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 مهار کنید ! را لم جمعگدوستم 
 

ی در افغانستان گیکی از چهره های معروف و شناخته شده در سطح بین المللی در رابطه به ارتکاب جنایات جن
وې طي سی سال یزه عقیدوی و ایدیولوژیک ندارد. گان گرې  در جنگې دیگدوستم است. دوستم مانند هر اجیر جن

ر عوض کرده است . دوستم را به حق گروهې بار ها جبهه و سنگبدنبال منفعت شخصې و  در افغانستان گجن
انه گنامید که باری که پای منفععتش در میان میاید دوست از دشمن و خودی از بی گمیتوان یک اجیر حرفوي جن

 نمیشناسد. 

 
هر باری که تعادل قوای  رفته بود.گر گسن گبه دو جناح مقابل جن مسلط اجیري باالی تپه بلند گویند در میدان جنگ

، وی را مجبور میساخت که  معادله قوا ی را به سود یک طرف میدید به جانب مقابل تیر حواله میکرد . نوسانگجن
به ذری از وی پرسید که در پرتاب تیر گره. کندرې جانب دوست حواله گیک تیر به سوې دشمن و دی  به وقفه ها

در معرکه پرتاب میکنم فت که من از هر تیری که گسوی دوست و دشمن چه حکمتې نهفته است ؟ اجیر به جواب 
  دشمن را جدا نمیکند ... را ازیرم. برای من هیچ مرزې دوست گپول می

 
دوست و دشمن و امثالهم لم جمع گاین قوت های مهاجم خارجی است که برای  در کشور گدر طول سی سال جن

لم جمع گ. اکنون  مینامیدند به قتل و جنایت تشویق کردند« اشرار » ند : شوروي ها دوستم را علیه آنچه نتعیین میک
 یر تصفیه قومی در شمال افغانستان است.گپښتون ها ( در اکثرآبر ضد طالبان ) ائتالف نظامی بین المللي  در رکاب

 میشود.رفته گدر هر دو مورد این مردم است که به قربانی 

 
کانفرانس بن ر خارجی را باید به مثابه مشوق و حامی جنایت کاران در افغانستان به حساب آورد: گقوت های اشغال

در حکومت های  به حضور دوامدار جنایت کاران در عرصه سیاست افغانستان رسمیت بخشید. ازان به بعد
و مطبوعات خارجی برای تشخص سیاسی آنها مدیا  ردیدند.گداران جز الینفک نظام گنفمحصول تجاوز خارجی ت

ته و باالیی که از دهن جنایت  مبتذل و رفت : در اطراف حرف هایگکلیه امکانات تکنیکی و تبلیغاتی را بکار 
اجرتی « کارشناسان » و از  به شاخی باد میشد در رادیو ها و تلویزیون ها تبصره  پرتاب میګردید کاران بیرون 

 د.ردیگسازماندهی میرد  گمیز های 
 
سیاسی در افغانستان بسازند. متورم ساختن  الینفک نظامقصد این بود تا  در ذهنیت عامه از جنایت کاران جز  

یر معرکه گغربی در توسط کشور های و باال کشیدن شان در عالی ترین مقام دولتی تصنعی شخصیت جنایت کاران
نفت و  استخراج  امتیاز ژیوپولتیک ) اعطایروی مقاصد که  سترفته اگدر شرایطی مورد توجه قرار  افغانستان

جنایات  م ارتکاباتها به  از سودان به کمپنی های چینایی و روسی ( عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان راگ
  داده اند. المللی قرار تحت تعقیب بین قتل عام عیسویان («   ) دارفور » در   یگجن
 

طوالنی افغانستان تحت  گطالب در دشت لیلی است . این جنایت بی مثال در جن ۳۰۰۰ دوستم متهم به قتل قریب
با  شریک این جنایت است. « بوش » امریکا به وقوع پیوسته است. بنآ حکومت « سپیشل فورس » نظارت 

و معلم عطا  است که امریکا زندان مقاومت  را در کندز بمباردمان میکند  و دوستمشراکت از دوام  همین  یگبستدل
د. آتش زدن منازل مسکونی پښتون ها مفهوم ریشه کن ندر بلخ و فاریاب پالن قلع و قمع پښتون ها را پیاده مینمای

 افاده میکند. ی شانرا در شمال کشورگساختن زمینه های زند
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افغانستان  گردانیدن جنگمخالفین مسلح با درک این واقعیت که قوت های مهاجم از طوالنی ساختن و فرسایشی 

،ارادهصلحقصد به تحلیل بردن و مضمحل ساختن پوتانسیل مقاومت مردمی را برای حل و هضم افغانستان دارند 
کردهبیانهاباری افغانی اشگو شرکای جن است. آدرس مذاکره هم معلوم است. اما از قراین برمیاید که امریکارا 

  را نمیتوان با شعار به میز مذاکره کشاند.
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اه های سیاسی و اجتماعی خود در رابطه به انبوه ارزش گتغییر بنیادی در دید گدر طول یک و نیم دهه جنمقاومت 

ر موضوعات گهای مطرح در دنیای مدرن بوجود آورده است. حقوق بشر ، حقوق زن و مشارکت سیاسی دی
 گیزه های قابل توجیه جنگدر موضع طالبان در واقع ان متنازع فیه میان طالب و مهاجمین خارجی نیست. این تغییر

دست به جنایت با طالب  گلم جمع و معلم عطا با دست آویز جنگرا بر ضد آنها از میان برده است. درین حال وقتې 
  تصفیه نژادی میزند میخواهد از که دفاع کند ؟ از تجاوز خارجی ؟ از حکومت فاسد یا از گنج های باد آورده ؟

 دارد. گجنیزه های مشروع ) دفع تجاوز خارجی ( برای ادامه گومت مسلح انمقا
 

میکشاند قابل مقایسه نیست. قوت  گی مانند دوستم را به میدان جنگیزه مادی ایکه یک اجیر جنگیزه با انگاین ان
خود را  ران است که حق جایگلم جمع شده است. وی ازین نگې گي دشمن موجب سراسیمتاخالقی ، سیاسي و عقید

که خود را مرکب سواری متجاوزین ران گو دی اما در برابر دوستم و معلم عطا روز حساب فرا برسد.یرد و گب
ری نیز وجود دارد : پیوستن به صف گبه عوض استفاده از تصفیه قومی به مثابه روزنه نجات راه دی ساخته اند ،

           .مخالفین مقاومت با استفاده از اعالم عفو 
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