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  ٢٠١٥/ ٣٠/١١  پيکارپامير
  

   مي'دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )نزدھم ھجدھم وبخش(
 

 تشکيل پارلمان و برخی از فيصله ھای آن  

مندرج آن، درماه ) ٨٢(ِ◌قانون اساسی و بر وفق مادۀ  ، پس از تصويب)سنا و شورا(ِ◌پارلمانی دو اتاقه  انتخابات
ِ◌فھرست افغانستان داير گرديد که بيش از دو ھزارنفرشامل مي'دی در٢٠٠٥سپتامبرسال   يا نامزدی کانديداتوری ِ

ُ، به تعداد دوصد و چھل و نه )ِ◌طالبان ِ◌گروه ِ◌امارت ازسقوط پس) ِ◌افغانستان ِ◌پارلمان برای نخستين دور. بودند
 ھاد ھای اداری آن، جلساتکرسی از سی و چھار وDيت اختصاص داده شد و اندکی پس ازپروسۀ انتخاباتی و تشکيل ن

آغازوانجام فعاليت ھای انتخاباتی نيزخالی از سر و صدا ھای سياسی، اعتراضی و . ِ◌مذکورآغاز گرديد ِ◌مجلس
ِ◌افغانستان متھم  ِ◌ملت و تکيه زدن ِآنعده ازافراد و عناصری که نزد "پيروزی" بخصوص، نامزدی و . تبليغاتی نبود

. اين سر و صدا ھا را سراسری ترنمود به کرسی ھای پارلمان، ُ وآدم کشی بودند،ِ◌جنگی، قتل به خيانت ملی، جنايات
ِ◌پول و يا با زور ِ◌پرداخت ِ◌آلوده با جرايم ، يا از طريق ولی با آنھم، تعداد زيادی ازاين گونه افراد و اشخاص ِ 

 ِ◌ ظ بود که ع'وه ازموجوديتروی ھمين ملحو. و ترفند، به اين مؤسسۀ قانون گزاری راه يافتند تفنگ، تھديد، توطئه
در ميان اعضای ... ِ◌قومی و زبانی و تنظيمی   ِ◌غليظ ِ◌علمی، حقوقی، اخ'قی و م'حظات کاستی ھای بزرگ

مصوبۀ عفو ) يا" مصالحۀ ملی" مي'دی فيصله يی را به بنام ٢٠٠٧مرکب، در اوايل سال  پارلمان، اين مجمع ِ معجون
ِ◌مردم افغانستان را به   به تصويب رسانيد که به اين گونه، آخرين اميد نسبی اکثريتطی يازده ماده) جنگی ِجنايتکاران

  : متن کامل مصوبۀ مذکور ازينقرار بود.  نا اميدی مبدل نمود

تاريخ کشور بوده   ِ◌دفاع از دين و وطن، فراز ھای شکوھمنِد جھاد، مقاومت و مبارزۀ برحق مردم ما در راه -1   "
ِ◌آن تقدير و در  سنگر داران و بايد به آن ارج گذاشته  شده و ِ◌ملی مردم ما محسوب ميشوند ارزِ◌ب و از افتخارات

گرفته و ازھرگونه تعرض مصوون  ِ◌مناسب صورت ِ◌جمھوری اس6می افغانستان با آنان بر خورد ِ◌نظام چوکات
                                                                                 .بمانند

تمامی جناح ھای سياسی و طرف ھای متخاصم که طی دو نيم دھه جنگ به نحوی با ھم در گير بوده اند به  - 2  
ِ◌جامعه، تحکيم ِ◌مختلف آشتی بين اقشار ِمنظور ِ◌زنده گی نوين در تاريخ سياسی معاصر صلح و ثبات و آغاز ِ ِ 

  . ِ◌عدلی و حقوقی قرار نمی گيرند  ِ◌تعقيب مورد ی بوده وِ◌برنامۀ مصالحۀ ملی و ھمديگر بخش مشمول افغانستان،

ِ◌جھادی وشخصيت ھای ملی کشور  ِ◌حقوق بشرکه در بارۀ رھبران ِ◌ديده بان ِ◌سازمان گزارشھای نادرست  - 3 
  .بوده شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اع6م مينمايد  مشکوک ناشی از نياِت   نشر گرديده

ِ◌جمھوری اس6می افغانستان قرار داشته و پس ازاين  ِ◌مسلحانه با دولت يکه تا ھنوز در مخالفتتمامی کسان  - 4 
ِ◌نافذۀ کشور احترام ميگذارند از مزايای مفاد مادۀ  به پروسۀ مصالحۀ ملی پيوسته  و به قانون افغانستان و قوانين

  . دوم  اين منثور برخوردار می باشند

 . اين منثور مستثنی نمی گرددھيچ گروه و جريان سياسی از -5

ِ◌ثبات و مصالحۀ  ِ◌مسلح و تحکيم ِ◌خشونت ھا و بی اعتمادی بين دولت و جناح ھای مخالف ُبرای کمک به ختم -6
ِ◌نان را به پروسۀ تحکيم ثبات  و  فوق العاده از سوی ولسی جرگه تعيين گردد تا زمينۀ پيوستن ِ◌ ملی، کميسيون

  .مصالحۀ ملی مساعد گرداند

 ِ◌شورای ملی افغانستان، تمام قوانين و ميثاق ھای بين المللی با قانون اساسی و ساير قوانين باتشکيل -7

ِ◌شورای ملی  ِ◌افغانستان مقايسه گرديده و تنھا قانونی برای دولت و مردم افغانستان الزام آورميباشد که به تصويب
  .افغانستان برسد

   ِ◌ ِ◌دولت ِ◌مخالف لح  وثبات و ختم جنگ ازتمامی گروپھای مسلحولسی جرگۀ افغانستان  به منظور تقويۀ ص -8
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  .جمھوری اس6می افغانستان دعوت بعمل می آورد تا به پروسۀ تحکيم ثبات و مصالحۀ ملی  افغانستان بپيوندند

ِ◌مناسب  ِ◌خط ديورند را راه حل ِ◌خار دار در امتداد ِ◌سيم ولسی جرگۀ افغانستان  طرح ماين گذاری و کشيدن -9
ِ◌تعليم،  ِ◌مراکز تروريسم  ندانسته و باور دارد که بايد تروريسم  از راه بر چيدن ِ◌ برای کنترول  و مھارکردن

 .تجھيز و تمويل آن مھار و کنترول گردد

ولسی جرگه ضمن تأکيد براستق6ل و تماميت ارضی افغانستان، روابط حسنه وصلح آميز با ھمسايه گان را در  -10
 .ِ◌آن صادقانه ت6ش مينمايد ويش قرار داده و برای تحققِ◌اولويت ھای خ صدر

ِ◌مصالحه را در نظر داشته و برای تقويۀ صلح و آشتی ملی ت6ش  ِ◌منثور رسانه ھای ھمه گانی بايد مفاد -11
 .نمايند

 (41) "  .ِ◌مصالحه و آشتی ملی طی يازده ماده تصويب و قابل اجرا ميباشد منثور -12

" ھمدگربخشی صميمانه " روی تقسيم ِقدرت ِسياسی وکسب ِامتياز و " اس'م " و " کفر" دو جبھۀ اين بود تبانی وتوافق ِ
                                .ميان ناقضان ِحقوق بشر درافغانستان

 
 ِ◌پارلمان افغانستان يکی از جلسات

اھل " روحانيون " م ھای جھادی و  مي'دی توسط عده يی از رھبران تنظي٢٠٠٩مصوبۀ ديگری که درماه اپريل سال 
 اعتراض ھا و انتقاد ھای شديد درحلقات ِدر پارلمان صورت گرفت و موجب" شيخ آصف محسنی " تشيع به رھبری 

احوال " ِ◌کابل گرديد، بنام  ِ◌گسترده درشھر ِ◌روشنفکری وجامعۀ مدنی افغانستان و به راه اندازی تظاھرات ِ◌مختلف
پدرساDری  " ِحقوق" ِ◌کشوررا بگونۀ خاصی تحقيرنموده  مصوبۀ پارلمان، زناناين . بود" شخصيۀ اھل تشيع

ِ◌خصوصی شھروندان را ھم به رسميت می شناخت وھم بيش تر از پيش تقويت  درخانواده و حريم) شوھرساDری(
نی و ِ◌جامعۀ مد ِ◌مقتضيات جالب اين بود که رييس جمھور، علی رغم آنکه ميدانست مصوبۀ مذکور مغاير. ميکرد

 ِ◌آگاه درجريان تظاھراتی که صدھا زن. مخالف ارزشھای دموکراسی و حقوق بشراست، درپای آن امضا گذاشت

، "شيخ آصف محسنی" ِ◌مدرسۀ  ِ◌افغان در خيابان ھای شھر کابل به راه انداختند، طلبه ھای سيه پوش و نقابدار
معترض، زبان به فحاشی گشوده و به  ِاھر کننده گانعليه تظ باتأثيرپذيری از انديشه ھای حاکم درچارچوب اين مدرسه،

       .ِ◌سنگ و چوب به سوی آنان متوسل شدند پرتاب

شورای علمای "  جھادی، ھمينکه –ھای اس'می " تنظيم " ِ◌رجعت گرايانۀ برخی ازرھبران  به سلسلۀ اشاعۀ افکار 
گاھی، با  گرديد، اين شورا، ھراز  اه عضو تأسيسپارلمانی، با يکصد و پنج ِ◌ در سالھای پس ازانتخابات" افغانستان 

ِ◌زنان و  ِ◌نشرات و مطبوعات و ممانعت و بخصوص اعتراض ھا و مداخله ھای متواتر دربخش صدور ِاع'ميه ھا
چنانکه . می بخشيد استحکام اش را قدم به قدم ايدئولوژيک دو شيزه گان از فعاليتھای ھنری و فرھنگی، ھژمونی

 "به امضای م'قيام الدين کشاف مبنی بر ( خورشيدی١٣٠٩حوت ( مي'دی ٢٠١٢ ماه مارچ سال اع'ميه يی را در

 .صادر نمود قرارآتی ... ِ◌آموزشی، دفاتر، مکاتب، بسھای شھری و زنان و مردان در مح'ت "ِ◌ ِ◌جنسيت تفکيک
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 برسد، ازمجرای سايت انترنتی جالب اين بود که اين اع'ميه، بجای آنکه ازطريق نشريۀ ماھانۀ شورای مذکور به نشر
    :دفتررياست جمھوری افغانستان به اط'ع عامه رسا نيده شد

 پابندی به اوامر و نواھی شريعت ِمطھر ِاس6م در عقيده و عمل)الف

 حفظ و رعايت ِکامل ِحجاب ِشرعی که باعث ِحفظ آبرو و شخصيت ِزن ميگردد) ب

ه در عرصه ھای مختلف اجتماعی، مانند تعليم ، تحصيل، بازار، دفاتر و ُدوری جستن از اخت6ط با مردان ِ بيگان) ج
 ساير شئون ِزنده گی

سورۀ النسأ که مشعراست در خلقت ِبشر مرد اصل و زن فرع ميباشد  و ) ٣٤(و ) ١(درنظر گرفتن ِصراحت آيات ) د
ًآيات مبارکه در تضاد باشد، جدا اجتناب لذا از استعمال ِالفاظ و اصط6حات که با مفھوم . نيز قواميت از آن رجال است

 شود

 ِارج گذاشتن به مسألۀ  تعدد زوجات که به اساس ِحکم ِصريح قرآن ثابت ميباشد) ه

  اجتناب از سفر ِبدون محرم ِشرعی) و

 ِالتزام به حکم شريعِت غرای محمد در مورد ِط6ق) ز

به سوی  وشخص رييس جمھور علما واعضای شورایِ◌رييس  ِ◌بيشتر ِاين فيصله واع'ميه، درحاليکه بيانگرتمايل
ِ◌آگاھان، دانشمندان، زنان، جامعۀ  بود، ازديد و بصورت کُل، به جانب بنيادگرايی مذھبی حزب اس'می گروه طالبان،
ِ◌فکری و  ِ◌زنان و دامن زدن به تعصب ِ◌حقوق ِ◌بيشتر ِ◌نقض روشنفکری افغانستان، ت'شی درجھت ِمدنی و حلقات
اعتراض ھای وسيع  جلو گيری ازجھش به سوی ترقی کشورخوانده شد و ِ◌پيشرفت و ازی روندُمذھبی و کندس

  (42) .درسراسرمملکت را در قبال داشت

 
 م' قيام الدين کشاف رييس شورای علما

يه شماری از زنان، مردان، سياسيون، نھاد ھای مدنی و تحليلگران افغانستان اظھار داشتند که در عقب اين گونه اع'م
ھا، ھدف سياسی نھفته است و تصورميرود  حکومت در ت'ش است برای اينکه راھی را بسوی مذاکره با گروه طالبان 

    .بگشايد،  ميخواھد با چنين اقدامات عقبگرايانه، برای طالبان بفھماند که سياست ھای دولت با اين گروه تفاوتی ندارد

سند ھايی را در اختيار دارد که پنجاه  در صد   " می اظھار داشت کهِ◌رس افغانستان طی يک صحبت                
آن در نھاد ھای کليدی دولت انتقاد  ِ◌ ِ◌اداری دست دارند، پديده ای که حاS گسترش اعضای شورای ملی در فساد

                                    ( 43  ) "... ِ◌جامعۀ جھانی را به ھمراه شده است ھای سخت

ِ خورشيدی از قول سخنگوی وزارت امور داخلۀ افغانستان ١٣٩٢در ماه ثورسال " ۀ اط'ع رسانی افغانستان شبک"
بيش از پانزده ھزار مکتوب از نماينده گان پارلمان به وزارت داخله مواصلت نموده که  ... " : چنين نوشت

قوماندان ھا ، ولسوال ھا ، درخواست موترھای بيشترين ِآنھا به خواست ھای غير قانونی، از تقرر والی ھا گرفته تا 
بھتر، افزايش ِتعداد بادی گاردھا، مجوز موترھای تکسی،  صدوراجازه نامۀ برای عبور موتر ھای بدون نمبرپليت  

ھمچنان، آزاد ... کمتردرخواستی برای حل مشک6ت مردم در نقاط ِمختلف ِافغانستان بوده است ...وغيره ميباشد
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  اختطاف گران و مجرمان از بند و زندان نيز بخشی از درخواست ھای نماينده گان پارلمان بوده استسازی طالبان،

... "  

م بود که وزيرماليۀ دولت ِحامد کرزی که غرض ِاستجواب به پارلمان رفته بود، ضمن يک ٢٠١٣ِروز پانزدھم ماه می 
ونی، ازآن جمله، قاچاق ِمواد الکولی، مواد خوراکه، ماشين سخنرانی، تعدادی از وک' را متھم به ارتکاب ِاعمال ِغيرقان

جالب اين بود که وزيرماليه، بصورت رويا روی، درحاليکه . آDت و امثالھم ازخارج بداخل افغانستان نمود
نھا اي. ِدربرابرمجموع وک' قرار داشت، به تعداد شش تن ازآن ھا را نام ُبرد که درفعاليتھای ضد قانونی منھمک بودند

عبارت بودند از ظاھرقدير وکيل ننگرھار، محمودسليمان وکيل وDيت پکتيا، حميدزی Dلی وکيل وDيت قندھار، سميع 
  . ^ صميم وکيل وDيت فراه، عارف رحمانی وکيل وDيت غزنی و محمد عظيم محسنی وکيل وDيت بغ'ن

 " :  ِعجيبی پس ازبيان ِاين اتھامات درپارلمان گفتبا ُطمطراق" ظاھرقدير"نکتۀ جالب دراين ميان اين بود که   

مالک ِسه صد عراده موتراست که بيست عرادۀ آن ضد گلوله ميباشند، مصارف ِماھانه اش بالغ بر سه صد الی 
پارلمان نگفت که آنھمه " وکيل" ، ولی اين  "...چھارصد ھزار دالراست و سه صد و پنجاه مليون دالر سرمايه دارد

رايی را، آنھم دريک کشورفقير، عقب مانده، جنگزده و محتاج از کجا آورده است ؟  ھيچ کسی در داخل پول و دا
                                                                       .پارلمان نيزاين سوال را مطرح نکرد

نون منع قا" ِعقبگرايی و افکار ِمتحجر درميان تعداد زيادی ازاعضای پارلمان افغانستان تا آنجا استي' داشت که وقتی 
برای تصويب به مجلس پيش گرديد، سروصدا ھا، اعتراضھا و موانع آشکاروعلنی دربرابر آن  " خشونت عليه زنان

اين موضوع  آنقدردامن زده شد که .   نمايش گذاشته شداز سوی ھمان وک'ی ضد ِدموکراسی و ضد ِحقوق ِزن به
بسياری از رسانه ھای چاپی و تصويری داخلی و خارجی کشور و کتله ھای متعدد ِافغانھا درکشورھای مختلف ِجھان، 

  .بدان توجه مبذول داشته موضعگيری ارتجاعی وک' را به باد استھزا گرفتند

ً گام کوچکی بود در راه حراست از حق ِانسانی و مدنی زنان کشور، البته قب' که" قانون منع ِخشونت عليه زنان  "  ِ
ِمسوده شده وطی صدورفرمان تقنينی به توشيح رييس جمھورنيزرسيده بود واما برخی ازوک'ی زن در پارلمان،  ِ

ِاج چند ھمسری، اجازۀ درقانون مذکور، سن ازدواج ِدختران، رو. خواستند آنرا ازتصويب ِاعضای پارلمان نيزبگذرانند
والدين در امر ِازدواج، مجازات دربرابر تجاوزجنسی، فعاليت خانه ھای امن و خشونت ِفزيکی درمقابل ِزنان گنجانيده 

اما آنانيکه ھنوزھم ميخواستند و يا . شده وتقاضا بعمل آمده بود تا طبق ِمقتضيات ِزنده گی مدنی ازتصويب بگذرد
طلبی ھای متظاھرانه و اس'م پناھی ھای تيره انديشانه بخرامند و از اين ناحيه کمافی السابق ميخواھند در پناه ِشريعت 

ناميدند، " فاحشه خانه ھا " ِسود بردارند، برخ'ف قانون مذکور، چند ھمسری را روا دانسته، خانه ھای امن را 
غارت خواندند و يکبارديگربه اثبات رسا خشونت فزيکی عليه زنان را Dزم پنداشته و سن ِازدواج را ھم، ھمان سن ص

ِنيدند که ھنوزھم افکار و انديشه ھای متحجرطالبی و قرون وسطايی درذھن و ضمير دارند و به ھيچوجه حاضر نيستند 
  .ِپيام آور پيشرفت و سعادت برای نسل ِمحروم و مظلوم ِزن در افغانستان باشند

ِقانونی وشرم آور پارلمان افغانستان تحت ِعنوان ِيکی ديگرازفيصله ھا ومصوبات بی سابقه، غير مصوونيت و حقوق "ِ
اين بود که برای اعضای پارلمان، حتا پس ازسالھای دورۀ وکالت ِشان، تأمين ِامنيت، " اعضای پارلما ن 

ا اين مصوبه در چھار فصل و بيست ماده، طی نشستی با اکثريت ِآر. امتيازات ِسياسی و حقوق ماھيانه می بخشيد
باساس گزارش ِخبرگزاری بی بی سی از داخل ِپارلمان ِافغانستان، اين قانون ِجديد که در ميانۀ ماه . صورت گرفت

بخش اول شامل ِحقوق، امتيازات، مصوونيت و :  م به تصويب ِاکثريت ِاعضا رسيد، دارای دو بخش بود٢٠١٤جوDی 
 عبارت از امتيازاتی بود که مربوط به سالھای پس از مسووليت ھای نمايندۀ مجلس درزمان ِکاری اش و بخش دوم،

درمصوبۀ مورد ِنظرگنجانيده شده بود که برای ھر وکيل پس ازختم ِدورۀ وکالتش نيز دو محافظ . ِکار رسمی آنھا ميشد
ِ، پاسپورت ِسياسی، امتياز حضوريافتن درمجالس رسمی بنام}دو فرد مسلح{ و بيست وپنج درصد " شخصيت ِملی  " ِ
   .مدنظر گرفته شود" مادام العمر " {پنجاه ھزار افغانی{قوق ِزمان ِوکالت ح

ِاين فيصله درحالی ازطرف وک' صورت گرفت که ھم دورۀ کار سيزده سالۀ حامد کرزی بحيث رييس جمھور وھم  
 مربوط به نامزد ھای کرسی ِدور ِ دوم ِکار مجلس ِپارلمان رو به اختتام بود، کشمکشھای تند ِانتخاباتی ميان دو تيم ِعمدۀ

رياست جمھوری ادامه داشت، باساس نشرآمارازسوی ادارۀ مصوونيت ملی، چھارھزارتروريست طالبی و پاکستانی و 
ھلمند حملۀ مسلحانۀ خونين انجام داده بودند، شليک ِتوپخانه يی نظاميان  ازخاک ِپاکستان باDی وDيت... چچنی و 

ِازوزيرستان ِشمالی وارد ِخاک ) ًقسما مسلح(پاکستانی " پناھندۀ " مه داشت، ھزاران ُپاکستان باDی وDيت کنرادا
ِافغانستان شده بودند، فقراقتصادی و درد ِبيکاری و بی روزگاری در کشور بيداد ميکرد، حم'ت تروريستی، کشتارھا 
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ارمعيوب و معلول و يتيم و بيوه و و انفجارھای پيھم درشھرھا و وDيات توسط گروه طالبان ادامه داشت وھزاران ھز
  .بی سر پناه به سختی درسراسر کشور نفس ميکشيدند

اين فيصلۀ امتيازطلبانه و بيدردانه اگرازيکطرف به تعداد سه صد تن اعضای پارلمان را شاد و مسرورساخته بود، از  
ی داخل مجلس، جامعۀ مدنی، ازوک')  تنھا ھشت تن(سوی ديگر، موجب ِاعتراض ھای شديد از سوی تعداد اندکی 

ھمين اعتراض ھای گستردۀ . رسانه ھای آزاد، حلقات ِروشنفکری و مردم عوام گرديده  اين اقدام را شرم آورخواندند
يا مجلس سنا " مشرانو جرگه " ملی و رسانه يی موجب گرديد که وقتی مصوبۀ مورد نظر، غرض بررسی و تأييد به 

   .رفت، با اکثريت آرا ردشد

ِ، فھرست ِاسمای وک'، تعداد ِمحافظان ِمسلح ِ وک' ومجموع محافظان پارلمان ِافغانستان را در "کابل پرس" وبسايت ِ
ِآستانۀ اين سر وصدا ھا به نشر رسا نيد که ما کاپی عين فھرست را به نقل ازمنبع ِمذکور، در اينجا درج مينماييم تا 

ی، پارلمانی وبيروکراسی دوران زعامت حامد کرزی برای خوانندۀ محترم ِبم'حظۀ آن، اوضاع واحوال سياسی، امنيت
  :بيشتر روشن شود
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 )  ه شده استرفتازوبسايت کابل پرس برگاين فھرست (

 ٢٠ محافظ، حاجی الماس ٣٠ محافظ، م' تره خيل کوچی ٣٩اين فھرست نشان ميدھد که رسول سياف با داشتن 
 محافظ، اززمرۀ ٢٣ محافظ و م'عزت ^ عاطف ٢٩ محافظ، محمد يونس قانونی ١٨ار محافظ،  فضل الھادی مسلم ي

  .وک'يی ھستند که بيشترين محافظان ِمسلح را با خود دارند
 ) بخش نزدھم(

 

 : ِ◌جنگی ِ◌جنايتکاران دربرابر زورگويی ھا و عدم مجازات عتراضھاا

ن نشين ھای جھادی زورگو، رشوه گير، عقبگرا و کم فھم دولت ِمرکزی ضعيف، نھاد ھای مفسد ِمربوط بدان، پارلما
ِدرامورعلمی و حقوقی، قوۀ قضائيۀ نا مؤثر، عدم احترام واقعی به قانون، دست اندازيھای غرض آلود ِبيگانه گان در 
به ِامورداخلی و صد ھا دليل ديگر، موجب آن گرديده بود که جنگ ساDران ِسابق، متنفذين محلی، مامورين ِعاليرت

ِوبرخی ازوک'ی پارلمان، ھنوزھم با سؤاستفاده ازمصوونيت پارلمانی ويا استفاده از پول و نفوذ دولتی، گروھبندی و  ِ
دھاره بازی، دست به خود سريھا، برخورد ھای مسلحانه، قتل و اختطاف ِرقبا و حتا مقاومت ِمسلحانه دربرابرنيرو 

^ گلُ  "م گزارش دادند که شخصی بنام٢٠١٣غانستان درماه جوDی ًمث'، رسانه ھای اف. ھای امنيتی دولت بزنند
وکيل ده سبزدرپارلمان، ازيک گروه ِمسلح خصوصی خويش درمقابل افراد پوليس کابل استفادۀ مسلحانه نموده " مجاھد 
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) ومۀ کابلواقع درح(گزارشھا بيان داشتند که تعدادی ازاھالی ده سبز. و درنتيجه، باعث ِقتل ِچندين نفرگرديد
، درمقابل ِعمارت ِپارلمان دست به "^ گلُ مجاھد" بخاطرزورگويی و غصب ِزمين ھای شخصی و دولتی توسط 

ِازرييس جمھور کشور خواسته " ِجنرال محمد ظاھر رييس تحقيق وDيت کابل نيزبه رسانه ھا گفت که . تظاھرات زدند
                             .نشد ھرگزچنينکه  "مجاھد راصادرنمايد است امردستگيری ^ گُل

ِبھمان سلسله، ازوقايع قانون شکنانۀ ديگرنيزتوسط افراد ِمقتدرجھادی ودولتی، اقوام واعضای خانواده ھای آنھا درشھر 
 ِمال اين زورگويان و واسطه داران، ازلت و کوب ِبی باکانۀ ديگران تا غصب. کابل وسايرنقاط ِافغانستان نام ُبرده ميشد

و دارايی شخصی و ملی، ازتجاوزھای جنسی باDی زنان، دوشيزه گان و حتا کودکان تا قتل و قتال ِاشخاص و افراد ابا 
ِتأسف بار ترازھمه اين بود که ھيچ منبع ومرجع ِامنيتی و قضايی نميخواست و يا نميتوانست جلو ِاعمال . نداشتند

ِنمونه ھای اين نوع زورگويی و رويداد ھای دلخراش ناشی . را سد سازدزورگويانه، جنايتکارانه و ضد قانونی آنان 
  .ازآن خيلی زياد بود وھرگاه قرارباشد ازھمۀ آنھا در اينجا نا م ببريم، موضوع به درازا خواھد کشيد

ب ھمبستگی حز" يا " گروه جوانان آزاديخواه افغانستان" درعين حال، گروھی ازجوانان ِمبارز ِداخل ِافغانستان بنام 
 مي'دی، با براه اندازی يک کمپاين ِاعتراضی و افشاگرانه درسراسرشھرکابل ٢٠١٢درماه دسامبر سال " افغانستان 

" جھادی و درعين حال، با ترسيم ِشعار  – وبا نوشتن ِشعارھای ديواری برضد ِجنايتکاران ِجنگی ورھبران ِ تنظيمی
، واکنش ِشان دربرابراشغال ِکشور و بيعدالتی !)کايی ھا به کشورتان برگرديدامري(يا ! " يانکی ھا بخانۀ تان بر گرديد

ِھمين گروه ِجوانان، با براه اندازی تظاھرات ِدامنه داروبلند کردن شعارھای ضد .  ھا ی مروج به نمايش گذاشتند
 آنان را بگوش ِمقام ھای وطنفروشان  وجنايتکاران ِجنگی وعکسھای آنان، صدای خفتۀ قربانيان ِجنگ و بازمانده ھای

                                                                        .دولتی و مؤسسات ِجھانی رسا نيدند

حزب "بود که بازھم افراد و کادرھای ) ھفتم وھشتم ثور( مي'دی و درآستانۀ روزھای٢٠١٣درھفتۀ اول ِماه می سال 
براه اندازی تظاھرات ِمسالمت آميزدرشھرکابل، بخاطرسکوت ِدولت دربرابر محاکمۀ اقدام " ھمبستگی افغانستان

اما اين بار، با آنکه مقام ھای . جنگساDران و جنايتکاران ِجنگی و احقاق ِحقوق ِاکثريت ِمردم ِافغانستان بعمل آوردند
ًجريان ِتظاھرات را شديدا  وسل به زور، ھمًامنيتی اجازۀ چنين تظاھراتی را قب' صادر نموده بودند، نيروھای آنھا بات

" ِديده بان حقوق بشر" ًبعدا . اخ'ل نمودند و ھم يکتعداد از اعضای حزب متذکره را دستگير وبه زندان افگندند
امنيتی خبردادند، بلکه ازشکنجه  توسط نيرو ھای" ھمبستگی" ِدرافغانستان، نه تنھا از دستگيری و حبس اعضای حزب 

" ِرييس ِبخش ِآسيايی سازمان " براد ادامز. " مؤظفين ِپوليس دربرابر دستگيرشده ھا نيز تذکر دادند" ری وحشيگ" و 
طوری به نظر ميرسد که دستگيری ولت و کوب ِبيرحمانۀ معترضان ِصلح  " : دراين باره گفت" ديده بان ِحقوق بشر

زخم ھايی مانند کبود ...  محضر ِعام ازدولت انتقاد نکنندآميز، به ھدف ِفرستادن ِپيامی برای تمام افغانھا باشد که در
واکنش ِظالمانۀ دولت عليه تظاھرات ِدوم می، يکی . . . ُشد گی و پنديدگی را در بدن ِبازداشت شده گان مشاھده نمود

رچه  است که بايد ھ٢٠١٤دولتی درآستانۀ انتخاباِت رياست جمھوری  از نشانه ھای خطر ِدرحال ِافزايش ِسرکوب
   " .زود ترمورِد رسيده گی قرارگيرند

 
  درکابل م٢٠١٣تظاھرات حزب ھمبستگی افغانستان در دوم ماه می 

 ) ادامه دارد(
 


