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 Political  سياسی

  
  عبدالحی واحدی 
  ٢٠٠٨کابل، اکتوبر  

  
  

   و حال اسف انگيز مردمجنگساالران
  

 :لطفأ به اخبار زير توجه کنيد
دسته جمعی به يک دخترک   نفرپنج اهفته قبل ب در سرپل بود، چندو متحد دوستم  کمال عرب بزرگترين جنگساالر •

 . ساله تجاوز جنسی نمودند که کنون در کابل زير تحقيق است١٢
پسر پاينده وکيل شوری از سرپل با يک همراه خود يک دخترک خورد سال را توسط يک زن به بهانه اخذ مواد  •

وکيل با موقعيت رسمی . دوست خود بر وی تجاوز جنسی کردندخوراکه کمکی به محل ديگری برده تا پسر وکيل با 
ولی بنا بر تالش رقبای . اف شودع ساله ساخت تا از مجازات م١٦که دارد برای پسر باالتر از بيست ساله خود تذکره 

 .استرفته اش قضيه افشاء و بجرم آن زير تحقيق 
ومين فرد نيرومند از لحاظ نظامی در مزار ميباشد در ايشان خالد مسئول امنيت مقام واليت مزار که بعد از عطا د •

 در ولسوالی بلخ واليت مزار در خانه دختری که با وی قصد عروسی داشت ٢٠٠٨  جوالی٢٠کنار فجايع ديگر در 
ولی دختر و پدرش به آن رضايت نداشتند داخل شده، پدر دختر را به ضرب تفنگچه به قتل رسانيده و بر دختر تجاوز 

عطا با وی کنون مشکالت د ، زيرا کند نه فاميل دختر از ترس جان اعتراض و نه عطا عليه آن اقدام می. دجنسی کر
 ،زادیآ علم .)در اوايل جوالی خالد قصد کشتن عطارا داشت که موفق نشد و قصه آن طوالنی است(يگری دارد 

 .الد استمعروف به علم سياه بزرگترين جنگساالر مزار و عضو شوری ملی نيز عقب خ
وی . در ماه جوالی حدود دو هزار نفر در سمنگان عليه احمد خا ن دست به تظاهرات زده خواستار محکمه وی شدند •

زمامدار سمنگان او .  اول با جمعيت بعد با دوستم و اخيرا با اکبر بای رفت است کهبزرگترين جنگ ساالر سمنگان
وی متهم به قتل سيستماتيک افراد صاحب نفوذ وده ها .  است عضو شوری ملی شده،بود و بعد از تشکيل شوری

در مخالفت با دوستم از افغانستان فرار . اکبر بای ترکمن ومتحد دوستم بود( .جنايات که هر روزه انجام ميدهد، ميباشد
ی را و.  مواد مخدر در زندان بودچی قاچاق ودر آمريکا بيشتر از ده سال را بحيث مجرم جنايی. و به آمريکا رفت

وی را در راس شوری ترکمن تباران افغانستان قرار داند تا .  کندگیدوباره به افغانستان آوردند تا عليه دوستم ايستاد
کشمکش های شبرغان در سال گذشته و قتل دهها بيگناه و کشمکش . ترکمن ها را از دوستم جدا و عقب وی آورند

م اکبر بای را اختطاف ولت وکوب کرد و جبار ثابت از اکبر بای دوستم در کابل که دوست های اخير ميان اکبربای و
 را گرفتار او با حمايت ترکيه از دوستم ، حکومت نتوانست که اما. دفاع و دوستم را از موقفش سبکدوش اعالن کرد

از اکبر ده اهمه ناشی از استف) کابل آمدبه معاون وزير خارجه ترکيه شخصا برای مداخله و حمايت از دوستم ( کند
 .بای عليه دوستم است

 است که عامل آن تنها نيروهای جهادی سابقه عمدتا وابستگان تورن هدر هرات وضع به آتشفشان در حال انفجارشبي •
روزی نيست که کسی اختطاف . نا امنی و اختطاف هاست بزرگترين مشکل مردم در کنار فقر وبيکاری،. اسمعيل اند

نامبرده يک . اگست اختطاف شده ١٥در فر بنام حاجی قادر غوريانی است که موضوع جالب اختطاف يک ن. نشود
در غوريان موتر فروشی شته و و حدود پنجاه نفر مسلح دااست ) کلی از پودر هيروهين( قاچاق بر معروف کريستال 

 از سر وی را. د چند تعمير بلند منزل در شهرهرات و شهرک مهاجرين هرات بنام شهرک شيدايی داراو. دارد
اما .  دو روز آزاد شد ازاز وی پنجاه مليون تومان پول خواسته بودند که پول را داد و بعد. زمينش در شهرک بوده اند

به غوريان برده است و از ايشان تقاضای يکصد  وی توسط افراد مسلح خود سه نفر از همان ربايندگان را گرفته و
 جالب ،خبر دارداز موضوع  دولت هم .سه نفر را می کشد  را ندهند هرميليون تومان کرده است و گفته اگر اين پول
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لين امنيتی ملی هرات نصف کرديم و آنها پول را پس ؤاين جاست که اختطاف گران وی گفته اند که ما پول را با مس
خانه حاجی که اما طرف حاضر به معامله نيست قرار معلوم .می دهند و ما پولی را که از تو گرفته ايم پس می دهيم 

 .قادر توسط پنجاه نفر محافظت می شود نيروهای امنيتی تا فعال در سکوت اند
بيرون شدن دوباره سالح  .يکی از نگرانی های اساسی مردم هرات ناشی ازهمين فساد و بی ادارگی نظام حاکم است •

به  و  دست نشاندهتوسط گروپهای مسلح سابقه در سطح و لسوالی ها و نواحی پانزده گانه شهر و بی تفاوتی دولت
 درهر .جامعه جهانی در قبال اين امر است که دامنه دزدی و اختطاف و غارت گری را افزايش داده استاصطالح 

اضافه از هزارها ميل اسلحه در خانه ها وجود دارد و گروپ های جهادی ناحيه صدها ميل سالح و در هر ولسوالی 
 .سابقه فقط کارشان فروش اسلحه است

 دولت از ايشان خواسته . تجار و سرمايه دارها بسيار شکايت داشتندهباال گرفتها بيشتر امنی  طی يکسال که دامنه نا •
و سرمايه دار هرات که زير نظر رياست اطاق های  تجاردر اين راستا اتحاديه .  بگيرندشانکه امنيت خود را خود

 دالر عضو ٢٥٠ هر کس که بخواهد جواز حمل سالح برای محافظت از خود را بگيرد با پرداخت ،تجارت است
 وی ميتواند جواز پنج الی ده .اتحاديه می شود و بعدًا رياست اطاق تجارت او را به قوماندانی امنيه معرفی می کند

در بازار مراکز فروش اسلحه توسط همان قوماندان ها . اما سالح را بايد خودش تهيه کند. را اخذ نمايد ميل سالح 
 ."کنند ما کاری نداريم ما تنها اجازه حمل سالح ميدهيم  سالح از کجا میاينکه آنها: "گويد پليس می. اس

محافظ چند نفر مسلح استخدام می کند و با پيدا از آن تاريخ به بعد هر دزدی در بدل پول جواز تجارت می گيرد و بنام  •
مثال غالم فاروق . کردن مشروعيت با افراد مسلح خود دست به سرقت و اختطاف و ساير اعمال جنايی می زند

 و در بدل رهايی وی پنجصد ، اختطاف نموده٢٠٠٨  کسيکه فعال حاجی نصرالدين مهمند را در آخر جوالی-سينانی 
 اسماعيل است که بعد از انحالل نظم جهادی با صدها ميل سالح سابق تورن از قوماندانهای ا-هزار دالر خواسته 

 .ار می کند و اختطاف هم می کندذآزاد گشت و گ او .متواری شد اما فعال جواز تجارت گرفته و ده نفر مسلح دارد
هر کدام قاچاق و فروش اسلحه و دولت با اين روش صدها نفر و گروپ را بنام تجار و سرمايه دار مسلح ساخته و 

موسی . اختطاف راانجام ميدهند و اينها اکثرا با طالبان زيرکوه اطراف غوريان و بادغيس و هلمند هم ارتباط دارند
و خود شخص والی   جهادی سابقه و آمر امنيت، آمرحقوق مولوی خداداد–مدير استخبارات قوماندانی سرور يکدست 

زن و مرد هرات فرياد ميزنند و همه شواهد مبنی به دست افراد مشخص و تثبيت  .ا اندهرات مسئول همه اختطاف ه
ولی آنها می گويند شما فعال پول بدهيد و نفر خود  .کنند و به حکام هرات شکايت می کنند شده در جنايات را ارائه می

.  معلوم الحال هم تا حال دستگير نشدهولی يک نفر از اين افراد. را آزاد کنيد بعدَا ما آنها را پيگيری می نماييم
لين امنيتی نمی ؤمس .همدستی اينها با اين اختطاف ها حتی در مطبوعات مستقيم پخش شده ولی همه سکوت کرده اند

طاف ها توسط نجيب اهللا تاکثر اين اخ. خواهند به قضيه اختطاف جواب بدهند چون خودشان در پشت اين قضيه اند
ندانی امنيه صورت می گيرد و ا سخنگوی قوم"نيک زاد " و رضا خواهر زاده"دستيک  "خواهر زاده سرور

اين افراد بارها توسط شاهدان عينی در هنگام اختطاف . سهراب و شيراحمد شوره خانه از همکاران اين دارودسته اند
يروهای مسلح گشت و نجيب کور برادر زاده سرور با موتر پليس و گاهی با موتر شخصی با ن .افراد ديده شده اند

 .گزار می کند
 جهادی د نشانه کار که کأل شودده ها صفحه از اين فکتها نوشتهساير واليات نيز وضع بسيار بد است و می شود که در 

 تقاطع  زيرهمانگونه که مردم در جنوب وغرب در. های سابقه است که به استخوان مردم هر روز بيشتر فشرده ميشود
 در  اند کهنيرو ها ی سياه ، وابسته ومزدور در واقع همين .رنج ميبرندها دولتی ها و خارجی و  طالبانجنگ آتش 

شمال در نيرو های متجاوز . در جنوب و شرق می جنگند تا بهانه ای برای تجاوزگران خارجی بدهنددولت با مخالف 
قوت های امريکا و ناتو می . نشودکشور ايتالف شمال را بنام موافق دولت به مزدوری گرفته تا آتش جنگ خاموش 

توانند، با حفظ اين حالت برای اهداف اصلی خود که اهداف استراتيژيک و بسيار بزرگتر از گستره افغانستان است، 
 بنا برآن آنها با جنگساالران می سازند و بر مردم می تازند و آگاهانه نمی خواهند از حال زار مردم چيزی .تالش کنند

 .بدانند


