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طالبان در ادامه فشارها بر شهروندان در شمال کشور، همه باشنده گان یک 
روستا در ولسوالی سالنگ والیت پروان را به کوچ اجباری مجبور ساخته اند. 

به گفته شماری از این خانواده ها، طالبان به آنان هشدار داده اند در صورتی که 
به این روستا برگردند، از سوی جنگ جویان این گروه تیرباران خواهند شد. 

باشنده گان ولسوالی سالنگ دلیل این اقدام طالبان را ایجاد پاسگا ه های نظامی 
در این منطقه عنوان می کنند.

طالبان به بومیان: اگر برگردید 
تیرباران تان می کنیم
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یک دادستان حکومت  
پیشین با انفجار ماین  
مقناطیسی کشته شد

می گویند  محلی  منابع  پنجشیر:  ۸صبح، 
که یک دادستان  حکومت  پیشین که سه روز 
پیش در پی انفجار ماین چسبکی زخمی شده 

بود، در شفاخانه جان  باخته است.
با  صحبت  در  عقرب،   ۷ شنبه،  روز  منابع 
دادستان  این  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه 
پیش  روز  چند  و  داشت  نام   احمدی  آغاگل 
در پی انفجار ماین چسبکی بر موتر حاملش 
در  مربوطات حوزه هفد هم شهر کابل، زخمی 

شده بود.
به گفته منابع، آغاگل احمدی باشنده اصلی 
روستای خاروی ولسوالی خنج والیت پنجشیر 
کل  دادستانی  در  پیشین  در حکومت   و  بود 

وظیفه داشت.
انفجار  از  پیش  احمدی  که  می افزایند  منابع 
ماین، حدود هفت روز از سوی طالبان به اتهام 
و  بازداشت  ملی  مقاومت   جبهه  با  همکاری 

زندانی شده بود.
چه  سوی  از  ماین  که  نیست  روشن  تا کنون 
پیشین  دادستان  این  حامل  موتر  در  کسی 

جاسازی شده بود.
این  مسوولیت  گروهی  هیچ  تا کنون  هرچند 
ناظران،  اما  است،  نگرفته  بر عهده  را  رویداد 
نظامیان  و  دادستان ها  ترور  عامل  را  طالبان 

حکومت  پیشین عنوان می کنند.

کوچ اجباری سا کنان ده یک سالنگ؛

۸صبح، زابل: منابع محلی در والیت زابل به 
۸صبح می گویند که از مدتی به این  سو قاچاق 
شملزوی  ولسوالی  مسیرهای  از  سالح  انواع 

زابل به پاکستان افزایش یافته است.
که  می گویند  عقرب،   ۷ شنبه،  روز  منابع 
به  پول  پرداخت  با  طالبان  محلی  مقام های 
آن   به  را  اسلحه  محل،  باشنده گان  از  برخی 

سوی مرز قاچاق می کنند.
براساس معلومات منابع، افراد استخدام شده 
به  و  می رسانند  پاکستان  مرز  به  را  اسلحه 
دسترس خریداران پاکستانی که پیش از پیش 

با آنان هماهنگ می شود، قرار می دهند.
منابع می افزایند که دو روز پیش، ۱۶۰ میل 
سالح مختلف در یک موتر سراچه جاسازی و 

به آن  سوی مرز انتقال داده شده است.

۸صبح، کابل: دفتر مالبرادر، معاون اقتصادی 
نرخ  خبرنامه ای  در  طالبان،  ریاست الوزاری 
فروش یک تُن زغال سنگ در بازارهای کابل را 

نُه هزار افغانی اعالم کرده است.
براساس این خبرنامه که روز شنبه، ۷ عقرب، 
کنترل  کمیته    توسط  قیمت  این  شد،  منتشر 
مواد سوخت که به  ریاست مال عبدالغنی برادر 

توظیف شده بود، تعیین شده است.
تصمیم  براساس  که  است   آمده  خبرنامه  در 
کمیته موظف شده، ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ در 
چهار منطقه شهر کابل توزیع می شود و هر تن 
زغال در ازای نه هزار افغانی به فروش می رسد.

برای  را  بیشتری  بهای  حالی  در  شهروندان 
پیش،  سال های  به  نسبت  زغال سنگ،  خرید 

پیش از این نیز گزارش هایی در مورد قاچاق 
سالح به پاکستان، از جمله تفنگچه هایی که 
از نیروهای امریکایی در افغانستان باقی  مانده، 

خبرهایی نشر شده است.
امریکایی  سالح های  منابع،  معلومات  بربنیاد 
و  تفنگچه  شب بین،  دوربین های  جمله  از 

تیرانداز در میان نظامیان پاکستانی مشتریان 
زیادی دارد. طبق معلومات منابع، دوربین ها و 
تفنگچه های امریکایی از مسیرهای گوناگون، 
مرز  در  که  حمال  کودکان  توسط  جمله  از 
تورخم فعال هستند، در میان برخی از اجناس 
جاسازی شده و به آن سوی مرز انتقال می یابد.

می پردازند که میزان استخراج زغال و صادرات 
آن افزایش یافته است.

فروشنده گان  از  شماری  مصاحبه  براساس 
تُن  یک  گذشته  سال  رسانه ها،  با  زغال سنگ 
زغال بین ۶ تا ۸ هزار افغانی در بازارهای کابل 

به فروش می رسید.
خرید  برای  که  کابل  شهر  باشنده   نجیب اهلل، 
زغال فروشی ها  از  یکی  به  زمستان  سوخت 
»یک خروار  امسال  که  می گوید  است،  سرزده 
چوب  خروار  یک  و  افغانی  هزار   ۹ زغال سنگ 

سوخت ۸ هزار افغانی« فروخته می شود.
این در حالی است که پاکستان به تازه گی اعالم 
کرده است که تسهیالت بیشتری را برای واردات 

زغال سنگ بیشتر از افغانستان فراهم می سازد.
بی رویه  استخراج  که  دارد  وجود  نگرانی هایی 
پاکستان،  به  آن  و صادرات  زغال سنگ  معادن 
همچنان  و  داخل  در  قیمت  افزایش  به  منجر 
تخریب سرک ها، نابودی ذخایر زیرزمینی معادن 

و آلوده گی محیط زیست شود.

طالبان قیمت یک تُن زغال سنگ را در کابل نُه هزار افغانی تعیین کردند

جایگاه دین در قوانین اساسی 
افغانستان

ستم ملی چیست؟

شکایت دکان داران لوگر از افزایش 
مالیه و کرایه دکان ها 

قاچاق سالح از مسیر ولسوالی شملزوی زابل به پاکستان افزایش 
یافته است

نیم قرن پس از محمدطاهر بدخشی؛

سیاست تضرع؛ 
با دست خالی صلح 

نمی شود

روز وکالی مدافع زن
سیاه است

دسترخوان خالی و تهدید جانی؛ 



 

افغانستان مانند اکثر کشورهای جهان جامعه ای متکثر 
است؛ هم به لحاظ قومی، هم زبانی، هم مذهبی، هم 
و  رنگارنگی  معنای  به  تکثر  فرهنگی.  هم  و  سیاسی، 
تنوع، می تواند به غنا و بالنده گی جوامع بینجامد؛ زیرا 
بسیاری از پیشرفت ها و تکامل جوامع انسانی محصول 
و  فرهنگی  قومی،  گونه های  درهم آمیزی  و  تعامل 
مذهبی مختلف بوده، و تمدن های بزرگ در اثر چنین 
بر  که  جدیدی  مطالعات  آمده اند.  وجود  به  روندی 
روی دی. ان. ای انسان ها انجام شده، نشان می دهد که 
و  ندارد  دنیا وجود  در  و یک دست  نژاد خالص  اساساً 
انسان ها ترکیبی از خصوصیات ژنتیکی متکثر هستند. 
از آن سو، درهم تنیدگی روابط میان کشورها، سازمان ها، 
عصر،  این  در  انسانی  مختلف  گروه های  و  شرکت ها 
جهان را به دهکده ای با فرصت های بیش تر همکاری 
تبدیل کرده است. کسانی که چنین درکی از این پدیده 
دارند، آن را از داشته های گران سنگی می دانند که باید 
پیوسته مورد حمایت باشد. شماری از کشورها حمایت 
اقلیت ها، رسم و رواج ها، زبان ها و  از خرده فرهنگ ها، 
را وظیفه ملی خود می دانند  تکثر  این  تجلیات  سایر 
نظر  در  جایی  خود  ملی  بودجه  در  کار  این  برای  و 
می گیرند. این بودجه صرف مطالعات علمی، برنامه های 
فرهنگی، آگاهی دهی و مانند این ها می شود تا هارمونی 
الزم شکل بگیرد. در ادبیات کالسیک ما به این وضعیت 
کثرت در وحدت می گفتند، که به معنای همساز شدن 

این رنگارنگی بود.
اگر فهم درستی از پدیده تکثر وجود نداشته باشد و 
آگاهی کافی درباره زیبایی های هر فرهنگ، قوم، زبان 
و مذهب، به دست نیاید، پدیده تکثر سبب پیدایش 
شکاف، رو در رویی، منازعه، برخورد و گاهی ویرانی و 
تباهی می شود. این وضعیت بیش تر در شرایطی اتفاق 
می افتد که دستگاه قدرت در پی یک دست سازی قومی، 
بکوشد  و  باشد  سیاسی  یا  مذهبی  زبانی،  فرهنگی، 
دوره هایی  در  کند.  محو  را  رنگارنگی  و  تنوع  هرگونه 
که ناسیونالیزم افراطی در کشورها شکل گرفته بود، و 
پایه ملی گرایی بر عنصری غیر متکثر نهاده شده بود، 
چنین منازعاتی در شماری از کشورها اتفاق افتاد و به 
فاجعه های بزرگ انجامید و زخم های برجامانده از آن 
هنوز در روان جمعی شان باقی است. در افغانستان نیز 
موضوع تکثر و تنوع از موضوعاتی بوده است که تالش 
کافی برای آگاهی دادن درباره آن شکل نگرفته و راهی 
به بازتاب دادن آن در سطوح مختلف زنده گی سیاسی 

و اجتماعی گشوده نشده است.
ما اگر بخواهیم به صلح و ثبات دایمی برسیم، ناگزیریم 
تکثر را به رسمیت بشناسیم و به رنگارنگی جامعه خود 
بها بدهیم و برای حفظ این تنوع در سطوح مختلف 
همت بگماریم. باید مواظب باشیم که تنوع ما به تفرق 
و تشتت نینجامد و سبب پراکنده گی نیروها و افزایش 
منازعات نشود. این کشور به حد کافی از منازعه، تفرقه، 
چند دسته گی و پراکنده گی مردمانش رنج برده است. 
اکنون زمان آن فرارسیده است که از این تجارب تلخ 
این  ملی  هویت  هم  شود.  فراگرفته  الزم  درس های 
کشور باید بازتاب کامل تکثر این جامعه باشد و هم در 
برنامه های کالن کشور باید این تنوع ملحوظ قرار بگیرد 
و هم نیروهای سیاسی رویکردی به این موضوع داشته 
باشند که آن را به عامل قوت ما تبدیل کند نه عامل 
ضعف ما. برخورد عاقالنه با تکثر و تنوع می تواند ما را 
به یکی از جوامع پویا، مستحکم و رو به ترقی تبدیل 
کند و برخورد حماقت بار با آن، به گونه ای که اکنون در 
کار حاکمان کابل می بینیم، می تواند بر شکننده گی ما 
بیش از پیش بیفزاید و آن را به مصیبتی درمان ناپذیر 

مبدل کند.

افغانستان از تکثر تا تفرق
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۸صبح، کابل: رییس جمهور اوزبیکستان و رییس 
گفت وگو  باهم  افغانستان  مورد  در  اروپا،  شورای 

کرده اند.
شورای اروپا روز جمعه، ۶ عقرب، در اعالمیه ای گفته 
میرضیایف،  شوکت  میزبانی  به  دیدار  این  که  است 
اوزبیکستان، برگزار شده و در پیوند  رییس جمهور 
به وضعیت بشری افغانستان در زمستان پیش  رو ابراز 

نگرانی شده است.
بر بنیاد معلومات اعالمیه شورای اروپا، دو طرف در این 
دیدار در مورد نقش افغانستان در تعامالت اقتصادی 
منطقه صحبت و تاکید کرده اند که این کشور نباید 
به منبع تروریسم تهدیدکننده امنیت منطقه و جهان، 

بامیان  در  محلی  منابع  بامیان:  ۸صبح، 
روستای  محلی  شورای  رییس  که  می گویند 
»دروازه« در ساحه شهیدان، از مربوطات مرکز 
صد  از  بیش  روزانه  دستمزد  با  والیت،  این 
موسسه  یک  انجنیران  و  رییس  برای  کارگر، 

چپن »بََرگ« خریداری کرده است.
منابع روز شنبه، ۷ عقرب، به روزنامه ۸صبح 
می گویند که نصراهلل خان، رییس شورای محلی 
روستای »دروازه« با دستمزد ۱۰۴ کارگر که 
مبلغ یک صد و ۲۰ هزار افغانی می شود، برای 
رییس و انجنیران موسسه »اسالمیک ریلیف« 
چپن »بََرگ« و تحفه های دیگر خریداری کرده 

است.
به گفته منابع، این رویداد پس از آن رخ داده 
دروازه  روستای  در  نام برده  موسسه  که  است 
یک پروژه زراعتی شامل جوی چه و سربند آب 

اعمار کرده و به بهره برداری رسانیده است.
منابع می افزایند که نصراهلل خان این کار را به 
منظور جلب توجه مسووالن این موسسه انجام 

داده است.
یک باشنده روستای دروازه نیز به شرط افشا 
که  کارگر   ۱۰۴« می گوید:  هویت اش  نشدن 
محلی  رییس شورای  از سوی  آن ها  دستمزد 
این روستا به عنوان بهای چپن و دیگر هدیه ها 
تنگ دستی  و  فقیر  افرادی  شده،  پرداخت 

هستند.«
گفتنی است که چپن بََرگ با مهارت و ظرافتی 
خاص از پشم »بره« تهیه می شود. این چپن از 
مرغوب ترین چپن هایی می باشد که عمدتاً در 

مناطق هزاره نشین کشور رایج است.
در  »بََرگ«  هر چپن  بهای  که  می شود  گفته 

بازار ۳۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی است.

روز   ۴۰۰ از  بیش  گذشت  با  کابل:  ۸صبح، 
از  شماری  دخترانه،  مکاتب  ماندن  بسته  از 
کابل  در  زن  حقوق  فعاالن  و  دانش آموزان 

راه پیمایی کردند.
شماری از زنان و دانش آموزان دختر روز شنبه، 
۷ عقرب، در مقابل مکتب ملکه ثریا در سرک 

دوم تایمنی دست به اعتراض زدند.
هنوز  روز   ۴۰۰ گذشت  با  که  می گویند  آنان 
نقض  این  و  نشده  باز  دختران  به روی  مکاتب 

صریح حقوق بشر است.
خواست اصلی این معترضان بازگشایی مکاتب 

دخترانه باالتر از صنف ششم است.
گفتنی است که از ممنوعیت آموزش دختران 
باالتر از صنف ششم در افغانستان بیش از ۴۰۰ 
روز می گذرد . طالبان می گویند که روی طرحی 
برای بازگشایی مکاتب کار می کنند. این طرح 
اما پس از گذشت بیش از یک  سال هنوز آماده 

نشده است.

مبدل شود.
اروپا  شورای  رییس  و  اوزبیکستان  جمهور  رییس 
در  همه شمول  دولت  تشکیل  مورد  در  همچنان 
زنان  حقوق  به ویژه  حقوق  بشر  رعایت  و  افغانستان 

تاکید کرده اند.
رییس جمهور اوزبیکستان گفته است که کشورش 
هدف  به  بین المللی  گروه  ایجاد  برای  عمل  ابتکار 
گفت وگو با طالبان را در دستور کارش قرار داده است.
گفتنی  است که در بیش از یک سال تسلط طالبان، 
کشور های جهان به ویژه کشور های منطقه از افزایش 
ابراز  افغانستان،  در  تروریستی  گروه های  تحرکات 

نگرانی کرده اند.

دیدار میرضیایف و میشل؛ 
افغانستان نباید منبع تروریسم و تهدیدی برای 

منطقه شود

دفع حمله طالبان باالی مواضع جبهه مقاومت  در عنابه پنجشیر؛ 
 سه طالب کشته شدند

طالبان دیدار احتمالی مال برادر با مشاور امنیت ملی 
امریکا را »آوازه« خواند

داعش مسوولیت حمله بر موتر حامل کارمندان 
قول اردوی الفاروق طالبان در هرات را پذیرفت

رییس یک شورای محلی 
در بامیان دستمزد کارگران 

را برای مسووالن یک 
موسسه چپن خریده است

مسدود ماندن مکاتب دخترانه؛ 
دانش آموزان در کابل بار 

دیگر اعتراض کردند

۸صبح، پنجشیر: منابع محلی در والیت پنجشیر 
جبهه  نیروهای  مواضع  باالی  طالبان  حمله  دفع  از 

مقاومت  ملی، خبر می دهند.
که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  منابع 
شنبه،  چاشت  از  پس   ۱:۰۰ ساعت  حوالی  طالبان 
۷ عقرب، باالی مواضع نیروهای جبهه مقاومت  ملی 
عنابه حمله  ولسوالی  آب دره  و  فراج  منطقه های  در 

نشر  با  طالبان  خارجه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
خبرنامه ای، دیدار احتمالی مالبرادر، معاون اقتصادی 
ریاست الوزاری این گروه با برخی از مقام های امنیتی 

امریکا در قطر را رد کرده است.
شد،  منتشر  عقرب،   ۷ شنبه،  روز  که  خبرنامه  در 
آمده است که دیدار مال برادر با جک سیلوان، مشاور 
و دیوید کوهن، معاون سازمان  امریکا  امنیت ملی 

استخبارات این کشور، در دوحه »آوازه « است.
این در حالی است که چندی پیش سی ان ان، گزار 
داد که دیوید کوهن، معاون سازمان اطالعات »سیا« 
و تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با 

هیات طالبان گفت وگو کرده اند.

۸صبح، هرات: گروه داعش دو روز پس از حمله 
به کاستر کارمندان قول اردوی الفاروق طالبان در 
هرات، با نشر نواری تصویری، مسوولیت این حمله 

را برعهده گرفته است.
سوی  از  عقرب،   ۷ شنبه،  روز  که  ویدیویی  در 
اعماق، پایگاه اطالع رسانی داعش نشر شده، دیده 
کاستر  موتر  بر  مسلح  مهاجم  یک  که  می شود 

ساعت  چهار  حدود  از  پس  حمله  این  اما  کردند؛ 
درگیری عقب زده شد.

سه  دست کم  درگیری   این  پی  در  منابع،  گفته  به 
جنگ جوی طالبان کشته و یک تن دیگر آنان زخمی 
شده است. منابع می افزایند که در این درگیری  به 
نیروهای جبهه مقاومت  ملی تلفاتی وارد نشده است.

طالبان و جبهه مقاومت  ملی تا کنون به گونه رسمی در 
این مورد چیزی نگفته  اند.

گفتنی است که این درگیری پس از چند روز وقفه 
میان طالبان و جبهه مقاومت  ملی در والیت پنجشیر، 

رخ  داده است.
بیش از یک  ماه پیش چندین بخش این والیت گواه 

درگیری های شدید میان دو طرف بود.
در پی این نبردها، به طرف های درگیر تلفات سنگینی 

وارد شده بود.

گفتنی است که جزئیاتی از این دیدار که به تاریخ 
شمول  به  طالبان  هیات  با  قطر  در  میزان،   ۱۶  ،
عبدالحق وثیق، رییس استخبارات این گروه صورت 

گرفت، به رسانه ها گفته نشد.

هرات  در  طالبان  الفاروق  قول اردوی  کارمندان 
شلیک می کند.

پیش  روز  دو  حمله  در  که  است  حالی  در  این 
در  طالبان  الفاروق  قول اردوی  کارمندان  موتر  بر 
هرات، پنج تن کشته و ۱۸ تن دیگر زخمی شدند.
پیش از این نیز گروه داعش در هرات کارمندان 
این قول اردوی طالبان را هدف حمله قرار داده بود.
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روز وکالی مدافع زن
دسترخوان خالی و تهدید جانی؛

بر  طالبان  تسلط  از  پس 
به گونه   زنان  افغانستان، 
عمومی  حوزه  از  کامل 
این  در  شده اند.  حذف 
مدافع زن که  میان وکالی 
به  دست یابی  برای  روزگاری 
دادخواهی  عدالت،  و  انصاف 
طالبان  بی عدالتی  قربانی  اکنون  می کردند، 
شده اند. صدها وکیل مدافع زن در کشور در حالت 
بی سرنوشتی به  سر می برند و اجازه  فعالیت ندارند. 
تهدید  زیر  کار،  از  محرومیت  بر  عالوه  زنان  این  
عدالت  پنجه  به  آنان  توسط  که  هستند  افرادی 
سپرده شده بودند. منع فعالیت وکالی مدافع زن، 
زنان متهم را از حقوق اساسی شان نیز محروم کرده 
است. در حال حاضر هیچ مدعی و یا زندانی زن 
وکیل  یا  مشاور  به عنوان  را  دیگری  زن  نمی تواند 
باورند که  این  به  انتخاب کند. وکالی مدافع زن 
از حقوق زنان  از وکالی مرد  آنان می توانند بهتر 
در دادستانی، محکمه و نهادهای عدلی و قضایی 
دفاع کنند. آنان همچنان تأکید می ورزند که حق 
داشتن وکیل مدافع، از نیازهای مبرم یک محکمه 
عادالنه شمرده می شود، اما طالبان این حق را از 

زنان گرفته اند.
 ۱۴۰۰ قوس   ۲ در  کشور،  بر  تسلط  با  طالبان 
وکالی  مستقل  انجمن  دفتر  دروازه  خورشیدی 
این  بسته  شدن  با  بستند.  را  افغانستان  مدافع 
نیز  زن  مدافع  وکالی  از  فعالیت  اجازه  انجمن، 
سلب شده است. در حال حاضر وکالی مدافع زن 
نمی توانند از حقوق زنان در محابس، نظارت خانه ها، 

دادستانی ها، محاکم  و طب عدلی دفاع کنند.
شماری از وکالی مدافع به این باورند که محرومیت 
وکالی مدافع زن از کار و فعالیت، بستر بی عدالتی 
متهمان  حقوق  و  بشری  حقوق  گسترده  نقض  و 
با ممنوعیت  آنان،  به گفته  دارد.  دنبال  به  را  زن 
وکالی مدافع زن از فعالیت، رسیده گی به دعواهای 
حقوقی و جنایی، روند محکمه عادالنه خویش را 
پیموده نمی تواند. از سوی دیگر، وکالی مدافع زن 
اکنون در حالت   افغانستان و کشورهای دیگر  در 

رقت باری زنده گی می کنند. 
در  زن،  مدافع  وکالی  از  یکی  احمدی،  سلسله 
مدافع  وکالی  غیبت  ۸صبح،  روزنامه  با  صحبت 
زن در پیش برد پرونده های قضایی متهمان را یکی 
برای  عدالت  تطبیق  فرا راه  بزرگ  چالش های  از 
تأکید می ورزد که  او  متهمان زن عنوان می کند. 
و  دشوار  را  عدالت  به  زنان  دسترسی  مساله،  این 
حتا ناممکن ساخته است. این وکیل مدافع نسبت 
به وضعیت زنده گی این صنف حقوقی نگرانی دارد 
و می افزاید که بیکاری دوام دار و بی سرنوشتی، این 
قشر را مجبور به انجام  کارهای شاق ساخته است. 
او تصریح می کند: »ما اصاًل اجازه فعالیت نداریم، 
طالبان فکری برای زنان ندارند. جواز فعالیت برای 
ما نمی دهند و اجازه ورود به وزارت عدلیه را نیز 
تاریک خواهد  کاًل  و عدالت  وکالت  آینده  نداریم. 
بود. خشونت ها اوج می گیرد، قسمی که اکنون هم  
چنین است. زن ستیزی و مردساالری حاکم خواهد 
بود و هیچ دوسیه ای از بانوان پی گیری نخواهد شد؛ 

چون دیگر سیستم عدلی ما فلج شده است.«

می باشند.  حق الزحمه شان  بازپرداخت  خواستار 
خانم احمدی می گوید: »بارها تماس گرفته اند که 
چرا حبس ما طوالنی شده و از طرف شما برای ما 
کاری صورت نگرفت، حق الزحمه ما را پس بدهید.« 
از یک  تصریح می کند که پس  مدافع  وکیل  این 
پرداخت  توانایی  اکنون  بیکاری،  ماه  چند  و  سال 
را  کودکش  برای  خشک  شیر  پاکت  یک  قیمت 
فامیل  نفر در یک  او می افزاید:  »شش  ندارد.  هم 
داده  دست  از  را  خود  وظیفه  شوهرم  هستیم. 
است. همه بیکار و خانه نشین هستیم. حتا توانایی 
پرداخت یک  پاکت شیر خشک برای طفل خود را 
از تسلط  ندارم. وکالی زن را می شناسم که پس 
کراچی وانی  فرزندانش  ماندن  زنده  برای  طالبان 
می کنند. وضعیت وکالی مدافع بسیار خراب است 
و با زنده گی دشواری دست وپنجه نرم می کنند.«  

در  که  می کند  تصریح  پیشین  مدافع  وکیل  این 
حق  زن  مدافع  وکالی  هرات  والیت  زنانه  زندان 
ورود ندارند و هیچ نوع عرضه خدمات حقوقی برای 
او،  به گفته  این زندان صورت نمی گیرد.  زنان در 
آنان  اکثریت  که  مردی  برای حدود ۳۰۰  طالبان 
مال هستند، اجازه نامه حضور در زندان را داده اند، 
اما این مردان نمی توانند پرونده های مربوط به زنان 

را به طور الزم بررسی کنند. 
فامیلی  »منازعات  می کند:  عالوه  احمدی  زرغونه 
در صورتی  و  یافته  افزایش  زنان  علیه  و خشونت 
زمینه  کند،  دوام  منوال  همین  به  وضعیت  که 
دسترسی زنان به عدالت و محکمه عادالنه وجود 
ندارد. زنان حق ورود به محاکم، محابس و وزارت 
عدلیه را ندارند و حق اشتراک در جلسات قضایی 
را ندارند. مسایلی که مربوط به طب عدلی و داکتر 
زنانه است، چگونه با یک مرد در میان بگذارند و این 
نقض  آشکار عدالت و محکمه عادالنه است؛ چون 
یک وکیل مرد نمی تواند در بعضی از مسایل سری 
که نسبت به متهمان اناث باشد، ابراز نظر کند. باید 
و  پیش برد  زمینه  که  باشد  زن  مدافع  وکیل  یک 

دسترسی به عدالت به میان بیاید.«
یلدا )نام مستعار( یکی دیگر از وکالی مدافع زن در 
افغانستان است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح، از 
مشکالتی که اکنون دامن گیرش شده و تهدیداتی 
که از سوی موکالنش خلق شده، حکایت می کند. 

یلدا می گوید: »وکیل گل پاجا )مستعار( شده بودم. 
قضیه اش  بود.  رسانده  قتل  به  را  خود  رفیق  او 
او  نامزد  به  خود  شماره  از  رفیقش  بود.  ناموسی 
مزاحمت می کرده و او رفیق خود را کشته بود.« 
را  او  اکنون  او تصریح می کند که خانواده مقتول 
تهدید می کند. یلدا می افزاید: »مرا می گویند تو از 
یک قاتل دفاع می کردی، تو را ما پیدا می کنیم و 
حق تو را به دستت می دهیم. جمهوریت سر کل تان 

را خورد، حاال می فهمیم که برای تان چه کنیم.«
ابراز  این وکیل مدافع از وضعیت موجود به شدت 
نگرانی می کند و خاطرنشان می سازد: »گشت وگذار 
و  بیکاری  شده ا م.  روانی ها  مثل  کاماًل  نمی توانم. 
بی پیسه گی و تهدیداتی که طرفین قضیه می کنند، 
کاماًل زنده گی را یک تکه برای ما تیره وتار ساخته. 
نه جایی رفته می توانیم، نه شکایتی کرده می توانیم 
و نه هم صحبتی کرده می توانیم.« یلدا ممنوعیت 
نقض  و  بی عدالتی  را  زن  مدافع  وکالی  فعالیت 
که  می ورزد  تأکید  و  می داند  زن  متهمان  حقوق 
نبود وکالی مدافع زن، زنان و پرونده های آنان را 
در معرض بی عدالتی کامل قرار می دهد و این برای 

جامعه زنان فاجعه است. 
دلیل  به  که  زن  مدافع  وکالی  از  دیگر  یکی 
نمی خواهد  طالبان  از  هراس  و  امنیتی  مشکالت 
نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید: »در وضعیت دشوار زنده گی قرار 
دارم. حالت روحی ام خیلی خوب نیست. از طرف 
زندانی های رهاشده به شدت تهدید شده ام. بیکاری 
هم است. چون من نان آور خانه بودم و حاال نه تنها 
فامیلم  زنده گی  تهدید  باعث  بلکه  نیستم،  نان آور 
می افزاید:  پیشین  مدافع  وکیل  این  شده ام.«  هم 
بس،  و  است  کشیدن  نفس  تنها  برایم  »زنده گی 
نه زنده گی کردن. من حیث یک زن، اجازه فعالیت 
ندارم و بیکاری و استرس باعث سردرگمی من و 

هم مسلکانم شده است.«
نگینه بیدار، وکیل مدافع دیگری است که پس از 
تهدیدات، به یکی از کشورهای همسایه پناه برده 
می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  او  است. 
به حبس  موکالنش که محکوم  آن عده  از سوی 
شدند، تهدید می شود. می گوید: »فعاًل در شرایط 
می برم؛ چون  به سر  پاکستان  در کشور  دشواری 
تمام سرمایه دست داشته ام در این مدت به خرج 
رسیده و خودم نان آور خانواده پنج نفری خود بودم. 
حاال یک  سال می شود که بیکار هستم و فرزندانم از 
درس و تعلیم بازمانده اند. هیچ نوع امید و انگیزه ای 
کاماًل  و  نیست  موجود  من  نظر  مورد  برای شغل 

ناامید شده ام.«
زنده گی  وضعیت  از  حالی  در  زن  مدافع  وکالی 
خود شاکی اند که در یک  سال و دو ماه گذشته، 
زنان به گونه کامل از حوزه عمومی حذف شده اند. 
دروازه های مکتب های متوسطه و لیسه  دخترانه به 
اداره های  بیشتر  روی دختران مسدود است و در 
محروم  کار  و  دفتر  به  رفتن  حق  از  زنان  دولتی 
گسترده  واکنش های  طالبان  اقدام  این  شده اند. 
اما  است،  داشته  همراه  به  را  خارجی  و  داخلی 
طالبان پیوسته محرومیت زنان از حقوق شان را رد 
کرده و گفته اند که برای زنان در چوکات شریعت 

اسالمی حق می دهند.

این وکیل مدافع ادعا می کند که طالبان با دسترسی 
انجمن وکالی مدافع، مشخصات همه  به مدارک 
وکالی مدافع زن را در اختیار دارند و از این طریق 
آنان را بارها تهدید کرده اند. او خاطرنشان می سازد 
مالی،  حساب های  تسویه  برای  حتا  طالبان  که 
محارم  که  ساخته اند  مجبور  را  زن  مدافع  وکالی 

خود را بفرستند.
نسترن )نام مستعار( یکی از وکالی مدافع زن در 
برای دسترسی متهمان  کشور است که روزگاری 
زن به عدالت، کار می کرد. او اما با تسلط طالبان 
بر کشور، خودش یکی از قربانیان بی عدالتی است. 
تهدیدات  و  فشارها  دلیل  به  مدافع  وکیل  این 
طالبان مجبور به ازدواج فوری و خالف میل خود 
روزنامه ۸صبح،  با  نسترن در صحبت  است.  شده 
تهدیداتی  و  زن  مدافع  وکالی  فرا راه  مشکالت  از 
و  تلخ  با آن مواجه اند، قصه های  ناحیه  این  از  که 

دردناکی دارد. 
این وکیل مدافع یکی از پرونده های امنیت عامه و 
قاچاق مواد مخدر را در زمان جمهوریت به  پیش 
طالبان  گروه  اعضای  آن  متهمان  که  است  برده 
از  پس  که  می کند  عالوه  نسترن  خانم  بوده اند. 
سقوط حکومت پیشین، یکی از متهمان با او تماس 
وکیل  این  گفته  به  ببیند.  را  او  و خواسته  گرفته 
مدافع، دادگاه باالی موکل او ۲۳ سال  حبس  صادر 
از  پس  »متهم  می گوید:  نسترن  خانم  بود.  کرده 
سقوط برایم تماس گرفت که نزدیک دفترتان بیا 
که با شما کار دارم، موضوع پول است. من گفتم 
پیسه سرت ندارم، قرارداد داشتیم، ختم شده است. 
روزهای  می گرفت.  تماس  مکرراً  هم  آن  وجود  با 
روان  و  روح  می کردیم.  سپری  را  دشواری  بسیار 
ما زخمی و خود آشفته بودیم.« این وکیل مدافع 
اضافه می کند: »متهم می گفت حال بخواهم آدرس 
خانه ات را در یک روز پیدا کرده می توانم، ما حاال 
این که کدام  صاحب قدرت هستیم، خودت بدون 
گپ شود، بیا که ببینیم. همان زمانی که تو وکیل 
ما بودی، من از تو خوشم می آمد. می خواهم همراه 

تو نکاح حالل اسالمی کنم.«
ترسیده  زیاد  »من  می دهد:  توضیح  نسترن  خانم 
بود  آوازه  بود.  حکومت شان  اوایل  چون  بودم، 
میل  نکاح می کنند. خالف  زور  به  را  که دخترها 
خودم خواستم با یک پسر دیگر نامزد شوم تا این 
مساله خالص شود. چون برنامه های زیادی داشتم، 
نمی خواستم خود را درگیر زنده گی متاهلی کنم. 
طالبان  خواست های  از  یکی  قربانی های  همچنان 
را می کرد.  بودم که یک وکیل مدافع وکالت شان 
و  نبود  بعید  در بیاورند.  نکاح شان  به  می خواستند 

ناممکن نبود. حال هم پشت مرا رها نکرده اند.«
زرغونه احمدی، یکی از وکالی مدافع زن در والیت 
از  متواتر  تهدیدات  دلیل  به  که  دارد  ادعا  هرات، 
سوی »تروریستان« به یکی از کشورهای همسایه 
پناه برده است. خانم احمدی در صحبت با روزنامه 
۸صبح، می گوید که بارها از سوی طالبان و کسانی 
که طرف دعوای پرونده های او بوده اند، تهدید شده 
است. این وکیل مدافع زن می افزاید که با تسلط 
دوباره رژیم طالبان بر افغانستان، از سوی موکالن 
سابقش مورد تهدید قرار گرفته است. او پرونده  های 
اکنون  است،  برده  پیش  که  را  کسانی  جنایی 

طالبان با تسلط بر کشور، در 2 قوس 1400 خورشیدی دروازه دفتر انجمن 
مستقل وکالی مدافع افغانستان را بستند. با بسته  شدن این انجمن، اجازه 

فعالیت از وکالی مدافع زن نیز سلب شده است. در حال حاضر وکالی مدافع زن 
نمی توانند از حقوق زنان در محابس، نظارت خانه ها، دادستانی ها، محاکم  و طب 

عدلی دفاع کنند.

وکالی مدافع زن در حالی از 
وضعیت زنده گی خود شاکی اند 

که در یک  سال و دو ماه 
گذشته، زنان به گونه کامل از 
حوزه عمومی حذف شده اند. 

دروازه های مکتب های متوسطه 
و لیسه  دخترانه به روی دختران 

مسدود است و در بیشتر 
اداره های دولتی زنان از حق 
رفتن به دفتر و کار محروم 

شده اند.

امین کاوه
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نخستین راه برای شروع مجدد 
مذاکرات صلح، گذار از سیاست 
تضرع است. سیاست مداران، 
روشن فکران و کشورهای منطقه 
و جهان اگر می خواهند دامنه 
جنگ برچیده شود و صلح خواهی 
در محور تصمیم ها قرار بگیرد، 
باید از راه های متفاوت از جمله 
کارشیوه نظامی کار بگیرند و فشار 
نظامی و سیاسی را بر طالبان 
چند برابر کنند. با این کارشیوه، 
می شود با توان واحد و نگاه 
حق به جانب به طرف مذاکرات صلح 
رفت و از آن نتیجه گرفت.

عمدتاً در ایران، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه اقامت 
دارند، نیز با این روند موافق اند. آن ها دیدگاه تضرع گونه 
حاکمان  به عنوان  طالبان  دامان  به  و دست شان  دارند 
بدهند  تن  به گفت وگو  آن ها  تا  است  افغانستان  فعلی 
و صلح بازگردد. مشکل اما نوع نگاه دو طرف به صلح و 
موقعیت های سیاسیـ  نظامی است. این نگاه و موقعیت، 
طالبان را در وضعیت بهتر نظامی ـ سیاسی قرار داده 
است. برای همین است که این گروه نگاه فرادست، برتر و 
حق به جانب دارد و سیاست مداران افغانستان در موقعیت 
فرودست، تضرع گونه و درمانده قرار گرفته اند. در واقع نه 
قباًل و نه فعاًل توازن قوا در این میان وجود نداشته و این 
یکی از بزرگ ترین موانع دست یافتن به یک توافق صلح 
یا حتا شروع مذاکرات بین االفغانی است. طالبان خود را 
قدرت بالمنازعه می دانند و هیچ کس را جز خود، نه موثر 
می پندارند و نه در آینده افغانستان قابل قبول می دانند. 
با این نوع نگاه، صلح واقعی به دست نمی آید. طالبان 
دو بار در تهران با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت 
ملی، گفت وگو کرده  و از او خواسته اند که تسلیم شود. 
این گروه مسعود را به عنوان یک طرف منازعه نپذیرفته 
برای  از همین  رو  او گفت وگوی موثر کند.  با  تا  است 

قرار  تصمیم ها  محور  در  صلح خواهی  و  شود  برچیده 
بگیرد، باید از راه های متفاوت از جمله کارشیوه نظامی 
کار بگیرند و فشار نظامی و سیاسی را بر طالبان چند 
برابر کنند. با این کارشیوه، می شود با توان واحد و نگاه 
حق به جانب به طرف مذاکرات صلح رفت و از آن نتیجه 
کشورهای  در  افغانستان  سیاست مداران  وقتی  گرفت. 
زمین  و یک وجب  و جهان سرگردان هستند  منطقه 
نیز  نگاه شان  نوع  و  ندارند  اختیار  در  افغانستان  در  را 
تضرع گونه است، طالبان براساس کدام منطق با آن ها 
از آن ها تسلیمی  صلح می کنند؟ این گروه جز این که 
بخواهد و برای شان وعده مصونیت جانی و مالی و در 
نهایت اجازه زنده گی در کشور را بدهد، کاری نخواهد 
به  سیاست مداران  همین  از  شماری  این که  کما  کرد. 
فرماندهان طالبان باج می دهند تا از دارایی ها، زمین ها و 
بلند منزل های شان محافظت کنند. با این نوع نگاه نسبت 
به طالبان، رسیدن به صلح دشوار و حتا ناممکن است. 

مخالفان طالبان تا زمانی که از نظر نظامی و دیپلماسی به 
یک موقعیت برابر نرسند، صلح خواهی های واهی نتیجه 

ملموس نمی دهد و طالبان را بیشتر قوی می سازد. 
گزینه دیگر برای رسیدن به صلح، گزینه نظامی و مبارزه 
مسلحانه علیه طالبان است. بسیاری از پژوهش گران به 
نظامی  قدرت  و  جغرافیا  داشتن  بدون  که  باورند  این 
کافی که طرف مقابل را به بن بست برساند، رسیدن به 
افغانستان  سیاسی  رهبران  نیست.  ممکن  صلح  توافق 
از  نظامی،  بدون داشتن میدان  نیز  و مخالفان طالبان 
میز مذاکره نمی توانند به یک دستاورد »برد ـ برد« و 
در  که  است  سنتی  این  برسند.  طرف  دو  قبول  مورد 
سیاست  است.  داشته  وجود  صلح  توافق  نامه های  تمام 
تضرع و دستان خالی، رهبران سیاسی را در تنگنا قرار 
داده و زمینه های جسارت و طرح خواسته های شان را 
گرفته است. برای همین، مهم است که مخالفان طالبان 
از هر طیف و نگاه و ایدیولوژی، از سیاست  تضرع گذار 
مبارزه  زمین  در  قدرت  و  فشار  گزینه های  به  کنند، 
توجه کنند و خواسته های خود را توحید سازند . آن ها 
زمینه های  و  بشکنند  را  غرور کاذب طالبان  می توانند 
یک گفت وگوی مفید، موثر و کارا را مساعد کنند. خیال 
رسیدن به صلح با دست خالی، توسط نشر بیانیه و با 
تضرع از کشورهای منطقه، خام است و نتیجه نمی دهد.

نتیجه اش  از شروع مذاکرات صلح در سال ۲۰۱۸ که 
همواره  است،  طالبان  دوباره  تسلط  و  کابل  سقوط 
سیاست مداران افغانستان دست تضرع به سمت طالبان 
دراز کرده اند تا این گروه از میدان جنگ و خشونت به 
میز مذاکره و گفت وگو تغییر جهت داده و صلح را بر 
جنگ ترجیح دهد. پاسخ طالبان اما در این مدت یک 
»نه« بوده است. این گروه پیوسته از گفت وگو و رسیدن 
به یک راه حل سیاسی، شانه  خالی کرده است. طالبان 
حتا نتوانسته اند در این مدت با فرماندهان ناراضی خود 
گفت وگو کرده و آن ها را قانع سازند. در چنین شرایطی 
که طالبان خود را پیروز میدان می دانند و کوچک ترین 
کارشیوه  در  سازگاری  و  انعطاف  تعامل،  از  نشانه ای 
سیاسی شان دیده نمی شود، پرسش این است که با کی 

و چگونه مذاکره باید صورت بگیرد. 
از  سر و صداها  صلح،  مذاکرات  شکست  از  بعد  ماه   ۱۴
جانب کشورهای قدرت مند و سیاست مداران افغانستان 
به گوش  بر سر کارشیوه شروع مجدد مذاکرات صلح 
مذاکرات  که  می کنند  تالش  امریکایی ها  می رسد. 
بین االفغانی برای رسیدن به یک راه  حل سیاسی دوباره 
آغاز شود. به نظر می رسد سیاست مداران افغانستان که 

مذاکرات  معنادار  شروع  حداقل  یا  صلح  به  رسیدن 
اساسی صورت  کار  بین االفغانی، می بایست چند  صلح 
بدون  که  دارد  برجسته گی  آن جا  از  موارد  این  بگیرد. 
آن طالبان در موقعیت فرادست باقی می مانند و تن به 
صلح و گفت وگو نمی دهند. واقعیت میدان سیاست نیز 
همین است. با چند سیاست بازی که در میان مردم نفوذ 
گسترده ندارند و از ترس گزینه »دیدگاه« در شبکه های 
و  کنند  باید گفت وگو  چرا  بسته اند،  را  اجتماعی خود 
واقعیت نیز چنین است.  به آن ها امتیاز بدهند؟ اتفاقاً 
رهبران سیاسی به خانه های ویالیی خود در کشورهای 
پیشرفته خزیده اند و با تضرع و التماس می خواهند با 
چیز  زور  و  خشونت  منطق  جز  که  گروهی  ـ  طالبان 
را نمی داند ـ گفت وگو کنند و به صلح برسند. به نظر 
می رسد این کارشیوه و این منطق برای رسیدن به یک 

صلح اساسی که تخم جنگ را برچیند، مفید نیست.

گذار از سیاست تضرع
گذار  صلح،  مذاکرات  مجدد  شروع  برای  راه  نخستین 
از سیاست تضرع است. سیاست مداران، روشن فکران و 
کشورهای منطقه و جهان اگر می خواهند دامنه جنگ 

جایگاه دین در قوانین اساسی افغانستان

با دست خالی صلح نمی شود

گذاشته بود که قوانین نباید در تناقض با احکام اسالم 
ماده چنین مشعر  این  اول  فقره  وضع شود. چنان که 
است : »شورا برای تنظیم امور حیاتی افغانستان، مطابق 
به احکام این قانون اساسی قوانین وضع می کند. هیچ 
قانونی نمی تواند مناقض اساسات دین مقدس اسالم و 

دیگر ارزش های مندرج این قانون اساسی باشد.«
همچنان ماده ۶۹ این قانون اساسی ضمن آن که قوانین 
عادی را تعریف کرده، تذکر می دهد که در صورت نبود 
نص قانون در مواردی، احکام فقه حنفی مرعی می شود. 
از  عبارت  »...قانون  است :  مشعر  چنین  مذکور  ماده 
مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده 
نباشد،  موجود  مصوبه  چنین  که  ساحه ای  در  باشد. 
عبارت از احکام فقه حنفی شریعت اسالم .« از این نص 
چنین استنباط می شود که فقه حنفی به عنوان قانون 
شناخته شده و در صورت خال در قانون گذاری، مکمل و 
جانشین آن بوده است. همچنان براساس ماده ۱۰۲ این 
قانون اساسی، در کنار قانون، فقه حنفی از جمله مصادر 
این  در  می شد.  شناخته  افغانستان  محاکم  در  حکم 
ماده آمده است: »محاکم در قضایای مورد رسیده گی 
خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق 
می کند . هر گاه در قضیه ای از قضایای مورد رسیده گی 
در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد، 
محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت 
وضع  اساسی  قانون  این  که  داخل حدودی  در  اسالم 
در  احوال حکمی صادر می کند که  نموده، در چنین 
تامین  ممکن  صورت  بهترین  به  را  عدالت  نظر شان 

نماید.«
ذیل  موارد  در  اما  بوده،  تعدیل پذیر  اساسی  قانون 
غیر قابل تعدیل پنداشته می شده است: اصل پیروی از 
اساسات دین اسالم ، نظام شاهی مشروطه طبق قانون 
و ماده هشتم که در آن مسلمان و حنفی بودن پادشاه 

مسجل شده بود .

 ۱355( افغانستان  جمهوری  اساسی  قانون   -4
خورشیدی(: در عصر نخستین جمهوریت افغانستان 
در  جمهوریت  اساسی  قانون  محمد داوود،  رهبری  به 
حوت ۱۳۵۵ نافذ شد. این قانون اساسی که حاوی ۱۳۶ 
ماده بود، نیز جایگاه دین اسالم را در نظام حقوقی آن 

5- اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان 
)۱35۹ خورشیدی(: این اصول اساسی به مثابه قانون 
دموکراتیک  جمهوری  انقالبی  شورای  توسط  اساسی، 

افغانستان )۱۳۵۹ خورشیدی( در ۶۸ ماده نافذ شد .
در  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری  اساسی  اصول 
خصوص جایگاه دین در نصوص مختلفش احکامی را 
در خود گنجانیده بود. در ماده اول این اصول اساسی 
دولت  افغانستان  دموکراتیک  »جمهوری  می خوانیم: 
مستقل و دموکراتیک تمام مردم زحمت کش مسلمان 
کسبه کاران ،  دهقانان ،  کارگران ،  از  اعم  افغانستان، 
تمام  و  زحمت کشان  سایر  و  روشن فکران  کوچیان ، 
نیرو های دموکراتیک و وطن پرست کلیه ملیت ها و اقوام 
و  رعایت  احترام ،  آن  پنجم  ماده  در  کشور می باشد.« 
به شرط عدم  آزادی های مذهبی  و  حفظ دین اسالم 
به کارگیری تبلیغ ضد مردمی و ملی، چنین پیش بینی 
شده بود : »در جمهوری دموکراتیک افغانستان احترام ، 
رعایت و حفظ دین مبین اسالم تامین می شود و آزادی 
مسلمانان  تمام  برای  مذهبی  و  دینی  مراسم  اجرای 

تضمین می گردد.
پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی و مذهبی شان 
آزادی  ننماید،  تهدید  را  جامعه  امنیت  و  آسایش  که 

کامل دارند.
هیچ یک از اتباع حق ندارد از دین به مقصد تبلیغات 
اعمال  ارتکاب سایر  و وسیله  مردمی  و ضد  ملی  ضد 
خالف منافع جمهوری دموکراتیک افغانستان و خلق 

افغانستان استفاده کند.
دولت به فعالیت های وطن پرستانه روحانیون و علمای 
و  کمک  مکلفیت های شان  و  وظایف  اجرای  در  دینی 

مساعدت می کند.«
در فقره ۲ ماده ۲۹ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک 
یک  به عنوان  مذهبی  آزادی  در خصوص  افغانستان، 
»آزادی  می رسد :  مالحظه  به  صراحتی  چنین  حق 
همچنان  و  اسالم  مبین  دین  مناسک  ادای  کامل 
ادای مراسم مذهبی برای پیروان سایر ادیان مطابق 

به قانون.«
شریعت  اساسی  اصول  آن،   ۵۶ ماده  از  قسمتی  در 
به عنوان یکی از منابع اصدار حکم، به متن ذیل آمده 
باشد،  نداشته  صراحت  قانون  که  حاالتی  »در  است: 
محکمه قضایا را طبق احکام شریعت اسالمی و اصول 

قانونیت دموکراتیک و عدالت حل وفصل می نماید.«

3- قانون اساسی افغانستان )۱343 خورشیدی(: 
شاه  محمد ظاهر  سلطنت  عصر  در  اساسی  قانون  این 

وضع شد و دارای ۱۲۸ ماده بود .
افغانستان  را دین  قانون اساسی، اسالم  این  ماده دوم 
دانسته است. در فقره اول این ماده، چنین آمده است: 

»دین افغانستان دین مقدس اسالم است.«
کنار  در  پادشاه  مذکور،  قانون  هفتم  ماده  استناد  به 
سایر مکلفیت هایش، حامی دین اسالم شناخته شده 
است. در آن ماده می خوانیم : »پادشاه حامی اساسات 
دین مقدس اسالم ، حافظ استقالل و تمامیت ساحه ، 
افغانستان  ملی  مرکز وحدت  و  اساسی  قانون  نگهبان 
پادشاه  برای  آن  هشتم  ماده  در  همچنان  می باشد.« 
شدن افغانستان، شرط افغان و مسلمان و حنفی بودن 
به متن ذیل گنجانیده شده است: »پادشاه باید تبعه 

افغانستان ، مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد.«
یکی از موارد دیگری که در این قانون اساسی آمده، ذکر 
نام پادشاه در خطبه های نماز های جمعه و عیدین است. 
همچنان پادشاه باید قبل از جلوس بر کرسی سلطنت، 
شاهی ،  خانواده  اعضای  حضور  در  را  ذیل  تحلیف 
مجلسین  حضور  در  استره محکمه  اعضای  و  حکومت 

شورای ملی ادا می کرد : »بسم اهلل الرحمن الرحیم
کافه  در  که  می کنم  یاد  سوگند  عظیم  خدای  نام  به 
اعمال خود خداوند جل جالله را حاضر دانسته ، اساسات 
دین مقدس اسالم را حمایت ، قانون اساسی را حراست، 
استقالل وطن ، تمامیت ساحه ، قوانین دولت و حقوق 
مردم را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پرودگار بر 
طبق احکام قانون اساسی افغانستان پادشاهی نمایم و 
مساعی خود را در راه سعادت و ترقی ملت افغانستان 

به کار برم.«
شرط  قانون گذاری  برای  اساسی  قانون  این   ۶۴ ماده 

دوران مسجل کرده بود.
دین  به عنوان  اسالم  اساسی،  قانون  این   ۲۲ ماده  در 
رسمی افغانستان با متن ذیل شناخته شده بود: »دین 
افغانستان دین مقدس اسالم است . آن افراد ملت که 
پیرو دین اسالم نیستند، در اجرای مراسم مذهبی خود 
در داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش 

عامه تعیین می کند، آزاد می باشند.«
جمهور  رییس  شرایط  در  اساسی  قانون  آن  همچنان 
قانون   ۷۷ ماده  بود.  آورده  را  بودن  مسلمان  شدن، 
مذکور چنین صراحت دارد: »رییس  جمهور باید تبعه 
افغانستان و مسلمان بوده، خود و همسر وی از والدین 
افغان متولد و از حقوق مدنی و سیاسی بر خوردار و سن 
وی از چهل سال کم نباشد.« در ماده ۸۰ قانون اساسی 
سال ۱۳۵۵ خورشیدی، رییس جمهور قبل از تصدی 
مقام ریاست جمهوری باید تحلیفی را به جا می آورد. 
در آن تحلیف، تاکید بر حراست از اساسات دین مقدس 
صراحت  چنین  ماده  این  بود.  شده  پیش بینی  اسالم 
دارد: »به حضور شما نماینده گان ملت افغانستان من... 
یاد می کنم که اساسات  نام خداوند بزرگ سوگند  به 
دین مقدس اسالم را حمایت کنم ، قانون اساسی و دیگر 
پیروی  آن ها  از  و  محترم شمارم  را  افغانستان  قوانین 
کنم ، از استقالل ملی و تمامیت ساحه حراست و تمام 
و  مردم  منافع  و  حقوق  از  دفاع  وقف  را  خود  نیروی 
جمهوریت  و   ۱۳۵۲ سال  سرطان   ۲۶ انقالب  اهداف 

افغانستان نمایم.«
در ماده ۹۹ این قانون اساسی نیز فقه حنفی به عنوان 
»محاکم  است:  شده  شناخته  به صراحت  حکم  مصدر 
قانون  این  احکام  خود  رسیده گی  مورد  قضایای  در 
اساسی و قوانین دولت را تطبیق می کند . هرگاه برای 
قضیه ای از قضایای مورد رسیده گی، در قانون اساسی 
و قوانین دولت حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی 
از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالمی در داخل 
حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، در چنین 
احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را 

به بهترین صورت ممکن تامین نماید.«
مطابق احکام این قانون اساسی، در صورت تعدیل قانون 
مقدس  دین  اساسات  موارد،  سایر  جمله  در  اساسی 

اسالم غیر قابل تعدیل بوده است.
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طالبان به بومیان:
اگر برگردید تیرباران تان 

می کنیم

به کوچ اجباری سوق داده شده اند را رقت بار توصیف 
می کنند و از نهادهای امدادرسان می خواهند تا به آنان 
رسیده گی کنند. نوراهلل، سرپرست یکی از خانواده های 
کوچانده شده ، در این باره می گوید: »اگر جلو طالبان 
گرفته نشود، شاید یک روز تمام مردم تاجیک  را کوچ 
اجباری دهند. همین حاال ما و دیگر اقارب ما که کوچ 
اجباری داده شده ایم، غذای کافی برای خوردن نداریم 

و باید نهادهای امدادرسان به ما کمک کنند.« 
روستای ده یک که در مربوطات دره  کوکالمی ولسوالی 
سالنگ والیت پروان موقعیت  دارد، همجوار دره آرزو 
پنجشیر  والیت  ولسوالی شتل  مربوط  دره  این  است. 
بر  تسلط  برای  طالبان  منابع،  اظهارات  بر بنیاد  است. 
تحرکات نظامی نیروهای جبهه مقاومت ملی و همچنان 
قطع راه اکماالتی این نیروها، دست کم یک هزار نیرو به 

ولسوالی سالنگ والیت پروان اعزام کرده اند.
اقدام طالبان  مبنی  امور سیاسی  این حال، آگاهان  با 
خانه های  از  تاجیک تباران  اجباری  کوچاندن  بر 
شخصی شان را عملی غیرانسانی و غیر اسالمی توصیف 
روند  این  ادامه  که  می دهند  هشدار  آن ها  می کنند. 
می تواند به بیشتر شدن تعصبات  سمتی و حتا جنگ های 
قومی در کشور منجر شود. احمد سعیدی، آگاه مسایل 
سیاسی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »این 
یک نوع سیاست استبدادی و ماجراجویانه ای است که 
طراح آن  امیر عبدالرحمان و انگلیسی ها است و طالبان 
هم همان سیاست را عملی می کنند.« آقای سعیدی 
کوچ اجباری باشنده گان شمال کشور توسط طالبان را 
توهین  و تحقیر اقوام عنوان می کند و می افزاید: »این 
اقدام طالبان عقده های قومی، زبانی، مذهبی و سمتی 
نیز  جنگ  سبب  زمان  مرور  به  و  می کند  تقویت  را 
می شود. طوری مردم افغانستان را می سازند که دیگر 
پشتون، هزاره، تاجیک و... باهم زنده گی کرده نتوانند و 

با یک دیگر به چشم دشمن  نگاه کنند.« 
پیش از این نیز گروه طالبان ده ها خانواده تاجیک تبار 
از والیت های پنجشیر، بغالن و تخار کوچ  اجباری  را 
طالبان  جاری  هفته  در  مورد،  تازه ترین  در  داده اند. 
باشنده گان روستای کوشابه والیت پنجشیر را به کوچ  

اجباری سوق داده اند.

طالبان در ادامه فشارها بر شهروندان در شمال کشور، 
سالنگ  ولسوالی  در  روستا  یک  باشنده گان  همه 
ساخته اند.  مجبور  اجباری  کوچ  به  را  پروان  والیت 
آنان  به  طالبان  خانواده ها،  این  از  شماری  گفته  به 
هشدار داده اند در صورتی که به این روستا برگردند، 
از سوی جنگ جویان این گروه تیرباران خواهند شد. 
باشنده گان ولسوالی سالنگ دلیل این اقدام طالبان را 
ایجاد پاسگا ه های نظامی در این منطقه عنوان می کنند. 
آگاهان سیاسی اما اقدام طالبان  مبنی بر کوچ اجباری 
یک گروه خاص قومی از خانه های شان را »غیرانسانی 
و غیراسالمی« توصیف می کنند و هشدار می دهند که 
ادامه این روند به گسترش دامنه تعصب های سمتی و 

حتا جنگ های قومی در کشور منجر خواهد شد.
طالبان در اواخر هفته گذشته برای باشنده گان روستای 
تا  بودند  داده   مهلت  روز  سه  سالنگ  ولسوالی  ده یک 
منطقه را ترک کنند. با این حال، باشنده گان روستای 
ده یک روز جمعه، ۶ عقرب، مجبور شدند این روستا را 
به گونه کامل ترک کنند. شیرین آغا )نام مستعار( باشنده 
روستای ده یک، روز جمعه، ۶ عقرب، با پنج فرزند قد 
و نیم قدش مصروف کوچ کشی از خانه اش بوده است. 
شیرین آغا با گلوی گرفته از بغض و چشمان پر اشک به 
روزنامه ۸صبح می گوید: »منطقه ای را که در آن تولد 
شدیم و خانه  گلی ای را که با هزاران خون دل از پول 
آبله دست ساختیم، طالبان آمدند و بیرون ما کردند. 
جرم ما فقط تاجیک بودن است. حیران مانده ایم کجا 
برویم.« شیرین آغا در این منطقه مصروف دام داری بوده 
و هیچ عاید دیگری نداشته است. او می افزاید که همه 
باشنده گان روستای ده یک دام دار هستند و از سال ها به 

این  سو از همین رهگذر امرار معاش می کنند.
سوی  از  که  ده یک  روستای  باشنده گان  از  شماری 
طالبان به کوچ اجباری سوق داده شده اند، اکنون در 
خانه های بسته گان شان در نزدیکی جاده عمومی دره 
کوکالمی در مربوطات ولسوالی سالنگ جابه جا شده اند. 
باشنده گان  از  دیگر  یکی  مستعار(  )نام  هدایت اهلل 
ولسوالی سالنگ است. او می گوید که طالبان حتا به 
انتقال وسایل خانه و علوفه  برخی از خانواده ها اجازه 
بیشتر برای حیوانات را نداده اند. هدایت اهلل می افزاید: 
»در روستای ما بیش ۲۵ خانواده زنده گی می کردند؛ اما 
خانواده های خیلی بزرگ هستند که اگر فردی حساب 
و  خود  توانستیم  تنها  ما  می شوند.  نفر  ده ها  کنیم، 
مواشی خود را انتقال بدهیم. دیروز نزد طالبان رفتیم تا 
اجازه بدهند که لوازم خانه و علوفه بیشتر برای حیوانات 
خود انتقال بدهیم، ولی به ما گفتند اگر بار دیگر این جا 

برگردید، تیرباران خواهید شد.« 
چه  »تا  می کند:  عالوه  ده یک  روستای  باشنده  این 
وقت خانه اقارب ما زنده گی کنیم؟ ما در حال حاضر 
بی سرنوشت هستیم. نه جایی برای رفتن داریم و نه 
پولی برای مصرف کردن.« هدایت اهلل توضیح می دهد 
که طالبان پس از ورود یک قطعه نظامی این گروه به 
روستای ده یک، آنان را به کوچ اجباری واداشته اند. او 
به نقل از طالبان، دلیل کوچ  اجباری این خانواده ها را 

ایجاد پاسگاه نظامی در این روستا عنوان می کند.
در همین حال، شماری از باشنده گان ولسوالی سالنگ 
والیت پروان وضعیت خانواده هایی که از سوی طالبان 

خود پشیمان هستند. به گفته او، بهای مواد 
خوراکی افزایش یافته، بیکاری بیداد می کند 
و مردم نمی توانند شکم خود و خانواده خود را 
سیر کنند؛ اما طالبان در فکر این هستند که 
چگونه جیب کسبه کاران را خالی کنند. این 
دکان دار می افزاید که در همچو حالت، دولت 
این که  نه  کند،  همکاری  شهروندان  با  باید 
برای افزایش درامد ساالنه خود مالیات را بر 

کسبه کاران افزایش دهد.
افزون بر این، دکان داران در لوگر از مسدود 
شهر  داخل  در  دکان  باب   ۷۵ حدود  شدن 
ولسوالی  در  دیگر  دکان  باب   ۷۵ و  پل علم 
به  می کنند.  انتقاد  والیت  این  بره کی برک 
گفته آنان، شهرداری لوگر بدون اطالع قبلی، 
این دکان ها را به دلیل نپرداختن کرایه و مالیه 
مسدود کرده است. آنان از طالبان می خواهند 
سال های  طبق  را  دکان ها  کرایه  مقدار  که 
گذشته جمع آوری کنند تا کسبه کاران بتوانند 
به کارهای خود ادامه دهند. این کسبه کاران 
شهرداری  که  صورتی  در  می دهند،  هشدار 
توجه  آنان  خواست  این  به  لوگر  در  طالبان 
درب  شد  خواهند  مجبور  دکان داران  نکند، 
دکان ها را ببندند و خانه نشینی اختیار کنند. 

ولسوالی  در  دکان دار  ده ها  حال،  این  با 
این  به  از یک هفته  لوگر  بره کی برک والیت 
 سو دست به اعتراض زده  و خواستار بازگشایی 
ساالنه  مالیات  کاهش  و  خود  دکان های 
شده اند. شهرداری والیت لوگر زیر حاکمیت 
طالبان اما تاکنون به خواست این دکان داران 

پاسخ مثبت نداده است.
از سوی دیگر، منابع در مستوفیت والیت لوگر 
می گویند که همه روزه شماری از کسبه کاران 
مستوفیت  ریاست  به  پیشه  ترک  منظور  به 
هنگفت،  مالیات  وضع  می کنند.  مراجعه 
نبود کار  و  برابری کرایه دکان ها  افزایش دو 
از علت هایی شمرده می شود که کسبه کاران 
والیت لوگر را به ترک پیشه وادار می سازد. 
این منبع اما آمار مشخصی از افرادی که در 
ارایه  کرده اند،  پیشه  ترک  یک سال گذشته 

نمی کند.
مالیات ساالنه  مقدار  است که  این در حالی 
نه تنها باالی دکان داران حدود دو برابر افزایش 
یافته، بلکه چندی پیش شهرداری طالبان در 
یک  تا  هزار   ۵۰۰ از  صراف  هر  نزد  از  لوگر 
گردآوری  تضمین  به شکل  افغانی  میلیون 
به  را  صرافان  خشم  که  اقدامی  است؛  کرده 
همراه داشته است. دکان داران و کسبه کاران 
کاروبار  گذشته  سال  یک  در  که  می گویند 
توان  یافته و مردم  حدود ۴۰ درصد کاهش 

خرید را ندارند.

در  دکان داران  و  کسبه کاران  از  شماری 
ولسوالی  و  لوگر  والیت  مرکز  پل علم،  شهر 
بره کی برک این والیت، از افزایش یک باره گی 
کرایه دکان ها و مالیات ساالنه شکایت دارند. 
مرکز  در  طالبان  شهرداری  آنان،  گفته  به 
لوگر و ولسوالی بره کی برک این والیت، کرایه 
به گفته  داده اند.  افزایش  برابر  را دو  دکان ها 
شهرداری  که  صورتی  در  دکان داران ،  این 
طالبان درباره مقدار کرایه دکان ها و مالیات 
مجبور  آنان  نکند،  نظر  تجدید  آنان  ساالنه 

خواهند شد ترک پیشه کنند.
تاجران و کسبه کاران در لوگر توضیح می دهند 
که طالبان در حدود کمتر از یک سال گذشته، 
بر کسبه کاران  را  مالیات  راه های مختلفی  از 
از  )نام مستعار( یکی  فاروق  افزایش داده اند. 
دکان داران در ولسوالی بره کی برک، به روزنامه 
۸صبح می گوید که در زمان جمهوریت کرایه 
 ۸۰۰ مبلغ  ولسوالی  این  در  دکان ها  ماهانه 
افغانی بود، اما اکنون شهرداری این والیت زیر 
اداره طالبان کرایه ماهانه دکان ها را به ۲۰۰۰ 

افغانی افزایش داده است. 
فاروق می افزاید: »این کار شهرداری لوگر یک 
ظلم باالی غریب، کسبه کاران و سرمایه داران 
مجبور  کند،  پیدا  ادامه  ظلم  این  اگر  است. 
مهاجرت  راه  و  کنیم  ترک  را  کارها  هستیم 
یک  از  بگیریم؛ چون  پیش  در  را  غیرقانونی 
طرف در بازار کار نیست و از طرف دیگر باالی 
ما مالیات و کرایه دو برابر شده می رود و حاال 
حیران مانده ایم چه کنیم و به کی داد بزنیم.«
دیگری  دکان دار  مستعار(  )نام  رحیم اهلل 
که  می گوید  او  است.  لوگر  والیت  مرکز  در 
به گونه  لوگر  والیت  مستوفیت  کارمندان 
جداگانه و با صالحیت خود برای اخذ مالیه نزد 
آنان مراجعه می کنند و کارمندان شهرداری 
به شکل جداگانه. رحیم اهلل می افزاید: »کاروبار 
پول  و  یافته  افزایش  بیکاری  کرده،  سقوط 
شما  است.  کرده  فرار  شهر  این  بازارهای  از 
خودتان قضاوت کنید که ما در این وضعیت 
چه کار کنیم؛ یک لقمه نان برای کودکان و 
خانواده به دست بیاوریم یا به مالیه و کرایه 

شهرداری رسیده گی کنیم؟«
دکان دار دیگری در شهر پل علم که نخواست 
نامش در این گزارش ذکر شود، در صحبت 
سال  که  می دهد  توضیح  ۸صبح،  روزنامه  با 
گذشته ماهانه مبلغ سه هزار و ۵۰۰ افغانی 
به شهرداری این والیت کرایه می پرداخت، اما 
اکنون باید ماهانه هفت هزار افغانی بپردازد. 
لوگر  باشنده گان  که  می گوید  دکان دار  این 
اما  می کردند،  انتقاد  قبلی  دولت  از  همواره 
با روی کار آمدن رژیم طالبان، از انتقادهای 

کوچ اجباری سا کنان ده یک سالنگ؛ 
شکایت دکان داران لوگر از 

افزایش مالیه و کرایه دکان ها 
8صبح، لوگر

تاجران و کسبه کاران در لوگر توضیح می دهند که طالبان در حدود 
کمتر از یک سال گذشته، از راه های مختلفی مالیات را بر کسبه کاران 

افزایش داده اند. فاروق )نام مستعار( یکی از دکان داران در ولسوالی 
بره کی برک، به روزنامه 8صبح می گوید که در زمان جمهوریت کرایه 

ماهانه دکان ها در این ولسوالی مبلغ 800 افغانی بود، اما اکنون 
شهرداری این والیت زیر اداره طالبان کرایه ماهانه دکان ها را به 

2000 افغانی افزایش داده است. 

8صبح، پروان

روستای ده یک که در مربوطات 
دره  کوکالمی ولسوالی سالنگ 
والیت پروان موقعیت  دارد، 
همجوار دره آرزو است. این 
دره مربوط ولسوالی شتل والیت 
پنجشیر است. بر بنیاد اظهارات 
منابع، طالبان برای تسلط بر 
تحرکات نظامی نیروهای جبهه 
مقاومت ملی و همچنان قطع راه 
اکماالتی این نیروها، دست کم 
یک هزار نیرو به ولسوالی سالنگ 
والیت پروان اعزام کرده اند.



یک  شنبه
شماره 3766

8 عقرب 1401
30 اکتوبر 2022

سال شانزدهم

6

حبیب حمیدزاده

روشن ترین تحلیل 
بدخشی و سازمان 

او را در مورد ستم 
ملی در افغانسان، در 

نوشته های »در باره 
مسأله ملی« و »طرح 

مرام« می توان خواند. 
نوشته اولی هنوز چاپ 

و نشر نشده است؛ 
نوشته دومی در سال 

1396 در سایت 
»خراسان زمین« نشر 

شد.

محمدطاهر  درگذشت  از  پس  نیم قرن  حدود 
اصلی  مشکل  هنوز   )۱۳۵۸-۱۳۱۲( بدخشی 
افغانستان همان چیزی است که او باالی آن انگشت 
گذاشته بود: ستم ملی!  مالکان و صاحبان قدرت 
تحریف  را  او  اصلی  طرحی  و  بحث  زمان  آن  در 
را که دغدغه اش رستگاری و سعادت  او  کردند و 
چهره  بود،  افغانستان  در  ساکن  ملیت های  تمام 
ضدپشتون معرفی کردند. اکنون نیاز  به این است 
که بدخشی  اصلی را در دست نوشته های خودش، 
خطوط اساسی سازمانی ای که او پایه گذاری کرد و 
کردارهای سیاسی  دوران حیاتش جست و جو کرد. 
بدخشی ای که جریان های مذهبی و برتری طلبان 
از روی ترس و هراس معرفی کرده اند، آن  قومی 
برجسته  روزگاری چهره  بدخشی که  محمدطاهر 
بود،  افغانستان  روشنفکری  و  فرهنگی  سیاسی، 
نیست؛ زیرا کسی که در هنگام محاکمه شدن در 
دادگاه سلطنتی در سال ۱۳۴۸ خورشیدی رو به 
قاضی گفت: »جناب قاضی، شب های بسیار با ارزش 
جوانی من در مطالعه شعر و ادب تصوفی و اخالقی 
دوستی  از  ماالمال  قلب ام  و  رسیده  سپیده دم  به 
انسان و عواطف عالی بشری است.« نمی تواند علیه 

دیگری نفرت بورزد. )بدخشی، ۵۹:۱۳۹۷(
بدخشی برای مردم مبارزه کرد، زندانی و شکنجه 
کرد.  فدا  مردم  برای  را  خود  جان  باالخره  و  شد 
سخنرانی های  دلیل  به  مکتب  دوران  در  دوبار  او 
افشاگرانه و انتقادی اش مجازات و یکبار  هم موقتاً 
از مکتب اخراج شد. یک بار هم به دلیل رهبری 
تظاهرات مشهور ۳ عقرب سال ۱۳۴۴ زندانی شد. 
چهار ماه را در سال ۱۳۴۸ در زندان کابل گذراند.  
۱۸ ماه را با ۵۰ تن از اعضای رهبری و کادرهای 
محفل انتظار در دوره حکومت داوودخان در بخش 
انفرادی زندان دهمزنگ سپری کرد. فقط او نبود 
که شکنجه ها را تحمل کرد و فرجام بدی داشت، 
بلکه تمام چهره های شناخته شده جریان منتسب 
آهنگرپور،  حفیظ  باعث،  بحرالدین  مثل  او  به 
آرمان خویش )حل  برای  دیگران  و  مجیدکلکانی 
عادالنه مسأله ملی در افغانستان( به دست نیروهای 

رژیم حاکم کشته شدند.  
من فکر می کنم که لحظه حاضر مناسب ترین لحظه 
برای به یادآوردن محمدطاهر بدخشی و بازخوانی 
نظر می رسد که در لحظه  به  او است.  تفکر ملی 
و  آزاداندیش  نیروهای  ما،  سرزمین  تاریخ  کنونی 
این  به  افغانستان،  در  اجتماعی  عدالت  خواستار 
نتیجه رسیده اند که مسأله ملی، مسأله اصلی اکنون 
ما است و بدون »حل عادالنه و دموکراتیک مسأله 
بیهوده  نحوی  به  دیگر  گام های  برداشتن  ملی« 
ضد  جریان  پیروزی  نتیجه  بنابراین،  بود.  خواهد 
طالبان )خواسته یا ناخواسته( به تحقق این طرح 
ملیت های  که  مبارزه هایی  انواع  انجامید.  خواهد 
غیرپشتون علیه طالب به راه انداخته اند، بی آنکه 
گفته باشند، در مسیر یک سره کردن مسأله ملی 
است. من در این یادداشت سعی می کنم به مدد 
دست نوشته های بدخشی، خطوط اساسی سازمان 
انقالبی زحمت کشان افغانستان و نوشته های دیگر، 
بحث اصلی بدخشی را به منظور بازخوانی و مورد 
توجه قرار دادن آن طرح به عنوان مبرم ترین مسأله 

حاضر افغانستان به بحث بگیرم.
قبل از پرداختن به مباحث اصلی طاهر بدخشی، 
بدخشی  همانند  افغانستان  که  می کنم  عرض 
مبارز  و  روشنفکر  سیاسی،  فرهنگی،  چهره های 
فراوان داشته است. اشاره به این مورد از این جهت 
فرهنگی،  چهره های  از  نباید  که  است  ضروری 

از آن یک امر حق است، اما مسأله ملی افغانستان 
اقتصادی و  از لحاظ فرهنگی، حقوقی، سیاسی و 
ستم  تحت   ملیت های  موجودیت  براساس  غیره 
و  ترکمن ها  هزاره ها،  اوزبیک ها،  همچون  کشور 
تاجیک ها درست نیست و نباید مطرح شود؛ چون 
حل مسأله ملی بسته گی به دولت ملی دارد. در این 
حال اگر یکی از این اشتراک های اتنیکی از زبان و 
فرهنگ خویش دفاع می کند، آقایان در برابر این 
مسأله مشخص سکوت می کنند و از استیژ خلق 
ثبوت  به  را  خویش  شوونیستی  موضع گیری   )!(

می رسانند.« 
بدخشی در این بند از نوشته خویش چندین موضوع 
پشتون های  مبارزه  برجسته می سازد.  و  را مطرح 
پاکستان علیه ملیت حاکم این کشور و جانب داری 
پشتون های افغانستان از مبارزه آنان امر حق است، 
اما مبارزه ملیت های قومی در افغانستان علیه طبقه 
فرهنگ های  مطابق  زیستن  برای  پشتون  حاکم 
خودشان، خیانت به کشور است و این نامش »ستم 

ملی« و بی عدالتی و خیانت است.
حزب  بنیادگذاران  از  یکی  بدخشی  محمدطاهر 
دموکراتیک خلق افغانستان بود، اما بعدها از این 
راه درست در  او فکر می کرد که  حزب جدا شد. 
که  است  ملی ای  علیه ستم  مبارزه  زمانه خودش 
بیداد می کند. به نظر او مبارزه علیه ستم ملی در 
آن زمان، به معنای استحکام بخشیدن مبانی مبارزه 
برای  دهقانان  و  کارگران  همبسته گی  طبقاتی، 
زوال نظم اجتماعی )چیزی که قوی ترین جریان 
مارکسیستی آن زمان باالی آن تاکید داشت( هم 
بود. در بخشی از همان نوشته »درباره مسأله ملی« 
مبارزۀ  این رو،  »از  می پردازد:  موضوع  به  این گونه 
پی گیر و بی باک علیه ستم  ملی نه تنها امری است 
مبارزه  این  مبرم.  بس  است  ضرورتی  بلکه  مهم، 
ساکن  ملل  بین  در  تفرقه  ایجاد  به خاطر  نه تنها 
کشور، بلکه به خاطر تحکیم مبانی مبارزه طبقاتی، 
و  دهقانان  کارگران،  همبسته گی  تشدید  به خاطر 
چه  هر  زوال  به خاطر  کشور،  ساکن  مختلف  ملل 
سریع تر نظام اجتماعی موجوده و در همین لمحه 

معین، اجتناب ناپذیر است«
دست نوشته های بدخشی و رفتارهای سیاسی او تا 
اواخر دهه ۴۰ خورشیدی نشان می دهد که او در 
صف سوسیالیست های جهان ایستاده است، اما نه 
در صف جریان ارتدوکس آن. احتماالً پس از جدا 
ایجاد »محفل  شدن از حزب دموکراتیک خلق و 
انتظار« چگونه گی مبارزه برای حل کردن مسأله 
ملی را به  طور جدی تر روی دست گرفت و تیوریزه 
کرد. چون در دفاعیه اش در دادگاه سلطنتی ۱۳۴۸ 
هنوز خودش را سوسیالیست معرفی می کند: »این 
آقایان ]مامورین سلطنت ظاهرشاه[ بدبختانه به اثر 
غفلت حکومت از الفبای دموکراسی خبر نداشته و 
از لفظ سوسیالیسم نفرت دارند، چون که آن ها زاده  
شب های سیاه و تیره  استبداد هستند. کسانی را که 
خبر از طلوع خورشید حقیقت، عدالت و دموکراسی 
بدهند، چون بوم تعقیب می کنند؛ چون که آن را 

تجاوز بر دامن مادر شب و سیاهی می دانند. ما در 
این محکمه اعالم می کنیم که این تجاوز عادالنه بر 
تاریکی های مخوف شب های سیاه را آغاز کرده ایم 
و لشکر ظفرنمون افکار انسان دوستی به طرف این 
پرورش  حالت  در  ستم  و  ظلم  دِژ  و  کهنه  قلعه  

است.« )بدخشی۱۳۹۸: ۱۳(
نظریات  و  بدخشی  دیدگاه  که  دیگری  نوشته 
ملی  ستم  مورد  در  را  او  سازمان  رهبری  هیأت 
مرام«  می دهد، »طرح  نشان  را  آن  از  عبور  راه  و 
است. این طرح در مورد وضعیت حاکم آن زمان 
بسیار  انتظار  محفل  جریان  افراد  خواسته های  و 
روشن سخن می گوید. در ماده دوم این طرح عوامل 
ستم های  و  »استثمار  افغانستان  عقب مانده گی 
ملی،  سرمایه داری  قبیله ای،  و  فیودالی  مختلف 
امپریالیستی، مذهـبی، نژادی و غیره که متکی به 
دو ستم اساسی فیودالی و ملی، )ستم ملی داخلی، 
دانسته می شود.  استند«  امپریالیستی(  ستم ملی 
است  ستم  دو  این  »برانداختن  با  آن ها  نظر  به 
فیودالیزم و  از چنگال سیاه  را  که می توان کشور 
امپریالیزم نجـات داد، زمینه تکامل نیروهای مولده 
برای  را  اقتصادی ـ اجتماعی  ترقی  و  کشور  جدید 

خلق های مملکت فـــراهــم ساخت.«
در ماده سوم این طرح، افغانستان کشور ملیت های 
مختلف خوانده می شود که در میان آن ها طبقه 
حاکم ملیت پشتون واضع سیاست های استبدادی 
و تبعیض آمیز و دیگر ملیت ها ستم کش هستند:  
آن  در  که  کثیرالمله  است  کشوری  »افغانستان 
بین  در  می کند.  زنده گی  ملیت  بیست  از  بیش 
این ملیت ها، ملیت پشتون ]با اعمال سیاست های 
استبدادی و تبعیضی محافل حاکمه خودکامه آن 
ملت  جایگاه[  در  دیگر  ملیت های  و  اقوام  باالی 
حاکم و متباقی ملیت ها ستـم کش اند.« در ماده 
افغانستان  در  ملی  گونه های ستم  سوم همچنان 
محافل  و  ]طبقات  »ستم  می شوند.  مشخص 
حاکمه خودکامه[ پشتون ها باالی ملیت های دیگر 
از همـه اول تر، ستم اقتصادی است که بهتـرین و 
بــزرگ ترین زمــین ها را که متعلق به ملیت های 
هزاره ها،  تاجیک ها،  )اوزبیک ها،  ستم  تحت 
ترکمـن ها و ...( بود، چی قباًل در طی مهاجمات، 
لشکر کشی های اردوی افغانـی ]پشتون ها[ و چی 
بعداً به صورت فاتح، ناقل، حاکم و غیره از طریق 
صاحبان  و  ساکنـان  و  کردند  اشغال  زور  و  جبر 
این زمـین ها را به کوه ها و دشت ها راندند و یا به 
صورت دهقان، همسایه، مغلوب و غیره آن ها را به 
]برزگران[ خود مبدل نمودند و امــروز بزرگ ترین 
زمین داران سرزمین ملیت های تحت ستم و اغلب 
بورژوای کمپرادور و بروکرات های بزرگ، از ملیت 
فکتور هایی  از  یکی  این  می باشد.  پشـتون  حاکم 
پیوند  ملی  ستم  با  را  فیودالی  ستم  که  است 
زمین مبدل  به مسأله  را  ملی  و مسأله  می دهـد 

می کند.«
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سیاسی و روشنفکری بت ساخته شود و به آن ها 
به  این سطور  نگارنده  اما  بخشیده شود؛  قدسیت 
دیگر  از  مورد  یک  را  بدخشی  که  است  باور  این 
از  بعد  و  خودش  دوران  خودش،  از  قبل  مبارزان 
سیاه ترین  در  او  اینکه  می سازد.  متمایز  خودش، 
روی  افغانستان  تاریخ  دوره  استبدادی ترین  و 
اصلی ترین مسأله کشور یعنی »حل عادالنه مسأله 
ملی« از طریق آوردن یک نظام دموکراتیک فدرال 
کشور  برای  غیرقومی  جدید  اسم  یک  انتخاب  و 
دنباله رو  جریآن های  برخالف  او  گذاشت.  انگشت 
مارکسیستی و اسالمی آن دوران، حل مسأله ملی 
افغانستان را در اولویت مبارزاتی خویش قرار داد.  
اکنون  و  در گذشته  تیوریزه کرد  او  که  مسأله ای 
افغانستان است و بدون »حل  مسأله اصلی مردم 
عادالنه و دموکراتیک« آن دشوار به نظر می رسد 
وحدت ملی و افغانستان واحد و متحد شکل بگیرد. 
برای  پخته ترین صدا  و  نخستین  این جهت  از  او 
میان  در  هنوز  او  صدای  بود.  محکوم  ملیت های 
قول  به  است.  طنین انداز  ستم  تحت  ملیت های 
استاد واصف باختری »... هیچ نایی نتوانست سرود 
سال های ناشگفتن تاریخ را به آن صالبتی بخواند 
که بدخشی خواند. صدای او صدای صداها، صدای 
در  و  ما  سرزمین  کوهستآن های  در  صداها  همه 
قلمرو گسترده تاریخ فرهنگ معاصر ما و فرهنگ 

تاریخ معاصر ما بود. )باختری،۱۳۶۷(

ستم ملی چیست؟
در  را  او  سازمان  و  بدخشی  تحلیل  روشن ترین 
»در  نوشته های  در  افغانسان،  در  ملی  ستم  مورد 
خواند.  می توان  مرام«  و »طرح  ملی«  مسأله  باره 
نوشته اولی هنوز چاپ و نشر نشده است؛ نوشته 
دومی در سال ۱۳۹۶ در سایت »خراسان زمین« 
نشر شد. بدخشی در آغاز  نوشته »درباره مسأله 
ملی«، وضعیت عمومی آن زمان جامعه افغانستان 
و  تشریح  را  ستم کشان  و  ستمگران  موقعیت  و 

مشخص می سازد. او می گوید:
شاهد  را  کشور  جزء  هر  واقعیات  هرگاه  و   ...«
حاکم  ]الیت  آقایان  که  گفت  می توان  بگیریم، 
انداخته]اند[،  از نظر  پشتون[ این مسأله را عمداً 
چه ایشان در روز نهم سنبله به خاطر به اصطالح 
مبدل  و  لباس خاص  با  پشتونستان  ملی  نهضت 
سهم  اتن کنان  ]و[  نمونه وار  دلقک ها  به  شدن 
حتا  و  هیچ گاه  اما  می کشند،  هورا  می گیرند، 
اخیر  خشک سالی های  چون  حاالتی  بدترین  در 
نمی خواهند به خاطر رنج های بیکران مردمان غور، 
نسبت  هزاره جات  و  بدخشان  بادغیس،  فاریاب، 
میتینگ  یک  اقاًل  پشتون خواه  دولت  توجه  عدم 

اعتراضیه برپا کنند.«
بدخشی در این نوشته مصداق های روشن ستم ملی 
را توضیح می دهد. به نظر او طبقه حاکم پشتون های 
افغانستان برای حل مشکالت پشتون های پاکستان 
خواستار  و  می کنند  اعتراض  کابل  در  سال  هر 
از  ناشی  مرگ و میر  مورد  در  اما  می شوند،  عدالت 
فقر و بیماری مردمان بخش های مختلف افغانستان 
به  ما  هم میهنان  این  چرا  می کنند.  سکوت  عمداً 
از  بیرون  مردمان  به  کشور  داخل  مردمان  جای 
 ...« زیرا  می کنند؟  توجه  بیشتر  کشور  مرزهای 
ترکمن ها،  اوزبیک ها،  تاجیک ها،  مناطق  این  در 
اشتراک های  یعنی همان  به سر می برند.  هزاره ها 
اتنیکی که منبع تأمین منافع بورژوازی پشتون به 
شمار می رود. برای این سازمآن ها حل به اصطالح 
مسأله پشتونستان ضروری و اولی است. جانب داری 

ستم ملی چیست؟
دست نوشته های بدخشی و رفتارهای سیاسی او تا اواخر دهه 40 

خورشیدی نشان می دهد که او در صف سوسیالیست های جهان ایستاده 
است، اما نه در صف جریان ارتدوکس آن. احتماالً پس از جدا شدن از 

حزب دموکراتیک خلق و ایجاد »محفل انتظار« چگونه گی مبارزه برای حل 
کردن مسأله ملی را به  طور جدی تر روی دست گرفت و تیوریزه کرد.

نیم قرن پس از محمدطاهر بدخشی؛
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آن است که حقـوق ملی ]ملیت های تحت ستم را 
پامال کرده[ آن ها را مجبور می سازد که جدایی خود 
... و عامل تجــزیه ]محافل حاکمه  را اعالن کنند 
خودکامه[ ملیت ]حاکم[ و ستم گری ملی است.« به 
نظر بدخشی و اعضای سازمان انقالبی زحمت کشان 
افغانستان »سیاست ستم گری ملی، بزرگ ترین مانع 
هم بسته گی ]زحمت کشان[ و خطرناک ترین مسأله 
مبارزه خلق ها است.« یکی از اتهاماتی که بر او در 
جریان محاکمه شدن در دادگاه سلطنتی وارد شده 
بود، همین موضوع بود؛ اما او در دفاعیه اش در دادگاه 
سلطنتی می گوید »مرده باد تفوق طلبان«! » مرده باد 

افکار تجزیه طلبی!« )بدخشی،۵۱:۱۳۹۷(.
او  جریان  و  بدخشی  زمان  آن  حاکم  ملیت  طبقه 
و هنوز هم جریان  را ضد پشتون ها معرفی کردند 
برتری طلبی قومی در افغانستان آن ها را سکتاریست 
مرام  در طرح  آن ها  معرفی می کنند.  و ضدپشتون 
در این مورد نیز اتمام حجت می کنند و می گویند:  
»ما علیه بورژوازی و طبقات حاکمه این ملیت که 
با  و  گرفته  دست  به  کشور  در  را  سیاسی  قدرت 
مرتجعیین ملیت های دیگر زد و بند نموده و مشترکاً 
در کار استثمار و سرکوب خلق ها و ملیت های تحت 
ستم اند، مبارزه می کنیم ... ما که از خلق نماینده گی 
می کنیم، علیه هیچ خلقی مبارزه نخــواهیم کرد.« 
با پشتون های  در ادامه این نوشته جریان بدخشی 
اعالم همبسته گی  و طبقه حاکم  بورژوازی  مخالف 
می کند: » ما یک بار دیگر هم بسته گی عمیق خود 
را با خلق برادر پشتون اعالم می داریم و معتقدیم که 
ما و آن ها هم سرنوشتـیم، امــر آزادی ما با هم پیوند 
ناگسستنی دارد و یکی بدون کمک دیگری آزاد شده 

نمی توانیم.«
خلق  که  است  آمده  مرام  طرح  چهاردهم  ماده  در 
آزاد  یا  و  شود  آزاد  تنهایی  به  نمی تواند  پشتون 
شر  از  را  این که خودش  برای  پشتون  ملیت  باشد. 
ارتجاع نجات بدهد باید در صف ملیت های ستم کش 
آزادی  به  وابسته  پشتون  »آزادی خلق  بگیرد.  قرار 
خلق های ملیت های تحت ستم است. خلق پشتون 
برای این که ارتجاع خود را سرنگون نموده و خود را 
آزاد کند، باید خویشتن را با ملیت های تحـت ستم 
هم سرنوشت دانسته و در انقالب ملی و دموکراتیک 
و  برساند  یاری  طرزی  جدی ترین  به  ملیت ها  این 
یک  صورت  به  آن ها  با  را  خود  عملی  هم بسته گی 
کشور  سراسری  مقیاس  در  انقالبی  وسیع  جبهه 
برای انجام انقالب ضد امپریالیستی و ضد فیودالی 

افغانستان برقرار کند.«
دادگاه  در  دفاع نامه اش  در  بدخشی  محمدطاهر 
سلطنتی، ضرورت وحدت ملی را تشریح می کند. او 
برابر  میلیون عرب در  از شکست صد  می گوید که 
وطن پرست  خلق  پیروزی  و  اسرایل  کوچک  ملت 
ویتنام در برابر بزرگ ترین قدرت جهان یعنی امریکا 
بیاموزیم. او در دادگاه رو به قاضی می گوید که در 
وابسته گی های  دلیل  به  بی لیاقت ترین ها  افغانستان 
قومی صاحب مقام و موقف هستند، اما افراد شایسته 
به دلیل تعلق شان به ملیت های تحت ستم، مجال و 
فرصت سهم گیری در امور کشور را ندارند. او یکی 
را  خودش  زمانه  برتری طلبی  و  قوم گرایی  موارد  از 
توصیف و تحسین حاکمیت از محمدگل مهمند را 

عنوان می کند. 
در طرح مرام راه عبور از مشکل افغانستان نیز مطرح 
می شود. در ماده ششم آمده است: »ملیت های قومی 
در افغانستان هـــرکدام از خـود تاریخ، فرهنگ و 
دارند  حق  هرکدام  همین  برای  دارند.  خاص  زبان 
فــرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  ساحت های  در 
)زیرا در همین سه مورد ستم می بینند( سرنوشت 
خـود را خـودشان تعیین نمایند. ملیت های تحت 
جـدایی  ســـرحـد  تا  دارند  حق  افغانستان  ستم 

که  است  آمده  مرام  طرح  در  کنند.  مبارزه  خود 
نشان    ... افغانستان  تاریخی  و  ملی  واقعیت های 
تا  ملیت ها  مبارزه  آزادی  راه  راه،  این  که  می دهد 
در  ملیت ها  این  آزادانۀ  وحــدت  و  جدایی  سرحد 
و  اصولی تــرین  فـدرال،  دمـوکراتیک  جمهــوری 
یگانه راه ممکن و مفـید به  حال ترقـی، هم بسته گی 
مورد  در  مرام  طرح  در  است.«  خـلق ها  آزادی  و 
افزون  می شود،  زده  سخن  افغانستان  برای  نوعیت 
از  از نو،  بر این بر ضرورت تعریف شدن همه چیز 
نیز  کشور  برای  غیرقومی  اسم  یک  انتخاب  جمله 
اشاره می شود: »نام این جمهوری دموکراتیک یک 
نام جغرافیایی تاریخی بوده و به هیچ ملیتی مستقیماً 

نسبت نداشته باشد.«
طرح مرام، سرزمین ملیت های تحت ستم را کانون 
پیکارهای آینده افغانستان تعریف می کند. سرزمین 
علیه  پیکار  و  مبارزه  کانون  ستم  تحت  ملیت های 
ستم و بیدادگری ملی خواهد بود. قلمرو ملیت های 
تحت ستم مکان خوب و مساعد برای آغاز انقالب و 
توده ای است. در ماده دهم آمده است: »...  مبارزه 
انفجاری  کانون های  ستم کش  ملیت های  سرزمین 
از  کشور است. سرزمین ملیت های تحت ستم هم 
نظر اجتماعی و هم از نظر جغرافیایی مساعد ترین 
افغانستان  طوالنی  توده ای  انقالب  آغاز  برای  نقاط 
و  مسلحانه  مبارزه،  مدل  پنجم  ماده  در  می باشد.« 
به گونه انقالبی مطرح می شود. به نظر می رسد که 
رهبران سازمان انقالبی زحمت کشان افغانستان در 
آن زمان نسبت به حرکت های مدنی نومید بوده اند. 
به نظر آن ها »خلق افغانستان مدت ها است که به 
بی ثمر بودن مبارزات مسالمت آمیز و قانونی پی برده 
و هیچ نوع تمایل و امیدی به این شکل مبارزه ندارد. 
تفنگ   و  بودن  قدرت   زور داشتن،  دهـقانان  برای 
داشتن مطـرح است. در کشور پیش آهنگ انقالبی 
که نیروی مسلح نداشته باشد، قدرت نیست. چنین 
پیش آهنگ که توان مقابله با دشمن خلق )فیودالیزم 
و رژیم دیکتاتوری فاشیستی( و دفاع از منافع خلق 
را نداشته باشد، نمی تواند پیش آهنگ مبارزه توده ها 
باشد. به پیش آهنگ بی اسلحه و بی نیرو، خلق اعتماد 
ندارد و به سخنانش هرقدر هم مهم و شیرین باشد، 

کسی نه باور دارد و نه گوش می دهد.«
و  »دیکتاتوری«  داوودخان  رژیم   ۲۵ ماده  در 
براساس  او  مرگ  که  می شود  معرفی  »فاشیستی« 
 ... بود. »  انتظار خواهد  نظر جریان محفل  و  عمل 
و ستم ملی امــروز لرزه وحشت آور مرگ را به  پیکر 
رژیم دیکتاتوری فاشیستی ایجاد کرده و ارتجاع هم 
درست فیصله مـــرگ خود را در عمل و نظر آن ها 
دیده و همچنان است که به  عنوان خطرناکتــرین 
آن ها  فاشیستی،  دیکتاتوری  جمهـوری  دشمنان 
و  پیگـــرد  مــورد  را  هـواداران شان  و  متحدین  و 

تعقیب وحشیانه قرار داده است.«
دادگاه سلطنتی  در  دفاع نامه اش  پایان  در  بدخشی 
قولی را با این عبارت نقل می کند: »... اما به گفته 
قهرمان جاوید نهضت ملی ایتالیا: برای انسان کامل، 
زنده گی  برای  که  ندارد  وجود  آن  از  برتر  عشقی 
مردمش جان شیرین خویش را هدیه کند.« او در 
شد.  کشته  حفیظ اهلل  روزه  صد  حاکمیت  جریان 
چگونه گی مرگ او، مکان مرگ او و همه رهبرانی که 
در راه دشوار آزادی به او شانه داده بودند مشخص 
نیست. اما راه آن ها و طرح آن ها با وقفه، ضعیف و 
ادامه  راه گشا  و  موثر  متن های  خلق  و  تولید  بدون 
پیدا کرد. افراد منتسب به جریان او، در اواخر دهه 
حکومت  با  توافق  یک  براساس  آن که  با  شصت 
سازمان  جریده  اما  کردند،  همکاری  نجیب  داکتر 
افغانستان حل مسأله ملی را  انقالبی زحمت کشان 
دور  نظر  از  افغانستان  اولی ترین ضرورت  عنوان  به 
نینداخت، در موردش مقاله نوشتند و تبصره کردند. 
 )۱۳۶۸( میهن  دوم جریده  در شماره هشتم سال 
نوشته ای زیر عنوان »مسأله ملی و مصالحه ملی« 
بار دیگر ضرورت حل عادالنه مسأله از طریق آوردن 
نظام دموکراتیک فدرالی به بحث پرداخته است. در 

همین سال سازمان انقالبی زحمت کشان افغانستان 
به عنوان جریان تجزیه طلب و ضدپشتون ها که در 
پی احیای خراسان بزرگ است، معرفی می شود. این 
نشان می دهد که ادبیات آن ها در میان اهل سیاست 
افتاده و جدی گرفته می شده است؛  افغانستان جا 
اما سازمان انقالبی زحمت کشان افغانستان در شماره 
سوم سال دوم جریده میهن، بار دیگر ضرورت حل 
عادالنه مسأله ملی را زیر عنوان »باز هم در مورد 
مسأله ملی« به عنوان راه حل ختم جنگ و منازعات 
از طریق مساعد ساختن جامعه دموکراتیک  قومی 

و ضرورت فدرالی شدن افغانستان مطرح می کنند.
نیافته  تحقق  نه تنها  هنوز  بدخشی  بحث  و  طرح 
است که وضع بدتر از زمان آن ها باالی ملیت های 
محکوم حاکم شده است. شرایط اکنون ما از لحاظ 
برتری طلبی و استبداد قومی، شبیه دوران حاکمیت 
خاندان یحیا است. افغانستان گرفتار نارضایتی شدید 
نارضایتی  این  عاملی  ملی  ستم گری  است.  داخلی 
است و  تمام اعتمادهای الزم میان اقوام افغانستان 
را از میان برداشته است. این نارضایتی داخلی است 
که باعث سوءاستفاده بعضی از کشورهای همسایه از 
افغانستان شده است. فقدان عدالت ملی، عامل عمده 
عقب مانده گی در حوزه های مختلف، عمومی شدن 
عصبیت های قومی و عوامل عمده ناکامی دموکراسی 
است.  افغانستان  در  بشرشمول  دیگر  ارزش های  و 
عدالت  برابر  توزیع  یعنی  ملی،  مسأله  عادالنه  حل 
فرهنگ،  اقتصاد،  چون  زمینه هایی  در  اجتماعی 
سیاست و موارد دیگر، یکی از راه هایی می تواند باشد 
که افغانستان از طریق آن می تواند به وحدت ملی 

واقعی دست پیدا کند. 

منابع:
- باختری، واصف )۱۳۶۷( آخرین وخشور، جریده 

میهن، کابل.
سایت  محمدطاهر)۱۳۹۸(دفاع نامه،  بدخشی،   -

خراسان زمین.
- بدخشی، محمدطاهر )بی تا( درباره مسأله ملی.

- جریده میهن )۱۳۶۸( مسأله ملی و مصالحه ملی.
- جریده میهن )۱۳۶۸( باز هم درباره مسأله ملی.

- طرح مرام )۱۳۹۶( سایت خراسان زمین.

در بند دوم ماده سوم آمده است که صاحبان اصلی 
زمین در افغانستان، ملیت های غیرپشتون هستند و 
ساحات اقتصادی افغانستان نیز مربوط به این مردم 
است. در کل چرخ زنده گی افغانستان از آب هستی 
و  فرمان روا  اما  می چرخد،  ستم  تحت  ملیت های 
همه کاره ممکلت ملیت پشتون است. مشکل اصلی 
این است که ملیت حاکم برای ملیت های تحت ستم 
در امور سیاسی و اقتصادی کشور حق قایل نیست. 
ساحات  وسیع ترین  و  غنی ترین  افغانستان  »در 
اقتصادی را سرزمین ملیت های تحت ستم تشکیل 
می دهد و تمام عایدات اقتصادی افغانستان که خواه 
این   از  خواه  و   ... حـاکم  ملیت  بورژوازی  جیب  به 
طریق به دامـن انحصارات امپریالیست ها می ریزد، به 
طور عمده از ملیت های تحت ستم و ثمـــره عــرق 
... آسیاب  است  ملیت ها  این  و دست رنج خلق های 
از آب هســتی ملیت های تحت  افغانستان  اقتصاد 
ستم می چرخد. نان، لباس و زنده گی افغانستان را به 
طور اساسی ملیت هــای تحت ستم فراهم می سازد، 
ولی فرمان روایی و سیاست را ]محافل حاکمه[ ملیت 

... ]پشتون اعمال[ می کند.«
در ماده پنجم به بخش دیگری از ستم، یعنی ستم 
فرهنگی که هستی ملیت های تحت ستم را در مرز 
نیستی قرار داده است، اشاره می شود. ملیت حاکم 
تمام  گردانیدن  »افغان«  و  فرهنگ زدایی  حال  در 
ملیت  است: »طبقات حاکم  ملیت های تحت ستم 
دارند،  دست  به  را  سیاسی  قدرت  که  ]حاکم[   ...
منحل  سرحد  تا  را  اقتصادی  و  سیاسی  ستم گری 
ساخـتن و نابود کردن ملیت های تحت ستم ادامه 
می دهــند و بدین ملحوظ ستم فـــرهنگی خود را 
هرچی بیشتر تشدید می کنند. تمام تاریخ و افتخارات 
باستانی آن ها را منهدم کرده اند. لسان، عادات و رسم 
و رواج، البسه، طرز زنده گی، در یک کلمه فرهنگ 
ملی آن ها را غــیرملی و زشت اعالم می دارند. تاریخ 
پشتـون ها تاریخ تمام ملیت های افغانستان، قهرمانان 
ملیت ها،  تمام  قهــرمانان  ]حاکم[،   ... ملیت  ملی 
لسان و فـــرهنگ ملیت پشتون، لسان و فرهنگ 
اگر  می شود.  زده  جا  ملیت ها  تمام  ملی  و  رسمی 
کلمه ای از ملیت به  میان آید، ملیت »ملت افغان« و 

هرکس که از افغانستان است، افغان است.«

تجزیه طلبی
محمدطاهر  هنوز  تا  که  است  موردی  تجزیه طلبی 
بدخشی و سازمان او را به آن متهم می کنند. این 
اتهام بر آنان را دستگاه حکومتی آن زمان و جریان 
وارد  آن ها  بر  افغانستان  موجود  قومی  برتری طلب 
کردند و می کنند. آن ها در ماده ۱۸ »طرح مرام« 
کرده  استدالل  آن ها  می دهند.  اتهام جواب  این  به 
را تجزیه می  افغانستان  نیستیم که  این ما  اند که 
حاکمه  طبقه  به خصوص  حاکم  ملیت  »این  کنیم، 

۸صبح، غور: منابع محلی در والیت غور از دو 
حادثه ترافیکی در این والیت که منجر به زخمی 

شدن ۱۷ تن شده است، خبر می دهند.
منابع روز شنبه، ۷ عقرب، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که در نتیجه انحراف یک موتر 
ولسوالی  غوچک  کوتل  منطقه  در  فالن کوچ 
دولتیار والیت غور، ۱۵ تن به  شمول شش زن، 

چهار مرد و پنج کودک زخمی شده اند.
دو  برخورد  براثر  دیگر  رویداد  یک  در  همچنان 
موتر نوع کروال و سراچه در منطقه گاو ُمرک مسیر 

شاهراه غور  - کابل، دو تن زخم برداشته اند.
منابع اضافه می کنند که زخمیان این رویداد به 

شفاخانه والیتی غور منتقل شده اند.
ترافیکی  رویداد  دو  در  که  است  حالی  در  این 
جداگانه در والیت دایکندی نیز نه تن کشته و 

۱۳ تن زخمی شده اند.

دو حادثه ترافیکی در غور؛ 
۱۷ تن زخمی شدند

ستم ملی چیست؟
از صفحه 6
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اوزبیکستان می خواهد یک مرکز تجارت بین المللی را در شهر ترمز افتتاح کند
براساس گزارش ها، اوزبیکستان قصد دارد مرکز تجارت بین المللی »ترمز - اینترمکس« را در اوایل سال آینده میالدی افتتاح 
کند. رسانه های اوزبیکستانی روز شنبه، ۲۹ اکتوبر، گزارش داده اند که این مرکز تجارتی سبب افزایش حجم تجارت خارجی 

اوزبیکستان با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ایران خواهد شد.
براساس گزارش ها، این مرکز تجارتی که ۲۶۰ هزار مترمربع مساحت دارد، تاجران را قادر می سازد تا در هنگام واردات و 

صادرات کاال های شان به اوزبیکستان بدون متقبل شدن خسارات گمرکی به تجارت بپردازند.
پیش  از این، مقام های طالبان از این مرکز تجارتی به نام بازار مشترک افغانستان و اوزبیکستان یاد کرده بودند.

چهار نظامی ارتش پاکستان در 
حمله ارتش آزادی بخش بلوچ 

کشته شدند 
ارتش آزادی بخش بلوچ ادعا کرده که در حمله نیروهایش 
این  ارتش  مأمور  پاکستانی، چهار  نظامیان  موتر  یک  بر 

کشور کشته شده اند.
در  بلوچ،  آزادی بخش  ارتش  سخنگوی  بلوچ،  جیهند 
 ۲۸ جمعه،  روز  آنان  نیروهای  که  است  گفته  بیانیه ای 
ارتش  کاروان  بر  کیچ  شهر  کووالی  منطقه  در  اکتوبر، 

پاکستان حمله کرده اند.
بلوچ ادعا کرده است که در این حمله همچنان شماری از 

مأموران ارتش پاکستان زخمی شده اند.
دولت پاکستان در مورد این ادعا چیزی نگفته  است.

پیش از این، ارتش آزادی بخش بلوچ در ۲۳ اکتوبر نیز ادعا 
کرد که نیروهایش با حمله بر کاروان ارتش پاکستان در 
منطقه زرغون ۶ مأمور را کشته  و ۴ تن دیگر را زخمی 

کردند.

افزایش قربانیان جشن هالووین 
در کوریای جنوبی؛ ۱۴۶ تن 
کشته و ۱۵۰ تن زخمی شدند

در  تن  صدها  که  داده اند  گزارش  بین المللی  رسانه های 
جشن هالووین در کوریایی جنوبی زیر پا شده و نزدیک به 

۳۰۰ تن کشته و زخمی شده اند.
آسوشیتدپرس شنبه شب، ۲۹ اوکتوبر، گزارش داده که در 
جشن امسال در کوریای جنوبی، ۱۴۶ تن کشته و ۱۵۰ 

تن دیگر زخمی شده اند.
هالووین  جشن  در  رویداد  وقوع  اصلی  علت  تاکنون 

مشخص نشده است.
چوی سونگ بئوم، رییس اداره آتش نشانی سیول، پایتخت 
کوریایی جنوبی، گفته که احتماالً تعداد قربانیان بیشتر 

شود، چون وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است.
آقای سونگ بئوم گفته که بیشتر قربانیان جوانان ۲۰ ساله 
هستند و در حال حاضر به شفاخانه ها و سالن های ورزشی 

برای شناسایی از سوی نزدیکان شان، فرستاده می شوند.
سوناک،  ریشی  و  امریکا  رییس جمهور  بایدن  جو  
این رویداد را غم انگیز  بریتانیا، در پیام هایی  نخست وزیر 

خوانده و با مردم کوریای جنوبی ابراز همدردی کرده اند.
هالووین از جشن های مردم کوریای جنوبی است که در 
سال های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت هایی 

برای تجلیل از آن وضع شده بود.

ایاالت  متحده سیف اهلل پاراچا، یک تاجر ۷۵ ساله را 
که نزدیک به دو دهه به عنوان مظنون به هواداری 

القاعده زندانی کرده بود، آزاد کرده است.
داده  اکتوبر، گزارش  تایمز روز شنبه، ۲۹  نیویارک 
از  یکی  نیویورک،  سابق  ساکن  پاراچا،  که  است 
تا  است.  بوده  گوانتانامو  زندانیان  غیرمعمول ترین 
او ثابت نشده  از زندان هیچ جرمی بر  زمان آزادی 

است.
مقام های امریکایی در مورد این  که آیا محدودیت های 
یا خیر، چیزی  است  اعمال  شده  پاراچا  بر  امنیتی 

نگفته اند.
جوان  غالباً  مردان  نزد  گوانتانامو  زندان  در  پاراچا 
مسلمان که بیشتر آن ها در نوجوانی توسط نظامیان 
بازداشت و به عنوان سربازان  یا پاکستان  افغانستان 
احتمالی القاعده یا طالبان به امریکا تحویل داده  شده 

بودند، از احترام برخوردار بود.
توسط   ۲۰۰۳ جنوری  در  ساله گی   ۵۶ سن  در  او 

پولیس فدرال امریکا در تایلند بازداشت  شده بود.
 »Kmart« بازرگانانی که خود را نماینده گان شرکت
شهر  از  خانه اش  از  را  پاراچا  بودند،  کرده  معرفی 
مورد  در  تا  کشاندند  بانکوک  به  پاکستان،  کراچی 
آنچه که معلوم شد یک معامله تجاری ساخته گی 
پولیس  مأموران  عوض،  در  کنند.  صحبت  است، 

فدرال امریکا او را دستگیر کردند.

نهاد های بین المللی با تخمین بیش از ۳۰ میلیارد دالر 
خسارات ناشی از سیالب های اخیر در پاکستان، نسبت 
به افزایش قابل  توجه سطح فقر هشدار داده و گفته اند 
که این کشور برای رسیده گی به خسارات برخاسته از 

سیالب به ۱۶.۳ میلیارد دالر نیاز دارد.
روزنامه دان روز شنبه، ۲۹ اکتوبر، گزارش داده است 
که برنامه »ارزیابی نیازهای پس از فاجعه« که به طور 
آسیایی،  توسعه  بانک  جهانی،  بانک  توسط  مشترک 
اروپا  اتحادیه  و  متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه 
جامعه  از  شده،  راه اندازی  پاکستان  دولت  با حمایت 
بین المللی خواسته است که برای فراهم  سازی بودجه 

۱۶.۳ میلیارد دالری به پاکستان تالش کند.
ریاست  به  مراسمی  در  رسمی  به طور  گزارش  این 
شده  ارایه  پاکستان،  برنامه ریزی  وزیر  اقبال،  احسن 

است.
اقبال گفته است که شرط مصرف دست کم ۴۰ درصد 
از بودجه توسعه ای پاکستان در سه ماه آخر سال مالی 
برای رسیده گی به خسارات ناشی از سیالب، غیرقابل  

توجیه بوده و باید بازنگری شود.
داخلی  ناخالص  تولید  که  است  شده  پیش بینی  
پاکستان به دلیل تأثیرات مستقیم سیالب های اخیر، 
حدود ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.

بدنبال حمله هواپیما های بدون سرنشین اوکراینی 
به ناوگان روسیه در دریای سیاه، این کشور قرار داد 
تعلیق کرده  فوری  بگونه  را  اوکراین  صادرات غالت 

است.
وزارت دفاع روسیه  داده که  آسوشیتدپرس گزارش 
روز شنبه، ۲۹ اوکتوبر، اعالم کرده که تصمیم تعلیق 
قرارداد صادرات غالت اوکراین از سوی این کشور در 
واکنش به حمله بر ناوگان روسیه در سواحل کریمه 

در دریایی سیاه، گرفته شده است.
وزارت دفاع روسیه متخصصان انگلیسی را به دست 

داشتن در این حمله متهم می کند.
را  اوکراین  این حمله  از  ناشی  وزارت خسارات  این 
نظامیان  واکنش  در  که  افزوده  و  کرده  بیان  جزئی 
را  مهاجم  پهپاد   ۱۶ پهپادی،  حمله  این  به  روسیه 

زمین گیر کرده اند.

در پی آزمایش های موشکی اخیر کوریای شمالی، 
اظهارات مقام های ارشد وزارت امور خارجه امریکا 
در مورد سیاست این کشور در قبال برنامه هسته ای 

کوریای شمالی با تناقضاتی همراه بوده است.
به گزارش رویترز، بانی جنکینز، معاون وزارت امور 
به رسانه ها  اکتوبر،  امریکا، روز جمعه، ۲۸  خارجه 
کنترل  سر  بر  مذاکره  به  امریکا  که  است  گفته 

تسلیحات هسته ای کوریای شمالی تمایل دارد.
اما ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، 
برنامه  قبال  در  کشورش  سیاست  که  است  گفته 

هسته ای کوریای شمالی تغییر نکرده است.
به گفته پرایس، سیاست امریکا خلع سالح کامل 

اتمی کوریای شمالی است.
با این حال، او گفته است: »ما همچنان به ارتباط 
با کوریای شمالی ادامه می دهیم و متعهد به دنبال 
کردن یک رویکرد دیپلماتیک و آماده دیدار بدون 

پیش شرط هستیم.«

اوکراین این حمله را دسیسه روسیه خوانده است.
تهاجم  پی  در  که  اوکراین  غالت  صادرات  قرارداد 
روسیه به این کشور متوقف شده بود، با میانجیگری 
سازمان ملل متحد و میزبانی روسیه حدود سه ماه 

پیش به امضا رسید.
بر بنیاد معلومات نشر شده تاکنون ۹میلیون تُن غله 
اوکراین از در پی امضای این قرارداد صادر شده است.

سازمان ملل گفته در جریان تعلیق قرارداد از سوی 
روسیه قرار داشته و هرگونه عمل کردی را که صادرات 
غالت به بازار و دسترسی مردم به غذا را محدود کند، 

منتفی دانسته است.
در  روسیه  دریایی  ناوگان  شنبه،  روز  گفتنی ست 
سال  در  که  اوکراین  خاک  کریمه  منطقه  سواحل 
۲۰۱۴ از سوی روسیه ضمیم شد، آماج حمله هواپیما 

های بدون سرنشین قرار گرفته اند.

او از کوریای شمالی خواست تا وارد یک دیپلماسی 
جدی و پایدار شود.

به  امریکا  امور خارجه  وزارت  معاون  این،  از  پیش 
خبرنگاران گفته بود: »اگر آن ها با ما گفت وگو کنند. 
کنترل تسلیحات همیشه می تواند یک گزینه باشد، 
اگر دو  کشور مایل به نشستن بر سر میز مذاکره و 

گفت وگو باشند.«
بدون  که  است  گفته  امریکایی  ارشد  مقام  این 
برای  شمالی  کوریای  با  مذاکره  آماده  پیش شرط 
کنترل تسلیحات هسته ای و کاهش هر نوع خطر 

هستند.
این در حالی است که کوریای شمالی روز گذشته 
دو موشک میان برد دیگر را در آب های جنوبی این 

کشور آزمایش کرد.
هسته ای  برنامه  توسعه  و  موشکی  آزمایش های 
پیونگ یانگ، موردی است که کشورهای زیادی از 

جمله امریکا را نگران کرده است.

امریکا پیرترین زندانی 
گوانتانامو را آزاد کرد

پاکستان به ۱۶.۳ میلیارد دالر 
برای رسیده گی به آسیب های 

ناشی از سیالب نیاز دارد

حمله اوکراین به ناوگان دریایی؛ 
روسیه قرار داد صادرات غالت را تعلیق کرد

پرایس: 
سیاست امریکا خلع سالح کامل هسته ای کوریای 

شمالی است


