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دانش،قانوناساسیرادورمیزند؟

3

کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری،  طرحی 
را تأیید کرده است که صالحیت تفسیر قانون را به انحصار دادگاه عالی در می آورد. 
اعضای  و  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  واکنش کمیسیون مستقل  که  اقدامی 
مجلس نمایندگان را برانگیخته است. نشست کمیته قوانین کابینه در یازدهم عقرب 
سال جاری برگزار شد. طبق اعالم  دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، در این نشست، 
طرح قانون بررسی مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی و تفسیر آن ها مورد بحث 
افغانستان و بررسی  قانون اساسی  این کمیته مرجع تفسیر  قرار گرفته است. در 
مطابقت قوانین نافذ، اسناد و معاهدات بین المللی با آن، مورد تأیید قرار گرفته است. 
اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گویند که معاون دوم 

رییس جمهور بحث ها را به صورت یک جانبه و...
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نزاع بر سر مرجع تفسیر قانون؛

افغانستان در ماتم؛

آنگونهکهیاریمیکنی
یاریمیشوی
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خسته خسته از جفا
جمهوریت چهارم و دشمنان آن کابل این روزها به شفاخانه ی بدون تجهیزات می ماند. همه ی باشنده گان این شهر بزرگ، زخمی بر تن و روان خویش دارند. از میان کابل نشینان، 

دیگر کسی نمانده است که از سوراخی گزیده نشده باشد و جراحتی بر تن نداشته باشد. باشنده گان مظلوم واقع شده ی کابل را گروه های 
تروریستی در مراکز آموزشی مورد حمله قرار می دهند و دزدان در کوچه ها و جاده ها. 

آدم ربایان مسلح که خودشان را کارمندان ریاست امنیت 
پیش،  ماه  پنج  حدود  بودند،  کرده  معرفی  هرات  ملی 
نوجوانی را از شهر هرات ربوده و برای چند ساعت در یک 
باشگاه پرورش اندام زندانی کردند. سرگروه باند یکی از 
ورزش کاران پرورش اندام بود و در مسابقات جهانی کشور 
هند، برای کشور مدال طال کسب کرده است. او به اتهام 
ربودن  به  اما خودش  بازداشت شد،  دو رویداد آدم ربایی 

یک جوان صراف اعتراف داشت.
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روایتیازمحاکمهیکباند
آدمرباییدرهرات

رییسهیأتمذاکرهکنندهدولت:طالباناگربهختم
کشتارمردممتعهداند،بایدبهآتشبسفوریتندهند

۸صبح، کابل: معصوم استانکزی، رییس هیأت 
به  حمله  به  واکنشی  در  دولت  مذاکره کننده 
دانشگاه کابل گفته است که طالبان اگر به ختم 
کشتار بی رحمانه مردم متعهد هستند، باید به 
آتش بس فوری تن بدهند و »دست دشمنان« را 

از گلوی مردم کوتاه کنند.
به دانشگاه کابل  مهاجمان مسلح روز دوشنبه 
حمله کردند که در آن ۲۲ تن کشته و ۲۲ تن 
را  حمله  این  مسوولیت  شده اند.  زخمی  دیگر 
داعش بر عهده گرفته و طالبان دست داشتن 

در آن را رد کرده اند.
که  است  نوشته  توییتی  در  استانکزی  معصوم 
و  قتل  چنین  از  را  خود  نمی تواند  کسی  هیچ 
وحشت  تبرئه کند و این یک آزمون در برابر خدا 

و مردم افغانستان است.
دانشگاه  بر  حمله  مذاکره کننده  هیأت  رییس 
کابل را »داغ ننگین« ابدی بر پیشانی آن هایی 
شرمنده  را  »انسانیت«  که  کرده اند  عنوان 

کرده اند.
او گفته است که منبع اصلی این حمالت یکی 

است، اما شاخه های متفاوت دارد.
بر  حمله  در  داشتن  دست  طالبان  هرچند 
به  و  دولت  اما  کرده اند،  رد  را  کابل  دانشگاه 
ویژه امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری 

طالبان را مسوول این حمله خوانده  است.
با این وصف، تاهنوز مشخص نیست که حمله بر 
دانشگاه کابل چه تأثیری روی مذاکرات دوحه 

می گذارد.

زخمهایبرجاماندهازحملهروزدوشنبهبهدانشگاهکابل

دوشنبه،  روز  چاشت  از  پیش  مسلح  مهاجمان 
دوازدهم عقرب به مرکز ملی آموزش های حقوقی در 
دانشگاه کابل حمله کردند. حمله ای که ۲۲ کشته و 
۲۲ زخمی برجای گذاشت و مسوولیت آن را گروه 

داعش بر عهده گرفت.
دولت طالبان را مسوول این حمله دانسته است. این 
گروه اما دست داشتن در حمله بر دانشگاه کابل را 

رد کرده است.
امروز  دولت  حمله  این  قربانیان  از  یادبود  برای 
سه شنبه، سیزدهم عقرب را ماتم ملی اعالم کرده 

است.
سازمان  متحد،  ملل  سازمان  رهبران  تاکنون 
همکاری های اسالمی و نماینده گان ۴۲ کشور این 

حمله را محکوم کرده اند.

نُکشید،حذفممکننیست



ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
جمهوری، اعالم کرد که حمله به دانشگاه کابل کار 

گروه طالبان بوده است.
گروه  که  است  داده  گزارش  فرانسه  خبرگزاری 
داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 
در این حمله طبق معلومات وزارت صحت عامه، 
۲۲ تن کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شده اند. حمله 

بر دانشگاه کابل روز گذشته انجام شد.
عقرب  سیزدهم  سه شنبه،  روز  صالح  امراهلل 
از  باقی مانده  سالح  که  نوشت  یادداشتی  در 
اعالمیه  عکس های  در  آن چه  با  »تروریستان« 

»داعش جعلی« آمده است، مطابقت ندارد.
از  که  کسانی  عکس  که  است  گفته  هم چنان  او 
سوی داعش به عنوان عامالن حمله معرفی شده 
نیز  شدند،  نابود  که  تروریستانی  چهره  با  است 

شباهت ندارد.
صالح نوشته است: »بیرق طالبان یکی از اجناس 
دیوار  در  است.  تروریستان  بکس  از  دریافت شده 

ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
به  واکنشی  در  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 
حمله به دانشگاه کابل آن را »وحشیانه« خواند 

و محکوم کرد.
این حمله،  به  اشاره  با  توییت هایی  او در رشته 
از دولت و طالبان خواسته است که به داعش و 
دیگر گروه های تروریستی فضا برای انجام چنین 

»اقدامات غیرانسانی« را ندهند.
خلیل زاد خطاب به دولت و طالبان نوشته است: 
آتش بس  برای  راهی  شوید،  متحد  »برای صلح 
پیدا کنید و یک توافق سیاسی را تسریع نمایید. 
بربریت  این  به  درستی  پاسخ  گام ها  چنین 

غیرقابل بیان است.«
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
فرصت  وحشیانه   حمله  این  که  است  افزوده 
برابر  در  طالبان  و  حکومت  برای  امتیازگیری 
یک دیگر نیست. او تأکید کرده است: »در این جا 

یک دشمن مشترک وجود دارد.«
که  را  کابل  دانشگاه  به  عامالن حمله  خلیل زاد 

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
به  ابتال  تازه  مورد   ۹۵ گذشته  شبانه روز  یک  در 

ویروس کرونا ثبت شده است.

آخرین  تروریستی  حمالت  دیگر  مانند  اطاق 
جمالت خود را نوشته اند و نوشته اند که زنده باد 

طالبان.«
به گفته صالح، تاکتیکی که در حمله بر دانشگاه 
کابل استفاده شده است، همان شیوه »خون آشام« 
شبکه حقانی است که به گفته او از چشم دستگاه 

استخباراتی پنهان نیست.
عمل کرد  نوع  که  می گوید  هم چنین  صالح 
»گروه  یک  شیوه  با  صددرصد  حمله کننده گان 
»فاتح  نام  به  طالبان  که  دارد  شباهت  جدید« 

زواک« در خوست ساخته اند.
به گفته او، شماری از اعضای این گروه در عملیات 

نیروهای امنیتی کشته شده اند.
نوشته است که در  ریاست جمهوری  اول  معاون 
گذشته عملیات داعش زیر رهبری صالح الدین از 

پغمان و ثناءاهلل از شکردره کابل اجرا می شد.
همکاری  نفر  دو  این  اصل  در  است  افزوده  او 
تنگاتنگ با شبکه حقانی دارند و زمانی که عضو 

۲۲ کشته و ۲۲ زخمی برجای گذاشت، مخالفان 
صلح خوانده است.

او گفته است که آن ها با صلح مخالفت می کنند و 
از آن می ترسند و به دنبال جنگ دایمی هستند.
او، اجراکننده گان اعمال تروریستی نه  به گفته 
تنها مخالف آموزش، بلکه طرفدار جهل هستند.

می خواهند  آن ها  که  است  افزوده  خلیل زاد 

این نتیجه از آزمایش ۴۵۷ نمونه مشکوک به کرونا 
به دست آمده است.

وزارت صحت عامه گفته است که در یک شبانه روز 

این شبکه بودند، این حمالت را اجرا می کردند.
صالح تأکید کرده است که برای اثبات این که حمله 
گرفته  صورت  طالبان  سوی  از  کابل  دانشگاه  به 

است، ده ها ثبوت »سخت و نرم« در اختیار دارد.
به گفته او، برای منسوب کردن حمله به دانشگاه 
نمی تواند  و  است  اعالمیه  یک  داعش  به  کابل 
»دست و وجدان« طالبان را از این گناه »تاریک و 

شنیع« پاک کند.
به حال کسانی که  ریاست جمهوری  اول  معاون 
این حمله را منسوب به داعش می دانند، افسوس 

خورده است.
به گفته او، داعش بدون طالبان توان عملیات را 
اختیار  در  ترور  سخت  و  نرم  زیرساخت  و  ندارد 

طالبان است.
سخنگوی گروه طالبان بالفاصله به سخنان امراهلل 

صالح واکنش نشان داده است.
امراهلل  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 

صالح را به صحنه سازی جعلی متهم کرده است.

هرج و مرج، بی ثباتی، وحشت و فقر ایجاد کنند.
حمله بر دانشگاه کابل واکنش های گسترده را در 

قبال داشته است.
دولت طالبان را مسوول این حمله عنوان کرده 
طالبان  از  دولت  مذاکره کننده  هیأت  رییس  و 
خواسته است که اگر به ختم کشتار مردم متعهد 

هستند، به آتش بس فوری تن بدهند.

 ۱۳ و  باخته  جان  کووید-۱۹  بیمار  سه  گذشته 
بیمار دیگر بهبود یافته اند.

در  کرونا  به  مبتالیان  کل  شمار  ترتیب،  این  به 
کشور به ۴۱ هزار و ۷۲۸ تن رسیده است.

هم چنان شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور به 
یک هزار و ۵۵۴ تن و شمار بهبودیافته گان به ۳۴ 

هزار و ۳۵۵ تن افزایش یافته است.
وزارت صحت عامه اعالم کرده است که روند ابتال 
داشته  اخیر سیر صعودی  در هفته های  کرونا  به 

است.
فاصله گذاری  رعایت  به  را  مردم  وزارت  این 
ماسک  پوشیدن  و  بهداشتی  تدابیر  اجتماعی، 

توصیه کرده است.



در حمله ای که بر دانشگاه کابل اجرا شد، ۲۲ تن کشته شدند 
و ۲۲ تن دیگر زخم برداشتند. خانواده های بسیاری بر گلیم غم 
نشستند و روح جمعی ما از این حادثه ی وحشت ناک و غیرانسانی 
جریحه دار شده است. گروه موسوم به داعش مسوولیت این حمله 
را پذیرفت. معاون رییس جمهور انگشت اتهام را به سمت طالبان 

نشانه رفت و آن ها را مسوول اول این حمله دانست.
سخن گوی طالبان نسبت این حمالت به گروه شان را رد کرد، اما 
آن چه مسلم است، این است که ما شاهد یکی از بی رحمانه ترین 
حمالت بر یک نهاد آموزشی بودیم؛ حمله ای که خانواده های 
زیادی را داغ دار ساخت و شماری از جوانانی که با هزار امید به 
این نهاد آموزشی آمده بودند را به خاک و خون نشاند. هرچند 
چنین حمله ی  دانش  کوثر  آموزشی  نهاد  بر  نیز  این  از  پیش 
این حمله را نکوهش  بود. ۴۲ کشور  انجام شده  بی رحمانه ای 
نشانه ی  به  اروپا  اتحادیه ی  و  آلمان  انگلستان،  امریکا،  کردند. 
به صورت  را  پرچم های شان  عزادار  خانواده های  با  هم دردی 

نیمه برافراشته در آوردند.
چیزی که نباید فراموش شود، این است که چنین حمالتی که 
شمارشان بسیار است و اهداف ملکی و آموزشی و حتا شفاخانه ها 
دارد.  جریان  که  است  جنگی  پیامد  می دهند،  قرار  هدف  را 
واقعیت امر این است، در شرایطی که جنگ و خون ریزی جریان 
دارد، انتظار چنین حمالتی را با توجه به پیچیده گی جنگ در 
تاثیرگذار  کشورهای  دیگر  از سوی  داشت.  می توان  افغانستان 
بر مسایل افغانستان نیز در چنین رویدادهایی مسوولیت دارند. 
آن ها حسن هم جواری را تنها در چند شعار میان تهی خالصه 
کرده اند و نمی دانند آتشی که امروز برانگیخته اند، همین حاال 
دامن آن ها را نیز گرفته است. آنانی که در چنین حمالتی دست 
دارند، در پیشگاه تاریخ و وجدان بشری محکوم اند و به قول 
معروف، خون ناحق افراد بی گناه دست از دامان این قاتالن بر 

نمی دارد. 
جنگ کنونی افغانستان از مرز تمام موازین جنگی و اخالقیات 
به گونه ی وحشیانه ای  بی گناه  انسان های  انسانی گذشته است. 
هدف قرار می گیرند و هیچ کسی در هیچ جایی در امان نیستند. 
غیرقابل  علت  به  هم  و  ضعف  علت  به  هم  امنیتی  نهادهای 

پیش بینی بودن چنین حمالتی، از مهار آن عاجز اند.
تصور این که این آخرین حمله خواهد بود، تصور باطلی است. 
مردم افغانستان باید برای چنین حمالتی در آینده آماده باشند. 
امنیت  تامین  از پیش در جهت  بیش تر  باید  امنیتی  نهادهای 
جان مردم تالش ورزند. کشورهای منطقه و نهادهای تاثیرگذار 
در دنیا نیز باید تالش به خرج دهند تا بر عامالن چنین جنایاتی 

فشار الزم وارد شود.
این بازی اتهام ها که به راه افتاده است، از درد و رنج مردم ما 
نمی کاهد. همه کسانی که در روشن نگه داشتن آتش جنگ مصر 
فراهم  را  مردم  جان  امنیت  نمی توانند  که  آنانی  همه ی  و  اند 
کنند، به نحوی در چنین رخدادهای مسوولیت دارند. آمارهای 
رسمی نشان می دهند که دو میلیون انسان این سرزمین در اثر 

ناامنی ها و بالیای طبیعی بی خانمان شده اند.
یک انسان گریخته از جنگ با شرایط اقتصادی افغانستان در 
معرض مرگ تدریجی قرار دارد. هم چنان یک انسان بی جاشده 
در اثر جنگ نمی تواند از مرگ و بیماری و گرسنه گی بگریزد. 
پرسشی که پیش می آید، این است: آنانی که تنور جنگ را گرم 
از مسوولیت چنین مرگ هایی  نگهداشته اند، چگونه می توانند 

شانه خالی کنند.
نزدیک به دو ماه می شود که گفت وگوهای صلح در دوحه آغاز 
سوی  از  آتش بس  خواستار  بارها  افغانستان  حکومت  شده اند. 
طالبان شده است. مردم افغانستان به گونه ی روزمره خواست 
مردم  به صدای  هنوز  طالبان  اما  را مطرح می کنند،  آتش بس 
توجه نکرده اند و برعکس جنگ را شدت بخشیده اند. طالبان اگر 
مسوولیت چنین حمالتی را نمی پذیرند، باید بدانند که در بستر 
جنگی که برانگیخته اند و آتش آن را روشن نگه می دارند، چنین 
مسوولیت  از  کلی  به  نمی توانند  آن ها  و  می دهد  رخ  اتفاقاتی 

چنین فجایعی شانه خالی کنند. 
و ملک شان  از خانه  هزاران خانواده  این جنگ ها  اثر  در  امروز 
آواره شده اند. در واقع مسوولیت وضعیت نامناسب این خانواده ها 
نیز بر دوش آنانی است که صدای صلح خواهی مردم افغانستان 
را نمی شنوند. طالبان اگر می خواهند در آینده ی این سرزمین 
جایگاهی داشته باشند، باید صدای مردم را بشنوند و آتش بس 
انگشت  وجدان جمعی،  پیشگاه  در  این  از  بیش  تا  بپذیرند  را 
اتهام به سوی شان نباشد. در غیر این صورت، آن ها نمی توانند از 
مسوولیت چنین فجایع و آواره گی صدها هزار هم وطن ما شانه 

خالی کنند.

طالبانبرایرفعمسوولیت
بایدآتشبسکنند

چهار شنبه
شماره 3470

14 عقرب 1399
4 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

2

امراهللصالحطالبانرامسوولحملهبهدانشگاهکابلدانست

خلیلزاد:حکومتوطالبانبایدراهیبرایآتشبس
ورسیدنبهیکتوافقسیاسیپیداکنند

ثبتنزدیکبه۱۰۰موردجدیدابتالبهکرونا



ریاست  به  کابینه  قوانین  کمیته 
سرور دانش، معاون دوم ریاست 
تأیید  را  طرحی  جمهوری،  
کرده است که صالحیت تفسیر 
قانون را به انحصار دادگاه عالی 
واکنش  که  اقدامی  می آورد.  در 
بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
نمایندگان  مجلس  اعضای  و  اساسی  قانون  تطبیق 
در  کابینه  قوانین  کمیته  نشست  است.  برانگیخته  را 
یازدهم عقرب سال جاری برگزار شد. طبق اعالم  دفتر 
طرح  نشست،  این  در  جمهوری،  ریاست  دوم  معاون 
قانون بررسی مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی 
این  در  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  آن ها  تفسیر  و 
کمیته مرجع تفسیر قانون اساسی افغانستان و بررسی 
مطابقت قوانین نافذ، اسناد و معاهدات بین المللی با آن، 
مورد تأیید قرار گرفته است. اعضای کمیسیون مستقل 
معاون  اساسی می گویند که  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
دوم رییس جمهور بحث ها را به صورت یک جانبه و به 
نفع دادگاه عالی جمع بندی کرده است. به گفته اعضای 
این کمیسیون، از آن جایی که این نهاد صالحیت نظارت 
از رعایت احکام قانون اساسی توسط رییس جمهور، 
شورای ملی، قوه قضایی، ادارات و سازمان های دولتی 
و غیردولتی را دارد، ناگزیر است که از تطبیق و عدم 
تطبیق آن اطمینان حاصل کند، از این رو به تفسیر 
متوسل می شود. بنا بر این، کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی، دادن صالحیت تفسیر قانون به دادگاه 
عالی را خالف قانون می داند و از حکومت می خواهد که 

در این بخش تجدید نظر کند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟
طرح قانون بررسی تطابق اسناد تقنینی با قانون اساسی 
و تفسیر آن، بر اساس حکم ماده ۱۲۱ قانون اساسی 
است:  شده  تصریح  قانون  این  در  است.  شده  تهیه 
»بررسی مطابقت قوانین، فرمان های تقنینی، معاهدات 
و  اساسی  قانون  با  بین المللی  میثاق های  و  بین الدول 
تفسیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، 
عالی  از صالحیت های دادگاه  قانون  احکام  به  مطابق 
تقنینی  اسناد  مطابقت  بررسی  به  طرح،  این  است.« 
نحوه  نیز  و  حاالت  کردن  مشخص  اساسی،  قانون  با 
تفسیر احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی، حل 
مشکالت ناشی از عدم مطابقت اسناد تقنینی با قانون 
اساسی، رفع ابهامات موجود و تعارضات در احکام قانون 
اساسی و اسناد تقنینی، می پردازد. بر اساس اعالم دفتر 
معاون دوم ریاست جمهوری، طرح قانون فوق، مواردی 
چون تقاضای بررسی مطابقت و تفسیر، نحوه بررسی 
با  می کند.  احتوا  نیز  را  الزم  احکام  سایر  و  مطابقت 

خونین  رویداد  از  پس  روز  یک 
در دانشگاه کابل، حکومت روز 
اعالم  ملی  ماتم  را  سه شنبه 
پرچم  که  داد  دستور  و  کرد 
ملی در داخل و بیرون از کشور 
درآید.  نیمه برافراشته  حالت  به 
از  زیادی  شمار  این،  بر  افزون 
دانشجویان و فعاالن مدنی برای یادبود از قربانیان رویداد 
و اعتراض به وضعیت امنیتی کنونی، در کابل و برخی 
دیگر از نقاط کشور، گرد آمدند. این معترضان خواهان 
شفاف شدن وضعیت جنگ و صلح در کشور شدند و از 
مردم نیز خواستند که صف بندی شان را مشخص کنند. 
در همین حال، حکومت برای بار دیگر گروه طالبان را 
مسوول حمله بر بزرگ ترین نهاد تحصیلی کشور دانست. 
رویداد  در  داشتن  دست  خود  سهم  در  اما  گروه  این 
ملل  سازمان  رهبران  کرد.  رد  را  دوشنبه  روز  خونین 
متحد، سازمان همکاری های اسالمی، ناتو و نمایندگان 
۴۲ کشور دیگر، ضمن نکوهش حمله بر دانشگاه کابل، 
هم چنان  کردند.  تاکید  صلح  و  آتش بس  اهمیت  بر 
آلمان  و  انگلستان  امریکا،  کشورهای  و  اروپا  اتحادیه 
بیرق های شان را در نمایندگی های شان در افغانستان به 
حالت نیمه برافراشته درآوردند. هیأت مذاکره کننده دولت 
در قطر اما از طالبان خواست که برای رفع مسوولیت ها از 
دوش این گروه، باید آتش بس فوری را بپذیرند و دست 

دشمنان را از گلوی مردم کوتاه کنند.
روز  تحصیلی کشور،  نهاد  بزرگ ترین  بر  از حمله  پس 
ماتم  حکومت،  اعالم  طبق  عقرب  سیزدهم  سه شنبه، 
ملی بود و پرچم ملی در داخل و بیرون کشور به حالت 
رویداد  قربانی   ۲۲ خانواده های  درآمد.  نیمه برافراشته 
را  قربانیان  اجساد  کابل،  دانشگاه  دوشنبه  روز  خونین 
از  موجی  با  کابل  دانشگاه  بر  حمله  سپردند.  خاک  به 
واکنش های تُند روبه رو شد. صدها تن در کابل، پکتیا 
کردند.  بلند  اعتراض  از والیت ها صدای  دیگر  برخی  و 
دانشجویان و فعاالن مدنی با نصب بنرهایی بر در و دیوار 
دانشگاه کابل، این حمله را به گروه طالبان نسبت دادند 
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خوردن تعادل و توازن میان قوا و امکان سوء استفاده را 
برای برخی دیگر قوا مساعد می کند.

نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی  حال  همین  در 
می کنند.  انتقاد  قوانین  کمیته  عمل کرد  این  از  نیز 
عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان می گوید 
تفسیر  صالحیت  قانون،  خالف  بر  قوانین  کمیته  که 
قانون اساسی را به دادگاه عالی محول کرده است. او 
گفت که این فیصله ضمن این که نقض مصوبه رسمی 
شورای ملی است، عماًل کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی را ملغا اعالم می کند. آقای سجادی افزود، 
در مورد مرجع تفسیرکننده ی قانون اساسی از دیروقت 
است که دیدگاه متفاوت وجود دارد. او اما بیان داشت 
که در دور پانزدهم، شورای ملی، قانونی تحت عنوان 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  وظایف  و  »صالحیت ها 
آن،  اساس  بر  که  است  تصویب شده  اساسی«  قانون 
صالحیت تفسیر قانون اساسی جزیی از صالحیت های 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 

است.
تقنینی  امور  کمیسیون  منشی  بهادری،  منورشاه 
عمل کرد  چنین  که  است  معتقد  نمایندگان  مجلس 
و  ملی  شورای  صالحیت های  و  جایگاه  حکومت، 
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را 
روزنامه  با  بهادری در صحبت  آقای  تضعیف می کند. 
۸صبح گفت، وقتی که صالحیت تفسیر قانون اساسی 
به دادگاه عالی داده شود، حکومت می تواند قوانین را 
او  کند.  عمل  آن  اساس  بر  و  تعدیل  خویش  نفع  به 
ادارات جدید  روز  هر  قدرت،  خاطر حفظ  »به  گفت: 
ایجاد می شود. هدف از این کار این است که پارلمان 
و کمیسیون را چگونه محدود بسازند و از بین ببرند تا 

قانون را به نفع خودشان تفسیر کنند.«
او این کار کمیته قوانین را خالف قانون اساسی دانست 
و تأکید کرد که حکومت بارها خالف قانون عمل کرده 
از  پیش  عالی  دادگاه  که  است  حالی  در  این  است. 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، وظیفه رییس 
جمهور را تا معلوم شدن رییس جمهور جدید، تمدید 
کرده بود. بر اساس قانون، وظیفه رییس جمهور در اول 
جوزای سال گذشته پایان می یافت. دادگاه عالی اما با 
تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی، ادامه کار رییس جمهور 
را تا پس از انتخابات و روشن شدن نتایج آن تمدید 
انتقادهای زیاد همراه  با نقد و  اما  این کار  کرده بود. 
بود. شماری از حقوق دانان و نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری گفته بودند که دادگاه عالی بر اساس سلیقه و 

را به  این رویداد  خوست ساخته اند. وی به کسانی که 
داعش ربط می دهند، تاسف خورد و تاکید کرد که ده ها 
ثبوت »سخت و نرم« در اختیار دارد که رد پای طالبان 

در حمله بر دانشگاه کابل را ثابت می سازد.
مسووالن طالبان نیز روز پُرکاری داشتند و در چندین 
مورد، برای رفع مسوولیت تالش کردند. ذبیح اهلل مجاهد، 
اول  معاون  به سخنان  واکنش  این گروه در  سخنگوی 
ریاست جمهوری گفت که دیوارنگاری و پرچم پرخون 
طالبان  است.  بوده  »صحنه سازی«  رویداد،  محل  در 
اعالمیه کمیسیون تحصیالت عالی و تعلیم و تربیت این 
گروه را نیز نشر کردند که در آن، حمله بر دانشگاه کابل 
»توجیه ناپذیر« خوانده شده بود و دست داشتن شان در 
حکومتی  مقامات  میان  تنش ها  بودند.  کرده  رد  را  آن 
پُست های  زیر  برجسته گروه طالبان حتا در  اعضای  و 
صفحه  در  صالح  آقای  رسید.  اجتماعی  رسانه های 
توییترش نوشت که طالبان پیش تر گفته اند، در خشونت 
علیه حکومت گروه دیگری جز طالبان وجود ندارد، ما 
اکنون از گرفتن مسوولیت آن سر باز می زنند. احمداهلل 
در  اما  طالبان  گروه  فرهنگی  کمیسیون  معاون  وثیق، 
حرف  این  که  نوشت  صالح  امراهلل  توییتر  پُست  زیر 
دقیق است، اما »به جز مهمانانی که حکومت نگه داری 
می کند«. طالبان پیش تر نیز داعش را مسوول این حمله 
خوانده و حکومت را به کم کاری در امر مهار این حمله 

متهم کرده بودند.
در  دولت  مذاکره کننده  هیأت  که  است  حالی  در  این 
دوحه خواستار برقراری آتش بس فوری در کشور شد. 
محمدمعصوم استانکزی، رییس این هیأت روز سه شنبه، 
اگر  که  نوشت  توییترش  صفحه  در  عقرب  سیزدهم 
اند،  متعهد  مردم  بی رحمانه  کشتار  ختم  به  طالبان 
به آتش بس فوری تن دهند و »دست دشمنان«  باید 

فشار حکومت، این فیصله را صادر کرده است. افزون بر 
این، منشی کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان 
با اشاره به معرفی فرماندهان ۱۰۰ ولسوالی اشاره کرده 
و گفت که رییس جمهور عماًل صالحیت وزارت خانه ها 
را نیز نقض کرده است. به گفته او معرفی فرماندهان 
پولیس والیات و ولسوالی ها از صالحیت های وزارت امور 
داخله است و باید توسط وزیر این وزارت تعیین شوند. 
این در حالی است که رییس جمهور در بیست وششم 
میزان سال جاری، برای ۱۰۰ ولسوالی کشور فرمانده 
پولیس معرفی کرد. ارگ ریاست جمهوری هدف از این 
اقدام را خلق انگیزه و تعهد برای تغییر مثبت وضعیت 

امنیتی در این ولسوالی ها اعالم کرده بود.
نمایندگان  این عضو مجلس  این مثال ها،  به  با توجه 
استدالل می کند که اعضای دادگاه عالی توسط رییس 
جمهور انتخاب و توسط پارلمان تأیید می شود و این 
ممکن است که بر اساس روابط و فشار حکومت، قوانین 
را به نفع حکومت تفسیر کند. با این حال آقای بهادری 
چنین  با  قوانین  کمیته  و  حکومت  که  کرد  تصریح 
فیصله ها می خواهد که به یک قدرت مطلقه دست پیدا 
نهادهای  تا صالحیت   این رو در تالش است  از  کند، 

قانون گذار را محدود کند.
و  مطبوعات  رییس  هدایت،  محمد  حال  همین  در 
نگرانی  جمهور،  رییس  دوم  معاون  عامه ی  روابط 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون مستقل 
و مجلس نمایندگان را بی مورد می داند. آقای هدایت 
به روزنامه ۸صبح گفت که این طرح تا کنون نهایی 
و تصویب نشده است. به گفته او این طرح بر اساس 
نظریات اکثر اعضا در پرنسیپ تصویب و سپس به 
داشت  بیان  هدایت  آقای  می شود.  فرستاده  کابینه 
یا  و  تصویب  کابینه  در  است  ممکن  طرح  این  که 
رد شود و در صورت تصویب به مجلس نمایندگان 
صالحیت  مجلس  که  گفت  وی  می شود.  پیشکش 
رییس  هم چنان  دارد.  را  آن  رد  و  تصویب  اصالح، 
مطبوعات و روابط عامه ی معاون دوم رییس جمهور 
گفت که بر اساس سوابق تاریخی و رویه ای که در 
افغانستان بوده و از آن جایی که دادگاه عالی مجری 
و تطبیق کننده قانون است، فیصله کمیته قوانین این 
عالی  دادگاه  به  را  قانون  تفسیر  که صالحیت  شده 
محول کند. از جانب دیگر آقای هدایت خاطرنشان 
کسانی که  است،  کرده  فیصله  کمیته  این  که  کرد 
آنان  تا  کابینه دعوت شوند  این طرح اند در  مخالف 

دالیل و نظریات شان را به کابینه ارائه کنند.

را از گلوی مردم کوتاه کنند. وی افزود که هیچ کسی 
نمی تواند خود را از چنین قتل و وحشت تبرئه کند و 
رویداد دانشگاه کابل را »داغ ننگین« ابدی بر پیشانی  
او  کرده اند.  شرمنده   را  »انسانیت«  که  خواند  آن هایی 
منبع حمالت را یکی خواند، اما گفت که تنها شاخه های 

آن تفاوت دارد.
واکنش  کابل  دانشگاه  بر  حمله  رویداد  به  نیز  امریکا 
نشان داد و آن را محکوم کرد. زلمی خلیل زاد، نماینده 
توییترش  در صفحه  افغانستان  برای صلح  امریکا  ویژه 
نوشت که باید دولت و طالبان به داعش و سایر گروه های 
تروریستی فضا برای انجام چنین »اقدامات غیرانسانی« 
او از دولت و طالبان خواست که برای صلح  را ندهند. 
متحد شوند، راهی برای آتش بس دریابند و روند رسیدن 
به یک توافق سیاسی را سرعت بخشند. وی این موارد 
دانست.  بیان«  غیرقابل  »بربریت  به  درست  پاسخ  را 
متحد،  ملل  امریکا، سازمان  بر  افزون  که  است  گفتنی 
سازمان همکاری های اسالمی، ناتو و ۴۱ کشور دیگر این 
رویداد را محکوم کردند. در همین حال، اتحادیه اروپا و 
کشورهای امریکا، انگلستان و آلمان اعالم کردند که برای 
همدردی با خانواده های قربانیان حمله بر دانشگاه کابل، 
پرچم های شان در افغانستان را به حالت نیمه برافراشته 

درآورده اند.
و ۲۷  کشته  کابل، ۲۲  دانشگاه  بر  دوشنبه  روز  حمله 
دانشجویان  را  قربانیان  بیش تر  و  گذاشت  برجا  زخمی 
تشکیل می دادند. در میان قربانیان، ۱۰ دانشجوی دختر 
در  قربانیان  تصاویر  گسترده  نشر  داشتند.  حضور  نیز 
رسانه های اجتماعی با موجی از واکنش ها روبه رو شد و 
حتا مردم خواستار برگشت اعضای هیأت مذاکره کننده از 
دوحه شدند. شهروندان از حکومت خواستند که نیروهای 
امنیتی را از حالت نیمه دفاعی فعال به حالت تهاجمی در 
بیاورد. پیش تر، رییس جمهور غنی این حمله را نکوهش 
قربانیان  انتقام  امنیتی  نیروهای  که  داد  و هشدار  کرد 
رویداد را چندین برابر خواهند گرفت. با این حال، منابع 
در دوحه ابراز امیدواری می کنند که گفت وگوهای صلح 

برای گذر از وضعیت کنونی، ادامه یابد.

این حال در کمیته قوانین کابینه، فیصله شده است 
عالی  دادگاه  عدلیه،  وزارت  بین  مشترک  نشست  که 
و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 

برگزار شود و برای طی مراحل آن کار کنند.
و عضو کمیسیون مستقل  عبداهلل شفایی، سرپرست 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در گزارشی از جریان 
نشست کمیته قوانین کابینه گفته است که حکومت 
این کمیسیون کم لطفی کرده و صالحیت  به  نسبت 
تفسیر قانون اساسی را بر خالف قانون به دادگاه عالی 
محول کرده است. او به روزنامه ۸صبح گفت که این 
تصمیم کمیته قوانین، عالوه بر این که فلسفه وجودی 
ماده ۱۵۷ قانون اساسی را زیر سوال می بَرد، بر خالف 
تمام موازین حقوقی ملی و بین المللی است. در ماده 
مستقل  »کمیسیون  است:  آمده  اساسی  قانون   ۱۵۷
نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون 
تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رییس 

جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین می شود.«
ماده  مطابق  که  داشت  بیان  شفایی  آقای  هم چنان 
هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی، یکی از وظایف این کمیسیون ارایه مشورت های 
حقوقی به رییس جمهور و شورای ملی در مورد مسایل 
قانون اساسی است. او افزود که قانون گذاران با اعطای 
صالحیت مشورت به این کمیسیون، صالحیت تفسیر 
بدون  کردن  مشورت  زیرا  است،  داده  نیز  را  قانون 
تفسیر قانون اساسی ممکن نیست. وی تصریح کرد که 
قانون،  تفسیر  بدون داشتن صالحیت  این کمیسیون 
مشورت درست و کارا در مورد مسائل ناشی از قانون 
اساسی به رییس جمهور و شورای ملی نمی تواند ارایه 
کند. نظر به این موارد وی گفت: »کمیسیون نظارت 
در  که  است  مکلف  چون  اساسی،  قانون  تطبیق  بر 
حقوقی  مشورت  اساسی،  قانون  از  ناشی  مسائل  باره 
ارائه کند، صالحیت  به رییس جمهور و شورای ملی 

تفسیر قانون اساسی را نیز دارد.«
با این همه، سرپرست و عضو کمیسیون مستقل نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی تأکید می کند که یگانه مرجع 
ذی صالح در تفسیر قانون اساسی، این کمیسیون است 
و این صالحیت در هیچ حالتی نباید به سایر ارگان ها، 
وی  گردد.  تفویض  سیاسی  و  زمانی  شرایط  به  نظر 
هشدار داد، در صورتی که این کار صورت بگیرد، خالف 
تمام موازین ملی و بین المللی است و سبب می شود 
که حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا معنا و مفهوم 
اصلی اش را از دست بدهد و در ضمن، زمینه ی برهم 

و خواستار روشن شدن وضعیت جنگ و صلح در کشور 
شدند. آنان هم چنان از عالمان دین خواستند که باید 
سکوت شان را بشکنند و جامعه بین المللی نیز گام های 
جدی پیرامون وضعیت کنونی بردارد. این دانشجویان و 
فعاالن مدنی با شعار »ما را نکشید، گلوله کم می آورید، 
ما زیاد هستیم« تصریح کردند که حذف مردم امکان پذیر 

نیست.
در پکتیا نیز جمعی از دانشجویان گرد آمدند و از قربانیان 
خانواده های  با  همدردی  بر  افزون  آنان  کردند.  یادبود 
بر  حمله  که  گفتند  کابل،  دانشگاه  رویداد  قربانیان 
بر  واقع حمله  عامه در  تاسیسات  و  دانشگاه ها، مکاتب 
علم و دانایی است. دانشجویان در پکتیا بیان داشتند که 
مرگ دانشجو، مرگ پیش رفت است و قتل دانشجو نیز 
نابودی آینده کشور را به همراه دارد. مراسم فاتحه خوانی 
نیز  قربانیان رویداد روز دوشنبه، دوازدهم عقرب  برای 
در همه والیت ها برگزار شد. برخی از اشتراک کنندگان 
مراسم یادبود از این قربانیان، حمله بر دانشگاه کابل را 
»جنایت بشری« عنوان کردند و خواستار بررسی جدی 

این رویداد شدند.
حکومت یک روز پس از رویداد، برای بار دیگر بر اثبات 
شدن رد پای طالبان در حمله بر دانشگاه کابل تاکید کرد. 
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری روز سه شنبه، 
بوده  طالبان  کار  حمله  این  که  گفت  عقرب  سیزدهم 
است، زیرا به گفته وی، سالح باقی مانده از »تروریستان« 
آمده  جعلی«  »داعش  اعالمیه  عکس های  در  آن چه  با 
او دیوارنگاری مهاجمان و پرچم  ندارد.  است، مطابقت 
خونین طالبان را دیگر نمونه هایی از نقش طالبان در این 
حمله دانست. به گفته صالح، حمله بر دانشگاه کابل با 
شیوه »خون آشام« شبکه حقانی مطابقت دارد و شبیه 
سبک گروهی است که طالبان زیر نام »فاتح زواک« در 

نزاعبرسرمرجعتفسیرقانون؛

دانش،قانوناساسیرادورمیزند؟

افغانستاندرماتم؛

نُکشید،حذفممکننیست

عبداالحمد حسینی 
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شفاخانه ی  به  روزها  این  کابل 
می ماند.  تجهیزات  بدون 
این  باشنده گان  همه ی 
و  تن  بر  زخمی  بزرگ،  شهر 
میان  از  دارند.  خویش  روان 
کابل نشینان، دیگر کسی نمانده 
است که از سوراخی گزیده نشده 
باشد و جراحتی بر تن نداشته باشد. باشنده گان مظلوم 
مراکز  در  تروریستی  گروه های  را  کابل  واقع شده ی 
آموزشی مورد حمله قرار می دهند و دزدان در کوچه ها 
به  موظف  که  حکومتی  دیگر  سوی  در  جاده ها.  و 
حراست از جان و مال مردم است نمی تواند از عهده ی 
زخم خوردن ها  این  برآید.  درستی  به  خویش  کار 
همه ی  پی،  در  پی  پرپرشدن های  و  شکستن ها  و 
کابل نشینان را دچار یأس کرده است. دیگر هیچ کس 
روشنی  افق  به  و  نمی کند  زنده گی  امیدوار  کابل،  در 
چشم ندوخته است. هیچ مکانی در کابل امن و مصون 

نیست. 
بزرگ و بی رحم مقابل  با دو دشمن  افغانستان  مردم 
طالبان  قومی.  جمهوریت  و  تروریسی  گروهای  اند: 
دیگر  و  کابل  در  زنده جانی  هیچ  کشتن  و  حمله  از 
والیات کشور دریغ نمی کنند و جمهوریت در مقابل 
این همه فجایع و کشتار هیچ گونه احساس مسوولیت 
نمی کند و در یک مورد هم نمی درخشد تا تسکین دل 
زخم خورده ای شود. اعضای مجلس نماینده گان کشور 
مهمانی  به  را  آنان  امنیتی،  مقامات  استیضاح  به جای 
دعوت می کنند، وعده ی رای و هم کاری می دهند و سر 
تمام این بی شرمی های حکومت و مجلس نماینده گان 

فعلی  جمهوری  نظام  افغانستان،  تاریخ  پژوهش گران 
را جمهوریت چهارم یا چهارمین جمهوریت می دانند. 
به این  معنی که افغانستان از ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ 
زعامت  تحت  جمهوریت  نخستین  که  خورشیدی 
محمدداوود خان تاسیس شد، چهار جمهوریت را تا حاال 
تجربه کرده است. نخستین جمهوریت که در ۲۶ سرطان 
محمدداوود  سردار  توسط  خورشیدی   ۱۳۵۲ سال 
تاسیس شده بود، در هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی در 
افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب  کودتای  نتیجه ی 
سرنگون شد و دومین جمهوریت تحت عنوان جمهوری 
اتحاد جماهیر  با حمایت  افغانستان  دموکراتیک خلق 
شوروی سابق به خاطر گسترش سوسیالسم تاسیس شد 
که پس از مدتی دچار انحراف در ایدیولوژی و عمل شد 
و مضمحل شد. سومین جمهوریت با انفاذ قانون اساسی 
سال ۱۳۶۶ خورشیدی توسط داکتر نجیب اهلل تاسیس 
شد که با سقوط حکومت او به دست مجاهدین و تاسیس 
دولت اسالمی افغانستان در ۸ ثور ۱۳۷۱ خورشیدی، 
انفاذ  با  نیز سرنگون شد. سرانجام  سومین جمهوریت 
قانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی، بعد از انتخابات 
جمهوریت  ولسی جرگه،  انتخابات  و  جمهوری  ریاست 
چهارم تحت نام »دولت جمهوری اسالمی افغانستان« 
به میان آمد. هر چهار جمهوریت مبنای مشروعیت شان 
را از قوانین اساسی شان گرفته اند که جمهوریت چهارم 
اول  ماده ی  در  چنان چه  است.  قاعده  این  شامل  نیز 
»افغانستان،  است:  آمده  افغانستان  اساسی  قانون 
قابل  غیر  و  واحد  مستقل،  اسالمی،  جمهوری  دولت 
زمینه های  و  عوامل  به  توجه  با  می باشد.«  تجزیه 
سیاسی - نظامی تاسیس و انهدام سه جمهوریت قبلی، 
سیاسی  نظام  نوع  هزینه ترین  پر  چهارم،  جمهوریت 
اخیر  از چهاردهه ی  بیش تر  در  افغانستان  مردم  برای 
برایند  جهت  یک  از  جمهوریت  این  زیرا  است.  بوده 
امنیتی   - دفاعی  نیروهای  بی شمار  خون فشانی های 
افغانستان است که در بیست سال  و هزاران شهروند 
گذشته برای احیای آن رزمیده و قربانی داده اند و از 
سازمان  جهان،  کشورهای  گسترده ی  حمایت  جهتی 
خود  با  را  بین المللی  سازمان های  سایر  و  متحد  ملل 
دارد. ریشه های جمهوریت چهارم با خون فرزندان مردم 
از آن داده اند،  قربانی های که در دفاع  با  و  افغانستان 
آبیاری و  بارور شده و به ثمر نشسته است. جمهوریت 
فعلی، ثمره ی قربانی های یک فرد و یک جریان خاص 
میلیون ها  خون  بهایی  بلکه  نیست،  مدنی   - سیاسی 
فردی است که در دفاع از آن و به خاطر اهتزاز درفش 
بنابراین، جمهوریت ساختاری  آن، ریخته شده است. 
 است که در آن بستر مشارکت و سیع و معنی دار همه 
اقشار جامعه بدون در نظرداشت تعلقات قومی، زبانی، 
عصر  در  است.  شده  فراهم  مذهبی    - دینی  و  نژادی 

ملت هم پس از هر فاجعه ی بزرگ سر خود را پایین 
می اندازد و مشغول روزگار بد خود می شود. 

بحران  فقط  نمی توان  داریم،  ما  که  وضعی  این  به 
انسانی گفت.  باید بحران  این وضع  به  سیاسی گفت. 
در  دانشگاه،  و  مسجد  در  خیابان،  و  خانه  در  وقتی 
معنا  این  به  و قصابی می شو یم،  اداره و سفر سالخی 
است که افغانستان در حال خارج شدن کامل از دست 
عبارت  به  است.  جمهوریت  فاسد  و  دروغ گو  مقامات 
وجود  است،  رسانه ها  تبلیغ  فقط  جمهوریت  بهتر، 
ندارد.  حاکمیت  چون  ندارد،  واقعیت  ندارد،  خارجی 
در جمهوریت فعلی فقط دروغ و منافع واقعیت دارد. 
دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از جان و مال شهروندان 
کشور، دفاع از ارزش های دموکراتیک حرف بی هوده ای 
است. اگر بحث منافع ملی مطرح است، اگر جان و مال 
مردم برای مقامات جمهوریت مهم است، چرا پس از 

حاضر، جمهوری خواه بودن یک انتخاب  انسان دوستانه، 
عدالت خواه و شایسته ی کرامت انسانی است. در نظام 
به  تجاوز  نابرابری،  بی عدالتی،  استبداد،  جمهوری 
آزادی های فردی و اجتماعی و تبعیض کم تر از دیگر 
نظام ها است. در جمهوریت رای و خواست شهروندان و 
حاکمیت قانون اصل است و براساس آن نظام سیاسی 
جمهوری شکل می گیرد و قوام پیدا می کند. هیچ مرجع 
دیگری به جز از آرای شهروندان آن هم در یک روند 
دموکراتیک و مردم ساالر، نمی تواند به نظام جمهوریت 
مشروعیت و اعتبار بخشد. جمهوریت سیستمی است 
تک باوری  و  تک صدایی  تک قومی،  آن  در  که  متکثر 
جای ندارد و در بافتمان آن اندیشه ها و ایدیولوژی های 
متضاد وجود داشته و از   آن حمایت صورت می گیرد. 
ایدیولوژی های مخالف در جمهوریت، باعث تضعیف آن 
نه، بلکه موجب تقویت و تحکیم پایه های آن  می شود. 
زبان، دین  قومیت،  براساس  در جمهوریت شهروندان 
بلکه  نمی شوند،  دسته بندی  ایدیولوژی های  شان  و 
حقوق و وجایب همه ی شهروندان در قوانین جمهوری 
به صورت مساویانه و عادالنه تسجیل می یابد. بنابراین، 
و  از شخصی   دفاع  معنی  به  نباید  از جمهوریت  دفاع 
پوشانیدن  یا  و  حکومتی   - سیاسی  خاص  قشر  یا 
افغانستان  جامعه ی  در  آن  ساختاری  کاستی های 
تلقی شود. دفاع از جمهوریت، پشتیبانی از سیستم و 
ساختار سیاسی است که از یک طرف دست آورد بزرگ 
مردم افغانستان است که برای آن قربانی های فراوانی 
داده اند و از طرفی نظامی است که در ذیل آن حقوق 
و آزادی های سیاسی - مدنی مردم افغانستان تعریف 
هم سنخ  حکومت داری  جهانی  معیارهای  با  و  شده 
اکثریت  مطلوب  نظام  جمهوریت  آن جایی که  است. 
شهروندان افغانستان و محصول قربانی های کم سابقه ی 
بیست  در  آن  از  دفاع  در  که  است  کشور  این  مردِم 
سال پسین متحمل شده اند، دشمنان آن نیز دشمن 
مردم افغانستان پنداشته می شود و مبارزه با آن ها از 
سویی  از  و  جمهوریت  نظام  متولیان  رسالت  یک سو 
وجیبه ی اخالقی و شهروندی همه ی آن هایی است که 
در زیر چتر جمهوری زنده گی می کنند و از حقوق و 
آزادی های شهروندی برخوردار هستند. بناً  در این مقاله 
به چهار دشمن درونی جمهوریت که اگر با آن ها در 
درازمدت مبارزه نشود، باعث زوال جمهوریت می  شود، 

پرداخته شده است.

۱- فساد اداری 
یکی از خطرناک ترین دشمن جمهوریت پدیده ی شنیع 
فساد اداری است. پدیده ای  که هر روز فربه و فربه تر شده 
و شاخ و برگ  کشیده و در طول و عرض نظام جمهوری 
گسترش یافته است. چنان چه هم اکنون پدیده ی شوم 
فساد اداری بیش تر از هر زمان دیگر تمام قوای ثالثه ی 
پایه های جمهوریت را  نظام جمهوری را درنوردیده و 
به شدت تضعیف ساخته است و به حاکمیت قانون که 
ارکان مهم جمهوریت می باشد، آسیب جدی  از  یکی 

حوادث خونین در والیت تخار، غور، بدخشان، حمله 
بر آموزشگاه کوثر، حمله بر دانشگاه کابل و مکان های 
را  خود  سستی  و  ضعف  جمهوریت  مقامات  دیگر، 

نمی پذیرند و از مقام خود کنار نمی روند؟
آه و فغان چاره ی این درد نیست. نفرین فرستادن و ابراز 
احساسات باالی تصمیم مقامات جمهوریت و تصمیم 
تغییری نمی آورد. زیرا مقامات جمهوریت  تروریستان 
فغان  و  آه  انسانیت.  از  تروریستان  و  اند  تهی  از شرم 
روازنه ی باشنده گان کابل گوش فلک را کر کرده است، 
نمی رسد.  جمهوریت  امنیتی  مسووالن  گوش  به  ولی 
این مقامات بی شرم در پایان هر روز خونین این کشور، 
خانه ی نماینده گان مجلس به مهمانی می روند و رأی 

گدایی می کنند.
ما دسته جمعی  که  بیداری  و  اخالق، شجاعت  فقدان 
و عمومی با آن مواجه استیم، دامن این بحران انسانی 

نهادهای  در  اداری  فساد  موجودیت  است.  کرده  وارد 
جمهوری به کارایی این نهادها اثر منفی به جا گذاشته 
و نارضایتی کم پیشینه ی شهروندان کشور را بار آورده 
باعث  جمهوریت،  نهادهای  در  اداری  فساد  است. 
بی اعتباری این نهادها و تضعیف حاکمیت دولت شده 
است. تا جایی که شهروندان جمهوری به دلیل حاکمیت 
فساد در دستگاه حکومت، به مراجع غیررسمی و سنتی 
عرضه ی  روند  تنها  نه  اداری  فساد  می  کنند.  مراجعه 
خدمات موثر و معیاری را آسیب رسانیده است، بلکه 
باعث ایجاد شبه ساختارهای محلی شده و حاکمیت 
قانون را در ساختار محلی نظام با چالش جدی مواجه 
کرده است. فساد اداری در درون جمهوریت به معنی 
موجودیت موریانه ای در آهن یا کرمی در درخت است. 
درخت با همه ریشه ی عمیقی که در زمین دارد در برابر 
موریانه ای که در درونش خانه می کند، نابود می شود و 
فرو می افتد. بناً بقای جمهوریت بسته گی به مبارزه ی 
آن  با  اگر  دارد که  اداری  علیه فساد  و مستمر  جدی 
مبارزه نشود، هم چون کرمی که درخت را نابود می کند، 

جمهوریت را نیز نابود خواهد کرد.

۲- ناامنی
ناامنی ها و افزایش بی پیشینه ی جرایم جنایی، تبدیل 
به یکی دیگر از دشمنان درونی جمهوریت شده است. 
سرقت های  چون  جنایی   جرایم  میزانی که  هر  به 
جامعه   یک  در  و...  گروگان گیری  اختطاف،  مسلحانه، 
از  می یابد.  کاهش  جمهوریت  اعتبار  یابد،  افزایش 
چندی به این سو در کابل، پایتخت افغانستان و کالن 
کم سابقه  به گونه ی  جنایی  جرایم  کشور،  شهرهای 
افزایش یافته و به  جدی ترین نگرانی شهروندان  مبدل 
و  افزایش جرایم جنایی  از  است. چنان چه پس  شده 
به عنوان  طالبان  کابل،  شهروندان  نگرانی های  افزایش 
شهر  امنیت  که  گفته اند  جمهوریت،  بیرونی  دشمن 
جانی  مصونیت  حالی که  در  می کنند.  تامین  را  کابل 
و روانی شهروندان، تکلیف قانونی و شرعی زمام داران 
نمایند.  جدی  توجه  آن  به  باید  که  است  جمهوریت 
در جمهوریت حقوق و آزادی های شهروندان تضمین 
شده و دولت جمهوری مکلف به حراست و پاس داری 
از آن شده است. بنابراین، ناامنی ها در وضعیت کنونی 
بزرگ ترین دشمن درونی جمهوریت چهارم و به مانند 
موریانه ای در آهن پاره است. اگر شهروندان جمهوریت 
امنیت نداشته باشند و مال، عزت و ناموس شان از تجاوز 
مصون نباشد، جمهوریت جذابیت اش را از دست داده، 

بی ارزش و فاقد کارکرد شده و زوال پذیر خواهد بود.

3- حاکمیت قانون
بحران  چهارم،  جمهوریت  دشمنان  از  دیگر  یکی 
مفاهیم  از  قانون  حاکمیت  است.  قانون  حاکمیت 
محوری حقوق عمومی است که داللت بر اجرایی شدن 
قانون بر همه ی شهروندان، بدون در نظرداشت تعلقات 
تباری، نژادی، قومی و دینی می کند. حاکمیت قانون 

را پهن تر می کند. همین زنده گی گوسفندی دامن این 
 ۱۹ طی  کابل  باشنده گان  است.  ساخته  بزرگ  را  بال 
به ساده گی  از پهلوی بزرگ ترین حوادث  سال پسین 
و بی اعتنایی گذشتند. در برابر هزاران مورد تبعیض و 
صدها مورد بی عدالتی و زورگویی سکوت اختیار کردند و 
کاری نکردند. ما شهروندان این کشور نتوانستیم، سبب 
تغییر شوییم. با این سبک زنده گی که باشنده گان کابل 
ادامه ی فاجعه ی  و دیگر والیات کشور دارند، تکرار و 
مرکز آموزشی کوثر و دانشگاه کابل بعید نیست. وقت 
آن رسیده است که مردم دست به دست هم بدهند و 

علیه وضع بد تحمیل شده، ایستاد شوند. 
حمالت خونینی چون حمله بر آموزشگاه کوثر و حمله 
بدهد.  قرار  واحد  را در صف  ما  باید  کابل  دانشگاه  بر 
چون این حمالت فقط باالی یک گروه،  مذهب، قوم 
و فرهنگ خاص نیست. این حمالت علیه تمام مردم 
افغانستان، علیه هستی سیاسی و علیه دانش و فرهنگ 
جامعه ی  متاسفانه  اما  است.  افغانستان  مردم  عمومی 
بی سواد و عقب مانده ی افغانستانی، گاهی با گروه های 
تروریستی طالبان و داعش هم سویی و هم دلی نشان 
این  واقعاً  می دارد.  بر  گام  آنان  مسیر  در  و  می دهد 
اعتقادات خشن انسان برانداز از کجا بر ما تلقین شده 
است؟ اگر فرهنگ حاکم و تفسیر مذهبی و دینی ما 
از زنده گی، خطا-افراطی و هم سو با تروریستان نیست، 
پس ما چطوری در این مسیر قرار گرفته ایم و گاهی 
به  چنین حمالتی  تا  می دهیم  کشتن  به  را  خودمان 
پیروزی برسند؟ باید بپذیریم که بخشی از مشکل به 
خود ما بر می گردد. تا مشکل را نپذیریم، نمی توانیم 

برایش راه حل پیدا کنیم.

در بر گیرنده ی شرایطی است که در آن هیچ نیروی 
تحدید  را  قانونی دولت  نمی تواند صالحیت های  دیگر 
و در برابر تصامیم، احکام و فرامین نهادهای تحت اثر 
قانون  باشند.  داشته  را  ایستاده گی  قدرت  جمهوریت، 
جمهوریت، قوای ثالثه ی جمهوری را تفکیک کرده و 
صالحیت ها و وظایف نهادهای آن را تعریف و برای اعمال 
آن میکانیسم های مشخص اجرایی تعیین کرده است. 
از  یکی  کنونی،  وضعیت  در  قانون  حاکمیت  بنابراین 
جدی ترین معضالت نظام جمهوری اسالمی افغانستان 
است. حکومت نمی تواند قانون را بر همه گان بدون چون 
و چرا تطبیق کند. فرماندهان محلی در پاره ای  از موارد، 
خود را در برابر قانون مسوول و پاسخ گو نمی دانند و 
با چالش مواجه ساخته اند. محاکم  حاکمیت قانون را 
صحرایی خالف احکام قانون جمهوریت در برخی موارد 
برگزار می شود و افراد متهم به ارتکاب جرایم سنگین 
فساد اداری از تعقیب عدلی باز می مانند. در حالی  که در 
جمهوریت قانون بر همه گان بی هیچ انعطافی از حاکم تا 

رعیت تطبیق و همه در برابر آن مسوول باید باشند.

4- فقر و بی کاری
و  فقر  جمهوریت،  خطرناک  دشمنان  از  دیگر  یکی 
بی کاری است که دامن گیر شهروندان جمهوریت شده 
خوردن  برای  نان  جمهوری  شهروندان  وقتی  است. 
را  جمهوریت  در  نهفته  ارزش های  باشند،  نداشته 
به گونه ای  از  آن  و  کنند  درک  درستی  به  نمی توانند 
که الزم است، دفاع نمایند. بخشی بزرگی از جمعیتی 
که در قلم رو جمهوریت زنده گی می کنند، کم تر از دو 
که  گزارشی  در  جهانی  بانک  دارند.  عاید  روزانه  دالر 
دلیل  به  که  است  گفته  رسانید،  نشر  به  قبل  چندی 
و  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  و  درآمد  سطح  کاهش 
میزان  ممکن  خانواده ها،  اولیه ی  نیازمندی های  سایر 
می کنند،  زنده گی  فقر  خط  تحت  که  افغان هایی 
درسال  درصد   ۷۲ به   ۲۰۱۷ سال  در  درصد   ۵۵ از 
۲۰۲۰ میالدی افزایش یابد. هم چنان اتحادیه ی ملی 
به  بی کاری  و  فقر  که  است  گفته  افغانستان  کارگران 
دلیل گسترش ویروس کرونا دو برابر شده و کارگران 
دارند.  قرار  اقتصادی  بد  وضعیت  در  فصلی  و  روزمزد 
طبق معلومات نهادهای حامی کارگران، با دو برابرشدن 
در  نفر  میلیون   ۱۸ حاضر  حال  در  بی کاری،  میزان 
کشور بی کار هستند. این وضع، میزان رشد فقر را هفت 
از حدود  ترتیب  این  به  که  است  داده  افزایش  درصد 
۳۲ میلیون نفوس کشور، ۶۱.۷ درصد در حال حاضر 
زیر خط فقر قرار گرفته اند. رییس جمهور غنی نیز در 
مراسم گشایش برنامه ی دستر خوان ملی گفت که ۹۰ 
درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند که با دو 
دالر عاید روزانه زنده گی می کنند. بنابراین اگر با فقر و 
بی کاری به عنوان دشمنان جمهوریت، مبارزه ی جدی 
نهاد جمهوریت آسیب جدی خواهد  نشود،  و پی گیر 
تبلیغ   بستر  و  مساعد  امارت خواهان  برای  فضا  و  دید 

زهرآگین گروه های بنیادگرا فراهم خواهد شد.

جمهوریتچهارمودشمنانآن
عباداهلل بهمنش

حبیب حمیدزاده
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۸صبح، کابل: قطعه نیروهای مرزی در ولسوالی 
بامداد روز سه شنبه، سیزدهم  امام صاحب کندز 
گرفته  قرار  موتربمب  حمله  یک  هدف  عقرب 

است.
گفته  کندز  والی  سخنگوی  مرادی،  عصمت اهلل 
است که در این حمله دو نیروی امنیتی کشته و 

هشت تن دیگر زخمی شده اند.
ولسوالی  این  می خواستند  طالبان  او،  گفته  به 

سقوط بدهند، اما نیروهای مانع آن شده اند.

وزارت ملی گفته است که در این حمله شماری 
»فرار«  نیز  شماری  و  شده  کشته  مهاجمان  از 

کرده اند.
این وزارت می گوید که در حال حاضر وضعیت به 

حالت عادی برگشته است.
ریاست جمهوری این حمله را کار گروه طالبان 

عنوان کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفته 
محکوم  به شدت  را  حمله  این  دولت  که  است 

حملهموتربمبطالبانبهقطعهنیروهایمرزیدرکندزدوکشتهوهشتزخمیبرجایگذاشت

شورای  رییس  ایوبی،  یوسف  معلومات  طبق 
انفجار موتربمب، درگیری  از  والیتی کندز پس 

نیز برای ساعاتی ادامه یافته است.
وزارت دفاع ملی گفته است که نیروهای امنیتی 
از  پیش  را  طالبان  شده  بمب گذاری  موتر  یک 
رسیدن به هدف، شناسایی کرده و از بین برده اند.

طبق اعالم این وزارت، شماری از مهاجمان پس 
از انفجار موتربمب به درگیری با نیروهای امنیتی 

پرداخته اند.

می کند. به گفته او، بعد از شکست »سنگین و 
ناکامی« طالبان در والیت هلمند و قندهار، این 
گروه با راه اندازی حمالت انتحاری تالش دارند به 

نیروهای امنیتی و مردم آسیب برسانند.
دو روز پیش در پی حمله طالبان به مقام والیت 

چهار محافظ والی کندز کشته شدند.
در همین روز، انفجار ماین کنار جاده ای طالبان 
در ولسوالی خان آباد جان فرمانده ارشد ارتش را 

گرفت.
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را  آدم ربایان مسلح که خودشان 
ملی  امنیت  ریاست  کارمندان 
بودند،  کرده  معرفی  هرات 
حدود پنج ماه پیش، نوجوانی 
برای  و  ربوده  هرات  شهر  از  را 
باشگاه  یک  در  ساعت  چند 
کردند.  زندانی  اندام  پرورش 
بود  اندام  پرورش  ورزش کاران  از  یکی  باند  سرگروه 
برای کشور مدال  و در مسابقات جهانی کشور هند، 
طال کسب کرده است. او به اتهام دو رویداد آدم ربایی 
بازداشت شد، اما خودش به ربودن یک جوان صراف 

اعتراف داشت.
از  پیش  یک ماه  حدود  آدم ربایی،  گروه  این  اعضای 
ناحیه پنجم شهر هرات بازداشت شدند و جوان صراف 
روایت های  ربوده شده  فرد  یافت.  نجات  نزدشان  از 
توسط  شکنجه،  و  بازداشت  روز   ۱۷ از  دردناکی 
آدم ربایان دارد. روز سه شنبه، سیزدهم عقرب، جلسه 
امنیت  جرایم  »دیوان  در  آدم ربایی  گروه  این  دادگاه 
داخلی و خارجی« دادگاه هرات برگزار شد. چهار مرد 
متهم که دست و پای شان با زنجیرهای آهنین بسته بود، 
در جایگاه متهم قرار گرفتند و جلسه با کمی تأخیر 

آغاز شد.
سارنوال با درخواست قاضی، چگونگی وقوع دو مورد 
آدم ربایی از سوی اعضای باند آدم ربا را فشرده بیان کرد 
و خواهان مجازات آنان از سوی دادگاه شد. در پرونده 
این افراد ذکر شده بود که آن ها به دو مورد آدم ربایی، 
شکنجه و زخمی کردن یک فرد ربوده شده و داشتن 

جنگ افزارهای غیرقانونی متهم اند
این  جرمی  پرونده  در  شده  درج  معلومات  اساس  بر 
اندام  پرورش  باشگاه  یک  مالک  باند،  سرگروه  افراد، 
در هرات است و چند سال پیش در مسابقات ورزشی 
مدال  افغانستان  برای  هند،  کشور  در  اندام  پرورش 
طال کسب کرده بود. هم چنان او به اتهام قتل »مادر 

اندرش« حدود سه سال زندانی و سپس رها شد.

روی کرد فقه ها به اشتغال زنان 
را در خارج  اشتغال زن  فقه اهل سنت: اهل سنت 
از منزل جایز نمی دانند و اصرار دارند که جای زن در 
خانه است و نخستین و آخرین وظیفه ی او شوهرداری 
فطرت  می گوید:  رضا  رشید  است.  فرزندان  تربیت  و 
می طلبد که زن به بارداری و شیردهی و نگه داری و 
مودودی  بپردازد.  خانه  کارهای  به  و  فرزندان  تربیت 
را  کارکردن  برای  زن  خارج شدن  جایزنبودن  دلیل 
اختالط مردان و به دنبال آن فساد در جامعه می داند. 

آیه ی 33 سوره ی »احزاب«: »...و قرن فی بیوتکن 
وال تبرجن تبرج الجاهیه االولی«، ای زنان پیامبر، در 
خانه های تان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم 
به  چه  اگر  آیه  این  نکنید.  آشکار  را  خود  زینت های 
ظاهر، مختص به زنان پیامبر است، اما چون دلیلی بر 
اختصاص حکم زنان پیامبر وجود ندارد، این حکم به 
طریق اولی شامل تمامی زنان می شود. مطابق این آیه، 
تصدی مشاغل و مناصب و حضور گسترده ی اجتماعی 
زن با توصیه ی مطلق آن ها به استقرار در خانه منافات 
دارد و جز در مواردی محدود و خاص که شرع خروج 
اجازه  یا واجب  برای کارهای ضروری  را  از منزل  زن 
داده است، بقیه موارد تحت عموم آیه قرار می گیرد. از 
این رو، در مورد زنان اصل بر عدم حضور در اجتماع و 
پرداختن به  امور منزل و تربیت فرزندان و شوهرداری 

است و اشتغال زن مانع تحقق این امور می شود.

عوره  »النساء  آله:  و  علیه  اهلل  صلی  النبی  قال 
احبسوهن فی البیوت.« آن چه از این روایت به دست 
می آید این است که ظهور و بروز زنان در جامعه ناشی 
برای  عار  و  مذمت  موجب  و  است  زنان  اشتغاالت  از 
بمانند.  خانه  در  آن ها  است  الزم  پس  است.  مردان 
قایل  روایات مشابه،  و  روایت  این  به  استناد  با  برخی 
اند که اصوالً مذاق شریعت و ارتکاز ذهنی متشرعان با 
حجاب و پرده نشینی زنان تناسب دارد و در غیر موارد 
ضرورت، تردد و اختالط با مردان حرام می باشد. علی در 

آهنی داغ« شکنجه اش می کردند و فلم های شکنجه و 
لت وکوب را به خانواده اش می فرستادند.

سارنوال،  سوی  از  دادخواست  خواندن  از  پس 
موکالن  از  دفاع  به  دادگاه  حضور  در  مدافع  وکیالن 
باند  سرگروه  صفی اهلل،  مدافع  وکیل  پرداختند.  خود 
آدم ربایی، مدعی بود که او در ربودن فرد نوجوان دست 
نداشته، اما به رهبری ربودن مرد صراف اعتراف کرده 

است.
وکیالن مدافع نورالدین، فرهنگ و جواد، مدعی بودند 
از  و  نیستند  این سه تن عامل اصلی آدم ربایی ها  که 
شده اند.  همکاری  به  مجبور  ندانسته  صفی اهلل،  سوی 
باند  اعضای  از  دیگر  یکی  فرهنگ،  مدافع  وکیل 
آدم ربایی، مدعی بود که نقشی در این ماجرا نداشته 

است.
با پایان صحبت های وکالی مدافع، دوباره به سارنوال 
که  داشت  پافشاری  او  کند؛  صحبت  تا  رسید  نوبت 
باند  اعضای  اعتراف های  و  مدارک  شواهد،  اسناد، 
آدم ربایی نشان می دهد که آنان در دو مورد آدم ربایی 

دست دارند و باید مجازات شوند.
در ادامه، قاضی به متهم ها اجازه داد تا از خود در برابر 
اتهام هایی که دارند دفاع کنند، نورالدین و جواد، مدعی 

و موجب برتری آن ها بر مردان نمی شود، چرا که در هر 
حال، اصل برتری به لحاظ طبع و ذات مردان وجود 
دارد، چه زنان اشتغال داشته باشند و چه نداشته باشند.

تسلط مرد بر همسر خویش: در آیه ی ۳۴ سوره ی 
»النساء« تنها بر تسلط مرد بر همسر خویش داللت 
دارد و دایره ی شمول آن محدود به زنده گی خانواده گی 
مسایل  به  ارتباط  در  آیه  نزول  شأن  اوالً،  زیرا  است. 
خانواده گی است. ثانیاً، سیاق آیه ی مورد نظر نیز مربوط 
از  سخن  و  است  زناشویی  و  خانواده گی  زنده گی  به 
تسلط مرد بر همسرش در قبال فعالیت هایی است که 
برای او انجام می دهد؛ زیرا انفاق بر زن از آن جهت که 
زن است، تنها در محیط خانواده گی و از سوی شوهر 
صورت می گیرد و هر دو علت قوامیت بودن مرد است و 
عمومیت این علت سبب تسلط مردان بر همه ی زنان 
در تمام امور می شود، امری ناپسند است، زیرا از لحاظ 
شرعی مردان خارج از دایره ی زناشویی فقط دو مورد 
بر زنان سیطره دارند: یکی حاکمیت و دیگری قضاوت 

که هیچ کدام مانع اشتغال زنان نمی شود.

»بما فضل  تعلیل  اگر عموم  برتری مالک قوامیت: 
اهلل بعضهم علی بعض« پذیرفته شود در این صورت، 
مالک قوام و سرپرست بودن فقط برتری است نه چیز 
دیگر. پس اگر در جامعه  زنانی از لحاظ علم و تقوا و 
قدرت تحلیل و عقل و درایت برتر از مردان باشند، الزم 

بودند که رهبری گروه آدم ربایی بر دوش صفی اهلل بود 
وارد  ناخواسته  او،  سوی  از  تهدید  و  فریب  با  آنان  و 

ماجرا شدند.
و  داشت  دست  در  را  قرآن  از  نسخه ای  نورالدین، 
می گفت محل نگه داری صراف ربوده شده و ماجرای 
ربودنش را به ریاست امنیت ملی هرات گزارش داده 
است. او مدعی بود که پدرش چند روز پس از شنیدن 

خبر زندانی شدنش، سکته و فوت کرده است.
جواد، پس از بازداشت صفی اهلل و نورالدین، به والیت 
ملی  امنیت  کارمندان  سوی  از  و  کرد  فرار  نیمروز 
نیمروز بازداشت به هرات انتقال یافت. او ادعا داشت 
که سرگروه باند آدم ربایی تهدیدش کرد که اگر با او 

همکاری نکند، همسر و فرزندانش را می ُکشد.
باند  اعضای  برای  بود  متهم  که  جوانی  مرد  فرهنگ، 
فراهم  دیگر  امکانات  برخی  و  موبایل  تلفن   آدم ربایی 
کرده، مدعی بود که در این قضیه بی گناه است و از 
ماجرای دست داشتن نورالدین، صفی اهلل و جواد، در 

آدم ربایی بی خبر است.
سعی  آن ها  از  برخی  متهمان،  حرف های  جریان  در 
می کردند خود را آرام جلوه دهند تا بتوانند از دادگاه 
از آن ها در  اما یکی  بگیرند،  در مجازات شان تخفیف 
جریان دفاع، به گریه افتاد و برخی اعضای خانواده اش 
که در جلسه حاضر بودند، با گریه و ناله، صفی اهلل را 

عامل اصلی جرم عنوان می کردند.
پس از حدود دو ساعت، هیأت قضایی جلسه را برای 
تصمیم گیری در مورد مجازات متهمان ترک کردند. 
ساعت از یک چاشت گذشته بود و جلسه دادگاه دوباره 
آغاز شد. هیأت قضایی برای خواندن حکم وارد شد و 

حاضران به پا ایستادند.
دست  اتهام  به  باند،  سرگروه  صفی اهلل،  برای  قاضی 
داشتن در دو مورد آدم ربایی، زخمی کردن فرد ربوده 
سال  غیرقانونی، ۳۰  موتر  و  داشتن جنگ افزار  شده، 
زندان، برای نورالدین و جواد، هر کدام ۲۴ سال زندان 
و برای فرهنگ، به اتهام همکاری در آدم ربایی، هفت 

سال زندان حکم صادر کرد.
با پایان جلسه دادگاه، سرگروه باند آدم ربایی از حکم 
قاضی راضی نبود و باور داشت، او تنها در یک مورد 
آدم ربایی دست داشته، وابستگان متهمان با چشم های 
و  گرفتند  آغوش  در  را  آنان  لحظه  برای چند  گریان 

محاکمه باند آدم ربایی به پایان رسید.

است بتوانند به انواع اشتغاالت بپردازند و اگر با مردان 
مساوی باشند، باید سپردن انواع مناصب و اشتغاالت 

به آن ها مجاز باشد.

آیه ی ۳۲ سوره ی  جواز اکتساب زن در قرآن: در 
اکتسبوا  مما  للرجال نصیب   ...« »النساء« می خوانیم: 
و  زن  آیه،  این  اکتسبن.« طبق  مما  نصیب  للنساء  و 
مرد در جهت اکتساب و استفاده از منافع آن یک سان 
می باشند و بدون دلیل نمی توان زن را از اشتغالی که 

یکی از اسباب منافع است، منع کرد. 

برتری مرد فقط در ارث است: برخی معتقدند که 
»فضیلت« در آیه ی ۳۴ سوره ی »النساء« هر فضیلتی 
در  مردان  برتری  منظور  بلکه  نمی شود،  شامل  را 
برخورداری از ارث است. مؤید این نظر آن است که در 
آیات قبل، سخن از ارث و چگونه گی تقسیم آن است 
و آیه ی بعد نیز در مورد ارث است. برخی مفسران در 
ارث  زنان  در جاهلیت  آیه می گویند:  این  نزول  شأن 
را معین کرد  آنان  ارث  نمی بردند؛ وقتی اسالم سهم 
گفتند: کاش سهم ما مثل سهم مردان باشد. سپس 

آیه ی مذکور نازل شد. 

برتری مرد در حق طالق است: کلمه ی درجه در 
آیه ی ۲۲۸ سوره ی »البقره« نکره در سیاق اثبات است 
که بر صرف وجود داللت دارد. صرف وجود هم سنگ 
با کم ترین مرتبه ی وجودی است، پس نمی توان برتری 
)شمس الدین،  کرد  برداشت  آیه  از  را  موارد  تمام  در 

"بی تا"، ج۲، ص ۷۳(. 
این آیه در مورد روابط خانواده گی و برتری شوهر بر 
همسر خویش صحبت می کند و در آن سخن از مسایل 
طالق  وعده می باشد. بنابراین، مقصود از درجه شامل 
حق طالق و دیگر حقوق خاص شوهر می باشد و آن چه 
مورد اتفاق بین فقه ها است، آن است که درجه متضمن 
حق طالق است، اما در مورد حقوق غیر از آن، اختالف 
این  با  اشتغال،  برای  زن  دارد. صالحیت   وجود  نظر 
مطلب که در محیط خانواده شوهر بر او امتیاز و درجه 

داشته باشد، منافاتی ندارد.

باندهای  اعضای  که  شد  آشنا  افرادی  با  زندان  در  او 
از  رهایی  از  پس  گرفت  تصمیم  و  بودند  آدم ربایی 
زندان برای کسب پول، دست به آدم ربایی بزند. اولین 

طعمه  ی این باند آدم ربایی پسری نوجوان بود.
را  خودش  پسر،  این  کردن  متوقف  با  باند  سرگروه 
کارمند ریاست امنیت ملی هرات معرفی کرد و پس 
از ربودن، او را در باشگاه پرورش اندام زندانی کرد. با 
گذشت چند ساعت و تاریک شدن هوا، فرد ربوده شده 
موفق به فرار می شود. با ناکامی اولین آدم ربایی از سوی 
اعضای باند، آنان چند ماه بعد برای دومین بار دست 
به این کار می زنند. این بار یک صراف جوان وقتی قصد 
داشت از خانه به طرف محل کارش برود، توسط آنان 

ربوده شد.
مرد جوان از سوی آدم ربایان در یکی از ساختمان های 
مسکونی »سرک بدیل منارها« در ناحیه پنجم شهر 
جریان  در  او  می شود.  زندانی  روز   ۱۷ مدت  هرات 
بازداشت از سوی آدم ربایان با شلیک گلوله زخمی و 

بارها لت وکوب و شکنجه می شود.
حضور  در  دادگاه،  جلسه  در  شده  ربوده  صراف 
به  بودند،  ربوده  را  او  که  مردانی  و  اشتراک کنندگان 
با »سیم های  قاضی توضیح داد که چگونه آدم ربایان 

وصیتی به فرزندش حسن که در نامه ی ۳۱ نهج البالغه 
بیان می کنند  آمده، جمله ی  االسالم(  فیض  )ترجمه 
برای سخن فوق است. حضرت علی  استناد  قابل  که 
در مورد زنان می گوید: »...واکف علیهن من ابصارهن 
بحجابک ایاهن...« )آن ها را در پرده نگه دار تا دیده شان 
به نامحرم نیفتد.( از آن رو اشتغال زنان در جامعه غالباً 
موجب اختالط زن با مردان اجنبی و نامحرم می شود، 
از اشتغال زن منع شده و الزم است زنان در محدوده ی 

منزل باشند. 

خاص،  شرایط  وجود  با  امامیه  فقه  در  امامیه:  فقه 
ادله ی  به  استناد  با  و  مجاز شمرده شده  زن  اشتغال 
متعددی این معنا به اثبات رسیده است. برتری مرد، 
آیات ۳۴  به  استناد  با  نیست،  زن  اشتغال  نافی حق 
برای  هرچند  »البقره«  سوره ی  و  »النساء«  سوره ی 
مردان درجه و فضیلتی نیست، ثابت می شود. منظور از 
فضل در آیه ی ۳۴ سوره ی »النساء« و درجه در آیه ی 
۲۲۸ سوره ی »البقره« برتری مردان بر زنان به حسب 
طبع و ذات آنان است. براساس این آیه، مردان از نظر 
قدرت تعقل و تفکر بر زنان برتری دارند و بر همین 
اساس، تکالیف آن ها نیز از تکالیف زنان متفاوت است 
و کارهای سخت و طاقت فرسا به عهده ی مردان قرار 
داده شده است. فضل به این معنا، مانع اشتغال زنان 
با وضعیت  اموری که  زنان در  اشتغال  زیرا  نمی شود، 
جسمی و روحی آنان تناسب داشته باشد، معنی ندارد 
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طارق ارسالیی

بر  تروریستی  حمله  پی  در 
شدید،  نگرانی  کابل،  دانشگاه 
استادان  و  دانشجویان 
و  فراگرفته  را  هرات  دانشگاه 
که  دارند  این  از  هراس  آنان 
در  را  مشابه  تروریستان حمالت 
دانشگاهیان  دهند.  انجام  هرات 
هرات از حکومت خواهان تأمین امنیت مراکز علمی 
و آموزشی اند و تأکید دارند که هراس افگنان با هدف 
به »هیچ دین  ثابت کردند که  این مراکز،  قرار دادن 
و آیینی« گرایش ندارند و عمل کردشان را غیرانسانی 

عنوان می کنند.
حمله  ابریشم«  راه  دانشگاهیان  »شبکه  دانشجویان 
و  وحشیانه  »عمل  را  کابل  دانشگاه  بر  تروریستی 
غیرانسانی« می خوانند و از دانشجویان سایر کشورها 
خواهان محکوم کردن این رویداد تروریستی هستند. 
در متن بیانه ای که از سوی دانشجویان پنج دانشگاه 
ایران که عضویت این شبکه را دارند آمده است: »این 
مرزهای  که  است  غیرانسانی  توحش  حاصل  عمل 
ناتوانی  اوج  پا گذاشته و در  را زیر  انسانیت  و  اخالق 

و عجز، دست به چنین رفتار ددمنشانه ای می زند.«
سه شنبه،  درسی  روز  هم  هرات  دانشگاه  استادان 
سیزدهم عقرب را با نگرانی آغاز کردند. آنان می گویند 
دانشجویان و استادان این مرکز عملی، به شدت تحت 
تاثیر رویداد دانشگاه کابل قرار دارند و بسیاری از آنان 
با نگرانی به صنف ها حاضر شدند. به باور استادان این 
دانشگاه، حکومت باید تدابیر شدید پیش گیرانه  را برای 
آرامش روحی و روانی دانشجویان در هرات روی دست 

بگیرد.
امید سبحانی، از دانشجویان دانشگاه هرات، به روزنامه 
۸صبح می گوید با »دلهره و نگرانی« به صنف حاضر 

انتخاباتامریکا؛آرامشقبلازطوفان
انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سوم نوامبر برگزار 
می شود. انتخابات این دور در ۲۳۲ سال عمر انتخابات 
حاال  تا  که  انتخاباتی   ۵۸ و  امریکا  جمهوری  ریاست 
برگزار شده است، در نوع خود از بسیار جهات متفاوت 
است. هیچ زمانی در گذشته، ملت امریکا تا این حد 
از بابت نتیجه ی انتخابات دلهره و تشویش نداشته اند. 
به  مبتالیان  دوباره ی  افزایش  انتخابات،  با  هم زمان 
در  را  مضاعف  ترس  حالت  یک  نیز  کرونا«  »ویروس 
که  آن جا  تا  است،  آورده  به وجود  کشور  آن  سراسر 
به تعبیر یک خبرنگار: »در این شب و روز، حال و احوال 
انتظار  است.«  طوفان  از  قبل  آرامش  مشابه  امریکا 
انتخابات  در  افراد  تعداد  بیش ترین  امسال  تا  می رود 
رای بدهند که از آن جمله تا فعاًل ۹۱ میلیون تن واجد 
شرایط به شکل »پستی« رأی داده اند که این رقم »دو 
سوم« مجموع رای دهنده گان انتخابات قبلی )۲۰۱۶( 

است و در تاریخ انتخابات امریکا بی سابقه است.
امریکا یگانه دموکراسی در جهان است که رییس جمهور 
آن از طریق »انتخابات غیرمستقیم« انتخاب می شود. 
در سیستم انتخاباتی امریکا، افراد واجد شرایط رای دهی 
می توانند برای کاندیدای مورد نظر شان از طریق »آرای 
عمومی« یا )Popular vote( به صورت آزاد و سری 
رای بدهند. ولی مرجع اصلی انتخاب رییس جمهور در 
امریکا، ۵۳۸ فردی اند که در زیر چتری به نام »مجمع 
گرد   )Electoral College( یا  انتخاب کننده گان« 
آمده اند. به عبارت دیگر، همین ۵۳۸ نفر به نماینده گی 
از ۳۲۸ میلیون شهروند امریکا، رییس جمهور آن کشور 
امریکا،  انتخابات  قانون  براساس  می کنند.  انتخاب  را 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از مجموع ۵۳۸ 
 ۲۷۰ حداقل  انتخاب کننده گان«،  »مجمع  سهمیه ی 
شود.  انتخابات  برنده ی  تا  کند  تصاحب  را  سهمیه 
فرق  ایالت  هر  انتخاب کننده گان«  »مجمع  سهمیه ی 
می کند و مربوط است به تعداد نماینده گان هر ایالت در 
کانگرس به اضافه ی دو سهم برای دو سناتور هر ایالت. 
شرایط انتخاب اعضای »مجمع انتخاب کننده گان« در 
هر ایالت نیز متفاوت است. در اکثریت ایاالت، این افراد 
در نشست عمومی اعضای حزبی هر ایالت )دموکرات 
و جمهوری خواه، هر کدام به صورت جداگانه( و از میان 
اعضای حزب در همان ایالت انتخاب می شوند. ولی در 
بعضی ایاالت، مانند فلوریدا که در ۲۰ سال اخیر محور 
»مجمع  عضو   ۲۹ است،  بوده  انتخاباتی  جنجال های 
انتخاب کننده گان« از میان اعضای هر یک از احزاب و 
از طرف »فرمان دار« ایالت انتخاب می شود. بعد از اتمام 
شمارش »آرای عمومی«، »مجمع انتخاب کننده گان« 
حزبی که کاندیدای آن بیش ترین »آرای عمومی« را 

اداری  پالیسی های  سیاسی،  تجربه ی  فقدان  خورد. 
غیرمتعارف، گفتارهای سربازاری و حرکات طفالنه ی 
بالیی  که  چه  متوجه ساخت  را  امریکا  ملت  ترمپ، 
را بر سر شان آورده اند. در این مدت، اقتصاد در حال 
رشد و افزایش بازار سهام، دست آویزی شد که آقای 
)به گفته ی  تا آن که  یاد می کرد،  از آن  بار  ترمپ هر 
مخالفان ترمپ( ویروسی از غیب رسید و از شدت تب 
و  ضد  گفتار  افتاد.  لرزه  به  ترمپ  اقتصادی  کاخ  آن، 
مدیریت  نحوه ی  و  کرونا  ویروس  به  رابطه  در  نقیض 
امریکا  شهروندان  از  بسیاری  مرگ  به  منتج  که  آن 
شد، نفت بر آتش خشم مخالفان آقای ترمپ ریخت. 
این جریان دو- سه واقعه ی برخورد خشونت آمیز  در 
پولیس های سفیدپوست در برابر متهمان سیاه پوست 
و قتل سیاه پوستان به دست برتری طلبان سفیدپوست 
رخ داد که موجی از تظاهرات ها و نارضایتی عمومی را 
به دنبال داشت. سکوت و حتا تایید تلویحی ترمپ از 
گروه های مسلح میلیشیای برتری طلبان سفیدپوست، 
آن جا  تا  با جرأت تر ساخت،  و  را گستاخ تر  این گروه 
که با به راه انداختن اجتماعات سراپا مسلحانه، قدرت 
خود را به نمایش گذاشتند. قطب بندی های اجتماعی 
اندازه که  به صورت علنی در امریکا بیش تر شد و هر 
انزجار عمومی در برابر ترمپ افزایش یافت، او بیش تر 

به سوی حامیان نژادپرست خود لغزید. 
جو بایدن از حزب دموکرات، سابقه ی ۴۰ سال حضور 
در سیاست را دارد. او قباًل معاون باراک اوباما نیز بود. 
آقای جو بایدن آخرین کاندیدای حزب دموکرات بود 
که وارد رقابت های انتخاباتی این دور شد و در نتیجه ی 
کشمکش داخلی حزب دموکرات میان سوسیالیست ها 
را  دموکرات  حزب  نامزدی  باالخره  اصول گرایان،  و 
به دست آورد. به قول برنی سندرز، رقیب سوسیایست 
جو بایدن در انتخابات مقدماتی، دست خط آقای بایدن 
در پای تمامی مصوبات و فیصله نامه های ناکام و بدنام 
که سنای امریکا آن را در چهل سال گذشته تصویب 
محبوبیت  از  آن که  با  بایدن  جو  است.  موجود  کرده، 
چندانی برخوردار نیست، ولی توانسته است مخالفان 
اکثریت  برای  بایدن  کند.  خود جمع  به دور  را  ترمپ 
بلکه به مثابه ی  نه،  امریکایی ها یک »انتخاب خوب« 

یک »دفع خطر« است.
»تقلب  از  انتخاباتی،  مبارزات  آغاز  همان  از  ترمپ 
گسترده« در انتخابات به نفع دموکرات ها و عدم قبول 
نتیجه ی انتخابات در صورت تقلب حرف می زد. او حتا 
با  گرداننده  که  زمانی  انتخاباتی،  مناظره ی  اولین  در 
نتیجه ی  آیا  باخت  صورت  در  که  کرد  سوال  تأکید 

همواره در تالش کسب دانش اند و این امر سبب هراس 
تروریستان از دانشگاه ها شده و آنان به این مراکز حمله 

کنند.
استادان دانشگاه هرات به این باور اند که این دانشگاه از 
نگاه امنیتی بسیار آسیب پذیر است و نهادهای امنیتی 
فیصل  بردارند.  پیش گیرانه   و  شدید  گام های  باید 
کریمی، استاد دانشگاه هرات، در گفت وگو با روزنامه 
۸صبح می گوید: »امروز استادان و دانشجویان از لحاظ 
روحی و روانی شرایط خوبی نداشتند و فکرشان درگیر 
بود که شاید تروریستان به این مرکز هم حمله کنند.«
دانشگاه  استادان  از  دیگر  یکی  دانشیار،  بصیراحمد 
هدف  با  تروریستان  که  است  باور  این  بر  هرات، 
با  که  کردند  ثابت  آموزشی  و  عملی  مراکز  قراردادن 
»دانش و تحصیل مشکل دارند« و نمی خواهند کشور 
به شکوفایی برسد. او تأکید می کند که مردم افغانستان 
باید آگاه باشند و اجازه ندهند، تروریست هایی که مانع 
یادگیری و تحصیل جوانان این سرزمین می شوند، بر 

سرنوشت شان حاکم گردند.
کنش گران مدنی در هرات به این باور اند که طالبان 
در کشور هستند  و خون ریزی«  اصلی »جنگ  عامل 

دادن جواب  از  بار  هر  ترمپ،  را می پذیرد؟  انتخابات 
ترمپ  »آماده باش«  آن، دستور  بر  رفت. عالوه  طفره 
به میلیشیای مسلح نژادپرست، تشویش های جدی را 
در میان مردم امریکا خلق کرده است. براساس همین 
دستور، یک عده حامیان مسلح ترمپ خالف تمام اصول 
و قوانین انتخاباتی، جهت نظارت بر جریان انتخابات 
در بعضی محالت انتخاباتی ظاهر شدند. حامیان آقای 
حتا  دموکرات،  اکثریت  با  محالتی  بعضی  در  ترمپ 
صندوق های رای را آتش زدند و جمهوری خواهان در 
ایالت تگزاس از محکمه خواسته اند تا ۱۲۷۰۰۰ رای 
)به گمان اغلب اکثراً دموکرات( باطل شود. اخالق و 
شخصیت خودخواهانه ی ترمپ نیز شک و تردیدهایی 
به  را  انتخابات  نتیجه ی  او  که  است  کرده  ایجاد  را 
آسانی قبول نخواهد کرد. به نظر می رسد، آقای ترمپ 
بیش تر توجه خود را باالی »مجمع انتخاب کننده گان« 
معطوف داشته و امیدوار است تا باز هم از همین طریق 
برنده شود. در کنار آن ترمپ تالش دارد، به هر شکلی 
نتیجه ی انتخابات را جنجالی کند تا باالخره موضوع 
اکثریت  ارجاع شود که  امریکا  عالی«  به »محکمه ی 
در  است.  طرف دارانش  و  گماشته گان  از  آن  اعضای 
اعالن  متفقاً  اجتماعی  سازمان   ۱۲۷ مقابل،  جهت 
انتخابات  نتیجه ی  نپذیرفتن  صورت  در  که  کرده اند 
گسترده  تظاهرات  به  دست  ترمپ،  دونالد  توسط 

خواهند زد.
از  بعد  که  ساخت  ثابت  امریکا  در  کنونی  انتخابات 
گذشت ۱۵۰ سال از جنگ داخلی، متأسفانه مشکل 
دارد  ریشه  امریکا  جامعه ی  عمق  در  هنوز  تا  نژادی 
این  است  نتوانسته  جهان  دموکراسی  بزرگ ترین  و 
مشکل را به درستی حل کند. هم چنان این انتخابات 
ثابت ساخت که شخصی چون دونالد ترمپ به ساده گی 
می تواند عصبیت خوابیده ی نژادی جامعه را تحریک 
کند. آقای ترمپ شاید آخرین تیر در کمند برتری طلبان 
نژادپرست امریکایی باشد، به همین جهت برتری طلبان 
کرد.  خواهند  او حمایت  از  جان  پای  تا  سفیدپوست 
نظام سیاسی قوی در امریکا احتماالً جلو هر نوع هرج 
از  بیش  برای  اما  گرفت،  خواهد  را  آشوب  و  مرج  و 
چهار صد هزار میلیشیای تا دندان مسلح برتری طلبان 
سفیدپوست رویارویی در یک جنگ داخلی به مراتب 
بهتر است تا از دست دادن قدرت به اقلیت های نژادی. 
نیست،  فرد  انتخاب یک  تنها  امریکا  امسال  انتخابات 
بلکه این انتخابات تمام ارزش های امریکا را بر سر دو 
راهی انتخاب قرار داده است. دیده شود که ملت امریکا 

کدام جهت را انتخاب می کنند.

هم دست   باز  نروند،  این حمله  بار  زیر  از  اگر  حتا  و 
سیداشرف  است.  تر  کابل  دانشجویان  خون  به  آنان 
سادات، کنش گر مدنی در این والیت به روزنامه ۸صبح 
می گوید در هفته کاهش خشونت هیچ رویداد ناگواری 
در کشور رخ نداد و همین ثابت می کند که ریشه ی 

تمام ناامنی ها به گروه طالبان می رسد.
مراسم  برگزاری  با  هم  هرات  محلی  مقام های 
فاتحه خوانی برای قربانیان رویداد کابل، تأکید کردند 
که برای جلوگیری از حمالت مشابه در مراکز علمی 
گرفت.  خواهند  دست  روی  ویژه ای  تدابیر  هرات، 
جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به روزنامه ۸صبح 
می گوید برای تأمین امنیت و پیش گیری از رویدادهای 
خونین در مراکز علمی و آموزشی، نیروهای امنیتی به 

گونه نامحسوس عمل خواهند کرد.
که  دارند  عقیده  هرات  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
حکومت برنامه مشخصی برای تأمین امنیت در کشور 
ندارد و تا کنون تعریف درستی از »دوست و دشمن« 
غالم حبیب  نمی شود.  دیده  حکومتی  ادبیات  در 
با  گفت وگو  در  هرات،  والیتی  شورای  عضو  هاشمی، 
روزنامه ۸صبح باور دارد که حکومت در برقراری امنیت 
در  زیادی  آسیب پذیر  نقاط  و  است  ناکام  شهروندان 

هرات وجود دارد و باید برای آن چاره یابی شود.
به  حمله  نکوهش  با  هرات،  دینی  عالمان  از  برخی 
اسالم  که  دارند  پافشاری  کابل،  دانشگاه  دانشجویان 
آن  در  بی گناه  افراد  کشتار  و  است«  صلح  »دین 
جایگاهی ندارد. عبدالخالق حقانی، رییس حج و اوقاف 
آموزه های  در  علمی  مراکز  به  حمله  می گوید  هرات، 
دینی جایی ندارد. از دید او، عامالن حمله به دانشگاه 
کابل از »دایره دین و انسانیت بیرون هستند« و حامیان 

این رویدادها انسان های »بی خرد و نادان« می باشند.
مهاجمان مسلح پیش از چاشت روز دوشنبه، دوازدهم 
عقرب، به مرکز ملی آموزش های حقوقی در دانشگاه 
کابل حمله کردند. حمله ای که در آن ۲۲ تن کشته 
بودند.  دانشجویان  اکثراً  که  شدند  زخمی  تن   ۲۷ و 
و  ملی  سطح  در  گسترده ای  واکنش های  حمله،  این 

بین المللی به دنبال داشت.

در آن ایالت از آن خود کرده است، فراخوانده می شوند، 
تا الزاماً سهمیه ی ایالت خود را به نفع کاندیدای پیروز 
کاندیدای  اگر  مثال،  به طور  کنند.  ثبت  ایالت  آن 
جمهوری خواه در ایالت فلوریدا برنده ی اکثریت »آرای 
عمومی« شود، پس »مجمع انتخاب کننده گان« ایالت 
می شوند  فراخوانده  جمهوری خواه  حزب  از  فلوریدا 
کاندیدای  به نفع  را  ایالت  آن  سهمیه ی   ۲۹ تا  
جمهوری خواه، ثبت کنند. از مجموع ۵۸ دوره انتخابات 
ریاست جمهوری که در امریکا برگزار شده است، در 
»آرای  تعداد  بیش ترین  که  نامزدی  آن  دوره ی   ۵۳
عمومی« را از آن خود کرده است، برنده ی انتخابات نیز 
شده است. ولی گاهی برعکس آن نیز اتفاق می افتد، 
چنان چه در انتخابات های ریاست جمهوری ۲۰ سال 
و  بوش در سال ۲۰۰۰  دبلیو  امریکا، جورج  اخیر در 
دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۶ نتوانستند، اکثریت »آرای 
عمومی« را به دست بیاورند، ولی هر دو کاندیدا توسط 
اعالن  انتخابات  برنده ی  انتخاب کننده گان«  »مجمع 
شدند. در هر دو دوره، ایالت فلوریدا نقش اساسی را در 

تعیین نتیجه ی نهایی انتخابات بازی کرد. 
در انتخابات این دوره، رییس جمهور فعلی )دونالد ترمپ( 
از حزب جمهوری خواه با جو بایدن از حزب دموکرات 
عضویت  قبل  سال  تا چند  که  ترمپ  می کند.  رقابت 
رسمی هیچ حزب سیاسی را نداشت، در سال ۲۰۱۶ 
سر از گریبان حزب جمهوری خواه در آورد و توانست با 
به کارگیری شعار »امریکا را دوباره باعظمت بسازیم«، 
به خود جلب کند،  را  امریکایی  حمایت سفیدپوستان 
برای  به مذهب نیست، ولی  پابند  او چندان  با آن که 
جلب حمایت افراط گرایان مذهبی، موضع گیری های 
سخت گیرانه ای را در برابر همجنس گرایان و مسأله ی 
سقط جنین اتخاذ کرد. در دنیای سیاست، بدون شک 
پیروزی از آن کسی است که دو معجون »مذهب« و 
»ملیت« را موفقانه به هم بیامیزد و حقا که آقای ترمپ 
به خوبی از عهده ی این کار بر آمد. به این ترتیب آقای 
کهنه کار  کاندیدان  تمامی  بر  غلبه  با  توانست  ترمپ 
حزب جمهوری خواه، نامزدی این حزب را از آن خود 
کند و با هیالری کلینتون، نامزد حزب دموکرات مقابل 
شود. هرچند در آن انتخابات، آقای ترمپ سه میلیون 
ولی  بود،  آورده  به دست  کم تر  کلینتون  خانم  از  رای 
چنان چه در فوق ذکر شد، با به دست آوردن سهمیه ی 
کافی از »مجمع انتخاب کننده گان« برنده ی انتخابات 
اعالن شد. به زودی در عقب شعار انتخاباتی آقای ترمپ 
نشانه هایی از برتری جویی نژادی هویدا شد، به نحوی 
گره  سفید«  نژاد  »حاکمیت  با  امریکا«  »عظمت  که 

شد و حمله به دانشجویان دانشگاه کابل، آرامش وی 
را گرفته است. او با انتقاد از حکومت می گوید حمالت 
استخباراتی  از ضعف های  به مراکز علمی،  تروریستی 
قیمتی که شده  به هر  باید  و  است  امنیتی  نهادهای 

آرامش به دانشگاه ها بازگردد.
دانشگاه  دانشجویان  از  دیگر  یکی  رحیمی،  سوزان 
هیچ  و صنفی هایم  من  امروز  »اصاًل  می گوید:  هرات، 
تمرکزی به درس ها نداشتیم، احساس می کردیم که 
هر لحظه ممکن است تروریستان به این دانشگاه حمله 

کنند و ما را نیز از بین ببرند.«
شبکه  دانشگاه های راه ابریشم که دانشگاه های کابل و 
هرات نیز عضویت آن را دارند، با صدور بیانیه ای رویداد 
می خواندند  »غیرانسانی«  عملی  را،  کابل  دانشگاه 
با  همدردی  خواهان  جهان،  دانشجویان  سایر  از  و 

خانواده های قربانیان دانشگاه کابل هستند.
گفت وگو  در  شبکه،  این  دبیرکل  بلوری،  مریم  دکتر 
از طریق دانشجویان عضو  با روزنامه ۸صبح می گوید 
از  و  کرده  پی گیری  را  اخیر  رویداد  کابل،  در  شبکه 
وقوع آن به شدت ناراحت شده است. او تأکید می کند 
که دانشجویان افغانستان خط فکری روشنی دارند و 
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بی جاشدگان  کمپ های  در 
جوزجان  و  فاریاب  مردمان 
خانه  برخی  به  مزارشریف،  در 
کرایه می دهند و اقامت رایگان 
نیست. یکی از آن ها زنی است 
که می گوید، ماهانه دو هزار افغانی 
بپردازد،  باید  خانه  کرایه  برای 
تنگ دستی سبب شده پرداخت ۱۰ ماه کرایه خانه اش به 
تعویق بیفتد. به گفته او، ناِن خوردن هم پیدا نمی شود، 

کرایه از کجا شود؟
این بخشی از روایت حسینه است؛ مادر خانواده ای که 
از جوزجان به کمپ های آوارگان داخلی در مزارشریف 
منتقل شده اند. کوچ اجباری ای که در واقع حجم اندوهی 
به  جوزجان  فیض آباد  ولسوالی  از  شده  جابه جا  است 
می کنند،  زندگی  آن ها  که  ساحه ای  در  مزارشریف. 
کم ترین نشانه های آبادانی دیده می شود. مردم به مراکز 
سایه  زیر  زندگی  و  ندارند  دسترسی  آموزشی  و  صحی 
جنگ و آوارگی روزهای سختش را سپری می کند. در 
والیت  از  نفر   ۴۰۰ از  بیش  تاکنون  گذشته  سال  یک 
این  به  مزارشریف  در  نسبی  امنیت  دلیل  به  جوزجان 
منطقه  در  بی جاشدگان  این  از  بخشی  شهرآمده اند. 

»پروژه آزادی« مزارشریف زندگی می کنند.
به  کشور  شرق  شمال  در  واقع  والیت های  از  جوزجان 
مرکزیت شبرغان است. این والیت با کشور ترکمنستان 
و  اوزبیک  مردم  را  آن  عمده  جمعیت  و  است  هم مرز 
ترکمن تشکیل می دهد. فیض آباد یکی از ولسوالی های 
جوزجان است که همین اکنون در جمع بی جاشدگانش 

قاچاق انسان بیش تر به هدف برده گی، بیگاری و سوء 
استفاده ی جنسی از طرف قاچاقیان، گروه های تبهکار 
و باندهای مافیایی صورت می گیرد. این پدیده ی شوم 
پس از قاچاق جنگ افزار و مواد مخدر، سومین تجارت 
سوی  از  که  می رود  شمار  به  جهان  در  غیرقانونی 
سازمان ملل و اکثر کشورهای جهان به عنوان جنایت 
و  انسانی  حقوق  نقض  آشکار،  بی عدالتی  وحشتناک، 
انسان  قاچاق  می شود.  محسوب  سازمان یافته  جرم 
است  و سیاسی  اقتصادی  بحث های حقوقی،  موضوع 
که می تواند به صورت مستقل و به گونه ی علمی مورد 
پژوهش قرار گیرد. در یادداشت حاضر، نه به ماهیت 
ابعاد  هم  نه  و  می شود  پرداخته  معضل  این  حقوقی 
سیاسی مسأله مورد بحث قرار می گیرد. نبشته ی هذا 
به روایت های تلخ سوء استفاده ی جنسی قاچاق چیان 
اقتصادی  ابعاد  به  تا حدودی  نیز  و  قاچاق شده گان  از 
مسأله ی قاچاق انسان می پردازد و هدف آن آگاهی دهی 
از عمل کرد ناپسند و غیرانسانی قاچاق چیان، ترفندهای 
سوء استفاده ی جنسی از قاچاق شده گان و پیامدهای 
یادداشت  این  است.  غیرقانونی  مهاجرت های  ناگوار 
و  منتشرشده  ویدیوهای  روایت های شفاهی،  براساس 
گزارش های خبری تهیه شده و بر بنیاد روش توصیفی 
شده  نوشته   )Descriptive-analytic( تحلیلی   -

است. 

درآمد
ملی  فرا  سازمان یافته ی  جرایم  از  یکی  انسان  قاچاق 
عقب  در  بسیاری  پنهان  و  پیدا  دست های  که  است 
آن قرار دارد. این پدیده یکی از منابع مهم نامشروع 
اقتصادی به شمار می رود؛ اقتصادی که بر پایه ی ارتکاب 
کشورهای  در  آن  بازار  و  است  استوار  جرمی  اعمال 
دیگر  جای  هر  از  بیش  توسعه نیافته  و  جنگ  درگیر 
قاچاق   شبکه های  از   بسیاری  است.  رونق  پر  دنیا 
عراق،  سوریه،  افغانستان،  مانند  کشورهای  در  انسان 
فلسطین و کشورهای آفریقایی که معموالً از پدیده ی 
جنگ، ناامنی، فقر، تبعیض، فقدان فرصت های شغلی، 
دارند.  چشم گیری  فعالیت  می برند،  رنج  و...  استبداد 
عوامل متذکره به اضافه ی تبلیغات سرسام آور دالالن 
کشورهای  در  مرفه  زنده گی  به  تمایل  انسان،  قاچاق 
تبهکار  گروهای  غیرقانونی  فعالیت های  و  اول  جهان 
به  انسان  قاچاق  مهم  عوامل  از  بین المللی  مافیایی  و 

نشسته ام و آن ها روایت می کنند از روزهای تحمیلی ترک 
خانه و کاشانه. در نزدیکی خانه های بی جاشدگان والیت 
جوزجان مزارع پنبه است. زنان و کودکان روزانه به این 
مزارع می روند و پنبه می چینند. برای هر فرد روزانه ۴۰ 
تا ۵۰ افغانی دست مزد داده می شود. زنان در کنار مردان 
خانواده تالش می کنند تا مخارج زندگی خود را با همین 

درآمد اندک تامین کنند. 
گل خان که نماینده بی جاشدگان جوزجان است، ما را 
عصا  و  پیر  مردان  می کند.  راهنمایی  خانه ها  به سمت 
به دست مقابل درب ورودی حویلی زیر تابش مستقیم 
زندگی  آن ها  که  خانه هایی  اکثر  نشسته اند.  آفتاب 
می کنند، درب و پنجره ندارد و بسیار سرد است و برای 
حویلی  آفتاب  به  خانه،  سردی  از  مسن  مردان  همین 
درب  مقابل  که  پیرمردهایی  از  یکی  به  آورده اند.  پناه 
حویلی نشسته، نزدیک می شوم. او با خوش رویی ما را به 
خانه اش دعوت می کند. اتاق سردی که پیرمرد با همسر 
و عروس اش زندگی می کند. عروس او سه فرزند دارد. 
را  طالبان حمالت شان  که  زمانی  پیش  ماه  ها ۱۰  آن 
به ولسوالی فیض آباد شدت دادند از آن جا به مزارشریف 

کوچ کردند. 
مادر خانواده حسنیه نام دارد و وقتی می پرسم چند سال 
عمر کرده اید؟ دندان های ریخته اش را به ما نشان می دهد 

انسان مسیرهای  قاچاق چیان  حساب می رود. معموالً 
قاچاق را به مراتب سهل تر و کوتاه تر از آن چه که واقعاً 
موفقیت آمیزی  روایت های  و  می دهند  نشان  هست، 
فالکت زده ی  انسان  می دهند.  به دست  خویش  کار  از 
جهان سومی که کشورهای اروپایی و امریکا را همان 
صدق  در  تردیدی  می پندارد،  خویش  موعود  بهشت 
این رو  از  نمی دهد.  راه  به دل  قاچاق چیان  گفته های 
آسیب پذیر  قشر  که  نیز  زنان  و  پسر  نوجوانان  حتا 
جامعه اند، به این که خویشتن را به دست قاچاق  چیان 
از آن، وقتی  انسان بسپارند، تردیدی نمی کنند. پس  
انسان راه می افتند، واقعیت ها را بسی  با قاچاق چیان 
در  است،  گفته شده  آن چه  از  طاقت فرساتر  و  دشوار 
می یابند؛ این در حالی است که راهی برای بازگشت 
و  هزینه  پر  راه  ادامه ی  هم،  طرفی  از  و  ندارد  وجود 

دشوار تمام می شود.

و  دختران  زنان،  قاچاق  از  قاچاق چیان  اهداف 
کودکان

قاچاق انسان به اهداف و انگیزه های مختلفی صورت 
به موارد زیر اشاره  از آن جمله می توان  می گیرد که 

کرد:
۱. کار  اجباری در منزل، رستورانت ها و کارخانه ها.

۲. ازدواج های اجباری.
۳. روسپی گری و کار در قمارخانه ها.

۴. فرزند خوانده گی غیرقانونی و استثمار مدرن.
۵. قاچاق مواد مخدر و سربازگیری در باندهای مافیایی.

۶. جیب بری و گدایی.
۷. فروش اندام های بدن قربانی.

مسیر دشوار قاچاق
قاچاق انسان در کشور ما افغانستان از مسیر  معموالً 
آن  در  که  مسیری  می گذرد؛  یونان  و  ترکیه  ایران، 
و  کرامت  مالی،  و  جانی  فراوان  خطرات  بر  افزون 
نیز در معرض تهدید جدی  افراد  حیثیت اشخاص و 
قرار می گیرد. روایت های تلخ موجود در این زمینه مو 
را  آدمی  وجدان  عمق  و  می کند  راست  آدمی  تن  بر 
این  در  نوجوانان  و  زنان  معموالً  می آورد.  در  لرزه  به 
جرم قربانی اصلی اند و  قاچاق چیان به انواع گوناگونی 
که  دارد  وجود  روایت هایی  می کنند.  استفاده  آنان  از 
و  زنان  میان  راه  مسیر  در  قاچاق چیان  آن،  براساس 
مردان خانواده با ترفند های گوناگون جدایی می اندازند 

و می گوید که حساب عمر از کفم رفته اما هر زمانی که 
به دندان های ریخته ام نگاه می کنم، می دانم که سال های 
و  می کند  اشاره  نواسه هایش  به  است.  گذشته  زیادی 
می گوید که سه ماه می شود پدر این کودکان به ترکیه 

رفته است و آن جا هم هم چنان بی کار است.
عروسش کنار پنجره نشسته است و کودکان در اطراف 
او. هر زمانی که حرف پدرشان به میان می آید کودکان 
به مادر نگاه می کنند و می پرسند که پدر چه وقت به 
خانه می آید؟ او می گوید: »سه ماه می شود که همسرم 
به ترکیه رفته و فقط چند بار محدود توانستیم همراهش 
گپ بزنیم. با هر صدای درب، کودکان فکر می کنند که 
پدرشان برگشته است.«. اشک هایش را با گوشه چادرش 
شرایط  و  آوارگی  بخاطر جنگ،  می گوید  می کند.  پاک 
او را در روزهای  اقتصادی همسرش مجبور شد  سخت 
سخت بارداری سومین فرزندشان تنها بگذارد و به دنبال 

لقمه نانی خانه اش را ترک کند.
در میان صحبت ها حسینه، مادر خانواده از داخل جیب 
لباسش کمی پول خورد بیرون می آورد. می گوید به تنها 
امانت های پسرم چه بدهم تا بخورند؟ به درودیوار خانه 
اشاره می کند و ادامه می دهد: »ماهانه دوهزار افغانی به 
خانه ای کرایه می دهم که حتا آبی برای نوشیدن ندارد. 
خدا شاهد است که در جریان همین ۱۰ ماه حتا یک 

و سعی می کنند تا مردان را از زنان جدا و در محل 
دورتر نگه دارند. به طور مثال، گاهی واقع شده است که 
قاچاق چی کوله پشتی را که در دست مرد یا زن است، 
می شتابد،  آن  گرفتن  به  مرد  وقتی  و  می اندازد  دور 
قاچاق چی زن یا دختر او را با خود می برد. هم چنان 
گاهی مردها را پیش تر از زنان حرکت می دهند و به 
در  دختران  و  زنان  که  می شود  داده  اطمینان  آن ها 
امنیت  هستند. افزون بر این، زمانی هم شده است که 
زنان را در موتر یا هم در خانه ی جدا از مردان جابه جا 
ساخته اند. به این بهانه ها، مردان را از زنان دور می سازند 
و آن وقت، فرصت استفاده ی جنسی از زنان و دختران 
فراهم می شود. این وضعیت شامل پسران نوجوان نیز 
می شود. گاهی واقع شده است که پسران نوجوان را به 
حکم این که خردسال  استند، از دیگران جدا می سازند 
و سپس مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. قربانی هم 
به دالیل مختلف فرهنگی و عرفی نمی تواند، مسأله را 
فاش سازد و اگر چنان که موضوع فاش نیز شود، نهادی 
نیست که به آن رسیده گی کند. این کار تنها اختصاص 
بلکه  ندارد،  ایران  تا  افغانستان  مسیر  قاچاق چیان  به 
برخی قاچاق چیان حتا زمانی که خانواده ها به ترکیه نیز 
می رسند، دست از سر آن ها بر نمی دارند. بسیار اتفاق 
خانواده ی  اعضای  قاچاق چیان  مثاًل  که  است  افتاده 
دختری را از آب های یونان عبور داده اند و دختران را 
به سبب  هم  دختران،  داشته اند.  نگه  خویش  نزد  در 
ورود غیرقانونی و هم به دلیل ناآشنایی با زبان و قوانین 
قاچاق چیان  نامشروع  خواست  هر  به  تن  کشور،  آن 
می دهند. گاهی نیز چنین دخترانی را به روسپی خانه ها 
گروه های  جیب  به  آن  از  ناشی  عواید  و  می فرستند 
سرازیر  انسان  قاچاق چیان  و  مافیا  باندهای  تبهکار، 
از سوی  فقط  نه  نوجوانان  و  زنان  از  می شود. عده ای 
قاچاق چیان انسان، بلکه گاهی هم در مسیر راه از جانب 
بعضی از همراهان شان نیز مورد سوء استفاده ی جنسی 
قرار می گیرند. شماری از زنان به ازدواج های اجباری با 
قاچاق چیان و یا هم اعضای گروه های تبهکار و باندهای 
مافیایی با این ترفند که برای شان شناس نامه ی کشور 
مقصود گرفته خواهد شد، سوق داده می شوند. معموالً 
قاچاق انسان در برابر پول انجام می شود و این پول از 
جانب قاچاق چی بر ذمه ی قاچاق شده ها به شکل قرض 
باقی می ماند. وقتی شخص به ترکیه یا یونان می رسد، 
باید پول قاچاق چی را بپردازد و از آن جایی که اسناد 
بی هراس  و  آزادانه  نمی تواند  ندارد،  دست  در  قانونی 

پرداخت کنیم.«.  به صاحب حویلی  نتوانسته ایم  افغانی 
عروس خانواده به اتاق دیگر می رود و با عکسی به دستش 
می آید. مرد جوانی در چهار باغ روضه مزار با یک کودک 
در کنارش ایستاده، دست کودک را گرفته و هر دو به 

کمره نگاه می کنند. عکسی است از سال های پیش تر.
می گوید: »وقتی از فیض آباد بخاطر ناامنی کوچ اجباری 
کردیم، بدترین روزهای زندگی ما شروع شد و خالصه 
دارد.«. وضعیت  ما  با  روزگار سرناسازگار  باید گفت که 
برگ  روز  هر  آوارگی  این  و  مالل آور  آن ها  اقتصادی 
با وجود سه کودک برای آن ها  جدیدی از سختی ها را 
رقم می زند. عروس این خانواده ما را تا دروازه همراهی 
می کند و می گوید: »سه ماه قبل همسرم را همین گونه 
بدرقه کردم و به کیلومترها دورتر از خودم فرستادم. آرزو 
دارم صلح شود، برگردیم به فیض آباد و دوران مهاجرت 
این  و  شویم  جمع   هم  دور  دوباره  سرآید.  به  همسرم 

روزهای پر از دشواری و دوری به پایان برسد.«.
که  دارد  در حالی جریان  دوحه  در  گفت وگوهای صلح 
کابل حمله  دانشگاه  به  قبل  روز  تروریستان  از  گروهی 
کرده و فاجعه انسانی را خلق کردند. تشدید جنگ ها در 
نقاط مختلف افغانستان باعث افزایش و گسترش بی رویه 
کوچ اجباری می شود که در حقیقت باید گفت با این روند 

مردم قربانیان اصلی این جنگ بی رحم هستند.

به کار بپردازد. این  جا است که گاهی قاچاق چیان در 
اثر تعامل قبلی با صاحبان فابریکه هایی که به نیروی 
شخص  برای  کار  زمینه ی  دارند،  نیاز  ارزان تر  کار 
قاچاق شده را فراهم می سازند و به نحو بی  رحمانه ای 
مثال،  به طور  می دهند.  قرار  استثمار  مورد  را  آن ها 
با کم ترین  از آن ها  پانزده ساعت در شبانه روز  حدود 
مزد استحصال وظیفه می کنند و آنان را در خانه هایی 
که مربوط فابریکه است، به شکل زندانی نگه می دارند 
و حاصل کار شان به حساب قرض قاچاق چیان معامله 
می شود. برخی از روسپی گاه ها نیز در کشورهای جهان 
اول نیاز به نیروی کار دارند و لذا از قاچاق چیان انسان 
می خواهند تا دختران و زنانی را که به شکل قاچاق 
انتقال داده اند، به آن ها به شکل سیاه به فروش برسانند. 
در  استفاده ی جنسی  برای  نیز  نوجوان  پسران  ضمناً 
روسپی گاه های اروپا خرید سیاه دارند. در این تعامل، 
انسان  قاچاق چیان  و  مشتری  به عنوان  روسپی خانه ها 

به عنوان فروشنده های برده ی جنسی، عمل می کنند.
نیز  یونان  به  وقتی  افغانستانی  فالکت زده ی  انسان 
می رسد، مصیبت ها خاتمه نمی یابد. در آن جا گروه های 
هیچ  به  که  دارند  وجود  بی رحمی  و  زورگو  باج گیر، 
ارزشی پای بند نیستند و از هیچ جنایتی در حق حتا 
مختلف  گروه های  نمی کنند.  دریغ  هم وطنان خویش 
افغانستانی ها  اکثراً  روایتی  به  که  یونان  در  مافیایی 
و  بی بضاعت  مهاجرین  عزت  و  مال  جان،  به  استند، 
و  زنان  از  عده ای  و  می کنند  دست درازی  بی سرپناه 
دختران معصوم را به زور و زر و صدها ترفند دیگر، به 
تن فروشی وادار می کنند. خبرهایی نیز وجود دارد که 
نوجوانان و حتا عده ای از زنان، توسط افراد و گروه های 
آنان  به مواد مخدر آغشته می شوند و سپس  خاصی 
که  می دهند  قرار  جنسی  استفاده ی  سوء  مورد  را 
روایت های دردناکی در این زمینه، از طریق سایت های 
خبری و شبکه های اجتماعی نیز همه گانی شده است. 
بنابراین، قاچاق انسان پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری 
را از نظر روحی، روانی، فیزیکی، حیثیتی، اقتصادی و 
اجتماعی برای قاچاق شده گان به بار می آورد. نهادهای 
با  مبارزه  متصدی  که  افغانستان  دولت  در  مسوول 
قاچاق انسان  است و نیز نهادهای مدنی و بین المللی 
چگونه گی  زمینه ی  در  کشور  این  شهروندان  به  باید 
دقیق  معلومات  آن  پیامدهای  و  مسیر  انسان،  قاچاق 
که  نماید  تفهیم  آنان   به  و  کند  ارایه  همه جانبه  و 
باندهای  اختیار  در  را  خویش  خانواده های  اعضای 
بر  افزون  ندهند.  قرار  انسان  قاچاق چیان  و  تبهکار 
این، آگاهی دهی در مورد گروه های قاچاق چی، تبهکار 
انسان و  با قاچاق  و مافیایی می تواند زمینه ی مبارزه 
امحای این پدیده ی ضد کرامت بشری را آسان تر سازد.

هما همتا

روایتی از وضعیت قربانیان جنگ در كمپ های بی جاشدگان



از  یکی  دایکندی  که  آن جایی  از 
مرغوب  سیب  تولید  مهم  قطب های 
به  والیت  این  باغ داران  است، 
ساله  هر  زراعت  ریاست  هم کاری 
نمایشگاهی را برای ارایه ی محصوالت 
شاه«  دختر  »سیب  عنوان  با  خود 
برخی  هرچند  می کنند.  راه اندازی 
آن را »شکر سیب« می نامند، اما سیب »دختر شاه«، یکی از 
گونه های سیب در دایکندی است که رنگ زرد روشن دارد 
است.  برخوردار  ویژه ای  از شهرت  نیز  بزرگی  و  زیبایی  در  و 
که  می گویند  دایکندی  زراعت  ریاست  مسووالن  و  باغ داران 
افزون بر زیبایی منحصر به فرد، این سیب در طعم و بزرگی 
نیز جایگاه خاص خود را دارد. وزن این سیب در صورتی که 
به آن به گونه درست رسیده گی شود، به حدود یک کیلوگرام 

می رسد.
این که چرا به این سیب، »دختر شاه« می گویند و همین طور 
در مورد چگونه گی حاصالت و بازار آن، با دو تن از باغ داران 
و پرورش دهنده گان این سیب در دایکندی، صحبت کرده ایم. 
دایکندی  شهرستان  ولسوالی  باغ داران  از  یکی  عبدل زوار، 
از  یکی  سلطان علی،  مأمور  پسر  پیش  سال ها  می گوید، 
در  شاه«  »دختر  باغ  در  که  نیلی  شناخته شده ی  چهره های 
ایران کار می کرد، در زمان برگشت به کشور، یک اصله نهال 
سیب را از این باغ با خود آورده و پس از غرس آن، این سیب 
نام یاد شده است. به گفته ی  در دایکندی رایج و به همین 
عبدل زوار، در صورتی که دهقانان به درختان رسیده گی درست 
کنند، سیب به اندازه ای بزرگ می شود که وزن هر کدام آن 
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اصلی  نام  تأکید می کند که  بدهد. وی  معلومات  باغ داران  به 
این محصول، »شکرسیب« است و کسانی که سابقه ی باغ داری 
دارند، از این موضوع آگاه اند. به باور او، »شکرسیب« از سابق در 
افغانستان بوده و به هیچ وجه ربطی به »دختر شاه« ایران ندارد.

نمایشگاه سیب »دختر شاه« در دایکندی
هم زمان با شهرت یافتن سیب معروف به »دختر شاه«، باغ داران 
دایکندی با هم کاری ریاست زراعت، برای دومین بار است که 
اداره ی  باغ داران و  از  برگزار می کنند. شماری  نمایشگاه آن را 
زراعت دایکندی، هفته ی گذشته دومین نمایشگاه این گونه ی 
سیب را در شهر نیلی برگزار کردند که در کنار سیب دختر 
شاه، سایر حاصالت زراعتی نیز به نمایش گذاشته شده بود. 
هدف از نمایشگاه سیب دختر شاه، معرفی و بازاریابی برای این 

محصول گفته شده است. 
در والیت دایکندی، تنها باغ داران نیلی و ولسوالی شهرستان 
درختان این گونه ی سیب را پرورش داده و ساالنه حاصالت 
خوبی برداشت می کنند. مقام های محلی دایکندی می گویند 
که سیب »دختر شاه« مرغوب ترین و با کیفیت ترین سیب در 
سطح این والیت به حساب می آید و در سال های اخیر، شهرت 
کشوری و حتا منطقه ای نیز کسب کرده است. سیدعبدالواحد 
فیروزی، رییس اداره زراعت و مال داری دایکندی به روزنامه 
تمامی  میان  در  شاه«  »دختر  سیب  که  می گوید  ۸صبح 

به یک کیلوگرام هم می رسد. اگر درست رسیده گی شود، هر 
دانه ی آن به قدری کالن می شود که دشوار است آن را از تربوز 

کوچک به راحتی تفکیک کرد.
والیت  مرکز  نیلی-  باغ داران  از  یکی  کربالیی،  اما محمدعلی 
دایکندی در این باره به روزنامه ۸صبح گفت که نام اصلی این 
سیب، »شکرسیب« است نه »دختر شاه«. براساس اطالعات 
در  پیش  سال  صد  از  بیش  شکرسیب  درخت  باغ دار،  این 
افراد  از  اما شماری  مناطق مختف کشور وجود داشته است، 
بدون معلومات در سال های اخیر، آن را سیب »دختر شاه« نام 
نهاده اند. به گفته ی او، درختان شکرسیب نزدیک به دو قرن 
پیش در بخش هایی از والیت های تخار، جالل آباد، بدخشان، 
این  او نسبت دادن  قندز، بغالن و شمالی وجود داشته است. 
ابراز ناراحتی  با  سیب را به »دختر شاه«، نادرست می داند و 
می گوید نباید با این گونه نام گذاری ها اصالت »شکرسیب« که 

خاستگاه آن افغانستان است، زیر سوال برود.
زراعت و  از محمدعلی کربالیی، کسانی که در بخش  نقل  به 
باغ داری آگاهی ندارند، فکر می کنند نسل این سیب از »باغ 
یاد  شاه  دختر  باغ  نام  به  اکنون  که  ایران  قزوین  در  شمس 
افغانستان آورده شده است، در حالی که چنین  می شود«، به 
که  می گوید  زراعت  وزارت  از  انتقاد  با  باغ دار،  این  نیست. 
درختان سیب،  کاشت  قسمت  در  تا  است  مسوول  اداره  این 
رسیده گی و نحوه ی آبیاری و همین طور پیشینه و نوعیت آن، 

سیبمرغوبدایکندی؛

گونه های سیب در این والیت، کیفیت ویژه  و مرغوبیت خوبی دخترشاهیاشکرسیب؟
دارد.

ایجاد سردخانه های سیب
بر بنیاد معلومات ریاست زراعت والیت دایکندی، امسال ۲۱ 
سردخانه ی سیب در قالب پروژه ی مدیریت محصوالت زراعتی 
این محصول  فاسدشدن  از  تا  این والیت ساخته می شود  در 
جلوگیری شود. رییس زراعت دایکندی، سردخانه های سیب 
و سایر میوه های تازه را از نیازمندی های اساسی باغ داران آن 
والیت عنوان می کند و می گوید که پیش از این میوه های تازه 
و سبزیجات دهقانان فاسد می شد و یا به قیمت بسیار پایین 
معلومات  براساس  نیز  حاضر  حال  در  می شد.  عرضه  بازار  به 
باغ داران، در بازار شهر نیلی هر کیلو سیب ۱۵ افغانی فروخته 
می شود، در حالی که اواخر زمستان و یا اوایل بهار، قیمت هر 

کیلو سیب به ۱۰۰ افغانی یا بیش تر از آن هم می رسد.
سردخانه،  هر  می گویند  دایکندی  زراعت  ریاست  مسووالن 
ظرفیت نگهداری ۲۵ متریک تُن سیب را دارد که به با غ داران 
بازار  به  مناسب  وقت  در  را  حاصالت شان  تا  می کند  کمک 
عرضه و عاید خوبی به دست آورند. باغ داران و دهقانان والیت 
دایکندی از وزارت زراعت می خواهند که در سال های آینده در 
قسمت اعمار سردخانه های سیب و سایر میوه ها بیش تر توجه 
کند تا باغ داران بتوانند محصوالت زراعتی خود را بهتر نگهداری 
و از فاسدشدن آن جلوگیری کنند. طبق اعالم ریاست زراعت، 
هزار   ۳۵ به  دایکندی  در  سیب  مجموعی  حاصالت  امسال 
متریک تن می رسد. ولسوالی های سنگ تخت  و بندر، خدیر و 
اشترلی از عمده ترین تولیدکننده گان سیب در این والیت است.

وزارت عدلیه یکی از نهادهای حکومت است که فعالیت های 
آن با هر سه قوه ی کشور مشترک است. این وزارت همانند 
سایر نهادهای دیگر در حکومت، تالش های بسیاری را در 
حساب دهی  و  شفافیت  خدمات،  بهبود  اصالحات،  ایجاد 
انجام داده است. این تالش ها اما گاهی با انتقادهای جدی 

رو به رو بوده است. 
وزارت عدلیه اکنون این فرصت را یافته است تا کاستی ها 
را بیش تر دریابد و اصالحات را تقویت بخشد. این کاستی ها 

چیست؟ و برنامه ها و اقدام ها چه بوده است؟ 

کاستی های وزارت عدلیه چیست؟
نهادها ساختار سازمانی طویل  وزارت عدلیه همانند سایر 
و  طویل  سازمانی  ساختار  دارد.  گسترده  مسوولیت های  و 
مسوولیت های گسترده، سبب شده است تا اجراآت این نهاد 
در بخش های مختلف گاهی با کاستی هایی رو به رو شود. این 
یک حقیقت انکارناپذیر در تمامی نهادها است. وزارت عدلیه 
اداری،  کهنه ی  روندهای  و  اجراآت  پیچیده گی  سبب  به 
نیازمند اصالحات و نوآوری است. آن چنان که فضل احمد 
تأکید کرده  نامزد وزیر وزارت عدلیه  و  معنوی، سرپرست 
است که این وزارت نیاز به نوآوری عمیق و دیجیتال سازی 
و  کارمندان  از  حمایت  فساد،  با  مبارزه  اداری،  روندهای 

ایستاده گی در برابر زورگویان دارد. 
چون  عرصه های  در  که  کند  ادعا  نمی تواند  عدلیه  وزارت 
رهنمای  و  اجتماعی  نهادهای  سیاسی،  احزاب  بررسی 
معامالت، رسیده گی به موقع به دعواهای حقوقی شهروندان، 
جلوگیری از غصب جایدادهای عامه و تطبیق احکام محاکم، 
در  بی بضاعت  اشخاص  برای  رایگان  مدافع  وکیل  توظیف 
سراسر کشور، آگاهی دهی حقوقی و قانون گذاری کارا خوب 
عرصه های  در  مشکالت  به  وزارت  این  است.  کرده  عمل 

مختلف اعتراف می کند و در تالش بهبود آن است.
سرپرست وزارت عدلیه در روز معرفی  خویش به تعدد اسناد 
تقنینی اشاره نموده و تأکید کرده است که افغانستان نباید 
به جنگلی از قوانین تبدیل شود. او گفته است که باید قوانین 

کارا و موثر باشد تا به زودی تعدیل یا تجدیدپذیر نشود. 
کاستی های وزارت عدلیه دو عامل دارد؛ یکی عامل بشری و 
دیگر عامل نهادی. عامل بشری آن در نبود افراد تخصصی 
با ظرفیت ها و مهارت های جدید خالصه می شود و عامل 
هماهنگی  و  نهادی  الزم  فرصت های  نبود  در  آن  نهادی 
ادارات شامل در عرضه ی خدمات است. عدم تطبیق برخی 
از احکام محاکم، چند عامل اساسی دارد که کلیات آن در 
به موقع  تطبیق  در  پولیس  کم کاری  می شود.  بیان  ادامه 

را به منظور بررسی تفاهم نامه های موسسات با این وزارت و 
چگونه گی تطبیق آن مشخص کرده است.

را  قاچاق مهاجران  انسان و  قاچاق  با  وزارت عدلیه مبارزه 
گزارش ساالنه ی  در  افغانستان  جایگاه ضعیف  به  توجه  با 
وزارت خارجه امریکا مهم خوانده و به سکرتریت کمیسیون 
عالی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دستور داده است تا 
برگزار  زودتر  هر چه  را  این کمیسیون  نوبتی  نشست های 
کند. این وزارت ریاست و سکرتریت کمیسیون مربوطه را 

به  دوش دارد.
از  به رعایت نظم وزارت  سرپرست وزارت عدلیه هم چنان 
وقت  در  وزارت  کارکنان  و  رییسان  همه ی  حضور  جمله 
و  تجهیز  ظاهری،  وضعیت  تنظیم  اداره،  در  تعیین شده 
و حضور همه ی  کارمندان  و  رییسان  دفاتر  یک سان سازی 
کارمندان برای صرف طعام در طعام خانه، تاکید کرده است. 
در کنار این، پرداخت حقوق امتیازی شماری از کارمندان 
مسلکی و عادالنه سازی حقوق آن ها از موارد دیگری است 
که به آن تاکید صورت گرفته است. آقای معنوی هم چنان 
با تمامی ریاست های مرکزی و برخی از ریاست های والیتی 
نشست های اختصاصی را برگزار نموده و در باره ی مشکالت 
کاری اداره های شان و چگونه گی رفع آن بحث و گفت وگو  

کرده است.

اقدام های عملی چه بوده است؟
در  دیگر  شماری  و  شده  عملی  تازه ،  تصامیم  از  شماری 
حقوقی  آگاهی دهی  تحول  طرح  است.  عملی شدن  حال 
تهیه شده است و در این خصوص شاهد یک تحول اساسی 
خواهیم بود. آگاهی دهی حقوقی باید گسترش یابد، تا قانون 
حاکمیت پیدا کند و عدالت تامین شود. طرح های دیگر در 
خصوص اصالح بخش های حقوق و قضایای دولت نیز تهیه 

شده است.
وزارت عدلیه برگزاری نشست های نوبتی کمیسیون های عالی 
مربوطه اش را جدی گرفته و کمیسیون عالی مساعدت های 
حقوقی را برگزار کرده است. گسترش مساعدت های حقوقی 
برای این وزارت مهم است. قرار است، صندوق مساعدت های 
موسسات  و  دولت  حمایت  چگونه گی  به منظور  حقوقی 
بین المللی از فعالیت های مساعدت های حقوقی رایگان در 

کشور، ایجاد شود.
رهبری وزارت عدلیه تا حاال با شماری از نهادهای بین المللی 

احکام، ناامنی در برخی از نقاط، موجودیت زورگویان، کم بود 
تشکیالت تطبیق کننده گان احکام محاکم با توجه به حجم 
زیادی از دوسیه های کاری و مشکالت در برخی از احکام 
محاکم از جمله ی برجسته ترین عوامل عدم تطبیق احکام 
محاکم است. هم چنان گاهی ناتوانی و یا بی توجهی برخی از 

اعضای تطبیق کننده نیز قابل چشم پوشی نیست.

تصامیم و برنامه ها تا حاال چه بوده است ؟
رهبری وزارت عدلیه تا اکنون به مطالعه ی وضعیت کاری 
نهادهای داخلی و راه حل های آن و برخی از اقدام های فوری 
بسنده کرده است. این مطالعه در بخش های حقوق، قضایای 
دولت، منابع بشری، آگاهی عامه ی حقوقی، مساعدت های 
حقوقی، قانون گذاری، روابط وزارت با موسسات بین المللی، 
حقوق و امتیازات متوازن کارمندان و سایر بخش های دیگر 

صورت گرفته است. 
سرپرست وزارت عدلیه هدایت داده است که ادارات حقوق و 
قضایا، مشکل نبود پاسخ گویی و هماهنگی با ادارات موظف 
در تطبیق احکام محاکم و دفاع از غصب جایدادهای عامه 
میان  در  مربوطه  نهادهای  با مسووالن  تا  کنند  را مستند 
گذاشته شود. او تاکید کرده است که پولیس مطابق قانون 
نهایی محاکم در  و  احکام قطعی  تطبیق  در  است  موظف 

هماهنگی با این وزارت اقدام کند.
سرپرست وزارت عدلیه آگاهی دهی حقوقی را مهم خوانده 
و گفته است که طرح تحول آگاهی دهی حقوقی با تمرکز 
به استفاده از ابزارهای مختلط، به ویژه رسانه های جدید تهیه 
شود. او تاکید کرده که بهتر است تا امکان ایجاد یک رسانه ی 
صوتی یا تصویری به منظور آگاهی دهی حقوقی بررسی شود.
بازنگری  به  عدلیه  وزارت  تشکیالت  است که  این  واقعیت 
نیازمندی های  به  توجه  با  باید  تشکیل  این  دارد.  ضرورت 
باالی  کار  عدلیه  وزارت  شود.  تقویت  و  تعریف  کاری 
اما  را جدی گرفته است.  تشکیل سال ۱۴۰۰ خورشیدی 
تایید و طی مراحل آن نیازمند هم کاری کمیسیون مستقل 

اصالحات اداری و خدمات ملکی است.
موسسات  با  روابط  تقویت  و  حفظ  که  است  این  ما  باور 
وزارت  این  برنامه های  از  حمایت  به منظور  بین المللی 
بر  مبتنی  باید  موسسات  فعالیت های  است.  مهم  بسیار 
وزارت  این  با  نزدیک  هماهنگی  در  شان  تفاهم نامه های 
انجام شود. وزارت عدلیه در این خصوص یک بورد داخلی 

وزارتعدلیه؛
به منظور دریافت کمک های آن ها در راستای ایجاد اصالحات کارکردهاومسوولیتها

در این وزارت گفت وگو کرده است. این گفت وگوها تا حاال 
با آقای مک  کری، معاون سفارت ایاالت متحده امریکا در 
 ،)IDLO( انکشاف حقوق کابل، رییس سازمان بین المللی 
وزارت  قانون  تنفیذ  و  مواد مخدر  با  مبارزه  اداره ی  رییس 
خارجه ایاالت متحده امریکا )INL(، رییس بخش حاکمیت 
قانون یوناما در کابل، رییس بخش حاکمیت قانون اداره ی 
هم کاری های آلمان برای افغانستان و رییس اداره ی انکشاف 
امریکا )USAID( صورت گرفته  ایاالت متحده  بین المللی 

است.
معاون  کری،  مک  با  گفت وگو  در  عدلیه  وزارت  رهبری 
بین المللی  نهادهای  رییسان  و  کابل  در  امریکا  سفارت 
آن ها، گفته است که اولویت ها و نیازمندی های این وزارت، 
قانون گذاری  حقوق،  دولت،  قضایای  بخش های  در  به ویژه 
کری  آقای  است.  شده  مشخص  حقوقی  مساعدت های  و 
تا  آنان عالقه مند هستند  اعالم کردند که  و هم کاران شان 
به دست  را  وزارت  این  نیازمندی های  و جزییات  فهرست 
بیاورند، تا هم کاری شان را در بخش های مختلف، مشخص 

کنند.
برنامه های  عدلیه  وزارت  سرپرست  ترتیب،  همین  به 
رییس  با  گفت وگو  در  نوآوری  عرصه ی  در  را  وزارت  این 
بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما، رییس عمومی سازمان 
هم کاری های  دفتر  مسووالن  و  حقوق  انکشاف  بین المللی 
آلمان و دیگر نهادها شرح داده است و آن ها وعده ی حمایت 

از این برنامه ها را داده اند.
شامل ساختن  به منظور  عدلیه  وزارت  موارد،  این  کنار  در 
ذی ربط،  نهادهای  و  حقوقی  مشاوران  نظریات  و  مشوره 
طرح مقرره ی مشوره های حقوقی را به نظرخواهی گذاشته 
است و در خصوص هماهنگی بیش تر میان مشاوران حقوقی 
وزارت ها، ادارات مستقل و وزارت عدلیه و رفع چالش های 
موجود در عرصه ی قانون گذاری و تطبیق بهتر قوانین در 
وزارت خانه ها و ادارات مستقل، بحث و گفت وگو کرده است.
افزون بر این، وزارت عدلیه برنامه ی آموزشی تشریح اسناد 
و  وزارت ها  حقوقی  بخش های  کارکنان  برای  را  تقنینی 
در  متعدد  تعدیالت  از  جلوگیری  به منظور  دولتی  ادارات 
اسناد تقنینی آغاز کرده، که تا حاال سه دور آن برگزار شده 
است. در سه دور این برنامه، کارکنان بخش های حقوقی ۱۹ 
اداره ی دولتی شرکت کرده اند و در آن روند طرح ابتدایی 
از  برای جلوگیری  قابل رعایت  تقنینی و معیارهای  اسناد 
تعدیالت متعدد این اسناد، از سوی کارشناسان انستیتوت 

امور قانون گذاری وزارت عدلیه، تشریح شده است.
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