يک استراتژی بس  ...   " : ًه يی قب9 گفته بودندِالبته اوباما غافل ازآن نبود که تحليلگران ورزيد
افغانستان کشوريست  به شدت بيمار و . منطقی قرار گرفته  که بر پايه ی ارزيابی درست از تھديد بنا شده است 

ی عليه برج  عملياِت  تروريست٢٠٠١نادار و از ھمين رو، به پناھگاهِ  القاعده و طالبان مبدل شده است که در سال 
اگر اين کشور به کشوری عادی تبديل نشود، جنگ کنونی که امريکا در آن درگير . ھای دو قلو را به ارمغان آورد

  ".گشت  شده ، بيھوده خواھد بود، چون به محض توقف، آنھمه چيز بار ديگر به ھمان جای نخستين خود باز خواھد

 84000  تن به٤٤٠٠٠ مي9دی از ٢٠٠٩ان، تعداد آنھا درسال به اثر افزايش نيرو ھای امريکايی درافغانست  

. و دو ھزارتن خواھد گرديد ِم مجموع سربازان امريکايی بالغ بر يکصد٢٠١١تن باG رفت و گفته شد که تا سال 
ِھمچنان، باساس آماررسمی که ازطرف ِمنابع امريکايی به نشر رسيد، مخارج جنگی امريکا، متعاقب افزايش  ِ ِ ِ

ِمنابع آگاه . ھايش درافغانستان، ازچھاراعشاريه چھاربليون دالردرماه، به شش اعشاريه ھفت بليون درماه باG رفتنيرو
 مي9دی بالغ برنود وسه بليون ٢٠١٠ِامريکايی درعين حال اع9م کردند که مجموع مخارج جنگی آن کشور تا سال 

  .ش بليون دالر بالغ خواھد شد مي9دی،  به يکصد و ھجده اعشاريه ش٢٠١١دالر و درسال 

آن کشور، ساليانه مبلغ چھار " م اع;م نمود که  ٢٠١١ِکمسيون دفاعی مجلس عوام بريتانيا نيز درسال  
بريتانيا بالغ بر بيست مليارد پوند  جنگیمليارد پوند را در جنگ افغانستان بمصرف ميرساند که مجموع مخارج ِ

ِ واقعا حاضربه پرداخت چنين پول ھنگفت، آنھم برای تأمين امنيت مردم طالبزدۀ اينکه آيا دولت بريتانيا  ."ميشود ِِ ً

ِافغانستان و يا در راه باز سازی اين کشورخواھد بود؟ طی صفحات آيندۀ اين اثر، بخصوص، در بخش مواد مخدر  ِ
      .افغانستان روشنترخواھد شد

ِامريکا درسالھای پسين و در جريان جنگھای فرسايشی به رھبری اياGت متحدۀ " ناتو"علی رغم آن، نيروھای 
ِظاھرا عليه گروه طالبان و القاعده درمناطق مختلف افغانستان، نه تنھا بار، بار توسط ِ مسوولين نظامی و دپلوماتيکِ  ِِ ً

ِخويش به شکست ھا و ناکامی ھای شان رسما اعتراف نمودند، بلکه گراف تلفات ِجانی سربازان شان نيز  ِ ً

ِدرجريان ھمين ماه ھا و سالھا بود که يا ازفرط غيظ و آشتفته گی ناشی ازتلفات و شکستھا و يا . يرصعودی پيمودس ِ
باساس برنامه ھای خاص و افشا نشده، قرا، قصبات، باغھا، منازل و کشت و زراعت مردم افغانستان را دراثر 

ِبمباران شديد و با استفاده از س9ح ھای مخرب حاوی مواد ِ  راديو اکتيف به ويرانه مبدل کردند که يکی از نمونه ھای ِ
       .چنين ويرانگری را در باG مشاھده نموديد

  تشکيل قوای اربکی يا پوليس محلی

البته به ابتکارکارشناسان (ًچنين درمانده گيھای نظامی واما غالبا ظاھری، مقام ھای امريکايی  دربحبوحۀ
ِزنيروھای مليشه يا به قول آنھا، ِ، طرح تشکيل و تجھي)انگليسی ِرا بميان کشيدند که باساس آن، اين قوا " اربکی قوای" ِ

ِازميان افراد لومپن، خشن، بی باک و بيکار وGيات افغانستان انتخاب گرديده تحت آموزشھای خاص جنگی قرارمی  ِ ِِ ِ
ِشيان و مخالفان مسلح ضد امريکايی در ِالبته  تحت امر و فرمان امريکايی ھا، برضد شور "اربکی" قوای . گيرند ِ

اين طرح، علی رغم مخالفت ھا ی عامه و استدGل ھای منطقی افغانھا، از . ِنقاط ِمختلف کشور بکار گرفته خواھند شد
. دروGياتی مانند لوگر، قندوز، خوست، قندھار، وردک، ارزگان و جا ھای ديگر عملی شد" پتريوس " طرف جنرال 
ِ تجارب تلخی که از مليشه سازيھای نيروھای روسی و حکومت دست نشاندۀ آنھا درافغانستان داشتند، افغانھا باساس

ِاستدGل ميکردند که تشکيل چنين نيروی مسلح، آنھم نه تحت فرمان دولت افغانستان، بلکه تحت امر و نھی خارجی  ِ ِ
ِھا،  نه تنھا قدرت دردرون قدرت را بارمی آورد، بلکه گراف خود ک ِامه گی و کشتار و جنايت ميان اقوام و مح9ت ِ
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ولی . ِمختلف کشور را باG خواھد ُبرد و درآن صورت، نا امنی ھا و استخوان شکنی ھای تازه يی ايجاد خواھد گرديد
ِحقوق بشربراساس نتايج  ِسازمان ديده بان. مقام ھای امريکايی به اين اعتراض ھا و استدGل ھا وقعی نگذاشتند

ِت وسيع که پيرامون نيروھای اربکی و ماحصلتحقيقا ِ فعاليتھای آنھا انجام داد، به اين نتيجه رسيد که اين نيروھا، به  ِ
ِکرات و درمناطق مختلف، حقوق بشر را نقض کرده اند ِسازمان مذکور گفته است که يکی ازعوامل ترويج ِفساد. ِ ِ 

ريک اع9ميۀ سازمان حقوق بشر که از طريق رسانه ھای د .ِمالی واداری، موجوديت ھمين نيرو ھا نيز بوده است
قتل، تجاوز جنسی، بازداشتھای خود سرانه، آدم ربايی و  اربکی ھا  مرتکِب " افغانستان منتشر شد، آمده است که

دراع9ميه ھمچنان تذکرداد شده که فعالين اين سازمان با بيش از يکصد و بيست مصاحبه  با   " .غصب زمين شده اند
ِربانيان بدرفتاری اين نيرو ھا، بزرگان روستاھا، شاھدان عينی، کارمندان سازمانھای دولتی و غيردولتی، مقام ھای ق ِ ِ

  .امنيتی و نيروھای بين المللی انجام داده اند

چھاراربکی در وAيت بغ;ن، يک پسر سيزده ساله را ربوده و او را مورد  " سازمان حقوق بشرگفت که
ھمچنان، گفته شد که اربکی ھا  ".ھی قرار دادند، اما ھيچ کسی در ارتباط به اين قضيه بازداشت نشدتجاوزجنسی گرو

شيندند ھرات، به چندين خانه يورش ُبرده اموال آنھا را سرقت کرده ساکنان خانه ھا را لت و ) شھرک(در ولسوالی 
 " کابل طی تبصره يی نوشت که" صبح ٨"روزنامۀ . کوب نمودند و شش تن را بصورت خود سرانه بازداشت کردند

وآنگھی  اگر . ِنيرو ھای اربکی ھمان مليشا ھستند و نمی شود با تغيير نام و عنوان، ماھيت آن را عوض کرد
بپذيريم که مرجع بازخواست ِ اين گروه ھا ھم نه پوليس ملی و نه وزارت داخله ميباشد، اين نيرو ھا را در 

ِبا درنظر داشِت فضای عدم اعتماِد موجود، بخش وسيعی از مردم .  مصوونيت بخشيده ايمقبال ِآنچه  انجام می دھند،
افغانستان حق دارند اين اقدام را تھديدی عليه خود شان دانسته و به استناِد سابقه ذھنی ای که از مليشيا و قشون 

  )١٤٩... " (ايلجاری دارند، احساس نگرانی نمايند

 مي9دی صورت ٢٠١٣نيزطی انتشار راپوری که درماه اپريل سال " يت افغانستانِديده بان شفاف" ھمچنان .
ًمث9 درصفحۀ ھشتم راپورمنتشر . ِگرفت، نگرانی ھای جدی اش پيرامون قوای اربکی يا پوليس محلی را ابراز نمود

يکند، اما در واقع، پوليس محلی افغانستان به شکل قانونی در چارچوب وزارت امورداخله کار م  " : شده آمده است
آنھا با نيرو ھای خاص عملياتی ناتو ھمکار ھستند و اينطور به نظر ميرسد که اين نيرو حاصل فکر وت;ش ناتو 

                        " . است

در بعضی از موارد، نيروھای خارجی به شکل مستقيم در  " : و درصفحۀ نھم اين راپورچنين آمده است
ِپروسۀ استخدام پوليس محلی مداخله ميکنند ُافرادی که درپوليس محلی شامل ميشوند، اکثرا دارای سوابق جرمی . ِ ِ ًِ

 ".ُاکثراعضای پوليس محلی در بسياری از مناطق از ميان گروپ ھای جرمی انتخاب و استخدام ميشوند... ھستند

براساس . ِپوليس محلی افغانستان، بخاطرظلم خود شھرت پيدا کرده است  " : اراگراف بعدی اين صفحه ميخوانيمدرپ 
ِگزارش ھای رسيده به کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بعضی قضايا، پوليس محلی افغانستان 

د، نيرو ھای خاص امريکا از جانِب خود، در خيلی از موار... مخالف ِآنچه قانون برايش اجازه داده است، عمل نموده
  "...واحد ھای پوليس محلی ساخته وآنان را تسليح نموده است

ِدرھمين شب و روزيکه اين سطوررقم زده ميشدند، گزارشھايی ازشمال افغانستان بدست می آمد که مقام ھای   
ِامنيتی افغان، با درنظرداشت نتايج ِمصيب بارمليشه سازی درمناطق ِوطه، برنامۀ انح9ل چنين تشکي9ت را روی مرب ِ

                                       ِديده شود که آيا ص9حيتداران خارجی، تن به اين اقدام خواھند داد يا خير؟ .دست گرفته اند

  

 ص9حيت ھای ، از س9ح ھای پيشرفته،»اربکی«منسوبين کمپنی ھای امنيتی موازی با نيروھای مسلح
Gِترازقانون و دستورات مقام ھای بلند پايه برخوردار بوده و ھر زمانيکه ميخواستند، ميتوانستند با اعمال زورگويانه با ِ

َو لومپنانۀ شان  دود از دمار مردم ِ افغانستان بکشند، بدون آنکه مقام و مرجعی بازخواست نمايد درمورد خود سری ) .ِ
                                                             (. راتی داشتيمِھای چنين کمپنی ھا، درصفحات گذشته تذک
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نيزگزارشھايی مبنی بر وحشيگريھای افراد اربکی را در اوايل سال " نيويارک تايمز"روزنامۀ 
  :به نشر رسا نيد که اينک ما، بخشھايی از آن را در اينجا می گنجانيم) م٢٠١٥ماه مارچ (خورشيدی ١٣٩٤

او و ھم قريه ھايش، آنقدر ... ازترس به خود می لرزيم: يکی ازباشنده گان محل به نام عبداAحد ميگويد  "
ِازطالبان ترس ندارند که از پاسبانان خود، يعنی مليشه ھای رحيم T ھراس دارند که به آدم ربايی و اخاذی رو 

بدست اربکی ھا افتاده { شان افتيده بود ِنوری، درجالدرج: درجريان مصاحبۀ تلفنی، آقای احد گفت که ... آورده اند
ُمليشه ھا وی را کشان کشان به پوستۀ خود بردند و آنقدر لت و کوبش کردند که اقاربش مجبور شدند تا او . }بود 

ينان به لحاظ خدا، ا: ساله درمورد مليشه ھای رحيم T ميگويد ٣٦آقای احد . .. را روی کراچی به خانه انتقال دھند
   "...کنيد، ما تحمل وحشيگری شان را نداريم ِرا از سر ما دور

ِنيويارک تايمزازقول مردم محل در وGيت قندوز براساس يافته ھای سازمان ملل متحد، مليشه  " : نوشت ِ
بپيوندد، ھايی که ازحمايِت امريکايی ھا برخورداربودند، پس ازاينکه پسرپانزده ساله ای را مجبورکردند تا به آنان 

ِازآغاز ِ حضور امريکايی ھا دراينجا، آنان به مليشه ھا و  " : روزنامۀ مذکورافزود که  "مورد تجاوز قرار دادند
نيرو ھای شبه نظامی، جھِت حفاظت از پايگاه ھای امريکايی پرورش . جنگساAران پول ِ نقد بصورت جيره پرداختند

نيروھای "  را آموزش و تمويل نمود که ازآن جمله، ميتوان ازشبه نظامی ای حداقل شش گروه.آی.سی. يافتند
   ".ُنام برد" ٤- صفر" و " محافظتی خوست 

پس از ترِک امريکايی ھا، اکثر مليشه ھا بيشتر درند  " : ِروزنامه ازقول يک مقام وGيت غزنی چنين نوشت
   " .يست که دست شان را بگيردشده اند، چون از يکسو بايد شکم شان را سير کنند و ازسوی ديگر کسی ن

" زورگويانۀ نيروھای  ِاعمال ِبرخی ازمقام ھای امنيتی افغانستان دربرابراعتراضھا و نگرانيھای عام پيرامون
ِگفتند که  اين نيرو ھا ازمحل بود و باش خود شان توسط  وزارت امورداخله غرض تأمين امنيت منطقۀ " اربکی  ِ ِِ ِ

ِ پس ازآنکه ازسوی آموزگاران داخلی و خارجی طی يک مدت کوتاه آموزشھای Gزم را خودشان استخدام ميشوند و
ِجھادی و افراد بلند رتبۀ حکومتی، مطابق  ِاما قضاوتھا چنان بود که فرماندھان. حاصل مينمايند، آغاز به کار ميکنند

زيرا . بزرگی را درقبال دارد ِراتبه خواست و منافع خود شان اين نيرو ھا را رھبری ميکنند که اين شيوۀ کار، خط
ِاکثريت افراد اربکی يا پوليس محلی بيسواد بوده و فقط باساس مشک9ت اقتصادی شامل اين تشکيل ميشوند، نه  ِ ِ

  .ِبخاطردفاع از نظام دولتی و يا حفاظت از جان و مال مردم

ای بلند رتبۀ امريکايی تصميم مقام ھ" ِيک منبع خبری بتاريخ ششم ماه می، با انتشار گزارشی نوشت که  
اما برخی ازنماينده . درافغانستان را منحل کنند" اربکی " گرفته اند که برنامۀ مليشه سازی يا ھمان پروسۀ نيروی 

ِھای کانگرس امريکا و تعدادی از دپلوماتھای آن کشور، انح9ل اين پروسه را مضر دانسته گفتند که منحل شدن اين  ِِ
ای کوچکِ القاعده که درافغانستان باقی اند، آزادی تحرک و فرصت طرح نقشۀ تروريستی را خواھد مليشه ھا به بقاي

ِھمچنان برخی از فرماندھان نظامی افغانستان اظھار داشتند که  قوای افغان درُپرکردن. داد  جای مليشه ھايی که با سی ِ

                     .ای ھمکاری داشتند، عاجز اند.آی .

ِال، اگرچنين تصميمی عملی شود، بخصوص درخj نيروھای خارجی و با در نظر داشت خاصيت به ھرح ِ
ًاوضاع داخلی و تجارب تلخ ِدرون افغانستان، احتماG پيامد ھای خطرناک آتی را در کوتاه مدت و يا دراز مدت در پی  ِ ِ ِ

  : خواھد داشت

ِافراد وگروه ھای اربکی يا مليشه ھای ساخت دست س) اول ِای که به آموزشھای خاص نظامی و تجارب .آی.یِ ِ
ِو شيوه ھای کاری ارتش  ًعملياتی نسبتا درازمدت تحت امرو نھی مقام ھای امريکايی خو کرده اند، به مشکل ازاوامر

ِيا بعبارۀ ديگر، با خوی و بويی که ازسربازان و افسران . مربوط به وزارت دفاع افغانستان اطاعت خواھند نمود
ِ امريکايی کسب کرده اند، دشوارخواھد بود به سھولت تحت قيود نظام سربازی افغانستان در بيايندِمغرور ِ.      

ِای که با حقوق و امتيازات برتر.آی.ِاين افراد مسلح وآموزش ديدۀ سی) دوم نوع امريکايی نيزعادت کرده اند،  ِ
ِبا انح9ل برنامۀ امريکايی و قطع امتيازات مادی شان، دشوا ًر خواھد بود با حقوق و امتيازات نسبتا کمتر که ازسوی ِ ِ

ِبنابرآن، امکان بروز تمرد ھا، خود . وزارت دفاع افغانستان برايشان پرداخته خواھدشد، بسازند وبه آن قناعت نمايند ِ
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ِسريھا، اعمال خ9ف قانون و مغاير موازين اخ9قی و امثالھم پس از سال  ِ ِ منتفی  ( ھامليشه(م ازسو ی آنھا ٢٠١٤ِ
              .نخواھد بود

 چشم پوشی امريکا وناتو ازتروريست پروريھای حکومت پاکستان

ِآنچه تعجب مردم افغانستان وجھان را در بحبوحۀ اينھمه نا امنی و کشتار و آنھمه رتق وفتق نظامی و امنيتی  ِ ِِ
ُتان، و درکل، کشورھای ذيدخل، علی رغم آنکه ، اياGت متحده و انگلس"ناتو" برانگيخت، اين بودکه چرا مقام ھای 

ِازوجود پايگاه ھای امن تروريستی درخاک پاکستان و حمايت ورھبری گروه طالبان توسط مقام ھای آن کشورغرض  ِِ
ًتداوم ِجنگ و کشتاردرافغانستان کام9 آگاھی داشتند، بازھم به جزازھدف گيری ھای گاه و ناگاه توسط ھوا پيما ھای 

ِ، ھيچ اقدام نظامی واقتصادی و يا اعتراض "ديورند" ِت امريکايی عليه مواضع گروه مذکوردرآن سوی خط بی پيلو ِ
درحاليکه منابع خبری مختلف به کرات، گزارشھای دقيق و  ِجدی دپلوماتيک عليه حکومت پاکستان بعمل نمی آوردند؟

ِ گان گروه طالبان در شھر پشاور و مناطق قبايلی  ِمؤثقی را پيرامون ِحتا مخفيگاه م9عمر درکويته و ساير سرکرده ِ
شھرکويته  " : ًمث9، رونامۀ واشنگتن ُپست نوشت که. پاکستان به نشر ميرسا نيدند) وزيرستان شمالی و جنوبی (

چيزی بيش از مرکزايالتی بلوچستان پاکستان، مقر و پناھگاِه اصلی جنبش افراطی طالبان است که تا دو سال پيش 
 )١٥٠..."(انستان حکومت ميکردندبرافغ

زياد در منطقه، با اطمينان و  ِيکی از نماينده ھا درکنگرۀ امريکا، پس ازسفر و تجسس" دونکان ھانتر" آقای 
   )١٥١.(ِرھبری عملياِت طالبان را سازمان استخباراتی آی اس آی  به پيش ميبرد " : بگونۀ مستند اظھار داشت که

ھزاران جنگجوی طالبان  " : ور پاکستانی نيزطی يکی ازگزارشھای خويش نوشتِاحمد رشيد خبرنگارمشھ 
ِاکنون درمساجد و مدارس دينی پاکستان درايالت ھای بلوچستان و صوبه ی سرحد اقامت داشته و تحت حمايِت کامل  ِ

 دولت افغانستان درپی ِرھبران طالبان که امريکا و. احزاِب حاکم ِمنطقه و گروه ھای شبه نظامی پاکستان قرار دارند
  ". آنھا ھستند، بی ھيچ ترسی در روستا ھای اطراِف کويته زنده گی ميکنند

درھفته ھای اخير، حم;ِت متحدانه ی طالبان،  " : نيزگفت) فرانک ھکن بک(ِقوماندان نظامی امريکا   
تحدين آنان در خاِک پاکستان آرايش طالبان و م...ِالقاعده و ديگر مخالفان برعليه عساکر خارجی افزايش يافته است 

ِمجدد داده شده و جنگجويان جديد از مدارس پاکستان درکويته استخدام ميگردند ِ) " . . .١٥٢(  

مي;دی، به تعداد دوازده ھزار و يکصد و پنجاه و سه ٢٠١١تا سال  ِقرارآمارو گزارشھای منتشر شده،
ًجود داشت که  مجموعا يک مليون و پنجصد و چھل و نه ھزار و مدرسۀ بنياد گرای راديکاليسم درقلمرو پاکستان و

برخی ديگر از گزارشھا ميگفتند .  ِدوصد و چھل و دو طلبه درآن ھا مشغول آموزش ھای جھادی و تروريستی بودند
 مي;دی به تعداد چھل ھزار مدرسه با پنج مليون طلبه توأم با غذای سه وقت و رھايشگاِه رايگان٢٠١٢که تاسال 

             . ًدر مناطق ِمعينی از پاکستان عم; فعال بوده است

ِ م نه تنھا با يکی از فعالين ٢٠٠٣ِبخاک پاکستان نيز درسالھای پس از "  واشنگتن پُست" ِخبرنگاراعزامی 
ِوارد ًمصاحبه يی انجام داد، بلکه عم9 با يک گروپ از تروريست ھای پاکستانی ) جلب و جذب برای گروه طالبان(

ًگذشتن از مرز و رفتن به افغانستان اص;  " ِخاک ِافغانستان نيزگرديد و در گزارش خويش با صراحت تذکر داد که

طالبان وقتی که برای حمله باAی نيرو ھای دولتی  " ِھمين خبرنگار امريکايی گفته بود که " . کار مشکلی نيست
، بلکه در گروه ھای چند ده نفری با بس از مرز }  تکتک{افغانستان اعزام ميشوند، نه بصورت يک به يک 

  (١٥٣. " (ميگذرند و نيرو ھای مرزی پاکستان ھم برای آنھا دست تکان ميدھند

ِاين، يگانه مشکل نبود، بلکه قرارگزارش آژانس  ِکه ازقول وزير دفاع " گاردين" و روزنامۀ "  رويترز" ِ
 ٢٢ کمپ تربيتی برای نيرو ھای شورشی وجود داردکه ازاين جمله، ٤٣درپاکستان  " ھندوستان به نشر رسانيدند،

                ".کمپ آن در کشمير تحت کنترول پاکستان ميباشند

پاکستان، اندک درآمدش را  " گفت که" آ . پی. دی" ِاحمدسليم يکی از محققان پاکستان به خبر گزاری   
ِِب دولتی را مدارس دينی گرفته و اين، يکی از علل مھم افراط گرايی بنابرآن، جای مکات. صرف ِتعليم و تربيت ميکند ِ

 ، کشور را با مشت آھنين ١٩٨٨ تا ١٩٧٧در زمان ديکتاتوری نظامی جنرال ضيا الحق که از سال ... دينی است 



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 
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رايی، نا اداره ميکرد، نظام تعليم و تربيِت پاکستان يک جھت گيری بيھوده ای بخود گرفت، ازآن به بعد، نظاميگ
جھاد گرايی و ...سيوناليسم يا ملت گرايی افراطی و دست بر ترقايل شدن به اس;مگرايی در صنوِف درسی حاکم شد

حکومت به سازمانھای افراط گرای ... ِافراط گرايی از ھمان طفوليت ِدانش آموزان کم سال را زير تأثير قرار ميدھد
سيستم تعليم و تربيت با فساد ... دينی از اين مدارس سر باز گيری کنندمذھبی اجازه داده است تا با حمايِت مدارس ِ

  (١٥٤..."  (آلوده است 

ِقرار گزارش روزنامۀ   او معتقد است که  "  سفيرامريکا دراس9م آباد گفته است که" پترسن" ، خانم "گاردين" ِ
طوريکه روزنامۀ نيورک تايمزھم  ".ردپاکستان بطور کامل نميتواند از حمايِت طالبان در افغانستان دست بردا

ِپاکستان با ارتباط ِنزديک با طالبان، ميخواھد باAی ھمسايه اش افغانستان نفوِذ قابل م;حظه داشته  " گزارش ميدھد
ِباشد تا پس از خروج ِنيرو ھای بين المللی، منافع خود را در مقابل رقيِب بزرگ ِخود ھند ،در افغانستان تضمين 

  " .نمايد

ِطالبان درحقيقت بخشی از ارتش پاکستان را تشکيل ميدھند که معاش و   "که به دنبال ھمين گزارشھا گفته شد 
   " .                            ِامتيازاِت شان با نيرو ھای ارتش پاکستان چندان فرقی نميکند

 ٦٨٥ِ نزد مجاھدين افغان، درصفحۀ سفيرپيشين امريکا" پيترتامسن " بھمين منظور وروی ھمين دليل است که  
ھرگاه اياAت متحدۀ امريکا در افغانستان  ... " : با صراحت مينويسد" جنگِ افغانستان " ِکتاب خويش تحت عنوان 
م برخواھد گشت و اگر اياAت متحده فريب ١٩٩٠ًمجددا به وضعيت سال }  افغانستان{ شکست بخورد، آن کشور

 مي;دی ٢٠١٤ليسی ھای امريکا پس از خروجش ازافغانستان که قرار است در سال ارتش پاکستان را بخورد، پا
بازتاب مصيبت بار آنھمه شکستھا ميتواند مسووليِت ادارۀ دولت امريکا مبنی بر دفاع . صورت گيرد، فلج خواھد شد

ی خونين افغانستان، آنگاه، در نتيجۀ جنگھا... ُاز کشور و مردم را نظر به حکم ِقانون اساسی، سنگين تر سازد
اس;مست  ھای القاعده ، فعاليتھای شان را به سوِد گروه طالبان وسعت خواھند بخشيد؛ يعنی القاعده ، شبکۀ حقانی 

آی از مليشه ھای مذ ھبی پشتيبانی بيشتر بعمل خواھند آورد و بنابرآن، اين اتحاِد نا مقدس، بارھا . اس. و آی
                                                 "...تازقرار خواھند دادِسرزمين امريکا را مورد تاخت و 

) ِم، بارسوم به کرسی صدارت پاکستان تکيه زد٢٠١٣ِنوازشريف که درنتيجۀ انتخابات دوازدھم ماه می سال  
ر افغانستان پاکستان بايد از مداخ;ت خود در امو " : گفت) قبل از پيروزی انتخاباتی اخيرش( طی سخنان رسمی 

. . . پاکستان اين تصورش را که ميتواند بر افغانستان  کنترول داشته باشد، بايد متوقف کند. . . خود داری کند
در آينده نيز موفق  سياست ھای گذشته ی کشورش در اين زمينه با شکست مواجه شده است و اين گونه سياست ھا

  )١٥٥.(نخواھد بود

سياسی پاکستان و  –  وی، بعنوان يکی ازارشد ترين شخصيت ھای حزبیِمعنی سخنان وی اين بود که 
ِبرخوردارازسوابق طوGنی حاکميت دولتی آن کشور، کام9 آگاھی داشت که مقام ھای نظامی و مقتدر پاکستان مشغول  ِ ً ِ ِ

  .ِمداخله در امورداخلی افغانستان بوده گروه طالبان را مسلح و حمايت مينمايند

ِازجامعۀ مدنی، تحليلگران سياسی، مدافعان حقوق بشر، روشنفکران افغانستان وصلحخواھان بخشھای بزرگی  ِ ِ ِ
ِبعمل می آوردند تا حکومت پاکستان را شامل  منطقه و جھان، پيوسته ازمقام ھای امريکايی و سازمان ملل تقاضا ِ

ِفھرست سياه تروريستی نموده و تعزيرات اقتصادی و فشارھای مؤثر سياسی و  ِ اما از . دپلوماتيک عليه آن وضع کندِ
ِآنجا که حکومت پاکستان از بدو تأسيس آن کشور تا حال، دربسا موارد، مدافع منافع امريکا و انگليس بوده و  ِ

  ِاسرارسياسی، نظامی و اط9عاتی زيادی، بگونۀ مشترک نزد آنھا وجود دارد، لھذا، اين

  .تقاضاھای مکررازطرف امريکا شنيده نشد  

 )ادامه دارد(

 


