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شـماری از نماینـده گان مجلـس تاکیـد بـر الکترونیکـی 
شـدن رونـد رای دهـی شـان کـرده می گوینـد کـه اکثـر 
نماینـده گان در رای دهـی علنی توسـط کارت های سـرخ 

و سـبز، تحـت فشـار رای می دهنـد.
آنـان در نشسـت عمومی دیروز خواسـتار شـدند که بعد 
از ایـن گزینـه رای دهـی الکترونیکـی بـرای شـان فراهم 

. شود
براسـاس گفته هـای ایـن تعـداد از نماینـده گان، کشـور 
هنـد آپشـن رای دهـی الکترونیکـی را نیـز روی میزهای 
نماینـده گان گذاشـته اسـت؛ اما این آپشـن از سـوی تیم 

تخنیکـی مجلـس تاکنـون فعال نشـده اسـت.
بلقیـس روشـن نمایندۀ فراه در نشسـت دیـروز گفت که 
اکثـر نماینـده گان را مافیاهـا و زورمنـدان نمی گذارنـد تا 

مطابـق میل خود کارت سـرخ و سـبز بلنـد کنند.
بانـو روشـن اضافـه کرد کـه بـا الکترونیکی شـدن روند 

وکال  رای دهـی  در  نمی توانـد  قدرتـی  هیـچ  رای دهـی 
باشـد. دخالت داشـته 

او تاکیـد کـرد کـه اگر گزینـۀ رای دهی علنـی در مجلس 
فعـال نمی شـود؛ بهتـر اسـت تـا تجهیـزات ایـن رونـد 

دوبـاره بـه هندوسـتانی ها برگردانـده شـود.
 کشـور هنـد تعمیر جدیـد مجلس نماینـده گان را با تمام 

ضروریات آن اعمار کرده اسـت.
بـر  تاکیـد  نیـز  مجلـس  عضـو  دیگـر  کوچـی  فرزانـه 
کـرد  مجلـس  در  رای دهـی  رونـد  شـدن  الکترونیکـی 
و گفـت کـه در رای گیـری کارت سـرخ و سـبز اکثـر 
نماینـده گان بنابـر دالیلـی نمی تواننـد آزادانـه کارت بلند 

. کنند
در همیـن حـال، میـر رحمـان رحمانی رئیـس مجلس از 
تمـام نماینـده گان خواسـت که انگشت های شـان را برای 

فعـال شـدن گزینه رای دهـی الکترونیکـی ثبت کنند.

سـازمان خوراک و زراعـت ملل متحد و وزارت زراعت، 
برگـزاری  بـا  نشسـتی  در  دیـروز  مالـداری  و  آبیـاری 
یـک کارگاه آموزشـی، نخسـتین پـروژۀ ایجـاد سیسـتم 
نشـانه های جغرافیایـی را در افغانسـتان راه اندازی کردند.

ایـن پروژه زمینۀ ایجاد سـاختار نشـانه های جغرافیایی را 
بـرای افغانسـتان فراهم می سـازد و بـرای تولیدکننده گان 

و بازرگانـان افغانسـتان سـهولت هایی را ایجـاد می کنـد 
تـا محصـوالت باکیفیـت را بـه بازارهای داخلـی، منطقه 

و جهـان معرفـی کنند.
نصیراحمـد درانـی، وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری 
عـدم دسترسـی بـه بازارهـای منطقه یـی و جهانـی را از 
چالش هـای عمـده در کشـور می خوانـد و ایـن پـروژه 
را بـرای تولیدکننـده گان کوچـک در بخش هـای رعایت 
معیارهـای جهانی، پروسـس و بسـته بندی تولیدات شـان 

بسـیار سـودمند می دانـد.
و  رییـس عمومـی سـازمان خـوراک  آریـال،  راجنـدرا 
زراعـت ملـل متحـد در افغانسـتان ایجـاد و گسـترش 
نشـانه های جغرافیایـی را یکـی از بهتریـن ابزارهـا برای 

می کنـد. عنـوان  افغانسـتان  محصـوالت  تبلیـغ 
پـروژۀ سـاختار نشـانه های جغرافیایـی توسـط وزارت 
زراعـت، آبیـاری و مالـداری در همـکاری نزدیـک بـا 
وزارت صنعـت و تجـارت و بـا حمایـت فنـی سـازمان 
خـوراک و زراعـت ملل متحـد و حمایت مالـی اتحادیه 
اروپـا بـرای سـه سـال و در دو مرحلـه تطبیق می شـود.
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ــي،  ــیون واي ــې کمېس ــايل او بودج ــې م ــي جرګ د ول

ــوي ۹۱  ــړي ش ــه ځانګ ــس ت ــه ريی ــمرش او اجرایی ولس

کــود کــې د پیســو تــر خالصېــد وروســته، مالیــې وزارت 

ــه  ــۍ پ ــه افغان ــارد او ۷۲۰ میلیون ــو میلی ــه ی دغــه کــود ت

ــړي دي. ــه ک ــري ډول اضاف خپل

د مالیــې رسپرســت وزیــر منلــې چــې لــه نــورو ادرســونو 

ــې  ــه دې اړه ی ــږيل، خــو پ ــه پیســې ورلې ــې ۹۱ کــود ت ی

وضاحــت نــه دی ورکــړی.

ــه اوږدو کــې د ولســمرش محمــد  ــز کال پ د ۱۳۹۷ ملری

ارشف غنــي او اجراییــه ريیــس عبداللــه عبداللــه لپــاره د 

۹۱ کــود پــه چــوکاټ کــې یــو میلیــارد او ۳۰۰ میلیــون 

افغانــۍ د مــي بودجــې پــه ســند کــې تصویــب شــوې.

خــو ازادي راډیــو تــه رســېديل معلومــات ښــيي چــې لــه 

ــه  ــارد او ۷۲۰ میلیون ــو میلی ــورې ی ــره، ن دې پیســو رسبې

ــه  ــود ت ــدې ک ــوا هم ــې وزارت له خ ــم د مالی ــۍ ه افغان

اســتول شــوي او لګــول شــوي دي.

ــس  ــیون ريی ــې کمېس ــايل او بودج ــې د م ــي جرګ د ول

ــرب  ــه ورځ )عق ــنبې پ ــني د دوش ــم محس ــد عظی محم

۱۳مــه( ازادي راډیــو تــه وویــل، دا پیســې مالیــې وزارت 

پــه خپلــري ډول د دولــت لــه نــورو کودونو د ولســمرش 

او اجراییــه ريیــس پــه واک کــې ورکــړي دي.

ــه  ــس ګټ ــه ريی ــمرش او اجرایی ــه ولس ــود څخ ــه ۹۱ ک »ل

اخــي. دې پیســو تــه یــو میلیــارد او ۷۲۰ میلیونــه 

افغانــۍ اضافــه ورلېــږل شــوي. دا لــه قانــون او د 

بودجــې لــه اصولــو خــالف...                    مــخ 6
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رای دهـی در مجـلس الکتـرونیکی می شـود

۹۱ کود ته یو میلیارداو ۷۲۰ میلیونه افغانۍ په غیر قانوين ډول ورلېږل شوينخستین پروژۀ نشانه های جغرافیایی در افغانستان راه ا ندازی شد

چه شد آن همه کمک هاِی 
میلیارد دالری؟
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درحالی کــه کرایــۀ یــک خانــۀ دوصدمتــری آن هــم در 
دامنــۀ کوه هــای کابــل، کمتــر از صــد دالــر در مـــاه نیســت؛ 
ــه بی بی ســی  ــی افغانســتان ب ــون مل مســووالن رادیو-تلویزی
ــوط  ــِن مرب ــع زمی ــر مرب ــزار مت ــت ۲۵ه ــه دول ــد ک گفته ان
بــه ایــن نهـــاد را در منطقــۀ دیپلماتیــک وزیــر اکبرخــان بــه 
ــا و بانــک توســعۀ آســیایی  ــۀ اروپ ــا، اتحادی ســفارت بریتانی
بــرای مــدت ۵۰ ســال، در برابــِر یــک پونــد در ســـال اجــاره 

داده اســت. 
ــاِن  ــل می ــوِق بین المل ــرف و حق ــاید در ع ــاق ش ــن اتف ای
ــارف  ــول و متع ــری معم ــان ام ــان و مهم ــورهای میزب کش
ــیون  ــه کمیس ــت ک ــه این جاس ــا نکت ــود؛ ام ــوب ش محس
ســمع شــکایات مجلــس ســنا، چنیــن اقدامــی را غیرقانونــی 
خوانــده و همایــون قیومــی، سرپرســت وزارت مالیــه را بــه 
ایــن مجلــس فــرا خوانــده اســت. آقــای قیومــی نیــز بــه ایــن 
کمیســیون پاســخ داده کــه چنیــن کاری می بایــد بــر اســاس 
فرمــان رییس جمهــور انجــام شــده باشــد، امــا از آن جــا کــه 
نمی دانــد ایــن کار در دورۀ آقــای غنــی یــا کــرزی صــورت 
ــرده و  ــری ک ــه را پی گی ــه قضی ــد می ســپارد ک ــه، تعهـ گرفت

ــد. ــزارش می ده ــنا گ ــس س ــه مجل ب
همچنیــن رییــس کمیســیون ســمع شــکایاِت مجلــس 
ــی از  ــرزی بخش ــای ک ــاِن آق ــه در زم ــت ک ــه اس ــنا گفت س
ــفارت  ــه س ــتان ب ــی افغانس ــون مل ــای رادیو-تلویزی زمین ه
ــون  ــده و اکن ــه ش ــر فروخت ــون دال ــدل ۱۱ میلی ــادا در ب کان
ســفارت کانــادا زمیــن را تصــرف کــرده اســت؛ درحالی کــه 
ایــن مقــدار پــول نــه بــه تلویزیــون ملــی منتقــل شــده و نــه 

ــده اســت. ــل داده ش ــتان تحوی ــۀ افغانس ــه خزان ب
ــکایاِت  ــمع ش ــیون س ــه کمیس ــی ب ــن موضوع ــه چنی این ک
مجلــس ســنا می رســد و بــر اســاِس آن یــک سرپرســت وزیر 
ــِی آن در  ــۀ جرم ــت از جنب ــود، حکای ــده می ش ــرا خوان ف
نــزد ایــن کمیســـیون دارد. مســلمًا گمــان و انتظــارِ جامعــه 
ایــن اســت کــه اعضــای کمیســیون ســمع شــکایات مجلــس 
ســنا، اوالً خــود داراِی ســواد حقوقــی و سیاســِی الزم هســتند 
ــتباهًا  ــا اش ــد ت ــه دارن ــن دو عرص ــاورینی در ای ــًا مش و ثانی
ــن،  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــرار ندهن شــکایتی را در دســتورِ کار ق
۱۱ میلیــون دالــِر مفقــود شــده از بابــِت فــروش بخشـــی از 
ــرزی،  ــای ک ــاِن آق ــی در زم ــون مل ــای رادیو-تلویزی زمین ه
چــه توجیــِه سیاســی و حقوقی یــی می توانــد داشــته باشــد؟ 
ــالس  ــاد و اخت ــرق در فس ــوری غ ــتان کش ــه افغانس این ک
و زورگویــی اســت، بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. 
تاریــِخ هفده ســالۀ اخیــر ضمــن تصدیــق ایــن گــزاره، 
روی بســیاری از دولت مــداران را در ایــن زمینــه ســیاه 
ــِن خــود را در  ــته دام ــر سیاســت مداری توانس ــرده و کمت ک
ــزون  ــاِی فســاد خشــک نگــه دارد. اف ــواِج سیل آس ــِر ام براب
ــف  ــِی ضعی ــگ سیاس ــه، فرهن ــدی و آگاهان ــاد تعم ــر فس ب
ــگام  ــداران در هن ــواره دولت م ــه هم ــده ک ــث ش ــز باع نی
تصمیم گیری هــا فرامــوش کننــد کــه آن هــا در جایــگاهِ 
نماینده گــی از منافــع و مصالــِح مــردم قــرار دارنــد و 
می بایــد قبــل از هــر کاری، آن را بــا ســنجۀ مردمــی 
محــک زننــد. عقب مانده گــِی سیاســی باعــث می شــود 
ــِی حکومــت تکیــه  ــر کرســی های اجرای کــه آن هایــی کــه ب
ــتِن  ــا گذاش ــردم و به ج ــه م ــت ب ــای خدم ــد، به ج می زنن
میــراِت مانــدگار و قابــل افتخــار، در صــددِ نمایــِش دوروزۀ 
قــدرت و حــرکاِت ســبکی برآینــد کــه در آن هیــچ درایتــی 
نســبت بــه فـــرداهاِی دور و نســل های بعــدی نهفتــه نیســت.
در یــک چنیــن وضعیتــی، اقــدام مســووالِن رادیو-تلویزیــون 
ملــی در افشــاگری و ثبــت شــکایت، اقدامی شــجاعانه و قابِل 
ــه  ــن اقداماتی ســت ک ــک چنی تحســین شــمرده می شــود. ی
می توانــد از تضییــِع هرچــه بیشــتِر حقــوق مــردم جلوگیــری 
ــه کرســی ها  ــد ک ــداران بفهمان ــه دولت م ــج ب ــد و به تدری کن
و  خدمت گــزاری  بــرای  حکومتــی  صالحیت هــاِی  و 
ــه خودکامه گــی و معافیــت  ــه جامعــه اســت، ن پاســخ دهی ب

از قانــون.
کمیســیون ســمع شــکایات مجلــِس ســنا می بایــد بــا 
ــن  ــون، ای ــت از قان ــِد خــود در حمای ــگاهِ بلن ــناخت جای ش
ــد و  ــری کن ــا پی گی ــا انتهـ ــن را ت ــال و امروزی ــۀ برح قضی
ــان  ــان و مجرم ــایی مظنون ــأله و شناس ــِق مس ــا درک عمی ب
ــردم و  ــن و اعــادۀ حقــوِق م ــۀ اجــرای قوانی ــی، زمین احتمال

ــم آورد.  ــی را فراه ــۀ کنون جامع

دیورند در وزیراکبرخان؟

طالبـان،  رژیـم  سـقوط  از  پـس  این کـه  در 
افغانسـتان در محـراِق توجـه جامعـۀ جهانی 
بـرای  زیـادی  کشـورهای  و  گرفـت  قـرار 
کمـک  ویران شـده  کشـور  ایـن  بازسـازی 
کردنـد و در نتیجـۀ ایـن کمک هـا تغییراتـی 
در زنده گـی مـردم رونمـا شـد، هیـچ جـای 
شـک و شـبهه نیسـت. نمی تـوان تغییـرات 
نادیـده  را  اخیـر  سـال های  نوآوری هـاِی  و 
سـال ها  ایـن  طـی  کـه  گفـت  و  گرفـت 
دسـترخواِن  و  زنده گـی  در  تغییـری  هیـچ 
مـردم نیامـده اسـت، ولـی ایـن را هـم نباید 
چشم بسـته قبـول کـرد کـه میـزان کمک های 
جهانـی با میزاِن رشـد و توسـعۀ کشـور برابر 

بـوده اسـت. 
یـا هجـده سـاِل  جامعـۀ جهانـی در هفـده 
گذشـته در بخش هـای مختلـف کمک هـای 
داد.  انجـام  افغانسـتان  بـرای  را  هنگفتـی 
و  نهــادسازی  تـا  گرفتـه  ساخت وسـاز  از 
و  فعالیـت  بـرای  بهتـر  زمینه هـای  ایجـاد 
سـرمایه گذاری. از تمویـل نیروهـای امنیتـی 
شـروع تـا تمویـل طرح هـای بـزرگ بـرای 
معـارف کشـور. این هـا همـه بـه همـکاری 
و پـوِل کشـورهای کمک دهنـده انجـام شـده 
اسـت. امروز اگر افغانسـتان سـرک، معارف، 
و  حکومتـی  نهادهـای  عالـی،  تحصیـالت 
محصـوِل  همـه  این هـا  دارد؛  غیرحکومتـی 
هجـده سـال کار و کمـک جامعـۀ جهانـی 

اسـت. 
وقتی افغانسـتان از چنگال طالبان رهــا شـد، 
کشـوری بود ویران شـده و محتاج. کشـوری 
کـه همـۀ زیربناهـاِی آن به تـاراج رفتـه بود. 
کارخانـه و سـرک نداشـت. معـارِف آن در 
حـال نـزع قـرار داشـت. تحصیـالت عالـی 
بـه رکـود مواجـه بـود. کار وجـود نداشـت. 
و  جاده هـا  در  وقتـی  می کـرد.  بیــداد  فقـر 
خیابان هـا مـردم را می دیـدی، از چهره هـای 
زعفرانـی و صورت هـای استخوانی شـان بـه 
وحشـت می افتـادی. آدم در آن سـال ها بـه 
یـاد فیلم هـای دوران جنـگ دومِ جهانـی از 
مرده هـای  می افتـاد؛  نازی هـا  اردوگاه هـای 
متحرکـی کـه فقـط حـق داشـتند یـک وعده 
غـذاِی ناچیـز بخورنـد و روز تـا شـام کار 

 . کنند
مـردم افغانسـتان نیـز بـه همـان انسـان هاِی 
اردوگاهـی شـبیه شـده بودنـد؛ اما با سـقوط 
جامعـۀ  طالبانـی،  وحشـت  و  تـرس  رژیـم 
جهانـی بـه یک باره گـی کمک هـای بی دریـِغ 
خـود را وقـِف افغانسـتان کـرد. بگذریـم که 
ایـن کمک هـا زیـر چـه عناویـن و بـه کـدام 
آن  در  ولـی  گرفتنـد،  صـورت  هدف هـا 
سـال ها بـه یُمـِن همیـن کمک هـا بـود کـه 
جامعـۀ افغانسـتان دوبـاره بـه پـا ایســتاد و 
نفـس کشـیدن را آغـاز کـرد. امـا با سـرازیر 
شـدِن پول هـای کالن در افغانسـتان، حـرص 
و ولـِع عده یـی کـه یـا از غـرب آمـده بودند 
و یا در خاکسـتِر افغانسـتان خامـوش بودند، 
بـه یک باره گـی زبانـه کشـید. ایـن عـده از 
راه هـای مختلـف و بـه شـیوه های غیرقانونی 
از  یـا  میلیاردهـا دالـر را  موفـق شـدند کـه 
افغانســتان بیـرون بکشـند و یـا در داخل به 

نفـِع خـود مصـادره کنند. 
شـدن  سـرازیر  افغانسـتان  مـردم  اکثریـت 
پول هـای هنگفـت را دیدند، ولـی این که این 

پول هـا در زنده گی شـان چـه تأثیـری برجای 
ویـژۀ  بـازرِس  ادارۀ  ندیدنـد.  را  گذاشـت 
امریـکا برای بازسـازی افغانسـتان )ســیگار( 
بـه تازه گی گزارشـی را بـه کانگـرِس امریکا 
ایـن کشـور  ارایـه داده کـه نشـان می دهـد 
در ظـرف هفـده سـاِل گذشـته بیـش از ۱3۲ 
میلیـارد دالـر را بـه افغانسـتان کمـک کـرده 
اسـت. ایـن کمک هـا باید بـرای بازسـازی و 
ایجـاد حکومت دارِی خوب در افغانسـتان به 
مصـرف می رسـید. در این گـزارش همچنین 
آمـده اسـت کـه امریـکا ظـرف هفـده سـاِل 
گذشـته 764 میلیـارد دالـر را بـه بخش هـای 

نظامـی افغانسـتان کمـک کرده اسـت. 
ایـن پول هـا، پول هـاِی کمـی نیسـتند. شـاید 
را  شـانس  ایـن  جهـان  در  کشـوری  هیـچ 
نداشـته که مثِل افغانسـتان کشـورهای زیادی 
را  کمک های شـان  و  کنـد  خـود  متوجـِه  را 
نمایـد.  دریافـت  بازسـازی  بخش هـای  در 
ولـی  اسـت،  بـوده  اسـتثنا  یـک  افغانسـتان 
کـه  آن گونـه  شـده  کمـک  پول هـای  آیـا 
ایجـاد  و  بازسـازی  در  می رفـت،  انتظـار 
حکومـت دارِی خوب در کشـور هزینه شـده  
انـد؟... بـه هیـچ صـورت نـه. ضمـن این که 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه در رونـد پرداخِت 
کمک هـا نیـز شـفافیِت الزم وجـود نداشـت 
از شـرکت های خارجـی موفـق  بسـیاری  و 
شـدند که پول هـای هنگفتـی را از کمک هاِی 
کشورهای شـان بـه افغانسـتان بـاال بکشـند، 
یـک قشـِر مشـخص در کشـور کـه قـدرت 
را در اختیـار گرفتـه بودنـد، بیشـترین بخش 
پول هـا را به سـود خـود و خانواده های شـان 
و  وزیـران  از  بسـیاری  کردنـد.  مصـادره 
مقام هـای بلندپایـۀ فعلـی و سـابق حکومت، 
حـاال بـه سـرمایه های هنگفـت دسـت یافتـه  
انـد، اکثرشـان در خـارج از کشـور ویـال و 
شـرکت سـاخته  انـد و در تجارت هـای کالِن 
خارجـی سـهم دارنـد. ایـن پول هـا را ایـن 

افـراد از کجـا آورده انـد؟ 
کـه  رسـیده اند  نشـر  بـه  گزارش هایـی 
می گوینـد حامـد کـرزی رییـس جمهـوری 
پیشـیِن افغانسـتان ثروتمندترین سیاست مدار 
جهـان اسـت. آیـا ایـن یک شـایعه اسـت یا 
وارد  کـه  روزی  کـرزی  آقـای  واقعیـت؟... 
افغانسـتان شـد، خـودش اعتـراف کـرد کـه 
هـزار  ده  خارجـی  بانک هـای  از  یکـی  در 
دالـر پـول دارد، ولـی امـروز گفتـه می شـود 
کـه سـاالنه از مفـاد شـرکت ها و پول هایـش 
در دبـی حـدود هشـتاد میلیـون دالـر عایـد 

می کنــد. 
مقام هـای  را  دبـی  سـاختمان های  از  نیمـی 
افغانسـتان خریـده انـد، ایـن پول هـا از کجـا 
شـده اسـت؟ کـدام اداره و نهـاد حکومتـی 
سـرمایه های مقام هـای حکومتـی را ردیابـی 

کـرده اسـت و یـا می کنـد؟
جامعـۀ  کالِن  کمک هـای  افغانسـتان  بلـه، 
جهانـی را دریافـت کـرد امـا اختالس گـراِن 
را  منابـع  ایـن  کـه  داشـت  هـم  کالنـی 
حیف ومیـل کننــد. بـا ایـن کمک هـا حـاال 
ایسـتاد  خـود  پـاِی  روی  بایـد  افغانسـتان 
می شـد ولـی امـروز اگـر کمک هـای جهانی 
طالبـان  زمـاِن  بـه  دوبـاره  مـا  شـود،  قطـع 
چهره هـای  همـان  می کنیـم:  برگشـت 

اسـتخوانی!  و  زعفرانـی 

چه شد 
آن همه 

کمک هاِی 
میلیارد 
دالری؟

این پول ها، پول هاِی کمی نیســتند. 
این  جهان  در  کشــوری  هیچ  شاید 
افغانستان  شانس را نداشته که مثِل 
کند  خود  متوجِه  را  زیادی  کشورهای 
بخش های  در  را  کمک های شــان  و 
بازســازی دریافت نماید. افغانستان 
یک اســتثنا بــوده اســت، ولی آیا 
که  آن گونه  کمک شــده  پول هــای 
ایجاد  و  بازسازی  در  انتظار می رفت، 
هزینه  کشور  در  خوب  حکومت دارِی 
نه. ضمن  به هیچ صورت  شده  اند؟... 
این کــه نباید فراموش کــرد که در 
روند پرداخِت کمک ها نیز شــفافیِت 
الزم وجود نداشــت و بســیاری از 
شــرکت های خارجی موفق شــدند 
پول هــای هنگفتــی را از کمک هاِی 
باال  افغانستان  به  کشورهای شــان 
بکشند، یک قشِر مشخص در کشور 
که قــدرت را در اختیار گرفته بودند، 
بیشترین بخش پول ها را به سود خود 

و خانواده های شان مصادره کردند

ان
مر

د ع
حمـ

ا



گرفتـه/ قربانـی  قشـرها  تمـام  از  افغانسـتان  در  جنـگ 
می گیـرد؛ این جنگ چندین نسـل را مشـغول خود داشـته 

 . ست ا
جنـگ نزدیـک به هژده سـال پسـین نیـز نسـل دیگری از 
مردمـان افغانسـتان را متأثر سـاخته و شـمار زیـادی را نیز 

اسـت. گرفته  قربانی 
سـازمان بین  المللـی صنـدوق نجـات کـودکان در یکی از 
تازه تریـن گزارش هایـش کـه دیـروز دوشـنبه، ۱3 عقرب 
پخـش کـرده، گفته اسـت که یک نسـل کامـل از کودکان 
افغانسـتان چیـزی بـه جـز جنـگ نمی دانند. گـزارش تازۀ 
ایـن سـازمان نشـان می دهـد کـه کـه از سـال ۲۰۱۵ تـا 
۲۰۱8 بیـش از ۱۲۵۰۰ کـودک در افغانسـتان کشـته و یـا 

مجـروح شـده اند.
صنـدوق نجـات کـودکان ایـن گـزارش را در واکنـش به 
انفجـار مین و کشـته شـدن ۹ کـودک در والیـت تخار که 

چنـد روز پیـش اتفـاق افتـاد، همه گانی کرده اسـت.
مسـووالن ایـن سـازمان در بخشـی از ایـن گـزارش گفته 
انـد: »کشـتار کـودکان و مجـروح شـدن آن هـا بایـد فوراً 
متوقـف شـود و عامـالن کشـتار ایـن کـودکان نیـز بایـد 

باشـند.« پاسـخ گو 
صنـدوق نجـات کـودکان در ایـن گـزارش از کشـته و 
مجـروح شـدن کـودکان در پـی خشـونت های شـدید در 

سراسـر افغانسـتان ابـراز تاسـف کـرده اسـت.
می کنـد:  خاطرنشـان  بین  المللـی  نهـاد  ایـن  بیانیـۀ 
گزارش هـای اخیـر سـازمان ملـل نشـان می دهـد کـه در 
فاصلـۀ سـال های ۲۰۱۵ تـا ۲۰۱8 بیـش از ۲۵۰۰ کـودک 
در پـی درگیری هـا در افغانسـتان کشـته و یـا بـه شـدت 
مجـروح شـدند کـه بیـش از 6۰۰ نفـر از این کـودکان در 

پـی انفجـار بمـب جـان خـود را از دسـت داده انـد.
صنـدوق نجـات کـودکان همچنـان می افزاید: »ایـن روند 
نگران کننـده ادامـه داشـته و حتا در بسـیاری از بخش های 
افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت؛ کـودکان بایـد بتواننـد 
بـدون تـرس از کشـته و یـا مجـروح شـدن بـه مکتـب 

بروند.«
ایـن صنـدوق در بخـش دیگـری تاکیـد کـرد کـه آینـدۀ 
خـالق و سرشـار از صلـح افغانسـتان در گـرو محافظـت 

از کـودکان و ادامـۀ تحصیـل آنـان اسـت.

پیش از این نیز، کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان 
و دفتـر حمایـت از کـودکان )Save the Children( از 
افزایـش ۱7 درصـدی قربانـی شـدن کـودکان در جریـان 
از  و  کـرده  نگرانـی  ابـراز  افغانسـتان  در  درگیری هـا 
طرف هـای درگیـر خواسـته بودنـد تـا قوانیـن جنـگ را 

کنند. رعایـت 
قربانـی شـدن  بـر  مبنـی  نیـز گزارش هـای  پیـش  هفتـۀ 
بی شـمار افـراد ملکـی در جنگ افغانسـتان پخـش و بابت 

آن نگرانی هـای مطـرح شـده بـود.
دفتـر حمایـت از کـودکان )Save the Children( بـا 
ابـراز نگرانـی شـدید از ایـن افزایـش گفته کـه تقریبًا یک 
کـودک در هـر سـه سـاعت در افغانسـتان قربانـی جنـگ 

می شـود.

نهادهـای حقوق بشـری پیوسـته از حکومت افغانسـتان و 
گروه هـای درگیـر در جنگ خواسـته اند بایـد تالش کنند 
کـه در هـر شـرایطی از جـان کـودکان محافظـت صورت 

گیرد.
سراسـر  در  خشـونت  و  جنـگ  تاثیـر  تحـت  کـودکان 
اسـت،  غم انگیـز  واقعیـت  یـک  ایـن  و  هسـتند  جهـان 
عنـوان  بـه  کـودکان  مسـلحانه  درگیری هـای  در 
و  شـوند  مـی  قربانـی  جامعـه  اقشـار  آسـیب پذیرترین 
روح ظریـف و قلب هـای پـاک ایـن فرشـتگان معصـوم 
مـی شـکند. امـا شـش نقـض آشـکار علیـه کـودکان در 
درگیری هـای مسـلحانه و خشـونت شـامل اسـتخدام و 
اسـتفاده از کـودکان در جنگ، کشـتار، خشـونت جنسـی، 
آدم ربایـی، حملـه بـه مکاتـب و شـفاخانه ها، و محرومیت 

می شـود. بشردوسـتانه  کمک هـای   بـه  دسترسـی  از 
جنـگ جـاری در افغانسـتان یکـی از چالش هـای بزرگی 
در برابـر زنده گـی کودکان افغانسـتان اسـت. سال هاسـت 
کـه طرفیـن درگیـر جنـگ در افغانسـتان بـا بی توجهی به 
کـودکان  علیـه  وحشـتناکی  جنایـات  کـودکان  زنده گـی 
مرتکـب می شـوند و ایـن روند بـدون این کـه عامالن آن 

مـورد پیگـرد قانونـی قـرار گیرند، ادامـه دارد.
بـر مبنـای گـزارش سـاالنۀ یونیسـف در سـال ۲۰۱8م در 
سراسـر جهـان هـزاران دختـر و پسـر خردسـال قربانیـان 
مسـتقیم جنگ و خون ریـزی بودند. در گزارش یونیسـف 
بدتریـن  صـدر  در  یمـن  و  عـراق  افغانسـتان،  نام هـای 
کشـورها بـرای کـودکان ذکر شـده اسـت. بر اسـاس این 
گـزارش، تنهـا در نـه مـاه نخسـت سـال  ۲۰۱8م، ۵۰۰۰ 
کودک و نوجوان در افغانسـتان کشـته و مجروح شـده اند. 
همچنان سـازمان دیده بان حقوق بشـر در گزارش سـاالنۀ 
خـود گفتـه اسـت کـه در سـال ۲۰۱8م  بیـش از ۱۰ هزار 
فـرد ملکـی در افغانسـتان کشـته و زخمی شـده اند که در 

ایـن میـان  یـک سـوم  آن را کـودکان تشـکیل می دهد.
حضـور کـودکان در صفـوف طرفیـن درگیـر جنـگ در 
افغانسـتان، اسـتفادۀ آنـان بـرای اهـداف جنگـی و حتـا 
اسـتفادۀ جنسـی از کـودکان یکـی از نگرانی هـای دیگـر 
در برابـر زنده  گـی کـودکان افغانسـتان اسـت. بـا آنکه در 
ایـن رابطـه نهادهـای حقـوق بشـری بارهـا ابـراز نگرانی 
کرده انـد و در گزارش هـای خـود  گفته اند کـه در صفوف 
جنـگ از جوانـان کم سـن در افغانسـتان اسـتفاده صورت 
می گیـرد، هـم در صفـوف مخالفان مسـلح دولت و هم در 
پولیـس محلـی جوانـان کم عمـر اسـتخدام می شـوند؛ امـا 
تاکنـون هـم در برخی مناطق کشـور از کودکان افغانسـتان 
بـرای حمـالت انفجـاری، جاسـازی ماین هـا و خطـوط 

نخسـت جنـگ کار گرفتـه می شـوند.
در ُکل بـا آن کـه بعـد از سـال ۲۰۰۱م  و روی کار آمـدن 
نظـام جدیـد، نهاد هـای مختلـف ملـی و بین المللـی در 
عرصـۀ حمایـت از حقـوق بشـر و اطفـال در افغانسـتان 
بـه  دالـر  میلیون هـا  عرصـه  ایـن  در  و  دارنـد   فعالیـت 
مصـرف رسـیده اسـت؛ اما هنـوز هم کـودکان افغانسـتان 
بـه نحـوی از انحـا قربانـی جنـگ و نـا امنی ها می شـوند.
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افغانسـتان در حالـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را برگـزار 
کـرد کـه بـا چالش هـای متعـدد و گوناگـون رو بـه رو بود.

گـروه طالبـان که مدعـی اند نیمـی از خاک افغانسـتان را در 
کنتـرل دارند، تقریبـًا ۹،۵ میلیون رأی دهنده واجد شـرایط را 

هشـدار دادند کـه در انتخابات شـرکت نکنند.
یـک سـوم کل نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 3۰۰ هـزار نفری 
افغانسـتان، کـه شـامل ارتـش و پولیـس می گـردد، در روز 
انتخابـات توظیـف شـدند تا امنیـت رأی دهنـده گان را تأمین 

. کنند
بـرای نظـارت از انتخابـات و جلوگیـری از فسـاد در رونـد 
رأی دهـی، حـدود ۱۰۰ هـزار ناظـر که بیشـتر آنـان محلی و 
مربـوط بـه نامـزدان بودنـد، از این رونـد نظـارت کردند، اما 
پـس از برگـزاری انتخابـات در ششـم ماه میزان سـال روان، 
قـرار بـود بربنیـاد جـدول زمانی کمیسـیون انتخابـات، نتایج 
ابتدایـی بـه تاریخ ۲7 ماه میـزان اعالم گردد، ولی کمیسـیون 
بعـد از مدتـی اعـالم کرد که بـه دلیل برخی مشـکالت فنی، 

نتایـج را بـه تاریـخ ۲3 ماه عقـرب اعالم خواهـد کرد. 
اکنـون نامـزدان و نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات بـه شـدت 
نگـران انـد و تاکیـد دارنـد کـه کمیسـیون انتخابـات توانایی 
اعـالم نتیجـه ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را در ۲3 

نـدارد.  عقرب 
انتخابـات  بنیـاد  یـا  فیفـا  اجرایـی  رییـس  رشـید  یوسـف 
آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان بـه ایـن بـاور اسـت کـه بـه ایـن 
زودی هـا کمیسـیون تـوان اعـالم نتایـج ابتدایـی انتخابـات 

نـدارد. را  ریاسـت جمهوری 
آقـای رشـید در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: 
کمیسـیون انتخابـات قـادر نیسـت نتایـج ابتدایـی را در ۲3 
عقـرب اعـالم کنـد، مگـر این کـه نخسـت در مـورد آرای 
بی اعتبـار اطالعـات کافـی در اختیـار طرف هـای ذی دخـل 
قـرار دهنـد و از سـوی هـم بازشـماری و تفتیـش بـه موقـع 
صـورت گیـرد و شـبانه روزی بـرای پروسـس معلومـات 

منابـع را منسـجم سـازند.
رییـس اجرایـی فیفـا گفـت: عـدم مدیریـت وضعیـت بعـد 
از برگـزاری انتخابـات سـبب شـد تـا در کارهـا سـکتکی 
بـه میـان بیایـد و در بعضـی مـوارد بـه تعهدات عمل نشـد، 
خصوصـًا در بخـش ارایـه ارقـام، بنابرایـن اکنون کمیسـیون 
بایـد توضیـح دهـد و همچنـان راهـکاری را در پیـش بگیرد 

کـه حداقـل شـفافیت پروسـه را تضمیـن کنـد.
آقـای رشـید در خصـوص این کـه اعـالم نتیجـۀ انتخابـات 

می توانـد وضعیـت را بحرانـی سـازد گفـت: بایـد متوجـه 
باشـیم نتیجـه کـه اعـالم می شـود نتیجـه ابتدایـی اسـت نـه 
نهایـی و بعـد از اعـالم، فرصـت بـرای تفکیـک، تصفیـه و 

رسـیده گی بـه شـکایات وجـود دارد.
او خاطـر نشـان کـرد: بـرای جلوگـری از بحران، کمیسـیون 
انتخابـات بایـد موارد را که در آن اعتـراض وجود دارد و در 
مـورد ارقـام کـه از سـوی تکت هـای انتخاباتی شـک وجود 
بـا طرف هـای ذی دخـل شـریک  بـا جزییـات  را  دارد، آن 
بسـازد تـا اعـالم نتیجه بـرای همۀ طرف هـا قابل قبول شـد.
در همیـن حـال، عزیـز رفیعـی رییـس مجتمع جامعـه مدنی 
افغانسـتان می گویـد: امیـدوار هسـتیم کاری صـورت نگیـرد 
کـه رونـد انتخابـات بـه طـرف بحـران بـرود؛ امـا اگـر ایـن 
فراینـد تخریـش شـود، در کل اعتمـاد مـردم نسـبت بـه این 
رونـد صدمـه خواهد دیـد و نتیجـه قابل قبـول نخواهد بود.
آقـای رفیعـی در مـورد این کـه اگـر نتیجـه انتخابـات اعـالم 
نشـود: وضعیـت چه خواهد شـد گفت، اگر سیاسـت مداران 
و کشـورهای متحـد مـا گزینـه غیـر از انتخابـات را بپذیرند، 
اعتمـاد مـردم از دسـت خواهنـد رفـت. هـر راهـکاری کـه 
اعتمـاد مـردم نسـبت بـه رونـد انتخابـات را ضربـه بزند، در 

حقیقـت دموکراسـی را صدمه زده اسـت.
آقـای رفیعـی در مـورد این کـه هـم داکتـر عبـداهلل و هـم 
محمداشـرف  غنـی خـود را برنـدۀ انتخابات می داننـد، برنده 
اعالم شـدن یکـی از ایـن دو کاندیدا چقـدر می تواند بحران 
ایجـاد کنـد، گفـت: هـردو طـرف می دانـد کـه چقـدر رأی 
دارنـد، چقـدر رأی دقیـق و غیر دقیـق دارند و کـدام رأی ها 
بایـد حسـاب شـود، بنابرایـن بسـیار خـوب بـود کـه هـر 
دوطـرف از عقالنیـت سیاسـی بهتر اسـتفاده کننـد و به مردم 
امیـدواری بدهنـد کـه راه انتخابـات یا گذر از دموکراسـی به 

جـای خشـونت جـواب می دهد.
بـا   ۲۰۱4 سـال  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  آخریـن 
چالش هـای زیـادی همـراه بـود کـه باعـث شـد جان کـری 
وزیـر خارجـۀ پیشـین ایـاالت متحـدۀ امریـکا میان جیگـری 
کنـد و سـرانجام حکومـت وحـدت ملی با حضـور دو نامزد 

پیشـتاز تشـکیل شود.
اکنـون ناظـران بین المللـی بـاور دارنـد کـه ایـاالت متحـده 
امریـکا ایـن بـار چنیـن کاری را نخواهـد کـرد؛ امـا آنـان به 
شـدت نگـران انـد کـه هـواداران نامـزدان بازنـده که شـمار 
زیـاد آنـان مسـلح هسـتند، نتایـج ایـن انتخابـات را نپذیرند.

سازمان بین المللی نجات کودکان:

یـک نسل کامـل از کـودکان افغـانستان چیـزی به جـز جنـگ نمی داننـد

نهادهای ناظر:
کمیسیون انتخابات توانایی اعالم نتیجۀ 

ابتدایی انتخابات را در 23 عقرب ندارد

ناجیه نوری  

هارون مجیدی
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در بسـیاری از مواقـع مـا از دیـن سـخن 
تئولـوژی  مرادمـان  ولـي  می گوییـم، 
وجـودی  نسـبت  »نوعـی  »دیـن«،  اسـت. 
اسـت.«  قدسـی  امـر  بـا  )اگزیستانسـیل( 
ایـن در حالی سـت کـه تئولـوژی در معنای 
گزاره هـا  از  نظامـی  آن،  و جدلـی  نظـری 
در  مفروضـات  و  جزمـی  باورهـای  و 
حول وحـوِش امـر قدسـی و نسـبت آدمـی 

بـا آن اسـت. 
در نظام هـای تئولوژیـک، عمـل تفسـیر از 
نصـوص صرفـًا بـه کشـف و یافتـن معنای 
گزاره هـا محـدود می شـود، ایـن در حالـی 
اسـت که در خودآگاهی دینی عمل تفسـیر 
بـا پدیدارشناسـی پیوند خورده، می کوشـد 
امـری نامسـتور را از پـِس گزاره هـا پدیدار 
و آشـکار سـازد. در نظام هـای تئولوژیـک، 
گزاره یـی  و  مفهومـی  حصولـی،  معرفـت 
و  تصـورات  از  پاره یـی  بـه  باورهـا  و 
تصدیقـات ذهنی سـیطره دارد، در حالی که 
در ایمـاِن دینـی نوعـی معرفـت حضوری، 
غیرمفهومـی و قلبـی غلبـه دارد کـه خـود 
را بـه ایـن تصـورات و تصدیقـات ذهنـی 
محـدود نکـرده، بلکـه توجـه و تأکیـد بـر 
انکشـاف یا پرده بـرداری از حقیقتـی پنهان، 

نامسـتور و برزبـان ناآمدنـی اسـت. 
در ایمـان دینـی معنا حاصل نوعـی »عملی 
کـردن حضـور« و تجربـۀ حضـور اسـت، 
بـه  تئولوژیـک  نظام هـای  کـه  حالـی  در 
صـرف تفکـر مفهومـی و شـرح و بسـط 
محـدود  گزاره هـا  محـض  نظام سـازی  و 
می شـود. ایمان دینـی، برخـالف تئولوژی، 
نحـوۀ بـودن مشـخصی را از آدمـی طلـب 
کـرده و همیـن نحـوۀ بـودن اسـت کـه بـه 
خـودی خود سـطوح و مراتـب حضور امر 
قدسـی را بـرای فـرد مؤمن تعییـن می کند. 
حفـظ  دیـن  بـه  تئولوژیـک  رویکـرد  در 
و دفـاع از نظامـی از مفروضـات پیشـین، 
اصـل و محـور تفکـر اسـت و این درسـت 
نقطـۀ مقابـل خودآگاهـی دینـی اسـت کـه 
خـود را متعهـد نـه بـه پاره یـی از نظام هـا 
یـا مفروضات پیشـین، بلکه بـه آن حقیقتی 
می دانـد کـه خود را بـر هر تفکـری عرضه 
و آشـکار می کنـد. بدین ترتیـب، تئولوژی، 
برخـالف ظاهـر و مدعیـات »گـوش فلـک 
و  خودبنیـاد  رویکـردی  کـن«اش،  کـر 
و  قـدرت«  بـه  معطـوف  »ارادۀ  حاصـل 
سـودای خـام و محـال سـیطره بـر امـری 
اسـتعالیی و چیره ناپذیـر اسـت و درسـت 
در نقطـۀ مقابـِل خودآگاهـی و ایمـان دینی 
قـرار می گیـرد که بنیـاد را امری اسـتعالیی 
و فراتاریخـی می دانـد که فراسـوی هرگونه 
نظـام و مفروضـات پیشـین و خودسـاختۀ 

تاریخـی مـا قـرار دارد. 
نحـوۀ  کالمـی،  یـا  تیولوژیـک  تفکـر 
تفکـری اسـت کـه بیـش از آن کـه دغدغـۀ 
نقطـۀ  یگانـه  همـان  یعنـی  فهـم حقیقـت 
مطلـق و البشـرطی کـه بایـد در وحـدت 
و این همانـی بـا وجـود و امـر قدسـی بـه 

خـود  باشـد،  داشـته  را  ـ  درآیـد  اندیشـه 
از  پاره یـی  توجیـه  و  دفـاع  بـه  متعهـد  را 
باورهـای تاریخـی می داند. بـه همین دلیل، 
ایـن نحـوۀ تفکـر، تفکری جدلی اسـت؛ به 
ایـن معنـا کـه بیـش از آن که خواهـان دفاع 
از حقیقـت باشـد، در صدد دفـاع از پاره یی 
اعتقـادات از پیـش پذیرفتـه شـده و توجیه 
تئولوژیـک،  جدلـِی  تفکـر  در  آن هاسـت. 
بـا همـه چیـز برخـورد ابـزاری و دوگانـه 
می شـود. از عقـل و اسـتدالل بـرای اثبـات 
اعتقـادات  پاره یـی  درسـتی  و  حقانیـت 
اسـتفاده می شـود، اما تـا آن جا کـه بتوان از 
آن هـا برای اثبـات و توجیـه معتقدات خود 
بهـره بـرد؛ ولـي آن جا کـه عقل و اسـتدالل 
نمی توانـد پاره یـی از آموزه هـا و اعتقاداتش 
را بپذیـرد، عقل و اسـتدالل منابع نامطمینی 
بـرای رسـیدن بـه حقیقـت تلقـی گشـته، 
قلمـداد  بی تمکیـن  و  آن هـا چوبیـن  پـای 

می شـود. 
در تئولـوژی بـا علـم و معرفـت تجربی نیز 
چنیـن برخـورد می شـود. آن جـا کـه فرضًا 
سـخن از برهـان ُصنـع و اثبـات نظـم در 
عالَـم اسـت، می تـوان بـه شـواهد علمـی 
بـه واقع نمایـی  و تجربـی رجـوع کـرد و 
علـوم اعتمـاد داشـت، امـا آن جـا کـه علـم 
اعتقـادات  و  باورهـا  برابـر  در  تجربـه  و 
تیولوژیـک مقاومـت می کننـد، باید قطعیت 
و واقع نمایـی علـم را مـورد تردیـد قـرار 
داد و احـکام علمـی و تجربـی را صـرف 
فرضیـه )در برابـر قانون علمی اثبات شـده 
و یقینـی( تلقـی کـرد و معرفـت تجربی را 
بایـد معرفتـی ظنـی و غیریقینـی و بنابراین 

غیرقابـل اعتمـاد دانسـت. 
تاریـخ نیـز چنیـن اسـت. تفکـر تئولوژیک 
تـا آن جـا به تاریـخ و مسـتندات تاریخی به 
منزلـۀ یک منبـع معرفتی نـگاه می کند که از 
آن هـا بتـوان مؤیداتی برای اثبـات باورهای 
اعتقـادی و کالمـی خـود بـه دسـت آورد. 
امـا آن جـا کـه مسـتندات تاریخـی نافـی و 
ناقـض باورهـای اعتقـادی اش اسـت، باید 
در منبـِع معرفـت بودن تاریـخ و در صحت 
مسـتندات تاریخـی بـه هـزار و یـک دلیـل 
تردیـد کـرد؛ هـزار و یـک دلیلـی کـه اگـر 
مورد اسـتفادۀ خصـم و رقیب قـرار گیرند، 
در درسـتی و اعتبـار یکایـِک همیـن دالیل 
بایـد تردیـد داشـت. بـه همین دلیـل، تفکر 
تئولوژیـک بـه دلیـل مواجهۀ جدلـی اش با 
رقیـب و دیگری »عـدل و انصاف« را که از 
ارزش هـای بنیادیـن اخـالق و معرفـت، در 
نظـام معرفـت دینی اسـت، زیرپا گذاشـته، 
را  خـود  گفت وگـوی  طـرف  و  دیگـری 
بـا مهـرورزی، مهربانـی و عشـق سرشـار 
انسـانی که خـود یکی دیگـر از ارزش های 
و  حیـات  در  مسـتتر  و  بنیادیـن  اخالقـی 
نحـوۀ زیسـت دینی اسـت، بـه منزلـۀ جزِو 
جسـت وجوی  و  گفت وگـو  ضـروری 
حقیقـت متعالـی و قدسـی تلقـی نمی کنـد. 

منبع: آفتاب

و  ارزش هـا  و  شـخصیت  پایه گـذارِ  اولیـن  خانـواده 
معیارهـای فکـرِی کـودک اسـت و نقـش مهمـی در 
تعیین سرنوشـت و سـبک و خط مشـی زنده گـی آیندۀ 
او دارد. خانـواده نخسـتین محیـط زنده گـی فرد اسـت 
و در حقیقـت، الگـوی کوچکـی از الگـوی وسـیع تِر 
اجتماعـی به شـمار مـی رود کـه در آینده بـا آن مواجه 
خواهـد شـد. در آن جاسـت کـه کـودک با جهان آشـنا 
می شـود و ارکان شـخصیتش کم کـم شـکل می گیـرد. 
احتـرام گذاشـتن بـه کـودکان را به شـکل های مختلف 
می تـوان نشـان داد کـه از جملـه، وقت گذاشـتن برای 
آن هاسـت. بـا وقت گذاشـتن بـرای آن ها در واقـع پیامِ 
غیرمسـتقیم بـه او می دهیـم کـه برای تـو ارزِش زیادی 
قایلیـم و دوسـت داریـم وقت مـان را بـا تـو بگذرانیم. 
کـودکان در هـر سـنی کـه باشـند، چـه نـوزاد باشـند 
چـه در سـنیِن باالتـر بـه سـر ببرند، نیـاز بـه گذراندن 
زمانـی خـاص با والدیـِن خود دارنـد. منظـور از زماِن 
خـاص آن اسـت کـه در آن سـاعت ها پـدر و مـادر 
بـه انجـام دادن هیـچ کاری مشـغول نباشـند و کـودک 
ایـن احسـاس اختصاصـی بـودِن زمـان را بـرای خود 
درک کنـد. خیلـی از والدیـن، بـودن بـا فرزندان شـان 
را فوق العـاده می داننـد. شـما هـم هـر هفته یک شـِب 
خـاص بـرای بـا هـم بـودن را برنامه ریـزی کنیـد و به 
فرزندتـان اجـازه دهیـد که خـودش تصمیـم بگیرد که 
چه گونـه زمـان را بگذرانـد. امـا بهتریـن انـواع وقـت 

گذاشـتن بـراي کـودکان عبـارت اند از: 

بازی کردن با آن ها
ـ بـازی کـردن واقعـًا هنر اسـت؛ چـون بایـد هم بازی 

باشـید.  خوبی 
ـ نشان ندهید از او بیشتر می دانید. 

ـ در سطح فکری کودک با او هم بازی شوید. 
ـ مدام او را راهنمایی نکنید. 

ـ تـا وقتـی پیش بینـی می کنیـد کـه اوضـاع خطرنـاک 
نشـده، بـرای کنتـرل کودک اقدامـی نکنید. بسـیاری از 
والدیـن آن قـدر وقت صـرف کنترل کـردن کودک شـان می گذارند که 
از وقـت گذاشـتن بـا کـودک آن گونـه کـه هـر دو از کیفیتـش راضی 

می مانند.  غافـل  باشـند، 
ـ گاهی گیچ بازی در بیاورید و اعتراف کنید که اشتباه کرده اید. 

گفت وشنود 
احتـرام بـه فرزنـدان را در مراحـل مختلـف رشـد می تـوان بـا خوب 
گـوش کـردن و توجـه به حرف هـای آن ها نشـان داد. با گـوش کردن 
بـه حرف هـای کـودک در واقـع نشـان می دهیـم کـه برایـش ارزش 
از طرفـی  باشـیم.  او  قایلیـم و دوسـت داریـم شـنوندۀ حرف هـای 
خـوب گـوش کـردن والدیـن باعـث می شـود کـه کـودک احسـاِس 

خـود را بـا والدیـن مطـرح کنـد و بـر آن سـرپوش نگـذارد. 
ـ اگـر بـرای صحبـت بـا کـودک وقـت گذاشـته نشـود، او احسـاس 
خـــواهد کـــرد کـه بـه انــدازۀ کافی خوب نیسـت و بـرای والدین 

اسـت.  بی اهمیـت 
ـ برای صحبت کردن پهلو به پهلو و در کنار هم بنشینید. 

ـ نظرشان را در مورد چیزهایی که به آن ها مربوط است، بپرسیم. 
ـ از تجربه هـای دوران کودکـی خودمـان و نیـز وقایـع زنده گـی خود 
کـودک برایـش حـرف بزنیم. کـودکان عاشـِق این هسـتند کـه دربارۀ 

خودشـان بیشـتر بدانند. 
نشـان دهیـد که عشـق شـما بـه فرزندتان، غیرشـرطی اسـت. کودکان 
بی قیـد  محبـت  بگیرنـد.  قـرار  محبـت  مـورد  بی قیدوشـرط  بایـد 
وشــرط، یعـــنی محبتی که هیچ شـرطی بـرای ابراز آن تعیین نشـده 
نثـار کـودک می شـود. در خانواده هایـی کـه صمیمیـت  بی دریـغ  و 
و محبـت و مهربانـی وجـود دارد، کـودک می توانـد بـا اطمینـان بـه 
شـخصیِت خـود بـا مشـکالت روبه رو شـود و از سـوی دیگـر، بدون 
داشـتن اضطـراب و تشـویش، رفتارهـای نامناسـب خـود را مـورد 
تردیـد قـرار داده و سـعی کنـد آن هـا را بـه نحـو مطلوبی تغییـر دهد. 

تفکر تیولوژیک یا کالمی، نحوة تفکری 
است که بیش از آن که دغدغة فهِم 
حقیقت ـ یعنی همان یگانه نقطة 
مطلق و البشرطی که باید در وحدت 
و این همانی با وجود و امر قدسی به 
اندیشه درآید ـ را داشته باشد، خود 
را متعهد به دفاع و توجیه پاره یی از 
باورهای تاریخی می داند. به همین 
دلیل، این نحوة تفکر، تفکری جدلی 
است؛ به این معنا که بیش از آن که 
خواهان دفاع از حقیقت باشد، در 
صدد دفاع از پاره یی اعتقادات 
از پیش پذیرفته شده و توجیه 
آن هاست. در تفکر جدلِی تئولوژیک، 
با همه چیز برخورد ابزاری و دوگانه 
می شود. از عقل و استدالل برای 
اثبات حقانیت و درستی پاره یی 
اعتقادات استفاده می شود، اما تا 
آن جا که بتوان از آن ها برای اثبات و 
توجیه معتقدات خود بهره برد
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پرتونادری

در سرزمیِن 
کوتاه سرایی هاِی 

نکهت 
دستگیرزاده

»شـط  دسـتگیرزاده  نکهـت  حمیـرا  شـعری  گزینـۀ 
آبـی رهایـی« بـه سـال ۱36۹ خورشـیدی به وسـیلۀ 
بـا  یافـت.  انتشـار  افغانسـتان  نویسـنده گان  انجمـن 
همیـن نخسـتین گزینـه روشـن بـود که شـاعِر جوان 
و بااسـتعدادی از راه رسـیده اسـت کـه بایـد مقدمش 

را گرامـی داشـت.
منظومـۀ  در  یک سـوی  در  گزینـه  آن  در  نکهـت 
مثنوی سـرایی  و  حافـط  و  موالنـا  غزل سـرایی 
سـرگردان بـود و در جهـِت دیگـر در تـالِش آن بود 
تـا دیوارهـای پسـت و بلند شـعر عروضی را پشـت 

سـر گـذارد.
هرچند شـعر نکهت در شـط آبی رهایی بـه پیمانه یی 
بـا زبان و حال وهـوای رمانتیک آمیخته اسـت، اما در 
کلیـت او بـا همیـن گزینـه نشـان داد کـه می خواهـد 
هدف مندانـه و اسـتوار بـه سـوی اوج هـا و منزل های 
بلند تـری گام بـر دارد کـه چنیـن هم شـد. نخسـتین 
نمونه هـای کوتـاه  سـرایی نکهـت را نیـز می تـوان در 

همیـن گزینـه دید.
حرف

دانی تمام هستی خود را
در شام دیده گان تو

می بینم
آن دم که در سکوت

شعر بلند چشم ترا
چشمم

تفسیر می کند
)شط آبی رهایی، ص ۲۹(

و این هم نمونۀ دیگری، در گزینۀ شط آبی رهایی:
احساس

آبشاری همه شور
جوی باری همه آب

کشت زاری همه سبز
آسمانی همه آبی از مهر

اخترانی همه نور
رودهایی همه مست

عالم و هرچه که هست
همه در من، من خاکی جاری ست

تا نگه در نگهم می دوزی
)همان، ص4۹.(

از آن زمـان تـا کنـون نکهـت شـعرهای خـود را در 
سـیزده عنـوان کتـاب انتشـار داده اسـت. نکهـت در 
ایـن گزینه هـا گذشـته از رباعـی، ترانه، در شـعر آزاد 
عروضـی و شـعر سـپید نیز بـه کوتاه سـرایی و گاهی 

هـم بـه هایکوسـرایی پرداخته اسـت.
یازدهمیـن دفتـر شـعری حمیـرا نکهـت »در مفصـل 
دروغ و دعـا« نـام دارد. نکهـت در ایـن گزینـه توجه 
بیشـتری نسـبت به کوتاه  سـرایی نشـان داده است که 
ایـن کوتاهه هـا بیشـتر شـعرهایی اند نیمایی و سـپید.
گذشـته از شـعرهای کوتاهـی کـه بـه گونـۀ پراکنـده 
زیـر  هـم  کوتاهه هایـی  می شـوند،  دیـده  کتـاب  در 
نـام »طـرح« در برگ هـای آخریـن کتـاب آمـده انـد. 
هرچنـد زبـان ایـن کوتاهه هـا روشـن و بـه دور از 
پیچیده گی هـای لفظـی اسـت؛ امـا محتـوا در آن هـا 
بـه گونـۀ فشـرده چنـان بیـان شـده اسـت کـه گاهی 

خواننـده را بـه تأمـل بیشـتری وا مـی دارد.
نفس برگ ها زرد شده است

درخت خالی ست.
)در مفصل دروغ و دعا، ص ۱۵۱(

تصویـری از پاییـز، یـک رویـداد طبیعـی؛ امـا زرد 
شـدن نفـس برگ هـا به ایـن رویـداد هویِت شـعری 

داده اسـت.
مشکن آیینه را

که تهی بودنش از غیب تست
)همان، ص۱63(

یک قدم فاصله بود
پا نهادم به دل تیرۀ شب

آسمان شیری شد
)همان، ص۱۵7(

گاهـی همـه چیـز گویـی در یـک قدمـی مـا قـرار 
دارد. بایـد گامـی  برداریـم تا برسـیم به هدف. بسـیار 
را  آخریـن  سـخن  کاش  می گوینـد:  کـه  شـنیده ایم 
می گفتـم تـا همه چیز تمـام می شـد؛ کاش چند گامی 
دیگـر به پیـش می رفتـم؛ کاش یک روز دیگـر انتظار 
می کشـیدم؛ وقتـی چنیـن جمله هایـی را می شـنویم، 
می دانیـم کـه پشـت سـر هـر یـک، رویـدادی پنهـان 
اسـت و مـا بـرای رسـیدن بـه آن رویـداد  یـک گام 
فاصلـه داشـته ایم کـه نبرداشـتیم. ایـن کوتاهـه شـعر 
پایـداری، امیـد و شـعر رسـیدن بـه بامـدادان اسـت. 

بایـد گام برداشـت تـا راه بـه پایان برسـد.
شب به گل می گوید

برگ هایت همه از جنس من اند
در غیاب خورشید
)همان، ص ۱۵4(

بـا یـک مفهـوم ژرف در ایـن شـعر روبه رو هسـتیم، 
نخسـت این کـه رنـگ چیـزی نیسـت جـز بازتـاب 
امـواج نوری. هـر چیزی که موجی از نـور را بازتاب  

دهـد بـه همـان رنـگ دیـده می شـود. زمانی کـه نور 
وجـود نـدارد، رنگـی  هـم وجـود نـدارد. موالنـا در 

مثنـوی بـه همین مسـأله اشـاره دارد.
کی ببینی سرخ و سبز و فور را
تا نبینی پیش از این سه نور را

چون که شب آن رنگ ها مستور بود
پس بدیدی، دید رنگ از نور بود

وقتـی کـه خورشـید این سرچشـمۀ بزرگ روشـنایی 
و نـور در میانـه نیسـت؛ رنگی نیز در میانـه نمی تواند 
باشـد؛ همـه جـا تاریـک اسـت. چنیـن اسـت کـه 
گل هـای رنـگ رنـگ در شـب های بی نور همه سـیاه 
انـد و تاریـک. گویـی بـه پاره یـی از تاریکـی شـب 
بدل می شـوند. چنین اسـت که شـب گل را از جنس 

خـود می پنـدارد.
در بی وزنی شب
راه می زد ستاره

دم پنجرۀ صبح به خورشید پیوست
)همان، ص ۱4۲(

بـه جایـی  نـروی، روز  »تـا شـب  مـردم می گویـد: 
نرسـی!« سـتاره به خورشـید نمی رسـد تا در تاریکی 
اسـت.  همیشـه گی  زنده گـی سـفر  نزنـد.  راه  شـب 
پیوسـتن سـتاره بـا خورشـید، همان خورشـید شـدن 
و خوش بختـی  آزاده گـی  بـه  انسـان  اسـت.  سـتاره 
نخواهـد رسـید؛ اگـر بـه دنبـال رسـیدن بـه آزاده گی 
نباشـد. بامدادن دیگر سـتاره گان نمی تابند. خورشـید 
خورشـید  در  سـتاره ها  همـه  گویـی  اسـت.  آمـده 
خورشـید  یگانـۀ  سـیمای  در  و  یافته انـد  اسـتحاله 

شـده اند. پدیـدار 
خسته برمی گردد

بازتابت ز دل آیینه ها
چه شنیده است نگاهت امروز

)همان، ص ۱۵۲(
زنـان آیینـه را دوسـت دارنـد. بـرای آن کـه زیبایـی 
آیینـه  در  تـا  می کننـد.  تماشـا  آیینـه  در  را  خـود 
زیبایـی خـود را می بیننـد تمـام روز دلشـاد انـد؛ امـا 
اگـر دیدنـد کـه بُلـور زیبایی شـان درزی و شکسـتی 
برداشـته، دیگـر آن هیجـان فروکـش می کنـد. دیگـر 

می یابـد. کاهـش  آیینـه  بـه  دل بسته گی های شـان 
متوجـه  بـار  نخسـتین  کـه  بانویـی  می دانیـم  چـه 
می شـود که تارتار رشـته های گیسـوانش سـپید شـده 
اسـت، یـا متوجه می شـود که در زیر چشـمانش خط 
افتـاده اسـت، چـه حسـی دارد! برگشـت او از آیینـه، 
بـه قهرمانـی شکسـت خورده  می مانـد. دل شکسـته و 

تهـی از هرگونـه هیجـان.
تو با کدام الفبا

طرح دوستی ریختی
کالمت همیشه گنگ می ماند

)همان، ص ۱۵۰(
میانـه  از  بـه معشـوق می رسـی، دیگـر کالم  چـون 
برمی خیـزد. شـاید کالم تـا آن جـای در میان عاشـق 
و معشـوق زیباسـت کـه آنـان را بـه هم می رسـاند و 
بعـد از آن، دیگـر حیـرت اسـت کـه با زبان سـکوت 
سـخن می گویـد. چنـان دو آیینه یـی کـه در برابر هم 
قـرار می گیرنـد. ایـن الفبـا، الفبـای عشـق اسـت کـه 

گاهـی شـکوه زبانش در سـکوت اسـت.
نفس صبح

پُر از آزادی ست
نفس شب، خالی
)همان، ص ۱۵۵(

شـب در ادبیـات مـا نمـادی اسـت بیشـتر بـا مفهـم 
ناخوش آینـد. وقتی بامداد با شـب مقایسـه  می شـود، 
بامـداد نمـاد آزادی سـت؛ نمـاد پویـش و شـگفتن، 
نمـاد زنده گـی، نمـاد پیـروزی بـر تاریکـی. چنیـن 
اسـت کـه شـاعر در نفس های شـب چنیـن چیزهایی 

نمی بینـد. را 
صدایم کن

تا بی نقاب ترین زیبایی
قاب شود

)همان، ص ۱4۵(
ایـن صدا کـردن، همـان فراخواندن به عشـق اسـت. 
چـراغ سـبز افروختـن اسـت بـرای دیدار. این عشـق 
بایـد در ایـن صـدا رنگ گیرد تـا بی کرانه  گـی زیبایی 
در چارچـوب آن هسـتی یابـد. بی قاب تریـن زیبایـی 
یعنـی زیبایی یـی کـه هنـوز رام عشـق نشـده اسـت؛ 
امـا اگـر عشـق صدایـی بلنـد کنـد ایـن زیبایـی قاب 

می شـود، یعنـی در عشـق حـل می گـردد.
نفس هایت را می شمرم

وقتی نگاهت را
ساعت می سازم

)همان، ص ۱46(
یـک حس زیبـای عاشـقانه، نگاه در نگاه و شـمارش 
نفس هـا. چـه می دانیـم کـه بـا ایـن حـِس عاشـقانه 
زمـان چگونـه می گـذرد. این قـدر هسـت که هسـتی 
در زمـان اسـت کـه مفهـوم پیـدا می کنـد. زمـان و 
گذشـت آن در میـزان عشـق چگونه می تواند باشـد؟ 
بـاری شـمس گفتـه بـود: مـا را از عمـر همان اسـت 

کـه در خدمـت موالنا باشـیم.
ایـن هم چنـد نمونۀ دیگـر از کوتاهه هـای نکهت در 
کتـاب »در مفصـل دروغ و آیینه« که در بیشـتر از سـه 

سـطر سروده شـده اند:
نرم ترین نوازش ها را
در گوش باغ خواند

وقتی
خورشید پا به سپیده نهاد

)همان، ۲۱44(
بـا  هسـتی  اسـت،  زنده گـی  سرچشـمۀ  خورشـید 
خورشـید سـبز می شـود. درختـان، گل و گیـاه همـه 

 بـه سـوی خورشـید قامـت می کشـند.
شام هایت،

از ستاره لبریز اند
گام بردار

فردا به دنبال نشانی توست
)همان، ص ۱48(

شـعری اسـت برای رهایی از تاریکی و از شـب. این 
شـب می توانـد شـب جامعـه نیز باشـد. شـام تاریک 
سـتاره گان  کـه  تـو  امـا  پیـش روی؛  شـب  و  اسـت 
روشـن داری؛ بایـد در روشـنایی ایـن سـتاره گان گام 
ایـن سـتاره گان  بگـذری!  مـرز شـب  از  و  بـرداری 
امیـد بـه گذشـتن از تاریکی اسـت. شـب همان گونه 
می توانـد نمـادی از اسـتبدادی باشـد کـه بـر جامعـه 
حاکم شـده اسـت، اگـر شـب را برنداری بـه فردایی 
نخواهـی رسـید و همیشـه در تاریکـی خواهـی ماند.

گام در گام صدای تو
شگفت

نوبهاری از عشق
رو مگردان که بروید پاییز

)همان، ص ۱۵3(

بازهـم صدای عشـق اسـت که سـبز می شـود. هرگام 
کـه سـوی دوسـت برداشـته می شـود، خـود صـدای 
عشـق اسـت کـه بـه فصـل سـبز پیوسـتن می رسـد. 
خـود  دوسـت  روگردانـی  و  صـدا  ایـن  خاموشـی 

اسـت. پاییز  برگشـت 
من نخوانده ام

الفبایی را
که با آن شناخت را

توان نوشت
)همان، ص ۱4۹(

بخش نخست
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مسـووالن ارشـد در تیم »ثبـات و همگرایی« به 
رهبـری داکتـر عبـداهلل عبـداهلل می گوینـد که از 
مجمـوع آرای اعـالم شـده از سـوی کمیسـیون 
انتخابـات در مـورد یکصـدو 37 و 63۰ رای 

وضاحتـی وجود نـدارد.
آنـان کـه دیـروز دوشـنبه، ۱3 عقـرب در یـک 
نشسـت خبـری صحبـت می کردنـد، گفتنـد که 
مشـخص نیسـت ایـن آرا چگونه وارد سیسـتم 
مطابـق  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون  و  شـده 

کارشـیوه، ایـن آرا را از دور خـارج کنـد.
بـه گفتـۀ آنـان، ۱۱۲ هـزار رای خـارج از زمان 
رأی دهـی توسـط شـرکت درمالوگ تشـخیص 
داده شـده کـه بایـد هرچـه زودتـر باطـل اعالم 
ناظـر  و  عضـو  اخالقـی،  نورالرحمـن  شـود. 
ایـن تیـم در نشسـت دیـروز گفـت کـه رونـد 
تشـخیص عکـس تکـراری بـا اسـتندرد پاییـن 
اسـتندرد  مطابـق  بایـد  و  می گیـرد  صـورت 

جهانـی عیـار شـود.
او بیـان کـرد کـه کمیسـیون انتخابـات بـه آنان 
یـک »یـوزر« داده کـه از طریـق آن، اعضـای 
ایـن تیـم از چگونه گـی کـم و زیـاد شـدن آرا 
بـا خبـر می شـوند. آقـای اخالقـی اضافـه کرد 
میـزان  آنـان نشـان مـی داد کـه  یـوزر  کـه در 
در  بایومتریـک  بـدون  و  بایومتریـک  رأی 
همـان  در  امـا   ،۱7۹۱۰۰۰ مرکـزی  دسـتگاه 
روزهـا کمیسـیون انتخابـات یک رقـم از میزان 
رأی هـای موجـود در دسـتگاه مرکـزی را اعالم 
کـرد کـه بربنیـاد آن، بیـش از ۱37 هـزار رأی 
فرسـتاده  نامـزدان  یـوزر  بـه  آنچـه  از  بیشـتر 

دارد. در سیسـتم وجـود  اسـت، 
آقـای اخالقـی می گویـد کـه این بیـش از ۱37 
هـزار رأی »باطل، ناشـناخته و مبهم« هسـتند و 
کمیسـیون بایـد آن را از دور در سیسـتم خارج 
کنـد. آقـای اخالقـی می گوید که مطابـق فیصلۀ 
سـاحه  از  خـارج  آرای  انتخابـات،  کمیسـیون 

می شـود  داده  تشـخیص   »GPS« توسـط  کـه 
بایـد مشـخص و باطـل اعـالم می شـد. او از 
کمیسـیون خواسـت تـا در ایـن رابطـه موقـف 
خـود را روشـن کنـد و آرای تقلبـی را باطـل 

کند. اعـالم 
ایـن عضو تیم ثبـات و همگرایی اظهار داشـت 
حافظـۀ  کارت  و  دسـتگاه   7۰۰ حـدود  کـه 
بایومتریـک مفقود اسـت و کمیسـیون در رابطه 
به تشـخیص و ابطـال این آرا جـدی اقدام کند. 
بـه گفتـۀ او: قبـل از آغـاز رونـد شـمارش آرا 
بایـد آرای تقلبـی از دور خـارج شـده و رونـد 
بازشـماری آرا نیـز زیـر نظر افراد مـورد اعتماد 
صـورت گیرد و کسـانی کـه در تقلب و تخطی 
دسـت داشـته اند بـه دادسـتانی معرفی شـوند.

نیـز  بین المللـی  ناظـر  نهادهـای  از  اخالقـی 
دسـته های  ناظـران  کنـار  در  کـه  خواسـت 
انتخاباتـی و نهادهـای ناظـر داخلـی، از رونـد 
شـمارش آرا، نظارت جدی داشـته باشـند. این 
عضـو ارشـد تیـم ثبـات و همگرایی افـزود که 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گاهـی در رونـد 
رحمـان  نـور  می کنـد.  تأخیـر  تصمیم گیـری 
اخالقـی تأکیـد کرد کـه تأخیر در مورد مسـایل 
مشـخص و قانونـی قابـل پذیـرش نیسـت، اما 
تأخیـری کـه بـه شفاف سـازی نتایـج آرا کمک 

کنـد، مـورد اسـتقبال آنـان قـرار می گیـرد.

تیم ثبات و همگرایی:
در مورد آرای اعالم شده وضاحت وجود ندارد

روح اهلل بهزاد

در  هـرات  امنیتـی  نشسـت  آخریـن 
یک چارچوپ اسـتراتژیک افغانسـتان 
برگـزار گردیـد، تنها جایـی که دولت 
گـروه  از  نماینده گانـی  افغانسـتان، 
و  پاکسـتان  روسـیه،  ایـران،  طالبـان، 
هنـد و امریـکا دور هـم جمع شـدند. 
اشـتراک در  امریـکا  متأسـفانه سـفیر 
ایـن نشسـت را رد کـرد و دلیـل آن 
را چالش هـای امنیتـی خوانـد و هیـچ 
نشسـت  ایـن  در  امریکایـی   مقـام 

نداشـت.  حضـور 
بحث هـا بـه صـورت خودمانـی پیش 
یکـی  آغاجـان،  معتصـم  می رفـت، 
عمـر  مـال  خسـربرۀ  و  معاونـان  از 
طالبـان،  گـروه  بنیان گـذار  و  رهبـر 
نیروهـای  تمـام  خـروج  بـر  تأکیـد 
یکـی  کـرد،  افغانسـتان  از  خارجـی 
اگـر  از اشـتراک کننده گان گفـت کـه 
طالبـان  )امریکایی هـا(  آنـان  به جـای 
از چیچینی هـا، عرب هـا و جنجگویان 
دیگـر خارجـی اسـتقبال کردنـد چـه 
خواهـد شـد، بگذاریـد تنهـا طالبـان 
تفکـر  و  پاکسـتان  همکاری هـای  بـا 

باشـند.  طالبـان 
آغا جـان به صورت خاموشـانه گفت 
کـه اگر جهـادی وجـود نمی داشـت، 
هیـچ دلیلـی بـه حضـور جنگجویـان 
البتـه  نبـود؛  افغانسـتان  در  خارجـی 
از  شـوروی  نیروهـای  کـه  زمانـی 
افغانسـتان رفتند، جنگجویان خارجی 

در اینجـا باقـی ماندنـد. 
بـه صـورت ویژه تـر بشـرا گهـر، یک 
نوبـت  در  پاکسـتانی،  سیاسـت مدار 
فرسـتادۀ  خلیـل زاد،  زلمـی  خـود 
بـه دور  ادارۀ ترمـپ را متهـم  ویـژۀ 
کـه  گفـت  و  کـرد  افغانسـتان  زدن 
بایـد رونـد گفت وگوهـای صلـح، به 

شـود.  تفویـض  افغانسـتان  دولـت 
هیـچ یکـی از سیاسـیون افغانسـتان و 
از هیـچ طرفـی در مـورد دورنمـای 
برنامـۀ خروجـی ادارۀ ترامـپ بحـث 
ناامیـدی در میـان مقامـات  نکردنـد. 
و  فمینسـت ها  از  اعـم  افغانسـتان 
سیاسـیون مقامـات پاکسـتانی وجـود 
دارد. زمانـی کـه نیروهـای امریکایـی 
آمـاده بـه خـروج شـوند، تالش هـای 
امریـکا بایـد بـا در نظر داشـت قانون 
اساسـی افغانسـتان انجـام شـود و بـه 
نگرانی هـای امنیتـی منطقه یـی پاسـخ 

 . هد د

دولـت   - طالبـان  داغ  بحث هـای 
آینـده  حکومـت  طبعـًا  افغانسـتان؛ 
افغانسـتان اسـت. بیشـتر افغانستانی ها 
اسـالمی  جمهـوری  نظـام  خواهـان 
هسـتند کـه رهبـری آن بـا انتخابـات 
حکومـت  و  می شـود  برگزیـده 

اسـت.  مـردم  بـرای  پاسـخگو 
اسـالمی یی  امـارت  طالبـان خواهـان 
از  خـود  مشـروعیت  کـه  هسـتند 
آموزه هـای دینـی می گیرد، امـا هدفی 
عمومـی  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 
ندارنـد. بـرای طالبـان ایـن عبـور بـا 
چالـش بـزرگ مواجـه اسـت؛ کمبود 
حمایـت مردمـی، طالبـان صریحـًا بـا 
انتخابـات مخالفـت دارند و اسـتدالل 
می کننـد کـه امیـر لبـاس نـدارد، ایـن 
در زمانـی اسـت که شـماری زیـاد از 
از فسـاد در حکومـت  افغانسـتانی ها 
شـکایت دارنـد. امـا ایـن بـه معنـای 
آن نیسـت کـه آنـان به تفکر وحشـی 
تـن  طالبانـی  تحمـل  قایـل  غیـر  و 

می دهنـد. 
یکـی از بحث هـا بـه صـورت واضح 
نماینـده گان  و  دیپلومات هـا  میـان 
بـا  جمهوریـت  توحیـد  طالبـان؛ 
امـارت اسـت، مانند تیـوری حکومت 
یکـی  چیـن  هانکانـگ[،   – ]چیـن 
کشوراسـت، امـا دو سیسـتم جداگانه 
با هانکانـگ دارد. افغانسـتان می تواند 
نظـام جمهوریـت داشـته باشـد، امـا 
در  کـه  والیتـی   3  –  ۲ حـدود  در 
همجـواری بـا پاکسـتان قـرار دارد بـا 
یـک  اداره شـود. چـه  امارتـی  نظـم 
دیپلومات  هـا!  بـرای  تیـوری عجیـب 
یـک  تیـوری  ایـن  کـردن  عملـی 
فاجعـه اسـت. اولیـن این کـه برخـی 
طالبـان  دارنـد  بـاور  افغانسـتان  از 
کثـرت گـرا هسـتند، ماننـد ۲۰ سـال 
حکومـت  یـک  آنـان  هـدف  پیـش، 
محلـی نبـود؛ اما زمان وارد افغانسـتان 
این کـه  دوم  ماندنـد.  گیـر  شـدند، 
حضـور آنـان قابل نگرانی اسـت، اگر 
رابطـۀ با تروریسـم را داشـته با شـند 
یـا اگـر دیپلومات هـا تضمیـن کننـد 
کـه طالبـان ظرفیـت بـرای حکومـت 
داری، آمـوزش و برنامـه دارنـد. چـرا 
چنیـن یک راه حـل بـرای جریان های 
در  الشـباب  ازبیکسـتان،  اسـالمی 
شـمال  در  القاعـده  یـا  و  سـومالیا  
جزیرۀ سـینا کارآ نبـود؟ زمانی که 3۰ 

سـال قبـل حکومـت پاکسـتان بـرای 
داد  اجـازه  پاکسـتانی  طالبـان  گـروه 
تـا کنتـرل ولسـوالی ها را در شـمال و 
غـرب والیت هـای مـرزی بـه دسـت 
بگیرنـد، ایـن گروه بـه زودترین وقت 
بـه یـک تهدیـد بلقـوه بـرای اسـالم 

مطـرح شـدند. 
عظیـم  بخـش  یـک  در  ضعـف 
توافق نامـۀ  خـروج خلیـل زاد، زمینـه 
پاکسـتان  اسـتالیی  اعمـال  بـرای  را 
ایجـاد می کنـد، ایـن ماننـد توافـق بـا 
حـزب اهلل در لبنـان اسـت یـا توافـق 
این کـه  بـدون  یمـن  حوثی هـای  بـا 
از نفـوذ در میـان آنـان آگاهی داشـته 
باشـید. اگـر هیچ دیدگاه نباشـد، ایران 
حمایـت خـود را دارد. اینجـا آغـای 
کـه  گفـت  و  مانـده  مبهـوت  جـان 
طالبـان از پاکسـتان کمـک می گیرنـد، 
می گیرنـد  کمـک  ایـران  از  طالبـان 
حمایـت  روسـیه  توسـط  طالبـان  و 

می شـوند. 
بـرای رییس جمهـور دونالـد ترمپ و 
دیپلومات هـای ارشـد آن و جنراالنـی 
کـه از جنـگ تحمیلـی امریکا چشـم 
پوشـی می کننـد و از وضعیت بحرانی 
چشـم پوشـی دارنـد کـه بـه مراتـب 
بدتر از افغانسـتان اسـت. اگر پاکستان 
تنهـا به روسـیه و ایـران اجـازه بدهد 
کـه گروه هایـی را حمایـت کننـد کـه 
شـکایت  بکشـند،  را  امریکایی هـای 
در  خارجـی  نیروهـای  حضـور  از 
افغانسـتان دارند و بیشـتر خود ایاالت 
متحـدۀ امریـکا؛ اگر اسـالم آباد، تهران 
و مسـکو حالـت عقب نشـینی امریـکا 
را ببیننـد بـا توجـه با منافع شـان خود 
از ایـن حالـت حمایـت خواهند کرد. 
بـه  امریکایـی  نیروهـای  کـه  زمانـی 
خانـۀ خـود بـر می گردنـد. آنـان بـه 
اهـداف دوم خود متوسـل می شـوند. 
از  امریـکا  کـه  اسـت  دقیـق  ترمـپ 
او  شـده اند.  خسـته  بی پایـان  جنـگ 
همچنـان دقیـق اسـت کـه امریـکا به 
صـورت عـادی نزدیک بـه 3۰ بیلیون 
اسـت.  پرداختـه  جنـگ  بـرای  دالـر 
امـا در افغانسـتان و همچنـان سـوریه 
انتخـاب میـان جنـگ و صلـح وجود 
امـا  و ذخیـره،  یـا مصـرف  نداشـت 
بیشـتر بین محتـوای جنـگ و خیانت 
وسـیع بـرای متحـدان بود کـه آنان را 

می کردیـم.  دشـمن  تقدیـم 

خـروج از افغـانستان 
تکـرار قضیه سـوریه است

برگردان: ابوبکر صدیق -/-/-/-/-/-/-/- منبع: نشنل انترست/ میشل روبین

نخستین پروژۀ نشانه های جغرافیایی...
در رابطـه بـه قوانیـن نشـانه های جغرافیایـی، پالیسـی ها، توسـعۀ ظرفیـت، شناسـایی محصول، 

کنتـرل، تضمین کیفیـت، تأییـد و صـدور گواهی نامـه را در بـر می گیـرد.
مرحلـۀ دوم  ایـن پـروژه کـه در سـال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تطبیـق خواهـد شـد، بیشـتر روی 
افزایـش درآمـد تولیدکننـده گان کوچـک داخلـی و تجارت هـای زراعتـی، دسترسـی بهتـر بـه 
بـازار و شـناخت بیشـتر از نشـانه های جغرافیایـی افغانسـتان توسـط مصرف کننـده گان تمرکز 

دارد.
انـدرس فیشـر بارنیکـول، معاون اتحادیـه اروپا در افغانسـتان که در این برنامه حضور داشـت، 
پـروژۀ ایجـاد سیسـتم نشـانه های جغرافیایی را بخشـی از تالش های ایـن اتحادیه بـرای بهبود 
شـرایط زنده گـی مناطـق روسـتایی، افزایـش بهـره وری و معیارهـای کیفیت زراعتی در کشـور 

بـرای رونق بخشـیدن بـه صـادرات افغانسـتان، ایجاد شـغل و مبـارزه با فقـر می خواند.
گفتنی سـت کـه نشـانۀ جغرافیایـی یک حـق مالکیت معنوی سـت که بـرای اسـتفاده از یک نام 
یـا نشـانه یی کـه از آن بـرای شناسـایی محصوالتـی که از یـک موقعیـت جغرافیایی می باشـد، 

بـه کار می رود.

۹۱ کود ته یو میلیارداو ۷۲۰ میلیونه افغانۍ...

عمل و چې د افغانستان په تاریخ کې نه دی شوی.«

د قانـون لـه مخـې، ۹۱ کـود یوازې د ولسـمرش په واک کـې ورکول کېږي چې له پیسـو یې پـه بېړنیو 

حاالتو کې ګټـه واخي.

مرشانـو جرګـه هـم وايـي، دوی تـه ورسـېديل شـکایتونه ښـيي چې ولسـمرش تـه په ځانګړي شـوي 

۹۱ کـود کـې ټولې پیسـې لګول شـوې دي.

د دې جرګـې د شـکایتونو د اورېـدو کمېسـیون مـرش زملـي زابي د دوشـنبې پـه ورځ ازادي راډیو ته 

وویـل، د مالیـې رسپرسـت وزیـر هامیـون قیومـي پـرون ومنلـه چـې له نـورو دولتـي کودونـو یې د 

ولسـمرش لپـاره ځانګـړې شـوي کود کې پیسـې زیاتې کـړي، خو پـه دې اړه یې وضاحـت ور نه کړ.

هغـه زیاتـه کـړه: »پـه ۹۱ کـود کې پیسـې لـه وړاندې خالصـې شـوې دي، له نـورو کودونـو ورته د 

مالیـې رسپرسـت وزیـر پیسـې ور لېـږدويل دي. د مالیـې رسپرسـت وزیـر پـرون موږ تـه ومنله چې 

پیسـې مـوږ ورتـه لېـږدويل، خـو دا کود اوس یـوازې په ولسـمرش پـورې اړه نه لـري، بلکـې اجراییه 

ریاسـت هم پـه کې رشیـک دی.«

د مالیـې رسپرسـت وزیـر هامیـون قیومي پـرون د مرشانو جرګې د شـکایتونو د اورېدو کمېسـیون ته 

غوښـتل شـوی و، څو په دې وزارت کې د فسـاد د ادعاوو، د افغانسـتان امریکايي پوهنتون د تړون، 

د اروپايـي ټولنـې او انګلسـتان سـفارت د دولتـي ملکیتونـو، او پر یـوه خصويص پوهنتون د سـیلو د 

یـوې برخې پلورلـو په اړه ځـواب ووايي.

د افغانسـتان مالیـې وزارت اوس پـه دې اړه معلومـات نـه ورکـوي، خـو پـرون د یک شـنبې پـه ورځ 

د مالیـې رسپرسـت وزیـر هامیـون قیومـي د مرشانـو جرګې د شـکایت اورېدو کمېسـیون پـه غونډه 

کـې ویـي چـې پـه ۱۳۹۸ ملریـز کال یـې د ۹۱ کـود لپـاره ځانګـړې شـوې بودجـه پنځوس سـلنه 

کمه کـړې ده.

ولسمرشۍ ماڼۍ او اجراییه ریاست په دې اړه څه ویلو ته نه حارضېږي.

د مرشانـو جرګـې د مـايل او بودجـې کمېسـیون د معلوماتـو له مخې، پـه ۱۳۹۸ ملریـز کال کې هم 

د ۹۱ کـود پـه چوکاټ کې د ولسـمرش لپـاره یو میلیـارد او ۲۰۰ میلیونه افغانۍ ځانګړي شـوي دي.
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محمداکرام اندیشمند

بخش دوم

نگاهی به سیاست پاکستان 
در مذاکرات  صلح  افغانستان

از  حمایت  سیاست  تنها  نه  پاکستان   -  3
موثر  بسیار  و  کارآمد  ابزار  را  افراط گرایی 
در  و  هند  خود  سنتی  دشمن  با  مقابله  برای 
برابر افغانستان تلقی می کند، بلکه این سیاست 
نیز  کالن  سودهای  و  منافع  به  را  پاکستان 

رسانده است. 
پاکستان از جنگ افغانستان و از همین سیاست  
را  خود  قدرت  شد،  اتمی  هشتاد  دهۀ  در 
گسترش داد و لشکر فدایی برای اهداف خود 
نمی توانست  صلح  با  که  حالی  در  داد.  شکل 
به این چیزها دست بیابد. امریکایی ها پیش از 
جنگ افغانستان با شوروی، بر پاکستان در اثر 
بودند،  کرده  وضع  تحریم  را  اتمی اش  برنامۀ 
مجاهدین  از  پاکستان  حمایت  سیاست  اما 
حکومت  و  شوروی  علیه  افغانستان  جهاد  و 
مورد حمایتش در افغانستان، پاکستان را از این 
تحریم ها بیرون کرد و امریکا چشم خود را بر 

اتمی شدن پاکستان بست. 
4 - وقتی جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد، 
این  به  می گیرد.  باج  واقع  در  دنیا  از  پاکستان 
۱8 سال اخیر نگاه کنید. پاکستان هم از طالبان 
حمایت کرد و تنور جنگ در افغانستان را داغ 
امریکا و غرب کمک های  از  نگه داشت و هم 
روسیه  نظامی  رابطۀ  به  کرد.  دریافت  هنگفتی 
آنها  نظامی  مشترک  مانورهای  و  پاکستان  و 
اخیر  سال های  در  افغانستان  مرزی  مناطق  در 
ببنید و می دانید که پاکستان عجب کاله بردار 
و شارلتانی است. مسلمًا اگر جنگ قطع شود 
و صلح تحقق یابد، باج گیری های پاکستان هم 

پایان می یابد.
افراط گرایی  از  حمایت  سیاست  توقف   -  ۵
افغانستان  پاکستان،  در  جهادگران  و  اسالمی 
می شود.  پاکستان  فروپاشی  موجب  منطقه،  و 
دولت  که  می پندارند  تحلیلگران  برخی 
سیاست،  چنین  با  پاکستان  ارتش  به خصوص 
نگه داشته  را  مصنوعی  و  قومی  چند  کشور 
است و از این جهادگران و فرهنگ جهادگری 
یعنی  پاکستان  منطقه یی  دشمنان  برابر  در  هم 
توسط  و هم  می کند  استفاده  افغانستان  و  هند 
این سیاست موجودیت پاکستان را حفظ کرده 
و  می پاشد  فرو  پاکستان  آن،  غیر  در  است. 
تقسیم  و  تجزیه  به چند کشور  قومی  در خط 

می شود.  
اگر این دیدگاه و تحلیل مورد توجه و اعتبار 
قرار بگیرد که با اختصار به آن اشاره شد، صلح 
افغانستان یک تاکتیک است  برای پاکستان در 
استراتژی  خدمت  در  را  تاکتیک  این  حتا  که 
جنگ افغانستان قرار می دهد. در این صورت، 
سیاست  پایان  شاهد  هیچگاه  افغانستان 
سوی  از  غیرمستقیم  جنگ  و  بی ثبات سازی 
پاکستان نمی باشد. حل هیچ اختالف مرزی و 

با  تعامل  و  دیپلوماسی  هیچگونه  و  غیرمرزی 
از شر دخالت  افغانستان را  پاکستان نمی تواند 
از  حمایت  بر  کشور  آن  سیاست  و  پاکستان 
گروه های اسالمی مخالف دولت، نجات دهد. 
حتا اگر افغانستان منازعۀ دیورند را با پاکستان 
حل کند و حاضر به تعامل و توافق بر مبنای 
منافع متقابل باشد، مانع جنگ و بی ثبات سازی 
ارتش  استراتژیک  فرهنگ  مبنای  بر  افغانستان 

پاکستان شده نمی تواند. 
برای  نتیجه گیری  و  تحلیل  این  معنای 
افغانستان، اسارت جاودانی افغانستان در آتش 
جهنِم ساخته و پرداختۀ پاکستان است. کسانی 
نگاه  این  با  را  افغانستان  و  پاکستان  رابطۀ  که 
و تحلیل می بینند، در واقع می خواهند بگویند 
توافق  و  تعامل  تفاهم،  مذاکره،  گونه  هر  که 
به  منازعه یی  و  اختالف  بر سر هر  پاکستان  با 
شمول منازعۀ دیورند، افغانستان را از این آتش 
جهنم برساختۀ پاکستان نجات داده نمی تواند. 
زمانی  آن  تا  کم  از  کم  ابد،  تا  باید  افغانستان 
ایجاد  با  اتمی مبدل شود و  که به یک قدرت 
قوا  توازن  به  پاکستان  ارتش  با  مساوی  ارتش 
برسد  و یا تا زمانی که کشوری به نام پاکستان 
شود،  زمین حذف  روی  و  روزگار  از صفحۀ 
در آتشی که پاکستان برایش شعله ور می سازد، 

بسوزد و بسازد.

استراتژی  به  افغانستان  سیاسی  جامعۀ  نگاه 
جنگی پاکستان

سیاست  مورد  در  تحلیل ها  و  برداشت ها   
در  به خصوص  پاکستان  جنگ  استراتژی  و 
و  سیاسی  جامعۀ  نظر  از  افغانستان  با  رابطه 
تعمق  و  بحث  قابل  افغانستان  سیاست مداران 
است. مسلمًا در افغانستان میان جامعۀ سیاسی و 
مدنی و نخبگان اهل سیاست این کشور بر سر 
این سیاست و دیدگاه پاکستان توافق و وحدت 
نظر وجود ندارد. هر کسی و هر گروه سیاسی 
عالیق،  با  افغانستان  در  قومی  و  اجتماعی  و 
موضوع  این  به  خودشان  تمایالت  و  سالیق 
نگاه می کنند و دیدگاه های متفرق و ناهمسو در 
رابطه با پاکستان ارایه می کنند. اما در بسیاری 
در  به خصوص  مشترک  نقاط  دیدگاه  این  از 
مورد دخالت پاکستان و حمایت آن کشور از 
جنگ و شورش گری افغانستان وجود دارد. در 
اینجا الزم است تا به دیدگاه احمدشاه مسعود 
فقید به سیاست افغانی پاکستان نگاه کنیم که او 
در دهۀ نود در محور مقاومت علیه دخالت و 

جنگ نیابتی پاکستان قرار داشت. 

احمدشاه  نظر  از  پاکستان  افغانی  سیاست 
مسعود

به صورت  نود  دهۀ  در  مسعود  احمدشاه 

غیرمستقیم و حتا مستقیم با پاکستان در جنگ 
سیاست  از  او  تحلیل  و  دیدگاه  مورد  در  بود. 
پاکستان در قبال افغانستان، افزون بر اظهارات 
و عملکرد وی در برابر پاکستان به نوشته یی از 
در  فرانسه  چاپ  فیگارو  نشریۀ  برای  که  وی 
انداخت.  باید  نظر  شده،  نگاشته   ۱377 سال 
»پاکستان،  مسعود،  احمدشاه  مقالۀ  عنوان 

مسوول ادامۀ جنگ در افغانستان« است. 
 در این مقاله،  عامل جنگ خواهی پاکستان در 
جهت  در  پاکستان  سیاست  تحول  افغانستان، 
ارزیابی  منطقه یی  قدرت  یک  نقش  ایفای 

می شود. احمدشاه مسعود می نویسد:
یک طرف  از  شوروی  امپراتوری  »شکست 
توجه مادی و معنوی جهان در سالیان جهاد به 
پاکستان از طرف دیگر باعث گردید تا دولت 
مردان پاکستان دکترینی را اتخاذ نمایند که هم 
هم  و  سازد  برآورده  را  آن ها  نیازمندی های 
توسعه  را  پاکستان  اقتصادی  و  سیاسی  قلمرو 
ایجاد  را  آن ها  استراتژی  اصلی  محور  بخشد. 
تشکیل  افغانستان  در  مزدور  حکومت  یک 

می دهد.
یک  ایجاد  که  اند  باور  بدین  پاکستانی ها   
افغانستان تحت الحمایه، می تواند منافع ذیل را 

برای آن ها در برداشته باشد:
۱ - پیدا کردن عمق استراتژیک؛ 

۲ - دسترسی به منابع دست نخورده افغانستان؛ 
پایگاه  افغانستان به حیث یک  از  3 - استفاده 

در جهت پخش نفوذ خویش در آسیای میانه؛
به  مواصالتی  راه  یک  به  دسترسی   -  4

آسیای میانه؛
۵ - از بین بردن معضلۀ خط دیورند.

خویش  سیاسی  حیات  طول  در  پاکستان   
داشته  خصمانه  رابطه  افغانستان  و  هند  با 
به  رنج  در  جنوب  و  شمال  جانب،  دو  از  و 
با  و  کشمیر  روی  هند  با  پاکستان  می برد.  سر 
معضلۀ  یک  که  دیورند  خط  روی  افغانستان 
سرحدی است، اختالف دیرینه دارد. بنابراین، 
از دیدگاه پاکستان، ایجاد یک حکومت مزدور 
آن  اقتصادی  اهداف  یک سو  از  افغانستان  در 
کشور را بر آورده می سازد، از سوی دیگر از 
با هندوستان،  نظر دفاعی در جنگ های بعدی 
برایش از اهمیت حیاتی برخوردار است چه به 
آن کشور عمق استراتژیک می بخشد و نیروی 
افزایش  را  هند  برابر حمالت  در  مقاومت اش 

می دهد.
با توجه به این مسایل، پاکستان استراتژی خود 
امنیتی  جنبۀ  بیشتر  را  ما  کشور  به  رابطه  در 
داده است که براساس آن سیاست های افغانی 
به  بلکه  خارجه،  وزارت  توسط  نه  کشور  آن 
می شود  برده  پیش  به  پاکستان  نظامیان  وسیله 
از این رو، روی صحنه آمدن یکی و کنار رفتن 

آورده  راستا  این  در  تغییری  هیچ گونه  دیگر 
نتوانسته است....

احمدشاه مسعود در پایان مقاله می نویسد:
روشن  پاکستان  سیاست  مورد  در  من  »عقیدۀ 
را  خود  منافع  تا  دارد  حق  کشوری  هر  است 
در سطح ملی و بین المللی جستجو نماید، ولی 
خود  استراتژی  تطبیق  برای  پاکستان  متأسفانه 
استفاده  شیوه ها  ظالمانه ترین  از  افغانستان  در 
دیده  کمتر  را  آن  نظیر  تاریخ  که  کرده طوری  

است.
نیروهای  با تحریک و تجهیز  پاکستان   دولت 
مزدور خویش علیه ملت افغانستان بسنده نکرد 
و  متعدد  گروه های  و  افراد  با  تماس  با  بلکه 
تشویق آن ها برای جنگ و راه بندان، صدمات 
و  آوردند  وارد  ما  ملت  پیکر  بر  جبران ناپذیر 
به  فابریکه  ده ها  و  موتر  تانک،  عراده  صدها 
وسیله افراد وابسته به پاکستان توسط دینامیت 
منفجر گردیده و آهن آن به پاکستان به فروش 
رسیده است. جوی ها و بندهای آبیاری طوری 
به  را  زراعت  و  گردیده  تخریب  پالن  شده 
رکود مواجه ساخته است. جنگالت افغانستان 
به  آن  چوب  و  شده  قطع  بی رحمانه  طور  به 

پاکستان برده می شود.
 با دامن زدن به اختالفات میان گروه ها، اردوی 
افغانستان فرو پاشید و اکثریت افراد سابق اردو 
به مزدورکاری و سایر  پاکستان  در کوچه های 
اعظم  بخش  گردیدند  مجبور  سنگین  کارهای 
از  و  تخریب  نظامی  پایگاه های  و  سامان آالت 

استفاده خارج شد. 
پاکستان  توسط  زبانی  و  قومی  اختالفات   
و  تشدید گردیده، جنگ  افغانستان  مردم  میان 
انداخته  راه  به  بی سابقه یی  طور  به  خون ریزی 
شد طوری  که در تابستان سال جاری)۱377(، 
طالبان بعد از تصرف شهر مزارشریف هزاران 
و  قومی  تعلقات  به خاطر  را  شهر  آن  باشندۀ 
به  دامنۀ دشمنی  به قتل رسانیدند،  مذهبی شان 
حدی وسعت پیدا کرد که طالبان عماًل سیاست 
دست  روی  را  کشور  شمال  در  قومی  تصفیۀ 
گرفتند، هزاران خانواده مجبور به کوچ اجباری 
شده و صدها زن و دختر جوان به وسیله آن ها 

اختطاف گردیدند.
 آثار تاریخی افغانستان در جریان این جنگ ها 
ویران گردیده و اجناس مربوط به موزیم های 
رفت،  لیالم  به  پاکستان  بازارهای  در  کشور 
از  گوناگون  بهانه های  به  دولتی  مأمورین 
افکنده  زندان  به  یا  و  وظایف شان سبک دوش 
شدند و بدین ترتیب، نظام اداری افغانستان نیز 

نابود گردید.
افغانستان مسدود شده   مکاتب و مدارس در 
و  کویته  شهرهای  در  پاکستان  آن  جای  به  و 
مکاتبی  مهاجر،  جوانان  و  اطفال  برای  پشاور 

به  تا بدین گونه مردم را وادار  احداث نمودند 
را  آن ها  دوستی  وطن  غرور  کرده،  مهاجرت 

صدمه بزنند................«)۵(
اهداف پاکستان از استراتژی جنگ و سیاست 

دوگانه چیست؟
و  تحلیلگران  از  بسیاری  افغانستان  در 
که  اهدافی  این  با  واقع  در  سیاست مداران 
اهداف  عنوان  به  مسعود  احمدشاه  سوی  از 
پاکستان مطرح می شود و استراتژی و تاکتیک 
نظر  هم  اهداف،  این  به  رسیدن  در  پاکستان 
آن  به  دسترسی  برای  را  پاکستان  و  هستند 
از  حتا  می بینند.  افغانستان  جنگ  عقب  در 
در  می خواهد  پاکستان  تحلیلگران،  برخی  نظر 
و  حکومتی  نظام  و  حکومت  هیچ  افغانستان 
این  نباشد. شاهد  و   نگیرد  دولتی شکل  هیچ 
مدعا دوران حکومت طالبان است که در جای 
تمام  طالبان  سلطۀ  تحت  نبود  هم  جنگ  که 
بین  از  مدرن  حکومت داری  و  مدنیت  مظاهر 
برده شد. ادارات تعطیل شده بودند، از چوکی 
و فرنیچر در وزارت خانه ها استفاده نمی شد و 
ادارات دولتی به جای نظم و ارایه خدمات به 
مردم به همدیوال خانه های دسته جات مختلف 
دولتی  ادارات  بودجۀ  بود.  شده  تبدیل  طالبان 
برخی  تلفن  کود  و  می شد  حواله  پاکستان  از 
شهرهای کالن افغانستان با کود تلفن شهرهای 
پاکستان یکی شده بود و در واقع پاکستانی ها 
عنوان  به  را  طالبان  امارت  دوران  افغانستاِن 
صوبه یا ایالت پنجم پاکستان در آورده بودند و 
با افغانستان به عنوان ایالت پنجم خود برخورد 
تحلیلگر  و  نویسنده  رشید  احمد  می کردند. 

پاکستانی می نویسد:
نیروهای  تقویت  به  نه تنها  پاکستان  »دولت 
ماهوار  حقوق  بلکه  می کرد،  کمک  طالبان 
یک  مثابۀ  به  را  طالبان  ادارات  کارمندان 
می پرداخت.  خود  بودجۀ  از  پاکستانی  ایالت 
وزارت  پولی  اعتبار  بخش   ۱۹۹8 ۲8جون  در 
دارایی پاکستان 3۰۰ ملیون روپیه)شش ملیون 
اداری  کارمندان  حقوق  پرداخت  دالر(برای 
به  اعتبار  این  داد.  اختصاص  کابل،  در  طالبان 
وزارت امور خارجه اختیار می داد که در طول 
شش ماه بعدی برای پرداخت حقوق زمام داران 
دهد.  تخصیص  میلیون   ۵۰ ماهانه  افغانستان 
را  مبلغ  این  بود  ملزم  خارجه  امور  وزارت 
وزارت خانه ها طوری  و سایر  بودجۀ خود  در 
بودجه یی  رسمی  ثبت  در  که  کند  پنهان 
کنجکاو  چشمان  از  و  نشود  آشکار   ۱۹۹8-۹
برای  که  پاکستان  بین المللی  کمک کننده گان 
نجات اقتصادی بحران زده یی  کشور خواهان 
به دور  بودند،  دولتی  کمک های  کامل  قطع 

بماند. ....«)6(
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چاپ: مطبعه امام

اشـاره: افغانسـتان از کشـورهای اسـت کـه چالش هـای 
حقـوق بشـری در آن بـه صـورت جـدی وجـود دارد. 
گزارش هـای بین المللـی نشـان می دهنـد کـه خشـونت و 
آمـار تلفات ملکی در اين کشـور در تناسـب به سـال های 

گذشـته افزايـش يافته اسـت. 
برخـی از رسـانه های بین المللـی، وضعیت حقوق بشـری 
افغانسـتان را بدتـر از کشـورهای ماننـد سـوريه و عـراق 
می خواننـد. آخريـن گزارش های کمیسـیون حقوق بشـر، 
دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد، سـازمان بین المللی 
نجـات کـودکان و همچنان سـیگار، نشـان می دهـد میزان 
تلفـات ملکی و نقض موضوعات حقوق بشـری نسـبت به 

سـال های گذشـته افزايش يافته اسـت. 
بـا در نظرداشـت ايـن موضوعات، گفت وگويـی را با نعیم 
نظری، کمیشـنر کمیسـیون حقوق بشـر افغانسـتان، انجام 

داديـم کـه حاصـل آن را می خوانید.

*جنـاب نظـری! با در نظرداشـت گـزارش  افزايش تلفات 
ملکـی، شـما وضعیـت حقـوق بشـری را در افغانسـتان 

چگونـه ارزيابـی می کنیـد؟ 
وضعیت حقوق بشـر در افغانسـتان قابل قبول نیسـت، تلفات 
افـراد ملکـی همه روزه بیشـتر می شـود و در میان افـراد ملکی 

کشـته های کـودکان و زنان وجـود دارد. 
در  بشـر  حقـوق  وضعیـت  از  شـده  منتشـر  گزارش هـای 
افغانسـتان توسـط نهادهای بین المللی و کمیسیون حقوق بشر 
نشـان  دهندۀ ناگـوار بـودن وضعیـت اسـت. متأسـفانه بخـش 
عمده یـی نقـض قوانین و رویکردهای بشـری توسـط گروه ها 
و جریان هایـی اتفـاق می افتـد کـه تعبیر روشـن و قابـل درک 
از وضعیـت و قوانیـن بشـری ندارنـد. گروه هایـی هسـتند که 
افـراد ملکـی را به صورت عمـدی مورد هدف قـرار می دهند. 

اینگونـه رویکردها شـامل جنایت بشـری اسـتند. 
مسـووالن نهادهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در ظاهـر روی 
موضوعـات بشـری و حفـظ افراد ملکـی در جریـان منازعات 
مسـلحانه تأکیـد می کننـد، اما ایـن رویکرد در عمـل با ضعف 
مدیریتـی مواجـه اسـت. هرچند هدف قـرار دادن افـراد ملکی 
بـه صـورت عمـدی در نهادهـای دولتـی وجـود نـدارد، امـا 
ضعـف مدیریتـی و اطالعـات نادرسـت و همچنـان، ضعـف 
درک از دانش های حقوق بشـری، سـبب افزایـش قربانی افراد 

ملکی شـده اسـت. 
وضعیـت حقوق بشـری شـهروندان؛ وضعیت حقوق بشـری 
شـهروندان افغانسـتان خـوب نیسـت. میـزان بیـکاری سـیر 
صعودی دارد، فقر فراگیر شـده اسـت و تحصیل یافته ها بیکار 
هسـتند، ایـن می توانـد فسـاد سـاز شـود و بـه نقـض حقوق 
بشـری انجامد. در زمینـه حقوق مدنی سیاسـی؛ انتخابات های 
افغانسـتان در زمان هـای بی موقـع برگـزار گردیـده اسـت و از 
شـفافیت  برخـوردار نبـوده اسـت. این سـبب شـده اسـت که 
شـهروندان از اسـتفاده حـق سیاسـی خـود اطمینـان نداشـته 
باشـند: آیـا حـق سیاسـی اسـتفاده شـده روی وضعیـت تأثیر 
گـذار اسـت یـا نـه و در نهادهـای سیاسـی ماننـد شـورای 
والیتـی، ولسـوالی و پارلمـان چه تأثیر گزاری داشـته اسـت با 

ایـن وضعیـت حق سیاسـی دچار مشـکل سـاخته اسـت. 
وضعیـت زنـان؛ در افغانسـتان وضعیـت زنـان اسـفبار اسـت، 
گزارش هـای  و  اسـت  مملـوس  زنـان  برابـر  در  خشـونت 
مخدوش کننده در این مورد منتشـر شـده اسـت. این رویکرد 
در نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی وجـود دارد. ایـن یـک 

تهدیـدی بـرای گرفتـن فرصت هـا از زنـان اسـت. 
حقـوق کودکان؛ شـمار زیـاد از کـودکان را داریـم که فرصت 
رفتـن بـه مکتب را ندارند، شـماری که دسترسـی بـه رفتن به 
مکتـب و آموزش و پـرورش را دارند، دسترسـی به آموزش و 
پرورش باکیفیت نیسـت. از نظر محیط درسـی مکان مناسـب 
ندارنـد و مکتب هـای زیـادی بـدون تعمیـر اند و برخی شـان 
میـز و چوکـی نـدارد. نصاب درسـی نظام آمـوزش و پرورش 
نیـز کهنـه اسـت و نمی توانـد کـودکان را آنچنانی که هسـتند، 

پـرورش دهند. 
شـماری زیـاد از کـودکان، در کارهـای شـاقه مصـروف اند و 
برخی هـا هـم در خیابان هـا مصـروف کار و تگـدی هسـتند 
کـه ایـن تأثیـر منفـی روی وضعیـت جسـمی و روحـی آنان 

می گـذارد کـه مـورد قبـول کمیسـیون حقوق بشـر نیسـت.
 

*کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان، برای حـل چالش ها 
و بررسـی چنیـن مـواردی چـه تالش هـای را انجـام داده 

ست؟  ا
کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان در برابر چنین حـوادث به 
صـورت مرتـب واکنـش داشـته و سـاختارهای مربوطـه را به 
مسـوولیت پذیری بیشـتر فراخوانـده اسـت. کمیسـیون حقوق 
بشـر بـه صـورت دوره یی گزارش هـای را در رابطـه به حقوق 
بشـر و بشـر دوسـتی، تدویـن کـرده اسـت کـه در اخیـر آن 
توصیه هـا و پیشـنهادات بـه نهادهـای مختلـف داده اسـت و 
ایـن توصیـه مـورد پیگیـری قـرار می دهـد تـا دیـده شـود که 
حکومـت بـه حقـوق مردم توجـه می کند یا تاهنـوز نیز گوش 

شـنوایی وجود نـدارد. 
مختلـف  نهادهـای  بـا  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
بین المللـی به ویـژه بـا کمیته هـای سـازمان ملـل متحـد کـه 
و شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد ارتبـاط دارد و 
مظلومیـت مـردم افغانسـتان و نگرانی های موجـود را بارها به 
نهادهـای بین المللـی ابـراز کـرده اسـت کـه ایـن می توانـد به 

عنـوان یـک مهـرۀ فشـار بـاالی حکومـت اعمـال شـود.  
چنـد روز پیـش کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان گـزارش 
تلفـات افـراد ملکـی را بـا ۱4 توصیـه منتشـر سـاخت و ایـن 
توصیـه مـورد پیگیـری قـرار می گیـرد کـه یکی توصیـه درج 
شـده در ایـن گـزارش؛ پرداخـت غرامـت یـا جبران خسـاره 

بـرای خانواده های ملکی اسـت کـه در جریان منازعات جنگی 
صدمـه دیده انـد و این مسـوده بـه وزارت عدلیه رفته اسـت تا 
مراحـل قانونـی را خـود را طـی کند و بـه قانون تبدیل شـود. 

*توصیه هـا و کارشـیوه های پیشـنهادی کمیسـیون حقوق 
بشـر از طرف نهادهای دولتی چقدر اجرايی شـده اسـت؟
بخش هـای از توصیه  هـای کمیسـیون حقـوق بشـر جنبه های 
تطبیقـی و اجرایـی بـه خـود گرفتـه اسـت؛ بـه طـور مثـال، 
کمیسـیون حقوق بشـر پیشنهاد کرد که در شـورای امنیت ملی 
یـک بخـش حقـوق بشـری ایجاد شـود تـا ناظر بـر وضعیت 
حقـوق بشـری شـهروندان در جریـان منازعـات مسـلحانه 
باشـد. ایـن پیشـنهاد از طـرف نهادهای مسـوول پذیرفته شـد 
و در حـال حاضـر مـا در شـورای امنیـت نهـادی نظارتـی بـر 
وضعیـت حقـوق بشـری در جریـان جنـگ داریـم. همچنـان 
پیشـنهاد حمایـت از بازمانـده گان حمـالت تروریسـم کـه از 
نشـانی کمیسـیون حقـوق بشـر بـود، توسـط وزارت خارجه 
در سـازمان ملـل پیشـنهاد شـد و به اسـاس قطعنامه سـازمان 
ملـل تمام کشـورهای عضـو این سـازمان مکلف بـه حمایت 
از بازمانـده گان قربانیـان تروریسـم شـده اند. امـا در برخـی 

زمینه هـای بـه ایـن توصیه هـا توجـه نشـده اسـت.

*بسـتر اجتماعـی افغانسـتان بـرای پذيـرش موضوعـات 
حقـوق بشـری چقـدر آماده اسـت؟

افغانسـتان یک جامعـۀ کثرت گرا اسـت، چالش هـای ناموزنی 
فرهنگـی، وضعیـت قراه و قصبـات را متفاوت تـر از وضعیت 
کسـانی سـاخته کـه در شـهرها زنده گـی دارنـد. وضعیـت 
اجتماعـی شـمال بـا جنـوب و شـرق بـا غـرب تفـاوت دارد. 
فیصلـه کردن در کلیت مشـکل اسـت؛ اما به صـورت پراکنده 

در برخـی از سـاحات افغانسـتان زمینـه برای پذیـرش حقوق 
بشـری وجود دارد و شـهروندان عماًل در مناسـبات اجتماعی 
خـود متوجه بحث حقوق بشـری هسـتند، امـا در بخش هایی 
از کشـور ارزش هـای حقوق بشـری قابـل تعامل اسـت. مثال 
در والیت بامیان پذیرش مسـایل حقوق بشـری بیشـتر مدنظر 
اسـت، امـا ایـن نگـرش در والیت هـای جنوبی کشـور وجود 
نـدارد. در والیت های شـمال نیـز پیش از این زمینـۀ بهتر بود، 
امـا در سـال های اخیـر در ایـن والیت هـای عقب گـرد وجود 
داشـته اسـت. زمانـی کـه دامنه های ناامنـی ایـن والیت های را 
فـرا گرفـت، وضعیـت حقـوق بشـری نیز دچـار تغییر شـد و 

ارزش هـای حقوق بشـری آسـیب دیدند. 

*کمیسـیون حقـوق بشـر چـه تعـداد از پرونده های نقض 
حقـوق بشـری را پیگیری کرده اسـت؟

دولـت  محتلـف  بخش  هـای  بـا  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
افغانسـتان کارهـای چارچوبـی دارد، از جملـه با دسـتگاه های 
عدلـی و قضایـی، نظـارت جـدی در رابطـه بـه موضوعـات 
حقـوق بشـری بـه ویـژه زمانـی که نقضـی حقوق بشـری در 
پرونده هـای شـهروندان صـورت بگیـرد واکنش جدی داشـته 
است، کمیسـیون حقوق در موضوعات شـکنجه نظارت دارد، 

بـه همیـن دلیـل از نظارت خانـه و زندان های نظـارت صورت 
می گیـرد تـا افـرادی کـه در آنجـا هسـتند، مـورد شـکنجه 
قـرار نگیرنـد. امـروزه ما شـاهد کاهـش شـکنجه در زندان ها 
و نظارتخانـه هسـتیم، در حالـی کـه در گذشـته شـکنجه در 
زندان هـا بـه یـک اصـل تبدیل شـده بـود و امـا امروز شـاهد 
بهبـود وضعیـت بشـری در زندان هـا هسـتیم و زندان هـای 

شـخصی وجود نـدارد. 
کمیسـیون حقـوق بشـر در تالش اسـت تـا کمیتۀ ایجـاد کند 
تـا در رابطـه بـه منـع شـکنجه کار کنـد و نهادهـای امنیتـی 
عضویـت ایـن کمیته دارنـد و این نظارت به صـورت منظم از 

توقیف خانـه، نظـارت خانـه و زندان هـای جریـان دارد. 

*در گزارشـی که تازه منتشـر شـده، نیروهـای ويژۀ امنیتی 
ملـی کـه در همـکاری بـا سـازمان اسـتخباراتی امريـکا 
هسـتند، متهم بـه کشـتار غیرنظامیان شـده اند، کمیسـیون 
حقـوق در چنیـن قضايايـی بـا چـه رويکـرد برخـورد 

می کنـد؟ 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـه به کشـتار و هـدف قـرار دادن 
افـراد ملکـی واکنـش داشـته و از تمـام طرف هـا می خواهـد 
کـه در جریـان منازعـه به مصونیـت افراد ملکـی توجه جدی 
داشـته باشـند و تـالش می کنـد تـا گزارش گـران خـود را بـه 
منطقـه بفرسـتد و اطالعـات دسـت اول را بگیـرد. اما تعریف 
سیاسـت جنگـی و مبـارزه بـا تروریسـم امریـکا در تقابـل بـا 
معیاری هـای حقـوق بشـری قـرار دارد و طالبـان نیـز اصول و 

معیارهـای بین المللـی حقـوق بشـری را قبـول ندارند. 
بـه طـور مثـال، از نـگاه معیارهـای بین المللـی حقوق بشـری 
هـدف نظامـی معطـوف اسـت بـه افـراد نظامـی، امـا طالبـان 
در خبرنامه هـای رسمی شـان خبرنـگاران و رسـانه  ها هشـدار 

داده انـد و چنـد نهاد رسـانه یی را هدف نظامی اعـالم کردند و 
ایـن در تقابل با ارزش های حقوق بشـری قـرار دارد. همچنان 
در والیـت فـراه کـه نیروهـای هوایـی امریکایـی کارخانه های 
پروسـس مـواد مخـدر را هدف قـرار دادنـد، تعـداد از زنان و 
نوجوانـان و کودکانـی کـه در این مکان مصـروف بودند به اثر 
حمالت کشـته شـدند. در تعریـف نظامی مبارزه با تروریسـم 
امریـکا، کسـانی کـه در مکان هـای تولیـد مـواد مخـدر کار 
می کننـد تمویـل کنندۀ تروریسـم  هسـتند که شـامل حمالت 
نظامـی می شـوند، امـا در تعریـف و معیارهای حقوق بشـری، 
کسـانی در مکان هـای تولیـد و پرورسـس مـواد مخـدر کار 
می کننـد، مرتکـب جـرم خـالف شـده اند کـه در دادگاه بایـد 

محکمه شـوند. 

*رونـد گفت وگوهـای صلـح چقـدر می تواند بـه کاهش 
حشـونت انجامد؟

بـر  مبتنـی  کـه  دارد  موفقیـت  صورتـی  در  صلـح  رونـد 
خواسـت  های شـهروندان افغانسـتان باشـند، شـما می دانیـد 
کـه گـروه طالبان هنـوز آمـاده گفت وگوی مسـتقیم بـا دولت 
افغانسـتان نیسـتند، گفت وگـو در میان امریـکا و طالبان وجود 
داشـت کـه به چالش مواجه شـد، امـا زمزمه های آغـاز دوباره 
آن وجـود دارد. صلـح بـه همـان اندازه یـی کـه خوش بینـی 
را ایجـاد می کنـد، بـدون شـک نگرانی هـای را بـرای مـردم 
افغانسـتان نیـز ایجـاد کـرده اسـت. مـا نگرانـی داریـم کـه 
مذاکـرات صلح نباید به قیمت دسـت  آوردهای ۱8 سـال اخیر 
تمـام شـود، آزادی هـای مدنـی در ایـن گفت وگوهـای قربانی 
شـوند. کمیسـیون حقـوق بشـر، رسـانه ها و جامعـۀ مدنـی، 
نهادهـای حقوق زنان و مردمی و شـهروندی، ایتالف ارزشـی 
را بـرای نظـارت از رونـد صلـح ایجاد کننـد و اطمنان حاصل 
کنـد مذاکـرات صلـح ایـن ارزش هـا را قربانـی نمی سـازد و 
محـدود نمی کنـد؛ بنـا بر ایـن رونـد مذاکرات صلـح از طرفی 
امیـد بخـش اسـت، امـا نگرانـی را نیـز ایجـاد می کنـد، نبایـد 

دسـت آوردها و ارزش هـا قربانـی شـوند. 

*گـزارش اخیـری کـه در روز جهانـی معافیـت در برابـر 
خبرنگاران منتشـر شـد، نشـان می دهد، نهادهـای عدلی و 
قضايـی افغانسـتان در میـان 109 پرونـدۀ قتـل خبرنگاران 
تنهـا به 6 پرونـده رسـیده گی کرده اند، واکنش کمیسـیون 

حقـوق بشـر در اين مورد چیسـت؟ 
حـق  بیـان  آزادی  کـه  دارد  بـاور  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
مسـلم تمام شـهروندان اسـت و خبرنـگاران فرصـت را برای 
آگاهـی شـهروندان ایجـاد می کننـد. حق دسترسـی بـه آزادی 
بیـان و اطالعـات از ویژه گـی کلیـدی حقـوق بشـر مطـرح 
اسـت کـه نبایـد مـورد تهدیـد قـرار قـرار گیـرد. امـا برخـی 
از گروه هـای تروریسـتی و مفسـدی کـه خبرنـگاران را بـه 
نفـع خـود نمی دانند،رویکردهـای خشـونت آمیـز را پیـش  
می گیـرد، امـا اگـر خبرنـگار از میـدان جنـگ هـم خبـر تهیه 
می کنـد، بـه عنـوان یـک شـهروند و فـرد ملکـی نبایـد مورد 
هـدف هیـچ از گروه هـای جنگی قـرار گیرد. قتـل خبرنگاران 
بـه صـورت روشـن عـدول از قوانین بشـری اسـت و جرایم 
جنگـی محسـوب می شـود کـه مقید به زمـان و مکان نیسـت 
و افـرادی مرتکـب جـرم، باید به مجازات برسـند. مسـوولیت 
دولت اسـت تا روی این موضوعـات و حفاظت از خبرنگاران 
توجـه جدی کنند و کمیسـیون حقوق بشـر از نهادهای عدلی 
و قضایـی می خواهـد بـه رسـیده گی بـه پرونـدۀ خبرنـگاران 

جدیـت کامل داشـته باشـد. 
 

*گـزارش آزار و اذيـت جنسـی از بازمانـده گان شـهدای 
نیروهـای امنیتـی و دفاعی نیـز چند مرتبه توسـط نهادهای 
پژوهشـی ماننـد سـیگار منتشـر شـده اسـت، زمانـی که 
برخـی از بازمانـده گان، نیروهـای امنیتـی - دفاعـی برای 
گرفتـن وثیقـه خود بـه نهادهـای دولتی مراجعـه می کنند، 
مورد اذيت جنسـی قرار می گیرند، کمیسـیون حقوق بشـر 

چه نـگاه بـه اين مسـأله دارد؟ 
کمیسـیون حقـوق بشـر زمانـی می توانـد بـه این موضـوع به 
صـورت دقیق بپـردازد و بازمانـده گان نیروهای امنیتـی به این 
نهـاد مراجعـه کننـد. امـا از نهادهـای دولتـی می خواهیـم کـه 
در ایـن مـورد توجـه جـدی کننـد؛ چـون مطالبات جنسـی از 

شـهروندان بـه هیـچ عنوان قابـل پذیرش نیسـت. 
*تشکر از اين برای گفت وگو وقت گذاشتید.

از شما هم.

نعیم نظری کمیشنر کمیسیون حقوق بشر:

وضعیت حقوق بشری در افغانستان قابل قبول نیست
گفت وگوکننده: ابوبکر صدیق


