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                                                            افغا نستا ن بیدون اختالط                     
Uncomplicated , in Afghanistan                                                               

معضالت و مشکالت افغانستان  وجود دارد  درا ینجا شما ری از راه های حل

که کشورهای عضوپیمان نا تو  میتوانند آن راه ها  را درنظر گیرند  ودر حل 

رچ دهند درصورتیکه این ایتالف  به ختالش ب های این کشورممعضالت وپرابل

دن افغانستان چشم ندوخته باشند ویا بخاطر غا رت این اثروت های سرشا رمع

                                                             .  ثروت های طبعی دراینجا حضورنداشته باشند

بتاریخ هفتم ( Jens Stoltenberg)نبرګتسکرترجنرال ناتو اقای جینس  ستول

بعمل آورد وطی یک نشست خبری ومطبوعاتی  دازکابل بازدی« 4102»نومبر

فصل    افغانستان   تو عنقریب  درکشور دوست نا:  ن ساخت  خاطر نشا  چنین

 ماموریت جدید غیر»جدیدی را باز خواهد کرد ویا براه خواهد انداخت ، فصل 

درین مورد  متعهد میګردد  مشکل دراینست که نا تو  اما آنچه را که .« رزمی

                                              .نیروهای افغان به مبارزه اش دوام دهددرکنار ویا دریک بخشی با اګراوبتواند

طی  بیانه اش   ناتو بتاریخ بیست وچهارم اکتوبر اقای  ستلتینبرگ سکرترچنرال

بخش های   دیگر وکشورهای پارتنر ی که از ونات در همایش  اعضای ایتالف

ماطی بیشتر ازیک دهه  شا نه :باهم رسانیده بودند گفت حضوردربروکسل  دنیا

به شا نه یکجا با  نیروهای امنیتی  ونظا می افغان   در مقابل  د شمن  متجاوز 

:    وخرابکا ر  استاده بوده ورزمیده ایم ُ اودر ادامه صحبت خود چنین  می افزاید

آینده ای   تا   کرده است  بین المللی  کمک  نه ای این تالشهای بهی خواها»

ایا  این «   افغانستان  به ارمغان آورد زنان واطفال   - ا برای مردانبهتری ر

مبنی  براین  ادعا که   نا تولفاظی های منظم  ومکرر ایاالت  متحده  امریکا  و

حضور ما درجنگ علیه د شمنا ن وخرابکاران  بیشتر (  01)افغان ها طی این 

ورت گذارشات رسیده وبهتر بهره مند شده اند مضحک  نمی باشد؟ اما بهرص

از آژانس های دیگر این ادعا ها ی باهم بیچیده وبیدون سرنخ را طوری دیگر 



                                                                 .تفسیر می نمایند 

را  « 4101»درافغانستان  سال  (UNAMA)هیات معاونیت سازمان ملل متحد 

سرا ن پمرگ ومیر وجروحات  زنان دختران وبرای افغان ها به نسبت  کثرت 

تعریف   سال  ترین ینسو بد بد  (4112)از سال   واختالفات  ید خشونت وتشد

                                                                                                                                                    .وتوصیف می نماید 

                                   

           

وآن   است   این وضع کنونی درافغانستان  بشکل خاص آن قابل دقت و اندیشه

تجدید اختالفات و خشونت ها   ا طفال افغان به نسبت و اینکه تعداد بیشتر زنان

زخم برداشته    محکوم بمرگ شده اند ویا ناشی ازخشونت ها( ۳۱۰۲)طی سال

یر حقوق  مد   (Georgett Gagnon)اند  این مطلب را  اقای جیورگیت گلنن 

  ورعب اور است   این یک واقیعت تلخ : داضا فه نموبشراظهارداشت واینطور 

افغانی  درجریان  ذیرجامعه پ واطفال این قشر آسیبوآن اینکه تعدادبیشتر  زنان 

زنده گی روزمره خویش چه در  خانه وچه درهنگام رفتن به مکتب و پوهنتون  

ویا   خود یا محکوم بمرگ میگردند  شغلی واجتماعی  وچه در مصروفیت های

 باید  ما  که  نماید  حکم می بما   دلخراش  این وضع  لهذازخم می بردارند ، ف

نهاد ها و   دات خود بیشتر  استاده گی نمایم وبا کمک همههبرتع هرچه زودتر 

ناهنجار    عایع وخت  تالش بخرچ دهم تا  این وضبیدون  ض  زیربط موسسات

اریم وبه نجات مردم افغان کمر همت دان تاریخ بسپرا ازاین سرزمین به زباله 

                                                                                                             .ببندیم

رفاه در تامین   مبنی بر سهمگیری مثبت ناتو ستولینبرگ اقای وادعای اطمینان



بین  ن عفو زما با در نظرداشت گذارشات  اخیر ساغیرنظامیان  در افغانستان 

پرتاب  بمب   -الت  هوایی شامل حم ایساف/به نسبت عملیات های ناتوالمللی  

نه که باعث مرگ ومیر بیشتر توسط هواپیما های بیدون سرنشین  وحمالت شبا

قابل تشویش  گردیده خود   آنها  ن ید شد دپ شکنجه ونا بشمول غیرنظامیافراد

اخیر سازمان عفوه بین المللی برادعاهای ، یعنی که گذارشات پنداشته شده است

                                             .خط بطالن می  کشد وآنرا نادرست میداند سکرتر جنرال ناتو  اقای ستولنبرگ

گذارشی « خاموشی درتاریکی»گذارش سازمان عفوه بین المللی تحت عنوان    

ناک است  که با مطالعه وارزیابی ده ها  واقعات دلخراش ومایوس کننده ووحشت

سازمان عفوه .تهیه شده است ( 4101-4112)ز پنج سال در مدت زمان  بیش ا

بین المللی  درمور د دوواقعه که درتحت  مطالعه  ماهران آن سازمان صورت 

درارزیابی ومطالعه دو واقعه  مشاهدات  »:گرفته بود چنین روشنی می اندازد

ت فروان و انکار ناپذیری  ماهران مارا بخود جلب کرد  که  میتوان  آنرا جنا ی

جنگی تلقی نمود یا عاملین این دو واقعه را  از ناقضین حقوق  بشر  ومجرمین 

                                                                                                           .«جنگی شمرد  

عنی اقای من ارزو داشتم که ای کاش  فرمانده نا تو ی مطلب مهم دیګر اینکه   

ستولنبرگ میتوانست  با جمیعت دواطلبان صلح افغانستان درتحت  نام پروژه 

که درهمان هفته ای بازدید او ازافغانستان براه انداخته ( اضطراری)ای ثابت 

ویا سازمان دواطلبان صلح افغانستان به ابتکار  جمیعت  .شده بود  می پیوست 

ها ایتالیا بخاطر مبارزه  درراه تامین  شبکه  از کارکنان بیمارستانها وکلینیک 

بهبود صحت مردم افغانستان  از مدت سیزده سال به اینطرف  ایجاد وتاسیس 

ی  گردیده است  سازمانی که پیوسته  ضد بکار برد هرنوع سالح ومهمات جنگ

بل  ادرک رنظرداشت همین مطلب هنګامیکه شماباد.علیه مردم افغانستان میباشد 

کلینکها وسرویس های عاجل شوید چشمان تان به  -بیمارستانها  بخواهید داخل 

ارم ممنوعیت اسلحه درکنار ارم (  حمل سالح ممنوع است) این نیشته می افتد

ترین  شدیدکه اگرکسانی درنباید فراموش کرد این مطلب را،دیده میشوداظطرار

ول مبش شند داشته با ه وظیف و  وپرمخاطره ترین ساحات جنگی در جهان شغل

امنیتی حق ندارند که با اسلحه  داخل ساحات ممنوعه ویا گارد امنیتی  وستا ف 

همه   طرف  از  موضوع  بیمارستانها وسرویس های عاجل شوند  چونکه این

                                                                                                              .مردم جهان یک امر پذیرفته شده میباشد 



یوسف حکیمی  پرستار  ومسول یونت مراقبت های جدی سروس   عاجل        

درشفاخانه کابل  بما اطمینان داد  که این ممنوعیت انتقال اسلحه بداخل شفاخانه 

جدًا پیگیری میشود  تا حدی که حتی یک طفل نمیتواند با تفنگ پالستکی  نوع 

ش با اعضای فامیل ودیگرعیادت  کننده گان  داخل  شفاخا نه ما سامان بازی ا

گردد  ویا به هیچکس اجازه داده نمیشود  که اسلحه  اش را درزیر  لباس خود  

                                                                                   .انتقال دهد   هپنهانی بداخل سرویس ها شفاخان

تاجایکه حتی ریس جمهور افغانستان  نیز نمیتواند که با سالح دردست داشته  )

( Luca Radaella)لوکا رادال  اقای این مطلب را )شود  نه شفاخا خود  داخل 

صحبت   یک  کابل ضمن  شفاخانه  مسول وهمآهنگ کننده ای  سرویس عاجل 

ودرضمن اضافه نمود  که این نوع برخورد  ویا  تداوم  اخبری  اظهارداشت  

وظیفه  در جا ها وساحاتی که در آنجا جنگ شدید درجریان باشد واکثر مردم با 

سالح   را ازحمل  عیادت کننده گان  که   نیست  سالح مسلح باشند ساده وسهل

ود اینست بداخل شفاخانه منع کرد  ولی  آنچه که دراینجا قابل تذکر پنداشته میش

د ونشفاخانه ش با سالح داخل   نباید  که  را میدانند  که  همه کس درهمه جا  این

           .                                                                                                                            ه کس این قانون ومقرره را رعایت می کنند یعنی هم

مردم همه میدانند که بیدون سالح ویا عدم دسترسی به سالح خود راه  آسان      

طرفی میباشد یعنی  بی  به مطلق ازاین راه ها تعهد  تامین مصونیت است  یکی

را   ویا طرفی  آنهایکه  دراین درګیریها واختالفات عدیده  طرف واقع نمیشوند

غانستان دامن نمیزنند حتی  که هنګام عیادت ید خصومت دراف نمیګیرند وبه تشد

درګیر   کدام طرف از  مریض  که این  از مریضان در جستجوی آن نمیګردند

ید خصومت  تشد  و ضد  خصومت واختالفات اند این خودیګانه راه بی طرفی

                                                                                            .میباشد

برای انجام ماوموریت وظیفوی اکثر سازمان های غیردولتی  در افغانستان      

به محل وظیفه دروالیات ویامناطق دوردست کشور وسایط  مامورین خودوسفر

اما امبوالنس .میگذارددراختیارآنها را ای مسلحبا سالح وبادی گاردهنقلیه مجهز

یکه خواسته  هرجا  ردها به یگا د وبا   ل سالححم  بیدونهای سرویس عاجل 

یا میدان جنگ خودرامیرسانند به محل درگیری ور  ومسی راه  باشند بیدون تغیر

( Luka)اقای  لوکا مطلب را  نای   بعمل می آورند  واقعات  عاجل وارسیواز

ویا بد ست   داشتن  :نمود وچنین عالوه نمود صحبت خبری خود اظهار دریک



از طریق شهرت ونام نیک میتواند بدست آید  که این خود میتواند اوردن امنیت 

نه ما   شفاخا یک امرطبعی  پنداشته شود  وآن اینکه موظفین سرویس عاجل ویا

وکسی پیدا    ایددربدل عرضه خد ما ت صحی از نیازمندان پول دریافت نمی نم

                                                                                                                         .از آنها پول مطالبه کرده باشند  ما  صحی  که کارمندان   نمیشود  ادعا  نماید

وکارمندان  وگروپ هایکه   با تمام نیازمندان مسولین شفاخانه وسرویس عاجل 

از خدمات  سرویس عاجل بهره مند میگردند با انها  مشوره ها و صحبت های 

دیپلوماتیک  صورت  داده  ا ند  یعنی  مسولین  سرویس  عاجل هنگام گشا یش  

سرویس عاجل ا هداف وپالیسی  شان را  به تمام مردم  ازجمله به کارمندان نو 

امورین رسمی حکومت و  به رهبرا ن مذهبی  توضیح ، به پیمانکاران ،  به م

مهارت های   بعضی  ویا خوب   بعضی چیزهای  داده اند  وآن اینکه اگر شما

بگذارید  مردم   مت خد در ن رایگا  پول  فت را بیدون دریا بهتر خود خوب و

یشید   ند درآنصورت نیاز آن دیده نمیشود که درمورد مصونیت خویش بیشتربیا

                                                                      .آمدد نچونکه مردم ابدًا با شما ازدرخصومت پیش نخواه

که آنها  با   آنچه  اګر فرماندهان  ناتو وایاالت متحده امریکا  در افغانستان  از

بیلیون  5.85غ مطالبه پنتا گون به مبل)  در منطقه  منیت خشونت برای تامین ا

پول هنگفتی را با ( دالربرای مصارف جنگ طی یک سال مالی درافغانستان   

پول را  برای   این  ازدست دادن قوای بشری بمصرف میرسانند درعوض اگر

جنگ   عوامل  تیکه مردم افغانستان از جنگ و ما زخمها و صد د نالتیام بخشی

توان اذعان کرد که چانس بقا ی ند درآنصورت می ند دیده اند به مصرف میرسا

بادرنظرداشت دلیل وبرهان فوق  ضرورت  آن  دیده  نمیشد   ودمردم بیشتر میب

که برای  جلب  وجذ ب  طالبان  محلی  و جنگ ساالران محل  سالح ومهمات 

جنگی فرستاده میشد  بهترآن بود که به مردم بیجا شده ازین جنگ های تباه کن  

میشد  ویا اگر این فرماندهان ومسولین بلند باال یک بخشی غذایی کافی فرستاده 

در بخش های غیر رزمی مثل   دالر  بیلیون( 012)دیده شده ای  ه  از مبلغ تهی

به  بعد  سرمایه گذاری مینمودند وبویژه (  4110)پروژه ای عاجل ما  از سال 

دهقانان کم زمین وبی زمین وفقیر را همه جا نبه کمک  میکردند  تا آنها بشکل 

طبعی به کشت وزرع مواد مورد ضرورت خود  مشغول می بودند وهرکز در 

فتادند درانصورت در کشور  همچو وضع نا فکر کشت وزرع خشختاش نمی ا

                                                                          .به ساما نی بمالحظه نمیرسید 



پرابلمهای افغانستان کنونی راه های حل متعدد  صریحْا باید ګفت  که  برای حل

متحده  امریکا آن  راهها را  وجود دارد درصورتیکه  مقاما ت  نا تو  وایاالت 

درنظر گیرند وبه حل پرابلمها از ته دل اقدام بنما یند درصورتیکه اگر  آنها به 

غارت وچپاول  معادن افغانستان به این جا حضور نیا فته  باشند  ویا در صد د  

جهان    نفتی مواد  سترسی به چای پای درمیان رقبای بین المللی خود بغرض د

کمین نباشند  لذا میتوان گفت  زمانیکه  شما درپی    ردی نه جندان دور درآینده ها

سود ونفع  خود باشید  مردم شما را از زاویه های مختلف می نگرند ویا اعمال 

لهذا  سرویس عاجل در افغانستان  به تمام  آنهایکه چه  شمارا  نظاره می  کنند 

د می نماید  که  اعمال نفرت در داخل اند وچه در بیرون ازکشور  چنین پیشنها

                                                                        .  انگیز   وخود کشی راه مردم عاقل ودانا نیست

در ( Emergency service)سرویس خدمات عاجل یا :  ه باور اقای لوکاب    

افغانستان تنها وتنها انستیوتی است که بمنظور تامین صحت ومراقبت  صحی  

.                                                                                            نیازمدان ایجاد گردیده است 

کاماًل    ه هایاندیشه بوجود آمدن و یا ایجاد این انستیوت از تفکر و اندیش        

کیفیت    ابتدای و اولیه  منشا میگیرد  که آن عبارت ازعرضه  خدمات صحی با

دریافت سود وپول میباشد  ویگانه وظیفه   به همه کسان ونیاز مندان بیدون توقع

                                                        . این انستیتوت عرضه خدملت صحی  بمردم افغانستان میباشد و بس 

                                             ؟ پس بغرنجی این مطلب درکجا نهفته است    

جینس  »  ما دراینجا همین سوال مشا به  را از اقای  سکرتر جنرال نا تو      

در    ید  غیر نظامی ماموریت جد  یک  :می نمایم  وآن اینکه « ستولتنبرگ 

پس در آنصورت  ! اموریتی که سالح وجنگ را کاماًل نفی نماید افغانستان  م

                                                                    ؟ بغرنجی  آن درکجا خواهد بود

    با تقدیم سالم ها   ---------------------------------------


