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یافته های نهادهای مدنی و حقوق بشر:

مردم افغانستان 
3دوام فرهنگ معافیت را نمی خواهند

امروز با حضور نمایندگان 100 کشور جهان

آینده سیاسی افغانستان 
در بن دوم رقم می خورد

کنفرانس بن دوم امروز 
دوشنبه در شهر بن آلمان 

برگزار می شود. در این 
کنفرانس، نمایندگان بیش از 

90 کشور جهان و 20 سازمان 
بین المللی شرکت می کنند. 

بان کی مون سرمنشی سازمان 
ملل متحد، حامد کرزی رییس 

جمهور افغانستان و انگال مرکل 
نخست وزیر آلمان، کنفرانس 

امروز را آغاز می کنند.
وزیران خارجه 60 کشور 

جهان در کنفرانس بن دوم 
حضور دارند و هیالری کلینتون 
وزیر خارجه امریکا نیز از جمله 
شرکت کنندگان این کنفرانس 

است.

]در صفحه 2[ ویژه نامه کنفرانس بن مساله ما با پاکستان 
و جنگ با تروریزم

وقتي مساله گفتگو و حل مشکالت 
این  مي آید،  میان  در  پاکستان  با 
سوال مطرح مي شود که سیاست 
استراتژیك  قرمزهاي  خطوط  و 
پاکستان  برابر  در  افغانستان 
یك  افغانستان  آیا  چیست؟ 
میکانیزم دقیق و مورد توافق ملي 
پاکستان  با  مشکالت  حل  براي 

دارد؟
در صفحه 8

آینده افغانستان 
در گرو 

حکومت داری خوب
وقت  موثر،  اداره  یك  ایجاد  برای  ما 
کافی داشتیم که متاسفانه آنرا براساس 
و  هماهنگی  عدم  پیهم،  اشتباهات 
کافی،  تجربه  عدم  الزم،  همکاری های 
اجراات  و  فرصت ها  شناسایی  عدم 

ناقص و غیرصمیمانه از دست دادیم. 
در صفحه 2

کنفرانس بن و سه 
قرار داد اجتماعی 
در مورد افغانستان

اخیر،  سال های  در  غالب  گفتمان 
گفتمان همکاری منطقه ای بوده است 
و افغانستان نتوانسته میکانیزم های 
موثر برای قطع مداخالت پاکستان 
دو  کند.  نهادینه  و  جستجو  را 
منطقه ای  همکاری های  گفتمان، 
داخلی  امور  در  مداخالت  قطع  و 
افغانستان مکمل و نیازمند یکدیگر 
می باشد.                         در صفحه 4

شاه گل رضایی:
مشارکت زنان در نظام 

آینده افغانستان تضمین شود
شاه گل رضایی می گوید دیدگاه مشخص 
با  مصالحه  به  ارتباط  در  افغان  زنان 
طالبان  با  مذاکره  که  است  این  طالبان 
باید  مذاکره  طرف  باشد،  روشن  باید 
بسیار  باید  مذاکره  باشد،  مشخص 
صریح و واضح باشد و باید روشن باشد 
که بهای صلحی که به افغانستان می آید 
چه چیزی می تواند باشد.                                     
در صفحه 6
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راهآینده،ازکابلمیگذرد
خواهد  برگزار  پاکستان  حضور  بدون  بن  کنفرانس 
شد، اما در عوض نمایندگان حدود صد کشور و نهاد 
عدم  هرچند  یافت.  خواهند  حضور  آن  در  بین المللی 
شرکت پاکستان در این نشست، اکثر نگاه ها را به این 
مساله معطوف کرد که بدون حضور یک بازیگر جدی 
و عمده منطقه که تصور می شود در منازعه افغانستان 
نقش و سهم جدی دارد، نتایج این کنفرانس حداقل در 
بعد منطقه ای و مسوولیت های همسایگان اندکی بی تاثیر 
بدون حضور  حتا  که  می رسد  نظر  به  اما  بود،  خواهد 
پاکستان نتایج این کنفرانس و الزامات آن به هرصورتی 
پاکستان را مجبور خواهد کرد که با برخی از تصامیم 
آن همراه شود. در واقع پاکستان نمی تواند در انزوای 
ادامه  منطقه  در  به سیاست های خرابکارانه اش  جهانی، 

دهد.
اما مساله شرکت و عدم شرکت پاکستان نیست. پاکستان 
چه شرکت کند و چه شرکت نکند، تغییر در سیاست این 
این مساله متکی  به  دارد و کامال  نیاز  به زمان  کشور 
است که ما چه حدی در افغانستان می توانیم به اتحاد 
و توافق دست پیدا کنیم. در حال حاضر اکثریت بحث ها 
و گفتگوها در بن بر این محور می چرخد که افغانستان 
همکاری های  و  کمک ها  از  نیز  از سال 2014  پس  باید 
سیاستمداران  اکثر  قول  به  زیرا  شود،  مستفید  جهانی 
غربی فراموش کردن دوباره افغانستان می تواند فجایع 
به  جهان  و  غرب  برای  آتی  سال های  در  را  جدی تری 
وجود آورد. این اجماع سیاسی هرچند الزاما به این معنا 
نخواهد بود که جهان هم چنان نیروی نظامی اش را در 
افغانستان حفظ خواهد کرد، اما واقعیت این است که یک 
بخش از کمک های ملکی و نظامی به افغانستان حتا پس 
از 2014 ادامه خواهد یافت. البته این نکته کامال برخالف 
تصور و توقع پاکستان است. پاکستان فرض را براین 
منطقه  از  نظامی غرب  نیروهای  که خروج  است  گرفته 
به دست  افغانستان  غیرمستقیم  دادن  تسلیم  معنای  به 
آی اس آی و ارتش این کشور است و آن کشور می تواند 
افراط گرایی  تقویت  و  پروری  مزدور  سیاست  ادامه  با 

افغانستان را یک بار دیگر تحت سیطره خود بیاورد.
این شکی نیست که خطر طالبان یک خطر جدی و  در 
عمده به حساب می آید و اگر افغانستان یک بار دیگر هم 
مانند دهه نود و پس از خروج نیروهای شوروی سابق 
انداخته شود، خطر گسترش طالبان و  از توجه جهانی 
یا جنگ داخلی در این کشور متصور است. اما اگر به 
پیشرفت و دستاوردهای ده سال گذشته توجه کنیم، به 
دریابیم  را  نکته  این  می توانیم  جدی  و  واضح  صورت 
که افغانستان امروز با هیچ معیاری با افغانستان سال 
قلمرو  اکثریت  بر  توانستند  طالبان  آن  در  که   1996
افغانستان سیطره پیدا کنند، از هر نظری متفاوت است. 
پاکستان  توانایی  گرفتن  دستکم  معنای  به  این  البته 
به  این  بلکه  نیست.  این روندها  انسداد  در فروپاشی و 
افغانستان  نخبه های  و  اگر رهبری  که  است  آن  معنای 
اتحاد  یک  جهت  در  موجود  فرصت های  از  استفاده  با 
بیابند،  دست  افغانستان  به  رابطه  در  حداقلی  سیاسی 
بازگشت  و خطر  کرد  آن حمایت خواهند  از  نیز  مردم 
ما  یافت.  خواهد  کاهش  اندازه  همان  به  نیز  طالبان 
می توانیم مشکالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در 
داخل و در یک چارچوپ دموکراتیک و مدنی حل کنیم، 
اما اگر این اتحاد سیاسی به وجود نیاید، دیگر چیزی به 
نام افغانستان وجود نخواهد داشت تا رهبران سیاسی 
موجود در آن وجود داشته باشند. بنابراین نکته اساسی 
و عمده همین است که ما باید پا به پای تصمیم جهان 
توافق  و  روابط  تقویت  بر  نیروهای شان،  خروج  برای 
میان نیروهای سیاسی و مدنی داخل کشور کار کنیم و 
از آن در جهت حفظ دستاوردهای ده سال گذشته و نیز 
و  ارتش  طلبانه  توسعه  برابر خواست های  در  مقاومت 

استخبارات پاکستان بیایستیم. 
متاسفانه این ذهنیت هنوز در میان نخبگان سیاسی کشور 
ما به وجود نیامده است و رهبری کشور نیز مصروف 
یک سلسله زد و بندهای داخلی خودش است. طبیعتا این 
کار به پاکستان فرصت می دهد تا از این ضعف ها استفاده 
کند و مواضع حامیان و طرفداران خودش را قوت بخشد. 
جنگ های زبانی، فرهنگی و انسداد روندهای دموکراتیک 
از سوی رهبری کشور به هیچ صورتی به نفع آینده ما 
در  تک  تک  و  انفرادی  به صورت  نمی توانیم  ما  نیست. 
برابر سیاست منسجم، یک پارچه و استراتژیک پاکستان 

با این صورت مقابله کنیم. 
ادامه در صفحه 10
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را  کنفرانس  این  می خواهد  پاکستان 
ناکام کند. کرزی همچنین گفته است 
که پاکستان از همکاری برای گفتگو با 

طالبان خودداری کرده است.
شرکت  عدم  می گویند  آگاهان 
انزوای  سبب  کنفرانس  در  پاکستان 
این  و  شد  خواهد  کشور  این  بیشتر 
مساله نشان می دهند که کارشکنی های 

پاکستان بیشتر آشکار شده است. 
هدف اصلی کنفرانس بن دوم، بحث 
سال  از  پس  افغانستان  با  رابطه  در 
بحث  همه  از  مهمتر  می باشد.   2014
برسر این که پس از خروج این نیروها 
همکاری های جهان با افغانستان چگونه 

ادامه یابد. 
انتظار می رفت ایاالت متحده امریکا و 
افغانستان گفتگوهایی را با سران طالبان 
دوم  بن  کنفرانس  در  و  دهند  انجام 
زمینه مذاکره با طالبان و نحوه حضور 
مورد  افغانستان  سیاسی  ساختار  در 

آنان  بررسی های  که  می گوید  بودجه 
از گزارش اداره ی ملی کنترول تفتیش 
در مورد قطعیه ی 1389، نشان می دهد 
که اختالس ها و حساب های غیرقانونی 
این رو  از  و  است  موجود  قطعیه ی  در 
با دقت آن را  باید  نمایندگان مجلس 

بررسی کنند.
و  دخل  )حساب  قطعیه  طرح  بنیاد  بر 
خرج کلی دولت(، حکومت افغانستان 
اساسی که  قانون  ماده ی 79  برخالف 
را  بودجه  در  تعدیل  و  تغییر  هرگونه 
نمایندگان  مجلس  صالحیت های  از 
می داند، بیش از یک میلیارد و دوصد 
و 87 هزار افغانی را در بودجه افزوده 

متضرر از حمله ی تیزابی، باالی چهار 
تالشی   از  پس  که  داشتند  ادعا  تن 
بازداشت  متهمان  از  تن  یک  محل، 

شدند و زیر بازپرسی قرار دارد.
امور  نادره گیاه رییس  در عین حال، 
زنان والیت کندز در مورد متضرران 
ممتاز،  نام  به  »دختری  گفت:  تیزاب 
که  بود  تیزاب پاشی،  اصلی  هدف 

مصرف می رسد، از سوی بنیاد خیریه 
جوانان افغان از نهادهای کمک کننده 
جمع آوری می گردد و قرار است 50 
به  آلمان  کشور  سوی  از  آن  درصد 

همکاری دفتر نارنج تمویل گردد.«
این  خیریه،  بنیاد  این  معاون  گفته  به 
بوده  بی نظیر  منطقه  سطح  در  پارک 
برای  ورزشی  میدان های  آن  در  و 
اطفال و جوانان، حوض های آب بازی 
بازی  میدان  سرباز،  و  سرپوشیده 
قهوه خانه های مدرن، سالون  کرکت، 
هزار   2 از  بیش  گنجایش  با  مجالس 

نفر را دارا است.
به  مجهز  اتاق  های  که  افزود  او 
انترنت، کتابخانه،  کمپیوترها و شبکه 
موزیم تاریخی که هویت بلخ باستان 
این  نشان می دهد و غیره ملحقات  را 

8صبح کابل: کنفرانس بن دوم، امروز 
برگزار  آلمان  بن  شهر  در  دوشنبه، 
می شود. در این کنفرانس، نمایندگان 
بیش از 90 کشور جهان و 20 سازمان 

بین المللی شرکت می کنند. 
ملل  سازمان  سرمنشی  بان کی مون 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  متحد، 
نخست وزیر  مرکل  انگال  و  افغانستان 
آغاز  را  امروز  کنفرانس  آلمان، 

می کنند.
در  جهان  کشور   60 خارجه  وزیران 
و  دارند  حضور  دوم  بن  کنفرانس 
امریکا  خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری 
این  شرکت کنندگان  جمله  از  نیز 

کنفرانس است.
وزیران خارجه ایران و تاجیکستان روز 

گذشته به شهر بن رسیدند.
آلمان  خارجه  وزیر  ویستروله  گیدو 
گفته است: »آرزوی ما یک افغانستان 
دیگر  که  افغانستانی  است.  صلح آمیز 
بین المللی  تروریزم  پناهگاه  به  هرگز 

تبدیل نخواهد شد.« 
پاکستان، کنفرانس بن را تحریم کرده 
گذشته  روز  که  حالی  در  و  است 
تماس  یک  در  امریکا  خارجه  وزیر 
خواست  پاکستان  مقامات  از  تلیفونی 
تا در تصمیم شان تجدید نظر کنند، اما 
که  است  گفته  پاکستان  نخست وزیر 
تحریم این کنفرانس قطعی شده است.

رییس جمهور کرزی یک روز پیش 
که  گفت  بن  کنفرانس  برگزاری  از 

8صبح، کابل: مجلس نمایندگان در دو 
فوق العاده ای  نشست های  گذشته  روز 
قطعیه   حساب  بررسی  هدف  به  را 
برگزار کرد و  )دخل و خرج( دولت 
این  نیز روی  امروز  انتظار می رود که 

موضوع بحث شود.
که  دولت   ،1389 سال  قطعیه ی  در 
از  پس  ماه  شش  نافذه  قانون  مطابق 
مجلس  به  تایید  برای  مالی  سال  پایان 
از  برخی  شده،  فرستاده  نمایندگان 
وزارت ها نتوانسته اند که نزدیک به 62 
به  را  خود  توسعه ای  بودجه ی  درصد 

مصرف برسانند.
یار، رییس کمیسیون مالی و  امیرخان 

جنایی  آمر  عبدالغفار  کندز:  8صبح، 
یک  در  کندز  پولیس  فرماندهی 
که  گفت  دیروز  خبری  نشست 
فرماندهی پولیس کندز، یک تن را به 
اعضای  از  تن   5 بر  تیزاب پاشی  اتهام 
بازداشت  کندز  در  خانواده   یک 

کرده است.
خانواده ی  که  گفت  عبدالغفار  آقای 

8صبح، بلخ: قرار است پارک تفریحی 
جالل الدین  موالنا  نام  به  فرهنگی  و 
خیریه  بنیاد  سوی  از  بلخی،  محمد 
نهادهای  همکاری  با  افغان  جوانان 
قبلی  محبس  ساحه  در  کمک کننده 

در شهر مزار شریف اعمار گردد.
های  بخش  کنار  در  پارک  این 
خانواده ها،  و  جوانان  برای  تفریحی 
خود  در  نیز  را  فرهنگی  بخش های 

دارد.
به گفته احمد وحید ودید معاون بنیاد 
این  بلخ،  در  افغان  جوانان  خیریه 
زمین  جریب   53 ساحه  در  پارک 
که قبال محبس کهنه در آن موقعیت 
داشت، به هزینه بیش از 8 میلیون دالر 

اعمار می گردد.
وی افزود: »پولی که در این پارک به 

امروز با حضور نمایندگان 100 کشور جهان
آینده سیاسی افغانستان در بن دوم رقم می خورد

رییس کمیسیون مالی بودجه:
در قطعیه ی 1389، اختالس های جدی و حساب های غیرقانونی وجود دارد

یک تن به اتهام تیزاب پاشی در کندز بازداشت شد

نخستین پارک فرهنگی و تفریحی در بلخ سنگ تهداب گذاری شد

بحث قرار دهد اما امریکا و افغانستان 
دست آوردهای  نتوانستند  کدام  هیچ 
داشته  طالبان  با  مذاکره  در  حداقلی 
باشند. تالش ها برای مصالحه با طالبان 
با ترور برهان الدین ربانی به پایان رسید. 
در  افغانستان  سفیر  حکیمی  اکلیل 
ایاالت متحده امریکا به اسوشیتد پرس 
گفته است: »در حال حاضر ما آدرس 
طالبان را نمی دانیم. ما هیچ دروازه ای 

نداریم تا آن را دق الباب کنیم.« 
در  دوم  بن  کنفرانس  در  است  قرار 
رابطه به دست آوردهای ده سال گذشته 
در افغانستان بحث شود و در رابطه به 
چگونگی  و  افغانستان  آینده  سال  ده 
روابط افغانستان با جهان گفتگو شود. 

یک دیپلومات آلمانی گفته است که 
جهانی  جامعه  دوم،  بن  کنفرانس  در 
خواهد  افغانستان  از  دیگر  یک بار 
خوب  حکومت داری  به  تا  خواست 

تعهد کند.  

آینده افغانستان 
در گرو 

حکومت داری خوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رییس  محمودی،  موسی   
اجراییه کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهانی  رویداد  شاهد  افغانستان 
یعنی  آن،  آینده  به  رابطه  در  مهمی 
در  می باشد.  بن  کنفرانس  برگزاری 
دولت  بن،  کنفرانس  برگذاری  آستانه 
را  انتقال  پروسه  دوم  مرحله  افغانستان 
حالی  در  این  است.  نکرده  آغاز  نیز 
چندی  افغانستان،  حکومت  که  است 
برگزار  را  عنعنوی  لویه جرگه  پیش، 
قرار  تایید  مورد  را  آن  پیشنهادهای  و 
که  است  این  اساسی  سوال  اما  داد. 
و  رویداد ها  دیگر  پی  یکی  برگزاری 
موجود  اداره  بهبود  بدون  کنفرانس ها 
به یک حکومت موثر و پاسخ گو تغییر 
مهمی را در کشور ایجاد خواهند کرد 
امنیت،  برای آوردن  زمینه های الزم  و 
و  حقوق  رعایت  و  اقتصاد  توسعه 
وجود  به  را  شهروندان  آزادی های 
خواهد آورد. شکی نیست که در این 
خواهد  منفی  ـ متاسفانه ـ  پاسخ  زمینه 
بود. به این لحاظ، یک حکومت موثر، 
کشور  فوری  نیاز  کارآمد  و  پاسخ گو 
چالش های  و  تهدیدات  با  مواجهه  در 
فزاینده و روبه گسترش ملی و منطقه ای 
سوی  به  قوی  حرکت  بدون  است. 
تبدیل  و  فعلی  اداره  اصالح  و  تقویت 
پاسخ گو  موثر،  حکومت  یک  به  آن 
بتواند  که  دیگری  بدیل  کارآمد،  و 
تهدیدات خارجی  مقابل  در  را  کشور 
و چالش های داخلی محافظت و مردم 
ثبات  امنیت،  به  به صورت مصوون  را 
ندارد.  وجود  گردد،  رهنمون  منتقل 
موثر  و  کارا  حکومت  یک  ایجاد 
امکانات،  رهبری،  دیدگاه،  نیازمند  
تخصص، ابزار، نظارت، وقت و از همه 
پشتیبانی  و  سیاسی  قوی  اراده  مهمتر 

رییس حکومت افغانستان می باشد. 
نمی توانیم  ما  انشتین،  آلبرت  گفته  به 
مشکالت به وجود آمده را با عین طرز 
است،  آورده  وجود  به  آن را  که  فکر 
گام  اولین  اساس،  این  به  کنیم.  حل 
موثر،  حکومت  یک  ایجاد  زمینه  در 
تغییر دیدگاه های سنتی و رایج ما برای 
اداره حکومت در کشور است. از این 
رایج  فکر  طرز  اول  بایست  لحاظ، 
حکومت  آن  در  که  حکومت داری 
بدون  و  بی حدوحصر  قدرت  صاحب 
ما  تغییر کند. درک  پاسخ گویی است 
از حکومت به صورت بنیادی تصحیح 
حفاظت،  حکومت  هدف  این که  و 
کارا،  جامعه  یک  انکشاف  و  تقویت 
نظم  و  عدالت  تامین  و  امنیت  حفظ 
رعایت  و  احترام  شهروندان،  برای 
آنان،  بشری  آزادی های  و  حقوق 
برای  اقتصادی  فرصت های  مهیاسازی 
و  مرزها  از  حفاظت  و  دفاع  مردم، 
ملی  امنیت  و  منافع  توسعه  و  مواظبت 
پیدا  بهبود  یافته  انکشاف  باشد،  کشور 
روشنی  خط  باید  دیدگاه  این  کند. 
وظایف  حکومت،  اهداف  برای  را 
چارچوب های  آن،  مسوولیت های  و 
برابر  در  پاسخ گویی  نحوه  و  اجراآت 
ضروری  کند.  ترسیم  اجررات شان 
و  سیاست  دوسطح  همچنان  تا  است 
اداره و یا سیاست گذاری و اجراات را 
ادار ه عامه  قابل قبول  بر اساس اصول 
و حکومت داری به صورت درست آن 
از هم تفکیک و مسوولیت های آن را از 
هم جدا کنیم. در حالی که جهت گیری 
جامعه  در  سیاست گذاری ها  عمده 
منتخب  نمایندگان  توسط  می توانند 
شکل  شهروندان  خواسته های  تابع  و 
آن  اجرای  چگونگی  و  اجرا  گیرند، 
متخصص صورت  مدیران  توسط  باید 

گیرد. 
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است و حساب آن نیز مشخص نیست.
تصویب  بودجه ی  در  گونه،  همین  به 
شده مجلس گفته شده بود که سه میلیارد 
افغانی از کل بودجه ی دولت از طریق 
درآمد ملی پرداخته خواهد شد ولی در 
حساب قطعیه سال 1389، وزارت مالیه 9 
میلیارد افغانی را از درآمد ملی به بودجه ی 

ملی پرداخت کرده است.
انتقاد  با  همچنین  مجلس  نمایندگان 
نتوانسته اند  که  وزارت خانه هایی  از 
مصرف  به  خودرا  انکشافی  بودجه ی 
سلب  و  استیضاح  خواهان  برسانند، 
بی کفایت  وزیران  شدن  صالحیت 

شده اند.

دفتر  توسط  و  ندارد  خوبی  وضعیت 
"زنان برای زنان" به کابل انتقال داده 
به  دیگر،  زخمی  چهار  و  است  شده 
دلیل این که وضعیت خوب داشته اند، 

به خانه انتقال داده شده اند.«
بانو گیاه گفت که در صورت نیاز، دفتر 
زنان برای زنان گفته است که ممتاز را 

برای درمان به آلمان می فرستد.

سال  چهار  طی  در  که  است  پارک 
اجمل  ساختمانی  شرکت  سوی  از 

اچکزی اعمار می گردد.
اکنون  که  ساحه ای  می شود  گفته 
جالل الدین  موالنا  پارک  آن  در 
مربوط  می گردد  اعمار  بلخی  محمد 
و  است  مزارشریف  شهرداری  به 
جوانان  خیریه  بنیاد  با  سال   29 برای 
که  شده  داده  اجاره  قسم  به  افغان 
به  پارک  مدت،  این  گذشت  از  بعد 

شهرداری مزارشریف تعلق می گیرد.
 3 نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
سوی  از  نیز  دیگر  تفریحی  پارک 
تاجران و کشورهای خارجی در بلخ 
ساخته شده است، اما سهولت هایی که 
برای پارک موالنا جالل الدین در نظر 

گرفته شده است را ندارند.

از صفحه 1
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وآتش«  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
برادری را با خود داریم که از ناحیه هردو پا 
در اثر برخورد با ماین معلول شده است او آن 
از  بیان می دارد: »نمی دانم که  حادثه را چنین 
کجا آغاز نمایم از خوشی ها و یا غم هایی که 
دوشادوش من در زندگی همراهم هستند. در 
 روز هایی تازه کودتای 7 ثور آغاز شد، تعدادی 
بسیار خوشحال بودند وعده ی دیگر در مقابل 
آن رژیم سفاک و جنایت کار ایستادند و جهاد 
نیروهای  کمک  با  دولت   نمودند،  آغاز  را 
اشغالگر روسی دست به جنایت های هولناک 
نمود.  یادآوری  را  آنها  تمام  نمی توان  زد که 
زیرا آن ها از دستگیری های خود سرانه گرفته، 
و  دسته جمعی  کشتارهای  باالخره  و  شکنجه 
برنامه های  جزو  قریه ها  بمباران  آن  کنار  در 
همین  باالخره  بود.  دولت  آن  سازمان یافته 
خون های ناحق و آه مظلومیت مردم بیگناه بود 
که آنها را شکست داد و حال تعدادی سنگ 

یازده نهاد جامعه مدنی، به شمول کمیسیون مستقل 
مردم  می گویند  گزارشی  در  افغانستان،  بشر  حقوق 
نهادها  این  سوی  از  که  گفتمان هایی  در  افغانستان 
در سی و یک والیت راه اندازی شده بود، از دولت 
خواستند که برای تامین صلح در کشور یک راهکار 

و استراتژی واحد طرح کند.
مدنی، شبکه  توسط مجمتع جامعه  این گزارش که 
مستقل  کمیسیون  مدنی،  جامعه  و  بشر  حقوق 
حقوق  سازمان  کارکنان،  ملی  اتحادیه  بشر،  حقوق 
انکشاف  مرکز  زنان،  شبکه  زیست،  محیط  و  بشر 
اجتماعی فرهنگی  سازمان  افغان،  زنان  مهارت های 
انکشاف  مرکز  مدنی،  جامعه  توسعه  مرکز  جوانان، 
عدالت  هماهنگی  گروه  سنایی،  مردم  آگاهی  و 
زنان  سیاسی  مشارکت  و  شهر  آرمان  بنیاد  انتقالی، 
از  را  تامین صلح در کشور  تهیه شده، عوامل عدم 

دیدگاه مردم ریشه یابی کرده است.
افغانستان  مردم  »گفتمان  عنوان  تحت  گزارش،  این 
پیرامون صلح« تهیه شده است و در گفتمان هایی که 
از سوی این نهادها - بجز از والیات پروان، میدان 
به  دیگر  - در سی و یک والیت  هلمند  و  وردک 
فاصیله  و  صلح  تامین  عدم  عوامل  شناسایی  منظور 
میان دولت و مردم راه اندازی شدد، هزار و پنج صد 

تن از اقشار مختلف جامعه شرکت کرده  بودند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  معاون  حکیم،  فهیم 
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  افغانستان، 
این  در  که  کسانی  گفت  گزارش،  این  ارایه  با 
عدم  امنیت،  نبود  بودند،  کرده  شرکت  گفتمان ها 
انکشاف متوازن، فساد اداری و بی عدالتی و همچنین 
بشری  حقوق  ازرش های  از  حمایت  و  توسعه  عدم 
پایدار  صلح  تامین  عدم  اصلی  عوامل  عنوان  به  را، 

را به سینه می زنند که ما بودیم که فالن کردیم 
و گرنه این کشور را کی نجات می داد. به هر 
اما  شد،  پیروز  افغانستان  مردم  جهاد  صورت 
این پیروزی به جای نتیجه مثبت اثرات ناگوار 
تنظیم ها  زیرا  آورد،  بار  به  را  تباهی  و  جنگ 
برای تصاحب قدرت جنگ  را آغاز نمودند و 
بین  درگیر های شدید درکابل وسایر والیات 

در کشور بر شمردند. آقای حکیم افزود: »تقاضای 
و  پایا  صلح  استقرار  به خاطر  که  است  همین  مردم 
دوامدار، روی چهار نقطه باید تاکید شود. اول تامین 
قانون و  امنیت؛ دوم حکومتداری خوب، حاکمیت 
متوازن و عرضه  معافیت؛ سوم توسعه  ختم فرهنگ 
ساحات  تمام  به  تبعیض  بدون  اجتماعی  خدمات 
ارزش های  از  حمایت  و  حفظ  چهارم  و  دور دست 
حقوق بشری و دست آوردهایی که تا امروز ما شاهد 

آن بوده ایم.«
که  می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  معاون 
مردم افغانستان در این گفتمان ها، تاکید کرده اند که 

داشت،  جریان  به شدت  گروه ها  این  هواداران 
خانه  از  مردم  راکت پراگنی ها  این  نتیجه  در 
هم  تعدادی  و  شدند  بی جاه  و  آواره  های شان 
مجبور  هم  ما  دادند.  دست  از  را  جان های شان 
شدیم که خانه های خود را رها کرده و به یکی 
یکی  در  برویم،  کابل  همجوار  والیت های  از 
از روزها که من به دنبال کار و غریبی می رفتم 

در گفتگوهای  باید  و جامعه جهانی  افغانستان  دولت 
و  گیرند  نظر  در  را  بشری  حقوق  ارزش های  صلح، 
واحد  استراتژی  یک  کشور  در  صلح  تامین  برای 
از شرکت کنندگان  نقل  به  آقای حکیم،  کنند.  طرح 
از  دوری  با  که  معتقدند  مردم  گفت  گفتمان ها،  این 
تامین عدالت، ناامنی ها نیز در کشور بیشتر شده است. 
وی افزود: »به دولت جمهوری اسالمی افغانستان مردم 
پیشنهاد می کنند که یک استراتژی واحد و همجانبه را 
برای صلح و مذاکره ترتیب کند که در آن خواست 
باشد.  یافته  انعکاس  واضح  شکل  به  افغانستان  مردم 
این استراتژی مطلقا جزو برنامه ها و فعالیت هایی باشد 

در نتیجه این راکت پراگنی ها مردم از خانه های شان آواره و 
بی جاه شدند و تعدادی هم جان های شان را از دست دادند. 
ما هم مجبور شدیم که خانه های خود را رها کرده و به یکی 
از والیت های همجوار کابل برویم، در یکی از روزها که من 

به دنبال کار و غریبی می رفتم ناگهان با ماینی که نمی دانم از 
زمان روس ها بود یا تازه کارگذاری شده بود، برخورد کردم و 
قربانی این دشمن پنهانی شده و از ناحیه هردوپا معلول شدم.

ناگهان با ماینی که نمی دانم از زمان روس ها بود 
بود، برخورد کردم و  تازه کارگذاری شده  یا 
قربانی این دشمن پنهانی شده و از ناحیه هردوپا 
نیستم  انسان سابق  معلول شدم. حاال دیگر آن 
و با مشکالت متعدد روزمره روبرو می باشم و 
توان کار شاقه را ندارم. از خداوند می خواهم 
افغانستان که همه را  که دشمنان مردم و ملت 
اعمال شان  جزای  به  رسانیده اند  حالت  این  به 
برساند. زیرا ایشان از سر این مردم دست بردار 
نیستند. در  کنار این از دولت می خواهم که باید 
ما  باشد،  داشته  توجه  بیچاره  ملت  ما  به  کمی 
کمک خیراتی نمی خواهیم، صرف می خواهیم 
که زمینه کار را برای ما فراهم نماید، تا از این 

بیچارگی و پریشانی نجات پیدا نماییم.« 
این  شدن  بهتر  جهت  محترم:-   خوانند گان 
پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما  بخش 
شریک  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به  شما  سالم 
نشانی ذیل  ساختن چنین گزارش های شما در 

منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

و  عدالت  متوازن،  انکشاف  امنیت،  تامین کننده  که 
ارزش های حقوق بشری است.« 

تاکید  گفتمان ها  این  اشتراک کنندگان  حال،  این  با 
کرده اند که دولت افغانستان ابتدا برای تامین صلح در 
کشور عوامل، مشکالت و نارسایی هایی را که باعث 
عدم تامین صلح شده است، شناسایی کند. یک معلم 
و حقوق  مدنی  نهادهای  در گزاش  کابل  در والیت 
یک  مانند  افغانستان  در  »جنگ  است:  گفته  بشری 
آفت مزمن است، هرگاه یک داکتر علت مریضی را 
کند.  تداوی  را  آن  تا  بود  این مشکل خواهد  نفهمد 
نخست ما باید علل و ریشه های جنگ را بدانیم، فقط 
در آن صورت قادر خواهیم بود تا راه حل پیدا کنیم 

و تنها در آن صلح خواهد آمد.«
همچنین یک تن از آموزگاران والیت خوست گفته 
وجود  افغانستان  در  واحد  استراتژی  یک  که  است 
متفاوت  برنامه های  و  گوناگون  افکار  بلکه  ندارد، 
به  »ما  است:  کرده  تاکید  آموزگار  این  دارد.  وجود 
نیاز  اهداف  از  مجموعه ای  و یک  واحد  برنامه  یک 

داریم.«
خستگی از فساد و فرهنگ معافیت

و  اداری  فساد  گفتمان ها،  این  اشتراک کنندگان 
از  جمله عوامل مهم در عدم  نیز یکی  بی عدالتی  را 
گفتند  کرد  توصیف  کشور  در  پایدار  صلح  تامین 
و  اداری  فساد  وجود  از  کشور  این  مردم  اکنون  که 
باشندگان  از  یکی  شده اند.  خسته  معافیت  فرهنگ 
ولسوالی آب کمری والیت بادغیس، در این گزارش 
کشور،  این  در  جاری  وضعیت  از  »ما  است:  گفته 
واقعا، خسته شده ایم. همه، فاسد هستند و برای مردم، 
هیچ عدالت وجود ندارد. یک قاتل ممکن در بازارا 
ما هیچ  بماند.  بی پناه  قربانی  بزند و یک  آزادانه قدم 
فیصله های  براساس  زنان  نمی توانیم.  کرده  کاری 
محکمه صحرایی قبایل و مردم محل، کشته می شوند 

و دولت هیچ توجه به این مسایل ندارد.«
با این حال، مسووالن نهادهای جامعه مدنی و حقوق 
یافته های آنان نشان می دهد که  بشری می گویند که 
مردم افغانستان خواستار دوام فرهنگ معافیت نیستند 
کشور،  در  صلح،  گفتگوهای  در  که  می خواهند  و 
ارزش های حقوق بشری و انسانی در نظر گرفته شود.

توانکارراازدستدادهام

 ظفرشاه رویی

یافته های نهادهای مدنی و حقوق بشر:

مردمافغانستاندوامفرهنگمعافیترا
نمیخواهند

ري
حرا

 . ا
س ازورايدودوآتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1110
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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در  جهانی  جامعه  حضور  دوم  دهه ی  آغاز  آستانه ی  در   
افغانستان، شهر بن جمهوری فدرال آلمان، میزبان کنفرانس 
تصورات  از  بعضی  برخالف  است.  افغانستان  بین المللی 
از  برخی  قبلی  تالش  و  عالقمندی  همچنان  و  موجود 
همکاران غربی افغانستان،  در این کنفرانس در مورد مسایل 
مهم و انتخاب های سرنوشت ساز تصامیمی گرفته نخواهد 
شد. در این نشست، نمایندگان بیش از نود کشور و سازمان 
بین المللی حمایت های قبلی و موضعگیری های خود را در 
بلندمدت جامعه ی جهانی، تسریع  برابر مسایلی چون تعهد 
بازگرداندن  روند  و  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 
خواهند  تکرار  و  تاکید  ملکی  زندگی  به  طالب  شورشیان 
کرد. در جریان مسابقه ی جذب طالبان،  یکی از کشور های 
اروپایی، نشست بن دوم را به عنوان نقطه ی عطفی در این 
مسابقه تبیین کرد و امیدوار بود که در این نشست،  با قانع 
نمودن طالبان و پرداخت رشوت های چشم گیر، مانند تغییر 
ختام  حسن  طالبان  خواست  مطابق  افغانستان  اساسی  قانون 
این مسابقه گردد. اما با تحوالت  اخیر، این مسابقه به یک 
بین المللی  از طرف دیگر، کنفرانس  بن بست رسیده است. 
تدوین  با  که  بود  افغانستان  برای  طالیی  فرصت  افغانستان 
جهانی،  جامعه   به  آن  ارایه  و  بلند مدت  چشم انداز  یک 
جامعه ی  با  را  غنامند  و  بلند مدت  رابطه ی  یک  چارچوب 
تنش های  دلیل  به  تاسف،  کمال  با  آورد.  فراهم  جهانی 
از  زیادی  اندازه ی  تا  فرصتی  چنین  اخیر،  ماه های  داخلی 

دست رفت.
پاکستان  مقاومت  تداوم  طالبان،   جذب  مسابقه ی  بن بست   
و تشدید تنش های داخلی همایش بین المللی بن را بیشتر به 
بودن  نمادین  به رغم  تقلیل داده است.  نمادین  یک نشست 
کنفرانس بن، این نشست فرصت خوبی را برای تبادل نظر 

در مورد آینده  ی افغانستان به وجود آورده است.
 منازعه ی افغانستان، معضله ای است سه بعدی که عبارتند از 
بین المللی. برمنبایی  بازیگران داخلی؛ منطقه  ای و  عوامل و 
چنین ارزیابی، روند و راهکار های حل این منازعه مستلزم 
همکاری های مشترک و مکمل در هر سه حوزه می باشد. 
 Social(یکی از این راهکار ها،  تدوین سه قرار داد اجتماعی

Compact( می باشد:
الف( قرارداد اجتماعی بین االفغانی؛

ب( قرارداد اجتماعی بین افغانستان و کشورهای همسایه؛
ج( قرارداد اجتماعی بین افغانستان و جامعه ی جهانی.
 هر یک از این قراردادها مبتنی بر 4 اصل خواهد بود.

1. توافق بر هدف مشترک؛
2. توافق بر اصول و میکانیز م های رسیدن به هدف؛

3. تقسیم وظایف و صالحیت ها؛
4. تخصیص امکانات مناسب و مجریان متناسب با هدف.

قرارداداجتماعیبیناالفغانی
در  ملی  اجماع  بتواند  باید  بین االفغانی،  اجتماعی  قرارداد 
به مشکالت  غلبه  راه های  و  افغانستان  مورد هویت سیاسی 
پروسه  یک  طریق  از  را  کشور  گسترده ی  شکاف های  و 
متداوم،   خشونت  دهه  سه  کند.  جستجو  ملی  گفتمان  و 
ساختاری  خشونت  دهه  چند  کنار  در  بیرونی  دخالت های 
جامعه  در  را  متعددی  شکاف های  بین المللی  انزوای  و 
این  آورده است.  وجود  به  افغانستان  دولتی  نهادهای  و 
منطقه،  زبان،   دین،  چون  مختلفی  حوزه های  در  شکاف ها 
تبارز  خارجی  روابط  و  سیاسی  نظام  نوع  اقوام،  روابط 
یافته است. کمتر حوزه ی خصوصی و عمومی وجود دارد 
گفتمان  یک  باشد.  مانده  مصون  شکاف های  این  از  که 
می تواند  مختلف  در سطوح  و  دموکراتیک  و  ملی شفاف 
راه حل های عقالنی و عملی را برای این شکاف های دریابد. 
چنین  گفتمانی باید مسایل زیر را مورد تبادل نظر قرار دهد:

1. ارزیابی و نقد بعضی از حوادث تاریخی؛
2. هویت سیاسی، دینی و فرهنگی افغانستان؛

3. جایگاه دین در جامعه و دولت؛
4. نقش دو زبان فارسی و پشتو در دولت و روابط اجتماعی؛

5.  چگونگی حل معضله و گره خط دیورند؛
6. هویت سیاسی گروه طالبان؛

7. نوع نظام سیاسی و چگونگی توزیع صالحیت ها بین سه 
قوای اصلی دولت و مرکز و والیات.

تبادل نظر و تالش برای رسیدن به یک درک و تفاهم ملی 
در مورد مسایل فوق از طریق پارلمان، رسانه های گروهی، 

در افغانستان بحث تغییرات در قانون اساسی در بیشتر موارد 
ویژگی های  از  یکی  می باشد.  غیر تخصصی  و  سیاست زده 
مشترک تمام قانون های اساسی دنیا، امکان تغییر در بعضی 
متحده  ایاالت  چون  کشورها  تمام  است.  آنها  اصول  از 
منظم  تغییرات  شاهد  عربستان  و  پاکستان  ایران،   امریکا، 
ایجاد    بنابراین،  بوده اند.  خویش  اساسی  قانون  دوره ی  و 
برای  بود  خواهد  مهمی  قدم  اساسی،  قانون  در  تغییرات 
و  پاسخ گو  کارآمد،  اداری  سیاسی-  نظام  تقویت  و  ایجاد 

دموکراتیک.
 عنصر مهم دیگر قرارداد اجتماعی بین االفغانی،  مشارکت 
 Social( اجتماعی  سرمایه ای  بسیج  و  شهروندان  فعال 
افغانستان  شهروندان  حاضر،  حال  در  می باشد.   )Capital
سیاسی،  حوزه های  مصرف کننده ی   و  تماشاچی  بیشتر 
را  موجود  اجتماعی  انفعال  هستند.  اجتماعی  و  اقتصادی 
وحشت  و  ترور  برابر  در  شهروندان  سکوت  در  می تواند 
دولتی  اداره های  در   فساد  برابر  در  بی تفاوتی  و  طالبان 
مشاهده کرد. بازسازی و نوسازی نظام و ارزش های اخالقی 
جوامع  اساسی  اولویت های  از  یکی  جامعه،  فرهنگی  و 

بحران زده می باشد.
جایگزین کردن ارزش ها و هنجار های مثبت با ضدارزش ها، 

بخشی از پروسه ی نوسازی فرهنگی است. به عنوان نمونه، 
فساد رشوت و دزدی از اموال عمومی یک امر قابل قبل و 
»روزی  اهمیت  ارزش هایی چون  احیای  است.  عادی شده 
حالل«، حرمت »بیت المال«،  دستگیری از مظلومان و تشویق 
ارزش های نوین چون مسوولیت پذیری فردی و اجتماعی، 
عملی  راهکار های  شهروندی،  مسوولیت های  و  حقوق 
می باشند برای ایجاد یک جامعه ی اخالقی و قانون محور و 

نهادینه شدن فرهنگ مسوولیت پذیری.
قرارداداجتماعیافغانستانباهمسایگان

 منطقه ی حایل نیز مانند افغانستان از شکاف ها و اختالفات 
رنج  اجتماعی  و  ایدیولوژیکی  اقتصادی،  سیاسی،  متعدد 
خیلی  افغانستان   بار  متعدد  مشکالت  به  توجه  با  می برد. 
کشور  شانه های  بر  منطقه ای  شکاف های  و  مشکالت  از 
با  افغانستان  سیاسی  اجتماعی-  قرارداد  است.  افتاده  ما 

کشور های پیرامونی باید بر دو محور استوار باشد:
1. تقویت و گسترش همکاری های منطقه ای در زمینه های 

مختلف؛
2. جلوگیری از مداخالت بیرونی در امور داخلی افغانستان 

به ویژه از سوی پاکستان.
 گفتمان غالب در سال های اخیر، گفتمان همکاری منطقه ای 
بوده است و افغانستان نتوانسته میکانیزم های موثر برای قطع 
نهادینه کند. دو گفتمان،  مداخالت پاکستان را جستجو و 
داخلی  امور  در  مداخالت  قطع  و  منطقه ای  همکاری های 

افغانستان مکمل و نیازمند یکدیگر می باشد.
 دیپلوماسی فعال و هوشمندانه، بهترین و مهمترین میکانیزم 
اجتماعی-سیاسی  داد  قرار  یک  اجرای  و  تدوین  برای 
میکانیزم  ایجاد  و  آغاز  می باشد.  منطقه  و  افغانستان  بین 
از  یکی  پاکستان  با  انتقادی  استراتژیک  گفتگوهای 
افغانستان  امنیتی  و  خارجی  سیاست  اساسی  اولویت های 
است؛ نه دیپلوماسی احساساتی- تهاجمی. گفتگوی انتقادی 
پاکستان و افغانستان باید تمام موضوعات مورد اختالف دو 
بین المللی  پذیرفته شده ی  اصول  چارچوب  در  را  کشور 
کند.  پیدا  مشروع  حل های  راه  آنها  برای  و  کند.  بررسی 
امنیت سازمان  بین المللی چون شورای  نهاد های  به  مراجعه 
ملل متحد و دادگاه های بین المللی یکی از میکانیزم ها و راه 
حل های مشروع برای مجبور کردن پاکستان به قطع حمایت 

در یک فضای   تحقیقاتی  مراکز علمی-  و  احزاب سیاسی 
دموکراتیک، عاری از خشونت و عقالنی می تواند مرهمی 
باشد برای شکاف های عمیق افغانستان. انکار واقعیت ها و یا 
پاک کردن اصل سوال، شکاف ها را عمیق تر خواهد کرد.

 خوش بختانه، در مورد بعضی از مسایل مهم و اساسی چون 
تجزیه  طلب،  منظم  جریان های  نبود  ارضی،  تمامیت  حفظ 
محوریت قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ی مشترک ملی، 
افغانستان  دارد. طبقه ی سیاسی  ملی وجود  تفاهم  و  اجماع 
پذیرفته شده ی  چارچوب های  چنین  از  استفاده  با  می تواند 
اختالف برانگیز  مسایل  مورد  در  را  ملی  گفتمان  مشترک، 
تعقیب کند. تجارب کشورها و جوامع بحران زده و متفرقی 
شوروی،  جماهیر  غربی، اتحاد  و  شرقی  پاکستان  چون 
عبرت  درس  باید  عراق  و  سودان  اندونیزیا،  یوگوسالوی، 
و هشداری باشد برای طبقه ی سیاسی افغانستان. در صورت 
مرهم  و  ملی  تفاهم  ایجاد  در  ناکامی  یا  و  واقعیت ها  انکار 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  شکاف های  بر  گذاشتن 

در  که  عوامل  همین  داشت  انتظار  باید  چرا  اقتصادی، 
کشورهای ذکر شده منجر به فروپاشی شد، به نتایج متفاوتی 

در افغانستان بیانجامد؟
مورد  در  ملی  تفاهم  ایجاد  برای  تالش  و  نظر  تبادل 
روایت های تاریخی، هویت سیاسی، فرهنگی و نظام ارزشی 
 Nation(شدن ملت  یا  و  ملت سازی  پروسه ی  از  بخشی 
پروسه،  این  با  هم زمان  و  کنار  در  می باشد.   )Building
از  دیگر  یکی    )State Building( دولت سازی  روند 

پایه های اساسی توافق اجتماعی بین االفغانی می باشد.
توانایی دولت در ارایه ی خدمات عمومی و مبنای و میزان 
می باشد.  دولتی  هر  بنیادی  اولویت  دو  آن،  مشروعیت 
پروسه ی دولت سازی در جوامع پسا بحرانی مانند افغانستان 
با چالش های جدی و مرتبط با یکدیگر در سه حوزه مواجه 

می باشد:
1. ایجاد اداره یا نهاد های دولتی کارآمد و توانمند؛

2.  ایجاد نهاد های دولتی پاک و حسابده؛
3.  ایجاد نهادهای دولتی دموکراتیک.

تالش ها  مستلزم  دولت سازی،  پروسه ی  تسریع  و  تقویت 
علی رغم  می باشد.  عرصه  سه  هر  در  سرمایه گذاری ها   و 
پروسه ی  اخیر،  ده سال  در  چشمگیر  دست آوردهای 
دولت سازی در افغانستان هنوز با مشکالت عمیق ساختاری، 
سیاسی، برنامه ای و انسانی مواجه می باشد. به عبارت ساده تر 
این پروسه از نبود سرک های منظم )مشکالت ساختاری( یا 
موتر های کهنه )مشکالت برنامه ای( و یا رانندگان ناالیق و 
از هر سه مشکل  بلد )مشکالت کادری( و گاه همزمان  نا 

رنج می برد.
بین  روابط  نوع  ساختاری،  و  اساسی  مشکالت  از  یکی 
آن  نتیجه ی  می باشد.  والیات  و  مرکز  و  دولتی  قوای  سه 
کابل محوری و برهم خودن مرز های تجارت و فساد، اداره 
و سیاست در اکثر نهاد های دولتی شده است. عدم مصرف 
نزدیک به دو سوم بودجه انکشافی وزارت خانه  ها در سال 
جاری نتیجه ی ملموس یک اداره ی ناکارآمد، فاسد و غیر 

دموکراتیک می باشد.
قانون  مواد  از  بعضی  بررسی  مهم،  موضوع های  از  یکی   
وظایف  و  صالحیت ها  توزیع  مورد  در  ویژه  به  اساسی، 
می باشد. با کمال تاسف، مانند خیلی از موضوع های دیگر، 

از تروریزم و همچنین حل معضله ی خط دیورند می باشد. 
پاکستان و کشور های منطقه همزمان اهداف و نگرانی های 
مشروع و سیادت طلبانه دارند. دیپلوماسی فعال و هوشمندانه 
در  هژمونیک  اهداف  شدن  عملی  از  باید  و  می تواند 
مشروع  نگرانی های  همزمان  و  نموده  جلوگیری  افغانستان 
شدن  عملی  از  جلوگیری  کند.  رفع  را  کشورها  این 
محاصر ه ی استراتژیک افغانستان یکی دیگر از اولویت های 
نشانه هایی را  استانبول  اخیر  افغانستان است. کنفرانس  مهم 
نمایش گذاشت.  به  منطقه ای  ایتالف جدید  ایجاد یک  از 
این ایتالف جدید عبارت بود از نزدیک شدن کشورهای 
محوریت  چین.  اندازه ای  تا  و  روسیه  ایران،  پاکستان، 
مشترک  هدف  منطقه ای،  روابطه  و  مناسبات  در  افغانستان 
تاجیکستان،   ترکیه،  متحده،  ایاالت  هندوستان،   افغانستان، 
فعال  دیپلوماسی  تنها  می باشد.  اروپا  اتحادیه  و  ترکمنستان 
و  بازی ها  این  را در  افغانستان  منافع  و هوشمندانه می تواند 

ایتالف ها  پاسداری کند.
قرارداداجتماعیافغانستانوجامعهجهانی

ما  کشور  افغانستان،  مدرن  دولت  نهاد  تاسیس  زمان  از   
یکی از قربانی های مناسبات بین المللی و رقابت های جهانی 
افغانستان  بوده است. حتا اصل تاسیس و حریم جغرافیایی 
محصور این رقابت ها و مناسبات بوده است. بنابر این، ثبات 
و امنیت افغانستان وابسته است به مناسبات و شرایط حاکم 

بین المللی.
با توجه به ارتباط مستقیم ثبات و امنیت افغانستان با امنیت 
جهانی، قرارداد اجتماعی- سیاسی افغانستان با جامعه  جهانی 
باید میکانیزم های عملی برای نهادینه شدن ثبات افغانستان را 

تبین کند. چنین قراردادی مبتنی بر دو اصل خواهد بود:
1. تعهد بلند مدت و عملی جامعه جهانی؛

2. اصل مسوولیت پذیری و حسابدهی.
متعدد داخلی و  به عمق مشکالت و شکاف های  با توجه   
منطقه ای، افغانستان به کمک های بلند مدت و موثر جامعه ی 
جهانی در عرصه های گوناگون نیاز دارد. بنابر یک تخمین 
بانک جهانی در سال 2002، بازسازی افغانستان نیازمند 250 
ده سال  در  که  در صورتی  می باشد.  امریکایی  دالر  میلیارد 
اخیر کمتر از ده درصد از این مبلغ در بازسازی افغانستان به 

مصرف رسیده است.
 همچنین ، مطابق یک تخمین و محاسبه اخیر بانک جهانی، 
مستقیم  کمک  دالر  ده میلیارد   اقل  حد  نیازمند  افغانستان 
می باشد.   2024-2014 سال های  بین  سال  در  جامعه جهانی 
قرارداد اجتماعی بین افغاسنتان و جامعه جهانی باید تعهدات 
این کمک ها  برای تضمین  میکانیزم های عملی  مشخص و 
ایجاد کند. اصل مهم دیگر ، همانان اصل مسوولیت پذیری 
مشترک بین افغانستان و جامعه جهانی می باشد، متاسفانه،  هم 
فرار  مسوولیت خود  قبول  از  جامعه جهانی  هم  و  افغانستان 
نموده و بار تمام مشکالت و اشتباهات را به یکدیگر محول 

می کنند.
باید حوزه ی صالحیت ها  مشترک  مسوولیت پذیری  اصل   
و مسوولیت های مشترک دو طرف را تبین نموده و شامل 

راهکار های عملی برای حسابدهی متقابل باشد.
پروسه انتقال مسوولیت ها و افغانیزه کردن، شمشیر دو لبه  ای 
قبول مسوولیت های  از  را  است که می تواند جامعه جهانی 
بر  را  مسوولیت  ها  تمام  بار  و  نموده  رها  خود  مشخص 
شانه های افغانستان منتقل کند. پروسه انتقال و افغانیزه کردن 
همراه  و  مکمل  مشترک  مسوولیت پذیری  گفتمان  با  باید 

گردد.
نتیجهگیری

 سه دهه جنگ و خشونت و دخالت های بیرون، افغانستان 
است.  داده  قرار  استراتژیک  انتخاب  و  بر یک دوراهی  را 
توانایی افغانستان برای انتخاب درست مسیر و مقصد خود 
مستلزم تالش های مشترک بین االفغانی، منطقه ای و جهانی 

می باشد.
هویت  تعریف  باز  دولتی،  نهاد های  بازسازی  و  نوسازی   
ملی افغانستان در قرن 21 و جایگاه این کشور در مناسبات 
نقش  است.  افغان ها  اصلی  مسوولیت  جهانی،  و  منطقه  ای 
یک  تنها  افغانستان  جهانی  و  منطقه ای  شرکای  و  دوستان 
نقش کمکی و تشویقی خواهد بود. علی رغم پیچیده بودن 
انتخاب های  اتخاذ  جز  چاره ای  افغانستان  مردم  مشکالت، 
اساسی در مورد خود نخواهند داشت. تاکید صریح قرآن 
فردی  مسوولیت های  قبول  با  تغییر  بودن  مشروط  بر  مبنی 
یاری  انتخاب های  شان  در  را  افغان ها  اجتماعی می تواند  و 

نماید: »ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما  بانفسهم«.
از  یکی  انسان  روح  نیاز های  مورد  در  افالتون  نظریه ی   
دیگر چارچوب های فکری الهام بخش است. این فیلسوف 
نیاز های روح انسان را به سه بخش تقسیم  و متفکر یونانی 

کرده است: نیازهای غریز  ی، اخالقی و نیازهای عقالنی.
تبعیض،  استبداد،  چون  افغانستان  در  موجود  مشکالت   
و  اجتماعی  بی تفاوتی  فساد،  خشونت،   قانون گریزی، 
غلبه ی  ویژه  به  مختلف  عوامل  از  ناشی  مسوولیت گریزی 
غریزه و نیازهای آن بر عقالنیت و اخالق فردی و اجتماعی 
سود  به  باید  رابطه  این  تغییر  جهت  در  راه حل ها  می باشد. 

سیادت اخالق و عقالنیت فردی و اجتماعی باشد.
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امنیتی  و  اجتماعی  مشکالت  و  فشارها  تحت  موارد  از  بسیاری 
مجبور به ترک وظیفه هم شده اند.« 

کشورهای  و  جنگ ساالران  از  »برخی  می دهد:  ادامه  فرا خوان 
مداخله گر خارجی  -مشخصا پاکستان و ایران-  با در اختیارگرفتن 
امور  تبلیغی، سیاست جنگ  طلبانه خود و دخالت در  رسانه های 
داخلی افغانستان را گسترش داده اند و این گونه در کنار طالبان و 
مقامات فاسد دولتی، رسانه های مستقل را محاصره و به سکوت 

وادار می کنند.«
 ترتیب کنندگان این فراخوان، مصرانه می خواهند که به آزارهای 

قضایی – مذهبی و قومی علیه روزنامه نگاران پایان داده شود.
در این فراخوان، از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان کنفرانس 
و  روشن  باید  که  است  شده  خواسته  جهانی  جامعه  و  دوم  بن 
صریح از آزادی، دموکراسی و حقوق مردم افغانستان دفاع کنند. 

وضعیت معارف 
آمار های وزارت معارف افغانستان نشان می دهد که در آستانه بن 

اول، معارف افغانستان وضعیت رقت باری داشت.
در سال 2001  در سراسر افغانستان 3400 مکتب فعال بود که در 
این مکاتب یک میلیون شاگرد را 20 هزار استاد تدریس می کرد 

و حضور دختران در این یک میلیون نفر نزدیک به صفر بود.
افغانستان  در سراسر  مکتب  هزار  در سال جاری، حدود 14  اما 
میلیون و یک صدهزار شاگرد   8 این مکاتب  در  است که  فعال 
که 38 درصدشان را دختران تشکیل می دهند، توسط 175 هزار 

آموزگار آموزش می  بینند.
سطح  که  می گوید  معارف  وزارت  سخنگوی  ایمان،  امان اهلل 

جذب مکاتب در سال جاری به یک میلیون تن رسیده است. 
از  که  دارد  آموزگار  هزار   190 مجموع  در  معارف،  وزارت 
در  می دهد،  تشکیل  مسلکی  معلمان  را  آن  در صد   36 میان  این 
حالی که در ده سال قبل در 20 هزار معلم معارف یک درصدی 

نزدیک به صفر آن معلم مسلکی بود.
در  قبل  ده سال  در  که  بود  این  از  ناشی  مسلکی،  معلم  کمبود   
سراسر افغانستان 4 دارالمعلمین وجود داشت که مجموع فارغان 

ساالنه آن  400 تن بود.
ایمان می گوید که امروز این وزارت  42 دار المعلمین دارد که 
در هر والیت یک دارالمعلمین فعال است و در ضمن 111 باب  
الحاقیه در ولسوالی های دور دست والیات نیز فعالیت می کند که 

این دارالمعلمین ها ساالنه 61 هزار فارغ می دهد.
و  آمدن  میان  به  معارف  وزارت  دست آورد های  از  دیگر  یکی 

رونق گرفتن مکاتب خصوصی است.
در  خصوصی  مکتب  هیچ  قبل،  »ده سال  می دارد:  اظهار  ایمان 
سراسر این کشور وجود نداشت، اما حاال 500 مکتب خصوصی 
در افغانستان فعالیت می کند که یک صد هزار دانش آموز در این 

مکاتب درس می خوانند.«
تن  46هزار  امروز  که  می دهد  نشان  معارف  وزارت  آمار های 

نیروهای امنیتی افغان بتوانند به تنهایی آن ها را مهار کنند.
پایتخت  اسالم آباد،  نزدیکی  در  بن الدن  اسامه  شدن  کشته  با 
بر  از سوی جامعه ی جهانی  فشار  انتظار می رفت که  پاکستان، 
پاکستان برای دستگیری رهبران القاعده و طالبان افزایش یابد و 
پاکستان نیز به این فشارها تن بدهد و دست از حمایت القاعده 
و طالبان بردارد. اما روند تحوالت نشان می دهد که نه فشارها 
بر پاکستان به اندازه ای که انتظار می رفت، بوده است و نه این 
پاکستانی،  دولت مردان  است.  داده  مطلوب  نتیجه ای  فشارها 
هرچند سخن از همکاری در مبارزه با تروریزم می گویند و از 
ائتالف  نیروهای  خروج  به  اما  می گیرند،  باج  جهانی  جامعه ی 
به  القاعده  و  طالبان  گسیل  و  افغانستان  از  تروریزم  با  مبارزه 
افغانستان و از آن راه، به قدرت رساندن دولتی دست نشانده در 
و  افغانستان  دولت  قراردادن  فشار  یا حداقل تحت  و  افغانستان 
وادارکردن آن به تن دادن به خواست های پاکستان دل بسته اند.

روشنی  سیاست  گذشته  ده سال  در  نه تنها  هم  افغانستان  دولت 
در برابر پاکستان و طالبان نداشته است، که در عرصه ی داخلی 
اعتراف  به  سازد.  ثابت  را  خود  کارآیی  است  نتوانسته  هم 
ادارات دولتی وجود دارد و  مقامات دولتی، فساد گسترده در 
و نصب ها  و عزل  نادیده گرفته می شود  قانون  زیادی  مواد  در 
می گیرد.  صورت  روابط  اساس  بر  بل  شایستگی،  اساس  بر  نه 
پارلمان و حکومت در برابر هم قرار دارند و قوای سه گانه در 

حالی  در  استند،  تنظیم  مسلکی  و  تخنیکی  مکتب  باب  در 145 
که ده سال قبل در این بخش 38 انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و 
مسلکی وجود داشت که  1500 شاگرد در این مراکز مصروف 

آموزش بودند.
وزارت معارف در بخش سواد آموزی نیز گام هایی برداشته است 
و سال قبل دو نیم میلیون تن را از کورس های سواد آموزی فارغ 
ساخت، اما مشکل بی سوادی از سال های سال در افغانستان وجود 

داشته و اکنون نیز ده میلیون بی سواد در افغانستان به سر می برد.
باب کورس سواد آموزی وجود  قبل هزار  افغانستان، ده سال  در 
مکتب  باب   89 و  سواد آموزی  کورس  هزار   26 حاال  داشت، 
 600 این کورس ها  فراغت  ظرفیت  که  است  فعال  سواد آموزی 
یک  بی سواد  ده میلیون  رقم  اما  است،  جاری  سال  در  تن  هزار 

چالش بزرگ است.
با وصف پیشرفت ها در این ده سال، چالش ها و کاستی های نیز در 

وزارت معارف افغانستان وجود دارد.
هنوز هم چهار و نیم میلیون کودک که سن مکتب را دارند، از 

رفتن به مکاتب محروم اند.
افغانستان تا هنوز  از میان 14 هزار مکتب 7 هزار آن در سراسر 
محوطه مصوون ندارند و کودکان مکتب در زیر خیمه ها و حتا 

فضای آزاد درس می خوانند.
می سازد  مکتب جدید  یک هزار  ساالنه حدود  معارف،  وزارت 
که در مقایسه با 7 هزار مکتب بدون محوطه و تعمیر رقم کمی 

است.
یکی دیگر از چالش ها نبود امنیت است. در طول ده سال گذشته 
بدامنی ها جان صد ها آموزگار و شاگرد را گرفته است و ده ها 

مکتب را مخالفین دولت سوزانیده  اند. 
تلفات معلمین و  ارقام در مورد  ارایه  از  هرچند وزارت معارف 
کرد،  شده اند، خودداری  سوزانیده  که  مکتب هایی  و  شاگردان 
جریان  در  که  می دهد  نشان  رسانه ها  در  نشر شده  آمار های  اما 
سال 1389 بیش از سه صد نفر از دانش آموزان و معلمان در نقاط 
نزدیک  و  داده اند  از دست  را  افغانستان جان های خود  مختلف 
یا  و  شده  کشیده  آتش  به  مسلح  افراد  سوی  از  مکتب  سی  به 

ساختمان آن تخریب شده است.
ایمان، تاثیرات بد امنی را برشمرده، می گوید: » ما از 412 ولسوالی 
در 200 ولسوالی باالتر از صنف دهم برای اناث نداریم و در 212 
ولسوالی ما اصال معلم مسلکی اناث نداریم که چالش عمده است 

و معارف ما را غیر متوازن ساخته است.«
مسدود  مکتب   500 سراسر کشور  در  نا امنی  اثر  از  او،  گفته  به 
است و  400 هزار شاگردان این مکاتب از رفتن به مکتب محروم 

استند.
حمیرا اکا خیل، نماینده  بلخ در مجلس نمایندگان که پنج سال را 
بوده است در مجموع وضعیت معارف  عضو کمیسیون معارف 
را مثبت ارزیابی کرده می گوید: »یک ارزیابی مثبت از معارف 
مکتب  به  را  دختران شان  می دیدم  که  کسانی  همان  زیرا  دارم، 
دوازدهم  و  یازدهم   صنوف  دختران شان  امروز  نمی ماندند، 

استند.«
است،  هنوز  مشکل هایی  » اما  می افزاید:  سردی  لحن  با  او،  اما 
معلمین مسلکی زن در ولسوالی ها و قریه های دور دست نیستند، 
بیداد  معارف  اهل  بی سرپناهی  ندارند،  مناسب  معاش  معلمین 
به مکتب محروم اند و  از رفتن  افغان  میلیون ها کودک  می کند، 

بدامنی جان ده ها تن از اهل معارف را گرفته است.«


امور همدیگر مداخله می کنند و از تامین عدالت ناتوان اند. مردم 
هم از ناکارآیی دولت و تامین نشدن عدالت ناراضی اند و همین 
نارضایتی، به گفته ی مقامات دولتی، عامل مهم حمایت مردم از 

طالبان شده است.
بدین گونه، دیده می شود که زمینه برای دست یافتن به انتظارات 
دولت افغانستان و جامعه ی جهانی مساعد نیست. تا هنگامی که 
حکومت داری بهبود نیابد، طالبان به صلح تن ندهند و یا سرکوب 
نشوند و حمایت های خارجی از طالبان و دیگر ترویستان پایان 
و خروج  افغانستان  به دولت  مسئولیت ها  انتقال  پروسه ی  نیابد، 
امنیت،  تامین  به  نه تنها  کشور،  از  بین المللی  ایتالف  نیروهای 
افغانستان نخواهد انجامید، بلکه زمینه  عدالت و حاکمیت ملی 
را برای مداخله ی حامیان تروریسم در افغانستان مساعد خواهد 
ساخت و افغانستان را با خطر ادامه ی جنگ و تبدیل شدن آن به 

جنگ های داخلی روبه رو خواهد ساخت.
تصامیم  به  بن  کنفرانس  در  جهانی  جامعه ی  می رفت  انتظار 
روشن و عملی در مورد آینده ی افغانستان و منطقه دست یابد و 
نگرانی های موجود را درنظر بگیرد. اما شرکت نکردن پاکستان 
-که متهم اصلی ناامنی در افغانستان و منطقه شناخته می شود- 
در کنفرانس، تصمیم گیری در مورد قطع حمایت از تروریستان 
و  انتقال  پروسه ی  منطقه ای،  همکاری های  صلح،  پروسه ی  و 
از 2014  پس  افغانستان  با  جامعه ی جهانی  ادامه  ی کمک های 

را دشوار ساخته است.
به  یافتن  دست  زمینه های  درنظرداشت  با  کنونی،  وضعیت  در 
افغانستان و جامعه ی جهانی و شرکت نکردن  انتظارات دولت 
دولت  انتظارات  همه ی  نمی تواند  بن،  کنفرانس  در  پاکستان 
افغانستان و جامعه ی جهانی از این کنفرانس را برآورد. انتظاری 
که می توان از کنفرانس داشت این است که در این کنفرانس 
دولت افغانستان آمادگی اش را برای بهبود حکومت داری نشان 
دهد و جامعه ی جهانی هم به مردم افغانستان و دولت های حامی 
وانخواهد  خود  حال  به  را  افغانستان  که  دهد  نشان  تروریسم 

گذاشت.


بر  رده بندی  در  کشور  دو  این  ماندن  عقب  در  را  مسوولیت 
فعالیت  گروگان گیری،  و  انتحاری  عملیات  و  دارند  عهده 

روزنامه نگاری را بیش از پیش دشوار کرده است. 
به  افغانستان  در  از دست اندر  کاران عرصه های رسانه  ای  شماری 
ایجاد اصالحات  برای  افغانستان  در  بیان  باور اند که آزادی  این 

تاثیر نداشته است.
»شکی  می گوید:  رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل 
و  اصالحات  به  اثر گذاری  اما  داریم،  بیان  آزادی  ما  که  نیست 
ریفورم نداریم. این نشانه ی عدم نهادینه شدن آزادی بیان است.«

عضویت  کسب  از  پیش  که  مجلس  اول  منشی  بهزاد،  احمد 
»دولت  گفت:  می کرد،  روزنامه نگاری  نمایندگان،  مجلس 
توجه خاصی  رسانه ها  اطالع رسانی  و جریان  انتقادها  به  تاکنون 
نکرده و از همین رو، فعالیت رسانه های آزاد در این کشور جنبه 

نمایشی به خود گرفته است.« 
این  به  افغانستان  در  رسانه  ای  نهاد های  مسووالن  از  شماری  اما 
رفته  باال  خیلی  رسانه ها  به  نسبت  مردم  اعتماد  که  هستند  عقیده 

است.
که  می گوید  کابل،  در  انترنیوز  موسسه  رییس  میکتور،  جن 
و  داشته  خوبی  رشد  اخیر  سال  چند  طی  افغانستان  رسانه های 
اکنون هفتاد و شش درصد مردم این کشور باالی رسانه ها اعتماد 

دارند. 
خانم میکتور که در مراسم افتتاح یک تشکل خبرنگاری به تاریخ 
بیست و هفتم اکتوبر در کابل صحبت می کرد، گفت: »رسانه های 
افغانستان رشد بسیار کرده و براساس یک ارزیابی، هفتاد و شش 
درصد مردم به رسانه ها اعتماد دارند که یک رابطه ی خوبی میان 

مردم و دولت است.«
بدون  گزارشگران  جانب  از  که  فراخوان  یک  در  حال،  این  با 
انتشار  افغانستان  در  خبرنگاران  حقوق  مدافع  نهاد های  و  مرز 
اقدامات غیر  »بیشترین موارد خشونت و  یافته، گفته شده است: 
و  است  شده  انجام  هلمند  و  هرات  کابل،  والیات  در  قانونی 
برخی از والیات در جنوب و شرق کشور همچنان مناطق سیاه 
مانع  طالبان  سوی  از  مناطق  این  کنترول  و  استند  اطالع رسانی 

هر گونه اطالع رسانی مستقل است.«
به  را  کرزی  حامد  جمهور  رییس  حالی که  در  خوان،   فرا 
آزادی  به  کسانی که  و  واپس گرایان  مشورت های  ترجیح دهی 
برابر  باور ندارند، متهم می کند، سکوت رییس جمهور در  بیان 
اعالم مواضع این نهادها و گروه ها و تعرض آنها به آزادی بیان و 

رسانه ها را پرسش برانگیز و نگران کننده می خواند.
در  زن  خبرنگاران  وضعیت  از  تاسف  ابراز  با  فرا خوان،  این 
زن  خبرنگاران  طالبان  غزنی،  یا  کندز  »در  می افزاید:  افغانستان 
نیروی  کابل  در  کرده اند،  نابود  را  زنان  رسانه های  و  تهدید  را 
انجام وظیفه  بار خبرنگاران زن را در هنگام  امنیت ملی چندین 
در  زن  خبرنگاران  و  کرده اند  کوب  و  لت  خود  اطالع رسانی 

به  آن ها  سرکوب  یا  و  طالبان  با  صلح  توافق  به  رسیدن   .1
نیروهای  خروج  از  پس  افغان،  امنیتی  نیروهای  که  اندازه ای 
ائتالف بین المللی مبارزه با تروریزم، بتوانند آن ها را مهار کنند؛

دیگر  و  طالبان  پناه گاهی  و  آموزش گاه ها  بردن  میان  از   .2
حامی  دولت های  وادارکردن  یا  دادن،  قناعت  یا  و  تروریستان 

آن ها که از آموزش و پناه دادن به آن ها دست بردارند؛
3. بهبود حکومت داری در افغانستان، تا دولت افغانستان توانایی 
مدیریت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان را پس از خروج 

نیروهای ائتالف بین المللی مبارزه با تروریزم از افغانستان بیابد.
چشم انداز رسیدن به توافق صلح با طالبان مبهم است. تالش های 
افغانستان و جامعه ی جهانی، در چند سال گذشته، در این راستا 
و  طالبان  که  می نماید  چنین  بل  است،  نرسیده  جایی  به  نه تنها 
را  افغانستان و جامعه ی جهانی  دولت های حامی آن ها، دولت 
پاکستان خود  کویته ی  از  دکانداری  باری،  گرفته اند.  بازی  به 
را نماینده ی طالب معرفی می کند و بار دیگر نماینده ی طالب 
رییس شورای عالی صلح افغانستان را هدف قرار می دهد. هرچند 
می گویند  تروریزم  با  مبارزه  ایتالف  و  افغان  دولتی  مقام های 
عملیات های  اجرای  اما  ندارند،  را  گذشته  توانایی  طالبان  که 
به ویژه  افغانستان،  شهرهای  در  طالبان  توسط  سازماندهی شده  
کابل، نشانگر آن است که آن ها هنوز توانایی به چالش کشاندن 
که  نشده اند  سرکوب  اندازه ای  به  و  دارند  را  افغانستان  امنیت 

بخش های  در  را  فرود هایی  و  فراز  گذشته  ده سال  در  افغانستان 
این  در  که  است  سپری کرده  اجتماعی خویش  مختلف حیات 
میان معارف و رسانه ها در افغانستان پیشرفت های خوبی را تجربه 

کرده اند.
به  نزدیک  این سو،  به   2001 سال  از  نشر شده،  آمار های  مطابق 
نه صد رسانه تصویری، صوتی و چاپی از سوی وزارت اطالعات 
تاریخ  طول  در  که  گرفته اند  فعالیت  جواز  افغانستان  فرهنگ  و 
افغانستان هیچ گاهی به این تعداد رسانه و خبرنگار وجود نداشته 

است.  
هم  است،  شده  ارایه  »نی«  موسسه  از سوی  که  آماری  براساس 
اکنون در کشور150 شبکه رادیویی، 52 شبکه تلویزیونی و 177 
رسانه چاپی شامل روزنامه، هفته نامه و ماه نامه نشرات دارند. اما به 
گفته ی مسووالن موسسه »نی«، 323 رسانه چاپی که جواز فعالیت 
دریافت کرده اند، بدلیل نداشتن منابع تمویل پس از مدتی نشرات 

دوباره تعطیل شده اند.
 براساس این ارقام، در سراسر کشور 58 رسانه دولتی  نیز فعالیت 

دارند. 
اما با آن هم، کار خبرنگاران در افغانستان خالی از خطر نیست 
و در ده سال گذشته در کنار رشد کمی و کیفی رسانه ها، بار ها 
مواردی جان  در  و  قرار گرفته  مورد خشونت  افغان  خبرنگاران 

باخته اند.
براساس آماری که از سوی دیده بان رسانه ها در مورد خشونت 
این سو،  28  به  از سال 2001  است،  ارایه شده  علیه خبرنگاران 
خبرنگار در افغانستان کشته، 20 تن دیگر زخمی و همچنین 28 

تن اختطاف شده اند. 
دیده بان رسانه ها که همه ساله موارد خشونت علیه خبرنگاران را 
موارد  اصلی  عامالن  می گوید  می دهد،  و گزارش  می کند  ثبت 
قتل و زخمی کردن و اختطاف خبرنگاران، گروه شورشی طالبان 

و دیگر گروه های مسلح ناشناس بوده اند. 
همچنین این سازمان می گوید که از سال 2001 به این سو، 60 تن 
از خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی برای 
مدت کوتاه و طوالنی بازداشت شده و 65 تن دیگر مورد لت و 

کوب قرار گرفته  و بیش از 100 تن دیگر تهدید شده اند.
 دیده بان رسانه ها می گوید، اکثر موارد خشونت علیه خبرنگاران 
و  مسووالن  سوی  از  کردن،  زخمی  و  اختطاف  قتل،  از  بجز 

نهادهای دولتی اعمال شده است. 
خشونت  دوسیه های  زمانی که  نهاد،  این  مسووالن  گفته  به 
نگرفت،  قرار  رسیدگی  مورد  دولت  سوی  از  خبرنگاران  علیه 
خبرنگاران دست به سانسور زده و تالش کردند تا خود را دچار 

مشکل نسازند.
از  که  در جهان  مطبوعات  آزادی  ساالنه ی  رده بندی  نهمین  در 
»رده  افغانستان  است،  منتشر شده  مرز  بدون  جانب گزارشگران 

147« و پاکستان »رده 151« را بخود اختصاص داده اند.
این رده بندی گفته است که گروه های مسلح اسالمی، اصلی ترین 

و جامعه ی  افغانستان  می شود.  برگزار  امروز  دوم  بن  کنفرانس 
این که  این کنفرانس تاکید می کنند.  به اهمیت  جهانی، هردو، 
در کنفرانس چه خواهد گذشت و کنفرانس چه بیرون خواهد 
اکنون  تا  آن چه  پرتو  در  اما  فردا مشخص خواهد شد.  تا  داد، 
مشخص شده است، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا 
انتظارات افغانستان و جامعه ی جهانی از این کنفرانس برآورده 
داشت  کنفرانس  این  از  می توان  که  انتظاری  و  شد؟  خواهد 

چیست؟
نخست باید دید که افغانستان و جامعه ی جهانی از این کنفرانس 
چند  از  دوم  بن  کنفرانس  مورد  در  گفتگوها  می خواهند.  چه 
ماه پیش آغاز شد. نشست های متعددی برای آمادگی و ایجاد 
کنفرانس  آجندای  و  شد.  برگزار  کنفرانس  کاری  گروه های 
همکاری های  صلح،  پروسه ی  انتقال،  پروسه ی  شد؛  تعیین 
منطقه ای و ادامه همکاری های جامعه ی جهانی با افغانستان پس 
از 2014 –پس از پایان پروسه ی انتقال. اگر آجندای کنفرانس 
را بررسی کنیم، درمی یابیم که این آجندا، براساس خواست های 

دولت افغانستان و جامعه ی جهانی آماده شده است.
مبارزه  در  ناکارآیی  به  متهم  یک سو  از  که  افغانستان  دولت 
مسوولیت های  گرفتن  عهده  به  و  تروریستان  دیگر  و  طالبان  با 
ایتالف  نیروهای  خروج  نگران  دیگر  سوی  از  و  است  امنیتی 
جامعه ی  کمک های  کاهش  و  تروریزم  با  مبارزه  بین المللی 
دهد  نشان  یک سو  از  دارد  تالش  است؛  افغانستان  به  جهانی 
و  دارد،  را  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  عهده  به  آمادگی  که 
ادامه ی  برای  را  جهانی  جامعه ی  روشن  تعهدات  سو  دیگر  از 
کمک به افغانستان، حمایت از پروسه ی صلح و تنها نگذاشتن 
کشور در مبارزه با تروریزم بگیرد. جامعه ی جهانی، اما در پی 
آن است که در این کنفرانس برای بیرون کشیدن آبرومندانه ی 
و  افغانستان  از  تروریزم  با  مبارزه  بین المللی  ایتالف  نیروهای 
سپردن مسوولیت ها به دولت افغانستان زمینه سازی کند و از بار 

سنگین جنگ در افغانستان بکاهد.
جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  دولت  انتظارات  شدن  برآورده 

نیازمند زمینه هایی است که می توان آن را چنین برشمرد:

معارف و رسانه ها از بن اول تا بن دوم
 صدیق ذلیق

دامنه انتظارات 
 از کنفرانس بن دوم 

 جواد رها

امروز دومین کنفرانس بن، بعد از حدود ده سال در شهر بن کشور آلمان 
در ارتباط به مسایل افغانستان برگزار می شود.
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افت و خیزهای حکومت داری در کندز
از بن اول تا بن دوم

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1290    دو  شنبه 14 قوس 1390    

زمان  در  بارها،  که  کراچی رانی ست  قیام الدین، 
را  حکومت طالبان، مسیر چوک مرکزی شهر کندز 
در  ترافیکی  ازدحام  دلیل  به  حاال  ولی  بود،  پیموده 
چهارراهی  به  را  اسبکی اش  کراچی  نمی تواند  شهر، 

مرکزی شهر کندز براند.
شهر  مرکزی  چوک  از  من  »وقتی  می گوید:  او 
چوک  از  سرعت  با  طالبان  داتسن های  می گذشتم، 
به رویم خاک های جاده ی تکه تکه را  می گذشتند و 
به  ندارد  اجازه  من  کراچی  امروز  اما  می کردند،  باد 
روی جاده ی قیرریزی شده مرکز شهر برود، به خاطر 
به  کسی  دیگر  و  شده اند  ازدحام  پر  جاده ها  که  این 
خاک  آن  دیگر  چون  نمی کند،  خاک باد  من  روی 

فراوان از آن جاده گم شده است.«
پس از ایجاد اداره ی موقت بر بنیاد توافقات کنفرانس 
توسعه ی  نگاه   از  پیوسته  کندز  امروز  تا  نخست  بن 
اما موجودیت  بوده است،  انکشاف  خدمات در حال 
و  خودسری ها  کندز،  دولتی  اداره های  در  فساد 
از موارد مورد  ارایه ی خدمات دولتی  ناگواری ها در 

انتقاد در این والیت است.
برخی از شهروندان کندز می گویند که همان گونه که 
کارهای خوب )توسعه ای و ساخت جاده ها( در کندز 
نیز گسترش  پیمانه، فساد  به همان  یافته است،  افزایش 
رسیدگی  مردم  مشکل های  به  آن قدر  و  یافته است 

نشده است. 
کارهایی  در  اگر  که  باور اند  این  به  آنان  حال  این  با 
می بود،  کم  اندازه ای  به  فساد  گرفته،  صورت  که 
اثرگذاری آن بر جامعه و اعتبار و ثبات کشور بیشتر 

بود.
به این باور هستند که امکاناتی که  آگاهان در کندز 
پس از کنفرانس بن در اختیار حکومت افغانستان قرار 
به  باید چهره ی کشور  که  بود  اندازه ای  به  داده شد، 

در آستانه برگزاری کنفرانس بن دوم در آلمان، زنان 
تن  معامالتی  به  نباید  جهانی  جامعه  می گویند  افغان 
ازدست  و  زنان  پای مال شدن حقوق  که سبب  دهد 
رفتن دست آوردهایی شود که زنان افغان در ده سال 

گذشته به دست آورده اند. 
برگزار  دوشنبه  روز  است  قرار  دوم،  بن  کنفرانس 
شود و در آن وزیران خارجه 90 کشور جهان و 20 

سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. 
در همین حال، زنان افغان می گویند که در باره آینده 
نگرانند، زیرا حمایت جهانی از افغانستان - در ده سال 
با  مصالحه  پروسه  و  یافت  خواهد  کاهش   - آینده 
طالبان نیز سبب برگشت زنان به کنج خانه ها خواهد 

شد. 
پارلمان و  نماینده والیت غزنی در  شاه گل رضایی، 
یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس بن، روز گذشته، 
در گفتگو با 8صبح، گفت که دو بحث بیشتر منجر 
انتقال  افغان شده است، یکی پروسه  به نگرانی زنان 
دیگر  و  افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 

مصالحه با طالبان است. 
موارد  این  در  افغان  »زنان  می گوید:  رضایی  خانم 
انتقال  بحث  که  نگرانند  آنها  دارند.  نگرانی هایی 
تنها برسر انتقال مسایل نظامی  نباشد، بلکه این انتقال 

گونه ی کلی و بنیادی دگرگون می شد.
در  مدنی  نهادهای  اتحادیه ی  رییس  رسولی،  عبداهلل 
بن  کنفرانس  از  پس  حکومت داری  باره ی  در  کندز، 
بن  کنفرانس  از  »بعد  می گوید:  کندز  والیت  در  اول 
صورت  مختلف  عرصه های  در  دوباره سازی  اول، 
حکومت داری  برای  بهتر  دستگاه های  گرفته است، 
کارکنان  امتیازات  و  ُرتُب  سیستم  مانند  شد،  پی ریزی 
دولتی، اصالحات اداری، پالن استخدام کادرهای جوان 

و مسلکی برای پیشبرد دم و دستگاه حکومت داری.«
آقای رسولی در ادامه می افزاید که اما کارهایی که باید 
می شد، به گونه ی کامل و دل خواه و برابر با امکاناتی 

که در اختیار بود، انجام نشده  است.
او می گوید: »نسبت به امکانات بی شایبه و سترگی که 
در  شد،  سرازیر  افغانستان  به  جهانی  جامعه ی  توسط 
سال های پس از کنفرانس بن اول، دست آوردها خیلی 

کم بودند.«
فرایند های  تطبیق  عدم  در  را  کار  بنیادی  دشواری  او 
ایجاد  و  خوب  حکومت داری  برای  نوین  تهیه شده ی 
یک دولت کارا دانسته، می گوید که به باور من، فساد 
دولت  باالیی  رده های  در  مالی  و  اداری  حد  از  بیش 

عبداهلل رسولی، رییس اتحادیه ی نهادهای مدنی در کندز، در باره ی 
حکومت داری پس از کنفرانس بن اول در والیت کندز می گوید: »بعد از کنفرانس 
بن اول، دوباره سازی در عرصه های مختلف صورت گرفته است، دستگاه های بهتر 
برای حکومت داری پی ریزی شد، مانند سیستم ُرُتب و امتیازات کارکنان دولتی، 
اصالحات اداری، پالن استخدام کادرهای جوان و مسلکی برای پیشبرد دم و 

دستگاه حکومت داری.«

شامل تمام دست آوردهایی باشد که در ده سال گذشته 
به دست آمده است.« 

می خواهند  افغانستان  زنان  می گوید  رضایی  خانم 
به  زنان  و  نشوند  فراموش  عدالت  انتقال  از  پس  تا 
باشند.  داشته  دسترستی  نیز  خوب  حکومت داری 
موارد  در  افغان  زنان  گذشته،  ده سال  در  او،  گفته  به 

است. 
خاطر  رضایت  برای  هنوز  که  می شود  دیده  همچنان 
بسیاری ها و به نام سهم دادن اقوام در حکومت، افراد نا 
به کار و نابخرد بی شماری را که مهره های مافیایی آن ها 
و  می شوند  در حکومت گماشته  دارند،  در چنگال  را 

این خود مشکل بزرگی است.
ناشی  ناچاری ها و مجبوریت های  را در  این مشکل  او 
باعث می شود  ناامنی  و می گوید که  ناامنی می داند  از 
که این مشکل هر روز بزرگ تر شود و افرادی هم که 
به اساس شناخت و روابط خویشی، قومی، سازمانی و 
اقتصادی بدون  در نظرگرفتن شایستگی و مسلک هرکه 
و  می کنند  مقرر  بخواهد  دل شان  که  پستی  هر  در  را 

حکومت داری را بد می سازند.
با این حال، سران حکومتی والیت در کندز کارهایی را 
که در زمینه ی حکومت داری خوب در کندز صورت 
و  می کنند  عنوان  بی پیشینه  و  ارزشمند  گرفته است، 
خوب،  حکومت داری  در  کندز  والیت  که  می گویند 

بهتر از دیگر والیت های کشور است.
حکومت  خدمات  عرضه ی  که  می گویند  آنان 
گونه ی  به  بن،  کنفرانس  از  پس  شهروندان  به 

رضایت بخشی پا به پیش نهاده است.
والیت  مقام  دفتر  رییس  مسوول،  اسماعیل  محمد 
»پس  گفت:  8صبح  روزنامه ی  با  گفتگو  در  کندز 
که  شد  داده  تحویل  ما  به  افغانستانی  بن،  کنفرانس  از 
و  نداشت  و هیچ چیزی  بود  رفته  تاراج  به  همه چیز آن 
به  که  حکومت داری  زمینه ی  در  دست آورد  همه  این 
پس  که  است  کارهایی  از  برخاسته  آمده است،  میان 

قانون  زیرا  بوده اند،  مواجه  چالش هایی  با  مختلف 
بسیار  قانونی  حاکمیت  اما  داشته  وجود  افغانستان  در 
ضعیف بوده است. به باور خانم رضایی، در اثر عدم 
بیشتر  افغانستان  زنان  قانون،  حاکمیت  عدم  و  تطبیق 
متضرر شده اند. به باور خانم رضایی، در صورتی که 
زنان  برای  انتقال  پیامد  نشود،  گرفته  نظر  در  عدالت 

افغان منفی خواهد بود. 
از سوی دیگر، خانم رضایی می گوید: »در ارتباط به 
مصالحه با طالبان نگرانی های بسیار جدی وجود دارد. 
از جمله این که ارزش های قانون اساسی و ارزش های 
در  زنان  چندساله  دست آوردهای  و  بشر  حقوق 

افغانستان به معامله گرفته نشود.« 
مصالحه  که  میزانی  همان  »به  افزود:  رضایی  خانم 
تعریف  و  زنان  جایگاه  از  واضح  تعریف  است،  مهم 
واضح از مسایل حقوق بشری و دسترسی به عدالت نیز 

اهمیت خود را دارد.«
زنان  مشخص  دیدگاه  می گوید  پارلمان  نماینده  این 
که  است  این  طالبان  با  مصالحه  به  ارتباط  در  افغان 
مذاکره با طالبان باید روشن باشد، طرف مذاکره باید 
مشخص باشد، مذاکره باید بسیار صریح و واضح باشد 
افغانستان  به  که  بهای صلحی  که  باشد  روشن  باید  و 

می آید چه چیزی می تواند باشد. 
قرار است در کنفرانس بن دوم، جهان - یک بار دیگر 
تعهد  نیز  آینده  ده سال  در  افغانستان  از  حمایت  به   -

و  حکومت  زمینه سازی های  توسط  بن  کنفرانس  از 
همکاری نهادهای بین المللی صورت گرفته است.«

او می گوید: »اینک 75 درصد اداره های والیت کندز 
زیر پوشش اصالحات قرار گرفته اند.«

توسط  اجتماعی  خدمت  عرضه ی  زمینه ی  در  او 
در  ما  بن،  کنفرانس  از  »پیش  می افزاید:  حکومت 
کندز 8 کلینیک و یک شفاخانه داشتیم، که اینک 63 
کلینیک داریم و شمار شفاخانه ها به 3 باب رسیده است، 
پیش از کنفرانس بن، در کندز40 مکتب داشتیم، امروز 
440 مکتب داریم و عرضه ی خدمات اجتماعی خوب 
توسط حکومت ، نمونه ی برجسته ای از حکومت داری 

خوب در کندز است.«
کندز،  والیت  دفتر  رییس  گفته ی  به  ویژه،  گونه ی  به 
اخیر،  سال  دو  جریان  در  کندز،  در  حکومت داری 

پاسخ گو تر از دیگر والیت ها بوده است.
او در این مورد گفت: »رییسان اداره های والیت کندز 
رسانه ها،  و  والیتی  شورای  نمایند گان  شهروندان،  به 
برنامه های  قبال کارکردهای شان پاسخگو هستند و  در 
ربع وار  کندز،  والیت  مسوول  مقام های  حساب دهی 

ادامه دارد.«
ناگواری هایی  کندز  شهروندان  باور  به  همه،  این  با 
که  اند  چالش های  بوروکراسی  و  اداری  فساد  چون 
خانه  کندز  در  حکومتداری  بدنه ی  در  مکروب  مثل 

کرده اند.
شهر  مکتب های  از  یکی  در  آموزگار  عزیزی،  حسینا 
کندز می گوید که اگر فساد در جریان ده سال گذشته 
وجود نمی داشت، حکومت داری در کندز، به گونه ی 
خوب تر از این به پیش می رفت، پس باید در راه مبارزه 

با فساد قدم های محکمتری برداشته شود.

به فقر  باید  این تعهد  کند. خانم رضایی می گوید در 
اقتصادی افغان ها توجه کافی صورت گیرد. 

وجود  افغانستان  در  فقر  که  زمانی  »تا  می گوید:  او 
بود.«  پدیده خواهند  این  قربانی  نیز  زنان  باشد،  داشته 
آینده  نظام  در  زنان  مشارکت  خانم رضایی،  گفته  به 
افغانستان نیز باید تضمین و مشخص شود. او می گوید 
یکی از نگرانی ها این است که افغانستان یک بار دیگر 
نباید  افغان  زنان  نظر  از  حالی  در  برگردد،  به گذشته 
بر  بیشتر  باید  بلکه  باشد  مطرح  گذشته  به  برگشت 
صورت  تاکید  زنان  حقوق  و  دموکراسی  از  حمایت 

گیرد. 
در همین حال، شماری از فعاالن حقوق زن نیز از زنانی 
که در کنفرانس بن شرکت می کنند، می خواهند تا از 
حقوق  عرصه  در  گذشته  ده سال  در  که  ارزش هایی 

زنان به وجود آمده است، دفاع کنند. 
زنان  حقوق  بخش  هماهنگ کننده  سلطانی،  لطیفه 
می گوید  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در 
تنها در کنفرانس بن دوم بر حفظ دست آوردهای  نه 
جدیدی  تعهدات  بلکه  شود،  تاکید  گذشته  ده سال 
گیرد  نیز صورت  زنان  موقف  تقویت  راستای  در  نیز 
معامالت سیاسی  قربانی  افغان، یک بار دیگر،  زنان  تا 

نشوند. 
خانم سلطانی می گوید: »تالش شود تا نقش زنان در 
مصالحه، بازسازی و امنیت برجسته شود، چون بحث 
زنان،  حضور  بدون  بازسازی،  روند  ادامه  و  توسعه 

ممکن نیست.« 
پیکر  نیمی  از  عنوان  به  زنان  سلطانی،  خانم  باور  به 
داشته  زیادی   - آینده کشور سهم  در  باید  افغانستان، 
باشند. او می گوید تعهداتی که در رابطه به حقوق بشر، 
باید جنبه  دموکراسی و حقوق زن صورت می گیرد، 

عملی پیدا کند.
تا  نیست  طالبان، گروه سیاسی  باور خانم سلطانی،  به 
ادغام گردند،  یا در حکومت  و  آنها مصالحه شود  با 
مخالف  که  دارد  ایدیولوژیک  ریشه  گروه  این  بلکه 

دموکراسی، حقوق زنان و قانون اساسی می باشد. 

 نورالعین – کندز

 حکیمی

شاه گل رضایی از اشتراک کنندگان در نشست بن:

مشارکت زنان
در نظام آینده افغانستان تضمین شود
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

كميسيون  ساالنه  فعاليت هاي  گزارش  در 
مستقل حقوق بشر افغانستان )1389( آمده 
نظارتي  ماموريت  »كميسيون 1661  است: 
را در محالت سلب آزادي انجام داده كه 
از  نفر )55 زن، 379 مرد(  نتيجه، 434  در 
محالت سلب آزادي و نظارت خانه ها آزاد 
آزادشده  اشخاص  از  تن   142 شده اند. 
بودند كه مدت حبس شان تکميل  كساني 
فرمان  با  حقوقي شان  حالت  يا  بود  شده 
آزاد  ولي  بود،  برابر  جمهور  رييس  عفو 
نشده بودند. 129 تن از اشخاص رهاشده، 
تحت  ديگر  نفر   163 و  بودند  توقيفي 
نظارت قرار داشتند، كه اغلب آن ها بدون 
در  و  بودند  شده  بازداشت  قانوني  دليل 
مي بردند.  سر  به  نظارت  و  توقيف  حبس، 
ناظران كميسيون، 1287 ماموريت نظارتي 
بر محالت سلب آزادي و نظارت خانه هاي 
مردان و 374 ماموريت نظارتي بر محالت 
سلب آزادي و نظارت خانه هاي زنان انجام 

دادند.«
سطح  كميسيون،  كارمندان  نظارت  اثر  بر 
افراد  از  درصد   60 معيشتي  تسهيالت 

فقط شش روز زمان نياز بود تا شهربانو بداند 
بافته  كه  خيالتی  همه  خالف  افغانستان  كه 
كه  است  خشکی  كوه های  و  دشت ها  بود، 
جرنگ جرنگ  با  پاكستانی  الری  موترهای 
شبش  تاريک  سکوت  زنجيرهای شان 
در  قريه شان  به  وقتی  می كردند.  طی  را 
مادرش  و  پدر  كه  قريه  ای  رسيدند،  باميان 
و  نموده  سپری  آن  در  را  كودكی های شان 
ترک  را  آنجا  خون  و  جنگ  روز  يک  در 
كرده بودند، قريه خسته بود و می كوشيد تن 

زخمی اش را از ميان خاک و دود بلند كند.
بود  وحشتناكی  خواب  بانو  برای  اين همه 
»يازدهم  نشود:  حقيقت  می كرد  آرزو  كه 
همان.  افغانستان  به  ما  آمدن  و  همان  سپتامبر 
آرزو داشتم كه شاگرد اول كانکور سراسری 
ولی  رييس جمهوری!  هم  بعد  و  شوم  ايران 
اوضاع تغيير كرد و آرزوهای من نيز. من كه 
يک باره  نداشتم،  افغانستان  از  تصوری  هيچ 
به  رو  خاكی  جاده های  و  شهر  خرابه های  با 
با چادری راحت  رو شدم. چادری پوشيدم. 
هستم.  زندان  در  كردم  می  حس  و  نبودم 
وقتی در دل شب، در جاده های خاكی و پر 
گرد و غبار، سفر می كردم، می دانستم كه مرا 
نامعلومی می برند، خطر را از  به سوی آينده 
خرابه هايی كه دود زده بودند حس می كردم. 
به  چيزی  هيچ  كه  می روم  جايی  می دانستم 

اختيار خودم نخواهد بود.«
آغاز  را  باميان  در  روستايی  زندگی  بانو 
در  چون  برود،  مکتب  به  نمی توانست  كرد. 
بود  پسرانه  ليسه  يک  فقط  قريه شان  نزديک 
كه بايد چهار ساعت پياده می پيمود تا به آنجا 
آغاز  افغانستان  در  جديدی  دور  می رسيد. 
شده بود و مردم آهسته آهسته از فرهنگ و 
طالبان  سلطه  و  جنگ  سال های  رويدادهای 
چشمه  فقط  بانو  سال،  دو  می گرفتند.  فاصله 
رفت و با آب زالل درد دل كرد، خاک های 

بهبود  زندانيان  و  توقيفي ها  نظارت،  تحت 
يافت. موارد استفاده از ولچک و زوالنه در 
توقيف خانه ها كاهش يافته و رفتار مسووالن 
و نگهبانان محابس و توقيف خانه ها نسبت به 

گذشته بهتر شد. 
ناظران كميسيون براي دسترسي سلب آزادي 
صحي،  امکانات  كافي،  فضاي  به  شدگان 
صحي،  آشاميدني  آب  تغذيه،  آموزشي، 
ساير  و  كتابخانه  ورزشي،  مکان  تسخين، 
را  متعددي  دادخواهي  جلسات  تسهيالت 
دولتي  مقامات  و  بين المللي  سازمان هاي  با 
از  بسياري  نتيجه  در  كه  است  كرده  برگزار 
اكنون  است.  شده  مرفوع  آن ها  مشکالت 
و  توقيفي ها  محبوسان،  از  زيادي  عده ی 
افراد تحت نظارت، از تسهيالت نسبتا خوبي 
برخوردار شده اند. اين تسهيالت در محالت 
بغالن،  ارزگان،  واليات  آزادي  سلب 
غور،  بلخ،  وردگ،  ميدان  باميان،  بدخشان، 
پل،  سر  دايکندي،  هرات،  لغمان،  ننگرهار، 

پکتيا و خوست فراهم شده است. 
 ،1388 با  مقايسه  در  حاصله  دستاوردهاي 
بر  نظارت  در  افزايش  درصد   43 نمايانگر 

خودش  برای  را  روز  بقيه  و  روبيد  را  خانه 
خيالبافی كرد.

من  شدم  متوجه  تازه  گذشت  كه  سال  »دو 
بی سوادم، هيچ چيزی ندارم و انسان بی ارزشی 
هستم كه هيچ كسی نمی داند كه من هم وجود 
يک  زندگی  بودن  بی معنا  و  تنهايی  من  دارم. 
بعد  انسان را همان زمان خيلی دقيق فهميدم و 
را  خياالتم  و  بخوانم  درس  كه  گرفتم  تصميم 
حقيقت بسازم. البته زندگی ميان قوم و خويش 
به  است،  مشکل  واقعا  روستا  در  خصوص  به 
با يک فرهنگ  بود كه  ما مشکل تر  برای  ويژه 
گرفته  تصميم  من  بوديم.  شده  بزرگ  ديگر 
می خواستم  برگردم،  واقعی ام  زندگی  به  بودم 
اعضای  تالش  خيلی  از  بعد  بخوانم.  درس 
وادار  بودند  سخت گير  خيلی  كه  را  خانواده ام 
همان  در  و  بروم  تا  بدهند  اجازه  من  به  كردم 
ليسه پسرانه، كه نزديک ترين مکتب به قريه ما 
باميان  معارف  رياست  از  بخوانم.  درس  بود، 
اجازه درس خواندن در ليسه ذكور شاه فوالدی 
را پيدا كردم و قرار شد هر دو سال را در يک 

سال بخوانم.«
را  بلندی  كوتل  ساعت  چهار  روز  هر  سادات 
كرد.  می  داشت، طی  وجود  قريه  دو  ميان  كه 
می كرد  تن  به  برفی  لباس  كوتل  كه  روزهايی 
رهنمای  می شدند،  همرنگ  زمين  و  آسمان  و 
و  بی برگ  درخت های  و  گرگان  پای  رد  بانو 
با  بانو  باالخره  و  بود  يخ بسته  ميان رودخانه  بار 
مشکالت فراوان سند صنف دوازده را به دست 
آورد، اما هنوز هم آرزوها و خياالتی داشت كه 
آرامش نمی گذاشت. يک بار ديگر خانواده را 

را  افزايش  درصد   60 و  آزادي  سلب  محالت 
مردان(  درصد   48 زنان،  درصد   12( رهايي  در 
اشخاصي كه به طور غير  قانوني در محالت سلب 

آزادي به سر مي بردند، نشان مي دهد. 
4. 1 دستگيري و توقيف خودسرانه اطفال

از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون   
به  وسيله  اطفال  خودسرانه  توقيف  و  دستگيري 
نگران  هميشه  امنيتي  نيروهاي  يا  قانون  مجريان 
بوده است. نتايج نظارت ها از مراكز سلب آزادي 
كه  اطفالي  متداول،  گونه  به   كه  مي دهد  نشان 
قرار  يا كيفري  از سن مسووليت جزايي  پايين تر 
سلب  ايجاب  كه  اتهاماتي  مبناي  بر  يا  دارند 
يا در مواردي كه خود  نمي كند  را  آنان  آزادي 
طفل قرباني يا متضرر است تحت بازداشت قرار 

داده مي شوند. 
 12( طفل   114 تعداد   ،1389 سال  جريان  در   
توقيف  غيرقانوني  به طور  كه  پسر(  و 102  دختر 
كارمندان  تالش  و  حمايت  اثر  از  بودند،  شده 
از  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 
توقيف رها شدند كه يکي از نمونه هاي توقيف 

غير قانوني اطفال به طور ذيل ارايه مي شود:
بازديدي كه از محبس واليت فراه به عمل  »در 
ولد  موالداد،  نام  به  طفلي  كه  شد  مشاهده  آمد 
محمدصديق كه 17ساله است به مركز اصالح و 
تربيت اطفال انتقال داده نشده و در محبس فراه 
در  مي باشد،  توقيف  تحت  يک جا  زنداني ها  با 
حقوق  مستقل  كميسيون  كارمندان  تالش  نتيجه 
مركز  به  محبس  از  مذكور  طفل  افغانستان،  بشر 
منتقل شده و هم توسط  اطفال  تربيت  اصالح و 
مقامات مربوطه به سارنوال توصيه شده است كه 
از اين پس، از چنين عملي كه در تضاد با قانون 

است اجتناب ورزند.«
ادامه دارد

واداشت تا به او اجازه بدهند برای امتحان كانکور و 
درس خواندن به كابل بيايد.

هنرهای بخش شبانه  دانشکده  توانست در  شهربانو 
دانشگاه كابل قبول شود؛ در حالی كه آرزو داشت 
اما  بخوانم  فزيک  می خواستم  »من  شود:  فزيکدان 
اين رشته در دانشکده های شبانه نبود و من هم هنرها 
را انتخاب كردم و بعد هم رشته سينما را برگزيدم. 
در ايران به سينما خيلی عالقه داشتم اما آنجا برای 
من به عنوان يک مهاجر كه فکر می كردم حتا هويتم 
نفرين شده است، يک رويای بزرگ و محال بود. 
بود،  حتا در عالم خياالت من كه همه چيز ممکن 
اين  از  قبل  به شمار می رفت.  از غيرممکن ها  سينما 
كه نتايج دانشگاه اعالم شود، در كتابی خواندم كه 
اگر انسان بخواهد، می تواند هر كاری را انجام بدهد 
و برای اين منظور بايد آرزوهايش را بنويسد و در 
برابر چشمانش نگهدارد. من هم كاغذی برداشتم و 
نوشتم: بايد در دانشگاه قبول شوم، سينما بخوانم، در 
يکی از مشهورترين شبکه های تلويزيونی كابل كار 
هدف  چند  و  بسازم  فلم  بخوانم،  انگليسی  بگيرم، 
تيم  كه  بود  نگذشته  من  درس  از  هفته  دو  ديگر. 
سريال »بهشت خاموش« به كارگردانی روياسادات 
دختری  سريال،  اول  نقش  برای  تا  آمد  دانشگاه  به 
كرد.  معرفی  برايشان  مرا  استادم  كنند.  استخدام  را 
برای من تصميم گرفتن كمی مشکل بود، خانواده 
سختگير من و بازيگری! درس خواندن در ميان هم 
قريه يی های مان شرم بود، چه رسد به بازيگری؛ اما 
قناعت دادم و كارم را  من پذيرفتم و خانواده ام را 

شروع كردم.«
ادامه دارد

از اين تعاريف گمراه كننده فرهنگ در می گذرم و می پرسم: اهداف سياسی كه 
با طرح مساله فرهنگ در گفتمان حقوق بشر امروز، پی گيری می شود چيست؟ 
در اين نوشتار برآنم كه اصالت تفاوت  های فرهنگی عرضه شده بر ما را، كه به 
سهولت پذيرفته ايم، مورد ترديد قرار دهم و چهار وجه هرگونه مدعای فرهنگ-

 محور را به نقد بکشم. نخست: چه كسی سخنگوی فرهنگ است؟ دوم: مجادله 
فرهنگ سازی  در  مشاركت  درجه  سوم:  دارد؟  جريان  كسی  چه  بنام  فرهنگی 

گروه  های اجتماعی متاثر از رفتار های فرهنگی مورد نظر چقدر است؟ 
چهارم: اصال فرهنگ چيست؟

هنگامی كه نمايندگان )معموال( دولت  های جهان سوم در برابر مداخالت عديده 
اين طور می نمايد كه  برمی خيزند،  فرهنگی  دفاع  به  )معموال( دولت  های غربی 
طرف  های درگير مطابق معمول سرگرم رفع و رجوع اموری هستند كه در حوزه 
از  »حمايت«  در  سازمان يافته  دفاع  وقتی  ولی  است.  مطرح  بين المللی  سياسيات 
اين سوال رخ  باشد،  كار  در  مردان(  و  زنان  موجود  ابقای وضع  )و  زن  منزلت 
می نمايد كه حاصل اين بحث ها چگونه بر وضعيت زنان تاثير خواهد گذاشت. آيا 
رويگردانی از »سنت«، كه امروزه با مخالفت رهبران ملی روبروست، كه مدعی 
سرسخت آن شده اند، رفاه زنان را به خطر می اندازد؟ آيا اقدامات پيشنهادی برای 
رفع سركوب  های فرهنگ -محور جنسيتی، به مثابه همراهی با توطيه و گستاخی 
همان ضوابط  از صافی  اجبارا  بايد  اصالحات جنسيت-محور  آيا  است؟  غرب 
بوروكراتيک ديپلمات های دولتمدار و مامورانی بگذرد كه حد عالقمندی شان 

به اصالحات را مصوبات دولت متبوعه شان تعيين می كند؟
نام فرهنگ لطمه  به  اندازه زنان و  به  از نقض حقوق بشر، هيچ گروه اجتماعی 
نديده است. صرف نظر از اشکال ويژه ای كه فرهنگ در جامعه  های مختلف به 
در  و چه  نمادين  ابعاد  در  مدرن، چه  دولت  در  فرهنگ  مفهوم  می گيرد،  خود 
منظری  از  است.  كرده  محصور  بالواسطه  را  زنان  حيات  آن،  روزمره  واقعيت 
تاريخی، زن همواره به عنوان گنجينه نگاهبان و ناقل فرهنگ تلقی شده است. باز 
توليد اجتماع را زن نمايندگی می كند. زن قاعدتا اولين پاسدار خانواده و نتيجتا 
نخستين زمزمه خوان فرهنگ در گوش كودک است. زنان و دختران از خالل 
پوشش و سلوک خود تجسد مشهود و آسيب پذير رمز  و نماد های فرهنگی اند. 
بعالوه، چون در در تفکيک پرمشکل دو عرصه »خصوصی« و »عمومی« وجود، 
هويت آغازين زن با خانه و خانواده ]يعنی با عرصه خصوصی[ عجين است، در 
عرصه ای كه محل بحث و تصميم گيری در مورد آينده اش می باشد ]يعنی عرصه 

عمومی[، منزلت زن به منزلت موجودی درجه دوم تنزل می يابد.
لحن حمايت گرانه شعار های دولت با برنامه  های ويژه ای كه هم او در منع و مهار 
زنان ترتيب داده در هم آميخته است و، چه با ترغيب و چه با زور ـ در زاد و ولد 
آنان و در شکنجه آنان و با وضع مقررات ويژه، در تحديد آزادی آنان به كار 
گرفته می شود )برايان، دادزی و سکيل1985؛ بونستر-بورتو 1985 ؛ ماما 1989(. 
دولت، پايش كه بيافتد، با ظرافت و هوشمندانه، خود را كنار می كشد. گاه و بيگاه 
به  يهوديان  »بازگشت«  يا  استراليای سفيد«  برای  عام  »دعوت  مهاجرتی  سياست 
اسراييل در كسادی بازار مهاجرت يا بحران ملی، ضميمه ای می شود بر دعوت 
از زنان برای زاد و ولد بيشتر تا مبادا نياز به »هولوكوست جمعيت شناختی« پيش 

آيد )آنتياس و يوال-ديويس 1989، 8(.
ناپذير  اجتناب  فشردگی  و  دبدبه گوش آزار طرفين  و  است كه كبکبه  و چنين 
درخواست  های معافيت به داليل فرهنگی، مشکل گفتگو در اين باب را باز هم 
مشکل تر می كند. توسل به توجيهات فرهنگی در مورد منزلت زنان، قاعدتا حالت 
سراسر  مخاطبان  كردن  آرام  در جهت  منحصرا  و  دارد  پرخاشجويانه  و  دفاعی 
جهان منجمله بدوا رهبران سياسی كشور ها و ديپلمات  های دولتی تدارک شده 

است.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
سياسيات جنسيت و فرهنگ
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لبخند به زندگى و آغاز یک راه 
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متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت
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تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«
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عاشورا پيام روشنى است برای عدالت خواهى و 
مقاومت در برابر بيداد و ستمگری.

از نقض حقوق بشر، هیچ گروه اجتماعی به اندازه زنان و به 
نام فرهنگ لطمه ندیده است. صرف نظر از اشکال ویژه ای 
که فرهنگ در جامعه  های مختلف به خود می گیرد، مفهوم 

فرهنگ در دولت مدرن، چه در ابعاد نمادین و چه در واقعیت 
روزمره آن، حیات زنان را بالواسطه محصور کرده است. از 

منظری تاریخی، زن همواره به عنوان گنجینه نگاهبان و ناقل 
فرهنگ تلقی شده است. باز تولید اجتماع را زن نمایندگی 
می کند. زن قاعدتا اولین پاسدار خانواده و نتیجتا نخستین 

زمزمه خوان فرهنگ در گوش کودک است.

ACKU



مساله ما با پاكستان و جنگ با تروريزم
 نويسنده: ساقي پارسا
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به حمالت  پاکستان، کنفرانس بن دوم را، در واکنش 
هوايي نيروهاي ناتو در شمال پاکستان که سبب کشته 
افغانستان،  نظامي شد، تحريم کرد. حكومت  شدن 24 
به  متقاعد  را  پاکستان  تا  داد  انجام  زيادي  تالش هاي 
نتيجه  اما  کند،  دوم  بن  کنفرانس  در  کردن  شرکت 
نداشت. واکنش پاکستان در برابر حمالت نيروهاي ناتو 
و تحريم کنفرانس بن دوم، غيرمنتظره به نظر نمی رسد. 
طالبان  رژيم  سقوط  از  بعد  ده سال  دوم،  بن  کنفرانس 
جامعه   اقتصادي  و  سياسي  نظامي،  گسترده  حضور  و 
شهر  در  افغانستان،  در  امريكا  رهبري  به  ناتو  و  جهاني 
کنفرانس  در  امنيت  مساله  می شود.  برگزار  آلمان  بن 
متهم  پاکستان  و  دارد  قرار  اولويت  در  همچنان  بن، 
افغانستان است که از طالبان، حزب  ناامني ها در  اصلي 
اسالمي و شبكه ي حقاني حمايت مستقيم کرده امنيت 
و ثبات سياسي را در افغانستان، به چالش کشيده است. 
قرار  بر عليه ترور  پاکستان که خود در جبهه ی جنگ 
که  است  افغانستان  همسايه  کليدي ترين  همزمان  دارد، 
در  سياسي  ثبات  و  امنيت  سرنخ  طالبان  از  حمايت  با 
اين دليل، روابط  به  به دست گرفته است.  افغانستان را 
نشيب  و  فراز  پر   2001 از  بعد  پاکستان  و  افغانستان 
بوده است، اما هيچ گاه رضايت طرفين حاصل نشده و 
اين  اساسي  نيافته است. سوال  پايان  اتهامات دو طرف 
است: نخست، مشكل اساسي ميان افغانستان و پاکستان 
افغانستان  چرا  دوم،  است؟  کدام  آن  ابعاد  و  چيست 
نتوانست در ده سال گذشته، با وجود حمايت هاي جامعه 
گسترش  را  پاکستان  با  دوجانبه  همكاري هاي  جهاني، 
سوم،  کند؟  همكاري  به  متقاعد  را  پاکستان  يا  و  دهد 
ده سال،  مدت  در  پاکستان،  قبال  در  افغانستان  سياست 
در  پاکستان  واکنش  آيا  چهار،  است؟  بوده  چگونه 
برابر امريكا و ناتو و تحريم کنفرانس بن دوم از سوي 

پاکستان امری غيرمنتظره است؟
پس منتظر  بايد  کشور،  دو  ميان  معضل  تحليل  براي 
معضل  شناخت.  درستي  به  را  معضل  اين  تاريخي 
پاکستان  تاسيس  بدو  از  پاکستان،  و  افغانستان  تاريخي 
و  جهان  کشورهاي  توسط  پاکستان  وقتي  شد.  آغاز 
سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شد، افغانستان از 
سرباز  مستقل  کشور  يك  عنوان  به  پاکستان  شناسايي 
همان جا  از   - کشور  دو  ميان   - مناقشه  سنگ بناي  زد. 
افغانستان دو داعيه ي مشخص را عليه  آغاز شد. سپس 
مي خورد:  آب  منشا  يك  از  که  کرد  مطرح  پاکستان 
داعيه  هم  آزاد.  پشتونستان  داعيه  و  سرزميني  داعيه ي 
از  پشتونستان،  داعيه  هم  و  پاکستان  عليه  سرزميني 
طرفی  از  و  بود  مبتنی  نژادي  ناسيوناليزم  بر  يك طرف 
ارضي  تماميت  و  ملي  امنيت  عليه  تهديد جدي  ديگر، 
هنوز  افغانستان  داعيه ها،  همين  مبناي  بر  بود.  پاکستان 
زمان  در  است.  نشناخته  رسميت  به  را  پاکستان  با  مرز 
حكومت هاي  و  داوودخان  دوران  در   - سرد  جنگ 
يا  و  ايتالف  ايجاد يك  پی  در  افغانستان   - کمونيستي 
پشتوانه بزرگ بين المللي و منطقه اي عليه پاکستان شد، 
براي  بزرگ تر  بازي  يك  در چارچوب  را  پاکستان  تا 
را  بازي  اين  افغانستان  ولي  بياورد.  در  زانو  به  هميشه، 
به صورت غم انگيزي باخت. تاجايي که بعد از جنگ 
سرد و تا اکنون، اين پاکستان است که داعيه پشتونستان 

را علم کرده است، اما پشتونستان معكوس. 
بعد از سال 2001، افغانستان و پاکستان باز هم در تنش ها 
و ستيزهاي سخت و دشوار سياسي گير افتادند. پاکستان 
»پشتونستان  استراتژي  از  اعالم ناشده اي  صورت  به 
طالبان  و  برنداشت  دست  افغانستان،  در  معكوس« 
اين  اجرايي  بازوهاي  عنوان  به  را  حقاني  شكبه ي  و 
پيوسته  افغانستان،  در  هند  عليه حضور  نيز  و  استراتژي 
حمايت کرد. حكومت افغانستان به رهبري حامدکرزي 
همان  اساس  بر  را  پاکستان  قبال  در  سياست هايش  نيز، 
جدي  گفتگوهاي  از  و  کرد  استوار  داوودخاني  سنت 
نهايت سياست  به حل مشكل طفره رفت. در  معطوف 
شكايت هاي  و  شكوه  به  پاکستان  برابر  در  افغانستان 

بي نتيجه منتهي شد. 
براي درك بهتر رويكردهاي سياسي افغانستان در قبال 
مورد  را  فرضي  سناريوی  دو  بايستي  حداقل  پاکستان، 
دولت  که  است  اين  اول  سناريوي  داد:  قرار  تحليل 
پاکستان  با  را  افغانستان مي خواهد تمامي مشكالت اش 

دو کشور است. چون به صورت تاريخي، سناريوي دوم 
يا همان سناريوي مرگ يا پيروزي، در کشمكش ميان 
دو کشور، به خاطر شكست همديگر در خصوص مساله 
بنيادگرايي  مرزي عيار شده است. افزون بر آن، مساله 
و منازعه کشمير بسيار مهم و تاثيرگذار است و در کل 
رقابت هند و پاکستان، به عنوان دو قدرت منطقه اي، بر 
اوضاع افغانستان تاثير مي گذارد. اما مشارکت افغانستان 
در اين بازي و حرکت بر خط سياست سنتي به منظور 
شكست استراتژيك پاکستان، خطرناك به نظر مي رسد 
و به صورت تاريخي افغانستان اين بازي را باخته و از آن 
تجربه تلخ دارد. بنابراين، افغانستان در موقعيتي است که 
نخست بايد مشكالت اساسي و مستقيم خود با پاکستان 
را بر اساس »سياست معطوف به حل مساله« عيار کند؛ 
بازي  به »شكست حريف در يك  معطوف  نه سياست 

کالن«.   
را  افغانستان  مرزي  مساله  نيز  ناتو  و  بين المللي  جامعه 
سكوت  آن  مورد  در  کرده،  قبول  »نامساله«  عنوان  به 
دو  ميان  مرزي  نقطه ي  در  امنيت  ولي،  کرده اند. 
گروه هاي  از  پاکستان  حمايت  طرف،  يك  از  کشور 
تروريستي و ستيزهاي سخت و نرم افغانستان و پاکستان 
و از طرف ديگر، مرکز ثقل مشكالت در سياست هاي 
جامعه جهاني و ناتو در افغانستان و منطقه نيز مي باشد. 
خروج شان  از  بعد  که  نگرانند  امريكا  و  جهاني  جامعه 
در 2014 وضعيت امنيت در مرزهاي دو کشور چگونه 
و  مرزي  مسايل  خاطر  به  کشور  دو  اگر  بود؟  خواهد 
کشمكش هاي موجود وارد يك جنگ خونين شوند، 
خصوص  به  بود؟  خواهد  چه  امريكا  و  ناتو  مسووليت 
استراتژيك«  »پيمان  امريكا  با  مي خواهد  افغانستان  که 
داشته و امريكا ملزم به دفاع از افغانستان باشد. بنابراين، 
قبل از هر مساله ديگر، ناتو و امريكا بايد حساسيت در 
در  امريكا  و  ناتو  بنابراين،  کنند.  را درك  مرزي  نقطه 
سال هاي اخير، وارد بعضي از آزمون ها در مرز افغانستان 
و پاکستان شده اند تا ميزان حساسيت جنگي دو کشور 

در مرز جنجالي را اندازه گيري کنند. 
تحريم  بر  مبني  پاکستان  واکنش  تحليل،  اين  مبناي  بر 
کنفرانس بن دوم، غيرمنتظره نيست و پاکستان کشوري 
بر اساس دکترين  است که مفهوم »حاکميت« را دقيقا 
خود  مرزي  مسايل  دربرابر  و  مي کند  درك  وستفاليا 
از  که  است  کشوري  پاکستان  دارد.  خاص  حساسيت 
يك طرف مشكل مرزي با هند دارد و از طرف ديگر 
مرز  است.  نشناخته  رسميت  به  را  مرزش  افغانستان 
نظامي ترين  و  بحراني ترين  کشمير  در  هند  با  پاکستان 
بعضي  اساس  بر  مي رود.  حساب  به  دنيا  منطقه  و  مرز 
در  نظامي  نيروي  هزار  شش صد  حدود  در  هند  منابع، 
کشمير، به صورت آماده باش، دارد. بنابراين، در واکنش 
مطرح  پاکستاني  سربازان  شدن  کشته  تنها  پاکستان 
و  استراتژيك   مساله  پاکستان يك  براي  بلكه،  نيست؛ 
مطرح  »حاکميت«  و  »مرز«  مفهوم  دو  از  جدي  معناي 
افغانستان در گذشته در تالش بود تا حتا  است. دولت 
از عواملی مثل کوچي ها براي عبور و مرور غيرمتعارف 
از مرز استفاده کند موجوديت مرز را زير سوال ببرد و  
ناديده گرفتن  مرز توسط  با تروريزم  سپس در جنگ 
افغانستان خوشايند مي نمود.  براي دولت  امريكا  ناتو و 
از  عبور  سنت  به  نمي تواند   خوش باوري ها  اين  ولي 
يك  براي  حقوقي  مايه ي  دست  فردا  و  انجاميده  مرز 
فراموش  ديگر،  جانب  از  کند.  ايجاد  احتمالي  دعواي 
نكنيم که بعد از 2001 به برکت جنگ با تروريزم بود 
پشتون نشين  مناطق شمال  بر  را  پاکستان حاکميتش  که 
گسترش داد و عمال نيروهاي مسلح اش را به اين مناطق، 
ميان  مرز  بنابراين،  کرد.  اعزام  گسترده  صورت  به 
افغانستان و پاکستان، يك مرز نظامي شده و داغ است. 
ناتو و امريكا، ميزان حساسيت پاکستان نسبت به مرزش 

با افغانستان را دقيق درك مي کنند. 
بن  تا در کنفرانس  پاکستان خواسته است  از  افغانستان 
دوم شرکت کند، ولي با جواب رد مواجه شده است. 
اما کنفرانس بن دوم چه معنايي براي پاکستان مي تواند 
داشته باشد؟ پاکستان مي داند که در بازي هاي منطقه اي 
را  کشور  آن  نمي تواند  هيچ کسي  افغانستان  امنيت  و 
ناديده بگيرد. بنابراين بايد با کمال آرامش خط قرمزهاي 

سياسي اش را به نمايش بگذارد. عالوه برآن، بعد از قتل 
اسامه بن الدن در پاکستان و اعتراف جنراالن امريكايي 
مبني بر حمايت آي اس آي از شبكه هاي ترويستي مثل 
بين المللي مواجه  انتقادات  با  پاکستان  طالبان و حقاني، 
دليل،  اين  به  است.  گرفته  قرار  فشار  تحت  و  شده 
پاکستان دنبال بهانه اي است تا روايت را عوض کرده، 
پاکستان جلب  جايگاه  و  اهميت  به  را  بازيگران  توجه 
با  که  مشكالتی  تمام  با  که  مي داند  نيز  افغانستان  کند. 
پاکستان دارد، حل مسايل بدون در نظرداشت پاکستان 
است  روشن  ديگر،  جانب  از  نمي رسد.  نظر  به  ممكن 
که  است  اين  دوم  بن  کنفرانس  از  افغانستان  توقع  که 
امور  به  تا  شود  فرستاده  پاکستان  به  محكم  پيام  يك 
نيز  نسازد و  امنيت را مختل  افغانستان مداخله نكرده و 
دست از حمايت گروه هاي تروريستي بردارد. خواست 
سياست هاي  اما  است،  بجايی  خواست  افغانستان، 
بايد کار آمد و کم هزينه شود و جرات  افغانستان هم 
گفتگو و حل مسايل با پاکستان را بيابد. سياست »مبارزه 
شكست  سياست  يك  طالبان«  با  گفتگو  و  پاکستان  با 
بود.  بي معنا خواهد  قطعا  از 2014  بعد  و  است  خورده 
و  پاکستان  با  »گفتگو  سياست  بايد  افغانستان  بنابراين، 
مبارزه با طالبان« را در دستور کار خود قرار دهد. براي 
اول  سناريوي  از  ناگزير  افغانستان  سياست،  اين  توفيق 
با  نبرد  پاکستان را در مبارزه و  استفاده کند، همكاري 
تحريم  با  پاکستان  بياورد.  دست  به  طالب،  تروريستان 
کنفرانس بن دوم، نشان داد که از خط قرمزهاي سياسي 
اما  نمي کند.  عقب نشيني  گام  استراتژيك خود يك  و 
اين دولت افغانستان است که در خطر قرار دارد و بايد 
سياست سنتي را در برابر پاکستان کنار گذاشته بر مبناي 

واقعيت ها سياست گذاری کند.
در  پاکستان  با  مشكالت  حل  و  گفتگو  مساله  وقتي 
و  سياست  که  مي شود  مطرح  سوال  اين  مي آيد،  ميان 
خطوط قرمزهاي استراتژيك افغانستان در برابر پاکستان 
چيست؟ آيا افغانستان يك ميكانيزم دقيق و مورد توافق 
به  توجه  با  دارد؟  پاکستان  با  مشكالت  حل  براي  ملي 
مشكل  هيچ گاه  نخست  افغانستان  گذشته،  ده سال 
نه تعريف  نه تعريف کرده است و  پاکستان را  با  خود 
کرده  عرضه  پاکستان  مشكل  از  قانع کننده  و  درست 
است. در ضمن، دولت افغانستان هيچ ميكانيزمي براي 
اين  اما  است.  نداشته  پاکستان  با  جدي  گفتگوي  يك 
حمايت هاي  بدون  افغانستان  که  است  روشن  نيز  نكته 
سازماندهي  به  قادر  خود،  بين المللي  متحدان  سياسي 
براين،  نيست. عالوه  پاکستان  با  يك گفتگوي جدي  
انزواي  که  دارند  اعتراف  نيز  افغانستان  سياست مداران 
بايد  افغانستان  منطقا  پس  نيست.  راه حل  نيز  پاکستان 
تمامي مشكالتش را بر سر ميز مذاکره و گفتگو بگذارد. 
با  تروريزم  مشكل  که  شود  مطرح  انتقاد  اين  شايد  اما 
مرزي  مساله  هرگاه  و  ندارد  ربطي  هيچ  مرزي  مساله 
حل شود باز هم جنگ با تروريزم به آساني به پيروزي 
براي  ولي  است،  درست  تاجايي  انتقاد  اين  نمي رسد. 
کشور،  دو  ميان  مشكالت  کاهش  و  اعتمادسازي 
است.  پاکستان  با  جدي  گفتگوهاي  نيازمند  افغانستان 
مساله اين است که چگونه دو کشور به توافق و تفاهم 
نهايي برسند تا مشترکا تهديد بينادگرايي و تروريزم را 
رفع کنند. تحقيقات نشان مي دهد که گروه هاي شورشي 
و  حكومت ها  براندازي  صدد  در  که  تروريستي  يا  و 
دولت ها بوده اند، بدون کمك ها و پشتوانه هاي خارجي 
کمتر موفقيت داشته اند. تاريخ افغانستان نيز به صورت 
جدي و قاطع اين نظريه را تاييد مي کند. گروه هايي که 
در افغانستان توانستند حكومت هاي مرکزي را سرنگون 
شرايط  در  داشته اند.  خارجي  قوي  پشتوانه هاي  کنند، 
و  حقاني  شبكه ي  اسالمي،  حزب  طالبان،  نيز،  کنوني 
پاکستان  حمايت  بدون  تروريستي،  گروه هاي  ساير 
با  مي تواند  افغانستان  دولت  و  نيستند  جنگ  به  قادر 
اين ميدان  پيروز قطعي  اراده سياسي-نظامي قوي  يك 
حاميان  تا  کند  تالش  بايستي  افغانستان  بنابراين،  باشد. 
همكاري  ساخته  قانع  را  تروريستي  گروه  هاي  خارجي 
جلب  تروريستي  گروه هاي  با  مبارزه  براي  را  آن ها 
جدي  گفتگوي  يك  بدون  پاکستان  همكاري  کند. 
بين المللي  جامعه  حمايت  و  کمك  با  استراتژيك  و 
بايد  که  است  مرحله اي  در  افغانستان  نيست.  ممكن 
مذاکره  ميز  سر  بر  آن،  ابعاد  همه   با  را  مشكالت  تمام 
و  مشكالت  تمامي  و  کند  گفتگو  پاکستان  با  گذاشته 
حل  براي  شناخته،  رسميت  به  را  پاکستان  نگراني هاي 
نبايد  مساله اي  هيچ  گفتگو،  اين  در  کند.  تالش  آن ها 
به عنوان »نامساله« و يا »مساله مسكوت« از چشم مردم 
پنهان نگهداشته شود و هيچ امري باالتر از زندگي مردم 

پنداشته نشود.

حل کند، شرايط را به سوي همكاري هاي متقابل به پيش 
مساله  به حل  معطوف  خود،  نفس  در  سناريو،  اين  برد. 
و ايجاد همكاري است. سناريوی دوم، عبارت از ايجاد 
ايتالف هاي جهاني و منطقه اي در برابر پاکستان به منظور 
شكست پاکستان و يا تحت فشار قراردادن آن است. اين 
به  است.  پاکستان  شكست  و  مقابله  به  معطوف  سناريو 
اساس  بر  هردو،  پاکستان  و  افغانستان  تاريخي،  صورت 
سناريوي دوم در برابر همديگر عمل کرده اند: سناريوي 
مرگ يا پيروزي. اکنون هم، سياست افغانستان و پاکستان 
در برابر همديگر را مي توان مبتني بر سناريو دوم تحليل 

کرد. 
به صورت تاريخي نيز، افغانستان سياست هايش در برابر 
پاکستان را بر اساس سناريوي دوم طراحی کرده است؛ 
اما، تاريخ نشان مي دهد که سناريوی دوم براي افغانستان 
پرهزينه، ناپايدار و مسبب شكست ها و مشكالت فراوان 
شناخت  از  همواره  دوم،  سناريوي  در  است.  بوده 
مشكالت اساسي و گفتگو براي حل آن ها، فرار صورت 
گرفته و به جاي آن به مقابله و دشمن تراشي هاي بي نتيجه 
سناريوي  نيز،  فعلي  در شرايط  مي شود.  تكيه  پرهزينه  و 

دوم براي افغانستان، پرهزينه و خطرناك است. 
براي اين که ستيزهاي سياسي ميان دو کشور را بفهميم، 
بايستي ماهيت و ابعاد مشكالت ميان دو کشور را بررسي 
با افغانستان حد اقل دو نوع مشكل دارد  کنيم. پاکستان 
که عبارت از مشكل مستقيم )نزديك( و مشكل نامستقيم 
)دور( مي باشد. مشكل مستقيم درجه اول عبارت از خط 
با  مرز  افغانستان  هنوز  که  است  مرزي  مساله  و  ديورند 
پاکستان را به رسميت نشناخته است. بنابراين به صورت 
طبيعي اين دو کشور با هم مشكل دارند. مشكل مستقيم 
درجه دوم عبارت از وجود گروه هاي بنيادگراي اسالمي 
که  است  پاکستان  داخل  در  جدايي طلب  گروه هاي  و 
نامستقيم  مشكل  اما   کرده اند.  تيره  را  کشور  دو  روابط 
بر  پاکستان  و  هند  رقابت  و  کشمير  منازعه  از  عبارت 
است  اين  اساسي  تفاوت  است.  افغانستان  در  نفوذ  سر 
وضعيت  مديريت  به  قادر  بيش،  و  کم  پاکستان،  که 
و  افغانستان  در  را  بنيادگرا  گروه هاي  مي تواند  و  بوده 
افغانستان قادر  اما  کشمير برضد حريفانش استفاده کند. 
که  مي دهد  نشان  تحقيقات  نيست.  مديريت وضعيت  به 
سبك سازماني و شبكه  طالبان و شبكه حقاني با گروه هاي 
بنيادگرای کشميری که در پاکستان مقر دارند و تربيت 
و تجهيز مي شوند، شباهت داشته، مديريت يگانه دارند. 
بنابراين، معضل افغانستان و پاکستان را مي توان در يك 
مثلت توضيح داد که عمال طي دهه هاي اخير بر ابعاد آن 

افزوده شده و ديناميزم آن پيچيده تر شده است. 

افغانستان همواره تالش کرده است تا پاکستان را راضي 
کند که افغانستان ميدان نفوذ هند عليه پاکستان نيست؛ ولي 
رضايت پاکستان را در پي نداشته است. از سوي ديگر، 
گروه هاي  و  طالبان  از  حمايت هايش  همواره  پاکستان 
است که  اين واضح  ولي  است،  رد کرده  را  تروريستي 
نظامي  و  اطالعي  سياسي،  مستقيم  طالبان تحت حمايت 
دو  ميان  مساله  اساسي ترين  ظاهر،  به  می باشد.  پاکستان 
کشور، مساله طالبان است. افغانستان توقع دارد که جامعه 
جهاني چنان بر پاکستان فشار بياورد تا پاکستان مجبورا 
دست از حمايت طالبان بردارد و روند صلح در افغانستان 
را سرعت ببخشد. ولي نه جامعه جهاني آن فشار را وارد 
کرده و نه پاکستان دست از حمايت طالبان برداشته است. 
مساله سوم، مشكل مرزي ميان دو کشور است. اما مساله 
Non-( نامساله  صورت  به  گذشته  ده سال  در  مرزي 

issue( مسكوت نگهداشته شده است: سياست سكوت. 
در حالي که مساله مرزي منشا بدگماني هاي فراوان ميان 
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مه مقد
۲۳ نومبر سال ۲۰۱۱ میالدی، شبکه  بتاریخ   .۱
که  زنان  رهبر   ۵۰۰ با   )AWN( افغان  زنان 
والیت   ۲۰ از  بیشتر  از  زن     ۵۰۰،۰۰۰ از 
نمود؛  مشوره  میکردند،  نمایندگی  افغانستان 
که سفارشات و دیدگاه های آنها روی مسایل 
اعالمیه  دراین  عالقه   مورد  المللی  بین  و  ملی 
مشورت  این  است.  گردیده  شامل  و  خالصه 
دادخواهی  و  بسیج  کمپاین  نهایی  نتیجه 
سازی  شامل  برای  افغان  زنان  شبکه  یکساله 

میباشد.  ازآن،  بعد  و  بن  پروسه  هنگام  زنان 
مشورت  پروسه  دراین  که  افغان  زنان   .۲
حمایت  دیگر  بار  بودند،  نموده  اشتراک 
جهانی  جامعه  درازمدت  حضور  از  شانرا 
نمودند  تاکید  و  داشته  اظهار  درافغانستان 
باید  افغان  زنان  ساله   ۱۰ دستاوردهای  که 
جامعه  اعضای  و  افغانستان  حکومت  توسط 
و  یافته  انکشاف  بن،  درکنفرانس  المللی  بین 

گردد. تقویت  بیشتر 
نیستند  موقعیت  درآن  حاال  افغان  زنان   .۳
سال  درده  قرارداشتند.   ۲۰۰۱ درسال  که 
و  نموده  مبارزه  کشیده،  زحمت   گذشته، 
میتوان  که  اند  نموده  کسب  را  دستاوردهای 
حکومت  تاریخی  ومیراث  دستاوردها  را  آنها 
نامید.  آن  المللی  بین  متحدین  و  افغانستان 
درسال  کامل  وغیابت  فراموشی  موقف  از 
به  دختران  میلیون   ۴ از  بیشتر  رفتن  تا   ،۲۰۰۱
درحال  عالی،  تحصیالت  موسسات  و  مکتب 
که  زنانی  است.  پیوسته  بوقوع  تغیرات  حاضر 
۲۵ فیصد کرسی های پارلمان را احراز نموده 
های  میکانیزم  نیاز  روی  دوامدار  بطور  اند، 
یافته  بهبود  درساختار  شفافیت  و  حسابدهی 
سازمان  صدها  و  نموده  تاکید  حکومتداری  
زنان  درمقابل  تبعیض  و  خشونت  برضد  زنان 
و  دوردست  بسیار  والیات  در  ودختران 

  . مینمایند  مبارزه  کشور،  کوهستانی 
باوردارند  افغان  زنان  اساس،  براین   .۴
یک  وبایدهم  است  ممکن  شان  آینده  که 
درآن  که  باشد،  گذشته  از  متفاوت  افغانستان 
قادرباشند  ما  دختران  دختران،  و  ما  دختران 
سازی  ملت  و  صلح  اعمار  در  فعاالنه  بطور  تا 
باشند؛  ومتساوی سهیم  منصف  در یک محیط 
و  اعتال  برای  شان  تالشهای  به  آنها  زیرا 
این  داد.  خواهند  ادامه  شان  حقوق  انکشاف 
زنان  زیاد  تعداد  توسط  که  خوشبینی،  سطح 
زنی  ورای  مشورت  پروسه  دراین  شامل 
اظهار  غرب  وجنوب  جنوب  زنان  خصوصاً 
شان  آینده  درمورد  را  افغان  زنان  گردید، 
تعهد  نشاندهنده  اعالمیه  این  میسازد.  امیدوار 

باوراست.  این  به  ما 
اشتراک  دهی  مشوره  درپروسه  که  زنانی   .۵
وبسیج  رهبریت  از  شانرا  قدردانی  داشتند 

اعالمیه زنان افغان
کنفرانس بین المللی بن در مورد افغانستان

۰۵ دسامبر، ۲۰۱۱

آگهی

متاثر  شان  خانه(  از  رفتن  )بیرون  تحرکیت 
دروالیاتی  خصوص  به   - است،  گردیده 
کارمندان  از ساحات،  دربعضی  لغمان-.  مانند 
هراس  ما  اند.  گردیده  تهدید  زن  حکومتی 
بیشتر  هنوز  که  دروالیاتی  زنان  که  داریم 
این  از  بعد  هستند،  فشار  تحت  جنگ  توسط 
به  کشور  درسرتاسر  انتقال  فراگیر  پروسه  که 
از  بیشتر  را  تمایالت  این  برسد،  والیات  آن 

نمود.  خواهند  تجربه  والیات  دیگر 
مشی  که  میکنند  تقاضا  افغان  زنان   .۱۰
درجوامع   زنان  با  مشوره  برای  سیستماتیک 
انتقال  پروسه  از  قبل  زنان  های  وگروه 
این  تا  شود،  ایجاد  نتقال  ا  پروسه  وهنگام 
های  دیدگاه  و  صدا  که  گردد  یقینی  مسئله 
انتقال  زنان یک بخش تطبیق و نظارت پروسه 

میدهد.  تشکیل  را 
۱۱. زنان افغان باور راسخ دارند که حاکمیت 
برعدالت  متکی  سیستم  و  قاطع  بطور  قانون 
بین  از  برای  بهتر  وچاره  عالج  حسابدهی  و 
بردن عدم اعتماد موجود بین ملت و حکومت 
فساد  که  باورداریم  ما  بود.  خواهد  افغانستان، 
سطح  به  خصوصاً  را  قانون  حاکمیت  فراگیر 
نموده  فلج  والیات؛  در  حکومت  فعالیتهای 
داده شود  باید فرصت  افغان  زنان  برای  است. 
تقویت  جهت  همنوا  تالشهای  رهبری  در  که 
زیاد  تعداد  اشتراک  توسط  قانون،  حاکمیت 
اجرائیوی  شورای  ودر  عدلی  درسیستم  زنان 

باشند.  سهیم  محکمه؛  ستره 

زنان، صلح و ادغام مجدد
وادغام  صلح  های  پروسه  از  افغان  زنان   .۱۲
خاتمه  برای  مهم  های  وسیله  منحیث  مجدد 
میکنند.  حمایت  ثباتی  بی  و  خشونت  به  دادن 
تفاهم  نیازمند  درافغانستان  دوامدار  صلح 
میباشد؛  ملی  وفاق  ایجاد  و  ملی  ودیالوگ 
سطح  به  منازعات  درحل  ما  سهمگیری  که 
برای  قوی  درموقف  را  ما  جامعه،  و  خانواده 
برای  ملی  دیالوگ وتفاهم  رهبری و مدیریت 
اگر  میدهد.  قرار  ملی،  سطح  به  مجدد  آشتی 
ناآرامیهای  و  داخلی  جنگهای  میراثهای  به 
به  و  فراگیر  پروسه  یک  توسط  البینی  ذات 
ماباورداریم  شود،  رسیدگی  افغانها  رهبری 
بیشتر  شورشیان،  با  مبارزه  هابرای  افغان  که 

خواهندشد.  متحد 
بلند  ستندردهای  خواستار  افغان  زنان   .۱۳
هستند.  مجدد  ادغام  پروسه  در  شفافیت 
به  که  شورشیانی  میدهدکه  نشان  ما  تجارب 
فواید  و  منافع  از  اند،  بازگشته  خود  جوامع 
ساختن  شریک  ومعامالت  مجدد  ادغام  بسته 
درحالیکه  اند،  گردیده  مستفید  قدرت 
درممالک  اینجا  از  دورتر  شان  فامیلهای 
پروسه  دلیل،  این  به  میکنند.  زندگی  همسایه 

زنان  شبکه  توسط  زنان  های  گروه  و  فعالین 
حمایت  آنها  داشتند.  اظهار   )AWN( افغان 
ذکر  پیشنهادات  و  سفارشات  از  شانرا  کامل 
توسط  که  افغان  زنان  موقف  سند  در  شده 
اعالم   ۲۰۱۱ سال  اکتوبر  در  افغان  زنان  شبکه 
همبستگی  با  آنها  داشتند.  اظهار  گردید، 
آنها  نمایندگی  به  که  شان  خواهران  درکنار 
 ۵ بتاریخ  افغانستان  درمورد  بن  درکنفرانس 
نمود،  خواهند  اشتراک   ۲۰۱۱ سال  دسمبر 

ایستادند. 

زنان اعالمیه 
منتخب  حکومت  از  افغانستان  زنان   ، ما   .6
خود خواستار تصدیق وتائید پالنها و تعهدات 
انکشاف حقوق  و  محافظت  درمورد  حکومت 
های  وپروسه  انتقال  پروسه  هنگام  زنان  بشری 
شاهد   که  داریم  توقع  ما  میباشیم.  آن  از  بعد 
دراین  حکومت  توسط  بیشتر  عملی  اقدامات 
درمورد  الزامات حکومت  با  درموافقت  راستا 
اساسی  درقانون   که  بشری  حقوق  حفظ 

باشیم.  اند،  گردیده  تسجیل  افغانستان 
بهتر حکومتداری  و  زنان 

و  خود  حکومت  باالی  افغان  زنان   .7
میکنند  تاکید  حکومت  المللی  بین  حامیان 
و  گسترده  فساد  علیه  خودرا  اقدامات  که 
وتشدید  تقویت  حکومت  درسیستم  اختالص 
راه  در  عمده  مانع  یک  فساد  این  نمایند. 
مقام  و  رهبریت  در  زنان  وسهمگیری  شمول 
ما  تجارب  میباشد.  گیرنده  تصمیم  های 
وحسابدهی  شفافیت  نبود  که  آشکارمیسازد 
مانند  های  پروسه  و  ملی،  مهم  های  برنامه  در 
اشتراک  و  شمول  مانع  مجدد؛  وادغام  صلح 
سطوح  و  ملی  درسطح  حکومتداری  در  ما 

است.  والیات گردیده 
جنبه  به  افغانستان  حکومت  بیشتر  توجه   .8
جلب  انتقال  و  صلح  های  پروسه  سیاسی  های 
اصالحات  به  اندک  توجه  و  است  گردیده 
مردم  به  خدمات  رساندن  و  درحکومتداری 
قومی  قوماندانان  است.  گردیده  معطوف 
فعالیتهای  عمدتاً  دار،  واسطه  آشوبگران  و  
میکنند.  کنترول  والیات  سطح  به  را  حکومت 
دارا  را  زنان  حقوق  نقض  سوابق  عناصر  این 
هستند. جوامعی که از این افراد هراس دارند، 
تعلیم  به  که  نمیدهند  اجازه  خودرا  دختران 
تالشهای  خواهان  ما  دهند.  ادامه  شان  وکار 
برای  حکومت  مستقیم  و  بالدرنگ   ، مشخص 

هستیم.  استفاده  سوء  این  به  دادن  خاتمه 
انتقال  پروسه  و  زنان 

زنان  امنیت  که  میکنند  تقاضا  افغان  زنان   .9
ارزیابی  و  نظارت  پیمایش  قابل  شاخص 
پروسه انتقال باشد. زنان والیاتی که در مرحله 
که  نمودند  تصدیق  بودند  شامل  انتقال  نخست 

جامعه  سطح  به  ابتکار  یک  باید  مجدد  ادغام 
شان  فامیلهای  با  شورشیان  درآن  که  باشد 
وشامل  روآورده  عادی  زندگی  به  یکجا 
روش،  این  به  گردند.  مجدد  ادغام  پروسه 
فعالیتهای  که  توانست  خواهند  جامعه  اعضای 
نظارت  نیز  را  افراد  این  مجدد  ادغام  از  بعد 

یند.  نما
سهم  فیصد   ۲۵ خواستار  افغان  زنان   .۱۴
و  صلح  عالی  شورای  در  زنان  مشخص 
اکثر  در  میباشند.  صلح  والیتی  شوراهای 
عالی  شورای  در  زن  نماینده  یگانه  والیات، 

میباشد.  دولت  کارمند  یک  صلح 
افغانستان  دربرابر  المللی  بین  تعهدات  و  زنان 
جهانی  جامعه  به  افغان  زنان   .۱۵
و  زنان  های  گروه  که  میکنند  درخواست 
پروسه  هنگام  را  مدنی  جامعه  سازمانهای 
وبه  نموده  تقویت  آن،  از  بعد  و  انتقال 
ادامه دهد. گروه های زنان و  از آنها  حمایت 
و  تغیر  عمده  عناصر  مدنی  جامعه  سازمانهای 

میباشد.  درافغانستان  فراگیر  دموکراسی 
افغانستان  که  هستند  معتقد  افغان  زنان   .۱6
امنیتی  نیروهای  به  نیازمند  عاجل  بطور 
های  ظرفیت  و  ها  توانایی  که  میباشد  ملی 
علیه  مبارزه  از  بیشتر  امنیتی  نیروهای  این 
ونظم،  قوانین  تطبیق  شامل  و  باشد  شورشیان 
از  اطفال  و  زنان  ومحافظت  جامعه،  مصئونیت 
باید  های  باشد. سرمایه گذاری  استفاده؛  سوء 
های  آموزش  جوانب  این  تا  گیرد  صورت 
عمومی  مسئولیتهای  و  گردیده  تقویت  آنها 

گردد.  بیشتر  آنها 
بشر  فعالین حقوق  و  زنان  مدافعین حقوق   .۱7
گیری  شکل  با  تهدیدات  روزافزون  سطح  در 
توافق های سیاسی درافغانستان؛ قرار میگیرند. 
بین  سازمانهای  و  متحد  ملل  باالی  افغان  زنان 
ستراتیژی  که  میکنند  صدا  بشر  حقوق  المللی 
برای  را  درازمدت  و  عاجل  محافظتی  های 
زنان که درمعرض  مدافعین حقوق  از  حمایت 

دهند.  انکشاف  قراردارند؛  خطر 
اسالمی  به کشورهای  افغان همچنان  زنان   .۱8
تخصص  و  مهارتها  که  میکنند  درخواست 
از  فقه  و  شرعیات  بخشهای  در  را  افغان  زنان 
خود  دیپلوماتیک  و  انکشافی  فعالیتهای  طریق 
و  مهارتها  این  نمایند.  تقویت  درافغانستان 
کارکردن  جهت  افغان  زنان  برای  ها  توانایی 
قضایی  قوه  در  بلند  سطوح  های  درپست 

میباشند.  ضروری 

آدرس  این  با  بیشتر،  معلومات  برای 
شوید:  درتماس 

awn.kabul@gmail.com
 ۰۰937۰۰۲86۵98 
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راه آینده...        از صفحه 2
افغانستان  از  بن  در  جهان  رهبران  حال  عین  در 
و  مثبت  نشانه های  کشور  این  باید  که  می خواهند 
تشویق کننده را به آنها از این بعد ارایه کنند تا جهان 
افغانستان  به  از 2014  را پس  بتواند کمک های خود 
توجیه کند. بدون دست یافتن به یک توافق سیاسی در 
به وضعیتی  رسیدن  برای  مشترک  و همکاری  داخل 
سیاسی  رهبری  هنوز  باشد،  راضی  ما  از  جهان  که 

کشور راه درازی دارد. 
فراموش نکنیم که بن دوم، اگر آخرین فرصت نباشد، 
یکی از آخرین فرصت هاست. جهان از عملکردهای 
برای  نمی توانیم  ما  است.  شده  خسته  ما  ناتوانی ها  و 
در  و  باشیم  متکی  خارجی  کمک های  به  همیشه 
و  مغشوش  نیز  ما  حساب های  کارنامه  نیز  کار  پایان 
تنها  اقتصادی  فساد  و  سیاسی  فساد  باشد.  مشکوک 
که  یابد  کاهش  می تواند  افغانستان  در  صورتی  در 
بر داشتن یک حکومت مردمی و  گروه های سیاسی 

متعلق به افغانستان به توافق برسند. 

همچنان، این دیدگاه که حکومت خدمت گزار شهروندان 
است و مشروعیت تداوم کار آن وابسته به رضایت و قناعت 
مردم و اندازه کار خوبی که مردم آن را مامور به اجرای آن 
نکرده است می باشد، در جامعه و در سطح حکومت مداران، 
سیاست گذاران و مامورین اجراکننده، نهادینه شود. به این 
بین  در  آن  به  التزام  و  فوق العاده  حساسیت  ایجاد  اساس 
درخواست ها،  برابر  در  اجرایی  و  سیاست گذار  نهاد های 
انتقادات و عکس العمل های مردم و جامعه مدنی  توقعات، 
و پاسخ گو بودن در مقابل آنان از اهمیت باالیی برخوردار 

است. 
سلسله  یک  مبنای  بر  باید  دیدگاه  این  حال،  عین  در 
ارزش های عام و مورد احترام در جامعه همانند  صداقت، 
خودگذری،  از  تعهد،  شفافیت،  پاکی،  عدالت،  و  انصاف 
احترام به حقوق و آزادی ها، عدم تبعیض، سرعت عمل در 

کار ها، به التزام امور حکومت بپردازد.
در این چارچوب وبا درک این که حساسیت نسبت به انجام 
وظیفه و پاسخ گویی، تفکیک سیاست و اجراات و ابتنای این 
همه بر یک سلسله ارزش ها می تواند رییس جمهور را برای 
ایجاد یک حکومت کارآمد یاری رساند، می توان به بسیج و 
استفاده از امکانات، ابزار و تخصص در سایه حمایت رییس 

حکومت پرداخت.
رییس جمهور  با  را  دیدگاه  این  بتوانند  که  رهبرانی  تعیین 
مشترک داشته باشند، در سطوح مختلف حکومت یکی از 
عناصر ضروری این موضوع می باشد. به نظر بسیاری ها، هیچ 
تالشی برای تحقق تغییرات و بهبود نتایج در سطح حکومت 
صورت  به  مقام  باالترین  در  که  رهبران  موجودیت  بدون 
شخصی تعهد به تغییر داشته باشند و بدانند که چه نیازمندی 
برای بهبود اجررات ضرورت است، موفق نخواهد بود. بنا، 
ضرورت به افرادی که دل سوزی الزم را داشته و بدانند که 
به صورت  انضباط،   با رعایت  تغییرات الزم را چگونه  و 
این  ایجاد  خاطر  به  کنند  محقق  آن  پایدار  و  سیستماتیک 
وضعیت اهمیت پیدا کند. این که رهبران حکومتی ما در سطح 
نتوانسته اند از خود توانمندی های  پایین تر،  کابینه و سطوح 
الزم رهبری مثل پایداری و ثبات، چند وجهی عمل کردن ، 
تقویت روحیه،  و  انگیزه  ایجاد  داده شده،  به رسالت  تعهد 
موثر  توانایی های  و  موثر،  اهداف  تعیین  استراتیژی،  داشتن 
برای مقابله با چالش های سیاسی و اداری را تبارز دهند و یا 
هم نداشته اند جای تاسف و باعث از دست رفتن فرصت های 
موجود است. متاسفانه تعیین رهبران در اداره های افغانستان یا 
بر اساس میراث خوری سیاسی نا مشروع بوده و یا هم زیستن 
تحقیر  سایه  در  زیستن  عقده های  با  همراه  اکثرا  غرب  در 
باعث  ایجاد فساد و دومی  باعث  اولی  در آن کشورها که 
ناکارآمدی اداره در کشور شده که خود نشان دهنده عدم 
توانمندی آنان در مقابله با چالش ها و رهبری یک اداره کارا 
و موثر می باشد. پس تغییر مدیران فعلی در سطوح رهبری 
حکومت و تعیین رهبران که بتوانند وظایف شان را درست 
درک کنند و تعهد و تخصص الزم برای اجرای رسالت شان 

داشته باشند و یک اجندای درست را طرح نکرده و به مردم 
آنرا بازگو کنند، یکی از اساسی ترین اقدامات برای ایجاد 
حکومت موثر در کشور می باشد. این موضوع می تواند کار 

مبارزه با فساد را نیز تسهیل کند.
مادی،  امکانات  نیازمند  موثر  و  کارا  حکومت  یک  ایجاد 
می باشد.  گسترده  قانونی  صالحیت های  و  انسانی  مالی، 
نارضایتی  و  انتقاد  مورد  حالت شان  بهترین  در  حکومت ها 
قرار دارند و در صورت نداشتن امکانات برای اجراآت این 
انتقادات شدیدتر و بدتر خواهد شد. تخصیص امکانات و 
توسعه صالحیت های قانونی حکومت برای اجرای وظایف 
باید  حکومت  می باشد.  زمینه  در  اساسی  الزامات  از  یکی 
افراد،  آموزش  ظرفیت ها،  بردن  باال  برای  الزم  امکانات 
بنیاد های کاری و  ابزار، نوسازی و اصالح  به دست آوردن 
طرزالعمل های اداری،  بهره مندی و استفاده از تکنولوژی ها 
و  اجراات  بهترسازی  چگونه  برای  تفحص  و  تحقیق  و 
مساعدت های  به  و  داشته  اختیار  در  سیاست گذاری هایش 
صورت  به  باید  ضرورت  این  که  دارد  ضرورت  گسترده 
در سطح  امکانات  همه جانبه  بسیج  لحاظ گردد.  آن  وسیع 

ملی یکی از عمده ترین اقدامات در زمینه خواهد بود.
ابزار ها برای ایجاد حکومت موثر چندبعدی و پیچیده است. 
تناقضات  با  ما  کشور  که  شرایطی  در  و  امروز  دنیای  در 
آشکاری هم چون دسترسی به تکنولوژی قرن 21 و وسایل 
جهان اولی ارتباطات و مشکالت و چالش های چند دهه ی 
اخیر روبرو است؛ انتخاب ابزار الزم یک چالش کالن در 
راستای ایجاد یک اداره موثر است. توامیت و مرتبط بودن 
کشور با دنیا نیز این پیچیدگی را بیشتر نکرده است. ابزار الزم 
معاصر اصالح سکتور عامه که مورد توجه بانک جهانی و 
نهاد های توسعه ای سازمان ملل متحد بوده و در بسیاری از 
کشور ها به منصه اجرا گذاشته شده، به خوبی می تواند مورد 
استفاده کشور قرار گیرد. اما زمینه های استفاده از این ابزار ها 
باید به صورت دقیق آن و با حساسیت نسبت به نیازمندی ها و 
واقعیت های کشور تعریف شود، منابع الزم به آن اختصاص 

داده شده و به صورت درست آن مدیریت و رهبری گردد. 
بودن،  جامع  و  همه جانبه  سیستماتیک  پایداری  و  ثبات 
اساسات  بایست  بودن  سراسری  و  بودن  مربوط  و  مرتبط 
ابزار در کشور باشد.  عمده رهنمودی برای استفاده از این 
این ابزار ها باید مدیریت با کیفیت، شجاعت و خودارادیت 
مدیران، سرعت عمل در اجراات و مصرف کم، پاسخ گویی 
ارایه خدمات  ارزیابی موثر،  نظارت و  و مسوولیت پذیری، 
به مراجعین بدون هزینه های تشریفاتی و پاکی و شفافیت را 
تشویق، تقویت و ایجاد کند. این ابزار ها همچنان باید روند 
تزریق  و  روحیه  تقویت  و  تسهیل  را  ساختاری  اصالحات 

انرژی در اداره را ایجاد کند.
ما برای ایجاد یک اداره موثر، وقت کافی داشتیم که متاسفانه 
آنرا براساس اشتباهات پیهم، عدم هماهنگی و همکاری های 
الزم، عدم تجربه کافی، عدم شناسایی فرصت ها و اجراات 
ناقص و غیرصمیمانه از دست دادیم. برای این که مابتوانیم 
زمانی  تقویم  یک  باید  بسازیم،  موثر  و  کارا  را  حکومت 
پیش بینی  اقدامات  تعریف و  را  تا هشت سال  مشخص سه 
شده را بر این اساس اولویت بندی کنیم. بسیج همه گانی همه 
بوده و الزم  اساسی  امکانات در زمینه یک مساله عمده و 

است که به آن توجه جدی صورت گیرد.
نظارت و بهترسازی شیوه نظارت عامه چه از طریق بلند بردن 
ظرفیت و امکانات نظارتی قوه ی مقننه، اجراییه و قضاییه یک 
موضوع اساسی و موثر است. تا زمانی که ادارات خود را 
فارغ از یک میکانیزم منظم نظارتی ببیند و تا زمانی که قوای 
اجراییه و مقننه به این میکانیزم روح و نفس قوی ندمد و قوه 
قضاییه نتواند برای تامین عدالت و حاکمیت قانون و اجرای 
گیرد،  دست  روی  را  ضروری  الزم  اجراات  میکانیزم  این 

ایجاد یک حکومت موثر تحقق نخواهد یافت.
ضرورت و پشتیبانی رهبری سیاسی و ابراز اراده قوی سیاسی 
شرط اصلی موفقیت ایجاد و انکشاف یک حکومت موثر 
اصالحات  تطبیق  از  می تواند  اراده  این  می باشد.  کارا  و 
حمایت، از روند برنامه ریزی و اجرای آن نظارت و با ایجاد 

دیدگاه دقیق، استراتژی موثر و داشتن یک آجندای کاری 
با اعتبار، اعتماد الزم را به میان آورده و همه قوا و منابع را 
برای ایجاد یک حکومت کارا و موثر بسیج کند. ایستادگی 
و مقاومت در برابر فشارها، پایداری و ثبات و سیستماتیک 
سیاسی  حمایت  مشخصات  آن  توامیت  و  اقدامات  بودن 
سطح رهبری کشور و تبارز اراده سیاسی برای ایجاد یک 

حکومت موثر و کارا است.
تامین یک تفاهم و ارتباط بین اجراات روی دست و مردم و 
حوزه مرتبط به اجراات یک استراتژی موثر در زمینه است. 
تامین روابط و پیام رسانی هم در داخل ساختار و هم بیرون از 
آن از اهمیت اساسی و اولی برخوردار است. در این پروسه 
با  جلوگیری،  اخبار  جعل  و  بدفهمی  شایعه،  رواج  از  باید 
شفافیت و عام نمودن معلومات توقعات را مدیریت و پروسه 

را رهبری کنیم.
ایجاد یک حکومت کارا و موثر مستلزم حمایت، فعال بودن 
این نقش  و در صحنه بودن مردم و جامعه مدنی می باشد. 
باید به صورت برازنده آن تعریف و مورد استفاده قرار گیرد. 
بدون حمایت جامعه مدنی و نقش فعال آن جهت توصیه، 
پیشنهاد و یا به عنوان گروه ناظر و یا هم عنصر فشار نمی توان 

این پروسه را به صورت موثر مدیریت کرد.
برای موفقیت این پروسه، به حمایت های سیاسی، اقتصادی 
و تخنیکی جامعه جهانی، تخصیص امکانات و بسیج ابزار 
سیاسی آنان برای تقویت و تشویق حکومت و رهبری آن 
نه تنها  نیاز مبرم وجود دارد. ایجاد یک اداره کارا و موثر 
وسیله قدرتمند رسیدگی به مشکالت و ایستادگی و مدیریت 
تهدیدات و چالش های ملی و منطقوی ما است، بلکه وسیله 
آن  انکشاف  و  توسعه  برای  مردم  بیشتر  حمایت  و  اعتماد 
دل سوزی  مستلزم  زمینه  این  در  موفقیت  پس  شد.  خواهد 
دقت و داشتن یک اجندای کاری و یک دیدگاه توسعه یافته 
می باشد. امیدواریم بعد از بن، چنین یک پروسه در کشور 
پا گرفته و مارا در مبارزه با چالش های دوران انتقال و بعد 

ازآن یاری کند.

ادامه از صفحه 2

مسابقه مقاله نویسی
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سره میاشت ارسال نمایند. به سه مقاله برتر جوایز نقدی و تقدیر نامه ها نیز توزیع میگردد.
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پي اس ) ذخیره کننده برق( و غـیره لوازم برقي مستعمل خویش را از طریق داوطلبي درمعرض فـروش میگذارد. 

عالقمندان که خواهـش اشتراک درداوطلبي داشته باشند میتوانند از تاریخ 20-22 قوس 1390 )یک شنبه الی سه شنبه( مصادف با)11-13 دسمبر2011( از 
ساعت 9 الی 3 بعد ازظهرازگدام هاي پروگرام غذایی جهان)UNWFP( واقـع قصبه جوار ریاست خانه سازي عقب میدان هوایی بین المللي کابل دیدن 
نمایند. تاریخ نهایی أخـذ اوراق داوطلـبي روز سه شنبه 29قوس0 139 مصادف با )20 دسامبر2011(ساعت4:00 بجه بعد از ظهر دفتر مـرکزی  WFPواقع 

عـقب کابل بانک ، کوچه گل فـروشی، شهرنو مـیباشد.   
شرط نامه را در محل اجناس مالحظه کرده میتوانند تـضمـین أخـذ نمیگردد. شماره تماس درصورت ضرورت به معلومات مـزید: جمیل خاموش662048 0797 

آینده افغانستان در گرو حکومت داری خوب
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