
 ییمصلحت گرا و یمردم آزاری، زیقانون ستی، چپاولگر

  قیحقا ارقام و ی یینھآ در یت کرزیعملکرد حاکم
  بخش دوم

 )صباح(استاد 

 

  
  

افزایش بی ، غیرنظامیان کشتار، اختالس ھای کالن، فساد گسترده اداری تکان دھنده و تأمل برانگیز مارآ

گسترش فقر و ، گی جوانان در کمپ ھای غربیآوار، اختالفات پوچ احزاب، سابقھ خشونت علیھ زنان

خودکامگی حکومت و از ھمھ مھمتر دخالت ھای کشورھای منطقھ در تعیین و تبیین سیاست و ، فحشا

آنھایی کھ سال ھا اھداف شخصی و  !یبل. سوال برده است معنای واژه استقالل را زیر، امنیت افغانستان

دندان ھای  گرید بار ت ھارا وارونھ جلوه داده اند وعقده ھا و حقارت ھای شخصی واقعی و یمیتنظ

نست یا ایآ، ببرند ینابود و یستیبھ کام ن شتریب مردم را بھ ھم بفشارند تا سخت تر را و تیزُپر   خون

 –نموده  منتشر یخارج و یقات كھ موسسات داخلیتحق. حقوق بشر؟ دفاع از و یت حقوق انسانیرعا

 یخودسر ن ویمخالف یستیحمالت ترور یقربان یر نظامیافراد غ از اوسط روزانھ ھفت نفر بطور

 ییسر دولت و چرا. دھندیل میو زنان تشك  ان را اكثرآ اطفالین قربانیشوند كھ ایم یخارج یروھاین

ات آنان یجنا در جمھور ییسر مگر کند ویخطاب م برادر را یانتحار و یستیترور یھا گروپ جمھور

 لبھا پس چرا مھر سكوت بر، دھندیانجام م ت رایجنا وزانھ ده ھا جرم وکھ ر یخارج یقوا. ک است؟یشر
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انجام  را ن کاریخواھند ایمداران نم داد؟ قدرت مورد سوال قرار گرفت و بان شانرایگر شود تایزده م

 . شودیشان بھ خطر مواجھ م یمعاشات دالر و یمنافع شخص رایبدھند ز

 ؟.كنندیم یقربان را گناه كشور یاطفال ب ،زندیكھ داد از حقوق بشر م یچرا كشورھا

 . كنندیم یتالش ن ویتوھ و ریرا تحق گناه ما یزنان ب ند ونزیکھ داد از حقوق زن م یآنان امروز 

معاش باالتر  یدھند كھ بھ نوكران خارجیت میھدا د اما بھ سردمداران كشورنزنیعدالت م کھ داد ازیکسان

ز یپشت م در یان رتبھ عمریکارمندان پا معلم و، كھ ماموریحال در پردازندیدالر م ١٠٠٠٠دالر  ٢٠٠٠از 

  . شودیل میش قایدولت برا یافغان ٨٠٠٠ یال ۶٠٠٠نموده اما امروز بھ معاش  یسپر

  ؟؟؟.حقوق انسان ت وان مساویھم ن عدالت است ویھم ایآ

اند بھ  یتکاران جنگیجنااً اکثرھ کھ یكھ مقامات بلند پایحال كند دریداد میب یكشور فساد ادار چرا امروز در

 مجرم و و کندینم لب باز یچرا کس، برندیم غمایبھ  را کشور ندار و تمام دار یریاساس معاملھ گ

 ؟.کنندیسرزنش نم را تکاریجنا

  خستھ ام از توبھ ھای َسرَسری

 از ھوای نفس و از دیو و پری

  دوستـــاِن دشـمـنـم در یـاوری

 . ـــادریمــادراِن بـدتـر از نـام 

  پس بیدار کو؟، عده ای خوابند

 پس ھوشیار کو؟ ، عده ای مست اند 

  سردار کو؟  و ینجات وطن غاز یبھر

 . ار کـــو؟یبس لشکر حفط کشور یبرا از

  ؟نھ! ت استیمال مردم مال بابا

 نھ؟ !وقـف خــرج انتـخـابـات اســت 

  نھ؟! جرم تو الزم بھ اثبات است

 . نھ؟! تات اسین حیاز مردنت بھتر

 گرفت یکی از پنج سال را دربر - ٢٠٠١ کابل الی سقوط آن در ماه اکتوبر حکومت طالبان از تاسیس در

بستن ، پا نمودن حقوق زنان و زیر، نسل کشی. بدنام ترین دوره ھای تاریخ شمرده میشود سیاه ترین و

 ت ارتباط داشت دریسانان ھر آنچھ با تمدن و ھنر و، فرھنگ، خصومت با علم، دروازه ھای مکاتب

بین بردن دست  از خلع فرھنگی و ھدف نھایی طراحان پروژه طالبان را. داشت قرار آنان یبرنامھ کار
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سال  تانزانیا در کینیا و انفجار در سفارتخانھ ھای امریکا در. ما تشکیل میداد آوردھای معنوی کشور

کا کھ طراحی آن توسط بخش عربی در امری -٢٠٠١ سپتامبر ١١بخصوص حادثھ تروریستی  و ١٩٩٨

 یسرانجام کشورھا حکومت طالبان نمود و جھان را متوجھ وخامت اوضاع و، طالبان صورت گرفت

  . میان بردارد دستگاه تروریستی را از مصمم ساخت تا این را یغرب

 جنگ و یه ھان چھریبدنام تر گرید کبارین بردن طالبان یب از کا بایاالت متحده آمریاندوه فراوان ا با 

ن یا ییگو. دفاع افغانستان نمود یب مردم مظلوم و یوارد زندگ ون ھا دالریلیبا م د ویتفنگ را با اسلحھ جد

رفتن طالبان فقط چھره  با. ندینما ینابود شدن زندگ بردن و، بستن، کشتن شھ باید ھمیده بایمردم ستم د

، بردن و کشتن، تفنگ جنگ ویی، ادگرایبنشھ یاندی، محل یاست ھایس، روزانھ کار برنامھ. عوض شد

نکھ یا یکی: تفاوت با دو یول، ان داشتیزمان طالبان جر بھ زندان انداختن ھمان بود کھ دری، قنداق کار

گانھ ھا صورت گرفت یب یزندان ھا در ان ویگناھان بھ خارج یم دادن بیتسل بردن و ساختن و ین زندانیا

ھم ھمان پکول پوشان  ش بازیدودمنشانھ خو یاست ھایان با سییکایآمر. بھ پکول بود دستارتغییر دوم  و

 یجاه طلب. دیجان مردم گردان یل نموده بودند بالیکابل را بھ غمخانھ تبد رانھ ویرا بھ و کھ شھر یفرار

توانست  یم کھ استعمار بود بت باریتنھا اھرم مص یبھ اصطالح جھاد یروھایفرماندھان ن رھبران و

سیاری از افرادی کھ در جریان جنگ ھا در افغانستان بھ انواع ب. دینما یآن بھره بردار زن راه ایدر

 معتقدند، مختلف حقوق آنان زیر پا شده و بسیاری از آنان اعضای خانواده ھای خود را از دست داده اند

کھ بھ خواست  یکھ برنامھ عدالت انتقالی قربانی معامالت سیاسی شده است و مدعی این ھستند کھ تا زمان

بھ اعتراضات در آینده ھم ادامھ ، آنان از سوی حکومت و نھاد ھای مسئول رسیدگی الزم صورت نگیرد

ن سال ھا اقدامات جدی و موثری برای حمایت از حقوق بشر در کشور انجام نداده یطی ا دولت. می دھند

ندان بھ صورت پی در پی از است و این بی عالقگی دولت بھ حمایت از حقوق بشر باعث شده کھ زورم

 . ترس و وحشت استفاده کنند و زمینھ افزایش موارد نقض حقوق بشر را فراھم آورند، زور

حتی مسئولین کمیسیون حقوق بشر در افغانستان نیز بر این موضوع اذعان دارند کھ اراده سیاسی برای 

  توقیف. رفت دیده نشده است  ر میتامین و حمایت از حقوق بشر در حکومت متاسفانھ بھ شکلی کھ انتظا

افزایش خشونت بر علیھ ، ھای قانونی در توقیف افراد ھای خودسرانھ پولیس و عدم رعایت طرزالعمل

ھمھ از . . .  ھ ھای جرمی ویتعلل در رسیدگی بھ دوس، محاکمھ نشدن متقلبین و ناقضین حقوق بشر، زنان

امروز اکثر شان ، بشر را در افغانستان نقض کرده اند کسانیکھ حقوق. کھ شاھد این مدعاست اندمواردی 

آن افراد باید خود ھمین ، نھا را محاکمھ کندآاگر کسی بخواھد . اندصاحب قدرت و چوکی در دولت 

چون قدرت باالتر از آنھا در . خودشان را محاکمھ کنند، باید آنھا خودشان. ناقضین حقوق بشر باشد
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ازین خاطر است کھ محاکمھ . ھم حاضر بھ محاکمھ ای خودشان نیستند و آنھا. افغانستان وجود ندارد

  . جنایت کاران در افغانستان صورت نگرفتھ است

ھای مسلحانھ در   یوناما در گزارش نیمھ سال گذشتھ خود درباره حمایت از غیرنظامیان در درگیری

غیر نظامی و  ١٢٠٠ی بھ مرگ ھای ناشی از درگیر  خشونت، افغانستان اعالم کرد کھ در نیمھ اول سال

ھای ناشی   خشونت، بھ عالوه. منجر شده است، زن و کودک ٩۵٠شامل ، غیرنظامی ٢٠٠٠زخمی شدن 

دا یھا جد  نفر آن ١٨٠٠٠ اً نفر را در افغانستان آواره کرده است کھ حدود ١٢٠٠٠٠ک بھ یاز درگیری نزد

ً اعالم کرده، طالبان. اند  آواره شده المللی  اساس حقوق بین کھ بر  حملھ علیھ کسانیاند بھ   کھ رسما

صد از یف مسئولیت ھشتاد، بشردوستانھ بھ عنوان غیرنظامی مورد حمایت قرار دارند ادامھ خواھند داد

  . تلفات غیرنظامی را بھ عھده دارند

پریل در آ. حملھ علیھ مدارس بھ ویژه افزایش یافتھ و بر دسترسی کودکان بھ آموزش تأثیر گذاشتھ است

، در چند سال گذشتھ. دختر متعلم در اثر آلودگی آب آشامیدنی در والیت تخار مسموم شدند ١۵٠، ٢٠١٢

، در اگست سال گذشتھ. موارد زیادی از اسید پاشی بھ زنان و دختران در راه مکتب گزارش شده است

کنترول طالبان قطع  سالھ و یک پسر دوازده سالھ در دو مورد جداگانھ در مناطق زیر  سر یک دختر شش

رئیس فدراسیون بین المللی ، سوھیر بالحسن. ھفده غیرنظامی دیگر در والیت ھلمند قطع شد سر. شد

گونھ قتل ھای ھولناک تحقیق   دولت افغانستان باید بھ سرعت درباره این: دیگویم، جامعھ ھای حقوق بشر

ھمان  «. ن مؤثر بھ قربانیان را تضمین کندھا را بھ دست عدالت بسپارد و ارائھ جبرا  مسئوالن آن، کند

بسیار مھم است کھ تمام ، خود تأکید کرده است ١٣٢۵طور کھ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامھ 

المللی بشردوستانھ و حقوق بشر را بھ طور کامل درباره زنان و دختران بھ  کشورھا موازین حقوق بین

ھای جنسی در  حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت ای برای  ھای ویژه  کار بگیرند و اقدام

ھای خود را درباره   باشندگان محلی نگرانی، در طی سال گذشتھ. ھای مسلحانھ بھ اجرا بگذارند  درگیری

رسانی سازمان ملل   استخدام ناقضان حقوق بشر بھ وسیلھ پلیس افغانستان بھ طور منظم نزد ھیات کمک

دالیل محکمی وجود دارد کھ طالبان بھ طور فزاینده در میان نیروھای . اند  ردهدر افغانستان ابراز ک

  . شوند المللی و افغانستان می ھا بھ نیروھای بین  کنند و موجب افزایش حملھ  افغانستان رخنھ می

اس تعھد المللی باید براس جامعھ بین، با توجھ بھ فجایع اخیر: گفت، مدیر بنیاد آسیای آزاد، گیسو جھانگیری

بھ نظارت دقیق بر وضعیت  ٢٠١٢خود در کنفرانس توکیو درباره افغانستان در تاریخ ھشت جوالی 

شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئولیت جلوگیری از نقض حقوق . حقوق بشر در افغانستان ادامھ دھد

ھای فجیع   جنایت باعث تأسف است کھ این شورا درباره این. بشر را در ھر جا کھ رخ دھد بھ عھده دارد
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فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق ، منتشر شد ٢٠١٢کھ در ماه می  در گزارشی. سکوت کرده است

کشورھای عضو ناتو و دادگاه ، سازمان ملل، ھای را بھ دولت افغانستان  بشر و بنیاد آسیای آزاد توصیھ

  . المللی جزایی ارائھ کردند  بین

غیرنظامیان بارھا و بارھا در بمباران ھا قربانی شده اند و ، ھا یسالھ خارج متاسفانھ در نتیجھ حضور ده

در میان مردم بھ دلیل کشت وافر ، نشان دھنده این است کھ آمار اعتیاد، وضعیت معتادین در سطح پایتخت

ن اروپائیان کھ عضو ناتو ھستند و بھ اجرای تعھدات خود در افغانستا. رو بھ افزایش است، مواد مخدر

آمار نیروھای نظامی افغانستان بھ رقمی نزدیک بھ . موجب ظلم مضاعف شده است، پای بند نمی باشند

آینده مردم ما را درھالھ ، افزایش یافتھ؛ اما سیاست ھای سلطھ طلبانھ و عدم مسئولیت پذیری آنان، دوبرابر

 . ای از ابھام فرو برده است

و در افغانستان چیزی جز ویرانی و کشتار نبوده و اخبار ارمغان حضور نات، با توجھ بھ شواھد موجود

و اذیت مردم و بمب باران مناطق مسکونی بھ  مربوط بھ بازداشت و شکنجھ ی افراد غیر نظامی و آزار

بھانھ ی تخریب ادوات طالبان و القاعده ھمھ مشکالتی است کھ حقوق اولیھ و طبیعی انسانی را بھ شدت 

، ای بین المللی ھمانند سازمان دیده بان حقوق بشر علیرغم وابستگی بھ غرباغلب نھادھ. نقض می کند

تعداد زیاد تلفات غیرنظامیان را تائید کرده و خواستار حفاظت از جان غیرنظامیان در عملیات نظامی شده 

ن را بھ عدم رعایت موازی ھا یآنان از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خارج. اند

  . بین المللی و بخصوص بد رفتاری و شکنجھ زندانیان متھم کرده اند

انگشتان قربانیان خود را ، پس از قتل مردم غیر نظامی و بخصوص کودکان یم نظامیان خارجیبود شاھد

شاھد اعترافات تکان دھنده ، محکمھ نظامی واشنگتن ١٣٩٠سال  در. می برند و با آنھا بازی می کنند

آنان بھ جمع آوری مجموعھ ای از انگشتان . ضو تیم کشتار غیر نظامیان در افغانستان بودیکی از پنج ع

در والیت قندھار اعتراف کرده  یبریده شده غیر نظامیان و کشتار وحشیانھ کودکان با استفاده از بم دست

کشتن یک سر دستھ سربازان با یک سرباز دیگر بر سر چگونگی ، جرمی مورالک، در این جنایت. بودند

ھمزمان مورالک ، آنھا این پسر را صدا می کنند و در فاصلھ پنج متری وی. مسابقھ می دھند یپسر

شلیک  یو نارنجکی را بھ سوی وی پرتاب کرده و ھولمز با اسلحھ اتوماتیک خود شش گلولھ بھ سوی

موجب مرگ ، او ھای شلیک شده توسط اسلحھ  در این مسابقھ ھولمز برنده می شود چون گلولھ. می کند

  . ن پسرشده بودیا

پدیده ای جدید و ، تجاوز بھ زنان و کودکان و خودسوزی قبل از حضور نیروھای آمریکایی، خودکشی

این گونھ مسائل از ، ھا بود اما اکنون پس از ده سال حضور این کشور در افغانستان  ناآشنا برای افغان

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


م دھھ جنگ و خونریزی را ین آن کھ افغانستان سھ و با. رود  حوادث عادی در افغانستان بھ شمار می

ھای مانند خودسوزی را بھ خود ندیده بود اما اکنون این   سپری کرده است اما در این مدت ھیچگاه پدیده

یک روزنامھ ناروی . ھا برای زنان و کودکان قرار دارد ترین کشور  امن کشور در ردیف اول فھرست نا

ھای تروریستی القاعده و طالبان در مناطق مختلف افغانستان این  حضور گروه در نوشتھ است کھ استمرار

ترین  حمالت مداوم تروریستی کھ اصلی. ترین منطقھ برای زنان تبدیل کرده است  کشور را بھ خطرناک

در کنار عدم امنیت اجتماعی و منع تحصیل از جملھ ، دھد  می قربانیان آن را زنان و کودکان تشکیل 

در سال گذشتھ سازمان ملل آمار تجاوز جنسی در . ت جاری زنان افغان محسوب می شودمشکال

نماینده حقوق بشر سازمان ملل در . تر از میزان واقعی آن دانست  ھا را پایین افغانستان از سوی رسانھ

ز این افغانستان اعالم کرد آمار تجاوز جنسی در افغانستان کمتر از میزان واقعی است و بخش وسیعی ا

  . ماند  پنھان می، تجاوزھا بھ دلیل گزارش نشدن

زیرا ، شد  افغانستان بدین شکل پایمال نمی حقوق بشر در، در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق

اکنون نسل جوان افغانستان با آشنایی . ھا بھ انسانیت و کرامت انسانی پایبند بودند آنان بیشتر از آمریکایی

کند کھ در نتیجھ یا زندگی برای آنھا بی   یک نوع احساس خود بیگانگی می، رھنگی غربیبھ ابتذال ف

گری و تجاوز بھ مال و ناموس   مفھوم شده و بھ خودکشی و خودسوزی دست می زنند و یا بھ وحشی

  . دیگران می پردازند

ا حمالت یو  انفجاراتی، از حمالت انتحار، است کھ در؛ رسانھ ھای داخلی و خارجی یکمتر روز

ذ ھرچھ یل پارلمان و تنفیرفت با تشک یکھ انتظار میدر حال. خبر ندھد، از نقاط کشور یکیبھ ی، راکت

د نا یشود کھ تشد یده مید؛ اما دیق آیفا، موجود در مقابل خود یاز چالش ھا یبھ بخش، بھتر قانون؛ دولت

 یروھایتخت کشور کھ در آن نیکابل پا .شده است، در مقابل دولت یچالش عمده ا جادیباعث ا، ھا یامن

مصئون نمانده و بطور ، ھا یز از گزند نا امنیوجود دارند ن، تین کننده امنیتام یو خارج یپرشمار داخل

ارگان ، اگرچھ تا کنون. رندیگ یر راکت قرار میو ف یمورد حمالت انتحاری، پراکنده اما ھشدار دھنده ا

 یبیو تخر ید حمالت انتحاریتشدی، ت ملیامن و داخلھ، ل وزارت دفاعشام، تین کننده امنیتام یدولت یھا

در  یل عدم برابریاند کھ آنان بھ دل یف و اضمحالل آنان دانستھ و مدعینشانھء تضع، ن رایمخالف یاز سو

 . زنند ین کار ھا میدست بھ ا، م با دولتیمواجھھ مستق

است کھ  یھیبد. رود یروز خراب تر شده م روز بھ، تیدھد کھ امن یھا نشان م ینظم یب و یریدرگ

بھ ، باز سازی و نوسازی یق پروسھ ھایدر تطب، ق آمده نتواندیفا ین مشکل اساسیاگر دولت بھ حل ا

 یدر دوران جنگ س، آن یو اقتصاد یاجتماع یر ساخت ھایکھ تمام ز یدر کشور. دینخواھد رس یابیکام
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د بھ یاز شدین، شیآبرومندانھء خو یدر شدن بھ گذران زند گقا یبرا، ب شده و مردم کشوریوپنج سالھ تخر

تفنگ ضرورت شماره اول بھ حساب  سرزنش سران جنگ و ت ویدارند؛ امن یباز ساز یکار در راستا

 یار مشکل خواھد بود تا حرکت ھایعاجل مرفوع نگردد بس ن مشکالت بطوریکھ ایدر صورت. دیآ یم

ی، ضرور یداواریمجدد و قادر ساختن مردم بھ پ یایاح و یباز ساز یدر عرصھ ھا، گریالزم د

نتواند در برابر اوضاع نا ی، سبب شده است تا کرز، در کشور یتیب اوضاع امنیتخر. ردیصورت بگ

 یو کارکردھا یش از باز سازیھا یدر سخنران، کھ اغلب یکرز. واکنش نشان ندھدی، تیبسامان امن

از ، کند تا در جلب اعتماد مردم ینکھ کوشش میبا ا، شیخو یدر سفر ھا، دیگو یدولت سخن م

 . گردد یتیت نا بسامان امنیتواند منکر وضع یدولتش چیزی بگوید؛ اما نم یکارکردھا

د مردم صفر یشود تا عا یسبب م یکارین بیا. باشد یکار میک ب، یافغان ھر دو نفر از گریجانب د از

اگر  یحت، ندیل پول قبول نمایتحص یرا برا یت ھرکسدعو ید تا بھ آسانیگردد و مردم را مجبور نما

 یزیچی، کاریدر کنار ب. م ثبات باشدیو عدم تحک یبر صدمھ رساندن بھ منافع مل یمبن ییدعوت ھا

نبود . است یو بلند رفتن روزانھ نرخ مواد استھالک یگران، کھ مشکالت مردم را بیشتر کرده دیگری

ن مواد ضروری یتام یبرا یبودن افغانستان بھ واردات حت یدر داخل کشور و متک یدیتول یکھ ھایفابر

مردم را ، ن مسئلھیا. نرخ ھا در نوسان و رو بھ صعود باشد گردد تا یسبب م، چون آرد و روغن و گندم

شان  یبزنند کھ برا یا ھر کاریب یتخر، شوند تا دست بھ سرقت یدھد و مجبور م یک تنگنا قرار میدر 

سالھاست کھ پس از سرازیر شدن دھھا ملیارد . باشد، بھ دست آوردن نان و خرچ خانھ یبرا یوزنھ ار

اداره ھای افغانستان را فلج کرده است و کمکھای جھان ، دالر در افغانستان فساد اداری گسترده و عمیق

رعایت شایستھ  فساد اداری کھ ریشھ ای اصلی اش تبعیض قومی و عدم. بھ افغانستان تاراج شده است

تقَرر وزیران کابینھ ، ساالری است بیشتر از ھمھ در کادرھای کلیدی ادارات وجود دارد و بزرگترین فساد

و والیان والیات و رؤسای ادارات براساس قومیت و گروه گرایی و قوم بازی است نھ تخصص و تعھد 

  . کاری و وحدت و منافع ملی

سازمان  یز از سویجنجال برانگ یگزارش: سدینویش میخو ریاخ یشماره ھا از یکی ن دریروزنامھ گارد

ھ افغانستان یپا استمداران و مقامات بلندیس یدھد برخ ینشان م، وقتھا مسکوت مانده بود یلیملل کھ خ

ن گزارش قرار بود منتشر یا. . .  ھستند یات جنگیر جنایتجاوز و سا، شکنجھ، کشتار یمتھم بھ سازماندھ

، کھ ھنوز در راس قدرت ھستند یمقامات و فرماندھان یاسام یت افشایل حساسیآن بھ دل شود اما انتشار

 یم ھائیتصم یکرز: کرد گفت یکھ از ذکر نامش خود دار یک مقام اروپائی. ر افتادین بار بھ تاخیچند

ستان افغان یباشد اما در دراز مدت برخالف منافع بازسازیثبات در کوتاه مدت موثر م یرد کھ برایگیم
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ک شکاف و ینده ھا ین در آیباشد کھ ایرو بھ زوال م یاز کرز ین المللیت بیجھ حمایبود و در نت خواھد

ھ مردم در یشود و در روزھا سرمایم یمردم در شبھا دزد یخانھ ھا. بوجود خواھد آورد یخال واقع

  . من واقعاً متاسفم. شودیغما برده میوزارت خانھ ھا بھ 

 
، گسترش فساد، وضعیت کشور را از نگاه رعایت حقوق بشری، در گزارش جدید خودیدبان حقوق بشر د

، نبود حاکمیت قانون. امنی و کشتار غیرنظامیان بسیار نگران کننده توصیف کرده است ادامھ جنگ و نا

افزاش تلفات غیرنظامیان و دست داشتن شماری از مقامات بلند پایھ حکومت ، وجود یک حکومت ناتوان

ضعیف بودن نھادھای عدلی و ، خشونت در برابر زنان، لھ نیروھای پولیس و دادگاه ھا با فساداز جم

از عواملی است کھ وضعیت حقوق بشر را در افغانستان بھ شدت نگران کننده ، قضایی و شکنجھ زندانیان

ست و اولین ھرچند افغانستان تا پیش از این جزء اولین کشورھای بود کھ آلوده بھ فساد ا. ساختھ است

کشوری است کھ بیشترین مواد مخدر را تولید می کند و اولین کشوری است کھ بیشترین آمار بیکاری را 

در خود دارد و نیز اولین کشوری است کھ کمترین رعایت قانون را دارد و سرانجام این بار افغانستان بھ 

آن صورت می گیرد و این مقام اولین کشوری تبدیل شده است کھ در آن بیشترین نقض حقوق بشر در 

  . اولی جدیدی است کھ افغانستان از مسیر معکوس و منفی آن در سال جاری کسب کرده است

، در طول ده سال گذشتھ آمار تلفات انسانھای غیر نظامی کھ بھ ھزاران و شاید دھھا ھزار نفر می رسد

حقوق انسانی افراد غیرنظامی و خود روایت گر قساوت و بی رحمی جنگ در افغانستان است و رعایت 

  . مجروح اصال در قاموس گروھھای افراطی چون القاعده و طالبان نمی گنجد

تا کنون طالبان در حمالت خود ھیچ ابایی از تلفات افراد غیرنظامی در حمالت انتحاری و چریکی خود 

ی مختلف منتشر می طوری کھ براساس آمارھا و گزارش ھای کھ ھر سال از سوی نھادھا، نداشتھ است

در صد تلفات افراد غیر نظامی توسط طالبان بوده است و این خود نشان  نشان میدھد کھ ھشتاد، گردد

میدھد کھ طالبان در حمالت انتحاری و حمالت نظامی خود ھیچ ابایی از تلفات غیر نظامیان ندارند و در 

تی از کشتھ شدن غیر نظامیان معذرت ھیچ گاھی ح، طول دو دھھ آشوب و خونریزی کھ بھ پا کرده است
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در تداوم جنگ نھ تنھا گروه طالبان حقوق بشر را زیر پاگذاشتھ بلکھ نیروھای . خواھی نیز نکرده است

  . دولتی و خارجی نیز مرتکب نقض بشر در جنگ و نبرد با طالبان شده است

خطرھای گوناگونی مانند  بر اساس آمارھای داده شده از سوی یونیسف ھم اکنون شش میلیون کودک با

  . استفاده در حملھ ھای انتحاری و جاسوسی روبرو ھستند، کارھای شاقھ، سوء استفاده ھای جنسی

آماری کھ وحشت ناک ترین رویھ را برای کودکان گزارش می کند و افغانستان در مقام بد رفتاری و عدم 

تضییع حقوق زنان در کشور نیز کمتر از . دحمایت از حقوق کودکان نیز مقام اول را در جھان دارا میباش

حقوق و آزادی ھای زنان در افغانستان در گردباد . وضعیت حقوقی نابسامان کودکان در کشور نیست

سنت ھای قبیلھ ای گم شده است و برای زنان در طول ده سال پیشرفت قابل مالحظھ ای صورت نگرفتھ 

سیده گی بھ وضعیت زنان افغان یکی از اولویت ھای اساسی کھ ر، مقامات بلند پایھ دولتی می گویند. است

کار آنان است و باید ناقضین حقوق بشر بھ خصوص ناقضین حقوق زنان در این کشور مورد محاکمھ 

  . قرار گیرند

سال میزان خشونت ھا در کشور باال می رود و این  اما این ناقضین نھ تنھا محاکمھ نمی شوند بلکھ ھر

تفکرات مردساالری تا چھ حد در کشور ما از استحکام برخور دار است کھ بجای ایجاد  نشان می دھد کھ

ھمین . تغییر و تحول آمار خشونت ھا علیھ زنان نسبت بھ سال ھای گذشتھ ھرسال باالتر می رود

موضوع سبب شده است کھ بیشترین نگرانی دیدبان حقوق بشر در گزارش جدیدش از وضعیت حقوق 

  . در مورد زنان باشد، تانافغانس در بشر

از پیش می داند و  وضعیت آنان را بدتر، دیدبان حقوق بشربا اشاره بھ پیشرفت ھای نسبی زنان در کشور

تھدید از سوی طالبان و دیگر گروه ھای مسلح و زندانی شدن دختران ، می گوید نداشتن مصونیت قانونی

اج ھای اجباری و مرگ و میر مادران ھنگام زایمان ازدو، و زنان بھ اتھام فرار از خانھ از سوی حکومت

  . کھ در ھر ساعت یک مادر باردار می میرد از مشکالت جدی زنان در افغانستان است

اما ، طول چند سال گذشتھ کارشناسان بارھا نسبت بھ عملکرد نیروھای ملیشھ ای ھشدار داده بودند در

دید دیدبان حقوق بشر عملکرد نیروھای فرماندھان دولت ھمیشھ از آنان حمایت کرده است در گزارش ج

محلی و ملیشھ ای را زیر سئوال برده و گزارش داده است کھ حکومت افغانستان و جامعھ جھانی بھ 

مشکالت امنیتی رسیدگی درست نکرده است زیرا بسیاری از فرماندھان محلی و ملیشھ ھا از حقوق مردم 

حکومت . فرماندھان آنان در سوء استفاده ھای بزرگی دست دارند استفاده کرده اند و این افراد و سوء

افغانستان برای کشانیدن فرماندھان محلی و ملیشھ ھا بھ دادگاه ناکام بوده است و نیز نتوانستھ اند آن مقام 

  . ھای بلند پایھ دولتی را کھ آلوده بھ فساد ھستند بھ محکمھ بکشاند
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نی است این است کھ این نھاد گفتھ است کھ با خروج نیروھای آنچھ در این گزارش بیشتر مایھ نگرا

. وضعیت حقوق بشر بیش از گذشتھ در افغانستان نقض خواھد شد ٢٠١۴خارجی از افغانستان در سال 

ھرچند تا پیش از این وقتی از حکومت افغانستان در مورد نقض حقوق بشر و گسترش فساد در کشور 

اما ، خشی از فساد و نقض حقوق بشر را بھ گردن خارجی ھا می انداختحکومت فورا ب، انتقاد می گردید

ما بیشتر از گذشتھ  در کشور، اکنون کارشناسان بدین باورند کھ با خروج نیروھای خارجی از افغانستان

  . نقض حقوق بشر گسترش خواھد یافت فساد و

ب دوباره اعتماد مردم روابط خود خواستند بھ منظور جلی، کرز ن الملل ازیده بان حقوق بشر و عفو بید

، اعالم کرد جنگ ساالران یھ ایانیده بان حقوق بشر در بید. را با جنگ ساالران افغان قطع کند

ا ی یو محل یمھم در دولت مل ید در سمت ھایزنند نبا یکھ بھ حقوق بشر ضربھ م ییتکاران و آنھایجنا

ا آمده یده بان حقوق بشر در آسیاز براد آدامز مسئول دھ بھ نقل یانین بیدرا. منصوب شوند یتیامن یروھاین

اورند ین حاال اعتماد مردم افغان را دوباره بدست بید بفھمند کھ ھمیبا یو ین المللیان بیو حام یاست کرز

  . ن امر ھرگز اتفاق نخواھد افتادیوگرنھ ا

دوباره حکومت قانون  یقرارخواست احترام بھ حقوق بشر و بر یکرز ز بھ نوبھ خود ازین الملل نیعفو ب

ن الملل در یانوس آرام عفو بیاق -ا یر منطقھ آسیمد. خود قرار دھد یاست جمھوریت دور دوم ریرا اولو

 یینظام قضا، عیفساد شای، زمامدار یند کھ از سویگو یاعالم کرد افغان ھا ھمچنان بھ ما م یھ ایانیب

ندگان مظنون بھ نقض حقوق یمسئوالن دولت و نما. ندبر یناکارآمد و فقدان احترام بھ حقوق بشر رنج م

 ت اعمال خود را بریو مسئول. برخوردارند ییشرمانھ ا یت بیاز مصون یات جنگیبشر و ارتکاب جنا

  . رندیعھده بگ

ک کنفرانس خبری در کابل گفت کھ یوناما در یندگی ملل متحد یسخنگوی دفتر نما م قبآلیدیھمچنان ماد 

ت در افغانستان یت ملی و امنیدی برای حاکمیتھد، ن کشور بھ انواع فسادیش مقامات ایاآلودگی رو بھ افز

بانی ید انتظار داشت کھ از ادارات و مسئوالن آغشتھ بھ فساد پشتیاز جامعھ جھانی نبا": ادوارد گفت. است

ک ینی دو روی بھ گفتھ ادوارد فساد و نا ام ".ستیزش نیز قابل پذین موضوع برای مردم عادی نیکند و ا

ت یادامھ فساد در حکومت بھ کاھش حاکم. ز وجود داردیی کھ فساد باشد در آنجا نا امنی نیسکھ است و جا

ک مرحلھ گذار قرار دارد یاو گفت اگرچھ افغانستان در . ن مناطق منجر خواھد شدیدولت مرکزی در ا

وجود . ف بھ آسانی گذشتیضع مواد مخدر و اداره، ل مھمی چون فسادیمسا ست از کناریولی ممکن ن

س ییفساد اداری در دستگاه حکومت از آن دستھ انتقادھای است کھ حکومت پس از طالبان بھ رھبری ر
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ل متعھد ین روزھای تشکیجمھور کرزی ھمواره با آن مواجھ بوده است؛ آنچھ کھ حکومت کرزی از نخست

  . ش نھاده استیرو بھ افزا، ای کاھشن مشکل بھ جیولی در حال حاضر ا. بھ مبارزه با آن شده بود

. ختھ استیز برانگیتی مردم نگرانی برخی سازمان ھای جھانی را نین حالت در کنار نارضایدوام ا 

ل شده چنانچھ یز تبدیکی از بحث ھای محوری مطبوعات غربی نیموضوع فساد در دستگاه حکومت بھ 

د و فروش پست ھای بلند دولتی یطلبی از خرر روزنامھ واشنگتن پست در میکی از شماره ھای اخیدر 

ده اند کھ اگر جلو فساد گرفتھ نشود و یجھ رسین نتیاری افغان ھا بھ ایبس. در افغانستان خبر داده شده است

د آنچھ در چھار سال گذشتھ دولت و مردم بھ دست آورده اند بھ آسانی از یایاصالحات الزم بھ وجود ن

  . دست خواھد رفت

نظارت حقوق بشر متھم  یاز رھبران سابق جھادی کھ در گزارش ماه قوس سازمان جھان رآ شمارییاخ

بھ نقض حقوق بشر شده بودند؛ در کابل گردھم آمدند و پیرامون گزارش اخیر سازمان نظارات بر حقوق 

  . را رد كردند یات جنگیپرداختند و دخالت شان در جنا، بشر؛ بھ بحث و مشوره

ن گزارش یكنندگان ا ھ یف و خواھان محاكمھ تھین توصیھ مجاھدیعل یا  ش را توطئھن گزاریآنان انتشار ا

ل یبر تشك، ندگان مجلس حضور داشتندینما یو برخ یاز سران جھاد ین نشست كھ شماریدر ا. شدند

ن یالد  برھان. د شدیات در اعتراض بھ گزارش سازمان مزبور تاكیدر وال یز مردمیآم مسالمت  ییگردھما

ن گزارش یكنندگان ا  ھیھ تھید علیبا گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت كھ با در رابطھ  یربان

از  یھر فرد: ھا تجاوز شده افزود افغان یت ملیثینكھ در گزارش بھ حیبا اشاره بھ ا یو. اقامھ دعوا شود

  . د محاكمھ شوندیھ كرده بایآنھا گزارش را تھ ین دار و دستھ و النھ جاسوسیا

دشمن  یفھ اطالعاتیا دفاع از حقوق بشر بلكھ بر اساس وظیو  ین سازمان نھ بر اساس احساسات اسالمیا

: ف كرد و افزودین گزارش را توطئھ توصیا یربان. كند یت میھا فعال  ملت یخواھ  یھ جنبش آزادیعل

ز گفت یاف نیس ن رسولیھمچن. اد شده دخالت دارندیھ گزارش یدر تھ یو خارج یاز افراد داخل یشمار

ان یشتر و وحدت میب یوارد نخواھد كرد بلكھ باعث ھمبستگ ن و مردمیبھ مجاھد یبیگزارش آس ن یكھ ا

عدالت را حاكم  یاگركرز: اعالم كرده بود یدبان حقوق بشر در گزارشیقبل د یچند. آنھا خواھد شد

 یشد كھ وقت آن است افرادد یدر گزارش تاك. ت در كشور شكست خواھد خوردیم امنیروند تحك، نسازد

دبان یدر گزارش د. دخالت داشتند بھ دادگاه احضار شوند یم جنگیودر وقوع جرا یداخل یھا كھ در جنگ 

كنندگان حقوق بشر و مجرمان   مالینكھ پایحقوق بشر از حكومت افغانستان انتقاد و گفتھ شد در عوض ا

   .آنان بكار گرفتھ شدند، بھ دادگاه احضار شوند یجنگ
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و محمد ، ل خانیمحمد اسماع، میم فھیمحمد قسی، ن ربانیالد  برھان، افیگزارش از عبدالرسول س در

، مال محمد عمری، ار رھبر حزب اسالمین حكمتیگلبد، ن گزارشیاساس ا بر. نام برده شده استمحقق 

پس از . باشند  یم زین یت ضد بشریاز گروه طالبان متھم بھ جنا ین حقانیالد جالل یمال دادهللا و مولو

از  ین گزارش دولت افغانستان مطالب سازمان نظارت برحقوق بشر را در مورد شماریانتشار ا

 این جلسھ در پشت دره ھای بستھ در ھتل انتر. كشور نادرست اعالم كرد یجھاد یھا  تیشخص

كررأ گفتند كھ نا گذشتھ موسسات داخلى و جھانى حقوق بشر م یدر سالھااما . کانتینانتال؛ برگزار شد

اما تاكنون كسى مشخص نام . ن بزرگ حقوق بشر در چوكى ھاى رسمى افغانستان كار مى كنندیقض

ن سخنان صرف اتھامات یشھ گفتھ اند كھ این اتھامات ھمیمقامات در پاسخ بھ ا. اد نكرده بودیفردى را 

ا در سازمان حقوق بشر یخش آسس بیرأ رئیاما اخ. ن افراد اسناد و شواھد وجود نداردیھ ایاست و عل

ت متھم یھ بشریت علیت جنگى و جنایتس واچ برات آدمس از افرادى كھ بھ گفتھ او عمأل بھ جنایومن رایھ

  . مى باشند نام برد

دست گرفتھ است كھ طبق آن با  یكرزى ھم اعالم نمود كھ برنامھ اى را تحت نام عدالت انتقالى رو اً ریاخ

  . ت برخورد صورت خواھد گرفتیھ بشرین و جنگ علن جنگ در افغانستایمجرم

ن برنامھ چھ وقت آغاز مى شود و كدام افراد بھ كرسى عدالت كشانده مى یاما مقامات دولتى نگفتند كھ ا

ن مورد شكستھ و نام یوى آزادى مھر سكوت را در یاما برات آدمس در صحبت تلفونى خود با راد. شوند

آدمس . ات جنگى متھم مى باشند با صراحت بھ زبان آوردیت و جنایھ بشریات علین افراد را كھ بھ جنایا

تكاران جنگ در آن یل دھد تا جنایك محكمھ خاص را تشكیدر صحبت ھاى خود از كرزى خواست كھ 

ن المللى آن بھ یان بینطور گفتھ است كھ بعد از سقوط طالبان حكومت افغانستان و حامیاو ھم. ابندیحضور 

ست سال گذشتھ یاو گفتھ است كھ در ظرف ب. ھ كرده استیبشر و قاچاقبران مواد مخدر تكن حقوق یناقض

ن مردم بمبارد مى یان بر ایك وقتى خارجیتا . ن كشور بودندیات در این جناید تریمردم افغانستان شاھد شد

ن یك گزارش اید كھ طبق یآدمس مى افزا. مى توسط افغانھا بمباران شدندیكردند و بعدأ در جنگ ھاى تنظ

ك جزو ین یرانى كابل قدم عمدى و منظم برداشتھ شد و ایالدى براى ویل دھھ نود میسازمان در اوا

بى از گذشتھ یك ترتین اعمال بودند بھ یك عده افرادى كھ مسوول ای. انات افغانستان استیكوچكى از جر

  . ت ھم بھره مند شده اندینپاك شده و حاال در چوكى ھاى بلند حكومت و پارلمان نشستھ و از مصئو

ن یم گفتند كھ ایافغانھاى كھ ما با آنھا صحبت كرد(. ستین حالت براى مردم افغانستان قابل قبول نیا

ن افراد یآنھا ا، ران كردیدانند كھ كى كشور شان را ویآنھا م. ر قابل قبول مى باشدیموضوع براى شان غ

ت زده اند مىشناسند و اعتبار آنھا بھ حكومت و بھ ات جنگ دسیت و جنایھ بشریات علیرا كھ بھ جنا
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ت یده عدالت بخاطر جنایعق از ).ت داده است كمتر مى شودیثیقدرت و ح، ن افراد مقامیپارلمانى كھ بھ چن

. نى كرده استیاف روبرو شده و عقب نشید افرادى مانند سیت مى كند اما او با تھدیھاى گذشتھ حما

دوارم كھ اعالم برنامھ یواقعأ ام: ن افراد ترس نداشتھ باشدید از محاكمھ چنق مى كنیكرزى را تشو، آدمس

ن ین گفتار متعھد است و بھ قبول خطر در ایقتأ بھ ایس جمھور حقیباشد كھ رئ یك عالمتیعدالت انتقالى 

در  آنھا، توانند كرزى را بھ سقوط روبرو سازند ین افراد نمینست كھ ایده ما ایعق. باشد یراه آماده م

ات با آنھا برخورد یت جامعھ جھانى در مسئلھ جنایقت بازنده خواھند بود بھ شرطى كھ كرزى بھ حمایحق

 . دینما
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