کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت سيزدهم – صباح »
اپوزسيون کرسي دار ،جنگساالروتفنگدار

دلم را يخ گرفت ازآه سردم
زمان لرزيد ازفرياد و دردم
شنيدم که وطن راچورکردند
سرشب تاسحرگاه گريه کردم.
حمله آمريکا در افغانستان منجر به رويکار آمدن جنگساالران و قوماندانهاى تنظيم هاي اسالمى
گرديد .نيروهائيکه درسالهاى نودودوتا نودوشش ،کشوررابه صحنه جنگهاى قومى ومذهبى تبديل
کردند .دهها هزارانسان بي گناه فقط به دليل تعلقات نژادى ولسانى توسط اين نيروها به فجيعترين
شکلى به قتل رسيدند .اکثريت قاطع آنانيکه امروززمام قدرت رابدست دارند ،به هرمعيار که بسنجى
در شمار جنايتکاران جنگى اند .بسيارى ازفرماندهان نامبرده پيش از حمله نظامى آمريکا ،فرارى و
يا غيرفعال بودند وآنانيکه درداخل بودند عمآل درمحاصره بودند .اين آمريکا بود که بارديگر با دادن
پول و اسلحه اينان رارويکارآورد .بنابراين نيروهاى که امروزغرب وآمريکا به اتکاى آنها گويا
ميخواهد دموکراسى را پياده کند ،بيشتر به شوخى ميماند تا واقعيت.
جنگ ساالر اصطالحي است كه آمريكا در مورد آن دسته ازفرماندهان محلي به كار مي برد كه
ازميل سالح ميخواهند زنده گي نمايند .هنگامي آمريكا تصميم گرفت عليه طالبان وارد جنگ شود به
تجهيز و تقويت آنهامبادرت ورزيد .تفنگداران جنگ ساالر بقاونفع خويش را درايجاد انار شيزم وبرهم
خورده گی وضع اجتماعی ديده ،ازهمين جهت پيوسته درصدد بی ثبات نگهداشتن ا وضاع تالش هاي
مذبوهانه مينمايد و سود خويش را فقط وفقط درحنگ وتفنگ مي بينند

آ نها به منظوراغوا وسرکوب مردم ،درتمام عرصه ها دست به اقدامات خائنانه و ماجراجويانه
ميزنند .دولت پروسه بنا م جمع آوري سالح را روي د ست گرفت که ميليون ها دالررا به بادفنا داد،
ولي درظاهرارقام هاي ارايه مي گردد که اميد واري هاي کاذبي را به مرد م نويد ميدهد .
افغانستان سرزمين دودوآتش باگذشت بيش ازيک دهه باوجود موجوديت صدوپنجاه هزارنظاميان
کشورهاي مختلف جنگ  ،فساد ،بي عدالتي  ،زورگويي ،بي بندوباري ،مردم آزاري  ،چپاولگري،
قوم ستيزي همچنان بيداد ميکند .ملت بادرنظرداشت ميلياردها دالرکمک جامعه بين المللي و پشتيباني
وحضور نظامي ،سياسي ،اقتصادي واجتماعي جامعه جهاني،انتظارات بيشتررا داشتندواما دولت
کرزي وائتالفيون تنظيمي وگروپي باکم کاري وروزگذراني عمآل همه رانااميد وسرخورده نموده اند.
مشکالت زيادی وجود داردوحتي بعضي مسايل نه تنها که کاهش نيافته بلکه بطور نگران کننده ی رو
به افزايش بوده اند .دولت درامرمبارزه با مواد مخدرتاکنون موفق نبوده و کشت و قاچاق مواد مخدر
همچنان رو به افزايش است .دولت گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر را ناديده گرفته و مي خواهد
که اين گزارش مهم به فراموشي کامل سپرده شود .نيروهای سياف ،گلبدين و مسعود ورباني هرکدام
برای سرکوب طرف مقابل ،از هيچ وسيله ای دريغ نمی کردند .کابل در ظرف چند روز به ويرانه ای
شباهت پيدا نمود که همه آن را به شهرهای بمباران شده ای بعد ازجنگ دوم جهانی تشبيه می نمودند.
از آسمان و زمين ،باران مرمی و راکت و هاوان می باريد .کابليان درخون فرزندانش غسل تعميد می
ديدند .کابل به فرمان باداران پاکستانی وايراني اين تنظيم ها می سوخت ورهبران بی توجه به اين
همه خونريزی و چور و چپاول ،همچنان سرگرم زدوخورد بودند ،بيش از  ۰۰۶۶۶کابلی را کشتند،
بر زنان و دختران و پسران تجاوز نمودند ،گوش و بينی مردم را بريدند و بر فرق شان ميخ کوبيدند،
اين همه خون ريخته شده وقتل وغارت و بی ناموسی ،چرت رهبران تنظيم ها را خراب نکرد و
زمانی که طالبان برای تِوبيخ شان به کابل هجوم آوردند ،دو پا داشتند و دو پای ديگر قرض نموده
وباچهارپا به پنجشير فرار نمودند.
زمانی که دوباره با کمک ناتو ،حمايت آمريکاودرپناه بی  ۰۵به کابل يورش آوردند ،در پست های
حساس و کليدی دولت جابجا شدند وسالهاي خون وجنايت را در خاطره های مردم زنده کردند و
برای اينکه جنايت های شان را از اذهان مردم زدوده باشند ،هشتم ثور را به عنوان جشن پيروزی
جهاد نامگذاری نمودند و برای اين کار همه ساله مليون ها دالر را خرج مصارف جشن می نمايند و
با چشمان کلوخی و وجدان های يخزده به نظاره ويرانی هايی می نشينند که خود عامل آن بوده اند.
رهبران تنظيم های هشت ثوری چنان بی چشم و حقير اند که برای رسيدن به پست و چوکی حاضر به
هر نوع معامله و پستی اند.

جنايتکاران که درحدود شصت وپنج تاهشتاد هزارانسان بي گناه وبي دفاع را بخاک وخون کشانده
وکابل زيبارابه ويرانه وشهر را به شهرارواح تبديل نمودند .اعطاي رتبه هاي بزرگ نظامي به
اشخاصي که ازسواد اولي ،ازتعليمات عسکري ،از حداقل فهم سياسي هيچگونه آگاهي ندارند  .اعطاي
القاب ها ،نشانها و مدالها به اشخاص که جزخيانت وجنايت درحق مردم وکشورکارنامه ديگري باخود
ندارند .تعيين و تقرري افراد بي سواد و کم سواد ،قاتل و آدم کش ،دزد و قاچاقچي ،سالحدار و جنگ
ساالر ...در پست هاي مهم دولتي .متاسفانه درجمع معاونين وکابينه نه تنها نماينده واقعي ملت حضور
ندارد بلکه پستهاي معاونيت هاي رياست جمهوري ادارات استخباراتي وچوکي هاي کليدي را
دروزارت دفاع بين ياران تنظيمي ديروز تقسيم ميشود  .ماديديم که ريس دوات دركابينه هاي خويش
توجه زيادى به جنگ ساالران كرد .برخى مى گويند كه كرزى سال هاحكومت برکشور اكنون ديگر
فرصتى براى جلب اعتماد عمومى ندارد .به همين دليل اكنون مردم منتظرند كه ببينند عاقبت دولت با
ا ينهمه تفنگ داران که دروزارتخانه هاي دفاع  ،داخله ورياست عمومي امنيت ملي لميده اند  ،به کجا
کشانده خواهد شد .
درگيري و بي نظمي ها نشان مي دهد که امنيت ،روز به روز خراب تر شده مي رود .بديهي است که
اگر دولت به حل اين مشکل اساسي فايق آمده نتواند ،در تطبيق پروسه هاي بازسازی و نوسازی ،به
کاميابي نخواهد رسيد .در کشوري که تمام زير ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي آن ،در دوران
جنگ سي ساله تخريب شده و مردم اين کشور ،براي قادر شدن به گذران زندگي آبرومندانهء خويش،
نياز شديد به کار در راستاي باز سازي دارند؛ امنيت و سرزنش سران روزگزران دولت ضرورت
شماره اول به حساب مي آيد.
در صورتيکه اين مشکالت بطورعاجل مرفوع نگردد بسيار مشکل خواهد بود تا حرکت هاي الزم
ديگر ،در عرصه هاي باز سازي و احياي مجدد و قادر ساختن مردم به پيداواري ضروري ،صورت
بگيرد .اين چوکی پرست که برای بيش ازده سال تمام ،برچوکی چسپيده و برای حفظ آن هزاران
انسان بی گناه راکشته اند ،اکنون از ناامنی و فساد اداری در افغانستان حرف می زند .در زمان
حاکميت ربانی ومسعود ،کابل در آتش سوخت و دزدان مسلحش مردم را به تماشای رقص بسمل
نشاندند ،بر دختران پاکدامن تجاوز نمودند ،چشمها را کشيدند و گوش و بينی بريدند .کرزي مطمين
باشد که تداوم حاکميت جنگ ساالران ختم دولت وي خواهد بود .تعدد و تداوم اختطاف ها ،سرقت ها،
قتلها ،انفجارات و انواع بی امنی ها در کشور واقعيت تلخی است که از سپيده دم دولت موقت آغاز
شده ،در دولت انتقالی تشديد و در دولت انتخابی به اوج خود رسيده است.

ادامه خشونت عليه زنان ،حوادث بيشمارتجاوز ،تهد يد و ازدواج اجباري توسط افراد مسلح  ،افزايش
بي سابقه خود كشي و خو د سوزي زنان ،تهديد فاميلها تا د ختران خود را به مكتب نفرستند ،سوزاند
ن مكاتب دخترانه ،احساس ناامني زنان در كار بيرون از خانه ،افزايش زنان و بيوههايي كه چارهاي
جز گدايي و روي آوردن به فحشا ندارند و ...هم اكنون دهها هزار ميل سالح نزد گروپ هاي مسلح
وجود دارد كه عامل نا امني در كل كشور هستند.
اگر سالح جمع اوري شده باشد ،پس اينهمه زورگويي ،درگيري ،قتل و جنايت چگونه اتفاق ميافتند.
همين حاال تنظيم هاي حزب گلبدين ،جمعيت رباني ،شوراي نظار ،اتحاد سياف  ،وحدت اكبري،
حركت هاي اسالمي و  ...كامالً مسلح بوده ،واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هر يك دهها ميل سالح
در اختيار دارند .سرگروپ ها و بعضي ازفرماندهان و مسووالن اين تنظيم ها در دولت نيز شركت
داشته ولي سالحكوت هاي خود را حفظ كرده اند .جنگساالران قاتل با استخراج  ،قاچاق و فروش

سنگهاي قيمتي مانند لعل و الجورد بدخشان و زمرد پجشير و ساير احجار کريمه سال هاشد که بي
شرمانه و خبيثانه به اين دزدي خويش ادامه ميدهند .
اينها با قاچاق الجورد و زمرد به سرمايه هنگفت دست يافتند  .اما از آنجايی که هنوز هم هزاران
مشکل از فقر اقتصادی تا گرسنگی ،تهيدستی ،خشکسالی ،آوارگی و مهاجرت های درونمرزی و
بيرونمرزی موج فزاينده داشته و رنجهای بيکران مردم همچنان ادامه دارد ،با تاسف مردم مجال آن
را به اين زودی نخواهند يافت تا قاچا قبران اموال عامه و مخصوصا ً رهزنان و چپاولگران آثار
قيمتي و معادن کشور را به استنطاق بکشند و از آنها حساب بگيرند .از يکطرف با سوء استفاده از
شرايط جنگ و دشواری های جاری مملکت و از سوی ديگر با استناد بر اينکه درافغانستان هنوز نيز
دولت مرکزی و مسلط بر اوضاع سراسری وجود ندارد ،آنها باز هم به همان اشتهای سابقه دارايی
عامه را مانند گذشته حيف و ميل نموده وبه حسابهای جاری و پس انداز در بانکهای شرق و غرب
افزودند  .تعدادي ازمقامات بلند پايه کنوني نمايندگي فروش اين سرمايه ملي را تا چند قبل در
کشورهاي غربي بعهده داشته و با استقرار دولت کرزي با ديده درايي و بي حيايي صاحب کرسي و
مقام گرديدند  .و هنوز که هنوز است اينها با فکر آرام به اين وظيفه ننگين يعني دزدي و قاچاق
سرمايه ملي ادامه ميدهند .
که بخاطردارد که رسول سياف ،سيد منصورنادري  ،يونس قانوني ،محمد اکبري ،قوماندان حضرت
علي  ،سالم راکتي ،صالح الدين رباني ،مال تاج محمد مجاهد ،فضل کريم ايماق  ،قوماندان پيرم قل ،
قوماندان علم ( سياه )آزادي  ،امير اللى  ،عبدالقيوم كرزى  ،محمد عارف نورزی ،اسحق رهگذر...
ازتريبون پارلمان  ،روزي بخاطردرد ومصيبت بي پايان ملت  ،چوروچپاولگري تفنگداران
جنگساالردهن بازکرده باشند وحرفي رابه زبان آورده باشند.؟؟؟
مردم مظلوم ،خسته ازجنگ وتاراج شده ،می گويند که خانه های بزرگ با زرق و آسمانخراش هاي
مجلل درپايتخت وواليات نمونه انکارناپذير فساد اداری وچپاولگري ملي در دولت می باشد وقصرهای
شاهانه وچند منزله با تزهينات خيره کننده درکشور بنام قصرهای چوروچپاول ياد می شوند و به نظر
مردم کسانی مالک اين قصرها اند که درجنايات و فساد اداری دست دارند .اکثريت اين خانه ها در
شيرپور اعمار شده اند ،که مردم آن راشيرچور وچورپورمسما نموده اند .غصب زمين ها واعمار
خانه های مجلل و بلند منزل ها به گفته مردم  ،تيشه طالبان را دسته می دهد و آنها مردم را تشويق
می کنند که از چنين يک حکومت فاسد متنفرباشند .ثروتمند شدن تعداد فساد پيشه وچپاولگر از
يکجانب و حاکميت شرکت های امنيتی و انجوهاي داخلي وخارجی شرايط را برای مردم ناممکن
ساخته است ،داشتن خانه شخصی برای مردم امکان پذير نيست ،زيرا نرخ خانه ها بيش از حد بلند
رفته است.

باوجود همه اين فساد وخيانت ونظربه شكايات وارثين قربانيان جنگي ٫راپور هاي بيشمار و
مكرركميته حقوق بشرکه خاطرنشان مينمايد ،جنايكاران جنگي و تفنگساالران و آناني كه طي ساليان
درازبا قدرت تفنگ ازهيچ نوع زورگوهي وظلم ومردم ازاري چوروچپاول وحتي كشتار
ملت ابا نورزيده اند درپستهاي دولتي لميده ودرقدرت شريک اند .اينان با قتل عام مردم مظلوم ،
راکتباران شهرکابل وواليات  ٫محاصره اقتصادي شهرها ،راه گيري  ،بي عفتي وتجاوز به ناموس
مردم  ،فروش هزاران از خانم بيوه وبي پناه به اعراب براي پول و ثروت  ،تخريب شهرزيباي كا بل
وشهادت مظلومانه شصت وپنج تاهشتاد هزار اهالي بي دفاع اين شهر ،ميخ كو بيدنها ،سينه بريدنها ،
درکانتينرسوختاندنها ،تيزاب پاشي ها ،چهارميخ کشيدنها ،رقص مرده ولواطت اطفال معصوم مظلوم
وصدها جنايات ديگر ،دولت بايد براي تامين عدالت اجتماعي هريك ازجنايتکاران رابخاطرخيا نتها
وجنايات كه انجام داده اند  ،مورد پيگردعد لي وقضايي قرارميداده وبرعکس باپيشکش نمودن پول
وقدرت  ،سرنوشت مردم مصيبت ديده رابه چنگال خون آلوده انان سپرده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش  ٣١١صفحه يي را تحت عنوان «دستان خون آلود -فجايع
گذشته در كابل و ميراث بيعدالتي» طي و مصاحبه با بيشتر از  ٣٥۶نفر شاهد عيني و يا مطلع از
حوادث 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 ناپذير جنگها و اشتباهات ندانسته ،بلكه بيشتر نتيجه اعمال غير قانوني و چشم پوشي
عمدي رهبران و فرماندهان گروه ها ميداند .اين سازمان ضمنا ً از دولت افغانستان خواسته تا با
اصالح سيستم قضايي خود و تاسيس يك محكمه اختصاصي از قضات بين المللي و افغاني ،از تالش
هايي كه جهت محاكمه جنايتكاران گذشته بعمل ميايد حمايت كند زيرا بقول آنان اگر عاملين جنايات
گذشته مجازات نشوند احتمال زياد ميرود كه مرتكب جنايات ديگري شوند .اين سازمان همچنان از
دولت تقاضا دارد تا ساختاري 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 كرزي به اين گزارش فقط اين بود كه آن را ناقص خواند كه گويا
جنايات تمام دوره ها را در بر نمي گيرد .ه
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 كرزي بخاطر برد تبليغاتي خود در برابر حريفان و ترساندن جنگساالران ،كه گويا نزد مردم و
جهان دوسيه دارند تا پا از گليم خود دراز نكنند ،اين گزارش را جدي بگيرد ،نه مردم به آن باور مي
كنند چون اين دولت را در وعده هايش ،در عزل و نصب كابينه و واليان بطور كامل آزمايش كردند،

و نه هم جنگساالران براي خود تشويش راه ميدهند چون آنان هم دست خود را در دهان دولت كرزي
به دقت گشتانده و فهميده اند كه اين دولت در دهان خود چيزي بنام دندان ندارد تا جنگساالران را
محكم گيرد و طي بيشتر از سه سال اين دولت را چنان مرعوب ساخته كه كوچكترين حركتي در
برابر آنان كرده نمي تواند.
پس قدر مسلم اينست كه دوسيه متهمين جنگي سالهاي سال در با يگاني دولت و كميسيون مستقل حقوق
بشر حفظ خواهد شد تا خاك بخورد .برخورد منفعل کرزي درمورد جنايتكاران جنگي سبب خواهد شد
كه نامش بعنوان مدافع سرسخت جنايتكاران جنگي در ذهن مردم و حافظه تاريخ با حروف برجسته
نقش گردد.
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