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روز سرباز؛

جشنی که باید به روز دادخواهی
بدل شود!
بیستوپنجم ماه عقرب سال « ،1396سید بسام پاچا» ،یکی
از رسبازان نیروهای امنیتی افغانستان ،با دیدن فرد انتحاری
که به سمت انبوهی از غیرنظامیان میرفت تا مواد همراهش را
منفجر کند ،راه دیگری برای جلوگیری از او منییابد مگر ایجاد
مانع جانی توسط خودش .سید بسام پاچا که در آن زمان فقط
بیستوپنج سال سن داشت ،فرد انتحاری را محکم میگیرد
تا اینکه همراه با مواد جاسازیشده در بدنش ،منفجر شده و
باعث مرگ چندین تن از رسبازان امنیتی کشور به شمول آقای
پاچا میشود.
بسام پاچا مهاجم انتحاری را صدا میزند ،ولی مهاجم
منیایستد و بهسوی انبوه مردم میدود .پاچا خودش را به
مهاجم میرساند و او را در آغوش محکم می گیرد و  ...اینگونه
خودش را قربانی میکند تا دیگران نجات یابند .در این رویداد
غمانگیز تروریستی ،شش رسباز دیگر که برای جلوگیری از این
انتحاری ،تالش کرده بودند نیز کشته میشوند.
این رویداد ،تنها یک منونه از موارد بسیاری را حکایت میکند
که بیانگر پایبندی رسبازان امنیتی کشور به مردمشان است.
رسبازانی در خط نخست جنگ با همین روحیه به مصاف
تروریستان میروند و اجازه منیدهند تا پیرشوی گروههای
دهشتافکن سبب مرگ مردم بیدفاع شود.
امروز ،روز رسباز که بهپاس جانفشانیهای نیروهای امنیتی
چنین نامگذاری شده است؛ روز گرامیداشت و روز یادآوری از
متام شهدای کشور است که برای صلح و امنیت مبارزه کردهاند.
مقامهای حکومتی کشور شاید این روز را در این سال بیشرت از
قبل اهمیت میدهند و سعی میکنند آن را ابزاری برای ایجاد
حس ضد تروریستی و طالبانی نشان بسازند .این کار نیز در
جای خودش میتواند ارزشمند باشد؛ اما فراموش نکنیم که
نهتنها به دلیل اوضاع بهخصوصی که پیش آمده؛ بلکه برای
واقعیت محضی که نشاندهندهی تعهد واقعی رسبازان کشور
به مردم است ،باید این روز را گرامی داشت.
سیاستمداران ،همواره تالش کردهاند از نیروهای امنیتی
برای تقویت نگرشهای درست و نادرست خود در بعد سیاسی
استفاده کنند؛ چندی پیش را به یاد بیاوریم که از نیروهای
امنیتی افغانستان در ولسوالی بهسود والیت میدانوردک ،در
برابر مردمشان استفاده صورت گرفت .حمله نظامی به مردم،
هدفی نداشت جز ایجاد فاصله میان مردم و رسبازانی که از
فرزندان خودشان هستند.
برگزاری برنامههای گوناگون در روز رسباز ،میتواند روحیه
نیروهای مسلح کشور را باال بربد؛ اما سوء رفتارهایی که به مقصد
استفاده از رسبازان صورت میگیرد نیز میتواند این روحیه را
تضعیف کند.
تالشها برای ایجاد فاصله بین مردم و رسبازان فقط در قضیهای
که در بهسود گواهش بودیم ،دیده نشده است .اظهارات مولوی
مجیبالرحامن که گفته بود نیروهای امنیتی افغانستان با
کار برای نظام ،مرتکب گناه بزرگ میشوند ،یکی دیگر از این
تالشها است .همچنان او در واپسین سخرنانی خودش دوباره
براندازی نظام سخن گفته و از مردم خواسته است تا در برابر
آن قیام کنند .قیام در برابر نظام ،نخست از همه یعنی مقابله
با رسبازان نیروهای امنیتی کشور که میتواند جنگ داخلی را
دامن زده و فاصلهی بسیار عمیقی میان مردم و رسبازان ایجاد
کند.
بیتوجهی حکومت به حرفهای مولوی انصاری ،میتواند
نیروهای امنیتی کشور را دلرسد ساخته و بیحرمتی به آنان
را بین بسیاری از افراطیها رشد بدهد .اگر حکومت ،مدعی
حامیت از نیروهای امنیتی است باید در برابر این مولوی ،اقدام
کرده و او را به دست قانون بسپارد.
برآیند چنین فعالیتهایی جز توانبخشی گروههای افراطی
و طالبانی نخواهد بود .هر گروهی که میخواهد به بهانهای
رسبازان افغانستان را موردحمله قرار بدهد ،آنان را بین مردم
بیاعتامد بسازد ،برای تقویت تروریزم گام برداشته است؛ چه
این تالش از سوی یک مولوی در هرات باشد و یا هم از سوی
یک مقام حکومتی در والیت میدانوردک ،هیچ تفاوتی ندارد؛
زیرا آب به آسیاب تروریستان میریزد.
نیروهای امنیتی کشور ،با همه چالشهایی که بهدلیل رشد
فساد اداری ،سیاستهای ناکام و گاه حتا مغرضانهی حکومت،
بهوجود آمده ،مقابله میکنند و اجازه منیدهند که میدان مبارزه
خالی مباند؛ اما در نهایت چیزی جز برنامههای پرشوری که
فقط منایشی از حامیت را نشان میدهد ،حاصلشان منیشود.
حکومت افغانستان در کنار قدردانی از رسبازان کشور و پاسداری
از زحمت آنان ،در گام نخست وظیفه دارد تا چالشهای فرا راه
آنان را ازمیان بردارد .بسیاری از رسبازان کشور ،ماهها بدون
تنخواه ماندهاند ،بسیاری هم در حالت محارصه ،دسرتسی به
غذا و جنگافزارها نداشتهاند و خیلیهای دیگر پس از شهادت،
از امتیازهایی که باید به خانوادهشان برسد ،محروم شدهاند.
پاسداری از رسبازان ،منیتواند به برگزاری جشنها در روز
رسباز خالصه شود .اگر حکومت افغانستان خواهان حامیت از
رسبازان است ،باید نخست از همه حقوق آنان را که از نیازهای
اولیه به شامر میرود ،بهشکل کامل رعایت کند.

شخصىسازی یک حمله تروریستی؛

والی غور حملهی طالبان بر خانواده عادل ایماق را  انکار می�کند
روحالله طاهری
گزارشگر

گروه طالبان ناوقت شب پنجشنبه ( ۷حوت) بر
خانهی گلمحمد عادل پدر بسمالله عادل ایامق،
مدیرمسئول پیشین رادیو صدای غور ،در منطقهی
تیغهتیمور والیت غور حمله میکند که درنتیجهی آن
هشت عضو از این خانواده کشته و زخمی میشود.
گلمحمد عادل ،روز گذشته –جمعه 8 ،حوت -به
صبح کابل گفت« :در حملهی دیشب طالبان ،سه
عضو خانوادهام کشته ،سه نفر زخمی و دو عضو
خانوادهام را طالبان با خود بردهاند».
به گفتهی آقای عادل ،صبغتالله عادل –فرزندش-
ل احمد -برادرزادهاش -حارثه  ۱۲ساله -نواسهاش-
گ 
کشته شدهاند .همچنان محمد -برادرزادهاش-
رحمتالله و عصمتالله -نواسههایش -زخمی
شدهاند« .یک برادرزادهی دیگرم را که زخمی بود،
طالبان با خود بردند که منیدانیم زنده است و یا
مرده».
او میافزاید« :به کجا داد بزنم که به درد مه میخوره؟
والی را خرب کدم گفت که قضیه شخصیتان است
و به ما کمک نکد .هرچه زنگ زدیم ،کسی نرسید؛
پیشازاین هم به والی گفته بودیم ،والی گفته بود
که اینیک نزاع بین قومی است ،طالب نیست».
ماجرا از چه قرار است؟
پس از آنکه بسمالله عادل ایامق توسط افراد
ناشناس به قتل میرسد ،بنا بر تهدیدهای امنیتی،
گلمحمد و خانوادهاش ،مجبور میشوند که
روستایشان را ترک کرده و به مرکز شهر فیروزکوه
آواره شوند .پس از گذشت نزدیک به دو ماه از ترور
فرزندش –بسمالله عادل ایامق -گلمحمد تصمیم
میگیرد که به روستایش -تیغهتیمور -بر گردد.
عبیدالله ،یکی از نزدیکان گلمحمد ،به روزنامهی
صبح کابل میگوید که گل محمد روز پنجشنبه (۷
حوت) همراه با چهار فرزندش به روستا برمیگردد
که در هامن شب خانهاش توسط گروه طالبان
محارصه میشود.
گلمحمد عادل ،پس از محارصهی خانهاش به
قومندان امنیه و والی والیت غور متاس میگیرد؛
اما کمکی از سوی نهادهای امنیتی به او منیرسد.
عبیدالله میگوید که مقامهای امنیتی غور بهشمول
والی و قومندان امنیهی این والیت از جریان باخرب
بودهاند.
گلمحمد ،پس از آنکه از مقامهای امنیتی ناامید
میشود به حیاتالله عادل ،فرزندش که آمر حوزهی
سوم پلیس غور است ،متاس میگیرد .به گفتهی
عبیدالله ،حیاتالله عادل از قومندان امنیه اجازهی
رفنت به ساحه را میطلبد؛ اما برایش گفته میشود
که حق رفنت به آنجا را ندارد« .او ،تنهایی به کمک
خانوادهاش میرود که ناوقت میرسد».
برادرزادهی گلمحمد که گلاحمد نام دارد،
زخمیها را با تکسیاش بهسوی شفاخانه میبرد؛
اما در مسیر راه به کمین طالبان برمیخورد .طالبان
او را تیرباران کرده و دو تن از رسنشینان موتر را با
خود میبرند .ریشسفیدان منطقه ،روز جمعه (۸
حوت) جنازهی گلاحمد را از نزد طالبان میآورد.

پس از آنکه بسمالله عادل ایماق
توسط افراد ناشناس به قتل
میرسد ،بنا بر تهدیدهای امنیتی،
گلمحمد و خانوادهاش ،مجبور
میشوند که روستایشان را ترک
کرده و به مرکز شهر فیروزکوه
آوارهشوند .پس از گذشت نزدیک
به دو ماه از ترور فرزندش –
بسمالله عادل ایماق -گلمحمد
تصمیم میگیرد که به روستایش
تیغهتیمور -بر گردد.عبیدالله میگوید که هم پیشازاین حادثه و هم
پسازآن برای کمک خواسنت به والی غور متاس
گرفته است؛ اما والی به حرفهای او اعتنایی نکرده
است« .والی گفت که کار خودتان بوده و به ما هیچ
ربطی منیگیره».
در همینحال ،نورمحمد کوهنورد -والی غور -به
روزنامهی صبح کابل میگوید« :بعد از همو قضایای
اول ،ما خانوادهی او را در یک جای امن در والیت
آورد ه بودیم؛ اما روز گذشته بدون در جریان گذاشنت
پولیس ،آنها به قریه رفتند».
این گفتههای والی از سوی خانوادهی گلمحمد
عادل و خود او رد میشود .عبیدالله میگوید که
پیش از رفنت به منطقه ،والی را از رفنتشان در
جریان گذاشتهاند و والی به آنها اطمینان داده
است که طالبان در محل نیستند« .امروز هم جنازه
را به دروازهی والی بردیم ،اما والی میگوید که به
ما ربطی ندارد».
پس از این اتفاق ،کمیسیون مستقل حقوق برش
و نهاد حامیتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان
(نی) بر اضافهی دردناک خواندن این رویداد از
حکومت خواسته است که این رویداد را بررسی کرده
و عامالن آن را مجازات کند.
شهرزاد اکرب ،رییس کمیسیون مستقل حقوق
برش افغانستان در واکنش به کشته شدن چندین

در سال  ،۲۰۲۰حملههای هدفمند
بر خبرنگاران و کارمندان
رسانهای افزایش داشته است.
هیئت معاونت سازمان ملل
متحد (یوناما) در گزارشی از
تلفات خبرنگاران  27-دلو سال
روان -گفت که در سال  ،۲۰۲۰پس
از توافقنامهی دوحه ۱۳ ،نفر از
خبرنگاران و فعالان رسانهای در اثر
تیراندازی ۷ ،نفر در اثر انفجارها۳ ،
نفر هم به دلیلهای دیگری کشته
شدهاند .در حالی که در سال ۲۰۱۹
تنها  ۱۰نفر از خبرنگاران و فعالان
رسانهای به قتل رسیده بودند.

تن از اعضای خانوادهی بسمالله عادل ایامق ،روز
جمعه ( ۸حوت) ،در برگهی توییرتش نوشته است:
«در افغانستان ،غیرنظامیان حتا در خانههای خود
مصون نیستند .مسئوالن امنیتی باید وضاحت
دهند که بعد از قتل آقای عادل تا چه حد از میزان
تهدید و خطر به خانواده او آگاهی داشتند و چه
اقدامی برای امنیتشان انجام دادند .چرا باید
پیدرپی قربانی شویم؟»
همچنان دفرت نی ،این حمله را مایهی نگرانی
جامعهی رسانهای و ایجاد ترس دانسته و گفته
است که از حکومت محلی و نهادهای امنیتی
والیت غور میخواهد باید قضیهی قتل اعضای
خانوادهی شهید ایامق را ،بهگونهی جدی بررسی
منوده و قاتلین آنها را شناسایی و به پنجهی
عدالت بسپارد« :حکومت روشن سازد که آیا حمله
بر خانوادهی شهید ایامق ربطی به کار رسانهای وی
داشته است یا خیر؟»
گفتنی است که بسمالله عادل ایامق ،مدیرمسئول
پیشین رادیو صدای غور ،در  ۱۲جدی سال روان ،از
سوی افراد ناشناس در داخل موترش تیرباران شد.
به گفتهی نزدیکانش ،او پیش از ترور ،مورد تهدید
افراد ناشناس در غور بوده است.
ارگ ریاستجمهوری با نرش اعالمیهای ( ۱۳جدی)
طالبان را عامل قتل بسمالله عادل ایامق دانسته و
گفته بود که طالبان با اینگونه حملهها ،منیتواند
صدای رسا و برحق خربنگاران و رسانهها را خاموش
کنند.
نجیبالله مقصودی ،مدیر بررسی قضایای خشونت
در برابر خربنگاران وزارت داخله ،میگوید که عامل
ترور بسمالله عادل ایامق گرفتار شده است.
این در حالی است که در سال  ،۲۰۲۰حملههای
هدفمند بر خربنگاران و کارمندان رسانهای افزایش
داشته است .هیئت معاونت سازمان ملل متحد
(یوناما) در گزارشی از تلفات خربنگاران 27-
دلو سال روان -گفت که در سال  ،۲۰۲۰پس از
توافقنامهی دوحه ۱۳ ،نفر از خربنگاران و فعاالن
رسانهای در اثر تیراندازی ۷ ،نفر در اثر انفجارها،
 ۳نفر هم به دلیلهای دیگری کشته شدهاند .در
حالی که در سال  ۲۰۱۹تنها  ۱۰نفر از خربنگاران
و فعاالن رسانهای به قتل رسید ه بودند.
با اینهمه ،خانوادهی بسمالله ایامق میگوید که
پس از ترور آقای ایامق ،چهل خانواده از وابستگان
او به مرکز والیت غور آواره شدهاند .عبیدالله
میگوید که بارها به مقام والیت غور مراجعه کرده
است؛ اما توجهی به آنها نشده است.
بستگان آقای گلمحمد عادل ،میگویند که پس
از کشته شدن بسمالله عادل ایامق ،گروه طالبان
بارها در خانههایشان مبب دستی پرتاب کردهاند؛
چیزی که باعث شد ،این خانوادهها برای نجات
جانشان ،به مرکز غور آواره شوند.
از سویی هم گلمحمد -پدر بسمالله ایامق -میگوید
که پس از دفن اعضای خانوادهاش در پیش مقام
والیت غور خیمهی تحصن برپا خواهد کرد« .به والی
میگویم که طالبان است ،میگوید که نیست .در
همینجا قطعهی رسخ طالبان وجود دارد .دیشب
هم طالبی به نام احسانالله -برادرزادهی امرالله
بیگ عضو بلندپایهی طالبان -اعضای خانوادهام را
کشت».
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بازخوانی یک روایت تجربی و تاریخی
ایماننوری-دانشجویروابطبنیالملل

جنگ جهانی دوم رسانجام در سال  ۱۹۴۵با انفجار
دو مبب امتی بر فراز دو شهر جاپان (هیروشیام و
ناگاساکی) پایان یافت .تا یک گزاره عجیب و بهانه مببی
برای صلح ،برای مدتی کوتاه برای متفقین دلخوشی به
همراه بیاورد .میشود اینطور گفت که پیروزی متفقین
در هامن زمان به یک دلزدگی تلخ ختم شد؛ اما ظرف
کمرت از  ۴سال یعنی در  ۱۹۴۹اتحاد جامهیر شوروی
توانست سالح امتی را از انحصار آمریکاییان بیرون کند.
این اقدام شوروی زمینهساز آغاز دوران جنگ رسد میان
دو ابرقدرت بود.
آغاز ماجرای جدید
زمانی که سالح امتی روسها آزمایش شد ،آمریکاییان
در شوک و حیرت فرورفته بودند .آنها از حتا قبل از
اعالم رسمی روسها متوجه شدند که آزمایش روسها
موفقیتآمیز بوده است .این خرب برای آمریکاییها که بر
رس الف حکمرانی جهان را میپروراندند؛ هولناک بود.
شدت آزمایش روسها به حدی بود تا هامن روز شورای
راهربد هستهای آمریکا با حضور ژیالرد و اوپنهایمر
تشکیل جلسه دهد.
بیم و امید آمریکا بر چه بود؟
پرسشهایی که باید در آن جلسه موردبررسی قرار
میگرفتند بشامر بود؛ اما یک پرسش فوقالعاده اساسی
بود و همه اعضای جلسه مخاطب این پرسش بود آنهم
اینکه «موضع رسمی آمریکا در برابر خرب آزمایش روسها
چه باشد؟» این پرسش کلیدی یعنی پاسخگویی به
پرسشهایی کوچکتر مانند این :واکنش رسدمداران
جنگ رسد آمریکا در برابر اعالم خرب رسمی توسط

روسها چه باشد؟ چطور و چگونه در برابر شعارهایی که
آمریکاییها تا اکنون در کشورشان داده بودند ،پاسخ
بگویند؟ چگونه وقتی یک قدرت را برابر با سالح هستهای
تعریف کردهاند ،حاال در برابر یک سالح هستهای دیگر
پاسخ دهند؟
حتا میتوان از روی خاطرات و گزارشها حدس زد که آن
روز اعضاء شورا تا چه حد در شوک و بهت بودهاند و چقدر
تصمیمگیری برایشان سخت بوده است؛ اما آنان «تصمیم
سخت» را گرفتند :آنها ترجیح دادند خرب آزمایش
موفقیتآمیز را پیش از روسها و توسط خود آمریکاییها
منترش شود.
درحالیکه برخی از اعضاء استدالل داشتند که این خرب
موجی از ناامیدی را در میان مردم و نظامیان خواهد
پراکند ،اما ترجیح دادند این سختی را پیشدستانه تحمل
کنند!
حاال چرا این تصمیم گرفته شد؟
حتا در کتاب «معامی زندانی» که روایتی ساده و
روزنامه نگارانه از نظریههای بازیها و کاربردهای آن
در جنگ رسد است ،در کنار بازی «معامی زندانی» به
روایت فونونیمان (ابداعکننده نظریه بازیها) از آن
تصمیمگیری میپردازد .موضوعی که شاید ربطی به
نظریه بازیها ندارد؛ اما قابلتوجه است.
چند عامل میتواند دولتها را در مسیر بسیار حساس در
جهت اعتامد ملت باالی آنها سوق دهد:
 .1پذیرش واقعیت تلخ؛ آنها میدانستند که آن رویداد
در واقعیت رخداده ،هرچند تلخ باشد ،هیچگونه تغییری
منیتوانند بدهند .باید واقعیت را پذیرفت و دانست که
این واقعیت دیر یا زود آشکار خواهد شد.

 .۲اهمیت زمان؛ آنها خوب میدانستند که انکار آن
واقعیت تلخ و از دست دادن زمان تنها اوضاع را پیچیدهتر
و تلختر میکند .تصمیم سخت را باید در زمان کوتاه
گرفت .از دست رفنت زمان یعنی دادن زمینبازی به
دیگران!
 .3از همه مهمتر اعتامد عمومی اصلیترین دارایی ملی؛

حتا میتوان از روی خاطرات و
گزارشها حدس زد که آن روز اعضاء
شورا تا چه حد در شوک و بهت
بودهاند و چقدر تصمیمگیری برایشان
سخت بوده است؛ اما آنان «تصمیم
سخت» را گرفتند :آنها ترجیح دادند
خبر آزمایش موفقیتآمیز را �پیش
از روسها و توسط خود آمریکاییها
منتشر شود.
شنیدن این خرب تلخ از زبان روسها که دشمنان اصلی
آنان بودند ،نهتنها بر وحشت عمومی از مسئله میافزود،
بلکه واقعیت تلختر آن بود که اعتامد عمومی به دولت
به دلیل پنهانکاریاش نیز از دست میرفت .آنها در
هامن لحظه به این مسئله اشاره کردند که «در زمان
سخت نربد ،اصلیترین دارایی ملیشان اعتامد عمومی
است»؛ یا به زبان دیگر «هر چیزی را میتوان از دست داد
غیر از اعتامد عمومی»!

 .۴قدرتمنایی؛ وقتی تصمیم سخت را میتوانی بهخوبی
اجرا کنی ،منایشی از قدرت خود ارائه خواهی داد.
منایشی که در آن میتوانی به مردم خودت و به دنیای
بیرون از مرزهایت نشان دهی که تصمیمهای سخت را
میگیری و خربهای ناگوار را خودت پیش از دیگری و
پیش از دشمنت رسامً اعالم میکنی.
اینگونه راهربد چه تجویز و چه پیامی برای پروسه
صلحِ افغانستان دارد؟
متامی دولتها و ملتها لحظات سخت داشتهاند،
لحظاتی که بین دوراهی تصمیم سخت و بیبرنامگی
یکی را انتخاب میکردهاند .برخیها تصمیم سخت
گرفتهاند و برخی در دیگر بیبرنامگی را؛ یعنی نادیده
گرفنت ،پنهانکاری و تعلل اما برای برنده شدن و برنده
ماندن باید تصمیم سخت را گرفت .باید تصمیامت
سخت را فهرست کرد و سود و زیان هرکدام را از نگاه
طرفداران و منتقدان ارزیابی باید کرد .باید مشخص کرد
که مسئولیت هر تصمیم را چه کسی میپذیرد .تصمیم
سخت یعنی تصمیم هزینهدار ،تصمیمی که حتامً
هزینههای مشهود ،قطعی و بزرگی در کوتاهمدت دارد؛
اما در بلندمدت سودهای نامشهود ،غیرقطعی و البته
بزرگتری دارد.
سود اعتامد اجتامعی ،حتامً بلندمدت ،غیرمشهود و
البته غیرقطعی است؛ اما هزینههای کوتاهمدت اعالم
یک اشتباه ،عذرخواهی و کنارهگیری قطعی و مشهود
است.
این تجربه برای افغانستان در پروسه صلح یک تجربه
مفید و ارزنده است ،اگر دولت افغانستان اندکی تأمل
کند.

ضرورت راهنمایی گردشگران در افغانستان
داوودنظری-روزنامهنگار

در افغانستان باوجود زیباییهای هر فصل و موجودیت
آثار تاریخی و جاهای دیدنی فراوان ،راهنامیی گردشگران
یک رضورت جدی به شامر میرود .چون راهنامیی
سبب رضایت بیشرت گردشگران ،عدم استفادهجویی از
بیخربی آنان ،جلوگیری از اضافهستانیها و مشکالت
دیگر میشود.
از سوی دیگر ،رضایت گردشگران و بهبود گردشگری،
تأثیرات مثبت زیادی را باالی فرهنگ ،اقتصاد ،ایجاد
کار و تحکیم ارزشهای فرهنگی دارد .حتی کارشناسان
حوزه گردشگری به این باوراند ،افزایش گردشگران سبب
تأمین امنیت ،بهبود اوضاع و مهم شدن کشورها میشود.
در این مقاله در ارتباط بهروز جهانی راهنامیی جهان
گردان ،به مهمترین آثار و فایدههای راهنامیی جهان
گردان و پیشنهادها برای تطبیق آن ،پرداخته میشود.
پرسشهای اساسی نوشتهام این است که سهم
افغانستان با داشنت جاذبههای گردشگری و توریستی
منحرصبهفرد ،از نزدیک به  100میلیون گردشگر جهان و
میلیاردها دالر هزینه که در این بخش میشود ،چیست؟
در افغانستان چگونه زمینه تشویق و حضور بیشرت این
گردشگران فراهم شود؟ نقش تقویت زیرساختها برای
راهنامیی در افزایش جلب و جذب توریستان در کشور
ما چیست؟ چگونه و با کدام روشها میتوان ارزشهای
تاریخی-فرهنگی افغانستان را منایان و معرفی کرد .باید
آشکار ساخت که فایدهها و آثار مثبت افزایش حضور
گردشگران در کشورها چیست؟
آثار و فایدهها
اولین و مهمترین مفاد ایجاد راهنامییهای گردشگری،
ایجاد شغل برای جوانان و مردم است؛ چون بیکاری و فقر
فعالً یکی از مشکالت عمده در افغانستان به شامر میرود؛
اما باراهنامییهای دقیق و کلی گردشگران ،زمینه حضور
گردشگران بیشرت در والیتهای مختلف افغانستان
فراهم میشود که به گفته کارشناسان ،با ورود پنج نفر
گردشگر به کشور ،زمینه کار برای یک نفر در افغانستان
فراهم میگردد .مهدی شفایی استاد دانشگاه و رئیس
رشکت توسعه گردشگری میگوید ،افزایش توریستان و
جهان گردان درنتیجه راهنامییها به افغانستان ،زمینه
کارهای زیادی را برای موترداران ،فارغالتحصیالن رشته
گردشگری ،دهقانان ،مالداران ،هوتل داران و باشندگان
مناطق توریستی فراهم میسازد.
گردش و وارد شدن پول در کشور ،از دیگر فایدههای
راهنامیی گردشگران است .استاد شفایی در این قسمت
میگوید ،ساالنه  75هزار گردشگر وارد افغانستان
میشود که هر نفر یک و نیم هزار دالر بهطور متوسط
هزینه میکند .چرخش دالر بیشرت در بازار ،سبب پایین
آمدن قیمتها و موجود شدن پول بیشرت میگردد؛ اما
برعکس ،به هراندازه که گردشگری برعکس داشته باشیم

یعنی جوانان از کشورها خارج شود و از جاذبههای
داخلی بیخرب باشند ،بهاندازه هر نفر یک و نیم هزار دالر
از کشور خارج میشود.
افزایش رضایتها و سفرهای دوباره گردشگران ،از دیگر
فایدههای راهنامیی دقیق آنان در افغانستان است.
زمانی که برنامههای منظم برای راهنامیی آنان وجود
داشته باشند و رسگردان نشوند ،آنان عالقهمندمیشوند
که برای چندمین بار به افغانستان سفر کنند؛ مانند
یک جهان گردی که سال گذشته برای دومین بار به
افغانستان سفرکرده بود؛ درحالیکه  190کشور جهان را
گردش کرده بود .برنامهریزی دقیق درباره چگونگی سفر،
خطرها ،مزایا ،جاهای دیدنی ،هزینه سفر ،کرایه موتر و
خرید بلیت ،کرایه اتاق ،انواع غذاها و  ...عامل رضایت

عکسها ،خاطرات ،یادداشتها و مقالهها ،به دیگران
انتقال میدهند؛ اما اگر راهنامیی وجود نداشته باشد،
همه به نحوی رسدرگم میشوند .به گفته استاد شفایی،
در این قسمت دولت تالش کنند که بیشرت افراد اهل
رسانه ،اجتامعی و مردمدار را دعوت کنند تا تبلیغاتشان
بیشرت اثر و مخاطب داشته باشند.
آگاهی الزم از ارزشهای تاریخی کشور ،از دیگر
فایدههای راهنامیی جهان گردان و گردشگران است.
آقای شفایی میگوید ،در صورت نبود راهنام ،شاید یک
گردشگر پنج دقیقه از بودای بامیان دیدن کند ،اما اگر
راهنام باشد ،شاید یک ساعت تنها در بخش نقاشیهای
آن صحبت شود .یک ساعت دیگر تنها در بخش معامری
آن صحبت شود.

بیشرت گردشگران و سفرهای دوباره آنان به افغانستان
است .چون در حقشان ظلم منیشود ،رسگردانی ندارد،
کسی اضافه ستانی منیتواند و از همه زیباییها دیدن
میتوانند.
در بعد داخلی اگر گردشگران بهخوبی راهنامیی شوند،
زمینه تحکیم وحدت و برادری نیز فراهم میشود .مثالً اگر
یک هموطن ما از والیت قندهار به بامیان سفر میکنند،
به پنجشیر و جاللآباد و دیگر والیتها میروند ،دقیق
پذیرایی شوند ،متامی مناطق را متاشا کنند ،از فرهنگ
و ارزشها و خط قرمزهای دیگر هموطنانشان باخرب
شوند و مشکالت را درک کنند ،زمینه رفاقت ،دوستی و
حتی خویشاوندی فراهم میشود که بهشدت در تحکیم
برادری ،دوستی و همدیگر پذیری نقش دارد.
معرفی زیباییهای افغانستان برای مردم جهان ،از دیگر
فایدههای راهنامیی توریستان هست .راهنامیی سبب
میشود که همه زیباییها ،آثار تاریخی ،فرهنگها و
ساحات دیدنی به جهان گردان معرفی شود و آنان لذت
بیشرت بربند .این گردشگران هنگام برگشت به منطقه و
کشورشان ،فرهنگها و باورهای مردم را توسط فیلمها،

پیشنهادها
اولین پیشنهاد ،تنظیم محتوای کامل در کتابها یا
فایلهای راهنامیی است .این منت باید شامل اوضاع
امنیتی ،جغرافیایی ،آبوهوا ،هزینه مسکن ،قیمت بلیت
و کرایه موتر ،غذاهای محلی ،تولیدات اصیل محلی و
حیوانی ،موجودیت متامی ساحات تاریخی ،باستانی و
دیدنی در مسیر هدف و سایر نیازمندیهای گردشگران
باشد .تا با به دست آوردن یک فایل یا کتابچه راهنام،
همه اطالعات الزم را به دست بیاورند .محتوا باید به
زبانهای مختلف ازجمله فارسی ،پشتو و انگلیسی
ترتیب شود و حتی در صورت امکان از فایلهای تصویری
و صوتی هم استفاده شود.
پیشنهاد دوم ،توزیع دقیق ،برای توریستان در مکانهای
هدف است؛ به گفته استاد شفایی ،این بروشورها و
برگههای راهنامیی و معلوماتی باید در دروازههای
ورودی ،هوتلها و مکانهای عمومی بهطور رایگان در
دسرتس گردشگران قرار گیرد .اگر توزیع دقیق نباشد،
بازهم از تأثیرات و کاربردهای آن ،کاسته میشود.
پیشنهاد سوم ،معرفی دیدنیهای افغانستان در

چهارفصل باید گنجانیده شود .چون متأسفانه فعالً بیشرت
در تابستان مردم به افغانستان سفر میکنند؛ درحالیکه
در دیگر فصلها بهخصوص زمستان ،زیباییهای خاص
دیگری را دارد .فرصتها و امکانات اسکی و بند امیر در
بامیان ،غذاهای محلی مخصوص زمستان و مکانهای
دیدنی دیگر در والیتهای مختلف کشورها باید معرفی
شود.
تقویت فرهنگ تور یا مسافرتهای دستهجمعی برای
دیدن از ساحات تاریخی ،از دیگر پیشنهادها است .چون
تأثیرگذاری تور بهمراتب بیشرت از سفرهای تک فردی
است .در تورها زمینههای آشنایی بافرهنگها ،همراهی
افراد برای راهنامیی ،آگاهی دهی و تبادلنظرها بسیار
زیاد است .استاد شفایی از سفرهای دستهجمعی در
جشن نوروز در مزار ،گل رسخ ،همچنان مسابقات و
جشنوارههای فرهنگی بامیان و دیگر جشنوارهها یادآوری
کرده و میگوید تورها باید فعال شود.
استخدام نیروی متخصصان و تحصیلکردگان در بخش
راهنامیی گردشگران از دیگر پیشنهادها است .اکنونکه
در تعدادی از دانشگاههای کشور بهخصوص دانشگاه
بامیان و بدخشان ،محصالن این رشته را فرامیگیرند،
باید بعد از فراغت در بخش راهنامیی توریستی استخدام
شوند .به گفته آقای شفایی در بخش گردشگری
فرصتهای زیادی وجود دارد و نیازمند رسمایهگذاری
بسیار زیادی نیست .مثالً رسک ،موتر ،هوتل و امکانات
وجود دارد و از این فرصتها باید استفاده شود.
نتیجهگیری
-1افغانستان دارای مکانهای زیادی گردشگری است
و همهساله تعدادی زیادی از گردشگران داخلی و
خارجی از این مکانها ،دیدن میکنند .برای استفاده
بیشرت در ابعاد اقتصادی و فرهنگی ،زمینههای راهنامیی
توریستان و گردشگران به شکل دقیق فراهم شود.
راهنامیی توریستان از یکسو سبب افزایش گردشگران
به کشور ما میگردد و از جانب دیگر باعث میشود که
متامی زیباییها و داشتهها به شکل کامل و منظم به
جهانیان معرفی گردد.
 -2رونق اقتصادی دولت و مردم ،معرفی ارزشهای
فرهنگی ،بهبود وضعیت زندگی باشندگان محل و
افزایش احساس تعلق آنان به مناطقشان ،کاهش جرم و
جنایتها ،جلبتوجه جهانیان به افغانستان ،از مهمترین
فایدههای راهنامیی گردشگری است.
-3راهنامیی گردشگران بیشرت کتابها ،نرمافزارهای
انرتنتی ،وبسایتها ،رسانههای صوتی و تصویری،
بروشورها و تابلوها ،امکانپذیر است .این فایلها باید
در مکانهای عمومی ،دروازههای ورودی ،بسرت انرتنت و
رسانهها ،در دسرتس گردشگران قرار گیرد.

4

سالدوم شماره 327

مجیب ارژنگ

به اساس
توافقنامهی
دوحه ،دولت
امریکا به گروه
طالبان متعهد
شده بود که تا
ماه می ،نیروهای
ناتو و امریکا باید
از افغانستان
بیرون شود؛ اما
ً
اخیرا دولت امریکا
برای بیرون کردن
سربازانش بحث
بررسی توافقنامه
را �پیش کشید
و همینگونه،
روز گذشته
کابینهی آلمان نیز
تصمیم به ماندن
نیروهایش تا
پایان جنوری 2022
در افغانستان را
گرفت.

در گزارش
تحقیقی صبح
کابل که زیر نام
«اسناد سری:
مشخصات
زندانیانی
رهاشدهی
طالبان که
به جنگ
برگشتهاند» در
 6سپتامبر نشر
شده ،نشان
میدهد که 68
درصد زندانیان
آزادشدهی گروه
طالبان ،دوباره
به میدانهای
جنگ
برگشتهاند.

گزارش

www.subhekabul.com

پس از نزدیک به یک سال گفتوگو و چانهزنی دولت ،طالبان
و جامعهی جهانی برای صلح افغانستان ،هنوز جنگ میان
نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان جریان دارد که روزانه
کشته و زخمی زیادی از شهروندان میگیرد و همینگونه
شامری دیگر را نیز ناچار به ترک خانههایشان میکند.
بحث صلح با طالبان پس از امضای توافقنامهی صلح
امریکا-طالبان که در  29فربوری  2020در قطر امضا
شد ،شکل جدیتری به خود گرفت .بااینحال اما از رشوع
گفتوگوها تا حاال ،هیئت طالبان بارها از میز گفتوگوها
پا پس کشیده و به خشونت بر شهروندان افغانستان افزوده
است.
بااینحال ،سیاست دولت افغانستان در برابر گروه طالبان،
بهویژه پس از امضای توافقنامه دوحه ،بیشرت انفعالی بوده
است؛ در نخست دولت افغانستان به آزادی زندانیان این
گروه تن داد .دولت افغانستان بیشرت از  5000زندانی این
گروه به شمول فرماندهان مهم جنگیاش را از زندانهای
افغانستان آزاد کرد.
این در حالی است که دولت افغانستان،
طرف توافقنامهی صلح دوحه نبود و به
لحاظ حقوق بینامللل ،هیچ مکلفیتی
برای پذیرش آن نداشت.
آزادی زندانیان گروه طالبان که گامی مهم
برای رسیدن به صلح یاد میشد ،نهتنها
که کمکی به روند گفتوگوهای صلح
نکرد ،بلکه باعث شد که جنگ این گروه
با دولت و شهروندان افغانستان ،شدت
بیشرتی بگیرد؛ زیرا بیشرت جنگجویان
طالبان پس از رهایی به میدانهای جنگ
برگشتهاند.
در گزارش تحقیقی صبح کابل که زیر
نام «اسناد رسی :مشخصات زندانیانی
رهاشدهی طالبان که به جنگ برگشتهاند»
در  6سپتامرب نرش شده ،نشان میدهد
که  68درصد زندانیان آزادشدهی گروه
طالبان ،دوباره به میدانهای جنگ
برگشتهاند.
در یک سال گذشته گروه طالبان به اثر توافقنامهی صلح با
امریکا توانست با حفظ هویت جنگی خود به گروه سیاسی
نیز بدل شود؛ هرچند این تالشها در زمان حاکمیت
کرزی ،رییسجمهور پیشین افغانستان رشوع شده بود.
نخستین بار نیز دفرت سیاسی این گروه در زمان حاکمیت
کرزی در  2012در قطر گشایش یافت؛ اما پس از امضای
توافقنامهی صلح دوحه و سناریوی خودساختهی دولت
امریکا ،افکار عمومی جهانی بهسوی گروه طالبان کشیده
شد و توافق بر رس تقسیم قدرت در افغانستان با این گروه،
راهی برای رسیدن به صلح در این کشور دانسته شد.
دوم اینکه به دلیل دیپلامسی ضعیف دولت افغانستان در
جریان گفتوگوهای صلح،گروه طالبان در سایه توافقنامهی
دوحه ،امکان سفر به کشورهای مهم منطقه و جهان را یافت
و توانست برای قدرت آیندهی خود جدا از دولت امریکا ،با
دولتهای مهمی؛ مثل روسیه ،ایران و قزاقستان نیز بحث
کند.
طالبان در کنار اینکه در یک سال گذشته دست از خشونت
بر نداشتهاند ،به بهانهی رسیدن به صلح با دولت افغانستان،
خواهان از میان رفنت دولت کنونی و ایجاد حکومت موقت
نیز شدهاند؛ چیزی که رییسجمهوری غنی آن را خط رسخ
خود و دولت افغانستان میداند.
حاال که دولت افغانستان از رسیدن به صلح با گروه طالبان
بهکلی ناامید شده است ،برای پایان دادن به خشونت این
گروه در برابر شهروندان افغانستان ،دست به دامن جامعهی
جهانی افتاده است.
حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی افغانستان که ناوقت روز
پنجشنبه ( ۷حوت) ،به گونهی آنالین در نشست کمیتهی
تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد حرف میزد،
گفت« :طالبان با استفاده از امتیاز معافیت سفر ،از میز
مذاکره طفره میروند ،تعهدشکنی میکنند و علیرغم
آزادی از زندان ،به جنگ بازمیگردند .در چنین وضعیتی
تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهم
است».
او با تأکید بر اهمیت تحریمها بر گروه طالبان ،گفته است که
افغانستان با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و متحدان
کلیدیاش در این مورد کار میکند تا اطمینان حاصل کند
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که تحریمها باعث تقویت تالشهای صلح و جنبشهای
صلحآمیز در کشور شده و برای پیشگیری از خشونتهای
طالبان از آن کار گرفته شود.
همین تور ،او در بخشی از حرفهایش میگوید که گروه
طالبان به تعهدات خود به توافقنامهی صلح عملنکرده و
خشونت بر شهروندان را افزایش دادهاند.
رسور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری نیز ،دوشنبه (4
حوت) ،در گفتوگویی با فیوناز فریز ،رییس بخش حقوق
برش سازمان ملل متحد در افغانستان ،خواسته است که
مسئلهی حقوق برش ،باید بهعنوان یکی از اصلهای اساسی
روند صلح در گفتوگو با طالبان در نظر گرفته شود« .اگرچه
تا اکنون هیچ نشانهای از سوی گروه طالبان مبنی بر احرتام
و حامیت از حقوق برش مشاهده نشده است؛ اما اهمیت این
موضوع میطلبد که جامعهی جهانی و متام جوانب دخیل
در صلح افغانستان ،گروه طالبان را در این زمینه تحتفشار
قرار دهند».

به گفتهی یوناما ،نپذیرفنت مسئولیت این حملهها ،سبب
ایجاد وحشت شده که بر اساس آن ،شامر زیادی از فعاالن
دست به خودسانسوری زده و حتا شغل و کشور را ترک
کردهاند« .این قتلها ،تأثیر منفیای بر جامعه داشته و
انتظارات پیرامون تالشهای صلح را کاهش داده است».
خاموش کردن صدای فعاالن رسانهای در رشایطی که مردم
نگران معاملههای پنهانی گفتوگو با طالباناند ،بدون شک
میتواند به سود این گروه پایان بپذیرد؛ در چنین رشایط،
هیچ گروهی بیشرت از طالبان از خاموش کردن صدای
خربنگاران و فعاالن مدنی سود منیبرد.
به اساس توافقنامهی دوحه ،دولت امریکا به گروه طالبان
متعهد شده بود که تا ماه می ،نیروهای ناتو و امریکا باید از
افغانستان بیرون شود؛ اما اخیرا ً دولت امریکا برای بیرون
کردن رسبازانش بحث بررسی توافقنامه را پیش کشید و
همینگونه ،روز گذشته کابینهی آملان نیز تصمیم به ماندن
نیروهایش تا پایان جنوری  2022در افغانستان را گرفت.

آقای دانش و در کل دولت افغانستان در حالی برای کاهش
خشونت از سوی این گروه دست به دامن جامعهی جهانی
برده است که طالبان همهروزه به خشونتشان در برابر
شهروندان ادامه میدهند ،بیآنکه نگران واکنش جامعهی
جهانی باشند.
در گزارش دفرت منایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) که روز سهشنبه ( ۵حوت) ،نرش شد ،آمده است که
در سال  ۲۰۲۰میالدی در اثر خشونتها ۳۰۳۵ ،غیرنظامی
در افغانستان جان باخته و  ۵۷۸۵نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش هرچند تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰
میالدی  ۱۵درصد نسبت به سال  ۲۰۱۹کاهش داشته
است؛ این در حالی است که گفتوگوهای صلح برای
کاهش خشونتها و تلفات غیرنظامیان باید اثر میگذاشت
که نگذاشته است.
یوناما ،گفته است که هرچند کاهش شامر تلفات غیرنظامیان
امیدوارکننده است؛ اما بر اساس اسناد و شواهد ،این شامر
پایین تلفات تا اندازهای بنا بر بعضی تاکتیکها در سه ماه
آخر سال زیاد شده است.
به اساس این گزارش ۴۳ ،درصد کل تلفات در سال ۲۰۲۰
در افغانستان از میان زنان و کودکان بوده و برای هفتمین
سال پیهم شامر جانباختگان به اثر خشونت در یک سال در
افغانستان از مرز سه هزار نفر باال بوده که این موضوع ،سبب
شده تا افغانستان مرگبارترین کشور جهان باشد.
بر اساس گزارش ،گروهای مخالف دولت در سال ۲۰۲۰
میالدی ،مسئول  ۶۲درصد تلفات غیرنظامیاناند« .گروه
طالبان مسئول  ۴۶درصد ،داعش مسئول  ۸درصد و
نیروهای طرفدار دولت مسئول  ۲۲درصد تلفات غیرنظامیان
بودهاند».
همینگونه در گزارش دیگری از یوناما که در  27دلو سال
روان نرش شد ،آمده است که ترورهای هدفمند خربنگاران و
فعاالن رسانهای در جریان گفتوگوهای صلح افزایش یافته
است .در این گزارش آمده است که پس از آغاز گفتوگوهای
صلح در دوازدهم سپتامرب  ۲۰۲۰میالدی ۱۱ ،فعال
حقوقبرشی و کارمند رسانهای در افغانستان کشته شده
است که هیچکدام از طرفهای درگیر جنگ ،مسئولیت آن
را به عهده نگرفته است.

از این پیش نیز دبیر کل ناتو گفته بود که بیرون شدن
شتابزده از افغانستان ،میتواند باعث قوت گرفنت گروههای
تروریستی در این کشور شود؛ چیزی که میزان ناامنی و
خشونتها را نیز افزایش میدهد.
ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان ،به روزنامهی صبح
کابل میگوید که؛ اگر نیروهای ناتو تا ماه می از افغانستان
بیرون نشود ،این گروه حملههای خود را بر آنها از رس
خواهد گرفت.
با توجه به وضعیت کنونی و یک سال تالش شکستخورده
برای صلح با طالبان و همینگونه احتامل قوی ماندن ناتو
برای پس از می  2021و نزدیک شدن بهار ،در ماههای
پیش رو جنگ در افغانستان شدت بیشرت از حاال را خواهد
گرفت.
با ماندن ناتو و فرارسیدن بهار ،جنگ طالبان شدت و شکل
دیگری خواهد گرفت؛ ماینهای مقناطیسی بیشرتی در
شهرها جاگذاری خواهد شد ،موترمببهای بیشرتی در
شهرهای افغانستان انفجار داده خواهد شد و کشته و زخمی
بیشرتی از شهروندان خواهد گرفت.
در چنین وضعیتی برای اینکه بتوان از آسیبپذیری
شهروندان در برابر گروه طالبان ،کم کرد ،نیاز است که
دولت راهربد تازهای را برای رویارویی با گروه طالبان در
پیش بگیرد .دولت افغانستان باید روی تقویت ارتش و مجهز
سازی و آموزشهای سخت مترکز کند؛ از سویی هم برای
مبارزهی موفق در برابر طالبان ،در والیتها و روستاهایی
که جنگجویان این گروه حضور دارد ،نیاز است که دولت
برنامههای منظم آگاهیدهی برای تغییر افکار عمومی
را راه بیاندازد و برای کاهش فقر و بیسوادی برنامههای
کارکردی را روی دست بگیرد .زاریکردن به گروه طالبان،
برای اینکه از جان شهروندان بگذرند یا اینکه از جامعهی
جهانی بخواهیم ،دست طالبان را از خشونت کوتاه کند،
فرار از مسئولیت خودی است .دولت افغانستان به اساس
مکلفیتهایی که در برابر شهروندان دارد ،باید از هر راه
ممکن ،پاسبان حقوق برشی هر شهروند باشد .روی این
دلیل نیاز است که خشونت طالبان را با خشونت پاسخ بدهد
و نگذارد که خشونتگری گروه طالبان و دیگر گروههای
همسو با آن از شهروندان قربانی بیشرتی بگیرد.
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تفاوت میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون
دا�کتر حسین یاسا

التهاب اوضاع افغانستان مدتی است که افکار علمی
و فرهنگی را رسگردان منوده و به همین دلیل،
مقالههای تحقیقی و علمی ،توجهی خاص و مناسب
را برمنیانگیزد .سخن دیگر اینکه؛ در افغانستان و
برخی محافل دیگر علمی ،در استفاده از این دو واژه
جداگانه ،برخورد دقیق صورت نه گرفته است؛ زیرا
برخی «حاکمیت قانون» را تنها اطاعت از آن دانسته و
برخی دیگر «حاکمیت با قانون» را تنها با داشنت قانون
اساسی ،میدانند .در حال که ابعاد ارزشی هردو واژه
مهمتر از مفهوم لغوی آن است.
این قلم تالش ورزیده است که با توجه به نظرات
دانشمندان اینگونه بحثها« ،ابعاد ارزشی» هردو عنوان
را ارزیابی مناید.
حاکمیت قانون ()Rule of Law
«بسرت دموکراسی ما حاکمیت قانون است -کارولین
کندی (»)Caroline Kennedy
در عرص مدرن ،حاکمیت قانون یک واژه نسبتاً شناخته
شده است و بهعنوان یک ارزش و یکی از عنارص کلیدی
حکومتداری خوب به شامر میرود .البته شایان یادآوری
است که حاکمیت قانون با اینکه در چند دهه اخیر با
تعریف نوی موردتوجه جهانیان قرار گرفته ،همچون یک
اندیشه پیشینه بس درازی دارد .نخستین منونه نسبتاً
منظمتر حاکمیت قانون در دموکراسی یونان باستان ،در
سده چهارم پیش از مسیح تذکر یافته که از اندیشههای
فیلسوف بزرگ ارسطو (۳۸۴-۸۲۲م) رسچشمه گرفته
است .ارسطو در کتاب خود «سیاست» پرسش مهمی را
مطرح کرده بود« ،آیا حکومت بهرتین رجال برتر است یا
1
حکومت قانون؟»
این پرسش مهم را برخیها اینگونه هم ترجمه کردهاند:
«کدام وضعیت برای مردم سودمندتر است ،حکومت
بهرتین حاکم و یا بهرتین قوانین؟»
در زمان حارض ،ازلحاظ مفهومی دانشمندان روی
حاکمیت قانون خیلی کار کردهاند و در تعریف آن با
افزودن مؤلفههای ارزشی به آن شکل و مفهوم نوینی
بخشیدهاند .مؤلفههای مهم حاکمیت قانون عبارتاند
از:
برتری قانون ( -)Legal Supremacyاصلی که جامعه
بهجای خشونت ،با قوانین معترب تنظیم شود.
برابری قانون ( -)Legal Equalityاصلی که طبق آن
قوانین (بدون در نظر داشت رنگ و نسل و زبان و عقیده)
مساویانه اعامل شود و هیچکس حتا مسئوالن حکومتی
از باال به پایین و قضات ،باالتر از قانون نباشد.
اطمینان از قانون ( -)Legal Certaintyیعنی اصلی
که قوانین از مفهومی روشن ،قابلدسرتس (برای همه) و
ازلحاظ کاربردی سازگار و پیشبینی پذیر باشد.
گرچه این مؤلفههای حاکمیت قانون همگانی است،
اما بازهم برخی از دانشمندان پرسش دیگری را مطرح
میکنند که اگر در رأس نظام یک شخص خودکامه
قرار بگیرد و با بهرهگیری از زور و تزویر یک رشته قوانین
تبعیضآمیز مغایر با ارزشهای پذیرفته شده انسانی را
روی دست بگیرد ،آنگاه چه باید کرد؟ و حاکمیت قانون
را چگونه تعریف کرد؟
در سال ۲۰۱۵م با تأیید همه کشورهای عضو ،سازمان
ملل برای صلح و رفاه جهانی طرحی را زیر عنوان «۱۷
هدف توسعه پایدار (Sustainable Development
 »)Goals 17به تصویب رسانید و برای تکمیل آن
اهداف هفدهگانه مدت  ۱۵سال در نظر گرفته شد یعنی
تا ۲۰۳۰م.
هدف شانزده هم آن طرح «هدف  -۱۶صلح ،عدالت
و نهادهای پایدار (Peace, Justice and -16 Goal
 ،»)Strong Institutionsبرساخته از دوازده هدف
ضمنی است و یکی از آنها حامیت از حاکمیت قانون
است.
برای رسیدن به این هدف و توامنندسازی کشورهای
عضو ،سازمان ملل برنامههای گوناگون کمکی را روی
دست دارد .طبق تعریف سازمان ملل حاکمیت قانون
عبارت است از «یک اصل حکومتداری که طبق آنهمه
اشخاص ،نهادها ،سازمانهای خصوصی و حکومتی و
حتا خود حکومت در برابر قوانین نافذه ،پاسخگو است
و قانون (بدون هرگونه تبعیض) بر همه یکسان اعامل
میشود».
اما باید یادآور شد که سازمان ملل تنها به همین بسنده
نکرده ،میافزاید که قوانین مروج هم نباید در مغایرت
با موازین و مالکهای جهانی حقوق برش باشد؛ یعنی
سازمان ملل پیروی و پاسداری از قوانینی را که تحت
آن کرامت انسانی خدشهدار شود ،حاکمیت قانون
منیداند.
پس سازمان ملل برتری ،برابری و اطمینان از قانون،

انصاف و شفافیت در اعامل قوانین ،تفکیک قوا،
مسئولیتهای همهجانبه در فرایند تصمیمگیری و
اقدامات برای جلوگیری از خودرسیها (در برابر قانون)
ازلحاظ اجرایی و نهادی ،همه را اجزای حاکمیت قانون
میداند.
*عدالت غیررسمی :طبق صفحه رسمی سازمان ملل
متحد« ،نظامهای (دادگسرتی) غیررسمی بهعنوان
سیستمهای عدالت «سنتی»« ،بومی»« ،عرفی» یا
«غیردولتی» هم شناخته میشود که طیف گسرتدهای
از موضوعات را در بر میگیرد و ازجمله مسائلی که به
آن بهطور عموم میپردازد عبارتاند از امنیت شخصی و
جرایم محلی ،حفاظت از ملک (زمین) ،دارایی و مال و
مویشی ،حل اختالفات خانوادگی و اجتامعی؛ و حامیت
از حقوق مانند دسرتسی به خدمات عمومی ».اما باید
بهخاطر داشت که عدالت غیررسمی هرگز به مفهوم
این نیست که ارزشها و کرامت انسانی به متسخر
گرفته شود مانند رس بریدن ،سنگسار کردن زنها،
دست بریدن و شالق زدن در مأل عام و غیره بل برعکس
هدف اصلی احرتام گذاشنت به آداب و رسومات مردم و
تشویق آنان در تأمین عدالت در سطح محلی و روحیه
عدالتپروری است .و این نکته را هم نباید فراموش کرد
عدالت غیررسمی بی هشت بعد دیگر حاکمیت قانون
مفهومی ندارد.
به باور «جیمز آلسوپ (،»)James Allsop
قاضیالقضات ،دادگاه فدرال اسرتالیا ،حاکمیت قانون
در واقعیت نه قانون فرمانروایی است و نه واژهای است که
تنها به وکالیی دادگسرتی و قضات ربط داشته باشد بل
بیشرت از آن است و در دنیای امروزی به حیث یک ارزش
انکارناپذیر بشامر میآید .او میگوید،
«حاکمیت قانون زنده (استوار) بر ارزشها و شاخصهای
انسانی قانون است و پایههای اساسی آن بر صداقت،
برابری رفتار ،احرتام به کرامت انسانی و حقوق فردی،
مروت انسانی و تأمین عدالت (اجتامعی) استوار است
که تنها با قاضی مستقل عملی منیشود بل با قوه
قضاییه مستقل و مسلکی عملی میشود که در اجرای
وظیفه خود از ارزشها محافظت کند ».به گفته آلسوپ
حاکمیت قانون یک نگرش ذهنی است که در صورت
عملی شدن آن ،یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع
انسانی به وجود میآورد و اگر اینگونه نباشد اینیک

واژه انتزاعی و بیش از مجموعهای قوانین مفهومی
دیگری نخواهد داشت.
البته «مارتین کریگر ( »)Martin Krygierدانشمند
دیگر اسرتالیایی هم حاکمیت قانون را تنها یک واژه
حقوقی منیداند .او باورمند است که با در نظرداشت
ابعاد وسیعتر حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی،
حقوق برش و دموکراتیزه کردن جامعه ،دولت سازی و
اصالحات سیاسی و حقوقی هم نقش به سزایی دارد.
امروزه ،حاکمیت قانون همچون یکی از عنارص
اساسی حکومتداری خوب در نظامهای سیاسی در
همه کشورها ،دایم موضوع داغ روز است .حاکمیت
قانون را در زبان اردو« -قانون کی حکمرانی» ،در زبان
هندی ، »विधि शासन«-در زبان روسی «برتری
قانون ،»права Bерховенства -در زبان آملانی-
« »Rechtsstaatlichkeitو در زبان عربی« -سيادة
القانون» ،می گویند.
حاکمیت با قانون/مرشوطه گرایی (Rule by Law/
)Constitutionalism
«در مورد قدرت ،نباید به فرد اعتامد کنید ،بلکه
باید برای پیشگیری از سوءاستفاده فرد از قدرت،
او را با زنجیر قانون اساسی ببندید -تامس جفرسن
(»)Thomas Jefferson
حاکمیت با قانون اندیشهای است که طبق آن حکومت
با استفاده از صالحیتهای تقنینی (البته با در نظر
داشت اصلهای مندرج قانون اساسی)  ،قانون سازی
کرده همه را به اطاعت از آن دعوت میکند و چگونگی
رفتار جامعه یعنی مناسبات میان افراد جامعه و میان
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جامعه و حکومت را سازماندهی میکند.
گرچه بسیاریها حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون،هر
دو واژه را بهعنوان همتای هم دیگر استفاده میکنند که
درست نیست و تفاوتهای فنی و عملکردی دارند؛ اما
بازهم هر دو واژه متکی و وابسته به هم دیگرند و نکته
مشرتک هامن محدودیتهای معین است که عبارت از
پایبند بودن به یک رشته ارزشها و اطاعت و پاسخگویی
در برابر قانون است.
دولت مرشوطه (Sate of Law/Legal State or
 )Constitutional Stateاز اندیشه حاکمیت با قانون
رسچشمه میگیرد و به دولتی گفته میشود که همه
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عملکردهای مفید به قانون اساسی است.
این واژه درواقع ،در برابر واژه «دولت مطلقه یا پلیسی
( »)Machtstaat/Polizeistaatبار نخست از سوی
سیاستمداران و دانشمندان آملانی «آدم فون ملر
( »)Adam von Müllerو «یوهان کرستوف فون آرتین
( »)Johann Christoph von Aretinهمچون اندیشه
منظم سیاسی در سده نوزدهم میالدی مطرح گردید .در
زبان آملانی معادل این واژه
« »Rechtsstaatاست و در زمان حارض هممحور اصلی
دولتداری مدرن جمهوری فدرال آملان همین اندیشه
است.
طبق این اندیشه دولت باید مقید به قانون اساسی بوده
و با همه شهروندان طبق هامن قانون بهطور یکسان
رفتار کند و تضمینکننده حقوق (مساوی) و آزادیها
باشد.
بانیان این اندیشه به این باور بودند که هدف اصلی
قانون اساسی تنها تأمین امنیت و نظم جامعه نبوده بل
توأم با ارزشها و اخالق انسانی هم باشد و از آن به حیث
ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و عدالت سیاسی هم
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کار گرفته شود.
بنابراین اصل برابری ،ارزش و کرامت انسانی و عدالت
سیاسی عصاره حکومت با قانون/دولت مرشوطه و یا
« »Rechtsstaatاند که در زبان انگلیسی معادل آن
« »Constitutional State/ State of Lawاست.
همین اصل در ماده اول قانون اساسی جمهوری فدرال
آملان اینگونه تسجیل شده است.
کرامت انسانی مصون از تعرض است ،رعایت و حراست
آن مسئولیت همه قوای دولتی است.
بر این اساس (کرامت انسانی) ملت آملان خود را پابند
به حقوق برش میداند که یک اصل خدشهناپذیر و بنیاد
هر جامعه انسانی و صلح و عدالت در جهان است.
در اعالمیه استقالل آمریکا (Declaration of
 )independenceکه در  ۴جوالی  ۱۷۷۶م از سوی
«دومین کنگره قارهای آمریکا» به ریاست «جان هنکاک
( »)John Hancockبه تصویب رسید ،همین اصل چنین
بیان گردید:
«ما این حقایق را بدیهی میدانیم که همه انسانها
یکسان آفریده شدهاند و دارای حقوق انکارناپذیر سلب
ناشدنیاند که از سوی آفریدگار شان برای آنها اعطا
گردیده است که حق زندگی ،آزادی و جستوجوی
خوشبختی ازجمله آنان است .برای تأمین همین حقوق
(اساسی) حکومتهایی در میان انسانها منصوب
میشوند تا اختیارات دادگرانه خود را با رضایت حکومت
شوندگان (مردم) به دست میآورند و اینکه هرگاه هر
شکلی حکومت که پامال کننده این اهداف باشد ،مردم
حقدارند تا آن حکومت را تغییر دهند یا رسنگون کنند
و حکومت نو برپا دارند و پایهای آن را بر چنین اصول بنا
کنند و قوای آن را طوری سازمان دهند که بهاحتاملزیاد
به امنیت و خوشبختیشان بیانجامد».
«کالوس اشرتن ( »)Klaus Sternحقوقدان آملانی
اصول حاکمیت با قانون/دولت مرشوطه (Rechtsstaat/
 )Constitutionرا چنین بیان میکند:
دولت بر اساس باالدستی قانون اساسی که در ماهیت
تعیین کننده حقوق مرشوطه شهروندان است .مشارکت
برابرانه جامعه مدنی با دولت تفکیک قوای سهگانه
(اجرایی ،قضایی ،تقنینی) و مهار قدرت هم دیگر توسط
اندیشه «نظارت و تعادل )»Check and Balance
 .1عملکردهای قوه اجرایی و قوه قضایی طبق قانون و
قوه تقنینی در قانون سازی مقید به اصلهای اساسی
مندرج قانون اساسی؛
 .2شفافیت در موجه بودن عملکردهای دولت؛
 .3بررسی تصمیامت و اعامل دولت توسط نهادهای
مستقل با حق استیناف خواهی؛
 .4سلسلهمراتب ،وضاحت و قاطعیت در قوانین؛
 .5اصل تناسب عمل (دولت به هامن میزان از قدرت
استفاده کند که نیاز باشد همین اصل در ماده  ۵پیامن
اتحادیه اروپا هم تذکر یافته و استفاده غیرمتناسب
قدرت برای به دست آوردن هدف را ممنوع کرده است)؛
 .6حفاظت از عملکردهای خوب گذشته (به حیث الگو)
در برابر اقدامات بعدی دولت (برای بهرتی امور و حفظ
ارزشها).
به باور فیلسوف و حقوقدان امریکایی «لون فولر (Lon
 ،» )Luvois Fullerاصل بنادین قانون اساسی (هر
نظام سیاسی) حاکمیت تودهای است؛ یعنی در نظام
دموکراتیک منبع اصلی قدرت مردماند و هر قانون
(اساسی) در واقعیت سند حاکمیت مردمی است؛
بنابراین ،هر قانون (اساسی) که با کرامت و ارزشهای
انسانی در مغایرت باشد ،پرسش مهمی را به وجود
میآورد که آیا آن قانون در ذات و ماهیت خود قانون مهم
6
است یا خیر؟
به باور «ایگور زابوکریتسکی (،»)Ihor Zabokrytoky
استاد دانشکده تیوری و فلسفه حقوقی در دانشگاه
«لووف اوکرایین» ،حاکمیت
ادامه در صفحه 6
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تفاوت میان حاکمیت قانون و...
قانون و حاکمیت با قانون/مرشوطه گرایی هر دو واژه
چنان با هم تنیده و مرتبطاند که برخیها هر دو واژه
را معادل هم میدانند اما در واقعیت حاکمیت قانون
یکی از سازوکارهای مهم اندیشه مرشوطه گرایی و
بخش جداناپذیر آن است .هردو سنگ بناهای جامعه
مدرن و دموکراتیک غرب هستند و درک (درست) آنها
تنها با ادغام همدیگر ممکن است .دولتهای مرشوطه
( )Constitutional State/State of Lawمدرن مبنی
بر حاکمیت قانوناند که نهفته در اندیشه مرشوط گرایی
است.
فرشده سخن اینکه ویژگی مهم حاکمیت قانون بهطور
سنتی با ایده قانون اساسی مرتبط است .درحالیکه
ایده مرشوطه گرایی سه شاخصه مهم دارد.
 .1محدودیت (قانون) در عملکردهای حکومت؛
 .2پابند بودن به حاکمیت قانون؛
 .3حراست از حقوق و آزادیهای اساسی.
«پروفسور دریس پاپییر (Prof. Dr. Dress H.C
 ،»)Papierاستاد در دانشکده حقوق ،دانشگاه «لودویگ
ماکسیمیلیان (Ludwig-Maximilians Universität,
 »)Münchenدر شهر مونیخ آملان هم به همین
باوراست .او در سخرنانی خود زیر عنوان حاکمیت با
قانون/مرشوطه گرایی و صالحیت قانون اساسی در

 ۲۷اکترب ۲۰۰۹م در «بنیاد کرناد ادئناور (Konrad-
 »)Adenauer Stiftungدر بلگراد ،پایتخت رصبستان،
به همین نکته ظریف اشاره میکند .این بنیاد سخرنانی
پروفسور پاپییر را همچون یکی از آثار ارزشمند حقوقی
به چند زبان ترجمه کرده است.
به باور این دانشمند املانی ،حاکمیت قانون و حاکمیت
با قانون/مرشوطه گرایی دو واژههای متفاوت با تفاسیر
متفاوتاند .گرچه هر دو واژه به باالدستی قانون ربط
دارد (اما نباید) همچون همتا واژه به کار روند .حاکمیت
قانون از ارزشهای مندرج قانون اساسی رسچشمه
گرفته و به کمک دستگاههای بنیادی نظام ،تحقق
پیدا میکند؛ یعنی حاکمیت قانون تنها با اقدامات
ویژه دادگاهها (دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی)
تحققپذیر نیست و بایسته است تا با تعامل قوای سهگانه
و باالتر از همه گفتامن سیاسی مدنی توسط جامعه
مدنی (فعال) ،جامه عمل بپوشد .پس دولت مرشوطه
( )Rechsstaat/Constitutional Stateتعیینکننده
8
حاکمیت قانون است.
«چن لیو تن ( »)Chan Liew Tenریس پیشین
دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور که در عرصه
فلسفه حقوق سیاسی آثار بسیاری دارد ،هم به همین
نکته تأکید دارد .وی مینویسد:

«حاکمیت قانون عبارت است از اقتدار و نفوذ قانون
که در رفتار اجتامعی و فردی و نهادی محدودیتهای
(قانونی) را به وجود آورده همه را به اطاعت و پاسخگویی
وادار میکند؛ اما مرشوطه گرایی واژهای است که عموماً
به چگونگی تأمل و تفکیک قوای سهگانه و عملکردهای
آنان در تأمین امنیت رفاه و آزادیها و حفظ کرامت
انسانی ،به کار میرود».
به باور او هم نقطه مشرتک میان حاکمیت قانون
و حاکمیت با قانون (مرشوط گرایی) در یک رشته
محدودیتهای (قانونی) است که جلو خودرسیهای

برگردان:ابوبکر صدیق
نویسندگان:دیویدژوشینوونجیمرحیمی
منبع:نیویورکتایمز

مردم افغانستان در جریان قرنطین همهگیری ویروس
کرونا بهصورت جدی صدمه دیدهاند .در حال حارض برای
نخستین بار بستههای کمکی ویروس کرونا را دریافت
میکنند.
 ۵۰۰۰هزار دوز واکسین (�AstraZeneca Oxford Vac
 )cineساخت هند در  ۷ماه فربوری در کابل مرکز
افغانستان به مسئوالن این حکومت تسلیم داده شد؛ اما
در میان شهروندان افغانستان استقبال از این بستههای
واکسین متفاوت بود ،شامر افراد توصیههای پزشکی
را مدنظر منیگیرند این زندگی شامر زیاد از مردم را با
تهدید مرگبار تهدید میکنند.
دسرتسی به واکسین(  (�AstraZeneca Oxford Vac
 )cineبخش از برنامهی « »covaxاست که با همکاری
جهان به کشورهای فقیر بهصورت رایگان یا با بهای اندک
کمک میشود.
در  ۱۵فربوی سازمان صحی جهان جواز استفاده از
واکسین کرونا صادر کرد و برای هر فرد و دو دوز را توصیه
کرده است .اخیر این کمپین در افغانستان آغاز شد.
بررسیها جهانی دریافته است که واکسین در برابر
افرسدگی و مرگ ناشی از بیامری (کرونا) مقاومت جدی
نشان میدهد؛ اما نتیجه دریافت شده از واکسین کرونا
در افریقا جنوبی قابل پرسش است ،بررسی در یک نهاد
خصوصی نشان میدهد که تطبیق این واکسین در برابر
گونهی جدید ویروس کارایی چندانی از خود نشان نداده
است.
واکسین ویروس کرونا در حالی به افغانستان میرسد که
موج دوم این ویروس در حال گسرتش است ،در حالی
زندگی رقتبار برخی از شهروندان همچنان که پیش از
شیوع ویروس کرونا جریان داشت ،ادامه دارد .شامر زیاد
از مردم در بازار ،فروشگاهها ،هوتلها و مسجد ماسک
منیپوشند و به توصیههای پزشکی توجه منیکنند .این
روش در گسرتش ویروس کمک میکند.
کشوری که با جنگ ،گرسنگی ،فقر و قحطی مواجه
باشد ،ویروس کرونا برایش یک پدیدهی دروغ معلوم
میشود و بیم از آن ندارد.
محب الله ارمانی ،راننده تکسی در والیت جنوبی
کندهار ،میگوید« :البته میخواهم که واکسین بزنم ،اما
من به وجود ویروس کرونا باور ندارم».
این نکتهی مشرتک در بیان شامر زیاد از شهروندان
افغانستان است ،آقای ارمانی گفت« :همیشه به حالت
کسانی که دهان و بینی خود را از ترس ویروس کرونا
میپیچند ،خندیم میایه».
در میان کسانی که به وجود ویروس کرونا باور دارند،
بیباور به حکومت زیاد است ،به دلیل وجود فساد باورمند
نیستند ،مقدار اندکی از واکسینهایی که به افغانستان
کمک شده است بهصورت عادالنه میان همهی مردم
توزیع شود.
ل جان ،گربزوال ،فعال مدنی در والیتی رشقی
خلی 
خوست ،میگوید« :این ویروس تنها به مردمان منصبدار
میرسد».

آغاز روند تطبیق واکسين کرونا در افغانستان
با بدبینی جنگ و فساد مواجه است
واکسین ویروس کرونا در حالی به افغانستان میرسد که موج دوم این ویروس در
حال گسترش است ،در حالی زندگی رقتبار برخی از شهروندان همچنان که �پیش از
شیوع ویروس کرونا جریان داشت ،ادامه دارد .شمار زیاد از مردم در بازار ،فروشگاهها،
هوتلها و مسجد ماسک نمیپوشند و به توصیههای پزشکی توجه نمی�کنند.
نظامالدین یک بزرگ قومی در ساحه تحت کنرتل
طالبان در والیت شاملی فاریاب میگوید که هراس دارد
تا واکسین توسط سیاسیون و تفنگ ساالران به یغام برده
نشود.
آقای نظامالدین ،مانند بیشرت افغانستانیها که به اسم
کوچکش مشهور است ،میگوید« :این یک امر معمول
است ،کمکهای غذایی که به مردم صورت میگیرد،
همواره دزدیده میشود».
دادستانی کل هفته گذشته اعالم کرد که به دلیل
حیفومیل در کمکهای واکسین کرونا  ۷۴تن از
پنج والیت به دادستانی معرفی شدهاند ،در میان این
افراد پروندههایی از اعضای شورای والیتی ،والیها و
معاونهای والیها وجود دارد.
سیگار یا بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان،
اخیرا ً از قول یک مسئول یک شفاخانه در والیت کندز
گزارش داده است :مقامات متام کمکها و داروهای
کمک شده برای مبارزه با ویروس کرونا دزدیدند و از یک
بیامرستان  ۵۰بسرت تنها  ۲۵بسرت آن فعال بود و باقی
همه کارگران خیالی بودند.
سفارت امریکا در یک خربنامهی گفته است :مشکل
مردم افغانستان تنها مالی نیست ،به کمکهای صحی
نیز به تأخیر دست مییابند؛ اما برای شامر زیاد از
افغانستانیها واکسین میتواند یک راهحل باشد.
روند تطبیق ویروس کرونا روز سهشنبه هفته گذشته در
ارگ ریاست جمهوری آغاز شد .اولین فرد انیسه شهید،

خربنگار یک تلویزیون بود که دورهی قرنطین از مصاب به
ویروس کرونا را سپری کرده بود.
توزیع هر واکسین در کشورهای فقیر با چالشهای بسیار
لوژستکی مواجه است .در کنار چالشهای عمومی
و فعالیتها تروریستی ،وزارت صحت باید بستههای
واکسین را به ساحات دوردست کشور در جادههای
ناهموار و خاکی انتقال دهد.
عثامن طاهری ،مشاور در وزارت صحت عامه میگوید:
قرنطین سبب افزایش پولیو نیز شده است ،چون در
دورهی قرنطین و هنگام همهگیری ویروس کرونا ،تطبیق
واکسیناسیون پولیو ممکن نبود و اینیک چالش را برای
گروه پولیو به ایجاد کرد .چنانچه در  ۵۶ ،۲۰۲۰واقعهی
از پولیو به ثبت رسید ،در حالی که در سال  ۲۰۱۹تنها
 ۲۹واقعه ثبت شده است.
میرجان راسخ ،مسئول کاهش بیامری پولیو در وزارت
صحت میگوید :بهصورت مساویانه در  ۲۰۲۰نزدیک به
 ۳۰۵نوع مختلف ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده
در حالی در  ۲۰۱۹هیچ واقعهی به ثبت نرسیده است.
آقای راسخ میگوید که بیشرت گونههای پولیو در میان
پناهندگانی به ثبت رسیده است که از کشورهای مانند
پاکستان به افغانستان برگشتهاند .درحالیکه تالش
و تقالی زیاد برای از بین بردن پولیو صورت گرفته
است .سازمان صحی جهان ( )W.H.Oگفته است که
برنامههای جدیی را روی دست دارد تا در سالهای
نزدیک واکسینهای را برای نابودی گونههای مختلف

فراقانونی حکومت و مردم را گرفته ،عملکردها را در یک
چهارچوب معین نظم میبخشد.
درحالیکه حاکمیت قانون برساخته از اصول و
مالکهایی است که در نظام قضایی یک کشور تسجیل
9
گردیده و فضایل و مشخصات آن را بیان میکنند.
دولت مرشوطه را در زبان اردو« -آئینی ریاست» ،در زبان
هندی ، »संवैधानिक राज्य«-در زبان روسی-
« ،»Kонституционное государствоدر
زبان آملانی ،»Rechtsstaat«-در زبان عربی« -دولة
دستورية» میگویند.
این ویروس تطبیق کند.
با اینکه بیامری پولیو افزایش یافته است ،اما داکرت
طاهری میگوید که دولت تالش میکند تا واکسین
ویروس کرونا در ساحات تحت کنرتل طالبان که
کلینیکها دولتی اجازه فعالیت دارند ،برای مردم توزیع
کند.
طالبان به خدمات صحی در ساحات تحت کنرتلشان
اجازه فعالیت میدهند و از همهگیری ویروس کرونا
هشدار دادند و بستههای حامیتی صحی را در میان
مردم که از طرف کارمندان دولتی صورت میگیرد اجازه
میدهند.
داکرت طاهر با نگرانی گفت که توزیع این واکسین در
مناطقی که جنگ بهصورت جدی میان نیروهای دولتی
و طالبان جریان دارد ،ممکن نیست که انتقال داده
شود .نزدیک به هزار تن از پزشکان – یا تطبیق کنندگان
ویروس کرونا هفتهی گذشته آموزش دیدند ،داکرت
طاهری گفت که دولت وزارت صحت عامه امیدوار است
تا دوزهای بیشرت از واکسین کرونا را دریافت کنند تا
برای مردم افغانستان رسیدگی الزم صورت گیرد .دولت
افغانستان – و وزارت صحت عامه – ظرفیت نگهداری ۲۰
میلیون دوز واکسین دارد.
نخستین دور از تطبیق واکسین کرونا برای کارمندان
صحی و نیروهای امنیتی – دفاعی که در ساحات مزدحم
کار میکنند و نگرانی مصاب شدنشان نیز بیشرت است،
تطبیق میشود.
داکرت طاهری گفت :واکسینهای کمک شده برای متام
گروههای اجتامعی کفایت منیکند .او گفت؛ در صورتی
که خربنگاران درخواست کنند ،میتوانند ویروس را
دریافت کنند.
به اساس آمار وزارت صحت عامه :بیش از  ۵۵هزار تن
در افغانستان به ویروس کرونا مصاب شدند و نزدیک به
 ۲۵۰۰تن در اثر آلودگی این ویروس جان باختهاند.
آگاهان میگویند که به دلیل نبود امکانات و معاینه
ویروس و همچنان توجه نکردن به توصیهها پزشکی،
میزان تلفات بهشدت زیاد است .یک تخمین سازمان
صحی جهان که در ماه می منترش شده نشان میدهد،
نصف از  ۳۴میلیون نفوس افغانستان از ویروس تأثیر
پذیرفتهاند .وزارت صحت عامه در خزان سال گذشته
اعالم کرد که  ۱۰میلیون از متام نفوس کشور به
ویروس کرونا مصاب شدهاند .با متام بیتفاوتیها مردم
افغانستان به وجود ویروس باور دارند ،ولی یک باور غالب
در جامعه ایامن به الله است که تعیین کنندهی رسنوشت
است.
احمدشاه احمدی ،باشنده والیت خوست ،میگوید:
«هیچ نیاز به واکسین کرونا نیست ،کسانی به خدا باور
ندارند از واکسین میترسند ،برای مسلامنان هیچ نگرانی
نیست».
اما امام نظری یک دهقان در والیت کندز میگوید :شامر
زیاد از باشندگان دهکدهی ما به وجود ویروس باور دارند،
این یک حقیقت است ،بهخاطر شامر زیاد از دهکدهی
ما به دلیل مصاب به ویروس کووید –  ۱۹جان باختند.
او گفت« :من و شامر زیادی از مردمان دهکدهی ما
دوست دارند که واکسین دریافت کنند ،اما بحث این
است که واکسین کمک شده به چگونه به ای ساحهی
دوردست میرسد .امام نظر گفت :دولت به گفتههای
خود عمل منیکند».
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روسیه :طالبان هرچه زودتر گفتوگوها را آغاز �کنند
رسگـی الوروف ،وزیر خارجهی روسـیه ،تأکید میکند
کـه افزایـش خشـونتها در افغانسـتان وضعیـت را به
وخامـت کشـانده و بایـد هرچه زودتـر پایان یابد.
آقـای الوروف ،روز جمعـه ( ۸حـوت) ،در یک نشسـت
خربی مشترک بـا محمدحنیف امتر ،وزیـر خارج هی
افغانسـتان ،گفـت کـه پیـام مسـکو بـه طالبـان ایـن
اسـت کـه هرچـه زودتـر خشـونتها را کاهـش داده
و رونـد فعلـی در دوحـه را آغـاز کننـد تـا ایـن رونـد بـه
نتیجـهی دلخواه برسـد.
او افـزود کـه مسـکو بـا شماری از کشـورهای دخیـل
در رونـد صلـح افغانسـتان کار میکنـد تـا ایـن رونـد
هـر چـه زودتـر بـه نتیجـه برسـد؛ امـا همزمـان تأکیـد

خبرونه

کـرد کـه طالبـان نبایـد خواسـتهای تـازهای را در
گفتوگوهـا مطـرح کننـد.
وزیـر خارجـهی روسـیه همچنـان تأکید کرد کـه گروه
طالبـان بایـد بـه فیصلههای شـورای امنیت سـازمان
ملـل احترام بگـذارد و آن را رعایـت کند.
محمدحنیـف امتـر ،وزیـر خارجـهی افغانسـتان نیـز
در ایـن نشسـت ،گفـت کـه طالبـان تـا زمانـی کـه
تعهداتشـان را در مـورد رونـد صلـح عملـی نکننـد،
نبایـد از فهرسـت تحریمهـای سـازمان ملـل متحـد
بیـرون شـوند.
آقـای امتـر ،همچنـان از موقـف روسـیه در مـورد
حامیت این کشـور از روند صلح افغانسـتان قدردانی

کرد.
از سـویی هـم ،او در نشسـت جداگانـ های کـه بـا
همتـای روسـیاش داشـت ،گفـت کـه افغانسـتان به
عنـوان یک همـکار در کنار روسـیه خواهد مانـد؛ زیرا
ایـن دو کشـور منافـع مشترک دارنـد.
حنیـف امتـر در ایـن دیـدار گفـت که نقـش همکاری
روسـیه در مبارزه با تروریزم ،جلوگیـری از قاچاق مواد
مخدر بسـیار اهمیت دارد و افغانسـتان به کمک این
کشـور نیاز دارد.
گفتنی اسـت کـه محمدحنیـف امتر ،روز چهارشـنبه
( ۶حـوت) ،بـه منظـور بحـث و تبـادل نظـر در مـورد
رونـد صلـح افغانسـتان بـه مسـکو رفتـه بود.

وزیر دفاع آلمان :هدف برلین ،عقبنشینی منظم از افغانستان است
آنهگرت کرامپ کارنباوئر ،وزیر دفاع آملان،
میگوید که هدف کشورش این است که به گونهی
منظم از افغانستان بیرون شود.
بانو کارنباوئر که روز جمعه ( ۸حوت) ،در یک
سفر از پیش اعالمنشده به مزاررشیف آمد ،با
نظامیان آملانی در این شهر دیدار و گفتوگو کرد.
او ضمن این که گفت؛ کشورش از گفتوگوهای
صلح افغانستان حامیت میکند ،همچنان تأکید
کرد که افغانستان نیاز به راهکاری دارد که تنشها
میان دو طرف به گونهی فوری حل شود.
در حالی که وزیر دفاع آملان از ادامهی ماموریت
نظامیان این کشور در افغانستان خرب داد و گفت

که هدف آنها عقبنشینی منظم است ،هشدار
داد که خروج نابههنگام نیروهای ناتو ،میتواند
روند صلح افغانستان را با خطر مواجه کند.
او در همین حال گفت که اگر قرار است نیروهای
ناتو تا پایان ماه اپریل در افغانستان مبانند ،باید
آمادگی موج بیشرت خشونتها در برابر شان را
داشته باشند.
این در حالی است که به تازگی کابینهی آملان،
اعالم کرده که حضور رسبازان این کشور را در
افغانستان تا  ۳۱جنوری سال  ۲۰۲۲میالدی
متدید کرده است .این تصمیم ،در نشست روز
چهارشنبه ( ۶حوت) ،کابینهی آملان گرفته شده و

نیاز به تایید پارملان فدرال این کشور دارد.
به نقل از دویچهوله ،استیفن سایربت ،سخنگوی
دولت آملان ،گفته است که تاریخ جدید ،رشایط
پیچیدهی افغانستان را به درستی در نظر میگیرد
و انعطافپذیری الزم را برای انجام واکنش در
صورت تغییر وضعیت ناپایدار امنیت و تهدید،
امکانپذیر میکند.
آملان در حال حاظر  ۱۱۰۰رسباز در افغانستان
دارد .آملان پس از امریکا ،بیشرتین شامر رسبازان
خود را در چارچوب ماموریت حامیت قاطع در
افغانستان حفظ کرده و بیشرت رسبازان این کشور
نیز در والیت بلخ حضور دارند.

شهرزاد اکبر :در افغانستان غیرنظامیان حتا در خانههایشان مصون نیستند
شهرزاد اکرب ،رییس کمیسیون مستقل حقوق برش
افغانستان در واکنش به کشتهشدن چندین تن از
اعضای خانوادهی بسمالله عادل ایامق ،این رویداد
را تلخ و دردناک خوانده است.
بانو اکرب ،روز جمعه ( ۸حوت) ،در برگهی تویرتش
نوشته است « :در افغانستان ،غیر نظامیان حتا در
خانههای خود مصئون نیستند .مسئوالن امنیتی
باید وضاحت دهند که بعد از قتل آقای عادل ،تا
چه حد از میزان تهدید و خطر به خانواده او آگاهی
داشتند و چه اقدامی برای امنیتشان انجام دادند.
چرا باید پی در پی قربانی شویم؟».

این در حالی است که پنجشنبهشب ( ۷حوت)،
گروه طالبان خانوادهی بسمالله عادل ایامق ،مدیر
مسئول پیشین رادیو صدای غور را در چندکیلومرتی
شهرفیروزکوه ،مرکز این والیت تیرباران کردند.
پدر آقای عادل به روزنامهی صبح کابل ،میگوید که
در این رویداد ،صبغتالله پرسش ،گلمحمد ،برادر
زاده و یک دخرت دوازدهساله کشته شدند ،سه نفر
دیگر زخمی شدهاند و دو نفر دیگر را طالبان با خود
بردهاند.
با این حال ،معاون احمد ،عضو شورای والیتی غور
نیز به روزنامهی صبح کابل میگوید که این حمله بر

خانهی بسمالله ایامق انجام شده که در نتیجهی آن،
چهار نفر از بستگان آقای ایامق کشته شده و دو نفر
دیگر نیز ناپدید شدهاند.
این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش خود
بسمالله عادل ایامق ،مدیرمسئول رادیو صدای غور،
از سوی تفنگداران ناشناس در این والیت ،کشته
شد.
والی غور در آن زمان گفته بود که آقای عادل از سوی
فردی که همراه با او در موتر بوده ،ترور شده است.
تا اکنون در پیوند به کشتهشدن بسمالله عادل
ایامق ،فردی بازداشت نشده است.

پروژهی برق  ۲۲۰کیلووات بامیان در سال جدید خورشیدی تکمیل میشود
مسـئوالن در بامیـان ،میگوینـد کـه کار پـروژهی
بـرق  ۲۲۰کیلـووات ایـن والیـت ،در سـال جدیـد
خورشـیدی تکمیـل و بـه بهرهبـرادری سـپرده
میشـود .
لطیـف عظیمـی ،سـخنگوی والـی بامیـان بـه
روزنامـهی صبـح کابـل ،میگویـد کـه کار ایـن پروژه،
در سـال  ۱۳۹۸آغـاز شـد و مطابق برنامـه ،باید تا دو
سـال تکمیـل میشـد.

آقـای عظیمی افـزود« :این پروژه در سـه مرحله تحت
کار اسـت؛ شبکهسـازی ،سـب استیشـن و انتقـال
لیـن اسـت که بیشتر از  ۶۰درصد کار ایـن مرحلهها
تکمیل شـده اسـت .تطبیـق این پـروژه را یک رشکت
هنـدی بـه عهـده دارد و پـول آن از بودجـهی دولـت
افغانسـتان و کمـک مالـی بانـک انکشـاف آسـیایی،
متویل شـده اسـت».
بـه گفتـهی سـخنگوی والـی بامیـان ،بـرق ایـن

پـروژه از دوشـی والیـت بغلان بـه بامیـان میآیـد
کـه در نخسـت مرکـز بامیـان و در مراحـل بعـدی،
ولسـوالیهای سـیغان ،کهمـرد و یکاولنـگ منرب  ۲از
بـرق آن مسـتفید خواهـد شـد.
از سـویی هـم ،دفتر مطبوعاتـی مقـام والیـت بامیان
نیـز گفتـه اسـت کـه کار پـروژهی بـرق بامیـان ،بیش
از  ۸۰میلیـون دالـر امریکایـی هزینـه داشـته و کار
انتقـال بـرق آن نیـز  ۶۰درصـد پیـش رفتـه اسـت.

جهـ ــان

حملـهی هوایـی امریـکا بـه پایـگاه شـبهنظامیان مـورد حما یـت ا یـران در سـوریه
وزارت دفـاع امریـکا ،اعلام کـرده کـه بـه دسـتور
جـو بایـدن ،رییسجمهـور ایـن کشـور ،بـر مواضع
شـبهنظامیان مـورد حامیت ایران در رشق سـوریه،
حملـهی هوایـی انجام شـده اسـت.
پنتاگـون بامـداد روز جمعـه ( ۸حـوت۲۶ /
فبروری) ،اعلام کـرده کـه ایـن حملـهی هوایـی
در پاسـخ بـه حملات موشـکی بـر پایگاه اسـتقرار
نظامیـان امریکایـی در اردبیـل عراق ،انجام شـده
اسـت.
جـان کربی ،سـخنگوی پنتاگـون ،گفته که در این
حملـهی هوایـی مواضـع شـبهنظامیان حزبالله و
کتایـب سـید الشـهدا کـه از سـوی ایـران حامیـت
میشـود ،تخریب شـده اسـت.
دیدبـان حقوق برش سـوریه که در بریتانیا موقعیت

دارد ،گـزارش داده اسـت کـه در ایـن حملـهی
هوایـی ۱۷ ،نفـر کشـته شـدهاند و سـه موتـر مملو
از مهمات از بین رفته اسـت و کشتهشـدگان همه
از اعضـای «حشـد شـعبی» بـوده اند.
در همیـن حـال ،لویـد آسـتین ،وزیـر دفـاع امریکا
کـه بـه کالیفرنیا سـفر کـرده اسـت ،به خربنـگاران
گفـت« :بـه هدفـی کـه بـه آن حملـه کردیـم،
اطمینـان داریـم و میدانیـم کـه چـه کسـانی را
زدهایـم».
او تاکیـد کـرد مواضعـی کـه هـدف قـرار گرفتـه
اسـت ،شـبهنظامیانی بودهانـد کـه هفتـه گذشـته
بـه شمال عـراق ،حمالتـی را انجـام دادهانـد.
در حملـهی موشـکی یـک گـروه کمتر شـناخته
شـده بـه نـام « رسایا اولیا الـدم» به پایگاه اسـتقرار
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نظامیـان امریکایـی در اردبیـل عراق بـه تاریخ ۱۵
فبروری ،یـک شـهروند خارجـی کشـته و پنـج غیر
نظامـی و یـک رسبـاز امریکایـی زخمی شـدند.
ایـن حملـه بـا واکنشهـای جـدی روبـهرو شـد و
وزیـران خارجهی فرانسـه ،آملـان ،ایتالیـا ،بریتانیا
و امریـکا آن را محکـوم کردنـد.
ایـران نیـز ایـن حملـه را محکـوم کـرده بـود؛
در حالـی کـه شـایعات مشـکوکی در مـورد
دستداشتن ایـران در حملـهی موشـکی ،وجـود
داشـت.
حملهی هوایی بر پایگاه شبهنظامیان در سوریه،
نخستین اقدام نظامی ،جو بایدن ،رییسجمهور
امریکا است که نشان دهندهی عزم امریکا برای
دفاع از نیروهای این کشور ،در عراق است.

د «زرغون خوست» د مېلې موخه
د خوست زرغونتیا ده
د «زرغون خوست» مېله د پنجشنبې په ورځ د زرګونو کسانو په
ګډون پیل شوه.
په خوست کې به په درې ورځنۍ مېله کې به نیږدې  ۲۶۴زره بېالبېل
نیالګي کینول يش.
دا مېله هرکال د خلکو له خوا جوړیږي چې درې ورځې دوام مومي.
په مېله کې د نورو تفریحي موضوعاتو ترڅنګ د خوست سمسورتیا
ته ډېره پاملرنه کیږي او هرکال د غرونو په ملنو کې زرګونه بېالبېلې
ونې کېنول کیږي.
د خوست وايل مهمند کټوازی وایي سږکال به ټولیز ډول په دغه
والیت کې  ۲۶۳۹۴۶میوه لرونکي او زینتي نیالګي د دولتي ادارو،
خصويص سکتور او خلکو له خوا کېنول يش.
کټوازی وایي وایي پيل یي د « زرغون خوست» په میله شوی چې دا
لړۍ به دوام وکړي.
د خوست د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ رییس حفیظ الله شاه نوري
صبح کابل ورځپاڼې ته وویل د حکومتي ادارو ،خصويص سکتور او
خلکو له خوا د خوست ښار په بېالبېلو سیمو کې نیالګي کېنول کیږي.
نوري وویل ۱۷۵۰۰ «:مثمر او غیر مثمر نیالګي زموږ په مرکزي
قوریه کې شته چې د والیت مقام د الرښوونې رسه سم به په مشخصو
سیمو کې وکرل يش».
هغه وایي د وايل په وړاندیز له ننګرهار څخه د  ۵۵۰۰نیالګیو د
لیږدولو وړاندیز شوی چې راتلونکې اونۍ کې به ولیږدول يش او
د کرنې ،اوبولګونې او مالدارۍ له وزارت څخه د «بیرې» د  ۱۰زره
نیالګیو غوښته شوې چې په پالن کې ده خوست ته ولیږدول يش او
په هغو ځایونو کې کېنول يش چې ورته په پام کې نیول شوي دي.
د خوست د کرنې ریاست د مالوماتو له مخې په پام کې ده چې ۱۰۰
د غوزانو ۳۰۰ ،د بادامو او زردالو ۱۰۰،د زردالو ۱۰۰۰ ،د انارو۵۰۰ ،
د املوکو ۱۵۰۰،د زیتونو او  ۱۰۰۰د الچي نیالګي چې د ټولو شمېر
 ۴۵۰۰ته رسیږي په « لندرو واټرشید» کې کینول يش.
په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ د ځنځیري
ارزښت د ودې سکتورې پروژه په پام کې لري چې د خوست په
څلورو ولسوالیو کې مرتاکم بڼونه هم جوړ کړي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رییس وایي په دې لړ کې به  ۱۳جریبه
د ناکو ۲۵ ،جریبه د لیمو ۳۶ ،جریبه د مالټو او  ۷جریبه د الوچو
بڼونه جوړ کړي چې ټول په  ۸۱جریبه ځمکه  ۱۳۴۴۶نیالګي کینول
کیږي.
خوست والیت له جګړو مخکې ډېر زرغون او په ځنګلونو پوښل
شوی و ،خودا ځنګلونه د جګړو په کلونو کې په خپل رس ډول د
خلکو له خوا پرې او وسوځول شول چې د محيل مسوولینو په وینا
اوس یې نه یوازې د پرې کولو مخه نیول شوې ،بلکې د دغه ځنګلونو
د بیارغونې او پراختیا په موخه هم تدابیر په پام کې نیول شوي دي.
دا مسوولین وایي په دې لړ کې د خوست په پنځو ولسوالیو کې په
 ۳۶۰قوریو کې دوه میلیون او سل زره د غوزانو او ځڼغوزیو نیالګي
چمتو شوي چې په ژمي کې به ځنګيل سیمو ته انتقال او کینول يش.
د خوست په زرغونولو او سمسورتیا کې یوازې دولت هڅې نه کوي،
بلکې خصويص سکتور هم په دې برخه کې خپله ونډه اخیستي او
غواړي نوره هم واخيل ،په خوست کې محيل مسوولین وایي چې په
دې لړ کې به په دغه والیت کې د خصويص سکتور له خوا هم په ۹۲
جریبه ځمکه نوي بڼونه جوړيش.
د خوست طبیعي ښکال او سمسورتیا ته په پام پخوا په دغه والیت
کې څو دولتي بڼونه هم جوړ شوي وو چې ځینې یې شته او یو شمېر
یې بیارغونې ته اړتیا لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په خوست کې د «مېله
کوټ» باغ د بیارغونې چارې روانې دي چې په پام کې ده په دغه
بڼ کې د ونو او بوټو یوڅیړنیز مرکز هم جوړ او په اتو میاشتو کې
به یې چارې بشپړې يش.
پر دې رسبېره خوست اوه تاریخي بڼونه لري چې سږکال به یې د
میلمه کوټ او فارم او بالوټ بڼونو د بیارغونې چارې پيل يش.
د « زرغون خوست» مېلې په جوړولو کې ځوانان ډېره ونډه لري
چې د حرش په بڼه په کې ټول ځوانان برخه اخيل او نیالګي کینوي.
د خوست ډېر اوسیدونکي د خلکو دا کارله خپل والیت ،چاپیریال او
ميل شتمنیو رسه د دوی مینه ښیي او وایي د نیالګیو د کینولو ترڅنګ
یې باید خړوبولو او ساتنې ته هم همداسې پاملرنه ويش .د دوی په
وینا هرکال زرګونه نیالګي د نه پاملرنې له امله وچیږي.
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تحلیل

طالب که برادر داعش است؛ مولوی انصاری برادر کیست؟!
زاهد مصطفا

روز سهشـنبه ،پـس از توضیـح ناشـیانهای کـه
مجیبالرحمان انصـاری در پیونـد بـه حرفهـای روز
جمعـهاش در شـبکههای اجتامعـی مطـرح کـرده بـود،
در روزنامـهی صبـح کابـل نوشـته بـودم؛ ایـن آدم ،بایـد از
سـوی دولـت ،بهعنـوان کسـی کـه در برابـر نظـام ،افـکار
عامـه را بسـیج میکنـد ،مـورد پیگـرد عدلـی و قضایـی
قـرار بگیـرد؛ چـون عملاً ،چیـزی کـه در روز جمعـه و
پـسازآن بهعنـوان توضیـح حرفهایـش در ویدیویـی
مطـرح کـرده بـود ،تأییـدی بـود بـر اندیشـهی طالبانـی و
دیگـر گروههـای تروریسـتی؛ امـا آنسـان کـه پیداسـت،
حرفهـای توضیحـی او در ویدیویـی اختصاصـی،
توانسـت بخشـی از افـکار عامـه را بـه بیراهـه بکشـاند و
خـودش را توجیـه کنـد.
دیـروز جمعـه  8-حـوت -بـار دیگـر ایـن اعجوبـهی زمـان،
بـر سـخنگاه مسـجد گازرگاه هـرات ایسـتاده و بـا لحنـی
قاطـع ،میگویـد« :علیـه ایـن نظام ،قیـام باید کـرد» .این
شـعار مولـوی انصـاری ،از منبری رس داده میشـود کـه
نیروهـای امنیتـی تحـت فرمان نظـام ،بـرای تأمین امنیت
او ،سـینه سـپر کـرده و صدهـا نفـر کـه زیـر سـایهی نظـام
زندگـی و درآمدشـان تضمیـن شـده ،بهعنـوان مقتـدی
گـوش بـه سـخنهای او سـپردهاند.
شـاید در حـد تقلا ،بتـوان دربـاره گفتههـای انصـاری
در جمعـهی گذشـته ،تالشـی بـه خـرج داد و راه چـارهای
جسـت کـه منظـور او از حرفهایـش ،نـه برانـدازی نظـام
کـه اعتراض بر نارسـاییهای نظـام بود؛ اما سـخنهایش
در تاریـخ  8حـوت ،بـه روشـنی ،همـه احتماالت از اهلی
بـودن ایـن موجـود را زیـر سـوال میبـرد و ایـن پرسـش
را مطـرح میکنـد کـه چـرا حکومـت در مـورد ایـن مبلـغ
گروههـای تروریسـتی کـه آشـکارا در پـی برانـدازی نظـام
اسـت و هـزاران نفـر مخاطـب نیـز دارد ،تصمیـم جـدی و
روشـنی منیگیـرد و او را بهعنـوان آسیبرسـان منافـع
ملـی محاکمـه منیکنـد.
آنچـه مولـوی انصـاری دیـروز پیـش از ادای منـاز جمعـه
بـرای صدهـا مقتـدیاش به زبان مـیآورد ،نـه محکومیت
غیرمسـتقیم نظـام و نـه تحریـک غیرمسـتقیم علیـه نظـام
اسـت؛ او عملاً مـردم را در برابـر نظام ،بهصورت مسـتقیم
میشـوراند و میگویـد کـه «علیـه ایـن نظـام قیـام بایـد
کـرد ».صادر شـدن چنیـن فتوایی از طرف عـامل دینیای
که توانسـته بـا تندرویهایش ،خـودش را در اندازه تقابل
بـا ارگ ریاسـتجمهوری برسـاند و مقابـل حرفهایـش،
سـخنگویان ارگ اظهارنظـر کننـد ،میتوانـد هـزاران نفـر

قـــــاب

به مناسبت روز سرباز ،نهم حوت

را از گوشـه و کنار افغانسـتان رویاروی نظام بسـیج کند و
منجـر بـه کوششـی در برانـدازی نظام باشـد.
آنچـه مولـوی انصـاری را بـه شـخصی خطرنـاک و
غیرقابلمهـار تبدیـل میکنـد ،بـاوری اسـت کـه مـردم
نسـبت بـه جایگاه ایـن امـام دینی-مذهبی دارنـد؛ باوری
کـه او را در جایـگاه تصمیمگیرنـده بهجـای دیگـران قـرار
میدهـد و توجیـه میکنـد کـه هـر آنچـه او میگویـد،
حرفـی اسـت کـه خـدا و پیامبر گفتـه و مخالفـت بـا
حرفهـای او ،مخالفـت با حرفهای خدا و پیامرب اسـت.
چنیـن امکانـی در جامعـهی سـنتی افغانسـتان ،ناممکن

بـه نظـر منیرسـد؛ در چنیـن امکانـی ،مجیبالرحمان
انصـاری ،مناینـدهی هـزاران آدم برشـمرده میشـود کـه
توانایـی خوانـش و برداشـت از پیـام دینـی ندارنـد و هـر
آنچـه او در منبر بـه زبـان مـیآورد ،تبدیـل بـه حـرف و
بـاور هـزاران آدمـی میشـود کـه بهصـورت حضـوری یـا
غیرحضـوری ،مخاطـب حرفهـای او قـرار میگیرنـد.
در جامعـهی سـنتیای ماننـد افغانسـتان ،مـورد
اعتامدتریـن باور ،دین اسـت و مـورد اعتامدتریـن آدمها،
کسـانی کـه خوانشـی از دیـن و مذهـب ارایـه میکننـد.
در چنیـن جامعـهای ،مجیبالرحمان انصـاری ،مـورد

اعتامدتریـن آدمـی اسـت کـه در مـورد فرایندهـا و
وضعیتهـا اظهارنظـر میکنـد و نظـر او ،مـورد تأییـد
هـزاران نفـری قـرار میگیـرد کـه نـه بـر سـنجش و تعقـل
کـه بـر اسـتدالل دیگـران تکیـه کردهانـد.
اظهـارات اخیـر ایـن امـام دینـی ،نـه تقالیـی اسـت برای
زیـر سـؤال بـردن نظـام بهعنـوان سـاختاری کـه امـکان
فسـاد در آن وجـود دارد و نـه اظهارنظـر علیـه کسـانی که
در رأس نظـام قـرار دارنـد؛ او ،عملاً علیـه نظـام موجـود
بیمهابـا میتـازد و آن را ،سـاختاری مینامـد کـه بایـد
علیـه آن قیـام کـرد و آن را برانداخـت .اگـر نظـام حاکـم
در افغانسـتان ،مدافـع جمهـوری و ارزشهـای آن اسـت،
بایـد در رشایطـی کـه نظـام در حـد زیـادی با آسـیبهای
مختلـف روبـهرو اسـت ،مقابـل افـرادی چـون مجیـب
انصـاری ایسـتادگی کـرده و او را ،مـورد پیگـرد قـرار دهد.
خاموشـی مقابـل حرفهـای مولـوی انصـاری کـه
مناینـدهی هـزاران نفـر در خوانـش متـون دینی-مذهبـی
اسـت ،ایـن امـکان را فراهـم میکنـد کـه کسـانی زیـر
سـایهی نظـام ،در پـی برانـدازی نظـام فعالیـت کننـد
و بهعنـوان عـامل دیـن یـا پیشـوای مـردم ،ایـن مخالفـت
و تالشهایشـان علیـه نظـام و جریـان حاکـم را ادامـه
بدهند و نظام را از درون و توسـط کسـانی که منافعشـان
توسـط نظـام تضمیـن میشـود ،بـه سـقوط مواجـه کنند.
حرفهـای مجیبالرحمان انصاری ،در حالی که توسـط
حکمتیـار –قصـاب کابـل -مـورد تأییـد قـرار میگیـرد،
میتوانـد بستری را فراهـم کنـد کـه در آن ،گروههـای
تروریسـتی ،بهراحتـی بتواننـد بـه رسبازگیـری بپردازنـد
و بـا اسـتناد بـه حرفهـای ایـن عـامل دینـی ،افـرادی را
اسـتخدام کننـد کـه بـه روشهـای مختلف ،زندگـی مردم
را بـه خطـر مواجـه کننـد.
اگـر ایـن بـاور بـه مـردم داده شـود کـه نظـام حاکـم در
افغانسـتان ،نظـام غربـی و توسـط عـدهای علیـه مـردم
تحمیـل شـده ،ایـن امـکان را فراهـم میکنـد که هـزاران
آدم بیسـواد در افغانسـتان ،بـا اتـکا بـه حرفهـای
ایـن عـامل دینـی ،دسـت بـه فعالیـت علیـه نظـام بزننـد
و ارزشهـای آن را ،بـه روشهـای مختلـف در نقـاط
گوناگـون افغانسـتان بـا خطـر مواجـه کننـد.
در رشایـط فعلـی ،نیـاز اسـت کـه دولـت بـرای حفـظ
مرشوعیـت و اتوریتـهی خـود تلاش کند و فرصـت را برای
کسـانی مسـاعد نسـازد که افکار عامه را علیه نظام بسیج
میکننـد .سـکوت حکومـت در مقابـل مولـوی انصـاری و
افـرادی چـون ایـن ،بستری را فراهـم خواهـد کـرد کـه با
توجـه بـه ناکارگـی دولـت بـه دالیل مختلـف ،هـزاران آدم
را علیـه نظـام و ارزشهـای آن را بسـیج کـرده و بهصـورت
خاموشـانه ،علیـه وضـع موجـود فعالیـت کننـد؛ فعالیتـی
کـه برانـدازی نظـام و ارزشهـای آن خواهـد انجامیـد.
نصیر ندیم
عکاس

