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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       فارو:ليکوال  ٠٥-٠١-٢٠١١  ني
 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي     
 يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس     

  
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           

 
  ٢٠١١ جنوری ٣هالند،          

 

  ٢٠١٠افغانستان درسال 
 

ازلحاظ سياسی، اقتصادی، امنيتی،  وقعيت اين کشور را در حالی به عقب گذاشت که م٢٠١٠افغانستان سال 
بايد اضافه . توان ازبهبود اوضاع صحبت نموديراتی را تجربه نموده ولی متأسفانه نمييحقوق بشری تغ حکومتداری و

نمود که اين حالت با درنظراشت ترکيب حکومت کرزی وبرخی عملکردهای حاميان خارجی اش، غيرمنتظره هم 
  : درچند پراگراف جداگانه جمعبندی کنيم ت مذکور راتحوال بگذار. نبود

 را ٢٠١٠موافقتنامۀ لزبن با تدوين جدول زمانی خروج نيروهای خارجی از افغانستان، يکی ازتحوالت مهم سال 
خروج قوای خارجی که اصوأل آرزوی هرافغان را تشکيل ميدهد، اکنون با نگرانيهای جدی همراه . تشکيل ميدهد

 تسليحاتی هنوز ضعيف بوده رهبری آن عمدتأ بدست ی امنيتی افغانستان ازلحاظ کمی، مسلکی وچه نيروها. است
جنگهای داخلی   پرچمی وخلقی ميباشد که مسووليت جنايات دوران حزب دموکراتيک خلق وتنظيمی، جنرال های

 شان به پاکستان، تا اکنون وابستگی فکری و طالبان، احتماأل بنا به تحجر جانب ديگر از. سالهای نود را به عهده دارند
 خارجی برخورد ازيک نيروی چريکی بيک نيروی سياسی که بتواند به چوکات زمانی خروج عساکر به گذار قادر

گردد،  يک جنگ داخلی ديگر جلوگيری از طريق مذاکرات و از حل سياسی اوضاع  مسووالنه نموده، زمينه ساز
مذاکره "آنچه .  به کمپاين تبليغاتی است محدود هم   هنوزخواست حکومت افغانستان برای صلح با طالبان. نشده است
 ISIشاگردان دست آموزشان در  شوخی تاريخی انگيسها و از ناميده ميشد، چيزی بيشتر" رهبران طالبان با برخی از

. رهبری ناسالم خويش صرفأ مصرف تبليغاتی دارد بنا به ترکيب و" کميسيون صلح"تشکيل . با حکومت کرزی نبود
 حاضرنگرديده آقای ربانی و بيانيه ای، اين کمسيون را مجمعی از مسوولين جنايات گذشته خوانده وطالبان طی 

ببار آورده،  برای رژيم  عالوتأ بن بست سياسی که انتخابات قالبی اخير. شرکا را بحيث طرف مذاکره بپذيرد
دول  تی در انظارصلح، ح خطير تصميمگيری در امر برای مذاکره و فساد را پارلمان مولود صالحيت حکومت و

 غازآدرک اين موضوع کرزی خواستارهمکاری حکومت پاکستان برای  با. غربی مورد سوال قرار داده است
چه موضع اصلی . که سفررهبری کمسيون صلح به پاکستان ثمری داشته باشد بعيد بنظرميرسد.  مذاکرات صلح شد

  ." بايد با طالبان مذاکراه کندکاامري: "به وضاحت چنين بيان نمود قبألپاکستان را جنرال حميدگل 
 اين امر. پيروی ميکند" گسترش روابط دوستانه با همه کشورهای همسايه"اصل  سياست خارجی حکومت از در

                حفظ  احترام متقابل به حاکميت ملی و مشروط بر اينکه اين روابط بر. بذات خود يک پاليسی مثبت است
برمال ساخت که روابط رژيم کابل با جمهوری آخوندی " انیخريطۀ پول اير"افتضاح . باشد دوملت استوار هر قارو

بيک هيوالی منطقوی کمک ميکند  اين نوع روابط . ايران تدريجأ به حالت وابستگی مضحک دوران ربانی برميگردد
حکومت امريکا،  تمايل رژيم کابل برای  با باال گرفتن بی اعتمادی ميان کرزی و. برد تا کشور ما را بکام خويش فرو

دستبوسی رژيم آخوندی تجربۀ  خليلی که در افرادی چون فهيم، ربانی و. کای همه جانبه باالی ايران شدت مييابدات
نظرداشت خصلت  سفرهای اخير اين چهره ها به ايران، با در. تشديد اين تمايل نقش زيادی ايفا ميکنند دارند، در زياد

  . وندی عليه مردم افغانستان استرژيم آخ عملی شدن دسايس بيشتر ذاتی حکام ايران، زمينه ساز
. بخشد جهان تاحدودی بهبود نظرمردم افغانستان و مبارزۀ قاطع با فساد اداری ميتوانست وجهۀ حکومت را در

ارنوالی کمسيون مبارزه با فساد اداری، شعبات   محاکم که تحت فشار غرب برای بهبود وضع حکومتداری و ولوی 
به برداشتن يک گام قابل مالحظه درانجام اين  قادر نيز سال پار يجادشده اند، درمبارزه با فساد لجام گسيختۀ اداری ا

ارنوال امريکا به افغانستان يک واحد بعد از سفر.  وظيفه نشدند  گونه غرض تعقيب  مجرمين  قدرتمند FBIلوی 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ناکامی .  نيستخبری  بالک شدن دوسيۀ  ضيا عظيمی توسط کرزی  از ادامۀ کار اين نهاد تشکيل گرديد ولی بعد از
چه آنانيکه بايد به پنجۀ قانون سپرده شوند، درمقامات عاليرتبۀ دولتی اجرای وظيفه . طبعی است اين کوششها امر

نجات  کرزی حاضر است بخاطر. نقش دارند يس جمهورئحفظ قدرت ر يا متعلق به اشرافيت کنونی بوده در ميکنند و
قانونيت   ايجاد از  ودوستان خارجی خود بريزاند  مقابل زيردستان وپنجۀ قانون آبروی خويش را در آنها از

چنگ پوليس دوبی حين انتقال دزدانۀ  به دوبی برای نجات ضيا مسعود ازنمودن کرزی لفون ت. درکشورجلوگيری کند
سطح باالی  ت اول رياست جمهوری خويش ازجيب ملت دزديده بود، مثالی ازيکه در زمان معاون  ميليون دالر٥٢
پوليس  و ناپديد شدن ادويۀ کمکی امريکا به کارمندان اردو. مجازات ميباشد معافيت آنها از فسدين حکومتی وم

.  تشکيل شده است  آن ست که رژيم کنونی برشالودۀ یاشرافيت وعالج ناپذير حاد افغانستان تازه ترين مثال فساد
افزون فساد طی سال  روز صعود وجريدۀ رسمی  منفورعفوه در ، چاپ منشوربهبود وضع حکومتداری ناکامی در
جامعۀ بين المللی  ناکامی حکومت و اين وضع و.  به حکومت شده است مردم باعث بی اعتمادی هرچه بيشتر ،٢٠١٠

 غرب کشور عمال اش زمينۀ گسترش نفوذ شان را در شمال و  وISIبرای مردم،  به  در فراهم ساحتن زمينۀ کار
  .شرق افغانستان وسعت يافت شمال و گ درميدان جن٢٠١٠بدينترتيب، درسال .  مساعد ساخت

 کمک عاجل غذا  ليون افغان نيازمند م٧ بنا به ارقام ملل متحد. خط فقرزندگی ميکنند  مليون افغان در زير١٢بيش از 
جوان افغانستان قدرت رقابت با کاالی وارداتی  صنايع کوچک و قيمت بلند برق وارداتی از. مواد سوخت ميباشند و

 فابريک کوچک به همين علت کارتوليدی خويش را ٤٥٠بيش از ٢٠١٠اخير دسمبر   درصرف. را سلب ميکند
رسيدن کابل .   فيصد ميباشد، می افزايد٦٠فيصدی بيکاران که برمبنای ارقام دولتی  اين روند بر. متوقف ساختند

آنها با مافيای درون ضربه پذبزی آنها بنا به بافت که  بانک به آستانۀ سقوط، ازضعيف بودن اساس سيستم بانکدرای و
ميباشد، صدمه  معاصر تصاد باالی پديدۀ بانک که جزء مهم اق م مرد اين حالت  به اعتماد. دولت دارند، پرده برداشت

 ما کماکان برمصرف پول توسط دول خارجی درگير بگذاريم، اقتصاد کشور اگرتوليدات زراعتی داخلی را کنار.  زد
اين وضع حاکی ازبی . بعبارۀ ديگراقتصاد ما شديدأ مريض است. اراست توليد مواد مخدره استوزعوايد ناشی ا و

  .ميباشد کشور ما مسووالنۀ کشورهای بزرگ درگير درقضبۀ افغانستان با اقتصاد  برخورد غبر کفايتی حکومت و
غيرمسووالنه توسط طرفين درگير، ازدياد تلفات  برد شيوه های جنگی غيرقانونی ورکا وسيع شدن ميدان جنگ و

مميزۀ سال . ملکی طی اين سال سخن ميگويد  فرد٢٣٠٠تالف ئا ارقام موسسۀ ملل متحد از. آورد ا ببارملکی ر
 فعاليت نظامی طالبان در مقايسه با تلفات ناشی از عمليات رفتن رقم  تلفات ملکی ناشی از  درين رابطه بلند٢٠١٠

 مورد استفادۀ مردم ملکی توسط طالبان ماينگذاری کنارجاده های های مزدحم وجا حمالت انتحاری در. ناتوميباشد
جانب ديگر درتضاد با قوانين بين المللی  حکومت، از بمباران مناطق مسکونی توسط قوای خارجی و ازيکسو و

. زنان بود  ضمنأ شاهد خشونت بيشترعليه کودکان و٢٠١٠سال . داشته مستوجب مجازات ميباشد بشردوستانه قرار
نوع خشونت را طی  زنان چند  فيصد٦٢ نشان ميدهد که Global Rightsوسط  زن ت٤٧٠٠سروی انجام شده در بين 
 تهديد و  فيصد اطفال به حق تعليم  و٥٠سوء استفادۀ جنسی، کار اجباری، عدم دسترسی . سال گذشته متحمل شده اند

  .   نيز ادامه داشت٢٠١٠تخويف ژورناليستها درسال 
اميديکه . نارضايتی ترک گفتند با يأس و  را بيشتر٢٠١٠ستان سال برمبنای آنچه درباال از آن سخن رفت، مردم افغان

خاطرات تلخ دوران امارت . از سالهای گذشته است با سقوط امارت طالبان ايجاد گرديده بود، اکنون رنگباخته تر
 شيوۀ به  هموطنانی مبدل کرده است که ميخواهندرا به کابوسی برای آنبقدرت ، بازگشت احتمالی اين گروه طالبان

اکنون که . ديگربشدت آغازشده است بيجهت نيست که موج مهاجرتها از داخل افغانستان يکبار. مدنی زندگی کنند
آالم هجرت از بسا  رنج و دروازه ها درغرب، برعکس دو دهۀ اخير قرن بيستم بروی افغانها باز نميباشد، خطرات و

آزادی  فقط صلح آبرومندانه  که متضمن عدالت و. کندسالمتی شان را غضب مي خانواده های افغان حيات و جوانان و
از فرار مغزها  مهاجرتها را متوقف کند و سطح وسيع، ميتواند اين موج جديد در زمينۀ کار ايجاد برای مردم باشد و

  !به اميدآنروز. ونيروی کار ما بخارج جلوگيری کند
  

 کميتۀ حقوق بشر فارو
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