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  حشمت اهللا آروين  
 
 
  

  کرسی نشينان جنايت می آفرينند
  
 ! متحد و سازمان دفاع از حقوق بشر سازمان مللیشاللتمأب سرمنج

 افغانستان که دست کشور های مداخله گر همسايه  به خصوص یاسي سهنجار و اوضاع نا بحران شما از
شده به طرفداری يکا که درطی سه دهه جنگ اعالم نا رهبری امراکستان و برخی از کشورهای غربی بهپ

ت افگن درآن دخيل  بوده واست ، اطالعات دقيق وموثق را درزمينه به مجاهدين و بعدأ از گروه طالبان دهش
دشمنان انسان و انسانيت  ميخواهند دست نشانده گان مستبد وتروريستها را که دست آنها باهزارها .دست داريد

م سياسی جنايت و افعال  نا مشروع  وناجايزآلوده ميباشد، خالف اراده ملت مظلوم  افغانستان در مسند قدرت نظا
ا گرچه هفت سال قبل از امروز  با تائيد سازمان ملل متحد ..افغانستان بازهم جاگزين و حاکم  سازند و يا ساختند 

و جامعه ای جهانی دولت ائتالفی با شرکت همه گروه های جهادی  و سياسی با زعامت آقای کرزی که بعد از 
مظلوم وعذاب ديده افغان از بدو تاسيس دولت اظهارستايش ملت . فيصله کنفرانس بن آلمان تشکيل و به وجود آمد

خوشی نمودند، که گويا ابرسياه ظلم و استبداد طالبان و پاکستانی های متجاوزبرای هميش پاره پاره وآفتاب  و
اما افسوس که جای طالبان پکول ، . سعادت شان طلوع و به دوره سياه طالبان مستبد جنايتکار خاتمه بخشيده شد

 .  ، پيراهن و تنبان پوش و  ريش دار را،  طالبان دريشی و نکتائی پوش با آرايش سرخی و سفيده گرفتلنگی
دهشت  ی  هاستيرور تبه وسيله سازمان جهنمی  درطی سه دهه افغانستانعليه ملت مظلوم ناشده م اعالجنگ

 پاکستان و يت  وسر سپردگی حکومت  هدا باورندي خط دی از آنسونام مال و طالب ، کهه  بافگن قالبی و نام نهاد
 برهم ی برا با حمايت عرب ها و کشور های غربی به خصوص انگليس و امريکا  شکل گيری و ،یآ. اس.یآ

 ، درمنطقه وجهان سازمان دهی ميشود، وضعيت سياسی وثبات  را در منطقه و جهان پيچيده تيزدن صلح و امن
ه دهه جنگ ،  افغانستان بيش از چهارميليون کشته ، معلول و درطی همين  س.  تروبه مخاطره مواجع ساخت 

شهرها و قصبات ، روستا ها و ده هات آن کامأل ويران وبه خرابه های شهر وحشت مبدل  . معيوب قربانی داد
بيش ازده  ميليون انسان بيگناه و مظلوم که درعزت وقاروشرف زندگی ميکردند دراثرتجاوز مذبوحانه . شد

تجاوز نابخرد خانه و کاشانه ای شانرا از دست دادند ، با سرگردانی و تحمل با صد ها مشکل و جنگجويان م
مصيبت روزگارتاريخی، روی به آوره گی آوردند ، راه هجرت ومهاجرت را به سوی کشور های شرق وغرب 

گنجينه های مواشی ، باغها وجنگالت ، کشت وزراعت ، آثار و. ، امريکا و ديگر کشورها در پيش گرفتند
لوازم تجهيزات وزارت دفاع . گرنبهای تاريخ افغانستان کامأل تخريب و منهدم شد، وتعداد زياد آن به سرقت رفت
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ملی افغانستان عبارت از تانک ، توپ و طياره های جنگی وطيارهای  مسافرتی آريانا و باختر الوتنه  وغيره  به 
حتی توپ وتانک .  قسمت  زياد از آنها به پاکستان انتقال يافتوسيله گروه های متخاصم جهادی نيست ونابود و 

های زرهدار ، طيارات و موترهای که همه ای اينها دراثر جنگ تخريب والشه های آن به ميدان جنگ باقيمانده 
 همچنان پايه های آهنی برق که درحاشيه  سرک های. بود ، توسط پاکستانيها سرقت و به پاکستان انتقال داده شد

شهر کابل قرار داشت با سيم های آن که درجهت سرويس های برقی شهری اعمار ولين دوانی شده بود  به 
آثار تاريخی و موزيم کابل بنا به . شمول موتر های ملی بس وموترهای اطفائيه به پاکستان به غارت برده شد

با ادامه اين پروسه به صد ها هزار اموال  .دستور نصراهللا بابروبی نظيربوتو تاراج و به خانه ای آنها انتقال يافت
وسيله جنگجويان  رهبران فاسد پاکستان سرقت و از آنجا به کشورهای شرق و ه ديگر بها دار منقول افغانستان ب

گونه اينکه تفرقه بياندازو حکومت کن ه گذشته ازاينهم حتی اتحاد و اتفاق بين االفغانی را ب. فروش رسيده غرب ب
امروز ملت مستعضف افغانستان بيشتر در آتش تضاد های قومی و زبانی ميسوزند که . ه نماندندبی صدمهم ، 

با تأسف نسبت به اينکه خردمنشانه و عاقالنه . گرفته نشود ، در حال  خاکستر شدن هستند دانهاگرجلوآن خرد من
 گرايی و زبان سازی روی آورده نديشند و فکرکنند ، بنا به تحريک دشمنان به ايدئولوژی قومنسان بودن بيبه ا

که البته چنين انديشه و ايدئولوژی نامريی ايجاب يک مبارزه بی امان ديگر را عليه اين . اند و ارزش ميدهند 
 درروشن کردن همچوآتش نزاع و تضاد .ميکندپديده شوم خانمان سوز که خطرناکتر ازپديده تروريزم است ، 

 هستند که درطی سه دهه جنگ ، دست یکه گروه اول اشخاص و افراد.ت های وارداتی کاردوگروه  متجانس اس
گروه دومی طالبان نکتائی ودريشی پوش هستند که ازمهاجرين . خون ملت مظلوم مستعضف آلوده ميباشده شان ب

خصوص در اياالت متحده  ه افغان ميباشند ، که در طول سال های جنگ و حتی قبل ازآن درخارج از کشورب
امروز  آنها  با حمايت و پشتيبانی امريکا با پرداخت امتيازات .  سرميبرند ودر آنجا تربيه شدنده حيات بامريکا 

با استفاده ، گزاف درپست های کليدی دولت افغانستان نصب شده اند اين عده اشخاص  و افراد  قبيح غيرمسؤول
س دارايی های عامه روی آورده اند ازفرصت و شرايط موجوده  درجهت منافع خويش  باچور چپاول و اختال

ه اين گروه های خرابکارو دشمن انسانيت ، ب. راهن پوش را از عقب بسته نمودنديکه دست طالبان پکول و پ
منظورسوء استفاده از حيطه قدرت درايجاد تداوم بحران ودامن زدن به  تضاد و تفرقه های ننگين که خود دولت 

تروريستان   نقش موثر و بارزی را در حمايت و پشتيبانی از؛ؤول ميباشندآقای کرزی وشرکای آن مستقيمأ مس
دست نشرسپرده شده است، ه  بارها بنيست وشواهد و اسناد موثق وانکارناپذير که عاری ازحقيقت  .ايفا ميکنند

واد دستور جناب خود شان کمک های لوژستکی را با مقادير تجهيزات جنگی ، مه که  وزرای آقای کرزی بنا ب
صورت ه يکبارگی نه ، بلکه به روند اين پروسه  ب.  خوراکه و پول نقد فراهم و با گروه طالبان  تسليم ميدهند

اين نوع .  صورت گرفته است ؛مشاهده رسيده  ه متداوم با تشريک مساعدت برخی از کشور های غربی نيز ب
 را به  ناکه و درد دنکه درهروز حادثات تباه کنم جهانی زد و بند های  سياسی دوگانه درروند مبارزه با تروريز

عوض نان ، خانه  ولباس به ارمغان می آورد ،  پيامد خوبی را دراذهان ه ملت مظلوم ومستعضف افغانستان  ب
  . عامه افغانستان وجهان آگاه در قبال ندارد

  
  تجاوزگران  به افغانستان شد؟وجود آيد که چه  انگيزه باعث کشانيدن پای کشورهای همسايه وه  ممکن سوالی ب

کشور افغانستان با . آن معلومات ارائه ميشوده ترتيب به  با صراحت بايدگفت داليل فراوان وجود دارد، که ب
اما افتخارات بزرگی را که به غناء آن می .حساب ميرود ه وجود اينکه از زمره ای کشور های فقيردر جهان ب

   .افزايد در کشورخويش داشتند ودارند
 افغانستان کشور سر بلند عالوه با داشتن هرگونه ذخايرمعادن که زيربنای اقتصاد آنرا تشکيل ميدهد تا 

ی هاکشورو يکی از تمدن در آسيای ميانه و امروزدست ناخورده به حال خود باقيمانده است، مرکز فرهنگ 
فع نيازمنديهای خويش صنايع و مترقی و پيشرفته در جهان ، قبل از ميالد محسوب ميشد ، که عالوه به ر

چنانچه همين اکنون شواهد . فروش ميرسانيدنده بازار های خارج نيزعرضه و به توليدات دستی خود را ب
صحت دست آمده ، داللت به ه نقاط افغانستان بتمام وسيله ای باستان شناسان افغانی و خارجی ازه واسنادی که  ب

ای کشورهای همايش و بازديد از آن به سايرنمايشگاه ه منظور نای آن بکه تکه ونمونه ه.  بنده ميکند یادعا
 آور تیاين پديده ای شگف. جهان فرستاده شده است ، که طرف توجه  وعالقه ای فراوان ببينده گان قرار گرفت 

 طرف خود جلب و داد و ستد آن  باعث  تحرک و تحريک استعداد های اذهان ه توجه و پای جهان گردان را ب
اما ازاينکه ذخايرمعادن آن تا امروز مورد استفاده و بهره برداری قرار نگرفت، دليل . عامه ای جهان شد 

 جنگجويان سالطين دوره های قبل  آن تجاوز وحمالت گاه و ناگاه وعوامل مختلف وجود داشت که  از جمله يکی
يگرفت و درهربارافغانستان متحمل خسارات ازاسالم و بعد ازآن بود ، که وقتأ فوقتأ باالی افغانستان صورت م

اين نوع جنگ و تجاوز باعث آن شد که بعد ها پای زمامداران و اميران افغان را . زياد جانی و مالی می شد
نيزدر جهت منافع و توسعه سرحدات خود باالی کشورهای ديگر باز،  و دست به حمله و تجاوز زدند ، و کشور 

همه اين رويداد های تاريخی ه خود در می آوردند ، که درنتيجۀ ت تسخيرو درسلطهای بزرگ را برای کوتاه مد
دراين مورد تاريخ نگاران و مورخين با تحمل مشقات و زحمات زياد . آسايش و ترقی افغانستان را  نفی کردند 
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 مداخله گر امل ديگر نفوذ سياست های استعماری  کشورهایع.  را درزمينه  ارائه داشته اندمعلومات مشروح
بود که آنها با ايدئولؤژی نوين علمی حاکميت سياسی و اقتصادی حکومات وقت را درافغانستان به انواع واشکال 

 ههميش. ايستادندب  و مردم افغانستان روی پای خود ونميگذاشتند ملت. مختلف در محاصره خويش قرارداده بودند
درصدد و تالش آن  بودند تا اقشارو توده های زحمتکش جامعه ای افغانی را  درکليه عرصه های مختلف حياتی 

زيرا .  و مانع پيش رفت وترقی آنها شوندداشتهوسيله ای استبداد وظلم درحاشيه و درلبه پرتاه  نگهه و کشوری ب
ه کرزی  با اندک تفاوت در افغانستان ببه دولت امروزآقای شبيه درآن عصر سردمداران افغانستان نيز 

معنی تفاوت بايد افاده .  از دريای استعمارآب مينوشيدهزوراستعماربه زعامت رسيده بودند، وريشه های آن هميش
اينکه زنگ زده و يا صيقل شده  باشد ،  فرق نميکند، اما درهرحال درجهت کشتن . شمشير، شمشير است . شود

« اما امروز زير نام . کارگرفته ميشد» دکتاتوری «  درآن روزگارازشمشير زنگ زده . انسان  بکاربرده ميشود
پس شمشيرهمان  شمشيراست . ازهمان شمشر درجهت نابودی ملت مستعضف کارگرفته ميشود» دموکراسی 

واز اين استعمار است که از هرگونه ابزارو وسيله کار گرفته .تنها از دکتاتوری به دموکراسی ارتقاع يافت 
چنانچه يکی از ابزار . هداف، درجهت کشتار ملت  افغانستان گام برميداردابه رسيدن منظور ه زوايای مختلف ب

منظور رقابت با شوروی وجلوگيری ازسلطه نفوذ کمونيزم ه و وسيله آن حکومت پاکستان است که انگليسها بنا ب
کمروائی شان درشبه قاره هند ، بارها وارد طرف آب های گرم درزمان حه و پيشروی آن ازطريق افغانستان ب

مقابل آزادی خواهان افغان واقع وزير ضربات کوبنده آنها که البته مورد حمله ای بل. شدند تجاوز به افغانستان
انگليسها درآن عصربنا به قيام و . خورد وخميرو کوشش های شان برای اشغال افغانستان نقش برآب می شد

ضررخويش درک و استنباط کردند  ه ن برضد انگليسها ، شرايط و جوسياسی را بيشتر باتحاد همگانی ملت افغا
راه مذاکره وتفاهم را با اميران دست نشانده خود  با تکاوری های جديد  در جهت  مواضع سياسی خويش با 

ديرنپائيد که . داد استقالليت ١٩١٩وبه افغانستان درسال . ن خط ديورند بين افغانستان وهند بريتانيا گشود يتعي
اما انگليسها قبل ازخروج . قيام زدنده انقالبيون آزادی خواه  درهند بر ضد استعماربريتانيا شورش و دست ب

ی اجری پنداشتند و درجهت اس ولمس نموده بودند ، مد که شکست شان را يک امرضروری احساازشبه قاره هن
له ، بازهم به آسيای ميانه ، هند را تجزيه وحکومت سياست های استعماری وگشودن دروازه های ورود مداخ

درهمسايه ١٩٤٧جون ٣نام پاکستان در ه فندامينتاليست نام نهاد اسالمی آتش افروز، دست نشانده ای خود را ب
ه مجرد  به مثابه خار بغل پايه گذاری و قضيه ای خط ديورند را که البته  بايد به گی افغانستان وهندوستان ب

هند زيرا خط ديورند مرزافغانستان و.  پاکستان اعتبار خود را از  دست ميداد ، الينحل باقی گذاشتوجود آمدن
منظوربهره برداری ازسياست های استعماری ه مگرقضيه آن تا امروزب. . بود نه پاکستان و افغانستان ویبريتان

ور افغانستان روند منازعه را درابعاد و مداخله گرانه، کمافی السابق بنا به خواست و اراده مداخله گران درام
افانه دنبال و زير  اوضاع منطقه را درافغانستان موشگهمچنان شوروی سابق که. گسترده پچيده  و افزايش بخشيد

يگانه هراس و بيم آن ازگسترش نفوذ اسالم ازماوراء  اتحاد جماهيرشوروی سابق در آسيای . کنترول  داشت 
  بدون توجه  و نفساين زد وبند های سياسی زمام داران خودکامه ای افغانی ضعيف الدر . ميانه درآن کشور بود

کجا خواهد کشانيد، دم را ه رويداد های عواقب ناگوار سياسی در آينده  که کشور وملت مظلوم را به استدالل ب
اتيژی مثبت و هيچگونه جهش سياسی را برای ختم روند منازعه و بحران سياسی با استر. غنيمت ميشمردند 

فعال  بنمايش نگذاشتند ، و  کشورافغانستان را در دايره استراتيژی  سياسی مداخله گران ازدوجهت دربين 
دوپديده و عنصر قبيح و مخالف هم، ايدوئولوژی کمونيزم اتحاد جماهير شوروی و افراطيون اسالم گرا  

اما باآنهم . روزتا روز در محاصره قراردادند درپاکستان که از حمايت غربی ها و عرب ها برخوردار بود ،  
موضوع خط ديورند و ه سردمداران افغان با وجود عدم حمايت و عاليق اقوام قبايل آنسوی مرز دررابطه ب

آن وسيله شده بود ، ه هداف خود ، که سياست استعماری باآزاديشان از چنگال پاکستان و استعمار ، ازمواضع و
 شعار اينکه پشتونستان جزخاک وملکيت افغانستان است اصرار و روابط سياسی آن هميش با. صرف نظر نکرد

کشورهای هراسگر فعاليت های سياسی شانرا برای قلع وقمع نفوذ سياسی و . با پاکستان در مخالفت  قرار داشت 
مثأل اتحاد .دسپراستفاده ميبرده مثابۀ ايدئولوژيکی يکديگربا ايجاد جريانات سياسی پايه گذاری وازآنها ب

جماهيرشوروی سابق برای جلوگيری از بروز خطراسالم گرا درداخل  قلمرآن از حزب پرچم و خلق، حکومت 
منظور اهداف خويش  درداخل افغانستان حمايت ه پاکستان وکشورهای غربی  و عرب ها ازافراطيون اسالمی ب

غانستان وجود داشتند که فعاليت و استعداد البته احزاب خورد و کوچک ديگر هم در اف. و پشتيبانی مينمودند
ايدئولوژی سياسی آنها دربين اقشارجامعه نسبت  به حزب خلق وپرچم و حزب  اخوان المسلمين درموثريت و بر 

نام ه حزب سياسی ب.البته قابل يادآوری ميدانم که نبايد از خاطرات و نظر دور داشته  شود. گزيدگی  قرارنداشت
که رهبری آنرا فرزند دانشمند پرافتخار ملت افغان محروم محمد هاشم » مساوات« سوسيال دموکرات يا

اما بدبختانه که زد و بندهای سياسی . عهده داشت نيزازطرفداری کثير جامعه برخورداربوده ميوندوال ب
دسيسه مذبوحانه ای استعمار در تاروپود زمامداران وقت افغانستان راه و رخنه کرده بود، که با توطئه و 

بزرگترين شخصيت های سياسی و علمی را نابود وازدست ميدادند، که يکی آن محروم آقای ميوندوال بود، که 
 زندانی وبعد از ١٣٥٢ ميزان ٢تاريخ  پنجشنبه ه درزعامت سردار محمد داود خان بنا بيک توطئه خائنانه ب
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همينطور . فغان را شگافت و جريحدارساختاين ضايعات جبران ناپذيرقلب های ملت ا. شهادت رسيده چندی به ب
. شخصيت های علمی و سياسی زياد کشورما قربانی حوادث ناهنجاروتوطئه های سياسی وتاريخی شدند

شوم دهشت افگنی يک امرتصادفی نبوده ، بلکه يک عمل قصدی و پالن شده ميباشد ، که  پای ناتو ه امروزپديد
تجارب درطی هفت سال که گذشت نشان داد که . افغانستان کشانيدندرا با رهبری امريکا و جامعه جهانی به 

ديگر طالبان . يکی آن طالبان پاکستانی است که  آقای کرزی بار ها از آن ياد ميکند.طالبان به دوسته تقسيم شدند
ان کرسی نشين دولتی هستند که در زعامت قرار دارند ، که تا هنوزهيچ  ارگان  ويا کشورهای خارجی به اذع

جارب اما ت. نقاب و يا پرده با دريشی و نکتائی پوشانيد ند ، چهره و تن آنها را بمثابۀ آن توجه را مبذول نداشته ا
 قبيح  و درد ۀهنجار در طی هفت سال درهروزنشان داد و ميدهد، که اين پديداز وقوع حوادث دلخراش و نا 

  را در  ابعاد گستردهينان دولت که ظلم وجنايت آنها پرده ابهام را ازروی طالبان کرسی نشروزتا روز انگيز 
سطح بين المللی به خود کسب کرده ، برميدارد و چهره های نا ميمون  آنها را  درروند مبارزه با تروريزم  به 

جهانی  با رهبری  امريکا و حمايت جامعۀ برخی از تحليل گران امورسياسی  قوای ناتورا. رسوائی کشانيد
تروريزم درازاء گروه های دهشت افگنان در شکست فاحش استدالل مينمايند، که گويا قوای ناتو با درمبارزه با

درحاليکه چنين استدالل .. رهبری امريکا در روند مبارزه با  تروريزم در مقابل طالبان شکست خورده 
اما . شان فايق هستنداسی قوای ناتويا ايساف با رهبری امريکا درتکاوری های سي. هرگزدرمورد صدق نميکند

ايساف را در ازاء طالبان ناتوان وشکست خورده « ستيم که نظر به برداشت خود ما است که  قوای ناتواين ما ه
چرا دولت آقای . بگونه مثال اگر امريکا و قوای ايساف درازاء  طالبان به شکست روبرو باشند. استدالل ميکنيم

وله های کمک رسانی را از طريق زمين و هوا به طالبان مساعدت کرزی ، انگليسها و حتی خود امريکا محم
  ميکنند؟؟؟؟

    آيا امريکا و جامعه ای جهانی از رابطه و پيوند دولت آقای کرزی با طالبان بی اطالع وبی خبر استند؟
ای که  آيا سازمان ملل متحد ، سازمان دفاع از حقوق بشر، امريکا و جامعه ای جهانی ازغارت واختالس پول ه

  آنها درجهت بازسازی افغانستان کمک و مساعدت ميکنند ،  بی خبر هستند ؟
  مصرف ميشود ؟چگونه به کجا ميرود وه  آيا نميدانند که اين پول ها ب

 آيا سازمان ملل متحد ، سازمان دفاع از حقوق بشر امريکا و جامعه ای جهانی از اعضای حزب حکمتيار و 
ی دولت کرزی ايفای وظيفه دارند هيچگونه اطالعات را درزمينه به دست طالبان که در پست های کليد

  ندارند؟؟؟
   آيا اين کرسی نشينان جا طلب ازجانب کی در پست های کليدی دولت گماشته شدند ، و مسؤول آن کيست؟

ن دنبال و پس بيائيد که هدف و استراتيژی امريکا را در افغانستا.  خيرازاين مسايل سواالتی زياد  وجود دارد
  تعقيب کنيم ، که امريکا ازافغانستان دردمند چه ميخواهد ودر انتظارچيست؟

 وچرا درتداوم روند مبارزه با تروريزم با چالش های سياسی دوگانه برخورد و به کندی يک قدم بپيش و دوقدم 
  عقب برميدارد؟ ه ب

از بدوتاسيس آن چون تجارب . يد  به قدرت رس١٩٤٧وسيله ای انگليس دره ی پاکستان که ب حکومت نوپا
  حکومت و

  . دولت داری را تجربه نکرده بود ، دردام و حلقه سياست استعمار انگليس وامريکا  قرار گرفت
  .قسمت بعدی درهفته های آينده خدمت شما و خواننده گان ارجمند تقديم خواهد شد

 .                                                                                                                                                       
 


