ناتووآيساف درافغانستان چه کردند ؟؟؟
( -5-استاد صباح)

اي خدا کاش دست مرگ را ازدامن اميد ما كوتاه مي كردند
در اين دنياي بي آغازو بي پايان
دراين صحرا كه جز گرد وغبار ازما نمي ماند
دلم ميخواست صلح را نمي كشتند
صفاي آرزوها را كه چون خورشيد تابان بود ميديدند
زندگي را به اين سادگي پرپرنمي كردند
به باد فنا نمي دادند...
شهامت وشجاعت جنگ ساالران  ،دست اندازي به ناموس مردم ،براه انداختن جنگهاي وحشتناك
مليتي ،مذهبي وسمتي كه درآن پستان بريدن ،دركانتينر كباب كردن ،ميخ به فرق كوبيدن و ادرار
خوراندن ازشوخي هاي روزمره به حساب مي آمد .تاراج بي سابقه آثارتاريخي وكتاب سوزي ها .ازبين
بردن صد درصد مكتب ها ،كتابخانه ها  ،بانكها  ،هوتل ها ،پارك ها ،آرشيف ها ،موزيم ها ،جمنازيوم
ها ،پوهنتون ها ،سينماها ونابودي تمامي آثار ترقي وتمدن .فرار نود درصد استادان ،محققان ،آگاهان و
بي سواد ماندن نسلي ازدخترو پسر.
بنيادگران افراطی درافغانستان سعی گسترده مي نمايند تا ازاعتقادات دينی مردم بهرهبرداری نموده و درگام نخست دين
را در قالب ايدئولوژی بگنجانند وبعد آن را درحاکميت سريان بدهند .پی افکندن حکومتايدئولوژيک تفسيرها و تعبيرهای
جداگانه جامعه را بسوی تشتت ميکشاند .چنانچه بعد ازسال  ۱۹۹۲شاهد بوديم که حاکميت ها برداشت های خاص و
متفاوتی از حکومت اسالميداشت .دريغا که مدعيان دروغين دموکراسی اين دستاورددو صد ساله مردم افغانستان را
درثورسيزده هفتادويک خورشيدي با استقرار رژيم مذهبی بوسيله بنيادگرايان اسالمی سرکوب خونين نموده جای يک
نهضت دموکراتيک قانونگرا وبافرهنگ را گروهی ازجامه سپيـدان سياهدل بنيادگر اشغال نموده ,که انها بجزتفنگ و
کشتن چيزی ديگری ازفرهنگ تمدن انسانی را برسميت نمی شناسند.
مسلما ٌ که پسران شان نيز درطول سال هاي جنگ بجزاز واژه های جنگ و قتل وخشونت ودهشت افگنی چيز ديگری را
به ارث نبرده اند آنچه را که دارند ببازارعرضه ميکنند .در چنين اوضاع و احوال و مو جوديت چنين گروهها واشخاص
مشقو تمرين دموکراسی صحبت يکی از وکالی ملت درپارلمان دور ًه سيزده شوراي ملی که ميگفت  :جامع ًه فيودالی ضد
دموکراسی را جامع ًه دموکراتيک جازدن درحقيقت امر پل پای دزدان دموکراسی را پوشاندن وخاکزدن بچشم مردم
است .واقعا ً سيستم جهانی استعمار نوين تحت عنوان مبارزه با کمونيزم چنان گناه غير قابلعفوه را در ايجاد رشد و
تکامل بنيادگرايی اسالمی وسر کوب نهضت دموکراسی دريک عده ازکشورها از جمله درسرزمين بپا خواسته افغانستان

مرتکب شدند که اکنون کفارهَآنرا نه تنها توده ميلونی اين سرزمين ها می پردازند بلکه خودآنها نيز درپروسه شخصيت
سازی تفنگداران بنيادگرابهای اين گناه شان را درحوادث خونين وضدانسانی يازده سپتامبروشرارت تروريزم بين المللی,
که دامنگيراکثر کشورهای جهان شده است پرداخته باصطالح آ نچه را که کشت نموده اند حاصل آنرا درومي کنند .
جنگ وبی ثباتی داخلی درافغانستان ،نوعی فرهنگ سياسی خاصی را درکشور به وجود آورده که ازمهمترين ويژهگی
های آن جنگ ساالری ومنطقه گرايی است .حضوروتداوم قدرت فرماندهان محلی در صحنة سياسی افغانستان ،منبع
بالقوة بی ثباتی و تنش در کشور به حساب می آيد .اين فرماندهان با سالح و جنگجويانی که دراختيار دارند به محض
اينکه احساس کنند منافع قومی ،گروهی ،اقتصادی و يا سياسی آنها به خطر افتاده ،بالفاصله از ائتالف با دولت خارج
می شوند و صلح شکننده موجود را با بحرانی جدی مواجه می سازند .درگيری های اخيربين گروه های رقيب فشار
زيادی را بر دولت وارد کرده است .شناسايی اين جنگ ساالران و آگاهی از اهداف و فعاليت های آنان از اهميت خاصی
برخوردار است .مهمترين اهداف جنگ ساالران محلی در افغانستان عبارتنداز :
 پرکردن خأل ناشی ازسقوط طالبان برای دسترسی به اهداف سياسیوسهمگيری ازقدرت تقويت منطقه گرايی دربرابرمرکزگرايی ؛ دسترسیبه عوايد اقتصادی ناشی از فعاليتهای اقتصادیوگمرکی درمنطقه انحصاریخود دسترسی به عوايد اقتصادی ناشی ازقاچاق مواد مخدر و تضمين امنيت راه های عبوری قاچاقچيان دسترسي به منابع معدني افغانستان واستخراج وفروش آن بدون مزاحمت دولت چوروچپاول دارايي عامه وغضب ثروتهاي مليچپاول اموال مردم وتصرف زمينها ي شخصي ودولتي
 زورگويي وزراندازي وجمع آوري پول وثروت ...درشرايط فعلی افغانستان ،جنگ ساالری رفته رفته به عنوان مهمترين تهديد عليه ثبات وامنيت کشور مطرح می شود.
تداوم اين روند اوالً ،تهديدی جدی برای حکومت کابل است ،ثانياً ،روند بازگشت مهاجرين به کشور را متوقف و کند می
کند و ثالثاً ،درروند تحويل کمک های بشردوستانه وهمچنين کمک های مربوط به بازسازی افغانستان اخالل ايجاد می
نمايد .يکی ازفرماندهان عالی رتبه آمريکايی که ازکابل ديدن کرده ،اعالم داشت که  :ازسوی ديگرتشديد حمالت هوايی و
زمينی به منظورسرکوب باقيمانده اعضای طالبان و القاعده که درحال حاضرتشخيص آنها از افراد غيرنظامی دشوار شده
است ،سبب اعتراضات گسترده درسطح مقامات و شخصيت های افغانی شده و روند جنگ ساالری را تشديد کرده است.
”تداوم جنگ ساالری درافغانستان بزرگترين تهديد نسبت به بی ثباتی اين کشور ،حتی بيشتراز طالبان و القاعده است“ .
درشرايط فعلی مهمترين چالش دولت  ،تداوم جنگ ساالری ومنطقه گرايی درکشور است.
تداوم روند جنگ ساالری ،حس اعتماد به دولت مرکزی را نزد مردم کاهش می دهد و شرايط بالقوه بازگشت بی ثباتی به
افغانستان را فراهم می کند .عدم تمايل نيروهای بين المللی ( )ISAFبه گسترش دامنه عمليات ازيک سو وحضور
وهمکاری مستقل نيروهای آمريکايی با جنگ ساالران محلی در زمينه های مختلف سياسی ،اقتصادی ونظامی ازسوی
ديگر ،اين تصور را در ميان مردم به وجود آورده که جنگ ساالران به نوعی از حمايت های آمريکا برخوردارند.

تفنگ ونقض حقوق انسان

دلم ميخواست سقف معبد هستي فرو نميريخت
پليدي ها و زشتي ها به زير خاك ميماندند

دوستي وهمياري آغوش وا ميكرد
وطن درموجي از زيبايي وخوبي شنا ميكرد
پرستو هاي مهر و دوستي پرواز ميكردند
به روي بامها ناقوس آزادي صدا ميكرد
بيا تا ما فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم
به شادي گل برافشانيم و مي درساغر اندازيم...
بعد ازيازده سپتامبر وسرنگوني رژيم طالبان وجنايتكارانيكه سالها برمقدرات ميهن ما بدمستي كرده اند
يكباره غسل تقديس كرده به آدم هاي معصوم ،مدرن ،شريف وشيفته دموكراسي مبدل شدند.اينان
ازيكسو گذشته ي بويناك خود را كه چطوربرسطورتاريخ ،سياه رقم خورده است و ازسويي اداهاي نان
به نرخ روز خوردن حاليهي خود را مي بينند لذا دچار كابوس شده فورمولي به بكارميگيرند تا بگمان
كورخود خيانت هاي چندين ساله را زير اليهي نازكي ازخاك پنهان و پرده ساتري درمقابل ديدگان ساطع
مردم و تاريخ بياويزند.
راندن طالبان توسط امریکا به بهانه تروریزم والقاعده وحکومت  ،جانی تازه درکالبد عطامحمد نورداد.
درهمين حال فردی بنام خالد اميری مسوول مالی مسعود دردبی (مالک شهرک رهايشی اميری درواليت بلخ) بعد ازمرگ
مسعود توسط ربانی و فهيم مواخذه شد تاپولهای ذخيره شده دردبی را به آنان تسليم کند .خالد ديد که تمامی سرمايه از
کف اش می رود چون باشنده اصلی واليت بلخ وهم منطقه با عطا است واجدادش هم ازفيوداالن مزارميباشد فورا با عطا
تماس گرفت وخواهان کمک شد .عطا هم خواست ازين فرصت استفاده اعظمی کند .گفته ميشود مبلغ  ۷۰۰مليون دالرکه
نزد خالد دردبی بود بين هردو مناصفه گرديد وبه خالد ضمانت حفاظت ازجان و جايدادش درمزار داده شد .اين سرمايه
هنگفت توانست عطا را به يکه تازبی رقيب درمزاربدل کند و به استحکام و گسترش نفوذش بيافزايد و الوتا در تجارت
قاچاق مواد مخدر وارد معامله شود .انتقال مواد مخدر ازميدان هوايی بلخ به کابل توسط فدا محمد برادرسکه اش که
قوماندان سرحدی ميدان هوايی بود ،صورت ميگرفت.
حاال ديگر عطا آن چهره ريشوی پکول بر سرنيست او دريشی پوش شده ،نکتايی ميزند و ازآزادی ،دموکراسی وحقوق
زن با پراندن کلمات انگليسی حرف ميزند ،جمعی از روشنفکران خاين را دراطرافش جمع کرده به آنان صله بخشی
ميکند وآنان نيز درمدح او حرف ميزنند که معلوم نيست پول فراوان وی توانسته وجدان اين روشنفکران را ملوث کند يا
اينکه اينان اصال وجدان باخته بودند.
همچنان عطا با حلقه مافيايی خود مشغول است .بيشترين ساحات مرکزشهررا عطا خريداری نموده؛ مالک شفاخانه ها
الفالح و موالنا ،شهرک های رهايشی مانند پروژه خالد بن وليد ،مراکز تجارتی نور ،تانک تيل طارق نور ،مهمانسرای
مزار ،اپارتمان زرگری ها ،رحمان مارکيت ،بازار باختر ،انستيتوت علوم صحی موالنا و اپارتمان شبکه مخابراتی MTN
واقع درشهر نوکابل ميباشد وقرارمعلوم حدود  ۲۵۰قباله رسمی ثبت شده درمحاکم بنام خود و وابستگان نزديکش دارد.
درساير بلند منزلها ،تجارت خانه ها ،مارکيت های لباس فروشی ،انجوها ،شهرک ها ،شفاخانه ها وکلينيک های شخصی
با فيصدی معين يا شريک است و يا ازآنان حق ميستاند.
سالهاي پيش منطقه تاريخی شيرپور درمرکز شهرکابل ويران شد ،خانه های آن با بولدوزرهموار و ميان اعضای کابينه
آن زمان وافراد بانفوذ ازجمله فرماندهان جهادی ،به شکل مخفيانه تقسيم گرديد .افرادی که اين زمين ها را تصاحب
کرده بودند استدالل می کردند که آنان درشهرکابل سرپناه ديگری ندارند وبه عنوان شهروند افغانستان حق دارند خانهای
در اين کشورداشته باشند .اما اکنون خانه های بيشتر اين افراد در منطقه شيرپور ،به فروش و يا کرايه گذاشته شده
است .در اين محله ،نزديک به  ۳۵۰خانه آباد شده که ازنظر مخارج و نوع معماری ،درشهر کابل کمنظير است ،ولی
آنگونه که ديده می شود شمار زيادی ازاين خانه ها برای موسسات غيردولتی وشرکت ها به کرايه ماهانه تا ده هزار
دالرداده شده است.
دراين اواخرکتابی بنام  FirstInويا برای نخست در داخل ،که توسط يک مامورسابق سازمان استخبارات امريکا ( سيا)
بنام گری شرون نوشته شده است و يکی ازپرخواننده ترين کتاب ها درامريکا بشمارميرود به چاپ رسيده است و دارای
مطالب تازه ی از فعاليت های سيا درافغانستان ميباشد .گری شرون که يکی ازسابقه کارترين و با تجربه ترين
مامورسابق سيا درامورافغانستان وجنوب آسيا است  ،تقريبا ً در تمام دوران فعاليت سي پنج ساله اش ,با مسايل
افغانستان به شکلی از اشکال سروکارداشته است .شرون درست چند ماه قبل ازکودتای نظامي ثوردرسفارت امريکا در
اسالم آباد به حيث کارمند سيا شروع به کار نموده وآخرين ماموريتش رهبری نخستين تيم هفت نفری سيا ,بنام -داالشه

شکن -درست چند روزی بعد ازحادثه يازده سپتمبردرپنجشير بوده است .به روايت شرون اودرزمان ماموريتش درسيا
تقريبا ً با تمام مهره های خورد و بزرگ سه دهه اخير تاريخ افغانستان ديدارنموده وازاحمد شاه مسعود ومسعود خليلی
بمثابه دوست های نزديک خود ياد آورشده است.
کتاب ی برای نخست در داخل ,مجموعه ی از ياداشت ها ,تحليل ها و خا طرات آخرين ماموريت چهل روزه ی شرون
درسيا،ازتاريخ بيست شش سپتمبردوهزاريک الی چهارنومبردوهزاريک  -درداخل افغانستان است .هرچند کتاب های
متعددی از طرف مامورين سابق و يا ژورناليست های نزديک به سيا درمورد افغانستان درسال های اخير به نشر رسيده
است فقط يکی از ويژه گی های عمده اين کتاب آن است که نويسنده ی کتاب ازاکثرکمک های پولی  ،سيا که در مدت
ماموريتش به مسوولين و فرماندهان ائتالف شمال وقت کرده به تفصيل ياد آور شده است که خود جالب و بی سابقه
است .زيرا معمول است که اداره استخباراتی آطالعات امريکا دربسياری موارد اجازه نشرمطالب را به تفصيل نميدهد .با
ياد آوری اين نکته که هرچند اين کتاب موارد ضدو نقيض زيادی را نيز داراست که ميتوان بگونه مثال ازادعای
بازسازی راه های کابل توسط دولت مجاهدين ياد آورشد وهم توسط يک جاسوس سابق سيا نوشته شده است ولی باز
هم افشا کننده ی حقايق تلخ يک دوره ئی ازتاريخ معاصرکشور مان محسوب ميشود .درکتاب گری شرون ادعا کرده
است که تقريبا ً مقدارپنج ميليون دالررا درمدت چهل روز به رهبران و مسوولين ائتالف شمال وقت پرداخته است .هر
چند ميدانيم و ميدانند که مبلغ فوق قطره ی ازبحر بيکران کمک های سيا به نوکران رنگارنگش درافغانستان هم
نميتواند باشد ولی بازهم به مصداق ،مشت نمونه خروار -ليست مفصلی را که کی از سيا از اين مبلغ چقدر گرفته است
در ذيل تقديم ميگردد:
 انجينرعارف که ازطرف گری شرون رئيس دفتراستخبارات ائتالف شمال معرفی شده است مبلغ پنجصد هزار دالردرشب بيست شش سپتمبردوهزاريک ,بازارک پنجشير
 قسيم فهيم ,يک ميليون دالربه تاريخ بيست هفت سپتمبردوهزاريک ,بازارک پنجشير سياف صد هزار دالربه تاريخ بيست نوسپتمبردوهزاريک گلبهارگری شرون جريان پرداخت پول به سياف را به تفصيل حکايت نموده مينويسد :زمانی که بسته های نوت صد دالری را
که قبالً در يک پالستيک شفاف پيچانيده بودم روی ميزی که دروسط اتاق جا داشت گذاشتم ،برعکس ديگر فرماندهان
ائتالف شمال که درلحظات اول کوشش ميکنند به پول تمايلی نشان ندهند ،سياف با يک حمله برق آسا پول را از روی
ميزبرداشت و برای مدت کوتاه با چشمان ازحدقه برآمده به آن خيره شد شايد هم ميخواست متيقن شود که چی چيزی را
دردردست گرفته است .بعداً به شدت آنرا به طرف يکی ازهمکارانش پرتاپ کرد.
انگارکه کچالوی داغی باشد و با يک لبخند به من نگاه نموده گفت :اين اولين باراست که ازکسی پول نقد قبول ميکنم.
( جمله اخيرسياف بی گمان گفتار شهزاده ترکی الفيصل رئيس سابق سازمان استخبارات سعودی را بخاطر مياورد که
زمانی گفته بود :هر گاهی که با سياف ويا ديگر فرماندهان افغان مالقات ميکردم قبل ازآغاز صحبت هميشه دفترچه چک
بانکی ام را دردست داشتم).
 انجينر عارف ,بيست دوهزار دالر به تاريخ اول اکتوبر ,دوهزاريک و ده هزاردالر به تاريخ دواکتوبربازارک پنجشير, انجينرعارف دوصدوپنجاه هزاردالر به تاريخ هفت اکتوبر بازارک پنجشير. قسيم فهيم ,يک ميليون ودوصد هزاردالر ،داکترعبدهللا ،دوصدو پنجاه هزاردالربه تاريخ هفده اکتوبردوهزاريک آستانهپنجشير.
 قوماندان عطا (فعالً والی بلخ) دوصدو پنجاه هزاردالر ( ,پول به فهيم داده شده است تا به قوماندان عطا فرستادهشود ).به تاريخ هفده اکتوبردوهزاريک,
گری شرون علت فرستادن پول به قوماندان عطا را قهربودن عطا با سيا بنابرپيوستن يک تيم ديگر( سی ای ای ) بنام
ستاره با دوستم درجنوب مزارشريف عنوان نموده مينويسد :احتمال درگيری قوماندان عطا با دوستم تا زمانی که يک تيم
سيا با دوستم بود ،برای ما سخت نگران کننده بود .من خواستم با ارسال پول به عطا مانع جنگ بين دوستم وقوماندان
عطا شوم وهم به نوعی واضح سازم که سيا با تمام فرمانده هان در يک مسافه قرار دارد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش  ۱۳۳صفحه يي را تحت عنوان «دستان خون آلود :فجايع گذشته دركابل و ميراث
بيعدالتي» طي تحقيق دوساله ومصاحبه با بيشتر از ۱٥۰نفرشاهد عيني و يا مطلع ازحوادث ترتيب داده است .اين
گزارش نه تنها افرادي را را بعنوان متهمين جنايات جنگي ذكر كرده ،چند پيشنهاد ارزنده اي براي دولت كرزي نيز ارائه
نموده است .گزارش ،تخطي هاي اين دوره را نتيجه اجتناب ناپذيرجنگها و اشتباهات ندانسته ،بلكه بيشتر نتيجه اعمال
غيرقانوني و چشم پوشي عمدي رهبران و فرماندهان گروه ها ميداند .اين سازمان ضمنا ً از دولت خواسته تا با اصالح
سيستم قضايي خود و تاسيس يك محكمه اختصاصي از قضات بين المللي و افغاني ،ازتالش هايي كه جهت محاكمه
جنايتكاران گذشته بعمل ميايد حمايت كند زيرا بقول آنان اگرعاملين جنايات گذشته مجازات نشوند احتمال زياد ميرود كه

مرتكب جنايات ديگري شوند .اين سازمان همچنان از دولت تقاضا دارد تاساختاري را جهت بررسي بركناري متهمين
حقوق بشر از مقامات دولتي روي دست گيرد زيرا امروز تمامي متهمين جنايات جنگي تحت نام آشتي ملي كامالً مصون
از مجازات بسر مي برند.
عكس العمل دولت به اين گزارش فقط اين بود كه آن را ناقص خواند كه گويا جنايات تمام دوره ها را دربرنمي گيرد.
همچنان بهانه هايي چون امنيت و ثبات و آشتي ملي و مشاركت ملي از جمله شگردهاي عوامفريبانه اي است كه بي
ميلي كامل دولت را براي به محاكمه كشاندن جنايتكاران نشان ميدهد .بفرض اگر دولت بخاطر برد تبليغاتي خود دربرابر
حريفان و ترساندن جنگساالران ،كه گويا نزد مردم و جهان دوسيه دارند تا پا ازگليم خود دراز نكنند ،اين گزارش را
جدي بگيرد ،نه مردم به آن باورمي كنند چون اين دولت را در وعده هايش ،درعزل و نصب كابينه وواليان بطور كامل
آزمايش كردند ،و نه هم جنگساالران براي خود تشويش راه ميدهند چون آنان هم دست خود را در دهان دولت به دقت
گشتانده و فهميده اند كه اين دولت در دهان خود چيزي بنام دندان ندارد تا جنگساالران را محكم گيرد و طي اين سالها
دولت را چنان مرعوب ساخته كه كوچكترين حركتي دربرابرآنان كرده نمي تواند.
پس قدرمسلم اينست كه دوسيه متهمين جنگي سالهاي سال دربا يگاني دولت وكميسيون مستقل حقوق بشرحفظ خواهد
شد تا خاك بخورد .برخورد منفعل دولت درمورد جنايتكاران جنگي سبب خواهد شد كه نامش بعنوان مدافع سرسخت
جنايتكاران جنگي در ذهن مردم و حافظه تاريخ با حروف برجسته نقش گردد.

