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 وقتی حکومت 
 به قاتل مردم خود تبدیل میشود

 
 

بین المللی، حکومتی و غیر حکومتی ی بی تفاوتی صد ها سازمان ملی، در فضا کشور استخوان سوز جاری گجن

ی این نبرد نزدیک است ریکارد جنایات گحجم جنایات جن .یردگهر روز از مردم ما قربانی می حقوق بشرمدعی دفاع 

بال نابودی دنه ب گازه جنقربانیان ت تهاجم شوروی به افغانستان و یا جنایات اسرائیل در حق مردم فلسطین را بشکند.

 اطفال، زنان و مردم ملکی است. ل والیت کنړگدر ولسوالی شی دربست یک قریه

 دو جناح داخلی و خارجی دارد.  جاری در افغانستان گجن

تون های دو پش گبزر ۀساید که کتلشبه ژنو گبه عاملین افغانی این جنداشت مختصر مکث کوتائی نویسنده درین یاد

ر در افغانستان در محتوای گی قوای اشغالگتوجه به جنایات جن اندازد.  رفته است میگطرف خط دیورند را نشانه 

 امهیچ مرجع بازخواستی به یخن کاکا سعجالتاً دست  تغییر در نظام تقسیم قدرت در سطح بین المللی باید مطرح شود.

  رسد. نمی ،د زده راهی استگخالق سیاسی به لارزش ها را در عرصه حقوق و اکه با غرور 

به این سو از طریق نوشته ها و مرکه ها به کرات به این مطلب که قتل عام پشتون ها در  2001از سال  نویسنده

 وجدانبه آدرس  و در عین حال بی نتیجه نال های هوشدار دهندهگدارد، سی ررأس اجندای ستراتژیست های غربی قرا

  .استفرستاده و نیمه بیدار بیدار  ،های خفته

از کشتار  ملموس ۀدستیابی به نتیج به قصد کنترول بر اوضاع و نهایتاً ائتالف نظامی بین المللی به رهبری امریکا 

 . از جمله : مورد استفاده قرار داده استرا  شیوه ینچند ،کتلوی

 زمینه سازی اختالفات قومی 

 وابسته به تنظیم ها ن توسط باند های اجیرآ و اکمال خأل ناشی از وی ملیارد ۀهای با تجربانحالل کدر 

 حفظ یک اردوی ضعیف، تحت کنترول و فاقد سالح ثقیله تهاجمی 

 ایجاد ملیشیای محلی، پولیس محلی و انتقال داعش از سوریه و عراق به افغانستان 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Osman_r_taraki_tadaaie_yak_khaatera.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Osman_r_taraki_tadaaie_yak_khaatera.pdf


  
 

 

 3از 2

 تحت کنترول با طالبان گی کشیدن جنگبه فرسایند 

 ی نزاع قومی در بطن نظام حکومتیایجاد زمینه ها 

 قوای مهاجم.منافع  مداخله در عزل و نصب موره های حساس در نظام به منظور اطمینان از وفاداری آن به حفظ 

توسعه  ۀنبیشتر روی زمی افغانستان، گدر جن شده رفتهگکار ه قوای ائتالف نظامی بین المللی از انبوه تکتیک های ب

ی های قومی از زمان تهاجم شوروی به افغانستان استوار باقی گتهداب کشیدعات قومی حساب کرده است. چه مناز

 .رفتگ باید روی آن کار بیشتر صورت می که می مانده بود

 داد. شکل را سهمیه قومی  بر مبتنی نظام ،كانفرانس بن روی همین تهداب

 در حاشیه لغزید. بر مبنای صالحیت مسلکی های حکومتی تقسیمات کرسی

کوچه و بازار در عمق تشکیالت حکومتی راه  ، فیسبوک،از سطح مطبوعات، مدیابعد از کانفرانس بن جدال قومی 

، ان های امنیتی از جمله اردوگاور عصبیت های قومی در ۀرخن .یافت. جنبه رسمی، تشکیالتی و سازمانی اختیار کرد

ش های رایگنفوذ  . کردتصفیه قومی بدل  خطرناک افزاربه  نظامی گو برساز به دلیل دسترسی به وزارت دفاع را 

 .قرار دادال ؤزیر س را مراتب اردو  ۀقومی سلسل

کثیف  ۀوت های مغرض خارجی در بطن آن نطفاست که  ق گقوای مسلح  امروز افغانستان محصول چهل سال جن

 را جا داده اند. عصبیت قومی 

یرون توان ب ی اردوی افغانستان در طی هفده سال علیه مردم است، نمیگجنایات جن ۀسلسلل را که گی شیگجنایت جن

 از پروسه تصفیه قومی که قوای ائتالف در رأس آن قرار دارد ارزیابی کرد.

 ال :ؤرویم به طرح دو س ل میگبعد ازین همه انزجار و تأسف از جنایت مرتکب شده در شی

o ی را به کریدت وطن پرستی گجنایات جنقرار دارد و  ر گقوای اشغال تحت فرمان که یک اردوی اجیر آیا

 ؟ خود حساب میکند، میتواند در افغانستان آینده داشته باشد

o عمومی  قوماندانناه خود توسط اردوی اجیر استیم، نقش گوطنان بیکشتار هم ۀوقتی ما شاهد بیچاره و بیوسیل

ما میدانیم که  قوای  ظاهراً  ؟شود ه اردوی تحت فرمان چه میی بالوسیلگقوای مسلح در ارتکاب جنایات جن

 تلقب تشریفاتی اس مسلح شود و قوماندان عالی قوای مسلح افغانستان از مرجع غیر افغانی سوق و اداره می

. اما قانون باری که نافذ رفته استگمورد استفاده قرار مقام اداری فاقد اتوریته یک  خاطرکه برای ارضای 

 جبراً و قهراً باید تطبیق شود.  .و کار ندارد ظواهر و تشریفات سر شد، به

مله فرض کنیم ولسمشر در بیان این ج«. من قوماندان قوای مسلح افغانستان استم » فته است که گولسمشر به تکرار 

 .ندارد صالحیت صدور امر و نهی را باالی اردو ولسمشرچه همه میدانیم که . به عادت همیشګی شوخی کرده است

وی  از جنایات ارتکاب شده توسط قوای مسلح  ازصالحیت قومانده باالی اردو را بوی سپرده است  قانون اما باریکه

را به  نامبرده ،من میترسم ازینکه در آینده کدام چپه شاخ که به شیوه شوخی ولسمشر آشنا نباشد. بازخواست میکند

 د.( مورد بازخواست قرار بدهیگجنایات جنناه ناکرده )گبه  «نستان استممن قوماندان قوای مسلح افغا»استناد عبارت 
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 یلهیت بالوسجناارتکاب یری از گصالحیت جلو توان صدور امر و نهی و در صورتیکهکه ال ؤساین وی را در برابر 

 قرار بدهد.  ؟مسلح را نداشتی چرا استعفأ نکردیقوای 

ل گجنایت شی ناه تبدیل شده است.گاخص اردوی اجیر به قاتل مردم بی صورته کومت افغانستان و ب! حبه همه حال

  استمرار خواهد یافت. جنایات مشابه با دوام عمر حکومت با تأسف که نه اولین است و نه هم آخرین خواهد بود.

 «پایان»
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