ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﺮدم آزاری و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐرزی در آﯾﯾﻧﮫ ی ارﻗﺎم و ﺣﻘﺎﯾق
ﺑﺧش دوم
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

آﻣﺎر ﺗﮑﺎن دھﻧده و ﺗﺄﻣل ﺑراﻧﮕﯾز ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗرده اداری ،اﺧﺗﻼس ھﺎی ﮐﻼن ،ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ،اﻓزاﯾش ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ،اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘوچ اﺣزاب ،آوارﮔﯽ ﺟواﻧﺎن در ﮐﻣپ ھﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﮔﺳﺗرش ﻓﻘر و
ﻓﺣﺷﺎ ،ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ ﺣﮑوﻣت و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر دﺧﺎﻟت ھﺎی ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ در ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﺑﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳت و
اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻌﻧﺎی واژه اﺳﺗﻘﻼل را زﯾر ﺳوال ﺑرده اﺳت .ﺑﻠﯽ! آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ھﺎ اھداف ﺷﺧﺻﯽ و
ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﻋﻘده ھﺎ و ﺣﻘﺎرت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ واﻗﻌﯾت ھﺎرا واروﻧﮫ ﺟﻠوه داده اﻧد و ﺑﺎر دﯾﮕر دﻧدان ھﺎی
ﺧون ﭘُر و ﺗﯾز را ﺳﺧت ﺗر ﺑﮫ ھم ﺑﻔﺷﺎرﻧد ﺗﺎ ﻣردم را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎم ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺑودی ﺑﺑرﻧد ،آﯾﺎ اﯾﻧﺳت
رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر؟ .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻛﮫ ﻣوﺳﺳﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣوده –
ﺑطور اوﺳط روزاﻧﮫ ھﻔت ﻧﻔر از اﻓراد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن و ﺧودﺳری
ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ﻛﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را اﻛﺛرآ اطﻔﺎل و زﻧﺎن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯾدھﻧد .ﭼرا دوﻟت و رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور ﮔروپ ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و اﻧﺗﺣﺎری را ﺑرادر ﺧطﺎب ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﮕر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور در ﺟﻧﺎﯾﺎت آﻧﺎن
ﺷرﯾﮏ اﺳت؟ .ﻗوای ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ روزاﻧﮫ ده ھﺎ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ،ﭘس ﭼرا ﻣﮭر ﺳﻛوت ﺑر ﻟﺑﮭﺎ
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زده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﮔرﯾﺑﺎن ﺷﺎﻧرا ﮔرﻓت و ﻣورد ﺳوال ﻗرار داد؟ ﻗدرت ﻣداران ﻧﻣﯾﺧواھﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﺑدھﻧد زﯾرا ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ و ﻣﻌﺎﺷﺎت داﻟری ﺷﺎن ﺑﮫ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود.
ﭼرا ﻛﺷورھﺎی ﻛﮫ داد از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﯾزﻧد ،اطﻔﺎل ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻛﺷور را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﻛﻧﻧد.؟
اﻣروز آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ داد از ﺣﻘوق زن ﻣﯾزﻧﻧد و زﻧﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻣﺎ را ﺗﺣﻘﯾر و ﺗوھﯾن و ﺗﻼﺷﯽ ﻣﯾﻛﻧﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ داد از ﻋداﻟت ﻣﯾزﻧﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳردﻣداران ﻛﺷور ھداﯾت ﻣﯾدھﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧوﻛران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﺎش ﺑﺎﻻﺗر
از  ٢٠٠٠داﻟر  ١٠٠٠٠داﻟر ﻣﯾﭘردازﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﻣﺎﻣور ،ﻣﻌﻠم و ﮐﺎرﻣﻧدان ﭘﺎﯾﺎن رﺗﺑﮫ ﻋﻣری در ﭘﺷت ﻣﯾز
ﺳﭘری ﻧﻣوده اﻣﺎ اﻣروز ﺑﮫ ﻣﻌﺎش  ۶٠٠٠اﻟﯽ  ٨٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ دوﻟت ﺑراﯾش ﻗﺎﯾل ﻣﯾﺷود.
آﯾﺎ ھﻣﯾن ﻋداﻟت اﺳت و ھﻣﯾن ﻣﺳﺎوات و ﺣﻘوق اﻧﺳﺎن.؟؟؟
ﭼرا اﻣروز در ﻛﺷور ﻓﺳﺎد اداری ﺑﯾداد ﻣﯾﻛﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﮐﮫ اﮐﺛراً ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮕﯽ اﻧد ﺑﮫ
اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔﯾری ﺗﻣﺎم دار و ﻧدار ﮐﺷور را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﻣﯾﺑرﻧد ،ﭼرا ﮐﺳﯽ ﻟب ﺑﺎز ﻧﻣﯾﮑﻧد و ﻣﺟرم و
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر را ﺳرزﻧش ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.؟
ﺧﺳﺗﮫ ام از ﺗوﺑﮫ ھﺎی َﺳر َﺳری
از ھوای ﻧﻔس و از دﯾو و ﭘری
دوﺳﺗـــﺎن دﺷـﻣـﻧـم در ﯾـﺎوری
ِ
ﻣــﺎدران ﺑـدﺗـر از ﻧـﺎﻣـــﺎدری.
ِ
ﻋده ای ﺧواﺑﻧد ،ﭘس ﺑﯾدار ﮐو؟
ﻋده ای ﻣﺳت اﻧد ،ﭘس ھوﺷﯾﺎر ﮐو؟
ﺑﮭری ﻧﺟﺎت وطن ﻏﺎزی و ﺳردار ﮐو؟
از ﺑرای ﺣﻔط ﮐﺷور ﻟﺷﮑر ﺑﺳﯾﺎر ﮐـــو؟.
ﻣﺎل ﻣردم ﻣﺎل ﺑﺎﺑﺎﯾت اﺳت! ﻧﮫ؟
وﻗـف ﺧــرج اﻧﺗـﺧـﺎﺑـﺎت اﺳــت! ﻧﮫ؟
ﺟرم ﺗو ﻻزم ﺑﮫ اﺛﺑﺎت اﺳت! ﻧﮫ؟
ﻣردﻧت ﺑﮭﺗر ازﯾن ﺣﯾﺎت اﺳت! ﻧﮫ؟.
ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن از ﺗﺎﺳﯾس در ﮐﺎﺑل اﻟﯽ ﺳﻘوط آن در ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر  - ٢٠٠١ﭘﻧﺞ ﺳﺎل را درﺑر ﮔرﻓت ﯾﮑﯽ از
ﺳﯾﺎه ﺗرﯾن و ﺑدﻧﺎم ﺗرﯾن دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود .ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ،و زﯾر ﭘﺎ ﻧﻣودن ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﺑﺳﺗن
دروازه ھﺎی ﻣﮑﺎﺗب ،ﺧﺻوﻣت ﺑﺎ ﻋﻠم ،ﻓرھﻧﮓ ،ھﻧر و ھر آﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﺗﻣدن و اﻧﺳﺎﻧﯾت ارﺗﺑﺎط داﺷت در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری آﻧﺎن ﻗرار داﺷت .ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ طراﺣﺎن ﭘروژه طﺎﻟﺑﺎن را ﺧﻠﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ و از ﺑﯾن ﺑردن دﺳت
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آوردھﺎی ﻣﻌﻧوی ﮐﺷور ﻣﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد .اﻧﻔﺟﺎر در ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﯾﻧﯾﺎ و ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ در ﺳﺎل
 ١٩٩٨و ﺑﺧﺻوص ﺣﺎدﺛﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ  ١١ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  -٢٠٠١در اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ طراﺣﯽ آن ﺗوﺳط ﺑﺧش ﻋرﺑﯽ
طﺎﻟﺑﺎن ﺻورت ﮔرﻓت ،ﺟﮭﺎن را ﻣﺗوﺟﮫ وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع و ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن ﻧﻣود و ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﺷورھﺎی
ﻏرﺑﯽ را ﻣﺻﻣم ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺑردارد.
ﺑﺎ اﻧدوه ﻓراوان اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ از ﺑﯾن ﺑردن طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑدﻧﺎم ﺗرﯾن ﭼﮭره ھﺎی ﺟﻧﮓ و
ﺗﻔﻧﮓ را ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺟدﯾد و ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر وارد زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻣظﻠوم و ﺑﯽ دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣود .ﮔوﯾﯽ اﯾن
ﻣردم ﺳﺗم دﯾده ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ،ﺑﺳﺗن ،ﺑردن و ﻧﺎﺑود ﺷدن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ رﻓﺗن طﺎﻟﺑﺎن ﻓﻘط ﭼﮭره
ﻋوض ﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎر روزاﻧﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ،ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ ،ﺑردن و ﮐﺷﺗن،
ﻗﻧداق ﮐﺎری ،ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗن ھﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ در زﻣﺎن طﺎﻟﺑﺎن ﺟرﯾﺎن داﺷت ،وﻟﯽ ﺑﺎ دو ﺗﻔﺎوت :ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ
اﯾن زﻧداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗن و ﺑردن و ﺗﺳﻠﯾم دادن ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯾﺎن و در زﻧدان ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓت
و دوم ﺗﻐﯾﯾر دﺳﺗﺎر ﺑﮫ ﭘﮑول ﺑود .آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی دودﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﺑﺎز ھم ھﻣﺎن ﭘﮑول ﭘوﺷﺎن
ﻓراری ﮐﮫ ﺷﮭر را ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ و ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﻏﻣﺧﺎﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده ﺑودﻧد ﺑﻼی ﺟﺎن ﻣردم ﮔرداﻧﯾد .ﺟﺎه طﻠﺑﯽ
رھﺑران و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﯾروھﺎی ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﮭﺎدی ﺗﻧﮭﺎ اھرم ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
درﯾن راه از آن ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓرادی ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﻧواع
ﻣﺧﺗﻠف ﺣﻘوق آﻧﺎن زﯾر ﭘﺎ ﺷده و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود را از دﺳت داده اﻧد ،ﻣﻌﺗﻘدﻧد
ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﺳت و ﻣدﻋﯽ اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳت
آﻧﺎن از ﺳوی ﺣﮑوﻣت و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﻻزم ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت در آﯾﻧده ھم اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﻧد .دوﻟت طﯽ اﯾن ﺳﺎل ھﺎ اﻗداﻣﺎت ﺟدی و ﻣوﺛری ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮐﺷور اﻧﺟﺎم ﻧداده
اﺳت و اﯾن ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ دوﻟت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ زورﻣﻧدان ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯽ در ﭘﯽ از
زور ،ﺗرس و وﺣﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و زﻣﯾﻧﮫ اﻓزاﯾش ﻣوارد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻓراھم آورﻧد.
ﺣﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع اذﻋﺎن دارﻧد ﮐﮫ اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای
ﺗﺎﻣﯾن و ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺣﮑوﻣت ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت دﯾده ﻧﺷده اﺳت .ﺗوﻗﯾف
ھﺎی ﺧودﺳراﻧﮫ ﭘوﻟﯾس و ﻋدم رﻋﺎﯾت طرزاﻟﻌﻣلھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺗوﻗﯾف اﻓراد ،اﻓزاﯾش ﺧﺷوﻧت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
زﻧﺎن ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺷدن ﻣﺗﻘﻠﺑﯾن و ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺗﻌﻠل در رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﺟرﻣﯽ و  . . .ھﻣﮫ از
ﻣواردی اﻧد ﮐﮫ ﺷﺎھد اﯾن ﻣدﻋﺎﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘض ﮐرده اﻧد ،اﻣروز اﮐﺛر ﺷﺎن
ﺻﺎﺣب ﻗدرت و ﭼوﮐﯽ در دوﻟت اﻧد .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﻧد ،آن اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺧود ھﻣﯾن
ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ ﺧودﺷﺎن ،ﺧودﺷﺎن را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﻧﻧد .ﭼون ﻗدرت ﺑﺎﻻﺗر از آﻧﮭﺎ در
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود ﻧدارد .و آﻧﮭﺎ ھم ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ای ﺧودﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ازﯾن ﺧﺎطر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﮔزارش ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود درﺑﺎره ﺣﻣﺎﯾت از ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل ،ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﯾری ﺑﮫ ﻣرگ  ١٢٠٠ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ و
زﺧﻣﯽ ﺷدن  ٢٠٠٠ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ،ﺷﺎﻣل  ٩۵٠زن و ﮐودک ،ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از درﮔﯾری ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٢٠٠٠٠ﻧﻔر را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آواره ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺣدوداً  ١٨٠٠٠ﻧﻔر آن ھﺎ ﺟدﯾدا
آواره ﺷده اﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ،ﮐﮫ رﺳﻣﺎ ً اﻋﻼم ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار دارﻧد اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺷﺗﺎد ﻓﯾﺻد از
ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣدارس ﺑﮫ وﯾژه اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑر دﺳﺗرﺳﯽ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ آﻣوزش ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .در آﭘرﯾل
 ١۵٠ ،٢٠١٢دﺧﺗر ﻣﺗﻌﻠم در اﺛر آﻟودﮔﯽ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ در وﻻﯾت ﺗﺧﺎر ﻣﺳﻣوم ﺷدﻧد .در ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ،
ﻣوارد زﯾﺎدی از اﺳﯾد ﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران در راه ﻣﮑﺗب ﮔزارش ﺷده اﺳت .در اﮔﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ،
ﺳر ﯾﮏ دﺧﺗر ﺷش ﺳﺎﻟﮫ و ﯾﮏ ﭘﺳر دوازده ﺳﺎﻟﮫ در دو ﻣورد ﺟداﮔﺎﻧﮫ در ﻣﻧﺎطق زﯾر ﮐﻧﺗرول طﺎﻟﺑﺎن ﻗطﻊ
ﺷد .ﺳر ھﻔده ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ دﯾﮕر در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد ﻗطﻊ ﺷد .ﺳوھﯾر ﺑﺎﻟﺣﺳن ،رﺋﯾس ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻣﯾﮕوﯾد :دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت درﺑﺎره اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻗﺗل ھﺎی ھوﻟﻧﺎک ﺗﺣﻘﯾق
ﮐﻧد ،ﻣﺳﺋوﻻن آن ھﺎ را ﺑﮫ دﺳت ﻋداﻟت ﺑﺳﭘﺎرد و اراﺋﮫ ﺟﺑران ﻣؤﺛر ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد» .ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ  ١٣٢۵ﺧود ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﮐﺷورھﺎ ﻣوازﯾن ﺣﻘوق ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل درﺑﺎره زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﻧد و اﻗدام ھﺎی وﯾژه ای ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن و دﺧﺗران در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ در
درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارﻧد .در طﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود را درﺑﺎره
اﺳﺗﺧدام ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﻠﯾس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﻧزد ھﯾﺎت ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑراز ﮐرده اﻧد .دﻻﯾل ﻣﺣﮑﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده در ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺧﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺣﻣﻠﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽﺷوﻧد.
ﮔﯾﺳو ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری ،ﻣدﯾر ﺑﻧﯾﺎد آﺳﯾﺎی آزاد ،ﮔﻔت :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ اﺧﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس ﺗﻌﮭد
ﺧود در ﮐﻧﻔراﻧس ﺗوﮐﯾو درﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺷت ﺟوﻻی  ٢٠١٢ﺑﮫ ﻧظﺎرت دﻗﯾق ﺑر وﺿﻌﯾت
ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ دھد .ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷر را در ھر ﺟﺎ ﮐﮫ رخ دھد ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .ﺑﺎﻋث ﺗﺄﺳف اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷورا درﺑﺎره اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﻓﺟﯾﻊ
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ﺳﮑوت ﮐرده اﺳت .در ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ  ٢٠١٢ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق
ﺑﺷر و ﺑﻧﯾﺎد آﺳﯾﺎی آزاد ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی را ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ،ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﻧﺎﺗو و دادﮔﺎه
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟزاﯾﯽ اراﺋﮫ ﮐردﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﺿور ده ﺳﺎﻟﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ،ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در ﺑﻣﺑﺎران ھﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده اﻧد و
وﺿﻌﯾت ﻣﻌﺗﺎدﯾن در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻣﺎر اﻋﺗﯾﺎد ،در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺷت واﻓر
ﻣواد ﻣﺧدر ،رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت .اروﭘﺎﺋﯾﺎن ﮐﮫ ﻋﺿو ﻧﺎﺗو ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ اﺟرای ﺗﻌﮭدات ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﺎی ﺑﻧد ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣوﺟب ظﻠم ﻣﺿﺎﻋف ﺷده اﺳت .آﻣﺎر ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﻗﻣﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
دوﺑراﺑر ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ؛ اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺳﻠطﮫ طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻋدم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری آﻧﺎن ،آﯾﻧده ﻣردم ﻣﺎ را درھﺎﻟﮫ
ای از اﺑﮭﺎم ﻓرو ﺑرده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷواھد ﻣوﺟود ،ارﻣﻐﺎن ﺣﺿور ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﯾزی ﺟز وﯾراﻧﯽ و ﮐﺷﺗﺎر ﻧﺑوده و اﺧﺑﺎر
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت و ﺷﮑﻧﺟﮫ ی اﻓراد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ و آزار و اذﯾت ﻣردم و ﺑﻣب ﺑﺎران ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺗﺧرﯾب ادوات طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ و طﺑﯾﻌﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷدت
ﻧﻘض ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻏﻠب ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻋﻠﯾرﻏم واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻏرب،
ﺗﻌداد زﯾﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن را ﺗﺎﺋﯾد ﮐرده و ﺧواﺳﺗﺎر ﺣﻔﺎظت از ﺟﺎن ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده
اﻧد .آﻧﺎن از وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﮐرده و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑﺧﺻوص ﺑد رﻓﺗﺎری و ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﺗﮭم ﮐرده اﻧد.
ﺷﺎھد ﺑودﯾم ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﭘس از ﻗﺗل ﻣردم ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ و ﺑﺧﺻوص ﮐودﮐﺎن ،اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧود را
ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻧظﺎﻣﯽ واﺷﻧﮕﺗن ،ﺷﺎھد اﻋﺗراﻓﺎت ﺗﮑﺎن دھﻧده
ﯾﮑﯽ از ﭘﻧﺞ ﻋﺿو ﺗﯾم ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .آﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﻧﮕﺷﺗﺎن
ﺑرﯾده ﺷده ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﮐﺷﺗﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑم دﺳﺗﯽ در وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر اﻋﺗراف ﮐرده
ﺑودﻧد .در اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،ﺟرﻣﯽ ﻣورﻻک ،ﺳر دﺳﺗﮫ ﺳرﺑﺎزان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز دﯾﮕر ﺑر ﺳر ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺷﺗن ﯾﮏ
ﭘﺳری ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﭘﺳر را ﺻدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﺗری وی ،ھﻣزﻣﺎن ﻣورﻻک
ﻧﺎرﻧﺟﮑﯽ را ﺑﮫ ﺳوی وی ﭘرﺗﺎب ﮐرده و ھوﻟﻣز ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧود ﺷش ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳوی وی ﺷﻠﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ھوﻟﻣز ﺑرﻧده ﻣﯽ ﺷود ﭼون ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی ﺷﻠﯾﮏ ﺷده ﺗوﺳط اﺳﻠﺣﮫ او ،ﻣوﺟب ﻣرگ
اﯾن ﭘﺳرﺷده ﺑود.
ﺧودﮐﺷﯽ ،ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و ﺧودﺳوزی ﻗﺑل از ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﭘدﯾده ای ﺟدﯾد و
ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑرای اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑود اﻣﺎ اﮐﻧون ﭘس از ده ﺳﺎل ﺣﺿور اﯾن ﮐﺷور در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل از
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ﺣوادث ﻋﺎدی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﮫ و ﻧﯾم دھﮫ ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧرﯾزی را
ﺳﭘری ﮐرده اﺳت اﻣﺎ در اﯾن ﻣدت ھﯾﭼﮕﺎه ﭘدﯾده ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﺧودﺳوزی را ﺑﮫ ﺧود ﻧدﯾده ﺑود اﻣﺎ اﮐﻧون اﯾن
ﮐﺷور در ردﯾف اول ﻓﮭرﺳت ﻧﺎ اﻣن ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑرای زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﻗرار دارد .ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎروی
در ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻣرار ﺣﺿور ﮔروهھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن
ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای زﻧﺎن ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .ﺣﻣﻼت ﻣداوم ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺻﻠﯽﺗرﯾن
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن آن را زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،در ﮐﻧﺎر ﻋدم اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻧﻊ ﺗﺣﺻﯾل از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺎری زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل آﻣﺎر ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳوی رﺳﺎﻧﮫھﺎ را ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻣﯾزان واﻗﻌﯽ آن داﻧﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﮐرد آﻣﺎر ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﺗر از ﻣﯾزان واﻗﻌﯽ اﺳت و ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از اﯾن
ﺗﺟﺎوزھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔزارش ﻧﺷدن ،ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
در زﻣﺎن اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺷوروی ﺳﺎﺑق ،ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﯾن ﺷﮑل ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻧﻣﯽ ﺷد ،زﯾرا
آﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر از آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و ﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑودﻧد .اﮐﻧون ﻧﺳل ﺟوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ
ﺑﮫ اﺑﺗذال ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏرﺑﯽ ،ﯾﮏ ﻧوع اﺣﺳﺎس ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﯽ
ﻣﻔﮭوم ﺷده و ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ و ﺧودﺳوزی دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ وﺣﺷﯽ ﮔری و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس
دﯾﮕران ﻣﯽ ﭘردازﻧد.
ﮐﻣﺗر روزی اﺳت ﮐﮫ در؛ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،از ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری ،اﻧﻔﺟﺎرات و ﯾﺎ ﺣﻣﻼت
راﮐﺗﯽ ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ،ﺧﺑر ﻧدھد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓت ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﺗﻧﻔﯾذ ھرﭼﮫ
ﺑﮭﺗر ﻗﺎﻧون؛ دوﻟت ،ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣوﺟود در ﻣﻘﺎﺑل ﺧود ،ﻓﺎﯾق آﯾد؛ اﻣﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺷدﯾد ﻧﺎ
اﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﭼﺎﻟش ﻋﻣده ای در ﻣﻘﺎﺑل دوﻟت ،ﺷده اﺳت .ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور ﮐﮫ در آن ﻧﯾروھﺎی
ﭘرﺷﻣﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده اﻣﻧﯾت ،وﺟود دارﻧد ﻧﯾز از ﮔزﻧد ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺻﺋون ﻧﻣﺎﻧده و ﺑطور
ﭘراﮐﻧده اﻣﺎ ھﺷدار دھﻧده ای ،ﻣورد ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﻓﯾر راﮐت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ،ارﮔﺎن
ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده اﻣﻧﯾت ،ﺷﺎﻣل وزارت دﻓﺎع ،داﺧﻠﮫ و اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﺗﺷدﯾد ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﺗﺧرﯾﺑﯽ
از ﺳوی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن را ،ﻧﺷﺎﻧﮫء ﺗﺿﻌﯾف و اﺿﻣﺣﻼل آﻧﺎن داﻧﺳﺗﮫ و ﻣدﻋﯽ اﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺑراﺑری در
ﻣواﺟﮭﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ دوﻟت ،دﺳت ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ھﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد.
درﮔﯾری و ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ،روز ﺑﮫ روز ﺧراب ﺗر ﺷده ﻣﯽ رود .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﮔر دوﻟت ﺑﮫ ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺎﯾق آﻣده ﻧﺗواﻧد ،در ﺗطﺑﯾق ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ،ﺑﮫ
ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻧﺧواھد رﺳﯾد .در ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﯾر ﺳﺎﺧت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی آن ،در دوران ﺟﻧﮓ ﺳﯽ
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وﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷده و ﻣردم ﮐﺷور ،ﺑرای ﻗﺎدر ﺷدن ﺑﮫ ﮔذران زﻧد ﮔﯽ آﺑروﻣﻧداﻧﮫء ﺧوﯾش ،ﻧﯾﺎز ﺷدﯾد ﺑﮫ
ﮐﺎر در راﺳﺗﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی دارﻧد؛ اﻣﻧﯾت و ﺳرزﻧش ﺳران ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ ﺿرورت ﺷﻣﺎره اول ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
ﻣﯽ آﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑطور ﻋﺎﺟل ﻣرﻓوع ﻧﮕردد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺣرﮐت ھﺎی
ﻻزم دﯾﮕر ،در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺑﺎز ﺳﺎزی و اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد و ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺗن ﻣردم ﺑﮫ ﭘﯾداواری ﺿروری،
ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺗﺧرﯾب اوﺿﺎع اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﮐﺷور ،ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﮐرزی ،ﻧﺗواﻧد در ﺑراﺑر اوﺿﺎع ﻧﺎ
ﺑﺳﺎﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻧدھد .ﮐرزی ﮐﮫ اﻏﻠب ،در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎﯾش از ﺑﺎز ﺳﺎزی و ﮐﺎرﮐردھﺎی
دوﻟت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ،در ﺳﻔر ھﺎی ﺧوﯾش ،ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺟﻠب اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ،از
ﮐﺎرﮐردھﺎی دوﻟﺗش ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾد؛ اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﮑر وﺿﻌﯾت ﻧﺎ ﺑﺳﺎﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮔردد.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر از ھر دو ﻧﻔر اﻓﻐﺎن ،ﯾﮏ ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﮑﺎری ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻋﺎﯾد ﻣردم ﺻﻔر
ﮔردد و ﻣردم را ﻣﺟﺑور ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دﻋوت ھرﮐﺳﯽ را ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﭘول ﻗﺑول ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر
دﻋوت ھﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺻدﻣﮫ رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻋدم ﺗﺣﮑﯾم ﺛﺑﺎت ﺑﺎﺷد .در ﮐﻧﺎر ﺑﯾﮑﺎری ،ﭼﯾزی
دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣردم را ﺑﯾﺷﺗر ﮐرده ،ﮔراﻧﯽ و ﺑﻠﻧد رﻓﺗن روزاﻧﮫ ﻧرخ ﻣواد اﺳﺗﮭﻼﮐﯽ اﺳت .ﻧﺑود
ﻓﺎﺑرﯾﮑﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی در داﺧل ﮐﺷور و ﻣﺗﮑﯽ ﺑودن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ واردات ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣواد ﺿروری
ﭼون آرد و روﻏن و ﮔﻧدم ،ﺳﺑب ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﻧرخ ھﺎ در ﻧوﺳﺎن و رو ﺑﮫ ﺻﻌود ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﻣردم را
در ﯾﮏ ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ دﺳت ﺑﮫ ﺳرﻗت ،ﺗﺧرﯾب ﯾﺎ ھر ﮐﺎری ﺑزﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن
روزﻧﮫ ای ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧﺎن و ﺧرچ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺎﺷد .ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺳرازﯾر ﺷدن دھﮭﺎ ﻣﻠﯾﺎرد
داﻟر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺳﺎد اداری ﮔﺳﺗرده و ﻋﻣﯾق ،اداره ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓﻠﺞ ﮐرده اﺳت و ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎراج ﺷده اﺳت .ﻓﺳﺎد اداری ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ای اﺻﻠﯽ اش ﺗﺑﻌﯾض ﻗوﻣﯽ و ﻋدم رﻋﺎﯾت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
ﺗﻘرر وزﯾران ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ
ﺳﺎﻻری اﺳت ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ در ﮐﺎدرھﺎی ﮐﻠﯾدی ادارات وﺟود دارد و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓﺳﺎدَ ،
و واﻟﯾﺎن وﻻﯾﺎت و رؤﺳﺎی ادارات ﺑراﺳﺎس ﻗوﻣﯾت و ﮔروه ﮔراﯾﯽ و ﻗوم ﺑﺎزی اﺳت ﻧﮫ ﺗﺧﺻص و ﺗﻌﮭد
ﮐﺎری و وﺣدت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ.
روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾن در ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎره ھﺎی اﺧﯾر ﺧوﯾش ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ﮔزارﺷﯽ ﺟﻧﺟﺎل ﺑراﻧﮕﯾز از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮭﺎ ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑرﺧﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﺷﺗﺎر ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺗﺟﺎوز و ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد  . . .اﯾن ﮔزارش ﻗرار ﺑود ﻣﻧﺗﺷر
ﺷود اﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر آن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾت اﻓﺷﺎی اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در راس ﻗدرت ھﺳﺗﻧد،
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻓﺗﺎد .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ذﮐر ﻧﺎﻣش ﺧود داری ﮐرد ﮔﻔت :ﮐرزی ﺗﺻﻣﯾم ھﺎﺋﯽ
ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑرای ﺛﺑﺎت در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣوﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷد اﻣﺎ در دراز ﻣدت ﺑرﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﺧواھد ﺑود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﮐرزی رو ﺑﮫ زوال ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن در آﯾﻧده ھﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف و
ﺧﻼ واﻗﻌﯽ ﺑوﺟود ﺧواھد آورد .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣردم در ﺷﺑﮭﺎ دزدی ﻣﯾﺷود و در روزھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣردم در
وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑرده ﻣﯾﺷود .ﻣن واﻗﻌﺎ ً ﻣﺗﺎﺳﻔم.

دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮔزارش ﺟدﯾد ﺧود ،وﺿﻌﯾت ﮐﺷور را از ﻧﮕﺎه رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷری ،ﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد،
اداﻣﮫ ﺟﻧﮓ و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ و ﮐﺷﺗﺎر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت .ﻧﺑود ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون،
وﺟود ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧﺎﺗوان ،اﻓزاش ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن و دﺳت داﺷﺗن ﺷﻣﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﺣﮑوﻣت
از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس و دادﮔﺎه ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،ﺧﺷوﻧت در ﺑراﺑر زﻧﺎن ،ﺿﻌﯾف ﺑودن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋدﻟﯽ و
ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ،از ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷدت ﻧﮕران ﮐﻧﻧده
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ھرﭼﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾن ﺟزء اوﻟﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺑود ﮐﮫ آﻟوده ﺑﮫ ﻓﺳﺎد اﺳت و اوﻟﯾن
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
اوﻟﯾن ﮐﺷوری ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ در آن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر در آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﯾن ﻣﻘﺎم
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،
ﺧود رواﯾت ﮔر ﻗﺳﺎوت و ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت و رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻓراد ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ و
ﻣﺟروح اﺻﻼ در ﻗﺎﻣوس ﮔروھﮭﺎی اﻓراطﯽ ﭼون اﻟﻘﺎﻋده و طﺎﻟﺑﺎن ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد.
ﺗﺎ ﮐﻧون طﺎﻟﺑﺎن در ﺣﻣﻼت ﺧود ھﯾﭻ اﺑﺎﯾﯽ از ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ در ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﭼرﯾﮑﯽ ﺧود
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،طوری ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آﻣﺎرھﺎ و ﮔزارش ھﺎی ﮐﮫ ھر ﺳﺎل از ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ
ﮔردد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ھﺷﺗﺎد در ﺻد ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺑوده اﺳت و اﯾن ﺧود ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن در ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﺣﻣﻼت ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ھﯾﭻ اﺑﺎﯾﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻧدارﻧد و در
طول دو دھﮫ آﺷوب و ﺧوﻧرﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐرده اﺳت ،ھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ ﺣﺗﯽ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﻌذرت
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ﺧواھﯽ ﻧﯾز ﻧﮑرده اﺳت .در ﺗداوم ﺟﻧﮓ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر را زﯾر ﭘﺎﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی
دوﻟﺗﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾز ﻣرﺗﮑب ﻧﻘض ﺑﺷر در ﺟﻧﮓ و ﻧﺑرد ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺷده اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی داده ﺷده از ﺳوی ﯾوﻧﯾﺳف ھم اﮐﻧون ﺷش ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک ﺑﺎ ﺧطرھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ،ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎﻗﮫ ،اﺳﺗﻔﺎده در ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی اﻧﺗﺣﺎری و ﺟﺎﺳوﺳﯽ روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
آﻣﺎری ﮐﮫ وﺣﺷت ﻧﺎک ﺗرﯾن روﯾﮫ را ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮔزارش ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎم ﺑد رﻓﺗﺎری و ﻋدم
ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز ﻣﻘﺎم اول را در ﺟﮭﺎن دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺗﺿﯾﯾﻊ ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﮐﺷور ﻧﯾز ﮐﻣﺗر از
وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎن ﮐودﮐﺎن در ﮐﺷور ﻧﯾﺳت .ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮔردﺑﺎد
ﺳﻧت ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮔم ﺷده اﺳت و ﺑرای زﻧﺎن در طول ده ﺳﺎل ﭘﯾﺷرﻓت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﮐﮫ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﯾﮑﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺎر آﻧﺎن اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن در اﯾن ﮐﺷور ﻣورد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
اﻣﺎ اﯾن ﻧﺎﻗﺿﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھر ﺳﺎل ﻣﯾزان ﺧﺷوﻧت ھﺎ در ﮐﺷور ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و اﯾن
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﻔﮑرات ﻣردﺳﺎﻻری ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد در ﮐﺷور ﻣﺎ از اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑرﺧور دار اﺳت ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اﯾﺟﺎد
ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول آﻣﺎر ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھرﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ رود .ھﻣﯾن
ﻣوﺿوع ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﮕراﻧﯽ دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮔزارش ﺟدﯾدش از وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق
ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﻣورد زﻧﺎن ﺑﺎﺷد.
دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷرﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻧﺳﺑﯽ زﻧﺎن در ﮐﺷور ،وﺿﻌﯾت آﻧﺎن را ﺑدﺗر از ﭘﯾش ﻣﯽ داﻧد و
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧداﺷﺗن ﻣﺻوﻧﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺗﮭدﯾد از ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن و دﯾﮕر ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و زﻧداﻧﯽ ﺷدن دﺧﺗران
و زﻧﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻓرار از ﺧﺎﻧﮫ از ﺳوی ﺣﮑوﻣت ،ازدواج ھﺎی اﺟﺑﺎری و ﻣرگ و ﻣﯾر ﻣﺎدران ھﻧﮕﺎم زاﯾﻣﺎن
ﮐﮫ در ھر ﺳﺎﻋت ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﻣﯽ ﻣﯾرد از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
در طول ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎرھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯾﺷﮫ ای ھﺷدار داده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ
دوﻟت ھﻣﯾﺷﮫ از آﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﺳت در ﮔزارش ﺟدﯾد دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﯾروھﺎی ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن
ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻠﯾﺷﮫ ای را زﯾر ﺳﺋوال ﺑرده و ﮔزارش داده اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ رﺳﯾدﮔﯽ درﺳت ﻧﮑرده اﺳت زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻠﯾﺷﮫ ھﺎ از ﺣﻘوق ﻣردم
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد و اﯾن اﻓراد و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن آﻧﺎن در ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﺑزرﮔﯽ دﺳت دارﻧد .ﺣﮑوﻣت
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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آﻧﭼﮫ در اﯾن ﮔزارش ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎﯾﮫ ﻧﮕراﻧﯽ اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧروج ﻧﯾروھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١۴وﺿﻌﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾش از ﮔذﺷﺗﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘض ﺧواھد ﺷد.
ھرﭼﻧد ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾن وﻗﺗﯽ از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور
اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮔردﯾد ،ﺣﮑوﻣت ﻓورا ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﺳﺎد و ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﺑﮫ ﮔردن ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ اﻧداﺧت ،اﻣﺎ
اﮐﻧون ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑدﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ
ﻓﺳﺎد و ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﺳﺗرش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل از ﮐرزی ،ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠب دوﺑﺎره اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم رواﺑط ﺧود
را ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران اﻓﻐﺎن ﻗطﻊ ﮐﻧد .دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای اﻋﻼم ﮐرد ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران،
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ زﻧﻧد ﻧﺑﺎﯾد در ﺳﻣت ھﺎی ﻣﮭم در دوﻟت ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷوﻧد .دراﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺑراد آداﻣز ﻣﺳﺋول دﯾده ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در آﺳﯾﺎ آﻣده
اﺳت ﮐرزی و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وی ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم اﻓﻐﺎن را دوﺑﺎره ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﻧد
وﮔرﻧﮫ اﯾن اﻣر ھرﮔز اﺗﻔﺎق ﻧﺧواھد اﻓﺗﺎد.
ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود از ﮐرزی ﺧواﺳت اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑرﻗراری دوﺑﺎره ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون
را اوﻟوﯾت دور دوم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺧود ﻗرار دھد .ﻣدﯾر ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ  -اﻗﯾﺎﻧوس آرام ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل در
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای اﻋﻼم ﮐرد اﻓﻐﺎن ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ از ﺳوی زﻣﺎﻣداری ،ﻓﺳﺎد ﺷﺎﯾﻊ ،ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣد و ﻓﻘدان اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﻣﺳﺋوﻻن دوﻟت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣظﻧون ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺑﺷر و ارﺗﮑﺎب ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ از ﻣﺻوﻧﯾت ﺑﯽ ﺷرﻣﺎﻧﮫ اﯾﯽ ﺑرﺧوردارﻧد .و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺑر
ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺎد ﯾدﯾم ﻗﺑﻶ ﺳﺧﻧﮕوی دﻓﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺑری در ﮐﺎﺑل ﮔﻔت ﮐﮫ
آﻟودﮔﯽ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ اﻧواع ﻓﺳﺎد ،ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﯽ و اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت .ادوارد ﮔﻔت" :از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ از ادارات و ﻣﺳﺋوﻻن آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻧد و اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣردم ﻋﺎدی ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﭘذﯾزش ﻧﯾﺳت ".ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ادوارد ﻓﺳﺎد و ﻧﺎ اﻣﻧﯽ دو روی ﯾﮏ
ﺳﮑﮫ اﺳت و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺳﺎد ﺑﺎﺷد در آﻧﺟﺎ ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد .اداﻣﮫ ﻓﺳﺎد در ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺣﺎﮐﻣﯾت
دوﻟت ﻣرﮐزی در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﺷد .او ﮔﻔت اﮔرﭼﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﮔذار ﻗرار دارد
وﻟﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت از ﮐﻧﺎر ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮭﻣﯽ ﭼون ﻓﺳﺎد ،ﻣواد ﻣﺧدر و اداره ﺿﻌﯾف ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﮔذﺷت .وﺟود
ﻓﺳﺎد اداری در دﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣت از آن دﺳﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎدھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘس از طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ رھﺑری رﯾﯾس
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ﺟﻣﮭور ﮐرزی ھﻣواره ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﺳت؛ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐرزی از ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺗﻌﮭد
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آن ﺷده ﺑود .وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎھش ،رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻧﮭﺎده اﺳت.
دوام اﯾن ﺣﺎﻟت در ﮐﻧﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻣردم ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﻧﯾز ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮫ اﺳت.
ﻣوﺿوع ﻓﺳﺎد در دﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺣث ھﺎی ﻣﺣوری ﻣطﺑوﻋﺎت ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز ﺗﺑدﯾل ﺷده ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
در ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎره ھﺎی اﺧﯾر روزﻧﺎﻣﮫ واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺳت در ﻣطﻠﺑﯽ از ﺧرﯾد و ﻓروش ﭘﺳت ھﺎی ﺑﻠﻧد دوﻟﺗﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺑر داده ﺷده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺟﻠو ﻓﺳﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷود و
اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﯾد آﻧﭼﮫ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ دوﻟت و ﻣردم ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از
دﺳت ﺧواھد رﻓت.
اﺧﯾرآ ﺷﻣﺎری از رھﺑران ﺳﺎﺑق ﺟﮭﺎدی ﮐﮫ در ﮔزارش ﻣﺎه ﻗوس ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧظﺎرت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﺗﮭم
ﺑﮫ ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷده ﺑودﻧد؛ در ﮐﺎﺑل ﮔردھم آﻣدﻧد و ﭘﯾراﻣون ﮔزارش اﺧﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرات ﺑر ﺣﻘوق
ﺑﺷر؛ ﺑﮫ ﺑﺣث و ﻣﺷوره ،ﭘرداﺧﺗﻧد و دﺧﺎﻟت ﺷﺎن در ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ را رد ﻛردﻧد.
آﻧﺎن اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮔزارش را ﺗوطﺋﮫ ای ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن ﺗوﺻﯾف و ﺧواھﺎن ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻛﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮔزارش
ﺷدﻧد .در اﯾن ﻧﺷﺳت ﻛﮫ ﺷﻣﺎری از ﺳران ﺟﮭﺎدی و ﺑرﺧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ،ﺑر ﺗﺷﻛﯾل
ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﻣردﻣﯽ در وﻻﯾﺎت در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣزﺑور ﺗﺎﻛﯾد ﺷد .ﺑرھﺎن اﻟدﯾن
رﺑﺎﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻛﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﮔزارش
اﻗﺎﻣﮫ دﻋوا ﺷود .وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ در ﮔزارش ﺑﮫ ﺣﯾﺛﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺗﺟﺎوز ﺷده اﻓزود :ھر ﻓردی از
اﯾن دار و دﺳﺗﮫ و ﻻﻧﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﮔزارش را ﺗﮭﯾﮫ ﻛرده ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﺷوﻧد.
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﻠﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس وظﯾﻔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﺷﻣن
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش آزادی ﺧواھﯽ ﻣﻠت ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻛﻧد .رﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﮔزارش را ﺗوطﺋﮫ ﺗوﺻﯾف ﻛرد و اﻓزود:
ﺷﻣﺎری از اﻓراد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش ﯾﺎد ﺷده دﺧﺎﻟت دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن رﺳول ﺳﯾﺎف ﻧﯾز ﮔﻔت
ﻛﮫ اﯾن ﮔزارش آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن و ﻣردم وارد ﻧﺧواھد ﻛرد ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﻋث ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر و وﺣدت ﻣﯾﺎن
آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺷد .ﭼﻧدی ﻗﺑل دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﮔزارﺷﯽ اﻋﻼم ﻛرده ﺑود :اﮔرﻛرزی ﻋداﻟت را ﺣﺎﻛم
ﻧﺳﺎزد ،روﻧد ﺗﺣﻛﯾم اﻣﻧﯾت در ﻛﺷور ﺷﻛﺳت ﺧواھد ﺧورد .در ﮔزارش ﺗﺎﻛﯾد ﺷد ﻛﮫ وﻗت آن اﺳت اﻓرادی
ﻛﮫ در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ودر وﻗوع ﺟراﯾم ﺟﻧﮕﯽ دﺧﺎﻟت داﺷﺗﻧد ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺣﺿﺎر ﺷوﻧد .در ﮔزارش دﯾدﺑﺎن
ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﺣﻛوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎد و ﮔﻔﺗﮫ ﺷد در ﻋوض اﯾﻧﻛﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻣﺟرﻣﺎن
ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺣﺿﺎر ﺷوﻧد ،آﻧﺎن ﺑﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد.
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در ﮔزارش از ﻋﺑداﻟرﺳول ﺳﯾﺎف ،ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم ،ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن ،و ﻣﺣﻣد
ﻣﺣﻘق ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﮔزارش ،ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر رھﺑر ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر،
ﻣﻼ دادﷲ و ﻣوﻟوی ﺟﻼلاﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﮔروه طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺿد ﺑﺷری ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس از
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﮔزارش دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣطﺎﻟب ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎرت ﺑرﺣﻘوق ﺑﺷر را در ﻣورد ﺷﻣﺎری از
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺟﮭﺎدی ﻛﺷور ﻧﺎدرﺳت اﻋﻼم ﻛرد .اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در ﭘﺷت دره ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ در ھﺗل اﻧﺗر
ﮐﺎﻧﺗﯾﻧﺎﻧﺗﺎل؛ ﺑرﮔزار ﺷد .اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣوﺳﺳﺎت داﺧﻠﻰ و ﺟﮭﺎﻧﻰ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻛررأ ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ ﻧﺎ
ﻗﺿﯾن ﺑزرگ ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﭼوﻛﻰ ھﺎى رﺳﻣﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻧﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻧون ﻛﺳﻰ ﻣﺷﺧص ﻧﺎم
ﻓردى را ﯾﺎد ﻧﻛرده ﺑود .ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن اﺗﮭﺎﻣﺎت ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺻرف اﺗﮭﺎﻣﺎت
اﺳت و ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﻓراد اﺳﻧﺎد و ﺷواھد وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ اﺧﯾرأ رﺋﯾس ﺑﺧش آﺳﯾﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر
ھﯾوﻣن راﯾﺗس واچ ﺑرات آدﻣس از اﻓرادى ﻛﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ او ﻋﻣﻸ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾت ﺟﻧﮕﻰ و ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﺗﮭم
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺎم ﺑرد.
اﺧﯾراً ﻛرزى ھم اﻋﻼم ﻧﻣود ﻛﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اى را ﺗﺣت ﻧﺎم ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﻰ روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ طﺑق آن ﺑﺎ
ﻣﺟرﻣﯾن ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑرﺧورد ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﻰ ﻧﮕﻔﺗﻧد ﻛﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ وﻗت آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷود و ﻛدام اﻓراد ﺑﮫ ﻛرﺳﻰ ﻋداﻟت ﻛﺷﺎﻧده ﻣﻰ
ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺑرات آدﻣس در ﺻﺣﺑت ﺗﻠﻔوﻧﻰ ﺧود ﺑﺎ رادﯾوى آزادى ﻣﮭر ﺳﻛوت را در ﯾن ﻣورد ﺷﻛﺳﺗﮫ و ﻧﺎم
اﯾن اﻓراد را ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﻰ ﻣﺗﮭم ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺑﮫ زﺑﺎن آورد .آدﻣس
در ﺻﺣﺑت ھﺎى ﺧود از ﻛرزى ﺧواﺳت ﻛﮫ ﯾك ﻣﺣﻛﻣﮫ ﺧﺎص را ﺗﺷﻛﯾل دھد ﺗﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺟﻧﮓ در آن
ﺣﺿور ﯾﺎﺑﻧد .او ھﻣﯾﻧطور ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻛوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻰ آن ﺑﮫ
ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران ﻣواد ﻣﺧدر ﺗﻛﯾﮫ ﻛرده اﺳت .او ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ در ظرف ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎھد ﺷدﯾد ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت در اﯾن ﻛﺷور ﺑودﻧد .ﺗﺎ ﯾك وﻗﺗﻰ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺑر اﯾن ﻣردم ﺑﻣﺑﺎرد ﻣﻰ
ﻛردﻧد و ﺑﻌدأ در ﺟﻧﮓ ھﺎى ﺗﻧظﯾﻣﻰ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﺑﻣﺑﺎران ﺷدﻧد .آدﻣس ﻣﻰ اﻓزاﯾد ﻛﮫ طﺑق ﯾك ﮔزارش اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن در اواﯾل دھﮫ ﻧود ﻣﯾﻼدى ﺑراى وﯾراﻧﻰ ﻛﺎﺑل ﻗدم ﻋﻣدى و ﻣﻧظم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷد و اﯾن ﯾك ﺟزو
ﻛوﭼﻛﻰ از ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﯾك ﻋده اﻓرادى ﻛﮫ ﻣﺳوول اﯾن اﻋﻣﺎل ﺑودﻧد ﺑﮫ ﯾك ﺗرﺗﯾﺑﻰ از ﮔذﺷﺗﮫ
ﭘﺎك ﺷده و ﺣﺎﻻ در ﭼوﻛﻰ ھﺎى ﺑﻠﻧد ﺣﻛوﻣت و ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ و از ﻣﺻﺋوﻧﯾت ھم ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷده اﻧد.
اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑراى ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت) .اﻓﻐﺎﻧﮭﺎى ﻛﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﻛردﯾم ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑراى ﺷﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﻰ ﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ ﻣﯾداﻧﻧد ﻛﮫ ﻛﻰ ﻛﺷور ﺷﺎن را وﯾران ﻛرد ،آﻧﮭﺎ اﯾن اﻓراد
را ﻛﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮓ دﺳت زده اﻧد ﻣﯨﺷﻧﺎﺳﻧد و اﻋﺗﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﻛوﻣت و ﺑﮫ
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ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻓراد ﻣﻘﺎم ،ﻗدرت و ﺣﯾﺛﯾت داده اﺳت ﻛﻣﺗر ﻣﻰ ﺷود (.از ﻋﻘﯾده ﻋداﻟت ﺑﺧﺎطر ﺟﻧﺎﯾت
ھﺎى ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻰ ﻛﻧد اﻣﺎ او ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد اﻓرادى ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎف روﺑرو ﺷده و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﻰ ﻛرده اﺳت.
آدﻣس ،ﻛرزى را ﺗﺷوﯾق ﻣﻰ ﻛﻧد از ﻣﺣﺎﻛﻣﮫ ﭼﻧﯾن اﻓراد ﺗرس ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :واﻗﻌﺄ اﻣﯾدوارم ﻛﮫ اﻋﻼم ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﻰ ﯾك ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺣﻘﯾﻘﺗﺄ ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﻣﺗﻌﮭد اﺳت و ﺑﮫ ﻗﺑول ﺧطر در اﯾن
راه آﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻋﻘﯾده ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ اﯾن اﻓراد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻛرزى را ﺑﮫ ﺳﻘوط روﺑرو ﺳﺎزﻧد ،آﻧﮭﺎ در
ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺎزﻧده ﺧواھﻧد ﺑود ﺑﮫ ﺷرطﻰ ﻛﮫ ﻛرزى ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻰ در ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد
ﻧﻣﺎﯾد.
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