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گزارش روز

یادداشت روز

تحلیلگزارش صلح

گزارشگفت وگو

هــوای ســالُن »فرانســیس دوســوزا« بــه شــدت رسد 

ــم  ــرای مراس ــه ب ــش ک ــه ی پی ــاف مرتب ــر خ ــت. ب اس

»بانــوی رؤیاهــا« بــه آن جــا رفتــه بــودم و جــای ســوزن 

انداخــن نبــود، ایــن بــار »پشــه« در ســالُن پــر منی زد. 

جــز عوامــل منایــش، کــس دیگــری در ســالُن نبــود. 

ــی«  ــش »تنهای ــل منای ــر و عوام ــودم، ه ــرای خ دمل ب

ســوخت. حــس کــردم ســوز رسدی از یخچال هــای 

از چرخــش در ســالُن  پــس  و  آمــده  بابــا  و  پامیــر 

فرانســیس دوســوزا، وارد مغــز اســتخوان های مــن 

ــده  ... ش

در پــی افزایــش جزائــم جنایــی در کابــل، نــرت 

رحیمــی، ســخن گوی وزارت داخلــه، در صفحــه ی رســمی 

فیس بــوک خــود نوشــته اســت کــه ایــن وزارت، طرحــی را 

بــه منظــور بهبــود اوضــاع امنیتــی شــهر و ولســوالی های 

کابــل در نظــر گرفتــه کــه بــر اســاس آن، متــام منســوبان 

حوزه هــا و و لســوالی های کابــل تبدیــل و بــه جــای شــان 

افــراد جدیــد گامشــته خواهنــد شــد. ســخن گوی وزارت 

داخلــه، از افــرادی کــه تــازه قــرار اســت گامشــته شــوند، 

بــه عنــوان افــراد تحصیل کــرده ی نظامــی یــاد کــرده 

ــام  ــن، در مت ــش از ای ــراد پی ــن اف ــه ای ــت ک ــه اس و گفت

ــد. ــده ان ــوزش دی ــان آم ــه کار ش ــوط ب ــای مرب بخش ه

زکریااصولی)حقوقدان(

ــایر  ــی و س ــط اقلیم ــه ی رشای ــر پای ــوال ب ــهرها معم ش

مؤلفه هــا بــر نــوع آلودگــی هــوا بــر یکــی از ایــن دو 

تقســیم بندی شــده  انــد: دســته 

شهرهای با مِه دود اکسیدی  -1

شهرهای با مِه دود اسیدی  -2

شــهرهای بــا مــِه دود اکســیدی بیشــر صنعتــی و بــه 

ــا در  ــوده و عموم ــی ب ــل متک ــنگ و تی ــال س ــرف زغ م

واقــع  نیمه مرطــوب  و  مرطــوب  اقلیمــی رسد،  رشایــط 

ــهرها  ــروه ش ــن گ ــی ای ــای اصل ــه آالینده ه ــد ک ــده  ان ش

عبــارت  از اکســیدهای ســلفر ...

روز چهارشــنبه )1۸ جــدی(، روزنامــه ی گرامــی »صبــح 

ــا و  ــه در آن نگرانی ه ــرد ک ــر ک ــی را منت ــل« گزارش کاب

و هم چنــان  روزنامــه  گزارش گــر  ســوی  از  اتهام هایــی 

شــفافیت،  دیدبــان  محــرم  نهــاد  پژوهش گــر  یــک 

و  اداری  اصاحــات  مســتقل  کمیســیون  نشــانی  بــه 

ــپاس گزاری از  ــا س ــت. ب ــده اس ــی وارد ش ــات ملک خدم

فعالیت هــای خــوب روزنامــه ی وزیــن صبــح کابــل و نهــاد 

ــد  ــه چن ــر می خواهــم ب ــان شــفافیت، در زی محــرم دیدب

ــم. ــاره کن ــم اش ــه ی مه نکت

پولیــس کابــل می گویــد کــه در جریــان دو شــبانه روز 

ــاط  ــل و دزدی از نق ــام قت ــه اته ــر ب ــش از 37 نف ــته بی گذش

ــد.  ــده ان ــت ش ــل بازداش ــهر کاب ــف ش مختل

ــل،  ــس کاب ــی پولی ــخن گوی فرمانده ــرز، س ــردوس فرام ف

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن افــراد در 

ــد و  ــده ان ــت ش ــس بازداش ــای پولی ــات نیروه ــه ی عملی نتیج

از نــزد آن هــا ۸ میــل تفنگچــه ی کمــری و بیــش از 10 قبضــه 

ــه دســت آمــده اســت. برچــه ب

بــه گفتــه ی او، بیشــر ایــن افــراد هنــگام انجــام جــرم 

بازداشــت شــده و شــامری هــم ســابقه ی جرمــی داشــته انــد.

ــود  ــه ب ــز گفت ــه نی ــدی( وزارت داخل ــنبه )19ج روز پنج ش

ــال ... ــری، اخ ــام چپاول گ ــه اته ــر ب ــه 1۸ نف ک

آخریــن گــزارش ســازمان بین املللــی مهاجــرت )آی او ام( 

نشــان می دهــد کــه بیــش از 500هــزار پناه جــو در ســال 

2019 میــادی از ایــران و پاکســتان بــه افغانســتان بازگشــته 

انــد. 

ــن   درگزارشــی کــه روز پنج شــنبه )19جــدی( از ســوی ای

ســازمان بــه نــر رســیده، آمــده اســت کــه حــدود 4۸5هــزار 

ــد.   ــه افغانســتان بازگشــته ان ــران ب ــان از ای ایــن پناه جوی

بــر بنیــاد ایــن گــزارش، نیمــی از پناه جویانــی کــه از ایــران 

ــن  ــاری از ای ــه ی اجب ــه گون ــد، ب ــته ان ــتان بازگش ــه افغانس ب

ــه  ــه ب ــه طــور داوطلبان ــه ی شــان ب ــرون شــده و بقی کشــور بی

ــد.  کشورشــان بازگشــته ان

افزون بر این در سال گذشته ی میادی ...

اخیــرا مجلــس مناینــدگان امریــکا طرحــی را تصویــب 

کــرده اســت کــه بــر بنیــاد آن اختیــارات دونالــد ترامــپ، 

رییس جمهــور ایــن کشــور، مبنــی بــر اســتفاده ی نظامــی 

را محــدود می کنــد.  ایــران  علیــه 

در  )19جــدی(  پنج شــنبه  روز  عــر  کــه  طــرح  ایــن 

مجلــس مناینــدگان امریــکا بــه رأی گیــری گذاشــته شــد، در 

نهایــت بــا 224 رأی موافــق، 194 رأی مخالــف و 13 رأی 

ــد.  ــب ش ــع تصوی ممتن

مناینــدگان مجلــس امریــکا ایــن طــرح را بــه دنبــال کشــته 

ــران  ــداران ای ــپاه پاس ــده ی س ــلیامنی، فرمان ــم س ــدن قاس ش

ارائــه و تصویــب کــرده انــد.

بر بنیاد این طرح، رییس جمهور امریکا ...

بازداشت 37 نفر به اتهام دزدی
و قتل در 48 ساعت گذشته

بازگشت بیش از 500 هزار پناه جوی افغان
در سال 2019 میالدی

مجلس منایندگان امریکا طرح محدودسازی 
عملیات نظامی امریکا را بر ایران تصویب کرد

پولیس در میدان جنگ
پادشاهی دزدان در پایتخت

شانزده سال است قانون اساسی 
جعلی تطبیق می شود

اگر جنگ نبود
خواهرانم باسواد بودند

افراد ناکارا با تبدیلی کارا 
منی شوند

استفاده از زغال سنگ 
آغاز یک پایان

اصالحات زمان می برد ولی 
شفافیت در کار کمیسیون 

تأمین است
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منایش گرم »تنهایی«
در رسمای کشنده ی معرفت



ل
ل او

سا
امره  157              

ش
شنبه                    

                 13
ی 98

د
ی 2020          21 ج

11 جنور
w

w
w.subhekabul.com

هــوای ســالُن »فرانســیس دوســوزا« بــه 

شــدت رسد اســت. بــر خــاف مرتبــه ی 

ــا«  ــوی رؤیاه ــرای مراســم »بان ــه ب ــش ک پی

و جــای ســوزن  بــودم  رفتــه  آن جــا  بــه 

در  »پشــه«  بــار  ایــن  نبــود،  انداخــن 

ــش،  ــل منای ــز عوام ــی زد. ج ــر من ــالُن پ س

و  هــر  خــودم،  بــرای  دمل  نبــود.  ســالُن  در  دیگــری  کــس 

عوامــل منایــش »تنهایــی« ســوخت. حــس کــردم ســوز رسدی از 

ــالُن  ــش در س ــس از چرخ ــده و پ ــا آم ــر و باب ــای پامی یخچال ه

فرانســیس دوســوزا، وارد مغــز اســتخوان های مــن شــده؛ ســپس 

از درون  اســتیج عبــور می کنــد. زودتــر بــه ســالُن رســیده ام؛ 

ــی  ــا، یــک اپیدم ــه تأخیــر در رشوع برنامه ه ــم ک ــون می دان چ

ــت.  ــلط اس مس

ــت«،  ــب »معرف ــا مکت ــد؛ ام ــته باش ــی نداش ــچ ربط ــاید هی ش

ســالُن فرانســیس دوســوزا و بازدهــی آن بــرای مــن بســیار 

آرمان گرایانــه و ریشــه در ایده آلیســم دارد. در وانفســای فســاد و 

دزدی هــای میلیونــی بــا ســازوکار خیالــی معــارف کشــور، بــودن 

مکتــب »معرفــت«، طلــب مطلــوب کامــل بــا اســتندردهای بســیار 

بــاال اســت؛ اســتندردهایی کــه در دنیــای واقعــی ممکــن اســت 

ــالُن  ــود س ــه خ ــت ک ــت اس ــد. درس ــت رس باش ــل دس ــر قاب غی

ــتی باشــد؛ امــا  ــه ی ایده آلیس ــل اندیش منی توانــد تبییــن کام

مناینــده ی تخیــل کامل گــرای ســازندگان آن در محروم  تریــن 

نقطــه ی شــهر اســت. بــه گفتــه ی »قربــان میرزایــی« )کارگــردان 

اثــر(، منایــش »تنهایــی«، رئــال اســت و رگه هایــی از ســور 

کــه  حالــی  در  نیســت؛  آن  در  اکسپرسیونیســم  و  رئالیســم 

مشــخصه ی رئالیســم رفــن بــه ســوی تاریخ نویســی اســت و مــن 

ــه ی  ــا نقط ــم دقیق ــتم. رئالیس ــش نداش ــی در منای ــن حس چنی

و  واقعیــت خارجــی  رئالیســم  در  اســت.  ایده آلیســم  مقابــل 

آن چــه بــرای شــام قابــل ملــس اســت، اصالــت دارد. اگــر 

هــدف حقیقــی رئالیســم تشــخیص تأثیــر محیــط و اجتــامع بــر 

واقعیت هــای زندگــی، تحلیــل و شناســاندن آن باشــد، متاشــای 

ــی« در ســالُن فرانســیس دوســوزا ممکــن اســت  منایــش »تنهای

ــود  ــدام از خ ــاید م ــد؛ ش ــرار ده ــی ق ــت جالب ــام را در وضعی ش

ــی  ــت ها در زندگ ــان ها و ایده آلیس ــه ی انس ــا هم ــه آی ــید ک بپرس

ــد؟  ــت ان ــی رئالیس واقع

منایــش پــس از تأخیــر زیــاد، رشوع می شــود؛ متاشــاگران 

کــه حــاال شــاید دوصــد نفــر انــد، در هــوای رسد، منایــش را 

ــانی  ــن اطاع رس ــی از کمپای ــع بخش ــش در واق ــد. منای می بینن

بــرای واقعیــت مشــکات روانــی در جامعــه ی افغانســتان بــا شــعار 

»درمــان ارسارآمیــز بــرای رهایــی از درد« اســت کــه بــه جــز کابل در 

شــهرهای بامیــان، هــرات و مــزار رشیــف نیــز اجــرا شــده اســت.

پرســوناژها در منایشــی کــه پروتاگونیســت و آنتی گونیســتی 

در کار نیســت، در یــک منایــش »اپیزودیــک« در ســه اپیــزود 

کــه دارای شــکل و شــامیل کامــل یــک منایــش  فاخــر نیســت، 

ــاختار  ــه ی اوج و س ــد و دارای نقط ــرح کن ــؤال ط ــد س منی توان

روایــی منظــم و متحــد باشــد. کارگــردان دوســت نــدارد اهالــی 

ــک  ــن ی ــم ای ــد: »منی گوی ــور از او ببینن ــش پروژه مح ــن، منای ف

کار ضعیــف اســت؛ امــا چیــزی نیســت کــه نشــان دهنده ی 

ــد.«  ــش باش ــر منای ــن در ه ــای م ایده آل ه

اســتیج ســالُن مناســب منایــش نیســت؛ چــون هــدف از 

ــد تکــه  ــوده اســت. دکــور ســاده و از چن ــش نب ســاخت آن منای

ــه اســت. از میزانســن  ــه ی درخــت شــکل گرفت ــک تن چــوب و ی

ــور،  ــش پروژه مح ــد از منای ــرا نبای ــون ظاه ــی زد؛ چ ــد حرف نبای

انتظــار زیــادی داشــت. وزن اســتیج نیــز یک طرفــه اســت و 

ــه  ــادل آن اضاف ــدم تع ــر ع ــدام ب ــز م ــران نی ــازِی بازی گ ــل ب مح

می کنــد. همــه چیــز در محــور رشم، ناامیــدی و خودکشــی 

چوکــی  روی  کــه  بازی گــری  منایــش،  رشوع  در  می چرخــد؛ 

بــه  کــه  دارد  دســت  در  دست نوشــته هایی  اســت،  نشســته 

نوبــت آن هــا را بــدون صــدا، رو بــه بیننــده می گیــرد: »اگــر 

می خواهیــد خودکشــی کنیــد، اگــر کســی را از دســت داده ایــد، 

ــرف  ــد ح ــر می خواهی ــد، اگ ــی می کنی ــاس بی هودگ ــر احس اگ

بزنیــد، پــس بــا مــن حــرف بــزن«؛ چــون در ســالُن تعــداد محــدود 

می توانــد  بیننــده  کــه  می پذیــرم  انــد،  دعــوت  فرهنگــی  و 

ســؤال ها را بخوانــد تــا دغدغــه ی »شــنیدن کــی بــود ماننــد 

ــرود. ــن ب ــز از بی ــدن« نی دی

ــوند  ــه می ش ــت وارد صحن ــه نوب ــی ب ــزود اول، دخران در اپی

ــرای  ــری ب ــت و دیگ ــار اس ــاوز، رشم س ــل تج ــه دلی ــی ب ــه یک ک

کمــک نکــردن بــه زخمــی ای یــک رویــداد انتحــاری عــذاب 

ــه  ــن رفت ــوده و از بی ــدرش ب ــا پ ــه از قض ــی ک ــدان دارد؛ کس وج

ــد،  ــرای خودکشــی ان ــال یافــن راهــی ب ــه دنب اســت. هــر دو ب

ــت  ــره ای اس ــال صخ ــری دنب ــده و دیگ ــامن را برگزی ــی ریس یک

تــا خــودش را بــه پاییــن بینــدازد. بــا وجــودی کــه منایــش 

ــه ورطــه ی کلیشــه  بازی گــران ناامیــد و خســته در اپیــزود اول ب

و تکــرار ســقوط می کنــد؛ امــا رگه هایــی از اســتعداد را نیــز 

می تــوان روی اســتیج حــس کــرد؛ بازی گرانــی کــه بــا همــه 

چیــز رس جنــگ دارنــد؛ بــا ریســامن، درخــت، طبیعــت و آدم هــا.

قــدرت کارگردانــی یــک کارگــردان، بــه غیــر از مدیریــت 

ــه از  ــتفاده ی بهین ــوه ی اس ــوع و نح ــر کار، تن ــل ب ــلط کام و تس

ــه  ــائل روی صحن ــا وس ــد حت ــه می توان ــت ک ــز اس ــا نی املانت ه

و دیکــور باشــد. در ایــن منایــش، اســتفاده ی تک بُعــدی از 

املانت هــا بــه ذوق مــی زد و نشــان از آن داشــت کــه کارگــردان 

بــه ایــن بخــش، توجــه الزم را نداشــته اســت. وقتــی زمینــه بــرای 

ــد،  ــی می گوی ــود، یک ــم می ش ــر فراه ــر دو بازی گ ــی ه خودکش

ــم؛ دیگــری می پرســد،  پــس »کلمــه« ات را بخــوان کــه می میری

بهشــت  بــه  می دهــد  پاســخ  می شــود؟  چــه  نخوانــم  اگــر 

ــت! ــی رف نخواه

ــوفانه از  ــاید فیلس ــب و ش ــز جال ــک گری ــت ی ــن می توانس ای

ــش  ــز در منای ــه هرگ ــد ک ــک باش ــک متافیزی ــا کم ــا ب واقعیت ه

ــن  ــن می شــد کــه ای ــام چنی ــد حت ــه آن کــه بای ــاد؛ ن ــاق نیفت اتف

حــس در بیننــده القــا می شــد؛ تــا پراکندگــی و عــدم خــط 

روایــی درســت داســتان آشــکار شــود. منی تــوان همــه ی بایدهــا 

و نبایدهــا و یــا چالش هــای اجتامعــی را در یــک منایــش کوتــاه 

جــای داد کــه تصــور می شــد، نویســنده ی منایش نامــه ی تنهایــی 

-حســیب نبــی زاده- تــاش کرده اســت، چنیــن کاری انجــام دهد. 

دســت و پــا زدن بــرای القــای مفاهیمــی کــه خــود مــا هــم تعریــف 

درســتی از آن نداشــته باشــیم، کار ســختی اســت!

همیشــه دوســت داشــته ام ارزش و محتــوای منایــش و فیلــم، 

از درون بــازی، کنــش و واکنــش  پرســوناژ داســتان بیــرون بیایــد؛ 

نــه بــا کمــک عوامــل دیگــر یــا مونولــوگ. در منایــش، هرچنــد بــه 

صــورت کاســیک، شــاهد مونولــوگ نیســتیم؛ امــا چنیــن فضــا 

و حســی بــر آن حاکــم اســت. ریتــم منایــش نیــز یک دســت 

ــر  ــش ب ــده و منای ــتفاده نش ــه ای اس ــرم پل ــون از ف ــت و چ نیس

ــر اســاس خواســت و موقعیــت  ــز ب دیالــوگ اســتوار و فــرم آن نی

ــر  ــن تغیی ــرا و دارای چنی ــد فرم گ ــت، منی توان ــه اس ــکل گرفت ش

و تحولــی باشــد.

ــازِی  ــطح ب ــاوت س ــی، تف ــش تنهای ــکات منای ــی از مش یک

بازی گــران بــود کــه همــه آن را حــس کردیــم. بــه نظــر می رســید 

کــه رسدی هــوا و جــِو ســالُن فقــط روی بــازِی »قدرت اللــه 

ــون  ــود؛ چ ــته ب ــر گذاش ــر کم ت ــتایش« اث ــرا س ــن« و »صغ بنیامی

بــازی ایــن دو نفــر در اپیــزود دوم بهــر بــود؛ مــردی کــه  بــی کار 

اســت و چــرخ هزینــه ی زندگــی بــا درآمــد زن معلــم می چرخــد. 

ــدت  ــه ش ــاع ب ــد، اوض ــرد را می کُش ــاس م ــرت و احس ــر، غی فق

بحرانــی اســت و زن تــاش می کنــد بــا گفت وگــو مشــکل را حــل 

کنــد؛ مــردی کــه در اوج عصبانیــت اســت، بــدون رعایــت زمــان 

الزم بــرای هم ذات  پنــداری متاشــاگر، ناگهــان وضــع روحــی اش 

ــه  ــپس ب ــد؛ س ــدن می کن ــه آواز خوان ــد و رشوع ب ــود می یاب بهب

بــاز می گــردد؛ رفت وبرگشــت های  ناراحتــی  اوج  بــه  رسعــت 

ــود.  ــاچی می ش ــده ی متاش ــب خن ــه موج ــی ک رسیع

بخــش،  ایــن  بــا  متاشــاگران  می کنــم،  احســاس 

ــه در  ــانی ک ــام کس ــون مت ــد؛ چ ــری دارن ــدارِی بیش همذات پن

ــا دردهــای  ــراد گزینــش شــده و آشــنا ب ــد، اف ســالُن حضــور دارن

بــی کاری و فقــر انــد. یکــی از اساســی ترین ناهنجاری هــای تیاتــر 

و ســینامی مــا، آن اســت کــه بــه رسعــت بــه ورطــه ی شــعارزدگی 

ســقوط می کنــد کــه در ایــن منایــش نیــز چنیــن شــد؛ منایشــی 

کــه نشــان از غــم نــان و زندگــی دارد؛ کارگــردان ایــن را می پذیــرد 

ــا  ــکل م ــود، مش ــوخی رسش منی ش ــه ش ــکم ک ــد: »ش و می گوی

ایــن اســت کــه بیــش از هــر چیــزی، همــه درگیــر زندگــی و شــکم 

ــه  ــا همیش ــه م ــی ک ــی از دالیل ــد، یک ــه می کن ــتیم«؛ او، اضاف اس

ــق  ــکم و عش ــم ش ــه غ ــت ک ــن اس ــم، همی ــرار داری در اول راه ق

ــر  ــت اگ ــن دروغ اس ــت؛ ای ــع بس ــر جم ــا یک دیگ ــود ب را منی ش

بگویــم، عاشــق هــر اســتم و از کار در ایــن وادی لــذت می بــرم؛ 

چــون هــر و بــه خصــوص تیاتــر، هرگــز منی توانــد در افغانســتان 

ــی در  ــای زندگ ــد. اولویت ه ــل کن ــکم را ح ــنگی ش ــکل گرس مش

ــوده اســت؛ وقتــی  ــه جــز هــر ب ایــن رسزمیــن همــواره چیــزی ب

هرمنــدان مــا بــرای نــان کار می کننــد، منی تــوان از مــردم 

انتظــار داشــت کــه عاشــق هــر باشــند.

ــده  ــش ش ــرق منای ــردم غ ــا، م ــن ضعف ه ــام ای ــود مت ــا وج ب

انــد، صــدای خنــده و حتــا گریــه ی شــان را بــه وضــوح می توانــم 

بشــنوم؛ مســأله ای کــه نشــان از اهمیــت منایــش دارد و بــه مــا 

می گویــد، مشــکل بیــش از آن کــه اســتقبال مــردم باشــد، 

ــش  ــه و منای ــر، منایش نام ــردان، بازی گ ــنده، کارگ ــود نویس کم ب

خــوب اســت. 

در کابــل تهدیدهــای گســرده مــردم را 

محــارصه کــرده اســت. شــبی نیســت کــه 

ــه رو  ــا دزِد رو ب ــود، ب ــوب نش ــی لت وک کس

پس کوچه هــای  و  کوچــه  یــا  و  نشــود 

ــل نباشــد.  ــک قت ــل شــاهد ی کاب

در  فســاد  وجــود  کــه  شــده  نــر  گزارش هایــی  بارهــا 

حوزه هــای پولیــس کابــل، ســبب افزایــش جرائــم جنایــی شــده 

اســت. در دو شــبانه روز گذشــته پولیــس کابــل نزدیــک بــه 40 

نفــر را بــه اتهــام قتــل و رسقت هــای مســلحانه بازداشــت کــرده 

اســت. 

کاربــران شــبکه های  کــه  افتــاد  آن  از  پــس  اتفــاق  ایــن 

اجتامعــی کمپاینــی را بــه راه انداختنــد کــه بایــد جلــو دزدی هــا و 

افزایــش ناامنــی در کابــل گرفتــه شــود. هفتــه ی گذشــته، کشــته 

شــدن علــی ســینا، جــوان 22ســاله در غــرب کابل توســط دزدانی 

کــه می خواســتند لبتــاب و تلفــون او را بگیرنــد، خربســاز شــد. او، 

دانشــجوی دانشــگاه کابــل و دانشــگاه امریکایــی افغانســتان بود. 

دزدان بــا چاقــو او را زخمــی کردنــد و تا رســیدن به شــفاخانه جان 

داد. هــر چنــد خانــواده اش در کنــار دزدان، شــفاخانه های شــهر 

کابــل را نیــز در مــرگ او مقــر می داننــد. آن هــا مدعــی انــد کــه 

ــه دو شــفاخانه ی شــخصی و تحویــل نگرفــن  پــس از مراجعــه ب

ــومی،  ــفاخانه ی س ــه ش ــیدن ب ــش از رس ــام پی ــران، رسانج داک

علــی ســینا جــان می دهــد.

ــت  ــورد رسق ــن م ــینا و چندی ــدن علی س ــته ش ــس از کش پ

و قتــل دیگــر در شــهر کابــل، وزارت داخلــه در هامهنگــی 

ــتگیری دزدان  ــور دس ــه منظ ــی را ب ــل، عملیات ــس کاب ــا پولی ب

ــات  ــن عملی ــت. ای ــه اس ــه راه انداخت ــی ب ــای آدم ربای و باند ه

ســه روز قبــل آغــاز شــد. فــردوس فرامــرز، ســخن گوی پولیــس 

ــان  ــه در جری ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــل، ب کاب

دو شــبانه  روز گذشــته 37 نفــر بــه دلیــل رسقــت، قتــل و 

راه گیری هــا بازداشــت شــده انــد. 

آقــای فرامــرز افــزود کــه از نــزد ایــن افــراد، ۸ میــل تفنگچــه 

ــه  ــری ک ــده اســت. تصاوی ــه دســت آم کمــری و ده هــا برچــه ب

ــر  ــه ن ــی ب ــبکه های اجتامع ــده در ش ــت ش ــراد بازداش از اف

ــتند  ــن اس ــان کم س ــه جوان ــه هم ــد ک ــان می ده ــیده، نش رس

قتــل  و  بــه دزدی  فقــر دســت  و  بــی کاری  بــه دلیــل  کــه 

می زننــد. 

جمــع آوری  رونــد  کــه  کــرد  تأکیــد  هم چنــان  فرامــرز، 

موترســایکل های بــدون اســناد نیــز آغــاز شــده و تــا حــال 

بیــش از 250 موترســایکل از نقــاط مختلــف شــهر جمــع آوری 

شــده اســت. آقــای فرامــرز، دلیــل جمــع آوری موترســایکل ها را 

اســتفاده از آن در دزدی هــای خیابانــی عنــوان می کنــد.

از ســویی  هــم مــروه امینــی، معــاون ســخن گوی وزارت 

مهم تریــن  می گویــد،  کابــل  روزنامــه ی صبــح  بــه  داخلــه، 

ــر  ــل در ماه هــای اخی ــی در شــهر کاب ــم جنای ــی کــه جرائ دلیل

افزایــش یافتــه، ایــن اســت کــه پولیــس کابــل در جریــان یــک 

ــل، در  ــهریان کاب ــت ش ــن امنی ــای تأمی ــه ج ــته ب ــال گذش س

میدان هــای نــربد بــه رس می بــرد و در کنــار نیروهــای امنیتــی 

می رزمیــد.  هراس افگنــان  مقابــل  در 

ــای  ــه حادثه ه ــن ک ــس از ای ــرد، پ ــد ک ــی تأکی ــم امین خان

اخیــر در کابــل رخ داد، رهــربی وزارت داخلــه در هامهنگــی بــا 

ســایر ارگان هــای امنیتــی دســت بــه کار شــدند و عملیاتــی را 

علیــه دزدان مســلح بــه راه انداختنــد. 

او هم چنــان گفــت کــه عملیــات نیروهــای پولیــس تــا 

ــون  ــه ی قان ــه پنج ــا ب ــپردن آن ه ــلح و س ــایی دزدان مس شناس

ــت.  ــد داش ــه خواه ادام

داخلــه،  وزارت  ســخن گوی  رحیمــی،  نــرت  هرچنــد 

صبــح روز جمعــه )20جــدی( در برگــه ی فیس بــوک خــود 

ــهر  ــای ش ــس حوزه ه ــوبان پولی ــام منس ــه مت ــود ک ــته ب نگاش

و ولســوالی های کابــل تبدیــل می شــوند؛ امــا بانــو امینــی 

محــل،  باشــندگان  شــکایت های  دلیــل  بــه  کــه  می گویــد 

مســؤوالن حوزه هــای اول، پنــج و ولســوالی ده ســبز کابــل 

همــراه بــا متــام پرســونل شــان تبدیــل شــده و بــه جــای شــان 

ــد. ــده ان ــته ش ــلکی گامش ــراد مس اف

او گفــت: »تغییــر و تبدیــل مســؤوالن حوزه هــا یــک امــر 

عــادی اداری اســت. هــر کســی کار نکــرد، مشــخص اســت کــه 

ــد.« ــلکی می آی ــخص مس ــک ش ــای او ی ــود و ج ــل می ش تبدی

کابــل،  در  مســلحانه  دزدی هــای  افزایــش  بــا  هم زمــان 

ــت  ــی تح ــبکه های اجتامع ــران ش ــوی کاب ــز از س ــی نی کمپاین

ــه  ــا توج ــد ت ــه ش ــه راه انداخت ــت« ب ــن نیس ــل ام ــوان »کاب عن

ــینان و  ــت پایتخت نش ــن امنی ــرای تأمی ــی را ب ــای امنیت نهاده

ــد.  ــب کنن ــی جل ــم جنای ــری از جرائ جلوگی

کاربــران شــبکه های اجتامعــی  ضمــن ایــن کــه مســؤوالن 

ــهر  ــهریان ش ــت ش ــن امنی ــی در تأمی ــه بی توجه ــی را ب امنیت

ــیاری  ــد، در بس ــه ان ــان گفت ــد، هم چن ــرده  ان ــم ک ــل مته کاب

مــوارد پولیــس نــه  تنهــا تاشــی بــرای مبــارزه بــا جرائــم جنایــی 

منی کنــد کــه در  بســیاری مــوارد بــا شــبکه های جرمــی و 

دزدان همــکاری می کنــد. 

افــزون بــر ایــن، شــامری از کاربــران فیس بــوک، بــه گونــه ی 

اعراضــی نامــه ای را عنوانــی دزدان کابــل نوشــته انــد. در ایــن 

نامــه ی اعراضــی آمــده اســت: »اکنون شــهروندان کابــل، از آن 

ــای  ــه دزدی ه ــد ک ــد ان ــرم، تقاضامن ــای مح ــا و گروه ه باند ه

تــان اگــر ادامــه داشــته باشــد، اجنــاس خانــه، پــول، مبایــل، 

ــه  ــری ک ــوازم دیگ ــر ل ــر و ه ــتی، موت ــای دس ــاب، بیک ه لب ت

دزدی می کنیــد نــوش جــان تــان؛ امــا فقــط لطــف کــرده جــان 

آدم هــا را ببخشــید و صاحبــان مــال را نکشــید. لطفــا لطفــا!.«

بــا ایــن همــه بــر اســاس آمــار وزارت داخلــه،  در یــک ســال 

ــل  ــر حــدود 2 هــزار و ۶32 واقعــه ی جنایــی در شــهر کاب اخی

ثبــت شــده کــه از ایــن میــان 523 مــورد قتــل، ۶3۸ رویــداد 

ــی، 937 مــورد دزدی و متباقــی  زخمــی، 2۶ واقعــه ی آدم ربای

آن جرائــم ديگــر گــزارش شــده اســت.
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ره زنــی، زورگیــری، درگیری هــای مســلحانه، دزدی هــا 

و فســاد گســرده در کابــل و ســایر شــهرهای افغانســتان 

ــک  ــا کــه کشــته شــدن ی ــود ت ــه ســتوه آورده ب مــردم را ب

جــوان دانش جــو، مــوج تــازه ی اعراض هــای مردمــی 

ــای  ــده از ناهنجاری ه ــتوه آم ــه س ــی ب ــد زد. مردم را کلی

مســؤولین  از  و  زده  اعــراض  بــه  دســت  اجتامعــی، 

ــه دغدغه هــا و مشــکات  ــا ب ــی کشــور خواســتند ت امنیت

شــان پاســخ دهنــد. مــردم کــه خســته از ناامنــی بودنــد، 

رشوع بــه دادخواهــی و رســاندن اعراض هــای شــان 

بــه گــوش مقام هــا کردنــد کــه واکنــش رسیــع نیروهــای 

امنیتــی را بــه دنبــال داشــت. در گذشــته، میــزان جرایــم 

ــه دلیــل فقــر، بــی کاری،  ــزرگ، ب در کابــل و شــهرهای ب

جنــگ و دست رســی افــراد بــه انــواع جنــگ ابــزار، رو بــه 

افزایــش بــود؛ امــا بــا چنیــن واکنشــی روبــه رو منی شــد. 

آن چــه موجــب خشــم مــردم از ناامنــی و دزدی هــا شــد، 

ــه تنهــا مــال و امــوال مــردم را در  ــود کــه دزدان ن ــن ب ای

هــر زمــان و مکانــی کــه دوســت داشــتند، می بردنــد 

کــه بــا کــامل آرامــش و طیب خاطــر، جــان آن هــا را 

و  موبایــل  دزدی   کیف قاپــی،  وگرنــه  می گرفتنــد  نیــز 

ــر اســاس  ــوده اســت. ب رسقت هــای مســلحانه همیشــه ب

ــه  ــرادی ک ــر اف ــل، بیش ــس کاب ــی پولی ــام فرمانده اع

بــه دزدی می زننــد و جرایــم جنایــی مرتکــب  دســت 

می شــوند، افــراد بیــن 14 تــا 25 ســال اســتند کــه 

ــرادی  ــکل انف ــه ش ــه ب ــه ک ــه ن ــازمان یافت ــورت س ــه ص ب

ــد  ــر چن ــد. ه ــه دزدی می کنن ــدام ب ــره اق ــد نف ــا چن و ی

در گذشــته باندهــای کــه بــه صــورت ســازمان یافتــه 

دســت بــه چــور و چپــاول امــوال مــردم می زدنــد، توســط 

ــد؛  ــه ان ــن رفت ــان از بی ــیاری ش ــایی و بس ــس شناس پولی

امــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان 

جلــو دزدی هــای انفــرادی را گرفــت و چــرا ســطح جنیــن 

جرایــم و رسقت هــا، روز تــا روز در کابــل و شــهرهای دیگــر 

ــش اســت؟ چــرا بیشــر کســانی  ــه افزای افغانســتان رو ب

ــوان  ــوان و ج ــد، نوج ــام می دهن ــا را انج ــن کاره ــه ای ک

اســتند؟ اگــر پولیــس کابــل ســه هــزار و 45۸ نفــر را بــه 

ــل بازداشــت کــرده اســت،  ــی در کاب ــم جنای ــل جرای دلی

ــی و دزدی هــای مســلحانه کــم نشــده  ــزان ناامن چــرا می

اســت؟ مشــکل در کجاســت؟ فقــر، بــی کاری روز افــزون 

ــی و  ــای امنیت ــون، نیروه ــرس دزدان از قان ــدم ت ــا ع و ی

نهادهــای عدلــی و قضایــی افغانســتان؟ آمارهــای وزارت 

داخلــه، امنیــت ملــی و فرماندهــی پولیــس کابــل، مبنــی 

ــرا  ــا چ ــت؛ ام ــه اس ــل توج ــن قاب ــت گیری مجرمی ــر دس ب

دزدان هیــچ ترســی از قانــون ندارنــد؟ مــردم بــه ایــن 

باورانــد کــه دلیــل اصلــی چنیــن وضعیتــی آن اســت 

ــام  ــل، مت ــس کاب ــی پولی ــای فرمانده ــاف ادع ــه برخ ک

جرایــم جنایــی و دزدی هــا، هم چنــان ســازمان یافتــه 

ــا  ــرادی ب ــن اف ــدرت اســت. چنی ــه مجــاری ق و وابســته ب

خاطــر آســوده و بــا توجــه بــه ایــن کــه می داننــد اگــر حتــا 

بازداشــت شــوند، تــوان آزادی و بازگشــت دوبــاره بــه رس 

کار و ظیفــه اش )دزدی( را دارنــد، نگــران چیزی نیســتند 

و بــا خیــال راحــت، چاقــوی شــان را بــه بــدن قربانــی فــرو 

کــرده یــا اســلحه شــان را بــر شــقیقه ی مــردم می گذارنــد. 

ــا  ــی، ب ــؤولین امنیت ــه مس ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــیاری ب بس

ــی  ــرای مدت ــی، ب ــور تبلیغات ــأله و مان ــازی مس ــاده س س

ــه روز اول  ــز ب ــه چی ــاره هم ــرل و دوب ــردم را کن ــم م خش

ــن  ــر می گــردد؛ چــون متــام شــبکه های جرمــی را آمری ب

حــوزه، جنایــی و کشــف می شناســند؛ امــا تــا زمانــی کــه 

خشــم مــردم فــوران نکــرده اقــدام منی کننــد؛ در حالــی 

ــد  ــوع بای ــل از وق ــه را قب ــاج واقع ــد ع ــه بای ــه همیش ک

کــرد و اگــر مســؤولین امنیتــی، دلشــان بــه حــال مــردم 

ــدی  ــی و ج ــورت رضبت ــه ص ــه ب ــد همیش ــوزد، بای می س

ــه  ــی ک ــه زمان ــند، ن ــن و دزدان باش ــکار قاتلی ــی ش در پ

خیابان هــا و کوچه هــا از خــون مــردم رسخ شــد. حتــا 

ــه جــای  ــه مــوارد، ب ــر ایــن اســت کــه در ایــن گون ــاور ب ب

ــی  ــده ی جرم ــت دهن ــی و هدای ــبکه های اصل ــه ش آن ک

از بیــن بــرده شــود، متــام مترکــز بــه افــراد ضعیــف ایــن 

ــه اصطــاح »خــس دزدهــا«  شــبکه ها معطــوف شــده و ب

می شــوند. دســت گیر 

اگــر نهادهــای مســؤول امنیتــی و عدلــی بــا قاطعیــت 

متــام و بــه صــورت دوام دار متعهــد بــه مبــارزه علیــه 

ــا  ــد فض ــی می توانن ــه راحت ــند، ب ــم باش ــه جرای ــن گون ای

ــز  ــردم نی ــن صــورت م ــد. در ای ــگ کنن ــرای دزدان تن را ب

بــا نیروهــای امنیتــی همــکاری نزدیــک خواهنــد داشــت. 

ــب  ــرای نص ــط ب ــکاری و فق ــس هم ــا پولی ــردم ب ــر م اگ

ــوند، آن  ــک ش ــا رشی ــی در کوچه ه ــره ی امنیت ــد کم چن

ــس  ــده ی را ح ــرل کنن ــروی کن ــه نی ــت دزدان همیش وق

خواهنــد کــرد تــا مانــع دزدی و جنایــت شــان شــود. 

وزارت داخلــه دیــروز ناگهــان اعــام کــرد کــه متــام آمریــن 

حوزه هــای امنیتــی تغییــر خواهنــد کــرد و بــه جــای 

ــد  ــته خواهن ــوان گامش ــرده و ج ــراد تحصیل ک ــا، اف آن ه

ــد. طــرح بایومریــک  ــود یاب ــا اوضــاع امنیتــی بهب شــد ت

شــدن افــراد ولگــرد و اوبــاش نیــز می توانــد بــه کــم شــدن 

ــت  ــورت محکومی ــراد در ص ــن اف ــد. ای ــک کن ــم کم جرای

ــو  ــن عف ــامل فرامی ــد ش ــی نبای ــای قضای ــوی نهاده از س

ــی  ــؤولین امنیت ــر مس ــه تغیی ــی وزارت داخل ــند؛ وقت باش

ــذف  ــه اش را ح ــدی اعامی ــد از چن ــد و بع ــام می کن اع

می کنــد، نشــان دهنــده ی دو چیــز اســت، نخســت کــم 

راهــکار  دوم  و  می پذیــرد  را  امنیتــی  نیروهــای  کاری 

ــدارد. ــت را ن ــن وضعی ــرل چنی ــرای کن ــتی ب درس

نمایش گرم »تنهایی«
در سرمای کشنده ی معرفت

پولیس در میدان جنگ 
پادشاهی دزدان در پایتخت

عالج واقعه قبل از وقوع 
باید کرد
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جــدی(،   1۸( چهارشــنبه  روز 

روزنامــه ی گرامــی »صبــح کابــل« 

ــه در آن  ــرد ک ــر ک ــی را منت گزارش

ســوی  از  اتهام هایــی  و  نگرانی هــا 

هم چنــان  و  روزنامــه  گزارش گــر 

نهــاد محــرم دیدبــان شــفافیت،  یــک پژوهش گــر 

بــه نشــانی کمیســیون مســتقل اصاحــات اداری و 

ــپاس گزاری  ــا س ــت. ب ــده اس ــی وارد ش ــات ملک خدم

ــل  ــح کاب ــن صب ــه ی وزی ــوب روزنام ــای خ از فعالیت ه

و نهــاد محــرم دیدبــان شــفافیت، در زیــر می خواهــم 

ــم. ــاره کن ــم اش ــه ی مه ــد نکت ــه چن ب

کمیســیون مســتقل اصاحــات اداری و خدمــات 

ملکــی در مــدت بیش تــر از دونیــم ســال گذشــته، 

ــود،  ــای کاری خ ــته ای را در بخش ه ــات برجس اصاح

تعیینــات در خدمــات ملکــی،  بــه  ویــژه در بخــش 

بــار،  نخســتین  بــرای  اســت.  گرفتــه  دســت  روی 

بســت های خدمــات  بــرای  نوشــتاری  امتحان هــای 

ملکــی ــــ در مرکــز و شــامری از والیــات ــــ بــر اســاس 

می شــود.  برگــزار   )Computer based( کامپیوتــر 

متخصصــان و اهــل خــربه بیش تــر از 23هــزار ســؤال را 

در مرکــز تحقیــق و تدویــن محتــوای امتحانــات طراحی 

کــرده  انــد. مرکــز تحقیــق و تدویــن محتــوای امتحانــات 

مجهــز بــا فــن آوری پیش رفتــه اســت و بــه هشــت مرکــز 

امتحانــات کامپیوتــری در کابــل و والیت هــای هــرات، 

ــل  ــخ متص ــت و بل ــار، خوس ــان، ننگره ــار، بامی کنده

ــی،  ــات ملک ــان خدم ــون کارکن ــاد قان ــر بنی ــت. ب اس

کمیســیون مســؤولیت اســتخدام بســت های یــک، دو، 

پنــج و شــش را دارد کــه تــا کنــون در اســتخدام آن هــا 

از سیســتم های الکرونیــک اســتفاده شــده اســت. در 

جریــان دو ســال گذشــته بیش تــر از 51 هــزار تــن بــه 

ــه  ــات راه یافت بســت های خدمــات ملکــی مرکــز و والی

 انــد. قــرار اســت مراکــز امتحانــات کامپیوتــری در 

متامــی والیــات افغانســتان ایجــاد شــود. کمیســیون از 

ــارت  ــار نظ ــه و چه ــت های س ــتخدام بس ــه ی اس پروس

می کنــد. پروســه ی اســتخدام بســت های ســه و چهــار 

کــه در مراکــز امتحانــات کامپیوتــری برگــزار می شــود، 

ــا را  ــفافیت آن ه ــیون ش ــت و کمیس ــه ای اس یک مرحل

تضمیــن می کنــد.

بخــش عمــده ی پروســه ی اســتخدامی بــه دور از 

مداخلــه ی انســانی و توســط سیســتم معتــرب، مصــؤون 

ایــن سیســتم ضمــن  اجــرا می شــود.  پیش رفتــه  و 

ــط  ــد اوس ــه ح ــاه ب ــه م ــتخدام از نُ ــان اس ــش زم کاه

می کنــد.  تضمیــن  را  پروســه ها  شــفافیت  روز،   45

معیــاری  و  هدف منــد  ادارات  ســازمانی  ســاختار 

ــل کاری  ــورد تداخ ــان 22 م ــن می ــت و از ای ــده  اس ش

در دســتگاه خدمــات ملکــی شناســایی شــده کــه 

ــده و کار روی  ــته ش ــان برداش ــا از می ــامری از آن ه ش

بقیــه نیــز جریــان دارد. بخــش عمــده ی لوایــح وظایــف 

و  بــروز  هدف منــد،  ملکــی  خدمــات  بســت های 

ــاری شــده اســت. قوانیــن، مقرره هــا، رهنمودهــا،  معی

طرزالعمل هــا، پالیســی ها و... مطابــق بــه تقاضــای 

ــات  ــت اطاع ــتم مدیری ــد. سیس ــده  ان ــروز ش ــان ب زم

منابــع انســانی )HRMIS( از یــک ســال بــه ایــن طــرف 

ایجــاد شــده اســت کــه در حــال حــارض اطاعــات 

کارکنــان خدمــات  از ۸0 درصــد  بیش تــر  بنیــادی 

ــتم  ــن سیس ــت. ای ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی در آن ب ملک

ــن  کــه متامــی اطاعــات کارکنــان خدمــات  ضمــن ای

ــا  ــت دارد، ب ــود ثب ــل در خ ــه ی کام ــه گون ــی را ب ملک

سیســتم پرداخت هــای وزارت مالیــه وصــل می شــود تــا 

پرداخــت معاش هــا و حقــوق تقاعــد کارکنــان خدمــات 

ملکــی در زمــان معیــن آن و بــدون رسگردانــی ممکــن 

ــی،  ــات ملک ــان در خدم ــارکت زن ــش مش ــود. افزای ش

برنامه هــای  معیاری ســازی  اداره هــا،  جوان ســازی 

ــواردی  ــا م ــان و ده ه ــه کارکن ــیه ها ب ــی و بورس آموزش

وجــود  کمیســیون  در  انجام شــده  پیرفت هــای  از 

دارد کــه حوصلــه ی ایــن مطلــب از رشح همــه ی آن هــا 

ــایت  ــه ویب س ــا ب ــم ت ــنهاد می کن ــت.  پیش ــز اس عاج

خدمــات  و  اداری  اصاحــات  مســتقل  کمیســیون 

ملکــی مراجعــه فرماییــد و از متــام فعالیت هــای مــا 

ــد. ــت بیاوری ــه دس ــل ب ــی کام آگاه

دروازه ی  رســمی،  ســاعت های  در  همــه روزه 

کمیســیون بــه روی متامــی شــهروندان بــاز اســت. 

شــهروندان می تواننــد بــدون قــرار قبلــی و بــدون کــدام 

ــد  ــه هــر بخــش از کمیســیون کــه بخواهن ــی، ب مامنعت

مراجعــه کننــد و معلومــات کامــل بــه دســت بیاورنــد. در 

ــه  ــهروند ب ــزار ش ــر از 12۶ ه ــته، بیش ت ــال گذش دو س

کمیســیون مراجعــه کــرده انــد کــه از ســوی همکارانــم 

ــت. ــده اس ــیدگی ش ــان رس ــکات  ش ــه مش ب

ــم کــه طــرح انتقادهــا،  ــاور داری ــا ب ــن هــم، م ــا ای ب

شــهروندان  ســازنده ی  پشــنهادهای  و  نگرانی هــا 

و نهادهــا تأثیــر مثبــت بــر رونــد کاری مــا بــه جــا 

ــن  ــا جبی ــا ب ــا و پیش نهاد ه ــا از انتقاده ــذارد. م می گ

قناعت بخــش  پاســخ  و   می کنیــم  پذیرایــی  گشــاده 

می کنیــم. ارائــه 

ــه برخــی از اتهام هایــی کــه  ــا ب ــم ت حــاال الزم می دان

در نوشــته ی روزنامــه ی محــرم صبــح کابــل بــه نقــل از 

آقــای نــارص تیمــوری، پژوهش گــر نهــاد محــرم دیدبــان 

شــفافیت-این نهــاد غیردولتــی  )NGO(- کــه بــدون 

معلومــات و تحقیــق مطــرح شــده اســت، پاســخ بگویــم.

1-متــام اظهــارات و اتهام هــا از یــک منبــع وارد 

ــا  ــکل دارد. ب ــگاری مش ــد خربن ــه از دی ــت ک ــده اس ش

ــن  ــا ای ــت م ــده برداش ــای وارد ش ــم از اتهام ه ــن ه ای

اســت کــه آقــای تیمــوری تحلیــل و درک واضــح از 

ــای  ــد و طرزالعمل ه ــن، قواع ــی، قوانی ــاختار حقوق س

کمیســیون ندارنــد. بــرای بررســی ایــن عرصــه بــه مــرور 

و درک کامــل از قوانیــن، قواعــد و طرزالعمل هــای 

حاکــم بــر پروســه های کاری کمیســیون، مخصوصــا 

ــی  ــن اســناد قانون ــم. ای پروســه ی اســتخدام، نیازمندی

در ویب ســایت کمیســیون قابــل دســت رس اســت.

2-در زمینــه ی اتهــام واردشــده مبنــی بــر مداخــات 

و ســازش ها: کمیســیون عاقه منــد اســت تــا آقــای 

مطــرح  مشــخص  صــورت  بــه  را  مــواردی  تیمــوری 

کننــد تــا مشــرکا بــه آن رســیدگی کنیــم. کمیســیون 

بــا اعتــامد صددرصــدی، مــوارد مداخلــه و ســازش 

در کارش را رد می کنــد و باورمنــد اســت کــه ایــن 

ــناد  ــا و اس ــدون مبن ــی ب ــه ی عموم ــه گون ــارات ب اظه

ــا از  ــن ادع ــت ای ــر اس ــت. به ــده اس ــراز ش ــق اب مؤث

ســوی یــک مرجــع مســتقل بررســی شــود. از نهادهــای 

تحقیق کننــده توقــع مــی رود کــه بــه صــورت مســلکی 

از  تــا  بــر اســاس معلومــات دقیــق عمــل کننــد  و 

ــر،  ــب دیگ ــود و از جان ــاح ش ــص اص ــرف نواق ــک ط ی

دســت اندرکاران  اجــراآت خــوب مــورد تقدیــر قــرار 

بگیرنــد و حامیت هــای مــردم بــرای شــان جلــب شــود؛ 

ولــی بــا تأســف کــه بــر عکــس، در ایــن اظهــارات تنهــا 

بــه تصــورات و برداشــت  های شــخصی اتــکا شــده 

ــدارد. ــود ن ــتندات الزم وج ــت و مس اس

ــه  ــی ب 3-کمیســیون بارهــا از نهادهــای محــرم مدن

شــمول نهــاد محــرم دیدبــان شــفافیت و شــخصا آقــای 

تیمــوری تقاضــا کــرده اســت تــا بــه کمیســیون تریــف 

آورده، متــام پروســه ها را از نزدیــک نظــارت کننــد و 

برداشــت های شــان را بــا مــردم در میــان بگذارنــد؛ 

ــه اســتثنای دو مــوردی کــه  ــا اکنــون ب امــا متأســفانه ت

ــه  ــت و ب ــرده اس ــوت ک ــان را دع ــدا ایش ــیون اکی کمیس

ــری را  ــورد دیگ ــچ م ــد، هی ــف آورده  ان ــیون تری کمیس

ــان شــافیت  شــاهد نیســتیم کــه اعضــای محــرم دیدب

ــا  ــیون تقاض ــه های کاری کمیس ــارت از پروس ــرای نظ ب

کــرده باشــند. بــا توجــه بــه ایــن تجربــه، ادعاهایــی کــه 

در نوشــته ی روزنامــه ی صبــح کابــل مطرح شــده اســت، 

فاقــد مســتندات و واقعیت هــا اســت. برداشــت مــا ایــن 

ــه  ــتند ب ــورد و غیرمس ــای بی م ــن اتهام ه ــه ای ــت ک اس

عــوض کمــک بــه تقویــت پروســه ها، ســبب از بیــن 

بــردن انگیــزه در نهادهــا می شــود و ایــن عمــل خــاف 

ــان شــفافیت اســت. مأموریــت نهــاد محــرم دیدب

شــده  گفتــه  کــه  اتهــام  ایــن  بــه  پاســخ  4-در 

بــرای  را  حداقلــی  الزم  معیارهــای  کمیســیون 

ــد گفــت  ــدارد، بای ــی ن شایسته ســاالری و تخصص گرای

کــه متأســفانه معلومــات ارائه شــده ناقــص و بــر خــاف 

واقعیــت اســت. توقــع مــا ایــن بــود کــه ایشــان حداقــل 

پیــش از ابــراز نظــر یــک بــار بــه ویب ســایت کمیســیون 

رس می ز دنــد و طرزالعمل هــا و گزارش هایــی را کــه 

کمیســیون بــه صــورت پیوســته نــر می کنــد، مطالعــه 

معیارهــای  تثبیــت  بــرای  کمیســیون  می کردنــد. 

ــاد  ــزم را ایج ــه و مکانی ــن پروس ــاالری چندی شایسته س

ــا  کــرده اســت کــه هــر کدامــش بــرای فعــا مطابــق ب

اســتندرد های بــاالی منطقــه ای اســت. مرکــز تحقیــق 

ــات در ســاختار کمیســیون  ــوای امتحان ــن محت و تدوی

وجــود دارد کــه وظیفــه ی آن ارزیابــی متــام مهارت هــا 

ــن  ــق و تدوی ــت. تحقی ــب اس ــتگی های داوطل و شایس

ــه انجــام می شــود:  ــج مرحل ــات در پن ــوای امتحان محت

مطالعــه و تحلیــل، تعییــن چارچوب هــای شایســتگی، 

طــرح محتــوا، تدقیــق، نهایی ســازی و اعــامل محتــوا. 

ــات،  ــوای امتحان ــن محت ــق و تدوی ــه ی تحقی در پروس

شایســتگی های  و  وظیفــه ای  شایســتگی های 

ــتگی های  ــود. شایس ــه می ش ــر گرفت ــه ای در نظ حامی

و  مســلکی  شایســتگی های  از  برخــی  وظیفــه ای 

شایســتگی های  امــا  برمی گیــرد؛  در  را  تخصصــی 

مدیریتــی،  شایســتگی های  شــامل  حامیــه ای 

و  اساســی  شایســتگی های  اداری،  شایســتگی های 

دانــش عمومــی را شــامل می شــود. 

5-در رابطــه بــه تعییــن اعضــای کمیســیون مســتقل 

ایده آل تریــن  ملکــی:  خدمــات  و  اداری  اصاحــات 

راه ایــن اســت کــه متــام بســت ها از طریــق رقابــت 

پیرفته تریــن  تجربــه ی  اگــر  شــوند.  تعییــن  آزاد 

ملکــی  خدمــات  اداره هــای  غیرسیاســی ترین  و 

خواهــد  نشــان  بگیــرد،  قــرار  مقایســه  مــورد  دنیــا 

ــزم  ــک مکانی ــق ی ــران از طری ــن کمیش ــه تعیی داد ک

کشــور  ســابقه دارترین  می گیــرد.  صــورت  متفــاوت 

در ایــن زمینــه انگلســتان اســت. در متــام کشــورهای 

پیش رفتــه، مکانیــزم تعییــن کمیشــران کمیســیون ها/

ــت. در  ــاوت اس ــان متف ــی  ش ــات ملک ــای خدم اداره ه

هیــچ کــدام از کشــورهایی کــه خدمــات ملکــی  شــان 

بیش تــر از یــک قــرن عمــر دارد، اعضــای کمیســیون از 

طریــق رقابــت تعییــن منی شــوند. تعییــن کمیشــران 

یــا بــه صــورت مســتقیم از ســوی رأس حکومــت صــورت 

ــه ی  ــزم جداگان ــاس مکانی ــر اس ــم ب ــا ه ــرد و ی می گی

رییــس  یــا  و  دولــت  رییــس  ســوی  از  انتصابــی 

حکومــت. در افغانســتان بســت های اداره هــای دولتــی 

شــامل دو بخــش می شــوند. بخــش اول بســت های 

از  سیاســی اســت کــه گامشــن متصدیــان آن هــا 

صاحیت هــای رییس جمهــور اســت و ایــن بســت ها 

شــامل بســت های فــوق، مافــوق و خــارج رتبــه اســت. 

بخــش دوم بســت های خدمــات ملکــی  اســت کــه 

شــامل بســت های یــک تــا هشــت می شــود. ایــن 

ــد. بســت کمیشــران، بســت های  ــی  ان بســت ها رقابت

صاحیت هــای  از  آن هــا  گامشــن  و  خارج رتبــه 

و  می کنــد  تعییــن  خــود  کــه  اســت  رییس جمهــور 

یــا هــم بــا مکانیزم هــای متفــاوت دیگــری تعییــن 

می شــوند.  بســت هایی کــه بــه اســاس مــاده ی ۶4 

ــای  ــزو صاحیت ه ــا  ج ــاب آن ه ــی انتص ــون اساس قان

رییــس دولــت اســت تشــخیص شــده  انــد و هم چنــان 

بســت های خدمــات ملکــی نیــز مشــخص اســت. نیــاز 

ــد،  ــق می پردازن ــه تحقی ــه ب ــت  اندرکارانی ک ــت دس اس

کامــل،  تحقیــق  و  کننــد  تــاش  بیش تــر  کمــی 

همه جانبــه و بــه دور از غرض هــای شــخصی انجــام 

ــا ایــن کار از یــک طــرف معلومــات شــخصی  دهنــد. ب

خــود شــان افزایــش می یابــد و از ســوی دیگــر در 

زمــان انعــکاس دیدگاه هــای  شــان در مــورد ادارات 

قــادر خواهنــد بــود تــا معلومــات دقیــق را ارائــه کننــد. 

در فقــره ی  13 مــاده ی ۶4 قانــون اساســی کشــور کــه 

تذکــر  آن  در  اســت،  رییس جمهــور  صاحیت هــای 

ــه آن  ــز ب ــده نی ــر ش ــب ن ــت و در مطل ــده اس داده ش

ــد،  ــن، تقاع ــت: »تعیی ــده اس ــن آم ــده، چنی ــاره ش اش

صاحب منصبــان  قضــات،  عــزل  و  اســتعفا   قبــول  

قــوای مســلح، پولیــس و امنیــت ملــی و مأموریــن 

عالی رتبــه مطابــق بــه احــکام قانــون.«

۶-بایــد تذکــر داد کــه قضــات محــرم مأمــوران 

ملکــی  مأمــور خدمــات  نیســتند.  ملکــی  خدمــات 

در قانــون خدمــات ملکــی مــاده ی چهــارم چنیــن 

تعریــف شــده اســت: مأمــور خدمــات ملکــی شــخصی 

ــوی و اداری  ــف اجرائی ــرای وظای ــت اج ــه جه ــت ک اس

مربــوط، طبــق احــکام قانــون توســط دولــت اســتخدام 

ــی  ــات ملک ــوران خدم ــب مأم ــا و رت ــود. ردیف ه می ش

طبــق ســند تقنینــی مربــوط تنظیــم می شــود.
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ــرت  ــل، ن ــی در کاب ــم جنای ــش جزائ ــی افزای در پ

صفحــه ی  در  داخلــه،  وزارت  ســخن گوی  رحیمــی، 

ایــن  کــه  اســت  نوشــته  خــود  فیس بــوک  رســمی 

وزارت، طرحــی را بــه منظــور بهبــود اوضــاع امنیتــی 

شــهر و ولســوالی های کابــل در نظــر گرفتــه کــه بــر 

ــوالی های  ــا و و لس ــوبان حوزه ه ــام منس ــاس آن، مت اس

ــه جــای شــان افــراد جدیــد گامشــته  کابــل تبدیــل و ب

خواهنــد شــد. ســخن گوی وزارت داخلــه، از افــرادی 

کــه تــازه قــرار اســت گامشــته شــوند، بــه عنــوان افــراد 

ــه اســت کــه  ــاد کــرده و گفت تحصیل کــرده ی نظامــی ی

ایــن افــراد پیــش از ایــن، در متــام بخش هــای مربــوط 

ــد. ــده ان ــوزش دی ــان آم ــه کار ش ب

بــرای  کاری  روندهــای  از  یکــی  تبدیلی هــا 

شفافیت ســازی ادارات دولتــی اعــم از ملکــی و نظامــی 

اســت کــه طبــق ایــن پالیســی، افــرادی کــه منی تواننــد 

از عهــده ی مســؤولیت های شــان بــه صــورت درســت 

برآینــد، دولــت در اقدامــی، آنــان را از موقــف شــان 

معرفــی  شــان  جــای  بــه  را  دیگــری  فــرد  و  برکنــار 

ــای  ــه ج ــاکاره را ب ــره ی ن ــه دو مه ــن ک ــا ای ــد و ی می کن

ــری  ــای دیگ ــاید در ج ــه ش ــد ک ــرار می ده ــر ق هم دیگ

بدهنــد. کار  درســت تر 

تبدیلــی  بــر  مبنــی  داخلــه  وزارت  جدیــد  طــرح 

در  آن،  ولســوالی های  و  کابــل  حوزه هــای  منســوبان 

ــوده و  ــای فرس ــی مهره ه ــر جابه جای ــر بیان گ ــر ام ظاه

نــاکارا اســت کــه دولــت می خواهــد بــا ایــن کار، افــراد 

دیگــری را معرفــی کنــد تــا بتواننــد کارکــرد بهــری 

ــا  ــاکارا داشــته باشــند؛ ام ــن مهره هــای ن ــه ای نســبت ب

اســت  حرف هایــی  تبدیلی هــا،  ایــن  دیگــر  پهلــوی 

ــاخت و  ــد؛ س ــوان می کنن ــادی آن را عن ــع زی ــه مناب ک

ــا باندهــای قاچــاق، دزدی  باخــت مســؤوالن حوزه هــا ب

از  مــردم  همــواره  فراقانونــی.  فعالیت هــای  دیگــر  و 

ارتبــاط پولیــس و مســؤوالن حوزه هــا بــا شــبکه های 

ــوزه  ــؤول ح ــر مس ــه ه ــن ک ــد؛ ای ــرف می زنن ــی ح جرم

در ســاحه ی تحــت صاحیــت خــودش، بــا افــرادی کــه 

دســت بــه دزدی، زورگیــری، قاچــاق مــواد مخــدر و ... 

می زننــد، در ارتبــاط منافــع اســت و دولــت بــا تبدیلــی 

ایــن افــراد، در حقیقــت بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــرای 

مدتــی هــر چنــد کوتــاه، جلــو تجــارت مبتنــی بــر فســاد 

ایــن افــراد را بگیــرد و بــا تبدیــل کــردن شــان بــه جــای 

دیگــری، مانــع درآمدزایــی شــان از راه هایــی شــود کــه 

بــه شــبکه های جرمــی و فســاد ختــم می شــود.

اگــر ایــن فــرض را کــه چنــدان بی جــا و بــدون ســند 

ــه  ــن نکت ــه ای ــرار بدهیــم، ب ــد ق هــم نیســت، مــورد تأیی

می  رســیم کــه دولــت از کنــرل ایــن افــراد عاجــز اســت 

و فقــط بــا تبدیــل کــردن آنــان در ســاحات مختلــف 

ــک  ــات ی ــی اعراض ــرای مدت ــد ب ــاش می کن ــل، ت کاب

ــرد  ــه ف ــن ک ــه ی ای ــه بهان ــد و ب ــوش کن ــش را خام بخ

ــانی و  ــد خدمت رس ــردم نوی ــه م ــت، ب ــازه ای آورده اس ت

امنیــت جانــی و مالــی بدهــد؛ اقداماتــی کــه نــه بــرای 

افــراد،  ایــن  فراقانونــی  عمل کردهــای  از  جلوگیــری 

بلکــه بــرای ایجــاد توقــف کوتاه مــدت در عمل کردهــای 

افــراد انجــام می شــود. وقتــی آمــر  ایــن  فراقانونــی 

حــوزه ای از یــک قســمت کابــل بــه قســمت دیگــر کابــل 

تبدیــل می شــود، بــرای مدتــی هــر چنــد کوتــاه، دســت 

بــه اقداماتــی می زنــد تــا شــبکه های جرمــی و فســاد را 

شناســایی کنــد کــه بتوانــد بــا آنــان وارد معاملــه شــود و 

ــش  ــه نق ــه همیش ــتند ک ــری هس ــای پیایین ت ــا مهره ه ی

رابــط بیــن تبــه کاران و مهره هــای کلیــدی حوزه هــا 

ــد،  ــرد جدی ــی ف ــه محــض معرف ــد و ب ــازی می کنن را ب

تنظیــم  را  روابــط  ایــن  و  می شــوند  کار  بــه  دســت 

. می کننــد 

ــال  ــه دنب ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــد ب ــه بای وزارت داخل

طــرح تبدیلــی افــراد باشــد، بــه دنبــال نظــارت از کارکرد 

ــامل  ــی اع ــا شناساس ــد ب ــه بتوان ــد ک ــراد باش ــن اف ای

فراقانونــی شــان، آنــان را محکــوم بــه مجــازات کنــد تــا 

ــا فســاد و  همتاهــای دیگــر شــان دســت از همــکاری ب

ــرد  ــم می گی ــه تصمی ــی وزارت داخل ــد. وقت ــرم بردارن ج

ــد،  ــل کن ــل را تبدی کــه متــام منســوبان حوزه هــای کاب

ــز  ــد، ج ــته باش ــد داش ــی می توان ــه پیام ــدام چ ــن اق ای

ــراد  ــن اف ــا ای ــراد؟ آی ــن اف ــی ای ــگی و ناکارگ فسادپیش

ــن  ــوی ای ــت کاری از س ــتگی و درای ــاس شایس ــه اس ب

می خواهــد  حــاال  کــه  بودنــد  نشــده  معرفــی  وزارت 

افــراد تحصیل کــرده و بادرایــت معرفــی کنــد؟ حقیقــت 

امــر ایــن اســت کــه وزارت داخلــه از کنــرل اعــامل 

ــا  ــت و ب ــده اس ــز آم ــراد عاج ــن اف ــاد ای ــه فس ــته ب آغش

ایــن اقدامــات می خواهــد دل مــردم را خــوش  کــرده 

و آغشــته بــه فســادی را بــه جــای آغشــته بــه فســاد 

دیگــری منســوب می کنــد. ایــن خــرب بــا اســتناد از 

رســانه های  در  داخلــه  وزارت  ســخن گوی  صحفــه  ی 

زیــادی نــر شــد؛ امــا پــس از چنــد ســاعت از صفحــه ی 

ــد وزارت  ــان می ده ــه نش ــد ک ــاک ش ــی پ ــای رحیم آق

داخلــه خــودش را از اجــرای ایــن طــرح عاجــز دانســته 

ــه  ــی ک ــوبان را از جای ــی از منس ــت برخ ــته اس و نتوانس

ــد. ــل کن ــا تبدی ــار و ی ــد، برکن ــده ان ــه دوان ریش

اصالحات زمان می برد ولی شفافیت در کار 
کمیسیون تأمین است
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

موتــر  منتظــر  خیابــان  کنــار 

اشــاره  تکســی ای  ایســتاده ام؛ 

ــدر  ــات بن ــی از مح ــی –یک ــم بهمن ــد؛ می گوی می کن

بوشــهر-، چوکــی پهلــوی راننــده خالــی اســت و در 

ــد  ــم و یــک پــر نشســته ان چوکــی پشــت رس دو خان

کــه از ظاهــر پــر مشــخص اســت افغانســتانی اســت. 

در مســیر راه، نرســیده بــه بهمنــی، پــری کــه در 

چوکــی پشــت رس پهلــوی خانــم نشســته اســت، از 

موتــر پاییــن می شــود؛ کرایــه اش را می دهــد و تــا 

دور نشــده اســت، خامنــی کــه پهلویــش نشســته بــود، 

زیــر لــب فحشــی نثــارش می کنــد. راننــده هــم فحــش 

ــد  ــر دو رشوع می کنن ــد و ه ــی می کن ــم را همراه خان

بــه بــد و بــی راه گفــن بــه کارگرانــی کــه بــرای لقمــه ی 

ــد. ــاه آورده ان ــران پن ــه ای ــی ب نان

خانــم چوکــی پشــت رس از ایــن شــاکی اســت کــه 

وقتــی در چهارراهــی پیش تــر موتــر بــا رسعــت دور زده 

بــود، بــه گفتــه ی خــودش ایــن »ُخــل« منظــور هــامن 

ــم  ــودش را محک ــود خ ــته ب ــتانی، نتوانس ــر افغانس پ

ــرد کــه بدنــش  ــود محکــم بگی ــا نخواســته ب ــرد و ی بگی

ــبیدن  ــن چس ــود؛ ای ــبیده ب ــم چس ــن خان ــدن ای ــه ب ب

اجبــاری یــا خودخواســته ی آن پــر، بحثــی را بــاز 

ــه  ــتانی ها ب ــرت افغانس ــه درازای مهاج ــت ب ــرده اس ک

وضعیــت  از  ایــران  مــردم  کــه  شــناختی  و  ایــران 

اجتامعی-فرهنگــی افغانســتان توســط ایــن مهاجــران 

ــد. ــه ان کارگــر دســت یافت

یکــی خانــم پشــت رس می گویــد و یکــی راننــده؛ هــر 

دو از بی فرهنگــی و بدذاتــی افغانســتانی ها می گوینــد 

و ایــن کــه بــا آمــدن آنــان در ایــران، نوجوانانــی ایرانــی 

نیــز دچــار افــت فرهنگــی شــده و دســت بــه دزدی هــا 

و کارهایــی می زننــد کــه بــه گفتــه ی راننــده و خامنــی 

کــه در چوکــی پشــت رس نشســته اســت، پیــش از 

ــت.  ــته اس ــابقه نداش ــتانی س ــران افغانس ــدن مهاج آم

تصــور  افغانســتانی ها  کــه  چیــزی  عکــس  درســت 

ــاد  ــران معت ــه ای ــن ب ــا رف ــان ب ــان ش ــد جوان می کنن

ــم چوکــی پشــت  ــده و خان ــد؛ برداشــت رانن برمی گردن

ــا  ــاد را ب ــتان اعتی ــان افغانس ــه جوان ــت ک ــن اس رس ای

مــواد مخــدر وارد ایــران و جوانــان ایرانــی را معتــاد 

می کننــد.

چوکــی  در  شــاکی  خانــم  پهلــوی  دخرخامنــی 

بــه  واکنشــی  هیــچ  و  اســت  نشســته  رس  پشــت 

حرف هــای راننــده و ایــن خانــم نشــان منی دهــد؛ 

مــن امــا چوکــی ام، کمــی فروتــر رفتــه اســت تــا خــودم 

ــش  ــند و نی ــادا بشناس ــا مب ــم ت ــر کن را در آن پنهان ت

دراز شــان را بیشــر از ایــن فــرو کننــد.

ــار  ــه کن ــر ک ــی، دو دخ ــه بهمن ــیده ب ــزی نرس چی

ــد  ــر چن ــد. ه ــت می دهن ــد، دس ــتاده ان ــان ایس خیاب

در قانــون ترافیــک ایــران ســوار کــردن دو نفــر در 

چوکــی پیــش رو جــرم اســت؛ امــا از ایــن کــه راننــده 

می فهمــد چنــد قــدم پیشــر مــن  پیــاده می شــوم، 

می خواهــد یکــی از دخــران را در چوکــی پشــت رس و 

دیگــری را در چوکــی پیــش رو، کنــار مــن بنشــاند. بــا 

ــرای  ــم کــه ایــن صندلــی ب بی تفاوتــی برایــش می گوی

ــن  ــر اســت و مــن کســی را منی گــذارم کــه ای ــک نف ی

جــا بنشــیند. بــا نــگاه تنــدی می خواهــد صدایــش 

را بــاال بیــاورد؛ امــا از ایــن کــه خــودش می  فهمــد 

ــورد و  ــش را می خ ــت، صدای ــون اس ــاف قان کارش خ

بــه دخرخامنــی کــه خــودش را در چوکــی پشــت رس 

ــرای دو  ــاده شــود؛ جــای ب ــد کــه پی جــا داده، می گوی

ــر نیســت. نف

موتربــان  کــه  ایــم  نرســیده  بهمنــی  بــه  هنــوز 

طاقتــش تــاق می شــود و می گویــد کــه اگــر ایــن قــدر 

ــه  ــر را گرفت ــه ی دو نف ــم، هــم او کرای ســخت منی گرفت

ــر  ــر موت ــان منتظ ــار خیاب ــر کن ــا دخ ــم دو ت ــود و ه ب

منی ماندنــد.

وقتــی  نداشــتم  دوســت  کــه  می گویــم  برایــش 

یــا  و  فحــش  ســوژه ی  می شــدم،  پیــاده  موتــر  از 

باقی مانــده  ســواری های  و  تــو  زشــت  حرف هــای 

شــوم؛ ظاهــرا تیــرم بــه هــدف خــورده اســت؛ امــا راننده 

بــه خــود منی گیــرد و بــا تأکیــد ایــن کــه ایرانی هــا آن  

قــدر بــی کاس نیســتند کــه خامنــی را اذیــت کننــد، 

کــه  فحش هایــی  و  تربئــه  را  خــودش  می خواهــد 

ــه  ــود را توجی پشــت رس آن افغانســتانی بدبخــت زده ب

ــر در  ــک نف ــدن ی ــبیدن ب ــی چس ــم وقت ــد. می گوی کن

رشایطــی کــه کنــار هــم نشســته انــد در موتــر، باعــث 

ــر  ــک مهاج ــار ی ــی راه نث ــد و ب ــدر ب ــن ق ــه ای ــود ک ش

کارگــر کنیــم، مســلم اســت کــه پــس از پیــاده شــدن 

مــن هــم، حرف هایــی بــرای گفــن هســت. راننــده بــا 

ــد کــه  ــادی می گوی ــت زی اعتامد به نفــس و حــس محب

مــا ایرانی هــای بــرای خــود مــان محرمیــم؛ غیــرت مــا 

اجــازه منی دهــد یــک افغانــی بــی رس و پــا بدنــش بــه 

بــدن زن ایرانــی بچســبد. می گویــم مــن هــم یکــی از 

همیــن افغانی هــا اســتم؛ بــه همیــن دلیــل نگذاشــتم 

ــد  ــه بای ــی ک ــا رشم ــیند؛ ب ــم بنش ــی پهلوی ــر ایران دخ

دهانــش را ببنــدد، متأســفانه منی بنــدد و می گویــد 

ــم  ــی«؛ می گوی ــی باش ــاد افغان ــت منی ــا به ــه »اص ک

ــا  ــر ت ــارراه دیگ ــک چه ــوم؛ ی ــاده می ش ــا پی ــن ج همی

ــه دارم. ــی فاصل بهمن

فرزندانزمین

اصال بهت منیاد
 افغانی باشی

رسول گردش

ــط  ــه ی رشای ــر پای ــوال ب ــهرها معم ش

نــوع  بــر  مؤلفه هــا  ســایر  و  اقلیمــی 

آلودگــی هــوا بــر یکــی از ایــن دو دســته 

شــده  انــد: تقســیم بندی 

شهرهای با مِه دود اکسیدی  -1

شهرهای با مِه دود اسیدی  -2

ــه  ــی و ب ــر صنعت ــیدی بیش ــِه دود اکس ــا م ــهرهای ب ش

مــرف زغــال ســنگ و تیــل متکــی بــوده و عمومــا در 

ــده  ــع ش ــوب واق ــوب و نیمه مرط ــی رسد، مرط ــط اقلیم رشای

 انــد کــه آالینده هــای اصلــی ایــن گــروه شــهرها عبــارت  

 -PM10(( نــوع  از  معلــق  ذرات  و  ســلفر  اکســیدهای  از 

PM2,5 مایکــرون در هــر مــر مکعــب هــوا می باشــد. ایــن 

آالینده هــای اولیــه کــه بــه  خــودی خــود نیــز خطرنــاک 

انــد، بــا رطوبــت هــوا ترکیــب شــده و آالینده هــای ثانویــه را 

می دهنــد. تشــکیل 

شــهرهای بــا مــِه دود اســیدی کــه نوعــا در رشایــط 

اســت،  شــده  واقــع  آفتابــی  و  خشــک  و  گــرم  اقلیمــی 

از  عبــارت  شــهرها  دســته  ایــن  عمــده ی  آالینده هــای 

ــا  ــاید و هایدروکاربن ه ــن اکس ــاید، نایروج ــن مونوکس کارب

اکســاید  نایروجــن  بــا  هایدروکاربن هــا  کــه  می باشــد 

موجــود در جــو در موجودیــت نــور خورشــید واکنــش نشــان 

داده و آالینده هــا ی ثانویــه ی زیان بــار و کشــنده  ماننــد؛ 

اوزون مــره، فــارم الدهایــد و پروکســی اکســیل نیــرات را 

می دهنــد. تشــکیل 

حــال پرســش اصلــی این جــا اســت کــه شــهر کابــل 

بــر نــوع آلودگــی هــوا  شــامل کــدام دســته از شــهرها 

تقســیم بندی شــده اســت؟ شــهر کابــل بــا توجــه بــه رشایــط 

ــرم و  ــتان گ ــک و تابس ــتان رسد، خش ــه زمس ــی ای ک اقلیم

خشــک و توپوگرافــی کوهــی کــه غالبــا جلــو تابــش آفتــاب و 

وزش بادهــارا می گیــرد، شــامل ایــن تقســیم بندی نشــده و 

شــهروندان کابلــی مــا بــا هــردو نــوع آلودگی هــا )بــا مــِه دود 

اکســیدی و مــِه دود اســیدی( دســت و پنجــه نــرم می کننــد.

ــی نشــان می دهــد کــه مدیریــت بحــران  ــه ی جهان تجرب

آلودگــی هــوا در هم چــو مناطــق حســاس کــه بــه  نــام 

منطقــه ی حفاظتــی خــاص یــاد می شــود، تابــع قواعــد 

ــع  ــی جام ــان عمل ــک پ ــد ی ــده و نیازمن ــژه ش ــی وی انتظام

کــه بتوانــد بحــران را بــه درســتی بــه وســیله ی نقشــه ی راه 

ــده و  ــای یادش ــار چالش ه ــد. در کن ــد، می باش ــیم کن ترس

ــف  ــت را مکل ــون اساســی کــه دول ــاده ی )15( قان ــد م تأکی

کــرده و در مــورد حفــظ و بهبــود محیــط زیســت تدابیــر الزم 

را اتخــاذ کنــد، بدبختانــه حکومــت افغانســتان بــه انــدازه ای 

ــه در  ــاخته ک ــگ س ــر رن ــی را پ ــی و امنیت ــات سیاس ماحظ

اثــر ایــن سیاســت های غلــط ماحظــات و نگرانی هــای 

شــده  قربانــی  زیســت محیطی  و  بهداشــتی  اجتامعــی، 

اســت.

دولتــی،  قانون شــکنی  بروکراســی،  اداری،  فســاد 

کم بــود کارشناســان، افزایــش روز افــزون جمعیــت و در پــی 

آن گســرش غیــر معیــاری شــهری، فقــر مالــی و فرهنگــی، 

ــازار از  ــاد ب ــت اقتص ــهری، حاکمی ــاخت های ش ــود زیرس نب

نــوع تعریف ناشــده، نبــود هامهنگــی بیــن اداره هــا، رضیــب 

تکاثــف نفــوس )نبــود تعــادل میــان ازدیــاد نفــوس و رضیــب 

انکشــاف اقتصــادی و فرهنگــی( کم بــود مناطــق ســبز، نبــود 

نهادهــای مدنــی ســبزنگر، بهره بــرداری ناپایــدار از منابــع و 

خشک ســالی های پی درپــی، کشــور را بــه  ســوی بحــران 

ــو؛ امــا درد کهنــه ســوق خواهــد داد. ن

ــوا  ــی ه ــت آلودگ ــا از باب ــه نگرانی ه ــن  هم ــود ای ــا وج ب

ــرره ی  ــت و مق ــط زیس ــون محی ــد قان ــل و تأکی ــهر کاب در ش

کاهــش و جلوگیــری از آلودگــی هــوا مبنــی بــر ارائــه ی 

محیــط  وضعیــت  چــرای  و  چــون  از  همه ســاله  گــزارش 

بدبختانــه  مســؤول،  اداره ی  توســط  افغانســتان  زیســتی 

هیــچ آمــاری بــروز شــده از چگونگــی کیفیــت هــوا، حتــا بــه 

ســطح شــهر کابــل وجــود نــدارد. یگانــه آمــاری  کــه اداره ی 

ملــی حفاظــت محیــط زیســت بــه همــکاری بانــک  انکشــاف 

آســیایی در رابطــه بــه چگونگــی کیفیــت هــوای شــهر کابــل، 

آن هــم ده ســال پیــش )13۸۶( خورشــیدی انجــام داده، 

ــر اســت: ــرار زی ق

کاربــن   مقــدار  تــن.   )173۶3( معلــق  ذرات  مقــدار 

ــاید  ــلفردای اکس ــدار س ــن. مق ــاید )۶50۸4۶( ت دای اکس

ــن.  ــاید )970۶۸( ت ــن مونوکس ــدار کارب ــن. مق )2434( ت

مقــدار نایروجــن اکســاید )1۶133( تــن کــه مجموعــا 

هــامن  در  تــن،  هــزار   )۸00( تقریبــا  آالینده هــا  میــزان 

ســال بــوده اســت کــه از نظــر بانــک انکشــاف آســیایی 

نایروجــن  معلــق،  ذرات  هم چــون  آلوده کننده هایــی 

ــه  ــا را ب ــرین نگرانی ه ــاید بیش ــلفر دای اکس ــاید و س اکس

بــار آورده اســت.

پــس از ارائــه ی ایــن گــزارش، وزارت صحــت عامــه ی 

بــدون  و  کارشناســانه  غیــر  شــتاب زده،  نیــز  افغانســتان 

ارائــه ی دالیــل علمــی و مســلکی، آمــار تلفــات انســانی 

برخواســته از آلودگی هــا را در شــهر کابــل بیشــر از 3000 

ــان  ــر بی ــزار نف ــر از 50 ه ــتان باالت ــر و در رسارس افغانس نف

ــی  ــتم مل ــک سیس ــود ی ــه نب ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــته اس داش

ــه  ــمی ب ــیمیایی و س ــواد ش ــر م ــایی تأثی ــور شناس ــه  منظ ب

ــامر  ــن ش ــت و م ــی نیس ــاری واقع ــن آم ــان، دادن چنی انس

تلفــات را بیشــر از آن می دانــم.

ــن  کــه چــرا، بانــک انکشــاف  ــه ای ــم ب نخســت می پردازی

آســیایی از بابــت آلوده کننده هایــی هم چــون؛ نایروجــن 

بیشــرین  معلــق  ذرات  و  اکســاید  ســلفردای  اکســاید، 

نگرانی هــا را ابــراز کــرده و چــه اثراتــی را بــاالی اکوسیســتم 

جــان دار و بی جــان به جــا می گــذارد؟ چــون نایروجــن 

اکســاید تحــت شــعاع آفتــاب و مرکبــات ثانویــه یک جــا 

ســلفر  می آورنــد.  به وجــود  را  اســید  نایریــک  شــده، 

بــا آکســیجن واکنــش نشــان داده و  دای آکســایِد جــو 

ســلفوریک اســید تولیــد می شــود کــه ســلفوریک اســید 

و نایریــک اســید عنــارص عمــده ی باران هــای اســیدی 

ــر  ــا ب ــن آالینده ه ــارو« ای ــه ی »فوم ــاس نظری ــه اس ــوده و ب ب

ــی  ــه التهاب ــر ب ــوده و منج ــر نب ــوران بی تأثی ــان ها و جان انس

ــف  ــدی و تکالی ــف جل ــی، تکالی ــش ها، موی رفتگ ــدن ش ش

چشــمی می شــود. ایــن آالینــده ی ســمی  کــه از قــدرت 

خورندگــی بلنــد برخــوردار اســت، قــادر بــه تخریــب آبــدات 

و  اثاثیــه  موتــر،  ســنگ فرش ها،  ســاختامنی،  تاریخــی، 

تجهیــزات می شــود. خطــرات جــدی باران هــای اســیدی 

بــاالی جنــگات و ســاحات ســبز پوششــی از زرد شــدن 

کنــار برگ هــا گرفتــه تــا ریــزش پیــش از وقــت برگ هــا، 

پایــان آمــدن مقاومــت درختــان و نهایــت باعــث خشــکیدن 

درختــان می شــود. خــاک نیــز از ایــن درد بــه کنــار منانــده 

ــاروری و در  ــزی، کاهــش در ب ــواد مغ و باعــث کاهــش در م

نهایــت منجــر بــه فرســایش زودهنــگام آن می شــود.

در  بــا هایدروکاربن هــا  اکســاید  نایروجــن  هم چنــان 

ــام اوزوِن  ــه  ن ــه را ب ــده ی ثانوی ــاب، آالین ــور آفت ــت ن موجودی

آالینــده ی  ایــن  و  داده  تشــکیل  )مــره(  تروپوســفیری 

از  انســان ها  بــرای  گوناگــون  امــراض  باعــث  خطرنــاک 

جملــه تکلیــف چشــم )کرکــت( صدمــه ی شــدید بــر جهــاز 

تنفســی، خنثــا شــدن مردهــا و در نهایــت رسطان هــا خواهد 

ــه  ــاالی کشــاورزی ب ــر منفــی اوزون تروپوســفیری ب شــد. اث

ــی از  ــیب های ناش ــرآورد آس ــاس ب ــه  اس ــه ب ــت ک ــدی اس  ح

ــاالت  ــاورزی ای ــش کش ــره رصف در بخ ــده ی م ــن آالین ای

متحــده ی امریــکا ســاالنه ده میلیــارد دالــر تخمیــن زده انــد.

ــه از  ــرون ک ــر از ده مایک ــق کوچک ت ــان ذرات معل هم چن

انســاج جهــاز تنفســی عبــور کــرده و مســتقیام وارد شــش ها 

شــده کــه از اثــر آن امــراض گوناگــون جهــاز تنفســی بــه  بــار 

ــا )ذرات  ــن ریزگرده ــب ای ــه در ترکی ــی  ک ــد. در صورت می آی

معلــق( مــواد ســمی و یــا شــیمیاوی پایــدار موجــود باشــد، 

ــر  ــه رسطان هــا خواهــد شــد. ذرات معلــق کوچک ت منجــر ب

ــودن، مســتقیام  ــه کوچــک ب ــا توجــه ب از )2،5( مایکــرون ب

ــار  ــه  ب داخــل خــون و اســتخوان شــده و رسطــان خــون را ب

مــی آورد.

ــگاه  ــان دانش ــات کارشناس ــاس تحقیق ــه اس ــان ب هم چن

شــکل  بــه   هــوا  در  معلــق  ذرات  آملــان  )دویس بــورگ( 

عامــل منفــی عمــل کــرده و باعــث بلنــد رفــن فشــار 

خــون شــده و بیشــر شــدن ذرات معلــق )ریزگردهــا( در 

ــن  ــه زمی ــتقیام ب ــاب مس ــعاع آفت ــرات ش ــود و اث ــا می ش فض

ــژه  ــه وی ــن D ب ــود ویتامی ــه کم ب ــا ب ــهروندان م ــده و ش نتابی

هورمون هــای D3 مواجــه خواهنــد شــد.

در  پوســت  طوالنی مــدت  گرفــن  قــرار  هم چنــان 

ــا زمینه ســاز پیــر  ــه ویــژه ریزگرده ــوا ب معــرض آلودگــی ه

ــث  ــت باع ــاب آن و در نهای ــت و الته ــگام پوس ــدن زودهن ش

می شــود. پوســتی  حساســیت های 

برآینــد پژوهش هــا توســط دانشــگاه واشــنگن نشــان گر 

ایــن ا ســت کــه مواجهــه بــا میــزان زیــاد نایروجــن اکســاید، 

ــه  روی  ــه و ب ــی انداخت ــی و عصب ــتم تنفس ــر سیس ــر ب تأثی

ــری  ــش دیگ ــت. پژوه ــذار اس ــان اثرگ ــواب انس ــت خ کیفی

نشــان می دهــد کــه نانــوذرات مقناطیســی کــه داخــل 

ذرات معلــِق آالینده هــای هــوا وجــود دارد، بــا بیامری هــای 

ــاط دارد. ــر ارتب ــر آلزایم نظی

امریکایــی  مجلــه ی  در  کــه  دیگــری  مطالعــه ی 

اپیدمیولــوژی بــه چــاپ رســیده، نیــز از آلودگی هــا بــه  

عنــوان یــک عامــل اختــال در غــده ی داخلــی عنــوان شــده 

اســت؛ بــر ایــن اســاس مواجهــه بــا مقادیــر زیــاد ذرات معلــق 

ــگام  ــان در هن ــد آن ــزان رش ــا می ــران، ب ــد دخ ــش از تول پی

بلــوغ مرتبــط بــوده و هم چنیــن مواجهــه بــا ســلفر دای 

اکســاید و نایروجــن دای اکســاید، پیــش از زمــان تولــد، بــر 

ــت. ــذار اس ــوغ اثرگ ــنین بل ــران در س ــد پ رش

خــود  پژوهش هــای  در  دانش منــدان  ایــن،  کنــار  در 

دریافتنــد کــه استنشــاق هــوای آلــوده بــه مــدت ســه هفتــه، 

موجــب کاهــش ســطح متابولیــزم بــدن و بــروز افزایــش وزن 

ــبق  ــر اس ــکار، وزی ــه ابت ــم معصوم ــان خان ــود. هم چن می ش

تلویزیونــی  یــک مصاحبــه ی  در  ایــران،  زیســت  محیــط 

خویــش بیــان داشــت کــه خســارات برخاســته از ریزگردهــا، 

رصف در بخــش صنعــت زنبورپــروری در ایــران تــا %50 

کاهــش در تولیــد عســل را نشــان می دهــد.

همــه می دانیــم کــه چرخــه ی آب از  انــرژی خورشــید 

ــه  ــد ک ــن می کن ــع آب را تأمی ــه ی مناب ــرد و کلی ــرو می گی نی

بــا زیــاد شــدن ذرات معلــق در فضــا، نظــام طبیعــی مختــل 

ــش  ــده 20% کاه ــام ش ــای انج ــه پژوهش ه ــر ب ــده و نظ ش

در بارندگی هــا یــک امــر متــداول می منایــد. کاهــش در 

ــک و  ــه خش ــک و نیم ــق خش ــژه در مناط ــه  وی ــا ب بارندگی ه

ــع  ــه مناب ــار را ب ــم داده فش ــه  ه ــت ب ــی دس ــرات اقلیم تأثی

پایــدار )آب، خــاک، هــوا( بیشــر کــرده کــه در نتیجــه 

رشایــط آب و هــوای شــهر مــا را در زمســتان رسدتــر و خشــک 

ــرد. ــد ک ــدل خواه ــی مب ــه بیابان ــر و نیم ــتان گرم ت و تابس

در کنــار ایــن همــه، خوشــه های خشــِم شــهر کابــل 

ــا  ــط اقلیمــی رسد، خشــک و ی کــه در فصــل رسمــا در رشای

ــون  ــای هم چ ــده، از آالینده ه ــع ش ــوب واق ــه مرط ــم نیم ه

ــب  ــوا ترکی ــت ه ــا رطوب ــق ب ــاید و ذرات معل ــلفردای اکس س

شــده و غبــار خاکســری رنــگ را بــه  نــام »مــِه دود« تشــکیل 

ــی از  ــه ی بعض ــای ثانوی ــواد آالینده ه ــن م ــه ای ــد ک می ده

ــور خورشــید را جــذب و  پرتوهــای فرعــی ســاطع شــده از ن

ــب  ــت موج ــه در نهای ــد ک ــر می گردان ــا ب ــه فض ــی را ب برخ

ــن  ــه زمی ــیدن آن ب ــا و نرس ــه فض ــید ب ــور خورش ــی ن بازتابش

شــده کــه در نتیجــه ی کاهــش بینایــی و کاهــش دمــا، 

شــهروندان کابــل نســبت بــه روســتاهای اطــراف شــهر حتــا 

تــا 30% اشــعه ی خورشــید را کم تــر دریافــت می کننــد 

ــه  ــاز ب ــور طبیعــی نی ــر ایــن رسمایــش و کاهــش ن کــه در اث

نــور مصنوعــی بیشــر از پیــش شــده و بــا ازدیــاد فشــار 

ــرق صــورت  ــور مصنوعــی پرچوی هــا در شــبکه ی ب ــاالی ن ب

گرفتــه و باعــث فشــار اقتصــادی بــاالی شــهروندان، بیشــر 

ــدن  ــر ش ــت بیش ــیلی و در نهای ــرژی فس ــرف ان ــدن م ش

آلودگی هــا خواهــد شــد.

یکــی دیگــر از خوشــه های خشــمی کــه از اثــر آلودگی هــا 

در روزهــای رسد زمســتان در شــهر کابــل بــا توجــه بــه 

توپوگرافــی شــهر رخ خواهــد داد؛ وارونگــی تابشــی اســت که 

ــژه در فصــل زمســتان کوه هــا  ــه  وی در نواحــی کوهســتانی ب

جلــو تابــش نــور آفتــاب و وزش بادهــا را می گیــرد یــک امــر 

متــداول اســت.

وارونگــی تابشــی، ســاعتی پیــش از غــروب خورشــید 

تشــکیل می شــود و تــا پایــان روز هــوای مجــاور ســطح 

زمیــن رسیع تــر از هــوای بــاالی آن رسد شــده و بدین ترتیــب 

هــوای گــرم بــاالی هــوای رسد در همســایگی زمیــن مســتقر 

ســبب  کــرده،  جلوگیــری  آالینده هــا  صعــود  از  و  شــده 

ــته  ــن انباش ــطح زمی ــاور س ــا در مج ــه آالینده ه ــود ک می ش

شــده و تهدید هــای جــدی و جربان ناپذیــر را بــاالی محیــط 

ــذارد. ــا گ ــه  ج ــان ب ــتم بی ج ــی و اکوسیس بیولوژیک

پرنــدگان نیــز از پدیــده ی شــوم آلودگی هــا در امــان 

بــا کوچیــدن  و  بــه  کوچیــدن می زننــد  و دســت  نبــوده 

پرنــدگان کــه در قســمت گرده افشــانی و القــاح گیاهــان 

ــره ی  ــی و زنجی ــام طبیع ــد، نظ ــازی می کنن ــم را ب ــش مه نق

ــوع  ــت شــدن تن ــار بی هوی ــل ســاخته در کن ــی را مخت غذای

ــه  ــادی را ب ــت اقتص ــارات هنگف ــا، خس ــهر م ــی ش بیولوژیک

 جــا می گــذارد.

بــا بیشــر شــدن ریزگــرد و یــا هــم مقــدار ســلفر بــه 

فضــای درختــان و گیاهــان از مجــاری تنفســی دچــار نــوع 

بیــامری »تــب گیاهــی« شــده کــه ایــن بیــامری در مرحلــه ی 

نخســت باعــث ریــزش برگ هــا در نهایــت مقاومــت درختــان 

ــر  ــدک تغیی ــا ان ــن آورده و ب ــی پایی ــر رسدی و گرم را در براب

ــده  ــان ش ــکیدن درخت ــث خش ــل، باع ــایر عوام ــوی و س ج

ــواع  ــش ان ــا، افزای ــش در آلودگی ه ــث افزای ــر باع ــن ام و ای

ــل  ــش پشــه ی انافی ــژه افزای ــه وی ــف حــرات مــره ب مختل

ــد فرســایش  ــا اســت، افزایــش رون کــه ناقــل بیــامری ماالری

ــر  ــی، بیش ــش بارندگ ــا، کاه ــر آب ه ــی بیش ــاک، آلودگ خ

شــدن آلودگــی آب، خــاک و هــوا و در کل یــک دایــره ی 

شــیطانی شــکل گرفتــه و باعــث مختــل شــدن عرضــه ی 

خدمــات رایــگان اکوسیســتم کــه در رسارس جهــان 33 

ــود. ــد؛ می ش ــن زده ان ــر تخمی ــون دال تریلی

ادامه دارد ...

)قســمت دوم ایــن نوشــته در شــامره 15۸ روز یک شــنبه 

22 جــدی روزنامــه ی صبــح کابــل بــه نــر می رســد.(

کاظم هامیون

استفاده از زغال سنگ، آغاز یک پایان
تحلیلیازوضعیتآلودگیهادرشهرکابل

قسمتاول
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ــوق  ــری حق ــی، ماس ــا اصول ــاره: زکری اش

دوره ی  عدلیــه  وزرات  در  حــاال  و  دارد 

ــد.  ــذاری را می خوان ــتاژ قانون گ ــی س آموزش

و  چالش هــا  مــورد  در  اصولــی  آقــای  بــا 

ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــت آوردهای قان دس

ایــم. کــرده  گفت وگــو 

ــی  ــون اساس ــورد قان ــه در م ــی ک ــتین ادعای ــل: نخس ــح کاب صب

ــون اساســی  ــوان قان ــه عن ــن اســت کــه آن چــه ب مطــرح می شــود، ای

حــاال نافــذ اســت بــا آن چــه در مجلــس بــزرگ مردمــی )لویــه جرگــه( 

ــورد  ــن م ــام در ای ــاوت دارد؛ ش ــم تف ــت، از ه ــیده اس ــب رس ــه تصوی ب

چــه می گوییــد؟

ــون اساســی در 14  ــه  جرگــه ی قان ــی کــه لوی ــی: زمان ــا اصول زکری

ــه ی  ــو یــک کمیت ــا شــش دل ــان می رســد، بعــد ت ــه پای جــدی 13۸2 ب

تصحیــح ایجــاد می شــود؛ ایــن کمیتــه در تاریــخ 10 دلــو برگــزار 

ــام  ــه ن ــی ب ــن در کتاب ــه م ــح ک ــه ی تصحی ــای کمیت ــود و اعض می ش

ــراد  ــن اف ــته ام. ای ــان را نوش ــای ش ــی« نام ه ــون اساس ــل کاران قان »جع

ــه  ــه، نعمت الل ــه جرگ ــس لوی ــددی، ریی ــه مج ــد از صبغت الل ــارت ان عب

ــن  ــه در م ــر ک ــن دیگ ــد ت ــر و چن ــاروق وردک، کاوون کاک ــهرانی، ف ش

مصوبــه ی لویــه  جرگــه ی قانــون اساســی کاهــش و افزایــش را می آورنــد. 

ــه جرگــه  ــه ی لوی ــی نداشــته اســت؛ فیصل ــای قانون اجــراآت آن هــا مبن

نبــوده اســت کــه این هــا بایــد چنیــن کننــد و نــه هــم از ســوی رییــس 

ــود.  ــه آن هــا ســپرده شــده ب دولــت انتقالــی ایــن صاحیــت ب

اعضایــی کــه در  لویــه  جرگــه ی قانــون اساســی بــوده انــد، اعضــای 

ــه ی تســوید و  تدقیــق و رس انجــام کمیســیون مســتقل حقــوق  کمیت

بــر کــه ناظــر رونــد تصویــب قانــون اساســی بــود، گزارش هــا و 

ــزار  ــر گ ــربی ای را ب ــت های خ ــد و نشس ــر کردن ــی را منت مقاله های

کردنــد و بــه مــردم رســاندند کــه مصوبــه ی لویه جرگــه بــه وســیله 

ــرای  ــت ب ــا در حقیق ــت. این ه ــه اس ــر یافت ــح تغیی ــه ی تصحیی کمیت

ــام  ــود را انج ــهروندی خ ــالت ش ــد و رس ــراض کردن ــت اع ــام حج امت

ــی  ــون اساس ــن قان ــمت هایی از م ــدام قس ــه ک ــن ک ــا ای ــد؛ ام دادن

تغییــر کــرده اســت، شــام می توانیــد بــه خطبــه ای کــه پیــش از 

ــای  ــر از 52 ج ــاده ی 1۶2 در بیش ــا م ــد ت ــگاه کنی ــت ن ــه اس مقدم

تفــاوت شــکلی و ماهیتــی آورده انــد و متأســفانه تــا کنــون هــامن 

قانــون اساســی دســت خورده بــاالی مــا تطبیــق می شــود.

صبــح کابــل: ایــن تفاوت هــا بیشــر در کــدام بخش هــا بــوده 

اســت؛ بخــش حقــوق اساســی شــهروندان و یــا ســاختار نظام سیاســی؟

زکریــا اصولــی: هــم در بخــش حقــوق شــهروندی و هــم در بخــش 

ســاختار نظــام سیاســی.

بحــث مصطلحــات ملــی را کــه در مــاده ی 1۶ قانــون اساســی 

ــت.  ــته اس ــود نداش ــه وج ــه جرگ ــه ی لوی ــن مصوب ــت؛ در م ــده اس آم

ــون  ــق قان ــر تطبی ــارت ب ــیون نظ ــاده ی 157 کمیس ــور در م همین ط

اساســی را پیش بینــی می کنــد کــه اعضــای ایــن کمیســیون از ســوی 

رییس جمهــور تعییــن می شــود؛ امــا کمیســیون تصحیــح در آن ایــزاد 

بــه وجــود آورده و گفتــه اســت بــه تأییــد ولســی جرگــه. متأســفانه امروز 

از شــانزدهمین ســال روز قانــون اساســی کســانی تجلیــل می کننــد که 

خــود در جعــل، تحریــف و تطبیــق قانــون اساســی نقــش ســازنده ای 

ــور،  ــتان کل کش ــدی، دادس ــد حمی ــه، فری ــه ی منون ــه گون ــد؛ ب دارن

عضــو هیــأت نظــارت از رونــد تصویــب قانــون اساســی در لویــه جرگــه 

اســت؛ امــا هیــچ وقتــی صــدای خــود را نســبت بــه تحریف هایــی 

ــی  ــت. در حال ــرده اس ــد نک ــده بلن ــه آم ــه  جرگ ــه ی لوی ــه در مصوب ک

ــایر  ــد و س ــاد می کن ــأله انتق ــن مس ــر از ای ــوق ب ــیون حق ــه کمیس ک

کمیشــرانی کــه گزارش هــای خــود را می آورنــد، آقــای فریــد حمیــدی 

ــو دادگاه  ــوی، عض ــک کام ــد. عبداملل ــامن می کن ــأله را کت ــن مس ای

ــح  ــه ی تصحی ــی در کمیت ــون اساس ــل قان ــتان، در جع ــی افغانس عال

نقــش دارد و همیــن طــور آقــای رسور دانــش و ســایر شــخصیت هایی 

کــه زنــده اســتند و از آن میــان تنهــا صبغت اللــه مجــددی مــرده اســت؛ 

ــه میــان آوردنــد. در مــن قانــون اساســی، کاهــش و افزایــش را ب

صبــح کابــل: ایــن کاهــش و افزایــش کــه در مــن مصوبــه ی لویــه 

جرگــه ایجــاد شــده بــه لحــاظ حقوقــی، آیــا باعــث بهــر شــدن قانــون 

اساســی شــده اســت یــا بــه آن آســیب زده اســت؟

زکریــا اصولــی: وقتــی مــا می گوییــم کــه مصطلحــات ملــی اضافــه 

ــه ای  ــه منازع ــه چ ــد ک ــی آگاه می بینی ــث جوان ــام منحی ــود، ش می ش

ــد  ــان دری منی توانی ــه زب ــان آورده اســت؛ شــام ب ــه می ــه ب را در جامع

بگوییــد دانشــگاه و مــن بــه زبــان پشــتو منی توانــم پوهنتــون بگویــم. 

آن چــه را کــه می آورنــد، بــه مــاده ی 1۶ قانــون اساســی اســتناد 

می کننــد. در حقیقــت آن جعــل شــده اســت و جــای تأســف کــه 

دادگاه عالــی افغانســتان ایــن مــاده ی جعلــی را تفســیر کــرده اســت 

و از ســویی هــم مــردم می داننــد کــه ایــن مــاده جعلــی اســت و ایــن 

جعــل در حقیقــت اســتبدادی اســت کــه توســط قانــون و نهادهــا 

ــود. ــل می ش ــردم تحمی ــاالی م ب

 اعضــای دادگاه عالــی افغانســتان در جعــل قانــون اساســی، 

تحریــف، سانســور قوانیــن و مصوبه  هــای پارملــان نقــش دارنــد و 

همین طــور در تطبیــق قانــون اساســی بــر اتبــاع؛ از حیــث منونــه 

ایــن دادگاه مــاده ی ۸3 را تحریــف کــرده اســت. 34 نفــر از اعضــای 

مجلــس ســنا را بــه اســاس متحداملــال بــه پارملــان می فرســتد 

ــی  ــت. دادگاه عال ــی اس ــون اساس ــف قان ــت تحری ــن در حقیق ــه ای ک

افغانســتان حــق نــدارد کــه قانــون اساســی را تفســیر و تحریــف کنــد 

و مناینــده بــه پارملــان بفرســتد. مگــر حاکمیــت از آن مــردم نیســت و 

ــه همیــن  مــردم حــق ندارنــد مناینده هــای خــود را انتخــاب کننــد؟ ب

دلیــل اســت کــه ثلــث اعضــای مجلــس ســنا خــاف قانــون اساســی 

اســت و هــر گونــه مصوبــه ی مجلــس ســنا بــه دلیــل نبــود یــک ثلــث 

ــت. ــون اس ــاف قان ــا، خ ــی اعض قانون

ــده  ــون اساســی آم ــه ی قان ــی مقدم ــل: در بخــش پایان صبــح کاب

اســت؛ ایــن قانــون اساســی را مطابــق بــا واقعیت هــای تاریخــی، 

فرهنگــی و اجتامعــی کشــور و مقتضیــات عــر، تصویــب کردیــم. از 

دیــد شــام آیــا واقعــا در تدویــن قانــون اساســی همــه ی ایــن مــوارد در 

نظــر گرفتــه شــده اســت؟

ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــب قان ــان تصوی ــی:  در زم ــا اصول زکری

ــیون  ــای کمیس ــه اعض ــن ک ــت ای ــت؛ نخس ــود داش ــکال وج ــه اش س

تســوید و تدقیــق کــه 35 نفــر بودنــد، حکومتــی بودنــد و در رأس 

ــطح  ــود. دوم؛ س ــهرانی ب ــای ش ــور، آق ــاون رییس جمه ــا مع ــن اعض ای

آگاهــی مــردم نســبت بــه رســانه های تصویــری، صوتــی و چاپــی 

ــه ی اساســی در  ــردم از مســوده آگاهــی نداشــتند و نکت ــود و م کــم ب

قانــون اساســی، تحریــف نســبت بــه خواســت های مــردم بــود. مــردم 

خواهــان نظــام متفــاوت بودنــد و این هــا آرای مــردم نســبت بــه تغییــر 

ــی  ــام پارملان ــتار نظ ــت خواس ــت والی ــد. هش ــف کردن ــام را تحری نظ

بــود؛ امــا رسانجــام نظــام ریاســتی بــه دلیــل نبــود همیــن گزینه هــای 

ــی  ــه ی مدن ــود جامع ــال، نب ــزاب فع ــی، اح ــانه های چاپ ــی، رس مردم

ــه  ــی ب ــون اساس ــده،  قان ــی ش ــی نهای ــی و درون ــران بین امللل و ناظ

دور از اقتضــای زمانــی آن تصویــب شــد. در حقیقــت اقتضاهــای 

زمانــی بــا سیاســت واحــد تقنینــی مــا هیــچ زمــان هم خوانــی نداشــته 

ــون  ــم، قان ــرار می کن ــواره تک ــه هم ــت ک ــل اس ــامن دلی ــه ه ــت؛ ب اس

ــون اساســی در  ــت دارد؛ در بیشــر جاهــا قان ــا چهــار حال اساســی م

ــا را  ــا صاحیت ه ــر جاه ــت، در بیش ــته اس ــش داش ــی نق ــاق قوم نف

ــر  ــرام و تک ــد اح ــا رون ــر جاه ــت و در بیش ــاخته اس ــاری س انحص

قومــی را در نظــر نگرفتــه اســت؛ در حالــی کــه بــه اســاس حکــم ایــن 

قانــون، شــهروندان کشــور اوزبیــک، هــزاره براهــوی و....اســتند؛ امــا 

بــه صــورت یــک نواخــت همــه را افغــان پنداشــن، می توانــد تروریــزم 

قومــی را ترویــج کنــد. دیگــر ایــن کــه صاحیت هــای بی حــد و حــر 

ــه  ــت را ب ــه 21 صاحی ــی ک ــت. زمان ــپردن اس ــور س ــه رییس جمه را ب

ــا  ــت. این ه ــاه اس ــت ش ــر در حقیق ــد، او دیگ ــور می دهی رییس جمه

ــون اساســی مــا چــه در زمــان تســوید،  همــه نشــان می دهــد کــه قان

تصویــب و توشــیح، هیــچ گاه بــه اســاس خواســت زمــان نبــوده اســت.

صبــح کابــل: از دیــد شــام مســأله ی رعایــت منشــور ملــل  متحــد 

ــش  ــاده ی ش ــه در م ــر ک ــوق  ب ــی حق ــه ی جهان ــه اعامی ــرام ب و اح

ــت،  ــده اس ــده ش ــت آن خوان ــه رعای ــف ب ــت مکل ــی دول ــون اساس قان

چقــدر می توانــد در تناقــض بــا اصــل پیــروی از اســام کــه در مــاده ی 

ســه آمــده اســت قــرار بگیــرد؟

ــون اساســی در حقیقــت خــط  ــاده ی ســوم قان ــی: م ــا اصول زکری

رسخ اســت؛ هیــچ قانونــی منی توانــد خــاف باورهــای اســامی وضــع 

ــناد  ــا اس ــه م ــت ک ــه اس ــون گفت ــن قان ــر در م ــوی دیگ ــود. از س ش

بین املللــی، اعامیــه و کنوانســیون هایی را کــه افغانســتان بــه آن 

عالــی  دادگاه  متأســفانه  رعایــت می کنیــم.  اســت،  ملحــق شــده 

ــون  ــت قان ــاده ی هف ــون«، م ــیر قان ــوِن »تفس ــود قان ــتان در نب افغانس

ــت  ــا رعای ــه م ــد ک ــرده و می گوی ــیر ک ــت را تفس ــی رعای ــی یعن اساس

ــه  ــتان ب ــه افغانس ــم ک ــزی را می دانی ــی چی ــون اساس ــاس قان ــر اس ب

ــا  ــد. م ــرده باش ــب ک ــتان آن را تصوی ــد و افغانس ــده باش ــق ش آن ملح

ــه دو اعامیــه ی  ــا شــاید چندمیــن کشــوری اســتیم کــه ب نخســتین ی

ــی  ــه ی جهان ــم؛ نخســت اعامی ــی حقــوق بــر ملحــق شــده ای جهان

حقــوق بــر مصوبــه ی 1949 و همین طــور اعامیــه ی جهانــی حقــوق 

ــم. در  ــچ کــدام را رعایــت منی کنی ــا هی بــر کشــورهای اســامی؛ ام

ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــون اساس ــود قان ــن خ ــاد در م ــم تض ــت ه حقیق

ــم  ــدارد و ه ــود ن ــان وج ــان ش ــازش می ــل و س ــتی، تعام ــه ی آش رابط

ــه  ــد ک ــی را می بینی ــناد بین امللل ــر اس ــام کم ت ــا. ش ــل نهاده در عم

پارملــان افغانســتان آن را بــه تصویــب رســانده باشــد؛ امــا بــه بیشــر 

اســناد بین املللــی مثــل اعامیــه ی جهانــی حقــوق بــر، میثــاق 

بین املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی، میثــاق بین املللــی حقــوق 

اقتصــادی و اجتامعــی و دو پروتوکــول ضمیمــه ی آن ملحــق شــده 

اســت؛ امــا در عمــل ایــن اســناد کم تــر رعایــت می شــود و می گوینــد 

ــد. ــازه منی ده ــا اج ــه م ــی ب ــون اساس ــوم قان ــاده ی س ــه م ک

صبــح کابــل: مــوادی کــه در قانــون اساســی چــه در فصــل دولــت 

و چــه در بخــش حقــوق اساســی و مکلفیت هــای اتبــاع آمــده اســت؛ 

ــده اســت. مثــا در مــاده ی 22  ــوز مثــل شــعار باقــی مان ــا هن چــرا ت

آمــده اســت کــه هــر گونــه تبعیــض و امتیــاز میــان اتبــاع افغانســتان 

ــون  ــر قان ــرد در براب ــم از زن و م ــتان اع ــاع افغانس ــت، اتب ــوع اس ممن

دارای حقــوق و وجایــب مســاوی می باشــند؛ امــا در حقیقــت ایــن 

ــه نبــوده اســت؟ گون

زکریــا اصولــی: مــن مــواد قانــون خــود تبعیض آمیــز اســت. 

ــهروندان  ــه ی ش ــه هم ــد ک ــاده ی 22 می گویی ــو در م ــک س ــام از ی ش

ــود  ــهروندان از خ ــن ش ــتند؛ ای ــاوی اس ــوق مس ــتان دارای حق افغانس

ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــاوت دارن ــای متف ــار و ارزش ه ــان، تب ــگ، زب فرهن

همــه ی ایــن ارزش هــا را بــاز هــم نادیــده می گیریــد و می گوییــد 

همــه ی شــان افغــان اســتند و از ســوی دیگــر می گویید که شــهروندان 

حــق دارنــد بــا زبــان خــود حــرف بزننــد؛ امــا رسود  ملــی بــه زبــان پشــتو 

اســت. ماده هــا در تقابــل اســتند و منی تواننــد یک پارچگــی را بــه 

میــان بیاورنــد. شــام حــق داریــد بــه پشــتو یــا فارســی حــرف بزنیــد؛ 

ــد؛  ــان پشــتو حــرف بزنن ــه زب ــد کــه ب ــد همــه را بگویی ــا حــق نداری ام

ایــن می توانــد نفــی حقــوق شــهروندی باشــد؛ امــا زمانــی کــه دولــت 

ــا از دوره ی  ــه م ــن ک ــه ای ــردد ب ــر می گ ــد، ب ــل می کن ــعار گونه عم ش

ــا  ــای ســه قــوای اساســی ب ــر مبن ــت ب ــود دول ــا کنــون در نب انتقــال ت

رویکــرد قانونــی بــوده ایــم. اجــراآت قــوه ی قضائیــه و پارملــان خــاف 

قانــون اساســی بــوده اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه ثلــث اعضــای مجلــس 

ــدت  ــت وح ــوند. حکوم ــتاده می ش ــنا فرس ــه س ــون ب ــاف قان ــنا خ س

 ملــی خــاف قانــون اســت. در همیــن لحظــه ای کــه رییــس حکومــت 

وحــدت ملــی از شــانزدهمین ســال روز قانــون اساســی حــرف می زنــد؛ 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــزا ص ــود ج ــاس از ک ــارد اخت ــچ میلی ــش از پن بی

ــر مبنــای قانــون نبــوده  هیــچ زمــان مرجــع اصلــی صــدور حکمــش ب

ــر  ــن اســت، کمســیون نظــارت ب ــزد م ــه ن ــا در گزارشــی ک اســت؛ حت

تطبیــق قانــون اساســی پیشــنهاد کــرده اســت کــه در مــواردی خیانــت 

ملــی در رأس حکومــت وجــود دارد؛ ســه مــوردی کــه می توانــد مــورد 

پی گــرد قانونــی قــرار بگیــرد، مثــل جنایــت ضــد بــری، خیانــت  ملــی 

ــا روش رســیدگی  ــد؛ ام ــت اســت کــه این هــا مرتکــب شــده ان و جنای

ــق اســت. ــده و مغل ــون اساســی بســیار پیچی ــه جــرم این هــا در قان ب

صبــح کابــل: بــا ایــن همــه امــا زمانــی کــه رییس جمهــور مرتکــب 

ــه آن  ــد رســیدگی ب جرایمــی کــه شــام اشــاره می کنیــد می شــود، رون

ــدگان  ــس مناین ــه مجل ــت آن را ب ــده و صاحی ــی آم ــون اساس در قان

ســپرده اســت. چــه چیــزی باعــث شــده اســت کــه پارملــان افغانســتان 

ایــن اهلیــت را پیــدا نکنــد تــا از حــق قانونــی خــود بهــره بــرده و 

ــه  ــود 91 ب ــی آن از ک ــای میلیون ــل دزدی ه ــه دلی ــور را ب رییس جمه

دادگاه بکشــاند؟

زکریــا اصولــی: بحــث اختــاس بودجــه ی ملــی اســت؛ ایــن 

اختــاس صــورت گرفتــه و هیــچ کســی پاســخ گو نیســت؛ بــا ایــن کــه 

ــور  ــرم رییس جمه ــکاب ج ــه ارت ــیدگی ب ــزم رس ــاده ی ۶9 مکانی در م

تریــح شــده و از صاحیــت ویــژه ی شــورای ملــی اســت؛ امــا ایــن کــه 

ــد از  چــرا شــورای  ملــی صاحیت هــای خــود را اعــامل منی کنــد، بای

خــود شــان پرســیده شــود.

صبــح کابــل: قانــون اساســی افغانســتان بــه لحــاظ حقوقــی تــا چــه 

انــدازه توانســته اســت پیشــتیبان حقــوق بری شــهروندان باشــد؟

زکریــا اصولــی: ایــن مــن دو کار را در امــور بــری کــرده اســت. 

ــرره ی  ــر اســت و دوم مق ــوق ب یکــی ایجــاد کمیســیون مســتقل حق

ــردم  ــون م ــت؛ چ ــته اس ــل نتوانس ــا در عم ــر؛ ام ــوق ب ــت از حق رعای

می بیننــد،  را  نهاد هــا  و  می کننــد  مراجعــه  مــن  بــه  کــه  زمانــی 

می شــوند. بی بــاور 

صبــح کابــل: از دیــد شــام قانــون اساســی چــه انــدازه پشــتیبان 

اجرایــی دارد؛ زمانــی کــه دولــت مکلفیت هــای خــود را کــه در فصــل 

دولــت و فصــل حقــوق اساســی و مکلفیت هــای شــهروندان آمــده 

ــا نهــادی وجــود دارد کــه از اجــرا نشــدن  اســت، انجــام منی دهــد، آی

ایــن مــواد از دولــت بازپرســی کنــد؟

زکریــا اصولــی: مــا نهــادی بــرای بازپرســی نســبت بــه ایــن مســأله 

نداریم.

ــه  ــه نهــادی نیســت کــه ب ــاز ب ــا نی ــن همــه آی ــا ای ــل: ب صبــح کاب

اســاس مــن قانونــی بــه وجــود بیایــد و در صــورت اجــرا نکــردن 

مکلفیت هــای قانونــی، دولــت را مــورد بازپــرس قــرار دهــد؟

زکریــا اصولــی: در هنــگام تســوید، تدقیــق و تصویــب قانــون 

امــا  قانــون  اساســی داشــتیم؛  نــام دادگاه   بــه  نهــادی  اساســی، 

متأســفانه بــه اســاس روایــت آقــای محســنی کــه در کتــاب لویــه 

جرگــه ی قانــون اساســی خــود می نویســد؛ متنــی کــه مــا بــرای 

تصویــب فرســتاده بودیــم و تصویــب هــم شــد؛ شــبیخون زده شــد. در 

قانــون اساســی دادگاه در نظــر گرفتــه بودیــم کــه زمانــی افــراد مــن 

قانــون اساســی را تطبیــق منی کننــد، در دادگاه قانــون اساســی مــورد 

بازپــرس قــرار بگیرنــد کــه متأســفانه ایــن مــاده را برداشــته و جــای آن 

کمیســیون نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی را آورده انــد. متأســفانه 

ایــن کمیســیون جــز دنبــال بلنــد رفــن امتیازهــا و معاش هــای  شــان 

ــت. ــرده اس ــری نک کار دیگ

ــور  ــی کش ــام سیاس ــوی نظ ــه نح ــی ب ــون اساس ــل: قان ــح کاب صب

ــه  ــان چ ــود پارمل ــال وج ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــرده اس ــی ک ــتی معرف را ریاس

مفهومــی دارد؟

زکریــا اصولــی: نظــام مــا ریاســتی مطلــق نیســت؛ نظــام مــا 

نیمه ریاســتی اســت؛ دلیــل آن هــم ســپردن اســتعفای رییس جمهــور 

ــردم  ــام پارملــان کــه از م ــه ن ــا از نهــادی ب ــا م ــه پارملــان اســت؛ ام ب

منایندگــی می کنــد توقــع ایــن را داریــم کــه نســبت بــه کاهــش 

پارملــان  اگــر  کنــد.  نفــوذ  اعــامل  رییس جمهــور  صاحیت هــای 

اعــامل نفــوذ کنــد، قــوه ی قضائیــه و اجرائیــه رس جایــش می نشــیند. 

اگــر 21 صاحیــت بــه رییس جمهــور داده شــده؛ پاســخ ایــن 21 

صاحیــت را بــه شــورای  ملــی داده اســت. پارملــان می توانــد وزیــران 

انفعــال  قــرار دهــد. متأســفانه  بازپــرس  مــورد  را  و رییس جمهــور 

ــود. ــدل ش ــه ب ــاهی  مطلق ــه ش ــا ب ــام م ــه نظ ــده ک ــث ش ــان باع پارمل

صبــح کابــل: اصــل تــوازن و اســتقال قــوا کــه امــروزه مهم تریــن 

مبحــث در حقــوق اساســی اســت بــا صاحیت هایــی کــه بــرای 

و  ســنا  مجلــس  اعضــای  ســوم  یــک  تعییــن  در  رییس جمهــور 

همین طــور اعضــا و رییــس دادگاه عالــی در قانــون اساســی داده 

شــده؛ آیــا تعــارض قــوا بــه میــان منی آیــد و اصــل اســتقال قــوا زیــر 

منی شــود؟ پــا 

اساســی  قانــون  مــن  در  کــه  ویژگــی  یــک  اصولــی:  زکریــا 

افغانســتان اســت؛ تعــارض و تقابــل در قــوا اســت. 34 نفــر از اعضــای 

ــا  ــور اعض ــد و همین ط ــن می کن ــور تعیی ــنا را رییس جمه ــس س مجل

ــتان  ــه ی افغانس ــوه ی قضائی ــت ق ــی را. در حقیق ــس دادگاه عال و ریی

ــد  ــه بخواه ــوه ی اجرائی ــه را ق ــر آن چ ــت؛ ه ــه اس ــوه ی اجرائی ــزو ق ج

قــوه ی قضائیــه تطبیــق می کنــد کــه در عمــل هــم دیــده ایــم. زمانــی 

ــه  ــل ب ــد تقاب ــته، باش ــرار داش ــور ق ــوا رییس جمه ــه ق ــه در رأس س ک

میــان می آیــد.

ــای  ــت صاحیت ه ــور در حقیق ــای رییس جمه ــش صاحیت ه افزای

دو قــوه ی دیگــر را می توانــد محــدود کنــد. این مشــکل در من و ســاختار 

حقوقــی و در تعریــف از نظــام حقــوق اساســی افغانســتان اســت.

صبــح کابــل: نداشــن اســتقال قــوه ی قضائیــه چــه انــدازه 

ببنــدد؟ را  قانــون  بــه حاکمیــت  راه رســیدن  می توانــد 

ــته های  ــا و داش ــاس یافته ه ــر اس ــب. ب ــه مرات ــی: ب ــا اصول زکری

مــن، بــه گونــه ی عینــی مــا چیــزی بــه نــام قــوه ی قضائیــه ی مســتقل 

ــه  ــم، ن ــدور حک ــه در ص ــتخدام، ن ــه در اس ــه ن ــوه ی قضائی ــم. ق نداری

در مبنــای قــرار خــود، نــه در ســاختار و تشــکیات خــود و نــه در 

تعیینــات خــود، حتــا در متویــل و طــی مراحــل اســناد تقنینــی خــود، 

مســتقل نیســت. زمانــی کــه ایــن نهــاد مســتقل نباشــد و بــه اســاس 

ســفارش های نهاد هــا عمــل کنــد، مــردم نســبت بــه حاکمیــت قانــون 

و رعایــت حقــوق شــهروندی  شــان بی بــاور می شــوند و همین طــور بــه 

دست رســی  شــان بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی و دیگــر مــواردی کــه 

مربــوط بــه حقــوق بــری شــهروندان اســت. 

مجلــس  در  مــردم  یافــن  راه  بــرای  کــه  ایــن  کابــل:  صبــح 

مناینــدگان و مجلــس ســنا؛ درجــه ی تحصیلــی قیــد نشــده اســت؛ تــا 

چــه انــدازه می توانــد باعــث اُفــت کیفــی پارملــان شــده و باعــث شــود 

ــد؟ ــان نباش ــر پارمل ــتان دیگ ــان افغانس ــه پارمل ک

زکریــا اصولــی: قانــون اساســی نســبت بــه انتخــاب اعضــای 

را  افــراد  و تخصــص  پارملــان، ســواد زدایی کــرده، ســطح دانــش 

ــط  ــه رشای ــت ک ــه اس ــی پرداخت ــه چیزهای ــت و ب ــه اس ــر نگرفت در نظ

ــت  ــی دارد؛ نخس ــد اساس ــه پیام ــن، س ــد. ای ــا منی کن ــی اقتض کنون

ایــن کــه قوانیــن مــا ناقــص تصویــب می شــود؛ دوم افــرادی کــه واجــد 

ــه  ــن ک ــوم ای ــد و س ــدا می کنن ــان راه پی ــه پارمل ــتند، ب ــط نیس رشای

ــش  ــت کاه ــای حکوم ــه کارکرده ــبت ب ــان نس ــی ش ــت نظارت صاحی

پیــدا می کنــد؛ چــون این هــا بــه دلیــل نداشــن فهــم حقوقــی و فهــم 

تخصصــی حــوزه ای، منی داننــد چــه کار کننــد. مشــکل مــا امــروز در 

ــن اســت. ــی همی شــورای مل

صبــح کابــل: مهم تریــن خاهایــی کــه در قانــون اساســی کنونــی 

وجــود دارد و باعــث شــده اســت کــه جامعــه نتوانــد بــه رفــاه برســد و 

ــا کــم از کــم از ایــن حالــت اســف بار خــود را بیــرون بکشــد، کــدام  ی

هــا انــد؟

زکریــا اصولــی: پنــج مــورد در قانــون اساســی بایــد اصــاح شــود. 

ــش  ــد کاه ــور بای ــای رییس جمه ــاختاری: صاحیت ه ــث س 1؛ از حی

ــا از تطبیــق  پیــدا کنــد. 2؛ از حیــث نظارتــی: نهــادی ایجــاد شــود ت

قانــون اساســی در افغانســتان نظــارت و حامیــت کنــد. 3؛ بحــث 

هویتــی و تبــاری: بــرای هــر هویــت بایــد احــرام گذاشــته شــود. 

تکــر و تعــدد هویت هــا باعــث تحکیــم مــا می شــود. پــس از ایــن بــه 

ــان  ــرادر افغ ــه هــامن ب ــا ب ــی کــه م ــه نشــود در حال ــان گفت همــه افغ

ــی  ــه ی تحصیل ــخ گویی: درج ــث پاس ــم. 4؛ در بح ــرام داری ــود اح خ

ــر  ــد در نظ ــدا می کنن ــان راه پی ــه پارمل ــه ب ــانی ک ــورد کس ــد در م بای

گرفتــه شــود تــا مــا بــار دیگــر بــا چنیــن مشــکل هایی روبــه رو نشــویم. 

ــیر  ــورد تفس ــی در م ــد صاحیت های ــه: بای ــوه ی قضائی ــورد ق 5؛ در م

ــی در نظــر  ــت قضای ــگام عدال ــوارد دیگــری کــه در هن ــه م و نســبت ب

ــرو  ــز را در قلم ــه چی ــه هم ــن ک ــه ای ــود؛ ن ــد ش ــود، مقی ــه می ش گرفت

خــود ببینــد.

صبــح کابــل: ایــن کــه یــک ســوم اعضــای مجلــس ســنا را 

ــه در رأس  ــخصی ک ــور ش ــد و همین ط ــاب می کن ــور انتخ رییس جمه

ــرای پنــچ ســال رس جایــش می مانــد؛  مجلــس ســنا قــرار می گیــرد، ب

ــن  ــت ای ــور ریاس ــی رییس جمه ــرد انتصاب ــد ف ــه بای ــا ک ــن معن ــه ای ب

ــتقال  ــد اس ــدازه می توان ــه ان ــن چ ــاورد؛ ای ــت بی ــه دس ــس را ب مجل

قــوه ی مقننــه را بی معنــا کنــد؟

زکریــا اصولــی: نکتــه ی خوبــی را اشــاره کردیــد؛ هامن گونــه کــه 

رییــس قــوه ی قضائیــه را رییس جمهــور تعییــن می کنــد، رییــس 

مجلــس ســنا را نیــز تعیــن می کنــد. در حقیقــت مجلــس ســنای 

ــس  ــک مجل ــا ی ــت. م ــت اس ــه حکوم ــوط ب ــعبه ای مرب ــتان، ش افغانس

داریــم آن هــم مجلــس مناینــدگان اســت. مجلــس ســنا، هــم از حیــث 

ــت.  ــت اس ــزو حکوم ــخ گویی ج ــا و پاس ــث اعض ــم از حی ــاختار و ه س

ــوی  ــه نح ــادی ب ــوارد زی ــنا در م ــس س ــه مجل ــم ک ــا می بینی ــا م عم

ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــم می کنن ــت حک ــود حکوم ــه س ــن ب ــب قوانی در تصوی

ــه ســود مــردم.  ب

از تمجید تا نقد و اصالح

شانزده سال است که قانون اساسی جعلی تطبیق می شود
اجراآتقوهیقضاییهوپارملانخالفقانوناساسیاست

زکریا اصولی )حقوق دان(
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خانواده6

بــه  مربــوط  تحقيقــات  بــه  توجــه  بــا 

بيشــرى  تــرس  زنــان  جرائــم،  قربانيــان 

نســبت بــه مــردان از احتــامل قربــاىن شــدن 

مــورد  در  تحقيقــات  ايــن  بيشــر  دارنــد. 

ــن  ــا و اماك ــه در محيط ه ــت ك ــى اس جرامئ

عمومــى صــورت گرفتــه اســت كــه مــردان 

حضــور بيشــرى نســبت بــه زنــان دارنــد 

و منايان گــر قربــاىن شــدن در محيط هــاى خانگــى نيســتند. 

شــيوه ی  خانگــى  غــر  محيط هــاى  در  زنــان  شــدن  قربــاىن 

زندگــى آنــان را تحــت تأثــر قــرار داده و در صــدد اجتنــاب از 

ــرس  ــوند. ت ــاىن ش ــت قرب ــن اس ــه ممك ــتند ك ــى اس موقعيت هاي

آنــان ممكــن اســت در اثــر عوامــل عينــى ماننــد شــب هنگام 

بــرون از خانــه بــودن و يــا در اثــر عوامــل ذهنــى ماننــد احســاس 

ناامنــى باشــد. طبــق نتايــج مطالعــات، بزرگ تريــن مــوارد جرائــم 

ــوء  ــا س ــگارى( ي ــى )هرزه ن ــر خانگ ــاى غ ــان در محيط ه ــه زن علي

ــان  ــان در فــروش كاال، اســتفاده از زيبايــى زن اســتفاده از بــدن زن

در  زنــان  از  اســتفاده  بهداشــتى،  و  آرايــى  لــوازم  فــروش  در 

پس زمینــه ی آهنگ هــا، تجــاوز بــه عنــف و نگــه دارى زنــان بــه 

همــراه نــوزادان شــان در زندان هــا اســت.

زنــان  آن  وســيله ی  بــه  كــه  اســت  پديــده اى  هرزه نــگارى 

طعمه هــاى جنــى توليدكننــدگان كاالهايــى نظــر پوشــاك و 

ــتند.  ــا اس ــن كااله ــدگان اي ــى و مرف كنن ــى و آراي ــوازم تزئين ل

ــيله اى  ــوان وس ــه عن ــان ب ــى زن ــت و زيباي ــگارى از لطاف در هرزه ن

روزنامه هــا،  ديــدارى،  رســانه هاى  در  تجــارى  تبليغــات  بــراى 

مجله هــا و بعضــا در اماكــن عمومــى ســوء اســتفاده مى شــود. 

هرزه نــگارى يــا ســوء اســتفاده از زنــان را در يــك دهــه ی اخــر مــا 

در افغانســتان بــه شــكل وســيع آن شــاهد بوديــم. اســتفاده از زنــان 

زيبــا بــه خاطــر جلــب توجــه بيننده هــا در برنامه هــاى تلويزيــوىن و 

ــان در آهنگ هــا، اســتفاده از  ــدارى، اســتفاده از زن رســانه هاى دي

زنــان بــراى تبليغــات رُب، انــرژى و نوشــابه ها، هم چنــان اســتفاده 

از زنــان خوش انــدام بــراى فــروش لباس هــا و لــوازم آرايــى. 

ــان در محيط هــاى  ــه زن ــم علي ــارز جرائ ــاال مصداق هــای ب ــوارد ب م

غــر خانگــى اســت كــه از زنــان در محيــط خــارج از خانــه قربــاىن 

مي گــرد.

چــرا در هرزه نــگارى و تبليغــات تلويزيــوىن بيشــر از زنــان 

اســتفاده مي شــود تــا مــردان؟

در  زنــان  بــدن  اجتامعــى،  روان شناســان  تحقيقــات  طــى 

ــرده و از  ــل ك ــاوىت منتق ــاى متف ــردان پيام ه ــدن م ــا ب ــه ب مقايس

آن تفســرهاى متفــاوىت مى شــود. »بــار«، روان شــناس غــرىب، 

مي گويــد کــه تصاويــر بــدن مــردان پيــام كامــا متفــاوىت در 

تصاويــر  مى كننــد.  منتقــل  زنــان  بــدن  تصاويــر  بــا  مقايســه 

بــه منايــش مى گــذارد،  را  مذكــر  بــدن جنــس  كــه  برجســته 

ــد؛  ــان مى كن ــدام را بي ــا تناســب ان ــه، قــدرت و ي آرمان هــاى مردان

در حــاىل كــه تصاويــر بــدن زنــان بــا پوشــش هاى غــر متعــارف در 

ــا در انظــار عمومــى  رســانه هاى ديــدارى، روزنامه هــا، مجله هــا و ي

ــر  ــم نظاره گ ــى در چش ــا و زيباي ــوان زيب ــه عن ــردن ب ــگاه ك ــراى ن ب

ــيدن  ــر كش ــه تصوي ــا ب ــان ي ــن زن ــش گذاش ــه مناي ــا ب ــت. ب اس

تصاويــر آنــان، توليدكننــدگان كاال بــا قربــاىن کــردن جنــى زنــان 

در تبليغــات تجــارى، مرف كننــدگان كاال را دعــوت مى كننــد 

ــه  ــان  ب ــه زن ــد؛ در نتيج ــوس بنگرن ــل و ه ــان از روى مي ــه زن ــا ب ت

عنــوان قربانيــان جرائــم يقــه ســفيدان بــه صــورت يــك ىشء بــراى 

ــان در معــرض منایــش  ــر اندام هــاى آن ــدن در مى آينــد و تصاوي دي

قــرار مى گــرد تــا نظــر متاشــاچى را بــه كاالهــاى مــورد نظــر جلــب 

كنــد. بــه هــر عضــو از بــدن زنــان در بــاره ی ايــن كــه بــراى فــروش 

ــا احســاس آن بيشــر  ــا جلــوه ي چــه محصــوالىت مناســب اســت ت

شــود توجــه، مــى شــود. از ايــن ديــدگاه، قربــاىن شــدن زنــان بــه 

ــه شــكل اشــيای  ــان را ب ــات جنــى، زن ــه اى اســت كــه هزلي گون

جنــى بــراى مــردان درمــى آورد كــه بــه گرايش هــاى جنــى 

مــردان خدمــت مى کننــد.

ــن موضــوع شــوند،  ــن كــه متوجــه اي ــدون اي ــان ب متأســفانه زن

ــه  ــود ب ــای خ ــا پ ــد، و ب ــيب مي بينن ــه آس ــن ناحي ــه روزه از اي هم

طــرف قربــان گاه مي رونــد.

بحــث عمــده ى ديگــر در قســمت قربــاىن زنــان بــرون از خانــه، 

ــاىن شــناخته  ــه عنــف قرب ــان در جــرم تجــاوز ب ــن اســت كــه زن اي

شــده انــد و از ايــن نــوع جــرم بســيار در هــراس اســتند. ايــن جــرم 

مى توانــد در خيــى مــوارد شــنيع باشــد؛ زيــرا مــردان متجــاوز بــه 

زنــان مــورد تجــاوز يــا بــر قربانيــان خــود شــكنجه و صدمــات شــديد 

ــد. ــل مى كنن تحمي

بحــث خيــى عمــده و اســاىس ديگــر در قســمت قربــاىن زنــان 

در محيط هــاى غــر خانگــى، بحــث زنــان زنــداىن اســت. چنــدى 

دست به دســت  اجتامعــى  صفحــات  در  گزارش هایــی  پيــش 

ــداىن را در بــدل  ــان زن ــدان پلخرخــى زن مي شــد كــه مســؤوالن زن

پــول بــه خاطــر اســتفاده ی جنــى زندانيــان مــرد در ايــن زنــدان 

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــار آن ه در اختي

جامعه شناســان در مــورد زنــان بــه عنــوان قربانيــان جرائــم بــه 

زنــداىن شــدن زنــان نيــز پرداختــه انــد. آن هــا بــه ايــن بــاور اســتند 

کــه زندانيــان زن بــه نــدرت بــه علــت ارتــكاب جرائــم خشــونت آميز 

محكــوم شــده انــد. بــه عــاوه، آن گونــه كــه در آمــار رســمى آمــده، 

جرائــم زنــان عمدتــا كوچــك اســت.

بــا توجــه بــه ايــن كــه يــى از اهــداف مجــازات زنــدان، درمــان، 

ايــن  بــر  تأكيــد  بــا  بازپــرورى و توان بخــى مجرمــان اســت، 

اهــداف، شــواهد تجــرىب بيان گــر آن اســت كــه در جرائــم كوچــك، 

حتــا در در مــورد مــردان، زنــدان نتوانســته اســت بــه ايــن اهــداف 

ــان  ــان و جرم شناس ــور جامعه شناس ــن منظ ــه هم ــد و ب ــت ياب دس

مجــازات  جايگزيــن زنــدان نظــر مراقبــت در خانــه را بــراى جرائــم 

كوچــك پيشــنهاد مى كننــد. در تحقيقــات متعــدد در بــاره ی زنــان 

در نهادهــاى جزايــى، اســتدالل شــده، زنــدان بــراى خــاف كاران 

زن جــاى مناســبى نيســت. زنــان بيــش از مــردان در زندان ســختى 

ــدان از زندگــى خانوادگــى محــروم و  ــرا در مــدت زن مى كشــند؛ زي

ــان زن  ــش زنداني ــن افزاي ــتند. در ضم ــدا اس ــود ج ــدان خ از فرزن

در زندان هــاى مؤقــت و دائــم مشــكات فــراواىن را بــه وجــود 

ــه زنانــی اســت كــه  ــوط ب آورده اســت. يــى از ايــن مشــكات موب

بچه هــاى نــوزاد داشــته و يــا حاملــه اســتند و مجبــور انــد نــوزادان 

ــد. در  ــدان تحــت مراقبــت خــود نگــه دارن ــا مــدىت در زن خــود را ت

ايــن مــوارد بچه هــاى زنــان محبــوس نيــز بــه همــراه مــادران شــان 

قربــاىن جرائــم و رشايــط اجتامعــى اســتند. بچه هــاى زنــدان 

قربانيــان پنهــان جرائــم والديــن انــد. آنــان از يــك زندگــى باثبــات 

ــوده و ممكــن اســت در آينــده از الگوى هــاى  خانوادگــى محــروم ب

ــه ی والديــن خــود تبعيــت كننــد. رفتــارى مجرمان

ــه  ــرم ب ــان ج ــوان قرباني ــه عن ــان ب ــر زن ــز ب ــور كى مترك ــه ط ب

ايــن امــر منتهــى شــده كــه زنــان قربانيــان و مــردان مرتكبــان جــرم 

مطــرح  مى شــوند. از ايــن ديــدگاه، زنــان تحــت ســيطره ی برتــرى 

مردانگــى قــرار دارنــد؛ مــردان افــراد قــوى و مســلط و زنــان افــراد 

ــوند. ــداد مى ش ــو قلم ــف و ترس ــيب پذير، ضعي آس

زنان؛ قربانيان 
چر، محيط هاى غري خانگى روی  برف  دانه های 

غم گینی  صخره ی  به  را  کراچی اش 

است.  کرده  مبدل  برف  از  پوشیده 

صخره  این  فتح  برای  که  کسانی 

می آیند، هزار مرتبه روی چند افغانی 

هم  روی  رسما  از  دست هایش  کف  می کنند.  چانه زنی 

پنهان  را  موهایش  برف  دیگری  دستامل  با  می لغزند. 

که  زده  بیرون  دستامل  کادِر  از  شقیقه هایش  و  کرده 

است.  25ساله  جوان  یک  سخت  روزهای  روایت گر 

رشوع  می کنیم به حرف زدن. 

تِه دل شان متام کراچی ها به ریش هر چه بزرگی و 

مهربانی است، می خندند.

محمدعزیز، فرزند محمدعظیم است. عزیز 25 سال 

دارد و هنوز اسم پدرش را مکمل هویتش می داند. او در 

»چارقای چاردهی« زندگی می کند. 

کابل شهر زندگی طبقاتی است. عده ای صبح وقت 

یک  با  می شوند،  بلند  شان  معشوقه های  آغوش  از  که 

متیز  لباس های  اند،  مواجه  صبحانه  مفصل  سفره ی 

به  و  می کنند  روشن  را  خود  موتر  می پوشند،  مرتب  و 

آن هایی  اما  این طرف تر  سوی دفر کار خود می روند. 

بیرون  با  چندانی  تفاوت  شان  خانه های  دمای  که 

یاد  حتا  می شوند،  بلند  خواب  از  وقتی  صبح،  ندارد، 

همین ها  از  یکی  عزیز،  بخورند.  صبحانه  می رود  شان 

را که  میوه هایی  و   میوه فروشی  مارکیت  است. می رود 

قرار است بفروشد، خریداری می کند و روی کراچی اش 

داشن  نگرانِی  و  فقر  منی دانید  شام  می چیند. 

چگونه  درمی آورد؛  پا  از  را  آدم  چقدر  مالی  استطاعت 

آدم با چشم های منتطر به عابران زُل می  زند، در آرزوی 

خریدار.  یک  آمدن 

جنگ و ناامنی تأثیر مستقیم روی اقتصاد مردم دارد. 

در  افغانستان  مردم  برای  جنگ  که  آسیبی  بزرگ ترین 

امنیت روحی مردم است.  و  آرامش  پی داشته، گرفن 

آدم کجا می تواند برود تا از خودش فرار کند، که دیگر 

خستگی یک جسم مرده را حمل نکند؟ آدم کجا برود 

نباشد؟ که دست هایش در جیب های خالی اش 

»پنج روپه لیام، پنج روپه لیام شد!« 

چاشت  از  پس  آن  در  که  صداهایی  امواج  میان  از 

رسمازده با ذهنم تصادم می کرد، دنبال صدای آشنایی 

می گشتم؛ صدای عزیز که در مورد صلحی که دوست 

می زند: حرف  داشت، 

»امیدوارم یک پادشاهی بیایه که به فکر مردم و وطن 

باشه. هر کس آمد فقط  ده فکر پُرکدن جیب خود بود. 

ما فراموش شدیم. آرامش مردم فراموش شد. مشکات 

مردم فراموش شد. صلحی که مه دوست دارم، صلحی 

گرفته  نظر  َد  مردم  مشکات  و  آرامش  او  ده  که  است 

شوه.«

در کشورهای دیگر، داشن خانه، امکانات تحصیل، 

شغل و موتر از امکانات اولیه ی زندگی به حساب می  آید؛ 

اما این جا در افغانستان داشن یک لقمه ناِن خشک و 

رسپناهی برای زندگی کردن نیز دست نیافتنی و دشوار 

است. عزیز متام دردهای کودکی، جوانی و نوجوانی را 

آن  و پس لرزه های  کرده  و گوشت خود حس  پوست  با 

کادر  از  که  دید  موهایی  سفید  تارهای  در  می شود  را 

دستامِل بسته شده در رسش، بیرون زده.

را  پوستش  رنگ  هوا  رسدی  و  می لرزند  لب هایش 

تغییر داده است. به باور عزیز، مردم در بیچارگی بسیار 

حرف های  به  تا  نیست  کسی  می برند.  رس  به  عمیقی 

بدهد.  گوش  شان 

درد و رنج، آن جا قابل تحمل می  شود که کسی باشد 

کاری  هیچ  اگر  حتا  بگویی؛  برایش  را  غصه هایت  تو  و 

به  و  دربیاید  گوش  دوتا  هیأت  به  نتواند،  برایت  هم 

کند. گوش  حرف هایت 

درآمده  گوش  دوتا  هیأت  به  کابل  صبح  ریکاردر 

وضعیت  »هیچ  عزیز:  دردهای  شنیدن  برای  است 

که  زخمی  کدام  از  زودتر  نیست.  خوب  کراچی وان ها 

تَیرهای  آمد،  دیروز حوزه ی شش  بگوییم؟  باز کده  رس 

کراچی های ما ره پنچر کد. می گیم طالبا بد است، ای 

بربیم؟  پناه  کجا  به  ما  است؟  خوب  کجایش  حکومت 

ما  از دهن  ر  ما  روزی  لقمه  و یک  میایه  که  به دولت؟ 

نیست  َر  ما  اسن  منتظر  فقط  که  طالبا  به  یا  می گیره 

کنن؟« نابود  و 

روی  میوه اش  کراچی  با  او  ایستاده ام؛  عزیز  کنار 

دور  که  دستاملی  با  باال  آن  از  است.  ایستاده  ابرها 

رسش بسته، به پایین نگاه می کند؛ به خانواده اش، به 

صاحب خانه ی شان که هر ماه پشت دروازه برای گرفن 

خواهرانش  به  برق،  و  آب  قبض های  به  می آید،  کرایه 

دهاِن  می خورد.  را  آن ها  نخواندن  درس  حرت  که 

این کفش ها  است،  بسته  بسیار محکم  را  کفش هایش 

چه چیزی را می خواهند بگویند که عزیز دوست ندارد 

شود.  فاش 

پدرش  است.  تا صنف هشتم درس خوانده  فقط  او 

چشم  بیامری،  اثر  در  بعدها  که  داشته  دهقانی  شغل 

از دنیا می بندد. پدر عزیز در زمان حیاتش یک مقدار 

در  خانواده اش  که  بوده  گرفته  قرض  کسی  از  را  پول 

قبل  ماه  شش  او،  اند.  نداشته  قرار  اتفاق  این  جریان 

فوت می کند و عزیز با انبوهی از مشکات و قرض های 

بی کس  و  تنها  را  خودش  پدرش،  شده ی  نپرداخته 

روی  یازده نفری  خانواده ی  یک  مسؤولیت  و  می یابد 

دوشش می افتد. پنج خواهر، پنج برادر و مادِر بیوه اش، 

اند.  بسته  عزیز  به  امید  چشِم 

از میان پنج خواهِر عزیز، تنها دو خواهرش توانسته 

اند مکتب بروند؛ یکی صنف چهارم است و دیگرش صنف 

پنجم. او حتا بیشر از خودش، حرت درس نخواندن 

خواهرانش را می خورد: »اگه جنگ منی شد، اگه طالبا 

درست  می تانسن  خواهرایم  افغانستان،  َد  منی آمد 

بخوانن. طالبا که آمد مه بسیار کم یادم میایه که چقه 

رس زن ها سخت گیری می کدن. هیچ زنی حق نداشت 

یا کار کنه. اگه خواهرایم درس می خواندن،  مکتب بره 

پا به پای مه کار کنن و َد خرچ خانه  می تانسن امروز 

کت ما و برادرهایم کمک کنن و ایقه مشکل منی داشتیم. 

طالبا، متام زندگی و آرزوهای ما ر از ما گرفن.«

حرف های عزیز مرا یاد تکه ای از کتاب خالد حسینی 

می اندازد: »لیا! من به این یقین دارم و می دانم وقتی 

تو مثل مردهایش  به  افغانستان  این جنگ متام شود، 

جامعه،  یک  چون  مردها؛  از  بیش تر  حتا  دارد،  نیاز 

شانس موفقیت ندارد اگر زن هایش تحصیل نکنند لیا، 

هیچ شانسی!« »خالد حسینی- هزاران خورشید تابان«

عزیز، متام این اتفاقات را درک کرده است و می داند 

که اگر زن های ما تحصیل نکنند، ما هیچ شانسی برای 

موفقیت نداریم. 

به عزیزهایی فکر می کنم که حرت درس نخواندن 

خواهران شان را می خورند و به این درک رسیده اند که 

زن هم حق تحصیل و کار کردن را دارند.

به عزیز نگاه می    کنم و به حرف چند لحظه قبلش فکر 

می توانستند  خواهرانم  منی شد،  جنگ  »اگر  می کنم: 

جمله؛  این  پشت  است  حرت  چقدر  بخوانند.«  درس 

چقدر دردهای نامرئی که از پشت همین کلامت به ما 

تکان می دهد.  دست 

چهره های  که  است  این  بیانگر  عزیز  حرف های 

معرفی  مردم  مناینده های  را  شان  خود  که  سیاسی ای 

معامله  طالبان  با  مردم  رسنوشت  مورد  در  و  می کنند 

می کنند، باید بدانند که هیچ برادری دیگر منی خواهد 

شود. طالبان  سخت گیرانه ی  قوانین  قربانی  خواهرش 

اگر جنگ نبود، خواهرانم باسواد بودند

سید نورالله عاملی

هام همتا

یکــی از دســت آورد و پیامدهــای 

دهــه ی دموکراســی، تصویــب قانــون 

اساســی، قانــون تقســیامت ملکــی و 

تســهیات اداری بــود کــه بــه اســاس 

ایــن قانــون، کشــور را بــه 29 والیــت 

)حکم رانــی(  ولســوالی  لــوی  دو  و 

طــور  بــه  مرکــزی  مناطــق  در  ســاخت.  مشــخص 

ــت،  ــام اس ــی مس ــدان تاریخ ــوان زن ــه عن ــه ب ــی ک کل

ــگ، راه  ــته و دارای فرهن ــا زیس ــزاره ی م ــان ه هم وطن

و رســم، ادبیــات، هــر و پیــرو مذهــب ویــژه ی خویــش 

ــتند. اس

گوناگــون  بی دادهــای  هــزاره  کارکُــن  مردمــان 

کم لطفــی  و  کــرده  تحمــل  را  فاســد  اداره هــای 

ســاطین، شــاهان و امیــران را در تاریــخ معــارص 

افغانســتان بــا پوســت، گوشــت و اســتخوان خــود 

محمــد  پادشــاهی  دوران  در  انــد.  کــرده  ملــس 

و  مطــرح  شــخصیت های  از  شــامری  نادرشــاه، 

ــه  ــوم هــزاره چــون؛ فتح محمــد خــان فرق تأثیرگــذار ق

غام نبــی  مــر،  فرقــه  خــان  محراب علــی  مــر، 

خــان فرقــه مــر و جــراالن دیگــر بــه وســیله ی 

رسدار  نــام  بــه  کــه  خــان  عبدالرحــامن  نواســه ی 

ــام  ــرم و اته ــه ج ــود، ب ــهور ب ــیون مش ــم ش محمدرحی

ــه خــان، دســتگیر و  ــه امان الل ــاداری و همــکاری ب وف

بــدون محاکمــه رهســپار زندان هــای مخــوف شــدند.

در دهــه ی دموکراســی در افغانســتان یــک بار دیگر 

هزاره هــای بلندآشــیان، مقیــم و متوطــن در بامیــان و 

ــای  ــد والیت ه ــکیات جدی ــوالی در تش ــن ولس چندی

ــل، کندهــار، ارزگان، غــور،  ــی، زاب ــدان وردک، غزن می

بادغیــس، جوزجــان، بلــخ، ســمنگان، بغــان و پــروان 

پراکنــده شــدند. رژیــم ســلطنتی بــا این گونــه فتنــه و 

نیرنــگ از رشــد اقتصــادی، اجتامعــی، آگاهــی ملــی 

ــداً  ــزاره عم ــوم ه ــان مظل ــه ی زحمت کش و دادخواهان

جلوگیــری بــه عمــل آورد.

تشــکیات  و  تقســیامت  در  کــه  جایــی  آن  از 

برخــورد  هزاره نشــین  مناطــق  اداری  واحدهــای 

ناســامل و غیرعادالنــه صــورت گرفتــه بــود، در آن مقطع 

از تاریــخ، مقاله هایــی بــه وســیله ی صاحب نظــران 

کــه   یافــت  انتشــار  مطبوعاتــی  دســت اندرکاران  و 

ــود  ــیده ب ــد کش ــه نق ــم را ب ــم حاک ــری رژی موضع گی

و آن را برخــورد بروکراتیــک ارزش یابــی کــرده بودنــد. 

ــای  ــه ویژگی ه ــای اداری، ب ــیامت واحده در تقس

اجتامعــی ـ اقتصــادی، اقلیمــی و ســایر نیازهــای 

مــربم ملکــی و اداری مردمــان مســکون در افغانســتان 

مرکــزی از نظــر جمعیــت، گذرگاه هــای ُدشــوارگذر 

بــود. تشــکیات واحدهــای  توجــه نشــده  و غیــره 

قــوم  برده ســازی  سیاســت  دوام  هــدف  بــه  اداری 

دیزایــن  و  طــرح  هــزاره  ســتم کش  و  آزادی دوســت 

ــا تبلیغــات گوش کَرکــن و  ــود و نظــام حاکــم ب شــده ب

پُرطمطــراق از اعــزام هیــأت بلندپایــه غــرض رســیدگی 

بــا آن هــم نخبــگان  بامیــان اطــاع مــی داد؛  بــه 

حســین  حصــاری،  زنده یــاد  چــون  هــزاره  قــوم 

ــغ و دیگــران از  ــل، روان شــاد ســید اســامعیل مبل نای

زمــان در مطبوعــات  آن  انتشــاریافته ی  مقاله هــای 

ــد.  ــتقبال کردن ــور اس کش

رفتــه در دوران حکومت هــای دهــه ی  روی هــم 

دموکراســی، دوکتــور محمــد یوســف، محمدهاشــم 

داکــر  اعتــامدی،  احمــد  نــور  میونــدوال،  خــان 

عبدالظاهــر و دوکتــور موســا شــفیق در جهــت تحوالت 

هــزاره،  زحمت کــش  مردمــان  زندگــی  سیاســی 

ــر  ــد. اگ ــه نش ــت گرفت ــری روی دس ــات و تدابی اقدام

ــکیات  ــی و تش ــون ملک ــب قان ــالیان اول تصوی در س

واحدهــای اداری، ســید اســامعیل بلخــی، برات علــی 

تــاج و علی گوهــر غوربنــدی کــه از زنــدان رهایــی 

یافتنــد و غــرض دیــدار دوســتان و هم دیــاران بــه 

منطقــه ی مرکــزی افغانســتان شــتافتند، هم چنــان 

بــه اثــر مریضــی غیرقابــل عــاج وکهولــت ســنی، 

بــه زشــتی ها و پلشــتی های رژیــم حاکــم اغــامض 

منی کردنــد و موضــوع را بــا توده هــای پاس شــناس 

ــان  ــی و مذهبــی در می هــزاره و ســایر اقلیت هــای مل

می گذاشــتند. مــردم از ســنگ ســخت تر هــزاره در 

ــا رنــج و عــذاب،  مغاره هــای تنــگ و تاریــک بامیــان ب

زندگــی و پنجــه نــرم می کردنــد.

بایــد خاطرنشــان شــود کــه زمــام داران بعــدی نیــز 

در احیــای مجــدد و حراســت از میراث هــای تاریخــی 

و تندیــس )پیکــر، متثــال، تصویــر و مجســمه( بامیــان 

بلکــه  منی شــدند؛  رد  غیرآگاهانــه  یــا  و  آگاهانــه 

ایــن رسزمیــن  را کــه مــردم هرپــرور  آن مغاره هــا 

باســتانی هــزاران ســال پیــش آفریــده بودنــد، بــا ایــن 

ــاز  ــیدند. ب ــی منی کش ــه تباه ــز ب ــم انگی ــت غ رسنوش

ــه«. ــامن کاس ــت و ه ــامن آش اس ــم »ه ه

ــرای  ــام ب ــا ش ــام ت ــزاره از ب ــخت کوش ه ــردم س م

زندگــی بهــر و فــردای روشــن تر بــدون خســتگی، 

ــا  ــه هــر صــورت از هــامن زمــان ت ــد. ب تــاش می ورزن

همیــن اکنــون مدتــی نســبتا طوالنــی اوضاع سیاســی 

افغانســتان، منطقــه و جهــان و تناســب قــوای جهانــی 

بــا آهنــگ پُرشــتابی تحــول کــرده اســت. 

در  هــزاره  مــردم  فرهیختــه ی  و  معــارص  نســل 

ایــن کشــاکش های خونیــن و جنگ هــای  جریــان 

همبســتگی  و  اتحــاد  رضورت  بــه  میان گروهــی 

)نــه صلــح و نــه جنــگ( و درگیری هــای قبیلــه ای، 

نظامی گری هــای  ضــد  بــر  و  مذهبــی  و  قومــی 

ــخ  ــت های تل ــذرا، شکس ــی گ ــه پیروزی های ــلط ب مس

و قربانی هــای دردناکــی را تجربــه کــرده و از درون 

خــون و آتــش رسبلنــد بیــرون شــده انــد.

ــر،  ــای بی نظی ــه عرق ریزی ه ــن هم ــه ی ای در نتیج

اینــک گام بــه گام، رسبــرآوردگان مــردم هــزاره راه خود 

را تــا ســطح اشــراک فعــال در بازســازی، نوســازی و 

ــزی  ــت مرک ــی حکوم ــام دولت ــن مق ــربی عالی تری ره

و مذهبــی  قومــی  رهــربی حزب هــای سیاســی،  و 

ایــن مارگزیــدگان  ولــی  کشــور همــوار می کننــد؛ 

تاریــخ بــه کنــدی و محتاطانــه در راه دفــاع از حقــوق 

گام  خــود  قانونــی  و  دموکراتیــک  آزادی هــای  و 

می نهنــد.

ــار  ــل به ــه فص ــم ک ــر می دان ــایان ذک ــام ش در فرج

مرحــوم  قــول  بــه  اخیــر  دهه هــای  در  ســال  هــر 

ــدگان  ــی، کوچن ــن صدیق ــور جال الدی ــد دوکت پوهان

رسگــردان )اقــوام غیــر اســکان یافته( از راه دور و دراز 

فــرا می رســند، بــر زمیــن، خانــه و زندگــی هزاره هــای 

بــذر  نیرنــگ،  و  توطئــه  بــا  )اســکان یافته(  بومــی 

خشــونت، تفرقــه و اختاف هــا را تشــدید می کننــد 

ــه  ــاهانی ک ــاطین و ش ــران، س ــارت امی ــر اس و زنجی

ــرون 19 و 20 میــادی  ریســامن اســارت اســتبداد ق

ــوم  ــان ق ــانه های زحمت کش ــر ش ــم ب ــوز ه ــت، هن اس

هــزاره ســنگینی می کنــد.

سیاست برده سازی

پوهاند دوکتور 

حبیب پنجشیری 
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پولیــس کابــل می گویــد کــه در جریــان دو شــبانه روز 

گذشــته بیــش از 37 نفــر بــه اتهــام قتــل و دزدی از 

ــد.  نقــاط مختلــف شــهر کابــل بازداشــت شــده ان

فــردوس فرامــرز، ســخن گوی فرماندهــی پولیــس 

ــن  ــه ای ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــل، ب کاب

افــراد در نتیجــه ی عملیــات نیروهــای پولیــس بازداشــت 

ــل تفنگچــه ی کمــری و  ــزد آن هــا ۸ می ــد و از ن شــده ان

ــه دســت آمــده اســت. بیــش از 10 قبضــه برچــه ب

ــگام انجــام جــرم  ــراد هن ــن اف ــه ی او، بیشــر ای ــه گفت ب

بازداشــت شــده و شــامری هم ســابقه ی جرمی داشــته اند.

ــه  ــز گفت ــه نی ــدی( وزارت داخل ــنبه )19ج روز پنج ش

ــه اتهــام چپاول گــری، اخــال امــن  ــر ب ــود کــه 1۸ نف ب

ــد.  و نظــم عامــه و دزدی، در کابــل بازداشــت شــده ان

در خربنامــه ی ایــن وزارت گفتــه شــده بــود کــه ایــن 

هفتــم،  ســوم،  دوم،  حوزه هــای  مربوطــات  از  افــراد، 

هشــتم، نهــم، پانزدهــم، شــانزدهم، هفدهــم و هجدهــم 

ــد. ــل بازداشــت شــده ان شــهر کاب

ــه ی  ــد هفت ــان چن ــی اســت کــه در جری ــن در حال ای

ــلحانه  ــای مس ــی، دزدی ه ــم جنای ــار جرائ ــته، آم گذش

افزایــش  کابــل،  شــهر  در  هدف منــد  قتل هــای  و 

بی پیشــینه ای داشــته اســت. باشــندگان کابــل، بــه 

خاطــر موجودیــت و فعالیــت شــبکه های جرمــی، بــه 

ویــژه شــبکه های رسقــت، بــا مشــکات فراوانــی مواجــه 

ــد.  ان

خوشــحال ســعادت، معیــن ارشــد امنیتــی وزارت 

از  غیــر رضوری  پاســگاه های  کــه  می گویــد  داخلــه، 

ــا  ــود ت ــته می ش ــار، برداش ــاهراه هرات-کنده ــیر ش مس

ــه  ــاهراه گرفت ــن ش ــیر ای ــس در مس ــاذی پولی ــو اخ جل

ــود.  ش

در  )20جــدی(  جمعــه  روز  کــه  ســعادت  آقــای 

دیــداری بــا معرضــان و شــامری از بازرگانــان در والیــت 

ــه در  ــگاه هایی ک ــت، پاس ــرد، گف ــت می ک ــرات صحب ه

مســیر شــاهراه هرات-کندهــار حضــور شــان رضوری 

نیســت، برداشــته می شــود.

ــگاه هایی  ــؤوالن پاس ــان داد، مس ــان اطیمن او هم چن

ــم  ــوه مته ــن رش ــه گرف ــدگان ب ــن رانن ــوی ای ــه از س ک

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد بازپرس ــخصا  م ــد را ش ــده ان ش

ایــن در حالــی اســت کــه شــامری از راننــدگان از 

ــاذی از  ــه اخ ــه ک ــر آن چ ــو در براب ــه این س ــه ب دو هفت

ــاهراه  ــیر ش ــی در مس ــدان محل ــس و زورمن ــوی پولی س

ــه اعــراض زدنــد و  هــرات- فــراه می  خواندنــد، دســت ب

خواســتار جلوگیــری از باج گیــری پولیــس شــدند. 

مســیر  در  پولیــس  معرضــان،  ایــن  گفتــه ی  بــه 

ــا  ــک ت ــری از ی ــر بارب ــر موت ــراه از ه ــرات- ف ــاهراه ه ش

30هــزار افغانــی پــول می گیــرد. آن هــا هم چنــان از 

نهادهــای امنیتــی خواســته انــد، افــرادی کــه در مســیر 

شــاهراه ها از مــردم اخــاذی می کننــد را بازداشــت و بــه 

ــپارند. ــون بس ــه ی قان پنج

اخیــرا مجلــس مناینــدگان امریــکا طرحــی را 

تصویــب کــرده اســت کــه بــر بنیــاد آن اختیــارات 

کشــور،  ایــن  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

مبنــی بــر اســتفاده ی نظامــی علیــه ایــران را 

می کنــد.  محــدود 

پنج شــنبه  روز  عــر  کــه  طــرح  ایــن 

ــه  ــکا ب ــدگان امری ــس مناین ــدی( در مجل )19ج

رأی گیــری گذاشــته شــد، در نهایــت بــا 224 

رأی موافــق، 194 رأی مخالــف و 13 رأی ممتنــع 

تصویــب شــد. 

را  طــرح  ایــن  امریــکا  مجلــس  مناینــدگان 

ســلیامنی،  قاســم  شــدن  کشــته  دنبــال  بــه 

و  ارائــه  ایــران  پاســداران  ســپاه  فرمانــده ی 

انــد. کــرده  تصویــب 

ــکا  ــور امری ــرح، رییس جمه ــن ط ــاد ای ــر بنی ب

ــلح  ــای مس ــتفاده از نیروه ــه اس ــت ب ــور اس مجب

ایــن کشــور علیــه ایــران پایــان دهــد؛ مگــر ایــن 

کــه بــرای انجــام عملیــات از مجلــس اجــازه 

مجــاز  عملیــات  رشایطــی  در  تنهــا  و  بگیــرد 

دانســته شــده کــه دفــاع در برابــر حمــات مســلح 

باشــد.   قریب الوقــوع 

ــه  ــش ب ــفید، در واکن ــخن گوی کاخ س ــا س ام

تصویــب ایــن طــرح، مــواد منــدرج آن را مضحــک 

ــد  ــر رضوری و فاق ــه را غی ــن مصوب ــده و ای خوان

اعتبــار گفتــه اســت. 

اســت،   آمــده  ســفید  کاخ  بیانیــه ی  در 

ســعی  مناینــدگان  مجلــس  قطع نامــه ی 

بــرای  امریــکا  توانایــی نیروهــای مســلح  دارد 

ایــران  تروریســتی  فعالیت هــای  از  جلوگیــری 

کنــد.  تضعیــف  را  امــرش  تحــت  گروه هــای  و 

ــدار  ــع اقت ــاش دارد مان ــدگان ت ــس مناین »مجل

رییس جمهــور بــرای حفاظــت از امریــکا و منافــع 

مــا در منطقــه در مقابــل تهدیدهــای مســتمر 

شــود.«

بــا ایــن حــال نانســی پلوســی، رییــس مجلــس 

مناینــدگان کــه از اصلی تریــن حامیــان ایــن 

طــرح اســت، در واکنــش بــه حملــه ی هوایــی 

امریــکا در عراق و کشــته شــدن قاســم ســلیامنی 

گفتــه بــود کــه بــاور نــدارد اقــدام آقــای ترامپ در 

حملــه بــه فرمانــده ی نیــروی قــدس ســپاه باعــث 

امنیــت بیشــری بــرای امریــکا شــده باشــد.

ــی  ــای نظام ــازی صاحیت ه ــرح محدودس ط

ترامــپ، بــرای اســتفاده از نیروهــای مســلح ایــن 

ــدگان  ــس مناین ــوی مجل ــی از س ــور در حال کش

امریــکا تصویــب شــده کــه  قاســم ســلیامنی، 

فرمانــده ی نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران 

در  جــدی(    13( جمعــه  روز  صبــح  ایــران، 

نزدیکــی  در  امریکایــی،  نیروهــای  حملــه ی 

ــته  ــراق، کش ــت ع ــداد، پایتخ ــی بغ ــدان هوای می

شــده و در پــی آن، تنش هــا در منطقــه افزایــش 

ــت.  ــه اس یافت

ســپاه  رییــس  شــدن  کشــته  دنبــال  بــه 

پاســداران، دولــت ایــران اعــام کــرد کــه حمله ی 

امریــکا را بی پاســخ نخواهــد مانــد و ایــن کشــور 

بایــد منتظــر عواقــب حملــه بــر قاســم ســلیامنی 

ــد. باش

وزارت دفــاع اعــام کــرده اســت کــه یــک چرخ بــال ارتــش، 

بــه دلیــل مشــکات فنــی در ولســوالی زیــروک والیــت پکتیــکا 

فــرود اضطــراری کــرده اســت. در خربنامــه ای کــه روز جمعــه 

)20جــدی( از ســوی ایــن وزارت بــه نــر رســیده، آمــده اســت 

ــه هیــچ  ــال، ب ــن چرخ ب کــه در نتیجــه ی نشســت اضطــرای ای

یــک از رسنشــینان آن آســیب نرســیده اســت.

ایــن درحالــی اســت کــه روز چهارشــنبه نیــز یــک چرخ بــال 

ــا نشســت  ــه دلیــل مشــکات فنــی، در والیــت پکتی ارتــش، ب

اضطــراری کــرده بــود.

دلیــل نشســت ایــن چرخ بــال نیــز مشــکات تخنیکــی 

ــود. ــده ب ــوان ش عن

ــکات  ــی از مش ــواره یک ــش هم ــای ارت ــقوط چرخ بال ه س

اساســی نیروهایــی هوایــی ارتــش بــوده اســت. ســال گذشــته 

نیــز چندیــن فرونــد چرخ بــال ارتــش در نقــاط مختلــف کشــور 

ســقوط کــرده بــود.

ســقوط چرخ بال هــای ارتــش در جریــان بیــش از یــک 

ــازان ارتــش  ــرای رسب ــن مشــکل را ب ســال گذشــته، جدی تری

ایجــاد کــرده اســت.

مســؤوالن ارتــش در زون شــامل افغانســتان، می گوینــد 

ــب  ــاه گذشــته بیــش از 230 هراس افگــن طال ــک م کــه در ی

ــن  ــده ی ای ــوال  خودخوان ــروه و ولس ــن رسگ ــمول چندی ــه ش ب

گــروه کشــته شــدند. 

قــول اردوی 209 شــاهین، روز جمعــه )20جــدی( بــا 

نــر خربنامــه ای گفتــه اســت کــه در یــک مــاه گذشــته 

چهــار ولســوال خودخوانــده و 23 رسگــروه طالبــان در شــامل 

افغانســتان کشــته شــدند. 

بــر بنیــاد ایــن خربنامــه، در جریــان یــک مــاه گذشــته 

ــه  ــد ک ــام داده ان ــرک انج ــات مش ــش 9 عملی ــای ارت نیروه

ــر  ــته، 147 نف ــب کش ــن طال ــه ی آن 233 هراس افگ در نتیج

دیگــر زخمــی و 37 نفــر دیگــر شــان نیــز بــه نیروهــای امنیتــی 

ــد.  تســلیم شــده ان

گفتــه می شــود کــه در ایــن مــدت، 50 میــل ســاح و 74 

موتــر طالبــان نیــز بــه دســت نیروهــای امنیتــی افتــاده اســت. 

ــه در  ــت ک ــه اس ــان گفت ــاهین هم چن ــول اردوی 209 ش ق

جریــان عملیــات نیروهــای امنیتــی، ســاحات وســیعی نیــز از 

ــب پاکســازی شــده اســت. ــان طال وجــود هراس افگن

ــرت )آی  ــی مهاج ــازمان بین امللل ــزارش س ــن گ آخری

او ام( نشــان می دهــد کــه بیــش از 500هــزار پناه جــو 

بــه  پاکســتان  و  ایــران  از  میــادی  ســال 2019  در 

ــد.  ــته ان ــتان بازگش افغانس

 درگزارشــی کــه روز پنج شــنبه )19جــدی( از ســوی ایــن 

ســازمان بــه نــر رســیده، آمــده اســت کــه حــدود 4۸5هزار 

ایــن پناه جویــان از ایــران بــه افغانســتان بازگشــته اند.  

بــر بنیــاد ایــن گــزارش، نیمــی از پناه جویانــی کــه از 

ایــران بــه افغانســتان بازگشــته انــد، بــه گونــه ی اجبــاری 

ــور  ــه ط ــان ب ــه ی ش ــده و بقی ــرون ش ــور بی ــن کش از ای

داوطلبانــه بــه کشورشــان بازگشــته انــد. 

افــزون بــر ایــن در ســال گذشــته ی میــادی بیــش از 

3۶0 پناهجــوی افغــان بــه گونــه ی گروهــی از آملــان بــه 

افغانســتان برگشــتانده شــده انــد. 

ــن  ــز ای ــل نی ــاه قب ــد م ــی اســت کــه چن ــن درحال  ای

اداره گزارشــی را منتــر کــرده بــود کــه رقــم پناه جویــان 

بازگشــته بــه افغانســتان را 300 هــزار نفــر خوانــده بــود. 

افغانســتان  بــه  بازگشــت کننده  پناه جویــان  رقــم 

در مقایســه بــا ســال 201۸ میــادی کاهــش یافتــه 

کــه در ســال 201۸  اســت  ایــن در حالــی  اســت. 

میــادی مجموعــا بیــش از 773 هــزار نفــر از ایــران بــه 

افغانســتان برگشــته بودنــد. 

وضعیــت  مهاجــرت،  بین املللــی  ســازمان 

پناه جویانــی را کــه بــه افغانســتان برگشــته انــد، وخیــم 

خوانــده و از حکومــت و ســایر نهادهــای بین املللــی 

خواســته کــه بــه وضعیــت مهاجرانــی کــه در ایــن کشــور 

ــد. برگشــته انــد، توجــه جــدی کنن

ایــن همــه  در حالــی اســت کــه بحــران مهاجــرت بــه 

کشــورهای خارجــی از جملــه اروپــا، از ســال 2015 

شــهروندان  از  زیــادی  تعــداد  و  شــد  آغــاز  میــادی 

ــران، عــازم  ــا هــم از کشــور ای افغانســتان، از داخــل و ی

کشــورهای اروپایــی شــدند. جنــگ، ناامنــی، بیــکاری و 

فقــر، دالیــل عمــده ی مهاجــرت شــهروندان افغانســتان 

ــت. ــده اس ــوان ش ــی عن ــورهای خارج ــه کش ب

مجلس منایندگان امریکا طرح محدودسازی 
عملیات نظامی امریکا را بر ایران تصویب کرد

فرود اضطراری یک چرخ بال ارتش
 در پکتیکا

در یک ماه گذشته بیش از 230 هراس افگن 
طالب در شامل افغانستان کشته شدند

بازگشت بیش از 500 هزار پناه جوی افغان
در سال 2019 میالدی

بازداشت 37 نفر به اتهام دزدی
و قتل در 48 ساعت گذشته

خوشحال سعادت: پاسگاه های غیررضوری از 
شاهراه هرات – کندهار برداشته می شود

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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و  اطاعاتی  بلندپایه ی  مأمور  شدن  کشته  از  پس  روزهای  در 

نظامی ایران توسط  حمله ی پهبادی ایاالت متحده، رییس جهور 

ارشف غنی، برای دور نگه داشن کشورش از چرخه ی تنش ها بین 

این دو قدرت، به تقا افتاد. اکنون که موشک های ایران هم وارد 

بازی شده اند، برخی از مناطق مشخص آسیب پذیر افغانستان که 

در مرز شامل-رشق ایران و هنوز هم میزبان نزدیک به 13.000 

پرسونل نظامی امریکا در شبکه ای از پای گاه های نظامی است، 

به خوبی دیده می شوند. 

رییس جمهور غنی در بیانیه ای گفت: »دولت جمهوری اسامی 

افغانستان به مردم و همسایگانش اطمینان می دهد که بر پایه ی 

هیچ  در  افغانستان  قلمرو  متحده،  ایاالت  با  امنیتی  توافق نامه ی 

دستیاران  شد.«  نخواهد  استفاده  دیگری  کشور  علیه  رشایطی 

به حسن  تلفونی  از طریق متاس  را  پیام  این  او  که  او می گویند 

روحانی، رییس جمهور ایران، مایک پمپئو، وزیر خارجه ی امریکا و 

مارک اسپر، وزیر دفاع آن کشور تکرار کرده است.

که  می گیرد  رسچشمه  جا  آن  از  افغانستان  رهربان  نگرانی 

پهپادی  حمله ی  از  ایران  اگر  داد  هشدار  ترامپ  رییس جمهور 

انتقام  شد،  سلیامنی  قاسم  رسلشکر  شدن  کشته  به  منجر  که 

بگیرد، پاسخ سنگینی دریافت خواهد کرد. دو مقام ارتش ایاالت 

نام شان در مورد عملیات بحث  افشا نشدن  به رشط  متحده که 

متحده  ایاالت  هوایی  رسمایه های  روی  مکررا  که  گفتند  کردند، 

اما  ایران بحث شده؛  به  بالقوه  پاسخ های  افغانستان در مورد  در 

بر احتیاط در مورد  افغانستان  ایاالت متحده در  ارشد  فرمانده ی 

است. کرده  تأکید  برنامه ها  چنین 

و گسرده ی  پیچیده  روابط  مرز مشرک،  بر  عاوه  افغانستان 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ایران دارد. حتا در جریان حضور 

تهدیدی  را  آن  ایران  که  افغانستان  در  متحده  ایاالت  1۸ساله ی 

علیه امنیتش می داند، این کشور به طور گسرده ای یک روی کرد 

واقع بینانه داشته است. ایران با دولت افغانستان که توسط امریکا 

پشتیبانی  منبع  یک  و  دارد  بسیاری  تعامل  می شود،  حامیت 

اقتصادی برای این کشور ]افغانستان[ بوده است. بر عاوه حتا 

زمانی که اقتصاد خودش با مشکاتی همراه بوده، به طور مخفیانه 

کیف هایی پر از پول به برخی از افغان های بانفوذ داده است. این 

ارتباط  طالبان  شورش  شاخه های  از  برخی  با  هم چنان  کشور 

نظامی  حضور  از  بیشر  می  توانند  طالبان  که  این  روی  و  داشته 

بیاورند، رشط  بسته است. ایاالت متحده دوام 

عمق اهمیت ایران برای افغانستان در واکنش های علنی برخی 

شدن  کشته  از  پس  افغانستان  سیاسی  رهربان  بانفوذترین  از 

امنیتی ای  باتجربه ی  جرال قاسم سلیامنی مشخص شد؛ مأمور 

که چندین سال با مقامات افغان حرف زد و هزاران مهاجر افغان 

حامد  فرستاد.  سوریه  جنگ  به  ایران  سود  به  جنگیدن  برای  را 

کرزی، رییس جمهور پیشین که پس از حضور امریکا در افغانستان 

پشتیبانی  او  از  13ساله  اش  دوره ی  در  امریکا  و  رسید  قدرت  به 

حمله ی  و  خواند  باوقار«  »شخصیت  را  سلیامنی  جرال  می کرد، 

او را محکوم کرد. محمد حنیف امتر، مشاور  ایاالت متحده علیه 

میان  امنیتی  راهربدی  توافق نامه ی  در  که  ملی  امنیت  پیشین 

افغانستان و ایاالت متحده امضا کرده است، از جرال ]سلیامنی[ 

به نیکی یاد کرد و او را شهید خواند.

اجرائیه ی دولتی  رییس   عبدالله،  عبدالله  مقامات گفتند حتا 

که با پادرمیانی ایاالت متحده ایجاد شد، به سفارت ایران رفت تا 

عرض تسلیت کرده و یک کتاب یادگاری که برای جرال سلیامنی 

ویژه ی  مناینده ی  اولسون،  ریچارد  کند.  امضا  را  بود  شده  تهیه 

پیشین ایاالت متحده در افغانستان گفت که با وجود هدف های 

بالقوه  و نظامی زیاد امریکا در افغانستان، احتامل این که ایران 

در جای دیگری انتقام بگیرد بیشر است؛ شاید عراق، سوریه یا 

بیشری  کنرل  کشورها  این  نیابتی  نیروهای  بر  ایران  که  لبنان 

از  امریکا  پاسخ  اولسون گفت که در عوض، هر گونه  آقای  دارد. 

بیشری  فشار  ایران،  خواست های  به  نسبت  افغانستان،  خاک 

بر مقامات افغان وارد خواهد کرد. او گفت: »اگر وارد یک جنگ 

طوالنی، با شدت کم همراه ایران شویم که احتامل آن نیز وجود 

دارد، متأسفانه در این صورت، ممکن است ایاالت متحده به این 

نسبتا  نظامی  حضور  و  مباند  افغانستان  در  باید  که  بیفتد  فکر 

این  به  اگر  تهدید کند.  از پشت  را  ایران  تا  باشد  قوی ای داشته 

در  صلح  پروسه ی  پایان  معنی  به  این  نظرم  به  برسیم،  تصمیم 

بود.« خواهد  افغانستان 

ایاالت  میان  از رس گرفته شده   به گفت وگوهای  اوسلون  آقای 

که  می کرد  اشاره  قطر  دوحه ی  در  طالبان  منایندگان  و  متحده 

رسانجام  و  متحده  ایاالت  نظامی  خروج  روی  مذاکره  آن،  هدف 

افغانستان و این گروه شورشی  آغاز گفت وگوهای مستقیم دولت 

گفتند  آگاهند،  صلح  پروسه ی  از  که  غربی  دیپلامت  دو  است. 

حمله ی ایاالت متحده علیه ایران و انتقام ایران در عراق بی تردید 

گفت وگوها را آهسته خواهد کرد؛ زیرا طالبان تاش می کنند سود 

و زیان اوضاع کنونی را سبک و سنگین کنند.

در حالی که برخی از تحلیل گران باور دارند آن عده از عنارص 

می کنند  فشار  احساس  اکنون  اند،  نزدیک  ایران  به  که  طالبان 

این دیپلامت ها گفتند که  برآورده کنند؛  را  ایران  تا خواسته های 

امیدوارند طالبان در یک جنگ دیگر بیشر از این غرق نشوند، آن 

هم زمانی که به یک توافق صلح بسیار نزدیک شده اند.

در جریان تحوالت دهه ی 90 میادی که طالبان در افغانستان 

به قدرت رسیدند، حکومت شیعه و دینی ایران، طالبان را به چشم 

و  می کردند  ظلم  افغانستان  شیعیان  بر  که  می دید  دشمنانی 

دشمن ایران بودند؛ اما در حالی که ایاالت متحده مشغول مرف 

نیروی  میلیون  یک  به  نزدیک  چرخاندن  و  دالر  میلیارد  صدها 

امریکایی در این 1۸ سال جنگ افغانستان بود؛ ایران سیاستش 

را تغییر داد و تصمیم گرفت فرصت را غنیمت شمرده و طالبان را 

تقویت کند. نظر به گفته های مقامات امریکایی و افغان، جرال 

بسیار  هزینه ی  با  که  تاشی  بود؛  تاش  این  مرکز  در  سلیامنی 

کمی، به ایران دست باالتری نسبت به امریکا در افغانستان داد.

از  با میزبانی  ایران  آن مقامات می گویند که در برخی موارد، 

برابر  در  گروه  این  به  آنان،  خانواده ی  اعضای  و  طالبان  رهربان 

رسمی  مقام  یک  است.  داده  پناه  امریکایی  و  افغان  نیروهای 

به شبکه های قاچاق ]مواد  افغانستان گفت که جرال سلیامنی 

مخدر[ که منابع مالی طالبان بودند، اجازه می داد به طور آزادانه 

از شورش  ایران  دیگر، حامیت  موارد  در  کنند.  عبور  ایران  راه  از 

امریکایی  و  افغان  مقامات  است.  بوده  ماحظه تر  قابل  طالبان 

و  ایران  شهر  چندین  در  طالبان  دفاتر  از  آن ها  که  می گویند 

سفرهای ما اخرمحمد منصور، رهرب پیشین طالبان از پایگاهش 

در پاکستان به ایران، با خرب استند. او در جریان برگشت از چنین 

سفرهایی، توسط یک پهپاد امریکایی در سال 201۶ کشته شد. 

چندین  در  افغانستان،  رهربان  از  بسیاری  با  سلیامنی  جرال 

داخل  در  سلیامنی  جرال  است.  داشته  رابطه  گذشته  دهه ی 

افغانستان مقام بلندپایه ای به حساب می آمد و مقام های افغانی 

او ماقات می کردند. با  اغلب  ایران می رفتند،  به  که 

جرال  عایق  از  مشتاقانه ای  طور  به  نیز  امریکایی  مقامات 

برای رهربی  از جرال هایی که  برخی  زیرا  بودند؛  آگاه  سلیامنی 

آن در جای دیگری  از  بودند، پیش  آمده  افغانستان  به  ]نظامی[ 

میلر،  آستین  جرال  بودند.  زده  شمشیر  سلیامنی  جرال  علیه 

رهربی  مسؤول  افغانستان،  در  جنگ  فرماندهی  گرفن  از  پیش 

یمن  و  عراق  سوریه،  مانند  جاهایی  در  مشرک  ویژه ی  عملیات 

بود. فرمانده ی پیش از جرال میلر در آن ِسَمت، جرال سلیامنی 

بود. خوانده  همتا«یش  »رقیب  را 

وخیم تر  هم چنان  ایران  و  متحده  ایاالت  میان  اوضاع  اگر  اما 

فعال تر  دخالت  که  می ترسند  امریکایی  و  افغان  مقامات  شود، 

نگرانی های  از  یکی  دهد.  تغییر  را  افغانستان  در  جنگ  ایران، 

به  پیش رفته تری  ساح های  اکنون  ایران  آیا  که  است  این  عمده 

طالبان خواهد داد؟ به ویژه موشک های ضدهوایی قابل حمل که 

در این 1۸ سال جنگ، عاملی که مقامات امریکایی و افغان در 

است. نبوده  باشند،  روبه رو  آن  با  و شورش  جنگ 

پس از کشته شدن جرال سلیامنی، رحمت الله نبیل، رییس 

پیشین امنیت ملی افغانستان، در توییر گفت در صورت از میان 

به دست  موشکی  فن آوری  این  رسیدن  توافق نامه ی صلح،  رفن 

طالبان، »هیچ تعجبی نخواهد داشت.« دیپلامت ها اما می گویند 

طالبان ممکن است عاقل تر از آن باشند که در رشف توافق نامه ی 

صلح با ایاالت متحده، وارد چنین تنشی شوند؛ مگر این که به این 

نتیجه برسند که ایاالت متحده افغانستان را ترک منی کند و باید 

به زور بیرون رانده شود.

نگرانی و اضطراب افغانستان
 از گیر ماندن میان ایران و امریکا

مرتجم:مهدی غالمی

نویسنده: مجیب مشعل


