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مقدمه
افغانســـتان پـــه وروســـتیو کلونـــو کـــې د خپـــل ژونـــد او بقـــا لپـــاره خـــوار کږلیچنـــه الر 

ووهلـــه، لـــه ســـختو پیچومـــو تیـــر او افغانانـــو پـــه دې مـــوده کـــې یـــو څـــو ګامونـــه 

ـــواک او  ـــوه خپل ـــې د ی ـــر ک ـــوال ډګ ـــه نړی ـــا پ ـــې بی ـــتان ی ـــتل او افغانس ـــه واخیس ـــې ت مخ

ـــۍ  ـــم د آرام ـــو اوس ه ـــړ، خ ـــه ک ـــه را منځت ـــه توګ ـــړي پ ـــوه وړ غ ـــې د ی ـــې ټولن د نړیوال

ـــه ده. ـــې پرت ـــه مخک ـــه الر پ ـــه او اغزن ـــړاو ومن ـــاره ک ـــیدو لپ ـــه د رس ـــوکالۍ کيل ت او س

ـــه  ـــر ب ـــد الرې او ترهګ ـــي تون ـــان، مذهب ـــن، طالب ـــلوال مخالفی ـــت وس ـــی د دول ـــي وای ځین

د راتلونکـــې غټـــه ســـتونزه وي، ډېـــره پانګونـــه بایـــد د داســـې رشګـــډو د ټکولـــو لپـــاره 

ـــه واړول يش. ـــد دې خوات ـــه بای ـــه هڅ ـــول يش او ټول ـــه کار واچ پ

ـــوي او د  ـــګ ش ـــې رن ـــم ک ـــه خ ـــم پ ـــاب او ق ـــې د پنج ـــوک چ ـــی څ ـــم وای ـــا دا ه ـــور بی ن

ـــان  ـــې د افغ ـــځ ک ـــویل او ختی ـــځ، س ـــه لویدی ـــده پ ـــه الړو الن ـــران پ ـــس آی او ته آی ای

خـــاورې، دولـــت او خلکـــو پـــه وړانـــدې جنګیـــږي، پـــه راتلونکـــې بـــه هـــم د رشارت 

لـــوی پیټـــی د دوی پـــه شـــا او د مرییتـــوب رســـۍ د دوی پرغـــاړه وي.

کـــه دا هرګـــواښ او ننګونـــه پخپـــل ځـــای کـــې ســـمه او پلویـــان یـــې پـــه حـــق دي، 

خـــو پـــه هـــر حالـــت کـــې ادارې فســـاد د افغانســـتان ملـــری دښـــمن ګڼـــل کیـــږي.

پـــه اداره کـــې فســـاد او مافیـــا پـــه ولـــي ژبـــه د ونـــې هغـــه ډډ او ســـتې تـــه ورتـــه 

پاتیـــږي چـــې نـــور هغـــه یـــې بیـــا څانګـــې او خاښـــونه ګڼـــل کیـــدای يش.

ـــر  ـــادی ام ـــوه ع ـــی د ی ـــدې تاوتریخوال ـــواردو کـــې د ښـــځو پروړان ـــرو م ـــه ډې همداشـــان پ

ـــه  ـــې او ترخ ـــان وژونک ـــه انس ـــې دغ ـــه ک ـــه ټولن ـــتان پ ـــړي. د افغانس ـــوره ک ـــې غ ـــه ی بڼ

ـــز جوړښـــت کـــې ریښـــه  ـــګ او ټولنی ـــه فرهن ـــوږ پ ـــه ده، بلکـــې زم ـــوې خـــره ن ښـــکارنده ن

ـــه څخـــه ښـــکته  ـــه پورت ـــد او ل ـــه، تون ـــه پال ـــو نارین ـــګ ی ـــری. د افغانســـتان اوســـنی فرهن ل

ـــت  ـــانی کرام ـــوی. انس ـــی ورک ـــړي قربان ـــزوری وګ ـــې کم ـــره ورځ د ټولن ـــګ دی. ه فرهن

ـــږي. ـــدې کی ـــو الن ـــوق ترپښ ـــی حق ـــانانو اساس ـــیږی، د انس ـــان رس ـــه زی ت

ددغـــه نارینـــه پالـــه فرهنـــګ ډېـــري قربانیـــان،  ښـــځې او ماشـــومان دی. ښـــځې د 

ـــو  ـــه خپل ـــد وکـــړی او ل ـــت کـــې ژون ـــه امنی ـــری، چـــې پ ـــه حـــق ل ـــه توګ ـــر پ ـــم ټ ـــې نی ټولن

ـــی،  ـــی، سیاس ـــه حقوق ـــټ ل ـــدې بنس ـــر هم ـــړی. پ ـــه ک ـــه پورت ـــه ګټ ـــو څخ ـــانی حقوق انس

ـــا ده. ـــدی اړتی ـــوه ج ـــول ی ـــد ک ـــې ژون ـــه ک ـــه ټولن ـــه پ ـــی اړخ ـــادی او اخالق ـــز، اقتص ټولنی

ـــه کچـــه څومـــره  ـــو، چـــې د افغانســـتان پ ـــد کـــې وین ـــې ژون ـــه خپـــل ورځن مـــوږ هـــره ورځ پ

شـــمېر ښـــځې لـــه ځورېـــدو رسه مـــخ دی، دغـــه ځورونـــې یـــوازې فزیکـــی نـــه دی، 

بلکـــې روانـــی او شـــخصیتی بڼـــه هـــم لـــری، چـــې د افغانســـتان ښـــځې ګواښـــووی. 

ـــه  ـــځ ت ـــې رامن ـــو ک ـــو او بازارون ـــو، کوڅ ـــه کورون ـــی پ ـــز تاوتریخوال ـــې او ټولنی ـــه ځورون دغ

الف



ـــه  ـــی حقون ـــځو اساس ـــه د ښ ـــره برخ ـــی ډی ـــه تاوتریخوال ـــې ددغ ـــه چ ـــه څنګ ـــږي، لک کی

ـــه  ـــږی او عام ـــمېرل کی ـــر ش ـــی ام ـــادی او طبیع ـــو ع ـــو ی ـــه خ ـــوی، ځک ـــدې ک ـــو الن ترپښ

ـــدی. ـــه غن ـــې ن ـــکار ی اف

ـــت  ـــز امنی ـــاره ټولنی ـــانو لپ ـــی کس ـــې نیامی ـــد، د ټولن ـــی چلن ـــې تبیعض ـــځو رسه د ټولن ـــه ښ ل

ســـتونزمن کـــړی دی. پـــه ډیـــرو مـــواردو کـــې پـــه روزنیـــز مرکزونـــه کـــې نجونـــې او 

ـــخ  ـــی رسه م ـــتونزو او تاوتریخوال ـــرو س ـــه ډې ـــه ل ـــه امل ـــوب ل ـــځینه ت ـــځې، د ښ ـــې ښ ځوان

ـــه دې  ـــه ل ـــو پرت ـــږي، خ ـــه اړې کی ـــو ت ـــې کول ـــړو خوش ـــې ان د زده ک ـــې ی ـــږی او ځین کی

ـــې  ـــې د ب ـــق ک ـــه ح ـــځو پ ـــم د ښ ـــه ه ـــو دنن ـــږ واوری. د کورنی ـــې غ ـــع ی ـــه مرج ـــې کوم چ

ـــی او  ـــه تاوتریخوال ـــې دغ ـــه چ ـــه څنګ ـــو، لک ـــی ی ـــو لیدونک ـــو او جنایتون ـــق وژن ـــمیره ح ش

ـــږی. ـــمېرل کی ـــق ش ـــه وو ح ـــر او د نارین ـــی ام ـــو طبیع ـــد ی ـــض ډک چلن ـــه تبعی ل

ـــس  ـــورم کنفران ـــو څل ـــر د څارنواالن ـــه خاط ـــارزې پ ـــدی مب ـــدو رسه د ج ـــاوړو پدی ـــو ن د دغ

دایـــر چـــې پـــه تـــرڅ کـــې یـــې د افغانســـتان د لویـــې څارنوالـــۍ رهـــری کلـــک هـــوډ 

ــارزه  ــدی مبـ ــه جـ ــی رسه بـ ــځو رسه د تاوتریخوالـ ــاد او د ښـ ــې ادارې فسـ ــودل چـ وښـ

کـــوی ترڅـــو وکـــوالی شـــی پـــه اوږد وخـــت کـــې پـــر دغـــو ســـتونزو غلبـــه وکـــړی.

ب
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چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحیم

مهامنـــان محـــرتم، برادران و خواهـــران گرامی! 

بـــه مثابـــۀ  نقـــش لـــوی څارنوالـــی در میـــان دســـتگاه هـــای اجرایـــی دولـــت، 

ــی، فعالیـــت و  ــبب کارآیـ ــن رو، ســـالمت آن سـ ــدن اســـت. از همیـ قلـــب در بـ

ــامری آن،  ــاد و بیـ ــی، فسـ ــس آلودگـ ــت. برعکـ ــره اسـ ــن پیکـ ــام ایـ ــاط متـ نشـ

نـــا کارآیـــی و بیهودگـــی کلیـــت سیســـتم و موجـــب تباهـــی همـــۀ آن  ســـبب 

مـــی شـــود. 

 څارنـــواالن گرامی!

بـــا   شـــام در خـــط مقـــدم یـــک تـــالش بـــزرگ و رسنوشـــت ســـاز قـــرار داریـــد. 

ــد  ــی توانیـ ــه اســـت، مـ ــرار گرفتـ ــر دوش شـــام قـ بـ ــه  ــالت مهمـــی کـ ادای رسـ

حاکمیـــت  ســـوی  بـــه  کشـــور  تحـــول  در  مانـــدگار  و  ناپذیـــر  انـــکار  نقشـــی 

قانـــون، شـــفافیت سیســـتم و حکومـــت داری خـــوب داشـــته باشـــید. 

بـــه همیـــن شـــکل، هرگونـــه ناکارآیـــی در دســـتگاه لـــوی څارنوالـــی، یـــا ســـهل 

ــن  ــر ایـ بـ ــالوه  ــور، عـ ــواالن کشـ ــان څارنـ ــی در میـ ــه نشناسـ ــگاری و وظیفـ انـ

منت سخرنانی جاللتآمب محمد ارشف غنی 

رییس جمهوری اسالمی افغانستان
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ــز در  ــام را نیـ ــاند، شـ ــی رسـ ــان مـ ــت زیـ ــتگاه دولـ ــام دسـ ــار متـ ــه اعتبـ بـ ــه  کـ

معـــرض پرســـش و حســـاب دهی قـــرار می دهـــد. 

ایـــن  بـــه  اســـت،  ارگان مســـتقل  یـــک  لـــوی څارنوالـــی  وقتـــی می گوییـــم 

معناســـت کـــه کارکـــرد آن کامـــالً غیـــر سیاســـی و متامـــاً مســـلکی اســـت. 

نبایـــد کشـــمکش هـــای سیاســـی هیـــچ تاثیـــری بـــر آن بگـــذارد. 

سیاســـت گـــری خردمندانـــۀ سیاســـتمداران کشـــور، در جایـــی منایـــان مـــی 

شـــود کـــه فعالیـــت شـــان، بـــه تقویـــت عدالـــت و بـــه بهبـــود کار دســـتگاه 

هـــای عدلـــی و قضایـــی بینجامـــد. از همیـــن رو، از قـــرش سیاســـی کشـــور، 

توقـــع و تقاضـــا دارم کـــه از اصالحـــات در ایـــن عرصـــه پشـــتیبانی کننـــد و 

نگذارنـــد مانعـــی در برابـــر آن پدیـــدار شـــود.

بـــه میـــان  تحوالتـــی کـــه نســـبت بـــه ســـال هـــای گذشـــته در لـــوی څارنوالـــی  

ــوس  ــی محسـ ــت. گام هایـ ــش اسـ ــد بخـ ــده و نویـ ــدوار کننـ ــت، امیـ ــده اسـ آمـ

بـــا فســـاد برداشـــته شـــده اســـت.  بـــرای مبـــارزه 

در جابـــه جایـــی کادرهـــا، ضوابـــط جـــای روابـــط را گرفتـــه و لـــوی څارنـــوال 

انـــد.  بـــر اســـاس شایســـتگی انجـــام داده  صاحـــب تبدیلی¬هـــا و تقرری هـــا را 

ــوق و  ــم حقـ ــلکی، فهـ ــی مسـ ــاک، توانایـ ــینۀ پـ ــنت پیشـ ــی داشـ ــتگی یعنـ شایسـ

انـــد کـــه در اصالحـــات اخیـــر مـــورد  بـــوده  تعهـــد کاری؛ ایـــن هـــا معیارهایـــی 

توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.

بـــا در نظرداشـــت ایـــن معیارهـــا،  څارنواالنـــی کـــه در حـــدود صالحیـــت خـــود، 

بـــه اصالحـــات مـــی زننـــد و شایســـتگی خـــود را برپایـــۀ ایـــن موازیـــن  دســـت 

بـــه اثبـــات مـــی رســـانند؛ خـــود شـــان و فعالیـــت هـــای شـــان مـــورد حامیـــت 

ــد.  ــرار می گیرنـ ــا قـ ــع مـ قاطـ

ــه  بـ ــجاعت  ــرأت و شـ ــا جـ بـ ــم:  ــی گویـ ــن مـ ــادق وطـ ــراد صـ ــک افـ ــه یکایـ بـ

ـــت و  ـــرا دول ـــد؛ زی ـــه دل راه ندهی ب ـــی  ـــه ی ـــد و واهم ـــچ تردی ـــد و هی ـــش بروی پی

ملـــت در کنـــار شـــام قـــرار دارد و مـــا شـــام را در ایـــن مســـیر تنهـــا نخواهیـــم 

گذاشـــت.

نـــام مســـألۀ جنـــدر  بـــه  هـــم چنـــان خوشـــحامل کـــه عدالـــت جنســـیتی و آن چـــه 

ــت  ــه روی دسـ ــی کـ ــی و اصالحاتـ ــوی څارنوالـ ــود، در ادارۀ لـ ــده می¬شـ خوانـ

اســـت، بـــه خوبـــی مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و ســـهم خانـــم هـــا نســـبت بـــه 
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بـــاز هـــم ادامـــه خواهـــد داشـــت.  گذشـــته افزایـــش یافتـــه اســـت. ایـــن رونـــد 

بـــه تخلفـــات  از همیـــن رو مرســـتیالی منـــع خشـــونت در برابـــر زنـــان، رســـیدگی 

ـــت. ـــده اس ـــال ش ـــن اداره فع ـــوب ای ـــرش، در چارچ ـــوق ب ـــال و حق در برابراطف

ــت،  ــام داده اسـ ــوال انجـ ــوی څارنـ ــه لـ ــی کـ ــل توجهـ ــات قابـ ــر اقدامـ از دیگـ

بـــا آن هـــا  بـــا اداره هـــای ذیربـــط و ایجـــاد هامهنگـــی الزم  برقـــراری ارتبـــاط 

بـــوده اســـت؛ تـــا از ایـــن طریـــق راه هـــای تطبیـــق قانـــون و اجـــرای عدالـــت 

بـــه شـــکل بهـــرتی هموارشـــود. 

داشـــت،  مـــا  بـــرای  دســـتگاه  ایـــن  در  اصالحـــات  کـــه  اهمیتـــی  بـــر  بنـــا 

تـــالش هـــای لـــوی څارنـــوال صاحـــب بـــرای افزایـــش معاشـــات و حقـــوق 

بـــا اســـتقبال حکومـــت مواجـــه شـــد. شـــام بـــه زودی شـــاهد  همکارانـــش، 

بـــود. خواهیـــد  عرصـــه  ایـــن  کارکنـــان  مزایـــای  و  دســـتمزدها  افزایـــش 

از  هنـــوز  کشـــور،  اداره هـــای  از  دیگـــر  بســـیاری  ماننـــد  څارنوالـــی،  لـــوی 

ــرد.  بـ ــی  ــج مـ ــتگاه، رنـ ــن دسـ ــت ایـ ــد کفایـ ــده در حـ ــای ورزیـ ــود کادرهـ کمبـ

ــده  ــص دیـ ـــای متخصـ ـــرتی از کادره ـــامر بیش ــۀ ش ــوزش و تربیـ ــه آمـ بـ ــاز  نیـ

بـــرای مـــا یـــک اولویـــت اســـت. مـــی خواهیـــم نیـــروی  مـــی شـــود. ایـــن کار 

کافـــی مســـلکی و متعهـــد داشـــته باشـــیم، تـــا بـــه همـــۀ نیازمنـــدی هـــای ایـــن 

ــند.  ــو باشـ ــخ گـ ــه پاسـ عرصـ

کنـــد کاری هایـــی کـــه در انجـــام برخـــی از دوســـیه هـــای مهـــم صـــورت مـــی 

بـــه آن  گیـــرد؛ ناشـــی از کمبـــود کادرهـــای متخصـــص کافـــی بـــرای رســـیدگی 

هاســـت و بایـــد ایـــن مشـــکل حـــل شـــود.

څارنـــواالن عزیز!

ــد  ــتان متعهـ ــه دسـ ــون بـ ــت، اکنـ ــرای عدالـ ــت بـ ــک ملـ ــدوار یـ ــدگان امیـ دیـ

شـــام دوختـــه شـــده اســـت. مطمیـــن هســـتم کـــه تخصـــص، تعهـــد، صداقـــت 

ــری  ــالت خطیـ ــن رسـ ــه چنیـ بـ ــنت  ــی الزم کمربسـ ــه ویژگـ ــام کـ ــی شـ و پاکدامنـ

بـــاز کنـــد و اعتـــامد  اســـت، مـــی توانـــد گره هـــای بزرگـــی را از کار مـــردم 

ــازی  ــو بازسـ نـ ــا را از  ــی مـ ــی و قضایـ ــای عدلـ ــتگاه هـ ــه دسـ بـ ــده  ــیب دیـ آسـ

ــد. منایـ

ــا  ــاره کارهـ ــد و دوبـ ــذرا باشـ ــوج گـ ــک مـ ــات یـ ــه اصالحـ ــم کـ ــن منی خواهـ مـ

بـــا  بـــه بهبـــود کنونـــی  بـــر گـــردد. توقـــع دارم کـــه رونـــد رو  بـــه روال گذشـــته 

گذشـــت هـــرروز، پختـــه تـــر و گســـرتده تـــر شـــود. 
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ــی آن، شـــاهد  ــۀ شـــاخه های والیتـ ـــا همـ ب ـــور  ــی کش ـــوی څارنوالـ ل ـــتگاه  دس

حیـــات تـــازه و آمـــادۀ پاســـخگویی بـــه خواســـته هـــا و نیـــاز هـــای مـــردم 

ــا  بـ ــزرگ،  ــد بـ ــا خداونـ بـ ــود  ــد پیـــامن خـ ــا تجدیـ بـ ــم  ــا می توانیـ ــد. مـ ــا باشـ مـ

بـــه مـــردم رنـــج کشـــیده خویـــش کـــه تشـــنۀ عدالـــت و حاکمیـــت  تجدیـــد تعهـــد 

ــبانه روزی، امیـــد  ــا پذیرشـ نـ ــا ســـعی صادقانـــه و خســـتگی  بـ ــتند و  قانـــون هسـ

بـــه ارمغـــان بیاوریـــم. بـــه ملـــت خـــود  و اعتـــامد را 
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محـــرتم فضیلتـــآمب قـــايض القضـــات صاحـــب، د اجراییـــه ریاســـت دویـــم مرســـتیال 

محـــرتم محمـــد محقـــق صاحـــب، لـــوی څارنـــوال صاحـــب، د قضـــا او څارنوالـــۍ مرشتابـــه، 

د علـــامو د شـــورا رییـــس محـــرتم فضیلتـــآمب کشـــاف صاحـــب ، قـــايض صاحبـــان، د 

ـــه! ـــه وبرکات ـــة الل ـــم ورحم ـــالم علیک ـــو الس ـــو او مرشان ـــدو، وروڼ ـــړي، خوین ـــان غ پارمل

ـــو  ـــه تاس ـــې ل ـــم چ ـــوښ ی ـــم، خ ـــت وای ـــه راغالس ـــې او ښ ـــتړې مش ـــه س ـــو ت ـــړی تاس لوم

ـــوم.  ـــډون ک ـــې گ ـــس ک ـــه دې مجل رسه پ

ـــان درکـــوم، چـــې د افغانســـتان مـــيل یـــووايل حکومـــت مـــرشان د قانـــون  تاســـو تـــه اطمین

ـــه برخـــه کـــې ستاســـو رسه همـــکار دي. ـــو پ ـــه منځـــه وړل د حاکمیـــت او فســـاد ل

ـــې  ـــو پک ـــوال صاحبان ـــو څارن ـــز او والیتون ـــواد د مرک ـــې  دهی ـــس چ ـــارسي کنفران ـــه رست  دغ

ـــر عـــديل او قضايـــي  ـــروي، چـــې څنګـــه کـــوالی شـــو، پ ـــه براب ـــه زمین ګـــډون کـــړی مـــوږ ت

ـــات کـــړو.  ـــاور زی بنســـټونو د خلکـــو ب

پـــه دې کـــې شـــک نشـــته چـــې د قاضـــی القضـــات محـــرتم حلیـــم صاحـــب او نـــورو همکارانـــو 

ـــای ـــر ځ ـــه کايف دي، پ ـــو دا بدلونون ـــه ووای ـــيل دي او ک ـــه راغ ـــت بدلونون ـــتې مثب ـــه مرس پ

منت سخرنانی جاللتآمب داکرت عبدالله عبدالله 

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان
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ـــې  ـــې ریښ ـــتان ک ـــه افغانس ـــاد پ ـــه اداري فس ـــده مرغ ـــه ب ـــه ده. ل ـــره ن ـــې خ ـــون ک  قان

ـــا  ـــه اړتی ـــت ت ـــتیني کار او زحم ـــاره رښ ـــو لپ ـــه وړل ـــه منځ ـــو د ل ـــې دي، د دې ريښ غځول

ده.

ـــی،  ـــدت مل ـــت و ح ـــری حکوم ـــه ره ـــم ک ـــی ده ـــان م ـــام اطمین ـــه ش ـــر ب ـــار دیگ یک ب

ـــه دارد.  ـــد صادقان ـــس تعه ـــن کنفران ـــداف ای ـــق اه ـــا تحق ـــد ب در پیون

ـــودم و پیرامـــون مســـألۀ اختطـــاف بحـــث داشـــتیم،  امـــروز در جلســـۀ شـــورای وزیـــران ب

ـــبت  ـــردم نس ـــان م ـــدم اطمین ـــد. ع ـــویش ان ـــه تش ـــردم از آن ب ـــروز م ـــه ام ـــی ک ـــأله ی مس

ـــه  ـــان معامل ـــاف چی ـــا اختط ـــود ب ـــردم خ ـــا م ـــت ت ـــده اس ـــبب ش ـــی، س ـــام امنیت ـــه نظ ب

ـــی  ـــتگیر م ـــی را دس ـــه ی ـــی حرف ـــرم و اختطافچ ـــک مج ـــا ی ـــه م ـــی ک ـــال زمان ـــد. مث کنن

ـــر  ـــار دیگ ـــاخته و ب ـــود را آزاد س ـــن خ ـــود در قوانی ـــای موج ـــتفاده از خاله ـــا اس ـــم، ب کنی

ـــد.  ـــه بزن ـــت صدم ـــه  روان مل ـــد ب ـــی توان ـــأله م ـــن مس ـــد. ای ـــی زن ـــاد م ـــه فس ـــت ب دس

ـــی  ـــک تاجـــر داشـــتیم کـــه از مشـــکل امنیت ـــروز گزارشـــی از ی در بخـــش خصوصـــی؛ ام

شـــکایت داشـــت و نبـــود امنیـــت را دلیـــل تـــرک وطـــن مـــی گفـــت. در ایـــن بـــاره 

ـــت.  ـــرتده اس ـــاد گس فس

حســـاب هـــای بانکـــی  تاجـــران بســـته مـــی شـــود و گاهـــی هـــم ممنـــوع الخـــروج و 

ممنـــون الـــورورد مـــی باشـــند، تـــا حـــدی کـــه تاجـــر ناچـــار شـــده و بـــه خاطـــر حـــل 

ــز از  ــا نیـ ــرار مغزهـ ــه و فـ ــرار رسمایـ ــد. فـ ــی زنـ ــاد مـ ــه فسـ ــود دســـت بـ مشـــکل خـ

همیـــن مســـأله نشـــأت مـــی گیـــرد. موجودیـــت فســـاد اداری در نیروهـــای امنیتـــی 

تأثیـــر مســـتقیم بـــا نـــا امنـــی در کشـــور دارد.  متأســـفانه خشـــونت در برابـــر زن نیـــز 

یـــک مســـأله عـــادی شـــده و مـــا ذهنـــاً آن را قبـــول کـــرده ایـــم. در حضـــور رییـــس 

ــون  ــه قانـ ــم کـ ــد بگویـ ــمندان، بایـ ــرام و دانشـ ــورای علـــام، علـــامی کـ صاحـــب شـ

الهـــی در ایـــن زمینـــه کامـــالً واضـــح اســـت.

امـــروز خشـــونت در برابـــر زنـــان، خصوصـــاً در اطـــراف کشـــور بـــا ســـوء اســـتفاده از 

نـــام دیـــن صـــورت مـــی گیـــرد. در حالـــی کـــه اصـــالً جنبـــۀ دینـــی و رشعـــی نـــدارد. 

ســـوء تعبیـــر از شـــعائر، اخـــالق، احـــکام و اصـــول دینـــی، قانـــون الهـــی و قانـــون 

انســـانی ســـالمت جامعـــه را بـــه خطـــر مواجـــه مـــی ســـازد. 

ـــونت  ـــوند. خش ـــر ش ـــز متأث ـــور نی ـــدۀ کش ـــال آین ـــا اطف ـــود ت ـــی ش ـــبب م ـــأله س ـــن مس ای

در برابـــر اطفـــال تـــا حـــدی ریشـــه دوانـــده کـــه در خانـــواده، مکتـــب و اجتـــامع بـــه 

ـــت.  ـــده اس ـــول ش ـــول قب ـــی از اص ـــث یک حی

اگـــر مـــا بـــه حیـــث مســـؤوالن حکومـــت و دولـــت صحبـــت مـــی کنیـــم، طبعـــاً  بایـــد 

اراده و عـــزم قـــوی سیاســـی بـــرای مبـــارزه بـــا ایـــن پدیـــده داشـــته باشـــیم. 
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ـــی،  ـــی و امنیت ـــی و قضای ـــه مراجـــع عدل ـــن اســـت ک ـــروز همی ـــن مســـأله ام اساســـی تری

ـــه  ـــردم. در هـــر جامع ـــرار م ـــه باعـــث ف ـــردم باشـــد، ن ـــان و منشـــاء رجـــوع م ـــع اطمین منب

ـــردم  ـــود دارد. م ـــم وج ـــون ه ـــرش قان ـــا در براب ـــود دارد؛ ام ـــکالت وج ـــرم و مش ـــی ج ی

بایـــد اطمینـــان داشـــته باشـــند کـــه قانـــون، حافـــظ منافـــع  و حقـــوق شـــان اســـت. 

تطبیـــق کننـــدگان قانـــون کســـانی انـــد کـــه صداقـــت و تعامـــل درســـتی بـــا انجـــام 

ـــه  ـــت را ب ـــام مثب ـــد پی ـــس بای ـــن کنفران ـــۀ ای ـــد. نتیج ـــق آن دارن ـــرا و تطبی ـــون و اج قان

مـــردم منتقـــل کنـــد. بایـــد در روش و رفتـــار در برابـــر مـــردم و قانـــون، تغییـــر مثبـــت 

بیاوریـــم.

ـــده  ـــل حـــل ناشـــده مان ـــه از ســـالهای قب ـــواالن ک شـــکی نیســـت مشـــکل معاشـــات څارن

ـــا  ـــۀ م ـــفانه در جامع ـــا متأس ـــت؛ ام ـــرار گرف ـــیدگی ق ـــورد رس ـــروز م ـــه ام ـــود، الحمدالل ب

ــا در ایـــن زمینـــه بـــدون  ــا اکنـــون څارنـــواالن تهدیـــد بـــه مـــرگ مـــی شـــوند. مـ تـ

درنظرداشـــت و مالحظـــات سیاســـی صادقانـــه از څارنـــواالن حامیـــت مـــی کنیـــم. 

بایـــد بـــه کشـــورهای دیـــد کـــه رؤســـای جمهـــور آن هـــا بـــه فیصلـــۀ ســـرته محکمـــه 

ـــد و  ـــه تعه ـــد. از روز اول ک ـــی گزارن ـــرتام م ـــود اح ـــی خ ـــای قضایی-عدل ـــتگاه ه و  دس

ـــد.  ـــن دارن ـــردم را  در ذه ـــه م ـــت ب ـــر خدم ـــد، فک ـــی کنن ـــاد م ـــوگند ی س

ایـــن رســـم و رواج کـــه اگـــر کســـی »بـــه خاطـــر تعلـــق سیاســـی خـــود« فکـــر کنـــد 

ـــد  ـــد. نبای ـــه یاب ـــد خامت ـــد، بای ـــدا کن ـــت پی ـــم آن مصونی ـــا و حک ـــد از قض ـــی توان ـــه م ک

هیچـــگاه هیـــچ بخـــش مـــا زیـــر شـــعاع تفرقـــه، تبعیـــض و معامـــالت سیاســـی قـــرار 

ـــود.  ـــی ش ـــاده م ـــردم اع ـــامد م ـــه اعت ـــت ک ـــن جاس ـــرد. ای گی

ــد،  ــرار دارنـ ــی قـ ــا و څارنوالـ ــه در رأس قضـ ــخاصی کـ ــپارم اشـ ــی سـ ــد مـ ــن تعهـ مـ

ـــد.  ـــه فســـاد منـــی زنن ـــد و هرگـــز دســـت ب ـــه انجـــام مـــی دهن ـــش را صادقان ـــۀ خوی وظیف

اگر قضیه چیزی دیگر باشـــد:

هرچـــه بگنـــدد منکـــش مـــی زنند         وای از آن روزکه بگندد منک

ــی  ــر مـ ــا تغییـ ــه آن هـ ــه بـ ــان را در رابطـ ــدگاه و رفتارمـ ــم دیـ ــورت ماهـ ــن صـ در ایـ

دهیـــم. در مســـألۀ مبـــارزه بـــا خشـــونت علیـــه زنـــان نقـــش علـــامی کـــرام اساســـی 

اســـت تـــا بیـــن افـــراد جامعـــه ذهنیـــت ســـازی کننـــد. 

یـــک شـــخص  هـــر  عـــزت  بـــه  احـــرتام  دارنـــد؛  عـــزت  هـــا  انســـان  متـــام 



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 8

 حکم الهی اســـت و کســـی حق ندارد به عزت کســـی تجاوز کند.

دوبـــاره اطمینـــان مـــی دهـــم کـــه بـــدون مالحظـــۀ سیاســـی در حامیـــت از تطبیـــق 

ـــت  ـــا صداق ـــان را ب ـــف ت ـــم وظای ـــام ه ـــت. ش ـــم داش ـــرار خواه ـــرار دارم و ق ـــون ق قان

ــید؛ کار  ــد نرتسـ ــید؛ از تهدیـ ــته باشـ ــد)ج( داشـ ــه خداونـ ــوکل بـ ــد و تـ ــام بدهیـ انجـ

خـــود را صادقانـــه انجـــام بدهیـــد تـــا خداونـــد و مـــردم خوشـــنود باشـــند. 

در اخیـــر از ادارۀ لـــوی څارنوالـــی بـــرای برگـــزاری ایـــن کنفرانـــس تشـــکر کـــرده و 

بـــرای همـــه آرزوی یـــک کنفرانـــس موفـــق را مـــی مـــی کنـــم.
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منت سخرنانی قضاوت پوه سید یوسف حلیم رییس 

سرته محکمه و قاضی القضات افغانستان

جاللتآمبان محرتم و حارضان گرامی، السالم علیکم و رحمة الله و برکاته!

بحـــث کنفرانـــس امـــروزی کـــه روی مبـــارزه بـــا فســـاد اداری و خشـــونت در برابـــر زن 

ــازی فعالیـــت  ــادل تجـــارب و هامهنـــگ سـ ــز اســـت، زمینـــۀ خوبـــی، بـــرای تبـ متمرکـ

نهادهـــای ذیربـــط مـــی باشـــد.

فســـاد اداری روبنایـــی اســـت کـــه مـــدرن تریـــن نظـــام هـــای سیاســـی جهـــان نیـــز از 

ـــه  ـــا توجـــه ب ـــی ب ـــۀ جهان ـــوان جـــزو جامع ـــه عن ـــده و افغانســـتان، ب آســـیب آن در امـــان منان

ـــر  ـــش از ه ـــر، بی ـــۀ اخی ـــه ده ـــی س ـــادی و اجتامع ـــی اقتص ـــق سیاس ـــای عمی ـــران ه بح

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــده متأث ـــن پدی ـــر از ای ـــور دیگ کش

عوامـــل فســـاد اداری در نظـــام حکومتـــداری افغانســـتان، اســـتوار بـــر ابعـــاد داخلـــی و 

خارجـــی اســـت. 
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در رابطـــه بـــه ارزیابـــی عوامـــل داخلـــی، مـــی تـــوان گفـــت کـــه منشـــأ  فســـاد اداری، 

تنهـــا در شـــخصیت ضعیـــف برخـــی از کارکنـــان، اعـــم از قضـــات و منســـوبان 

ــه  ــی کـ ــژه آنهایـ ــاوی به ویـ ــاب دعـ ــی از اصحـ ــه برخـ ــوده؛ بلکـ ــه نبـ اداری نهفتـ

ــی  ــتی و مافیایـ ــلحانه، باندیسـ ــای مسـ ــاق، اختـــالس، رسقـــت هـ ــم قاچـ در جرایـ

دخیـــل انـــد؛ نیـــز دســـت شـــان بـــه فســـاد آلـــوده اســـت. بـــرای رهایـــی و گریـــز 

شـــان از پنجـــۀ قانـــون بـــه انـــواع وســـایل ممکـــن از قبیـــل رشـــوه، تهدیـــد بـــه 

ــا ایـــن وضعیـــت  ــوند.  بـ ــر متوســـل مـــی شـ ــایل دیگـ ــا وسـ ــاف و یـ قتـــل، اختطـ

بـــرای مبـــارزه بـــا ایـــن پدیـــده، همـــکاری دوامـــدار مـــردم و اداره هـــای مختلـــف 

دولتـــی، رضوری مـــی باشـــد.

ســـرته محکمـــۀ جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، بـــه منظـــور اتخـــاذ تدابیـــر 

پیشـــگیرانه در صفـــوف قـــوۀ قضایـــی، قبـــل از همـــه، تقویـــت ادارۀ مراقبـــت 

قضایـــی را در اولویـــت قـــرار داده و بـــا تـــالش و فعالیـــت قانومننـــد ایـــن اداره، 

در راســـتایی مبـــارزه بـــا فســـاد اداری، در یـــک و نیـــم ســـال گذشـــته، 114 تـــن 

ــوب  ــر منسـ ــخاص غیـ ــی اشـ ــرر و متباقـ ــن محـ ــی،  27 تـ ــن قاضـ 8 تـ ــمول  مشـ

ــه  ــته بـ ــراد وابسـ ــع، افـ ــن کاران، وکالی مدافـ ــون کمیشـ ــی؛ چـ ــوۀ قضایـ ــه قـ بـ

راهنامهـــای معامـــالت و غیـــره، دســـتگیر و دوســـیه هـــای آنـــان بـــه شـــکل 

ــت.  ــده اسـ ــی شـ ــب عدلـ ــی تعقیـ قانونـ

بـــر اســـاس گـــزارش ایـــن اداره در ســـال 1394 و شـــش مـــاه اول ســـال جـــاری 

خورشـــیدی، بـــاالی 122 تـــن مشـــمول 110 تـــن قاضـــی و 12 تـــن محـــرر، 

ــده اســـت.  ــرا شـ ــازات تأدیبـــی اجـ مجـ

در راســـتای تقویـــت تدابیـــر بـــه خاطـــر مبـــارزه بـــا فســـاد اداری، از 85 رهنـــامی 

ــم  ــن کاران در محاکـ ــن از کمیشـ ــده و از ورود 65 تـ ــه شـ ــد گرفتـ ــالت تعهـ معامـ

جلوگیـــری شـــده اســـت. همچنـــان بـــه منظـــور تنظیـــم نحـــوۀ تعامـــل رهنامهـــای 

ــه  ــون رهنـــامی معامـــالت_ کـ ــادۀ 19 قانـ ــم مـ ــرای حکـ ــق اجـ معامـــالت و تطبیـ

ــا را بـــه محاکـــم و آمریـــت هـــای وثایـــق ممنـــوع قـــرار داده_ از همـــه  ورود آنهـ

رهنامهـــا تعهـــد گرفتـــه شـــده اســـت تـــا هـــرگاه وکالـــت خـــط رســـمی در دســـت 

نداشـــته باشـــند، بـــه خاطـــر طـــی مراحـــل اســـناد وارد محاکـــم نشـــوند. در ایـــن 

زمینـــه در نامـــۀ رســـمی بـــه وزارت محـــرتم عدلیـــه نیـــز نگاشـــته شـــده اســـت تـــا 

بـــه خاطـــر تطبیـــق قانـــون رهنامهـــا، توســـط دفاتـــر رهنامهـــای معامـــالت اقـــدام 

مناینـــد. 

همزمـــان بـــا ایـــن، رهـــری ســـرته محکمـــه، بـــا ارایـــۀ رهنمـــود هـــای جـــدی در 
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ســـاحات ایجـــاد کمیســـیون هـــای رســـیدگی بـــه شـــکایات اصحـــاب دعـــاوی در 

ســـطح محاکـــم اســـتیناف، ترسیـــع رونـــد رســـیدگی بـــه قضایـــا، پابنـــدی قضـــات 

و منســـوبان اداری بـــه وظایـــف و عرضـــۀ شـــفاف و ســـامل خدمـــات بـــه مـــردم، 

جلســـات علنـــی و قضایـــی به خاطـــر بازتـــاب  شـــفافیت کاری، اجـــرای مطالبـــات 

ـــی  ـــم و هامهنگ ـــاد تفاه ـــی، ایج ـــای قانون ـــت ه ـــدود صالحی ـــرض در ح ـــاب ع اصح

ـــری،  ـــزارش گی ـــی و گ ـــزارش ده ـــتم گ ـــی، سیس ـــی و قضای ـــای عدل ـــا نهاده ـــرت ب به

ـــراآت  ـــی اج ـــی و کیف ـــش کم ـــره افزای ـــاوی و باآلخ ـــاب دع ـــا اصح ـــوب ب ـــل مطل تعام

ــی  ــز عدلـ ــابه در مرکـ ــم مشـ ــاد اداری و محاکـ ــتیناف فسـ ــی و اسـ ــم ابتدایـ محاکـ

ــور را در  ــم کشـ ــاد اداری، محاکـ ــنگین فسـ ــم سـ ــه جرایـ ــیدگی بـ ــی؛ رسـ و قضایـ

مســـیر درســـت و قانومننـــد رهنامیـــی منـــوده اســـت.

بـــا آن چـــه گفتـــه شـــد، دیـــدگاه ســـرته محکمـــه در رابطـــه بـــه مبـــارزه بـــا فســـاد 

اداری، کامـــال واضـــح و روشـــن اســـت. بدیـــن معنـــی کـــه مبـــارزه بـــا فســـاد در 

قـــوۀ قضایـــی، در اولویـــت کاری قـــرار دارد؛ چنانچـــه در ســـطح ســـرته محکمـــه 

ــاد اداری«  ــم فسـ ــه جرایـ ــیدگی بـ ــوان رسـ ــام »دیـ ــه نـ ــی بـ ــوان خاصـ ــز، دیـ نیـ

ــق  ــا تطبیـ ــی دولـــت و بـ ــای عمومـ ــا رعایـــت پالیســـی هـ ــده اســـت. بـ ــاد شـ ایجـ

ــاد  ــد فسـ ــا رونـ ــده تـ ــعی شـ ــکان، سـ ــد امـ ــر، تاحـ ــای موثـ ــه هـ ــر و برنامـ تدابیـ

متوقـــف و اداره در مســـیر شـــفاف و قانومننـــد قـــرار گیـــرد. تـــالش هـــا در ایـــن 

عرصـــه تاجـــای هـــم مثمـــر واقـــع شـــده اســـت.

ـــد  ـــی گیرن ـــرار م ـــونت ق ـــورد خش ـــوی م ـــه نح ـــه ب ـــی ک ـــوق زنان ـــظ حق ـــۀ حف در عرص

و دوســـیه هـــای آنـــان از مجـــرای اداره هـــای عدلـــی بـــه محاکـــم کشـــور مـــی 

رســـد؛ بایـــد گفـــت کـــه محاکـــم در رســـیدگی بـــه قضایـــای مربـــوط، قانـــون منـــع 

خشـــونت در برابـــر زن را بـــه صـــورت جـــدی مـــد نظـــر گرفتـــه و بـــا اســـتمداد از 

ســـایر قوانیـــن جزایـــی کشـــور در ایـــن عرصـــه، عمـــل کـــرده انـــد.

ـــام  ـــان در انتظ ـــش آن ـــامع و نق ـــان در اجت ـــت زن ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرته محکم س

امـــور خانـــواده و حامیتـــی کـــه احـــکام رشیعـــت اســـالم و قوانیـــن نافـــذۀ کشـــور 

ــاختار قـــوۀ قضایـــی تشـــکیالت  ــان بـــه عمـــل آورده اســـت، در سـ ــه آنـ نســـبت بـ

ــی  ــکیل اصالحـ ــه در تشـ ــت. چنانچـ ــرده اسـ ــاد کـ ــان ایجـ ــه آنـ ــی را بـ اختصاصـ

ـــیدگی  ـــی رس ـــۀ ابتدای ـــی، محکم ـــوه قضای ـــیدی ق ـــال 1395 خورش ـــدۀ س ـــور ش منظ

بـــه جرایـــم خشـــونت در برابـــر زن، دیـــوان هـــای اســـتینافی آن در ســـطح کابـــل 

ــه،  ــرته محکمـ ــطح سـ ــر زن در سـ ــونت در برابـ ــه خشـ ــیدگی بـ ــوان رسـ ــز دیـ و نیـ

ایجـــاد شـــده کـــه انتظـــام امـــور را رسعـــت بخشـــیده اســـت.
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حضار نهایت گرامی! 

ــا کار شــکنی  ــارزۀ مشــرتک ب ــود نظــام قضایــی کشــور و مب ــه خاطــر بهب ســرته محکمــه ب

هــا و ایجــاد هامهنگــی و تفاهــم الزم کاری میــان ارگان هــای عدلــی و قضایــی کشــور، 

کمیتــه هــای هامهنگــی ارگان هــای عدلــی و قضایــی را در مرکــز و والیــات ایجــاد کــرده 

اســت. ایــن کمیتــه هــا، ارگان هــای عدلــی و قضایــی را در راه رســیدن بــه اهــداف کاری 

شــان در چــوکات قانــون و در چهــار چــوب تفاهــم مشــرتک کمــک و یــاری مــی رســانند. 

ســرته محکمــه بدیــن بــاور اســت کــه نهادهــای عدلــی و قضایــی بایــد بــه مثابــۀ انجمــن 

واحــد عمــل کننــد. در ایــن صــورت کوچکرتیــن عارضــه هــم مــی توانــد بــه فعالیــت ایــن 

نهادهــا آســیب برســاند. چنــان کــه دولــت، پالیســی هــای عمومــی مبــارزه بــا فســاد اداری 

را در رسخــط وظایــف خویــش قــرار داده و نســبت بــه رســیدگی بــه قضایــای خشــونت در 

برابــر زن تعهداتــی دارد؛ نهادهــای عدلــی و قضایــی هــم مکلــف انــد تــا هریــک بــه ســهم 

ــای  ــدگاه ه ــوع، دی ــن دو موض ــه ای ــبت ب ــر نس ــک دیگ ــدی بای ــکاری ج ــان و در هم ش

واضــح و روشــن داشــته و همــکار همدیگــر باشــند. زیــرا تازمانــی کــه ارگان هــای کشــف 

ــد و  ــۀ مشــرتک در کشــف و تحقیــق یــک دوســیۀ جزایــی، توجــه نکنن ــه گون و تحقیــق ب

رهنمــود هــای قانونــی را مــد نظــر نگیرنــد، محکمــه منــی توانــد بــه اصــدار فیصلــه هــای 

ــکاری  ــد و در هم ــته ان ــم پیوس ــه ه ــر ب ــا، زنجی ــن نهاده ــذا ای ــد. ل ــادرت کن ــه مب عادالن

ــه  ــۀ اصــدار فیصل ــرده و زمین ــت ک ــق رعای ــۀ دقی ــه گون ــون را ب ــد قان ــی توانن بایکدیگــر م

هــای عادالنــه را میــرس کننــد.

در اخیــر بایــد گفــت کــه قانــون راهگشاســت. همــه باهــم بایــد در راســتای تطبیــق بــدون 

انحــراف تــالش کنیــم. چنانچــه تطبیــق قانــون، بــی عدالتــی را از میــان بــر داشــته و نویــد 

بخــش فضــای مطمیــن و عــاری از جــرم و فســاد مــی باشــد.

در اخیــر یــک بــار دیگــر از حســن حوصلــه منــدی شــام اظهــار تشــکر و امتنــان کــرده و از 

بــارگاه الهــی، موفقیــت عملــی تصامیــم ایــن کنفرانــس را خواهانــم.
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منت سخرنانی څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی 

څارنوال جمهوری اسالمی افغانستان

ــتان،  ــالمی افغانسـ ــوری اسـ ــس جمهـ ــی رییـ ــد ارشف غنـ ــرت محمـ ــان داکـ جاللتآمبـ

ــات،  ــی القضـ ــه و قاضـ ــرته محکمـ ــس سـ ــم رییـ ــف حلیـ ــد یوسـ ــوه محمـ ــاوت پـ قضـ

مولـــوی صاحـــب کشـــاف رییـــس شـــورای علـــامی کشـــور، داکـــرت ســـیام ســـمر 

رییـــس کمیســـیون مســـتقل حقـــوق بـــرش افغانســـتان، څارنـــواالن گرامـــی، اعضـــای 

ـــات،  ـــی و مطبوع ـــۀ مدن ـــتان از جامع ـــی، دوس ـــن امللل ـــکاران بی ـــک، هم ـــور دیپلوماتی ک

ــه و  ــت اللـ ــم و رحمـ ــالم علیکـ ــان، السـ ــام مهامنـ ــی و متـ ــوی څارنوالـ ــتیاالن لـ مرسـ

ــُه! برکاتـ

ـــت جمهـــوری  ـــغ و قاطـــع جاللتـــآمب رییـــس دول ـــی دری مـــی خواهـــم از حامیـــت هـــای ب

ـــار  ـــد، اظه ـــی باش ـــواالن م ـــس رسارسی څارن ـــان کنفران ـــه میزب ـــتان ک ـــالمی افغانس اس

ـــه   ـــن آن ک ـــواالن، ضم ـــان از څارن ـــۀ ایش ـــت قاطعان ـــن حامی ـــکری کنم.ای ـــپاس و تش س

ـــوده  ـــا ب ـــلکان م ـــم مس ـــک از ه ـــک ت ـــرای ت ـــرت ب ـــس بیش ـــه نف ـــامد ب ـــب و اعت ـــوت قل ق

بیـــان گـــر تعهـــد و ارادۀ قاطـــع ایشـــان بـــرای حاکمیـــت قانـــون، تطبیـــق عدالـــت، 

ـــد.  ـــی باش ـــز م ـــکنی نی ـــون ش ـــاد اداری و قان ـــر فس ـــارزه در براب مب

متأســـفانه ســـه یـــا چهـــار روز قبـــل، گزارشـــی بـــه نـــرش رســـید کـــه افغانســـتان ســـومین کشـــور 
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قانون شـــکن در جهان اســـت. 

ــت  ــود را ثابـ ــد و ارادۀ خـ ــاد، تعهـ ــر فسـ ــارزه در برابـ ــر مبـ ــه بـ ــور کـ ــامن طـ هـ

ســـاختیِم، ان شـــاء اللـــه هفتـــۀ آینـــده اولیـــن محکمـــۀ علنـــی، عادالنـــه و 

ــارزه  ــی مبـ ــی و قضایـ ــز عدلـ ــاد اداری در مرکـ ــنگین فسـ ــای سـ ــۀ قضایـ منصفانـ

ــود.  ــی شـ ــر مـ ــاد اداری دایـ ــنگین فسـ ــم سـ ــا جرایـ بـ

بـــرای مـــردم افغانســـتان اطمینـــان مـــی دهیـــم کـــه اولیـــن قضیـــه از خودمـــان 

اســـت؛ اولیـــن قضیـــه از څارنـــواالن عالـــی رتبـــه اســـت. مـــا ایـــن اطمینـــان را 

ـــاز  ـــود آغ ـــاد را اول از خ ـــه فس ـــارزه علی ـــه مب ـــم ک ـــی دهی ـــتان م ـــردم افغانس ـــه م ب

مـــی کنیـــم و آن هـــا اطمینـــان داشـــته باشـــند کـــه بـــا مبـــارزه در برابـــر قانـــون 

ــرون  ــت بیـ ــن حالـ ــان از ایـ ــور مـ ــا کشـ ــم تـ ــع داریـ ــت و ارادۀ قاطـ ــکنی، نیـ شـ

شـــود. 

ــه  ــی کـ ــتان و بزرگانـ ــالمی افغانسـ ــوری اسـ ــس جمهـ ــآمب رییـ ــازۀ جاللتـ ب اجـ

ــون  ــل قانـ ــی از عوامـ ــه یکـ ــم کـ ــد بگویـ ــد، بایـ ــت دارنـ ــل رشکـ ــن محفـ در ایـ

شـــکنی، متأســـفانه دســـت داشـــنت مامـــوران عالـــی رتبـــه و مقامـــات بـــه فســـاد 

مـــی باشـــد.

مـــن مـــی خواهـــم در همیـــن جـــا بـــه ســـمع مـــردم افغانســـتان برســـانم کـــه از 

ــانی  ــد، کسـ ــام منـ ــورت نظـ ــه صـ ــد، بـ ــه دارنـ ــواالن وظیفـ ــد، څارنـ ــه بعـ ــن بـ ایـ

کـــه در هـــر مرحلـــه مـــی خواهنـــد مداخلـــه و اعـــامل نفـــوذ کننـــد و عدالـــت را 

ـــا  ـــم ت ـــی داری ـــالم م ـــان را اع ـــهرت ش ـــام و ش ـــا ن ـــد؛ م ـــرف کنن ـــش منح از مجرای

دولـــت جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، ثابـــت ســـازد کـــه جلـــو قانـــون شـــکنی 

ـــت و  ـــن عدال ـــاد، تأمی ـــا فس ـــارزه ب ـــرد. در مب ـــی گی ـــکنی را م ـــون ش ـــران قان و بح

ـــد.  ـــرار دارن ـــرتاتیژی، ق ـــن اس ـــب ای ـــا در قل ـــواالن م ـــتان، څارن ـــون در افغانس قان

خوشـــبختانه امـــروز جاللتـــآمب رییـــس جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان و ســـایر 

مقامـــات، بـــرای اولیـــن بـــار در تاریـــخ افغانســـتان از آزادی نهادهـــای عدلـــی و 

قضایـــی، یـــاد کردنـــد و در عمـــل ثابـــت کردنـــد کـــه مداخلـــه منـــی کننـــد؛ بلکـــه 

ــی و  ــتگاه عدلـ ــتقالنۀ دسـ ــراآت مسـ ــتقاللیت و اجـ ــه از اسـ ــه و صادقانـ صمیامنـ

قضایـــی افغانســـتان، حامیـــت کردنـــد. 

مبـــارزه بـــا فســـاد را هـــامن گونـــه کـــه گفتیـــم، هـــم در بیـــرون و هـــم در 

ـــردم  ـــرای م ـــا ب ـــع م ـــام رسی ـــن پی ـــم. اولی ـــرده ای ـــاز ک ـــی، آغ ـــوی څارنوال ـــل ل داخ

افغانســـتان و بـــه ویـــژه څارنـــواالن مـــا همیـــن بـــوده اســـت کـــه پـــس از ایـــن، 

تحمـــل مـــا در برابـــر فســـاد، صفـــر اســـت و ایـــن را در عمـــل ثابـــت ســـاختیم 
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کـــه در برابـــر فســـاد مبـــارزه مـــی کنیـــم. 

ـــدای  ـــا در ابت ـــوز م ـــی هن ـــه؛ ول ـــورت گرفت ـــم ص ـــادی ه ـــای زی ـــا و کاره ـــالش ه ت

راه هســـتیم، مشـــکالت و چالـــش هـــا زیـــاد اســـت. انتظـــار و امیـــد مـــردم 

ـــت،  ـــدون عدال ـــه ب ـــری ک ـــه خاط ـــت. ب ـــاد اس ـــی زی ـــتگاه قضای ـــتان از دس افغانس

ـــد  ـــی یابن ـــت م ـــایش دس ـــاه و آس ـــه رف ـــه ب ـــد و ن ـــی کنن ـــدا م ـــه پی ـــه وظیف ـــردم ن م

و نـــه امنیـــت بـــر قـــرار مـــی شـــود. 

ــز  ــر چیـ ــای هـ ــاس و مبنـ ــدرن، اسـ ــن مـ ــی و قوانیـ ــادات قرآنـ ــاس ارشـ ــر اسـ بـ

ــت.  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــرت صـ ــای بیشـ ــه کارهـ ــن رابطـ ــه در ایـ ــت کـ ــت اسـ عدالـ

بایـــد بگویـــم کـــه در گذشـــته هـــا، بـــرای ظرفیـــت ســـازی در لـــوی څارنوالـــی و 

دیگـــر نهـــاد هـــا تـــالش هـــای صـــورت گرفتـــه اســـت و مـــا مـــی خواهیـــم ایـــن 

را بازنگـــری کنیـــم. 

ــرت   ــی بیشـ ــت؛ ولـ ــوب اسـ ــواالن کار خـ ــه څارنـ ــررات بـ ــن و مقـ ــوزش قوانیـ آمـ

از آن رضورت بـــه اجـــراات مســـؤوالنۀ څارنوالـــی رضورت داریـــم، مســـتقالنه 

بیندیشـــد و آزادانـــه تصمیـــم بگیـــرد. مـــا در ایـــن عرصـــه بـــه ظرفیـــت ســـازی و 

آمـــوزش رضورت داریـــم. 

ــا  ــتان بـ ــردم افغانسـ ــا مـ ــه بـ ــه چگونـ ــد کـ ــی گویـ ــا مـ ــه مـ ــی بـ ــالق قضایـ اخـ

حیثیـــت و کرامـــت برخـــورد کنیـــم. در اثنـــای تطبیـــق عدالـــت محافـــظ حقـــوق، 

خوبـــی  افغانســـتان خصوصیـــات  مـــردم  باشـــیم.  هـــا  آن  کرامـــت  و  حیثیـــت 

ــخصیت  ــد شـ ــی خواهنـ ــه مـ ــت کـ ــن اسـ ــات ایـ ــن خصوصیـ ــی از ایـ ــد؛ یکـ دارنـ

و کرامـــت شـــان مـــورد احـــرتام قـــرار گیـــرد. مـــا در لـــوی څارنوالـــی بـــه متـــام 

ــب  ــی مناسـ ــط پذیرایـ ــا و رشایـ ــه هـ ــه انتظارخانـ ــم کـ ــود گفتیـ ــای خـ ــش هـ بخـ

ــته  ــورد نیـــک داشـ ــا برخـ ــا آن هـ ــد و بـ ــه کننـــدگان فراهـــم کننـ را بـــرای مراجعـ

ــالمی  ــوری اسـ ــت جمهـ ــس دولـ ــآمب رییـ ــگاه، از جاللتـ ــن جایـ ــند. از همیـ باشـ

ـــتور  ـــن دس ـــور، همی ـــای کش ـــام اداره ه ـــه مت ـــه ب ـــم ک ـــی کن ـــا م ـــتان تقاض افغانس

ـــود در اداره  ـــرای کار خ ـــا اج ـــات را ب ـــن امکان ـــا ای ـــرا م ـــد؛ زی ـــادر کن ـــداً ص را اکی

هـــا و وزارت هـــا داریـــم و یـــک بخشـــی از ایـــن امکانـــات نیـــز بـــه پذیرایـــی و 

ــود. ــاص داده شـ ــدگان اختصـ ــه کننـ ــور مراجعـ ــه امـ ــیدگی بـ رسـ

مســـألۀ دیگـــری کـــه در مـــورد څارنـــواالن مـــی خواهـــم بیـــان کنـــم ایـــن اســـت 

کـــه تـــا حـــال، تنهـــا در برابـــر جـــرم مبـــارزه کـــرده و تحقیـــق انجـــام دادیـــم؛ 

ــه  ــرتم بـ ــواالن محـ ــق څارنـ ــان تحقیـ ــه در جریـ ــی کـ ــات و اطالعاتـ ــی معلومـ ولـ

دســـت مـــی آورنـــد، پالیســـی ســـازی عامـــه در افغانســـتان را کمـــک مـــی کنـــد. 
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پــس از ایــن، بــرای پیــدا کــردن عوامــل وقــوع جــرم، کاهــش و نگهداشــنت آن در یــک 

حــد قابــل تحمــل، بایــد پالیســی هــای دولتــی، ســاختار اســرتاتیژی و برنامــه هــا را از 

طریــق تحقیقــات علمــی مــورد بحــث قــرار داده و تدویــن کنیــم.

شــورای ملــی، دســتگاه هــای حکومتــی، نهــاد هــای مدنــی و رســانه هــا، مــی تواننــد از 

تجــارب، معلومــات، داشــته هــا و ظرفیــت هــای مــا، بــرای ایجــاد یــک سیســتم جنایــی 

کارآمــد کــه بتوانــد بــه صــورت مؤثــر بــا جــرم مبــارزه کــرده، هــر نــوع نظــم را تأمیــن کنــد، 

حقــوق و آزادی هــای مــردم افغانســتان را مــورد حامیــت قــرار بدهــد، اســتفاده کننــد.

 مســألۀ دیگــری کــه بــرای تأمیــن عدالــت مهــم و ارزنــده اســت، ایجــاد هامهنگــی بیــن 

نهــاد هــای عدلــی و قضایــی و ســایر نهــاد هــا مــی باشــد. 

ــه  ــت و همیش ــر، مثب ــتگاه مؤث ــک دس ــد ی ــی بتوان ــه څارنوال ــن ک ــرای ای ــه، ب ــد لل الحم

ــل ســرته محکمــه، وزارت  ــا ســایر نهــاد هــا مث ــه باشــد، ب ــا پیرامــون جامع در تعامــل ب

ــاد  ــایر نه ــش و س ــی تفتی ــاد اداری، ادارۀ عال ــا فس ــارزه ب ــی مب ــه، ادارۀ عال ــور داخل ام

ــد.   ــی کن ــا دوام م ــکاری ه ــن هم ــم و ای ــاد کردی ــی ایج ــکاری خوب ها،هم

ــا آن  ــی دعــوت کــرده و ب ــف را در جلســات شــورای عال ــا اقشــار و گــروه هــای مختل م

هــا نشســت هایــی داشــته ایــم و از ایشــان خواســته ایــم کــه صادقانــه و بــا رصاحــت، 

مشــکالتی کــه بــا دســتگاه عدلــی و قضایــی دارنــد، بــه خصــوص بــا څارنــواالن، بیــان 

کننــد تــا مــا بتوانیــم راه هــای حــل مؤثــری را بــرای آن پیــدا کنیــم. 

مــا هیــچ چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداریــم و در خدمــت گــزاری بــرای مــردم 

ــروه  ــا و گ ــاد ه ــتیم و از نه ــفاف هس ــر و ش ــتیم. انتقادپذی ــد هس ــز متعه ــتان نی افغانس

هــا مــی خواهیــم، هــر آن مشــکلی کــه در ادارۀ مــا مــی بیننــد یــا خودشــان دارنــد، بــه 

ــم. ــدا کنی ــم پی ــق و منظ ــل دقی ــرای آن راه ح ــا ب ــد ت ــان بگذارن ــا در می ــا م ــت ب رصاح

ــوان گــروه هــا و اقشــار  ــه عن ــان و اطفــال را ب از تعهــدات دیگــر مــا ایــن اســت کــه زن

آســیب پذیــر، بــه عدالــت برســانیم و مســؤولیت مــا اســت تاعدالــت را بــرای همــۀ مــردم 

افغانســتان ارایــه و حاکمیــت قانــون، حقــوق و آزادی هــای مــردم را رعایــت کنیــم. 

مــا طــرح هــای را آمــاده کردیــم تــا در ایــن راســتا کــه زنــان بــه عنــوان گــروه هــا و اقشــار 

آســیب پذیــر و اطفــال کــه قربانــی فســاد، قانــون شــکنی، زورگویــی و جرایــم هســتند، 

عملــی کنیــم. 

در اثــر مواظبــت دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان و حامیــت هــای شــان، مرســتیالی 

منــع خشــونت علیــه زنــان و رســیدگی بــه تخلفــات اطفــال و رعایــت حقــوق بــرش ایجــاد 

شــده کــه تحــت مرســتیالی پوهنمــل ملیحــه حســن کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت. 

هامهنگــی ایجــاد می کنیم، تا از این طریق دسرتســی به عدالت را تأمین کنیم. 



17چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان

ـــی  ـــت، توانای ـــت، ظرفی ـــه اهلی ـــی ک ـــارکت زنان ـــهم و مش ـــر س ـــه خاط ـــان ب ـــن زم در عی

و آمادگـــی خدمـــت در ایـــن ادارۀ را دارنـــد نیـــز برنامـــۀ جـــدی روی دســـت گرفتـــه 

شـــده و مـــا توانســـته ایـــم در هشـــت مـــاه، ســـهم زنـــان را از ســـه فیصـــد بـــا توجـــه 

بـــا ظرفیـــت مســـلکی، توانایـــی و ســـوابق تحصیلـــی و تجـــارب شـــان، بـــه پانـــزده 

ـــالمی  ـــوری اس ـــت جمه ـــه دول ـــدۀ توج ـــان دهن ـــن نش ـــوع ای ـــانیم. در مجم ـــد برس فیص

افغانســـتان اســـت. لـــوی څارنوالـــی مـــی خواهـــد از ایـــن طریـــق اصـــل منایندگـــی 

زنـــان را در اداره و ســـهم شـــان را در آن تأمیـــن کنـــد. 

معیارهـــای اصلـــی کار مـــا قاطعیـــت، تعهـــد، رسعـــت و شـــفافیت اســـت. برخـــالف 

گذشـــته هـــا، مـــا فعـــالً بـــرای رســـیدگی و تعییـــن رسنوشـــت قضایـــای متهـــامن و 

مظنونـــان، مـــدت معیـــن قانونـــی را مراعـــات مـــی کنیـــم تـــا بـــا رسعـــت و قاطعیـــت 

بـــه قضایـــا رســـیدگی شـــود. زمانـــی کـــه مـــردم افغانســـتان از وقـــوع فســـاد، قانـــون 

ـــون  ـــه قان ـــن ک ـــدت معی ـــامن م ـــد در ه ـــد؛ بای ـــی کنن ـــل م ـــی حاص ـــرم آگاه ـــکنی و ج ش

ـــی  ـــی و قضای ـــه دســـتگاه عدل ـــد ک ـــر شـــوند و بدانن ـــا خ ـــج آن ب ـــرده، از نتای پیشـــبینی ک

بـــا اقتـــدار، قاطعانه،آزادانـــه و قانونـــی، بـــر خـــورد مـــی کنـــد. 

ــردم، از  ــای مـ ــوق و آزادی هـ ــت از حقـ ــون حامیـ ــت قانـ ــت و حاکمیـ ــن عدالـ تأمیـ

ـــون اساســـی  ـــد از قان ـــا بای ـــا، م ـــه قضای ـــان رســـیدگی ب ـــف دیگـــر ماســـت. در جری وظای

ــدات  ــور، تعهـ ــذۀ کشـ ــن نافـ ــایر قوانیـ ــتان و سـ ــالمی افغانسـ ــوری اسـ ــت جمهـ دولـ

حقـــوق بـــرشی افغانســـتان را بـــه منظـــور حفـــظ حیثیـــت، عـــزت، حقـــوق، آزادی و 

کرامـــت مـــردم افغانســـتان رعایـــت کنیـــم. 

ــرده  ــن کـ ــی را تعییـ ــق څارنوالـ ــب و دقیـ ــگاه مناسـ ــتان جایـ ــی افغانسـ ــون اساسـ قانـ

اســـت. تحقیـــق جرایـــم و اقامـــۀ دعـــوی در پیشـــگاه محکمـــه، بـــا ایـــن کـــه جـــزء 

قـــوۀ اجراییـــه اســـت؛ ولـــی در اجـــراآت خـــود مســـتقل اســـت. 

مـــا تعهـــد مـــی ســـپاریم و از همـــکاران خـــود هـــم مـــی خواهیـــم از ایـــن اســـتقالل 

ـــت  ـــت، امان ـــا باصداق ـــا قضای ـــت_ ب ـــا داده اس ـــه م ـــی ب ـــون اساس ـــه قان ـــگاه _ک و جای

داری، شـــفافیت و انصـــاف برخـــورد کنیـــم. 

ـــالمی  ـــوری اس ـــت جمه ـــر دول ـــد دیگ ـــای آزاد، تعه ـــانه ه ـــت از رس ـــان و حامی آزادی بی

ــم.  ــظ کنیـ ــدات را حفـ ــن تعهـ ــه همیـ ــتیم کـ ــد هسـ ــا متعهـ ــت و مـ ــتان اسـ افغانسـ

موجودیـــت رســـانه هـــای آزاد، آزادی بیـــان و حامیـــت از آن، مـــی توانـــد کنـــرتول و 

ـــق انجـــام بدهـــد.  ـــه صـــورت دقی ـــف خـــود را ب ـــت وظای ـــه دول ـــد ک نظـــارت را ایجـــاد کن

ـــم  ـــی دهی ـــام م ـــق انج ـــورت دقی ـــه ص ـــود را ب ـــای خ ـــؤولیت ه ـــا و مس ـــت ه ـــا مکلفی م

تـــا مبـــارزۀ موثـــر، در برابـــر قانـــون شـــکنی و فســـاد صـــورت بگیـــرد و در عیـــن زمـــان 
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طــوری کــه مــا مســووالنه بــودن را تشــویق مــی کنیــم؛ بایــد مســووالنه نیــز پیــش برویــم، 

نــه تنهــا ما؛بلکــه ســایر نهادهــا، گــروه هایــی کــه بــرای مــردم افغانســتان خدمــت گــزار 

انــد.

 مســألۀ مهــم دیگــر ایــن اســت کــه قانــون جــزا و پروســیجرهای جزایــی، نبایــد مانــع رشــد 

ــن  ــذاری، تأمی ــه گ ــویق رسمای ــت، تش ــن عدال ــه تأمی ــوند؛ بلک ــتان ش ــادی افغانس اقتص

ــادی  ــد اقتص ــث رش ــتان باع ــوادۀ آن در افغانس ــذار و خان ــه گ ــت رسمای ــت و مصونی امنی

ــی و شــگوفایی  ــچ اعــامر، آبادان ــاال عــرض شــد، هی ــواردی کــه در ب ــر م شــود. عــالوه ب

صــورت منــی گیــرد؛ مگــر از طریــق عدالــت. مــا بایــد زمینــه هایــی را مســاعد بســازیم کــه 

رسمایــه گــذاران، ســکتور خصوصــی هــر آن کســی کــه کار و بــار مــی کنــد؛ خــود را امــن 

و مصــون، احســاس کنــد. بــرای مصونیــت رسمایــه گــذار و خانــواده اش، یــک کمیتــه را 

ــوع الخروجــی هــا و توقیــف هــای  ــد کــه متــام مــوارد ممن موظــف ســاختیم تابررســی کن

ــه بعــد، غیــر رضوری اســت و لــوی  ــود_از ایــن ب خودرسانه_کــه در گذشــته قابــل اجــرا ب

څارنوالــی انجــام منــی دهــد. 

مــا بــرای مــردم افغانســتان، بــه خصــوص بــه کســانی کــه رسمایــه گــذاری آن هــا بــا عــث 

رشــد اقتصــاد، شــگوفایی، کاریابــی، مبــارزه بــا فقــر مــی شــود؛ اطمینــان مــی دهیــم کــه از 

طریــق مبــارزه بــا فســاد و تأمیــن حاکمیــت قانــون، ایــن تجربــه را نیــز داریــم کــه بــا مبــارزۀ 

پیگیــر در برابــر  ایــن پدیــده، عوایــد دولــت را بایــد بــاال بریــم. مــا عوایــد و کارایــی بخــش 

ــان را مــی دهیــم کــه از رسمایــه و از رسمایــه  ــاال مــی بریــم و ایــن اطمین خصوصــی را ب

گــذار و همچنــان از حقــوق و آزادی هــای  مــردم افغانســتان دفــاع مــی کنیــم. 

در عیــن زمــان از همــکاری هــای جامعــۀ بیــن املللــی تشــکر مــی کنیــم. تأمیــن عدالــت 

ــدون عدالــت امنیــت در افغانســتان، آمدنــی  در افغانســتان ماموریــت مشــرتک اســت و ب

ــارزۀ مؤثــر منی توانیــم. ــا جرایــم ســازمان یافتــه و تروریــزم، مب نیســت. بــدون عدالــت، ب

ــا انصــاف،   بــه مخالفیــن دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان وعــده مــی دهیــم کــه ب

قاطعیــت و رعایــت حقــوق بــرشی رفتــار مــی کنیــم و از طریــق عدالــت و انصــاف، کوشــش 

ــی  ــی و ب ــر سیاس ــورت غی ــه ص ــود. ب ــن ش ــور تأمی ــت در کش ــح و امنی ــه صل ــم ک می کنی

ــا را  ــول و ارزش ه ــن اص ــه ای ــتان ک ــمنان افغانس ــالف دش ــر خ ــم. ب ــل کنی ــه عم طرفان

رعایــت منــی کننــد. 

ــا  ــه قانــون و مقــررات، حتــامً در برخــورد ب ــد ب ــوان یــک دولــت مســوول و پایبن ــه عن مــا ب

جرایــم تروریســتی انصــاف، حــق، عدالــت، قانونیــت و مصونیــت از شــکنجه را رعایــت مــی 

کنیــم و تحقیقــات بایــد منصفانــه و عادالنــه باشــد. 

در اخیــر مــی خواهــم بــه مــردم افغانســتان اطمینــان بدهــم کــه فرهنــگ جدیــد څارنوالــی، 
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ــت،  ــث عطوف ــه حی ــا ب ــان م ــن« اســت. دل مهرب ــان و دســتان آهنی ــگ »دل مهرب فرهن

قانونیــت، شــفافیت، امانــت داری، صداقــت، رعایــت حقــوق و آزادی هــای مــردم 

افغانســتان و تأمیــن انصــاف اســت و دســتان آهنیــن و فوالدیــن مــا ایــن اســت کــه هیــچ 

ــد.  ــون فــرار کن ــد از چنــگ قان مجــرم منــی توان

ــی تفــاوت  ــون شــکنی، ب ــر هیــچ قان ــۀ وجــدان عمومــی جامعــه در براب ــه مثاب ــی ب څارنوال

نخواهــد بــود. چنــان کــه وجــدان فــرد در برابــر بی قانونــی هــا عکــس العمــل نشــان مــی 

دهــد، څارنــوال نیــز عیــن نقــش را در جامعــه افغانســتان و در هــر جامعــۀ دیگــر دارد. مــا 

در برابــر جــرم، مظلومیــت مــردم، قربانــی هــای جرایــم و تروریــزم و قانــون شــکنی حســاس 

ــی  ــان م ــا اطمین ــد؛ م ــی کن ــل م ــرد عم ــک ف ــود ی ــدان در وج ــه وج ــوری ک ــتیم. ط هس

دهیــم، تــالش و کوشــش مــی کنیــم تــا ایــن جایــگاه وجــدان عمومــی بــودن را در عمــل 

ثابــت ســازیم. 

در اخیــر مراتــب احــرتام خــود را بــه خانــواده هــای محــرتم  شــهدا تقدیــم کــرده و از بــارگاه 

خداونــد بــرای تــک تــک  از شــهدا، بهشــت بریــن آرزو مــی کنیــم.
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د افغانستان د علامو د شورا رییس 

مولوي قیام الدین کشاف د وینا منت

وال یجرمنکم شنان قوم علی اال تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوی

ــوال  ــوی څارنـ ــرتم لـ ــآمب محـ ــب، جاللتـ ــات صاحـ ــايض القضـ ــرتم قـ ــآمب محـ جاللتـ

صاحـــب، د مرشانـــو جرګـــې رییـــس صاحـــب، محرتمـــو څارنواالنـــو او پـــه تـــاالر کـــې 

حـــارضو ډېـــرو قدرمنـــو خوینـــدو او وروڼـــو، الســـالم علیکـــم ورحمـــة اللـــه و برکاتـــه!

ـــې  ـــه دي، چ ـــه څ ـــی، دا هغ ـــر رسه راغل ـــکاري تفک ـــوه ابت ـــه ی ـــب ل ـــوال صاح ـــوی څارن ل

ـــه مرکـــز  ـــدر وړ دي. پ ـــې چـــې تـــررسه کـــړي، د ق ـــا وه او کـــوم اقدامـــات ی ـــره اړتی ـــه ډې ورت

او والیتونـــو کـــې د ســـرتې محکمـــې اصالحـــات د ســـتایلو وړ دي، ځکـــه چـــې عـــديل 

ـــاره  ـــت لپ ـــان د برشی ـــس او د جه ـــوازې د دې ول ـــې ی ـــت ک ـــه حقیق ـــې پ ـــي څانګ او قضای

ـــی  ـــه تعال ـــه الرحمـــن ســـوره کـــې الل ـــو د نظـــام د پایښـــت وســـیله ده. پ ـــه، بلکـــې د کاینات ن

فرمایـــي: لـــه اســـامن نـــه تـــر ځمکـــې بیـــا تـــر تـــرازو پـــورې دا کاینـــات د عـــدل او انصـــاف 

ـــه والړ، دا  ـــه منځ ـــدل ل ـــې ع ـــه ک ـــه ځمک ـــې پ ـــه چ ـــړيل دي او کل ـــورې ت ـــرارۍ پ ـــه برق پ

ـــه يش. ـــډوډ ب ـــه وي، ګ ـــه ن ـــام ب نظ

ـــر  ـــل د ښـــځو پ ـــارزه او ب ـــه اداري فســـاد رسه مب ـــو ل ـــه دوه دي: ی ـــي کنفرانـــس عنوانون د ننن

وړانـــدې د تاوتریخـــوايل د مخنیـــوي مســـئله ده.
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اللـــه تعالـــی فرمایـــي: تاســـو پـــه خپـــل منـــځ کـــې د یـــو او بـــل مـــال پـــه ناحقـــه مـــه 

ـــو رسه تاســـو د خلکـــو  ـــه ورکول ـــه مـــه ورکـــوئ. د رشـــوت پ ـــو ت ـــه حاکامن خـــورئ او دا مالون

ـــه ظلـــم رسه خـــورئ. تاســـو پـــه دې پوهېـــږئ، چـــې دا کار روا نـــه، ظلـــم او  شـــتمني پ

ـــي: ـــم فرمای ـــران کري ـــه اړه ق ـــاد پ ـــايل فس ـــاروا دی. د م ن

ـــو  ـــې د تاس ـــر دا چ ـــورئ، مګ ـــه خ ـــه م ـــه ناحق ـــه پ ـــل مالون ـــوه او ب ـــو د ی ـــو تاس اې مومنان

ـــه  ـــاره ن ـــه اش ـــوت ت ـــوازې رش ـــه ی ـــه ده، دلت ـــره عام ـــوداګري وي. دا خ ـــت روا س ـــه رضای پ

ـــول  ـــول ټ ـــب پټ ـــال عی ـــل م ـــی د خپ ـــامر او حت ـــب، ق ـــود، غص ـــال، س ـــې غ ـــوې، بلک ده ش

پکـــې شـــامل دي او اللـــه )ج( فرمايـــي، چـــې دا ټـــول پـــه ناحقـــه دي، مګـــر دا چـــې د 

ـــه  ـــه ن ـــې ځای ـــه ب ـــه هکل ـــوداګریو پ ـــو س ـــوداګري وي. د تابع ـــه س ـــت پاک ـــه رضای ـــو پ تاس

ـــتيني  ـــي: رښ ـــر )ص( فرماي ـــړم. پيغم ـــاد ک ـــه ی ـــو ت ـــث تاس ـــه )ص( حدی ـــول الل ـــې د رس ده، چ

ـــری وي. دا  ـــهیدانو ملګ ـــو او ش ـــه ورځ د پيغمران ـــت پ ـــه د قیام ـــوداگر ب ـــت دار س او امان

ـــو! ـــام دی وروڼ ـــوی مق ـــره ل څوم

ـــو  ـــه وړل ـــه منځ ـــو د ل ـــري، د دې ناخوال ـــتون ل ـــې ش ـــې دا ناخوال ـــه ک ـــه ټولن ـــن پ ـــې ن دا چ

ـــه ظـــامل  ـــه ل ـــو تـــه پـــکار ده، داســـې عمـــل وکـــړي، چـــې ن ـــاره عـــديل او قضایـــي ارګانون لپ

ـــه یـــې واســـطه ومنـــي. هغـــه څـــه تـــررسه  ـــه یـــې لحـــاظ وســـايت او ن رسه مرســـته وکـــړي، ن

ـــون د  ـــو قان ـــايس او د محکم ـــوږ اس ـــيل. زم ـــې راغ ـــون ک ـــوږ قان ـــرآن او زم ـــې ق ـــړي، چ ک

ـــو  ـــه وي، ن ـــه داســـې ن ـــه زغـــرده دا کار وکـــړئ. ک ـــر بنســـټ جـــوړ دی او تاســـو پ اســـالم پ

ـــه  ـــۍ وه، پ ـــه ارشايف کورن ـــوه ښـــځه، چـــې د مکـــې ل ـــوم. ی ـــه بیان ـــوه واقع ـــه ی ـــا تاســـو ت بی

ـــه )ص(  ـــه ســـفارش رســـول الل ـــو پ ـــو خلک ـــد د هغ ـــن زی ـــه شـــوه، حـــرت اســـامه ب غـــال تورن

ـــره  ـــږ مـــروت وررسه وکـــړې، ډې ـــه )ص(! کـــه ل ـــل، چـــې اې رســـول الل ـــې وی ـــه راغـــی او وی ت

ـــه  ـــه )ص( پ ـــول الل ـــدو رسه د رس ـــه اورې ـــرې پ ـــځه ده. د دې خ ـــوم ښ ـــزز ق ـــه او د مع رشیف

ـــه  ـــور فاطم ـــد ل ـــه د محم ـــورم ک ـــم خ ـــل: قس ـــې وی ـــو او وی ـــدا ش ـــوروالی پی ـــې س ـــو ک اننګ

ـــوم.  ـــرې ک ـــې الس پ ـــه ی ـــړي، زه ب ـــال وک ـــم غ ه

ـــدې کـــوي، وررسه د  ـــې وړان ـــه ی ـــازار ت ـــدوي او ب ـــو شـــی تولی ـــۍ چـــې ی ـــو! هـــره کمپن وروڼ

ـــه  ـــه خـــر ورکـــوي، چـــې دا شـــی ب ـــاره کارکوونکـــي ت ـــوه کتابچـــه ږدي، د دې لپ الرښـــود ی

ـــه الرښـــوونې رسه ســـم کاروې. د دې کتابچـــې ل

پـــام وکـــړئ وروڼـــو! ټـــول عاملـــان یاســـتئ، انســـان د اللـــه )ج( مخلـــوق دی او انســـان 

ـــوونې  ـــې الرښ ـــه ب ـــه څنګ ـــرتاع ب ـــدای اخ ـــوق او د خ ـــو دا مخل ـــړی دی؛ ن ـــدا ک ـــه )ج( پی الل

ـــه  پرېـــږدي. قـــرآن کریـــم یـــې د دې لپـــاره رالېږلـــی چـــې کـــه انســـان پـــه دې نـــړۍ کـــې ل

ـــوړ  ـــې ارام وي، روغ او ج ـــه ی ـــد ب ـــامل وي، ژون ـــه س ـــړي، دی ب ـــد وک ـــام رسه ژون دې رهن

بـــه وي او کلـــه چـــې انســـان لـــه دې الرښـــود نـــه رسغړونـــه وکـــړي، هـــالک کېـــږي.
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 مخلـــوق د خـــدای، عقـــل د بـــل چـــا، دا کېـــدای يش؟ ذهـــن یـــې منـــي؟ پیـــدا کـــول 

ـــې  ـــه چ ـــاد ډولون ـــايل فس ـــول د اداري او م ـــي. دا ټ ـــیطان من ـــون د ش ـــوي او قان ـــدای ک خ

مـــا یـــې لنډیـــز وړانـــدې کـــړ، د خـــدای لـــه قانـــون نـــه رسغړونـــه ده. یـــا ایهـــا النـــاس 

التقـــو ربکـــم الـــذی خلقکـــم مـــن النفـــس واحـــدة و خلـــق منهـــا زوجهـــا وبـــث منهـــام 

رجـــاال کثیـــرا ونســـاء واتقواللـــه الـــذی تســـاءلون بـــه واالرحـــام ان اللـــه کان علیکـــم 

رقیبـــا. نســـاء ســـوره، اول آیـــت.

ـــې وي،  ـــون ک ـــل قان ـــه ب ـــه، پ ـــه پرت ـــون ن ـــوي قان ـــږل ش ـــه )ج( د رالې ـــد د الل ـــې ژون ـــه چ کل

ـــالق، د  ـــکاح، ط ـــې د ن ـــورتونو ک ـــاء س ـــره او نس ـــه بق ـــتونزو ډک وي. پ ـــه س ـــه ل ـــا ب خامخ

ـــوي  ـــه ش ـــل بحثون ـــه اړه اوږده او مفص ـــد پ ـــډ ژون ـــد د ګ ـــې او خاون ـــې او د مېرمن اوالد تربی

ـــدې  ـــرې وربان ـــه خ ـــه او فصلون ـــې بابون ـــه دي چ ـــو څ ـــه دي، ن ـــه ن ـــرش حقون دي. دا د ب

ـــي،  ـــړي او ودې وای ـــه ک ـــه پورت ـــته ده، دا دې چیغ ـــه ناس ـــمر دلت ـــیام س ـــوا س ـــوي. بلخ ک

چـــې بربـــاد شـــو. خـــو زه وایـــم نـــه، حقـــوق نـــه دي بربـــاد شـــوي، د ښـــځې حقـــوق 

ـــه ده، چـــې ښـــځه  ـــا ن ـــه دې مان ـــن ورکـــړي او دا پ هامغـــه حقـــوق دي، چـــې د اســـالم دی

دې بوجـــۍ پـــر شـــا کـــړي او کـــور تـــه دې ډوډۍ راوړي. دا مانـــا نـــه چـــې ښـــځه دې 

د آهنګـــر څټـــک ووهـــي او کـــور تـــه دې ډوډۍ راوړي، ځکـــه دا د دوی لـــه شـــان رسه 

ـــد وکـــړئ  ـــد ژون ـــه نېـــک چلن ـــه ښـــځو رسه پ ـــه خـــره دا چـــې،  تاســـو ل ـــه ده او بل مناســـبه ن

ـــړوئ.  ـــه رب ـــځې م او ښ

اللـــه تعالـــی فرمایـــي: تاســـو تـــه دا نـــه ده روا چـــې ښـــځه پـــه زور رسه پـــه میـــراث یوســـئ، 

ـــه، بلکـــې انســـان دی. ښـــځه  ـــال ن ـــئ، ښـــځه د ترکـــې م ـــال وګڼ ـــې ښـــځه د ترکـــې م یعن

ـــدا  ـــه پی ـــځې ن ـــوې ښ ـــر او ی ـــوه ن ـــه ی ـــت ل ـــه برشی ـــري، ځک ـــام ل ـــوړ مق ـــې ل ـــالم ک ـــه اس پ

شـــوی دی. 

ـــدا  ـــه پی ـــالم( ن ـــه س ـــس آدم )علی ـــو نف ـــه ی ـــې ل ـــو ی ـــې تاس ـــږئ، چ ـــه ووېرې ـــدای ن ـــه خ ـــه هغ ل

ـــدا  ـــوړه پی ـــه ج ـــدې د هغ ـــه وړان ـــانانو ن ـــو انس ـــه ټول ـــه، ل ـــس ن ـــه دې نف ـــې ل ـــا ی ـــړئ، بی ک

ـــام شـــو،  ـــو خـــو دا مق ـــدا کـــړل. ی ـــه او ښـــځينه پي ـــر نارین ـــې ډې ـــه ی ـــه دې دواړو ن کـــړه او ل

بـــل وایـــي چـــې پـــه معـــارشه کـــې ښـــه وررسه وکـــړه. دا هـــم فرمایـــي: کـــه ښـــځه لټـــه وي 

ـــې  ـــه ی ـــوزه او غوږون ـــه مـــه وهـــئ، پ ـــو هغ ـــه يش کـــوالی، ن ـــه خـــرې ن ـــه پســـته ژب ـــا پ او ی

ـــې دا  ـــل ی ـــره ده، دلی ـــاروا خ ـــې او ن ـــه وتل ـــت ن ـــرشي کرام ـــه دا د ب ـــوئ، ځک ـــرې ک ـــه پ م

ـــه  ـــر ځل ـــا هـــم صـــر وکـــړه، ځکـــه ډې ـــو بی ـــې، ن ـــده ګڼل ـــره ب ـــه )ج( ډې دی، چـــې دا چـــاره الل

ـــی  ـــر اېښ ـــوی خی ـــر ل ـــې ډې ـــه ک ـــه هغ ـــه پ ـــه )ج( ب ـــو الل ـــئ، خ ـــد ګڼ ـــی ب ـــو ش ـــې ی ـــه تاس ب

ـــتې وي.  ـــې نغښ ـــه پک ـــېګڼې ب ـــرې ښ وي او ډې

ـــر  ـــه ن ـــړي، ک ـــل وک ـــک عم ـــې نې ـــن چ ـــر موم ـــي: ه ـــې فرمای ـــوره ک ـــل س ـــه نح ـــه )ج( پ الل
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ـــات  ـــه ښـــه مکاف ـــه اخـــرت کـــې ب ـــه برخـــه کـــړو او پ ـــه ورپ ـــد ب وي او کـــه ښـــځه نېـــک ژون

ـــوازې  ـــه موجـــود دي، ی ـــر آیتون ـــه دې اړه ډې ـــو څـــه دي؟ پ ـــه دي، ن ورکـــړو. دا مســـاوات ن

ـــوم.  ـــاره ک ـــوه اش ـــه ی ـــت ت ـــد حقیق د ژون

مـــور او پـــالر ډېـــر ځلـــه د خپلـــې لـــور لپـــاره د یـــوه ســـړي مـــال، جایـــداد، شـــان او شـــوکت 

ـــرې  ـــې د معت ـــاوې ی ـــې ن ـــوي، چ ـــښ ک ـــالر کوښ ـــور او پ ـــک م ـــرتگې وي او د هل ـــه س ت

ـــه دې مانـــا چـــې د بـــل لـــور بـــه صالحـــه وي او مقابـــل  ـــۍ پ کورنـــۍ وي. معتـــره کورن

ـــه وي،  ـــالف ب ـــه خ ـــه )ج( د الرې پ ـــه وي، د الل ـــې دین ـــه رشايب او ب ـــس ب ـــه دار ک رسمای

ـــه ورکـــوي. تاســـې  ـــه ت ـــه هغ ـــور ب ـــه ل ـــی وي او خپل ـــې نیول ـــه ســـرتګو ک ـــار پ ـــه ه خـــو ده ب

ـــه وي؟  ـــه څ ـــه ب ـــې د دې پایل ـــړئ، چ ـــر وک فک

ـــا دا  ـــوي. ی ـــرې ک ـــه پ ـــم ب ـــوي او ظل ـــرې ک ـــوزه پ ـــې پ ـــه ورځ ی ـــي، بل ـــې وه ـــه ی ـــر ب آخ

ـــې رسه  ـــارک ک ـــوه پ ـــه ی ـــالف پ ـــو خ ـــو او روایات ـــالمي ضوابط ـــه د اس ـــځه او نارین ـــې ښ چ

ـــالق  ـــه ط ـــل ن ـــو ب ـــه ی ـــې ل ـــارک ک ـــه پ ـــه هامغ ـــه پ ـــه هفت ـــړي او بل ـــکاح وک ـــوړ يش او ن ج

ـــيل. واخ

ـــو  ـــد م ـــوئ، ژون ـــه ک ـــې م ـــو پېښ ـــې د غربیان ـــتان ک ـــه افغانس ـــدو! پ ـــو او خوین ـــو وروڼ ګران

ـــت دی.  ـــکلی نعم ـــې ښ ـــالم ک ـــه اس ـــد دی، پ ـــکلی ژون ـــې ښ ـــالم ک ـــه اس ـــږي. پ ـــاه کې تب

ـــه  ـــه )ص( ل ـــول الل ـــوئ. د رس ـــه ک ـــو دا کار م ـــو، ن ـــلامنان ی ـــول مس ـــوږ ټ ـــې م ـــه چ الحمدلل

ـــږي:  ـــکاح کې ـــه ن ـــاره پ ـــورو شـــیانو لپ ـــوه ښـــځه د څل ـــم، چـــې ی ـــره وای ـــه دوم ـــث ن ـــو حدی ی

ـــوک  ـــه څ ـــږده، هغ ـــه پرې ـــور خویون ـــې دا ن ـــي چ ـــو فرمای ـــن. خ ـــامل او دی ـــب، ج ـــال، نس م

ـــون  ـــوږ قان ـــه. زم ـــه ګرځ ـــې م ـــامل پس ـــال او ج ـــه م ـــداره وي، پ ـــې دین ـــړه چ ـــاب ک انتخ

ـــي. ـــې دین ـــه ب ـــويل، ن ـــوره ب ـــداري غ ـــالم او دین اس

ـــوال  ـــوی څارن ـــآمب ل ـــات او فضیلت ـــايض القض ـــآمب ق ـــوم. فضیلت ـــرې راټول ـــې خ زه خپل

ـــو د پايښـــت  ـــر څـــو عـــدل، چـــې د کاینات ـــق ورکـــړي ت ـــه )ج( توفی ـــه دې الل صاحـــب دواړو ت

ســـبب کېـــږي، رعایـــت يش. لـــه هېچـــا ونـــه وېرېـــږي، د هېچـــا واســـطه ونـــه منـــي او 

ـــژين. ـــق وپې ـــوازې ح ی

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمین
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منت سخرنانی داکرت سیام سمر رییس کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانستان

بـــه نام خداونـــد آزادی و برابری!

ــه  بـ ــام  ــۀ شـ ــح همـ ــان، صبـ ــا و آقایـ ــم هـ ــی، خانـ ــکاران گرامـ ــازۀ همـ ــا اجـ بـ

خیـــر. امیـــدوارم روز خوشـــی پیـــش رو داشـــته باشـــید.

بـــه روح شـــهدای مـــردم افغانســـتان، شـــهدای بخـــش  نخســـت از همـــه، درود 

نظامـــی و افـــراد ملکـــی کـــه هـــر روز در افغانســـتان جـــان خـــود را از دســـت 

مـــی دهنـــد. بـــرای شـــهدای مـــا بهشـــت بریـــن و بـــرای زخمـــی هـــا، شـــفای 

ــا   ــا تقریبـ 38 یـ ــونت، در  ــفانه خشـ ــم. متأسـ ــال خواهانـ ــد متعـ ــل از خداونـ عاجـ

بـــه یـــک امـــر طبیعـــی در افغانســـتان تبدیـــل شـــده اســـت.  40ســـال گذشـــته، 

هـــروز مـــی بینیـــم کـــه همـــه برخوردهـــا خشـــونت آمیزاســـت؛ چـــه در خانـــواده 

افغانســـتان  در  متأســـفانه خشـــونت  هـــا.  خانـــواده  از  بیـــرون  در  چـــه  هـــا، 

ــود را  ــرسان خـ ــا پـ ــی هـ ــه برخـ ــده کـ ــل شـ ــادی تبدیـ ــر عـ ــه امـ بـ ــدی  ــه حـ بـ

ــیر را  ــان لقـــب شـ آنـ ــه  بـ ــتایند و  ــان مـــی سـ ــز شـ ــونت آمیـ ــرای اعـــامل خشـ بـ

بـــه هیـــچ قانـــون پابنـــد نیســـت. وظیفـــه  مـــی دهنـــد. شـــیری کـــه در جنـــگل 

اش زدن، کنـــدن و دریـــدن اســـت. برعکـــس بـــه دخـــرتان خـــود همیشـــه 
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آبـــرو و  آنـــان را، حفـــظ  محدودیـــت هـــا وضـــع مـــی کننـــد و خامـــوش مانـــدن 

عـــزت شـــان مـــی داننـــد. 

خشـــونت از خانـــواده هـــا رشوع مـــی شـــود. چنانچـــه داکـــرت صاحـــب عبداللـــه 

ــه  ــاهدیم کـ ــه روزه شـ ــادی را همـ ــایل عـ ــیار مسـ ــد، بسـ ــث کردنـ ــورد بحـ در مـ

ـــرتان  ـــرای دخ ب ـــزل،  ـــرار از من ـــال ف ـــرد. مث ـــی گی ـــود م ـــه خ ب ـــونت را  ـــگ خش رن

بـــرای پـــرسان جـــرم نیســـت. دخـــرتان بخاطـــر ایـــن کار، زندانـــی مـــی  جـــرم و 

شـــوند؛ امـــا بـــرای پـــرسان چنیـــن نیســـت. مـــا بایـــد در ایـــن مـــورد تغییـــرات 

الزم را آن گونـــه کـــه قوانیـــن افغانســـتان ایجـــاب مـــی کنـــد بیاوریـــم.

هامنطـــور کـــه گفتـــم و مـــا در افغانســـتان شـــاهدیم، خشـــونت در خانـــواده 

بـــا دخـــرتان اقـــارب  هـــا وجـــود دارد. مثـــال مقایســـه منـــودن دخـــرتان خـــود 

ــت.  ــونت اسـ ــی از خشـ ــز نوعـ ــر نیـ دیگـ

بـــا شـــوهرش داشـــته  هلـــری کلینـــنت بـــه خاطـــر مشـــکلی کـــه در گذشـــته هـــا 

اســـت، محکـــوم شـــد. همیـــن گونـــه رییـــس شـــورای امنیـــت، یـــک مـــرد 

بـــه یـــک مـــرد رای مـــی دهـــد.  بـــاز هـــم  اســـت و 

خشـــونت تنهـــا در افغانســـتان وجـــود نـــدارد؛ بلکـــه پدیـــدۀ جهـــان شـــمول 

ـــت.  ـــر نیس ـــکان پذی ـــت ام ـــی برشی ـــۀ زندگ ـــدون زن ادام ـــه ب ـــی ک ـــت. در حال اس

در افغانســـتان متاســـفانه زورگویـــی مرجـــح اســـت. مثـــالً در همســـایگی کشـــور 

بـــه دلیـــل اقتصـــاد ضعیـــف،  مـــا، در هندوســـتان و پاکســـتان مـــی بینیـــم کـــه 

بـــه گونـــه یـــی رنـــج  فامیـــل هـــا از داشـــنت دخـــرت و تهیـــه جهیـــز عروســـی او 

بـــه ازدواج  مـــی برنـــد. زیـــرا تـــوان تهیـــۀ آن را ندارنـــد و اکـــراً کســـی حـــارض 

منـــی شـــود. برعکـــس، در افغانســـتان مـــردان بایـــد جهیـــز را تهیـــه کننـــد کـــه 

بـــه امتعـــه مـــی شـــوند. در هـــر صـــورت، زنـــان تبدیـــل  

عوامـــل بروز خشـــونت 

ـــی فزیکی: توانای

ـــت. ایـــن  ـــث خشـــونت مـــی شـــود، توانایـــی فزیکـــی اس ـــه باع اولیـــن عاملـــی ک

ـــی  ـــد. من ـــی ده ـــری م ـــاس برت ـــردان احس ـــرای م ب ـــود  ـــه خ ب ـــود  ـــی خ زور و توانای

ـــازیم.  ــدود بس ــی، محـ ـــوۀ فزیکـ ـــه ق ب ــامع را  ـــواده و اجتـ ن ـــط خا ـــوان رواب ت

ایـــن عمـــل خـــود، خشـــونت زاســـت. مـــی بینیـــم کســـانی کـــه ســـواد دارنـــد، 

خصوصـــاً ســـواد اســـالمی درســـت دارنـــد، کمـــرت خشـــونت مـــی کننـــد. 

ـــه  ـــا تفنگچ ی ـــگ  ـــم، تفن ـــی خری ـــود م ـــرسان خ ـــه پ ب ـــه  ـــازی ک ب ـــۀ  ـــن تحف ـــا اولی م

اســـت کـــه ایـــن خـــود ســـبب ایجـــاد انگیـــزۀ خشـــونت در ذهـــن کـــودکان مـــا مـــی شـــود.
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 اقتصاد:

مســألۀ دوم جنبــۀ اقتصــادی اســت. در افغانســتان و بســیاری از کشــورها، متأســفانه مــرد 

در بیــرون کار مــی کنــد و زن مجبــور اســت تــا زود تــر از خــواب برخیــزد و بــرای شــوهرش 

صبحانــه آمــاده کنــد. باقــی روز نیــز ســایر کارهــای خانــه را انجــام دهــد. زنانــی هــم کــه 

معــاش دارنــد، وابســته بــه شــوهران شــان انــد و حتــا اگــر بخواهنــد نــزد داکــرت برونــد، بایــد 

ــه خدمــات صحــی ســبب خشــونت مــی  ــد. عــدم دسرتســی ب از شــوهر خــود اجــازه بگیرن

شــود. وابســتگی زن بــه مــرد، مســألۀ دیگــری اســت کــه در افغانســتان مــروج بــوده کــه 

نتیجــۀ هــامن فقــر اقتصــادی مــی باشــد. 

اگــر زن بــه ایــن دلیــل نــزد پولیــس شــکایت کنــد، پولیــس اورا توهیــن منــوده و حــرف وی 

را گــوش منــی کنــد. 

از این رو ما نیاز به پولیس زن داریم که زنان را حامیت کند. 

ــۀ  ــی رود و ازخان ــفید)عروس( م ــاس س ــا لب ــدر ب ــۀ پ ــه زن از خان ــوع ک ــن موض ــنت ای گف

ــد.  ــی ده ــارز م ــط را تب ــدگاه غل ــگ دی ــد؛ ی ــفید)کفن( برآی ــاس س ــا لب ــوهر ب ش

عدم دسرتسی به عدالت:

ــان از حقــوق شــان آگاهــی  ــه عدالــت اســت. زن ــان ب موضــوع دیگــر، عــدم دسرتســی زن

ندارنــد و بایــد آگاه شــوند. مثــالً زمانــی کــه یــک زن در خانــۀ شــوهر مــورد لــت کــوب قــرار 

مــی گیــرد، بــه خانــۀ پــدر خــود مــی رود؛ پــدر عــذر منــوده بــا موســفیدان وی را بــه خانــۀ 

شــوهرش مــی فرســتد. 

هــر کــه خشــونت منــود، شــکم دریــد، رسبریــد؛ معــزز مــی شــود. بایــد در امــری توجــه 

کنیــد کــه بتوانیــم خشــونت را در کشــور از میــان برداریــم. مــا بایــد دســت بــه دســت هــم 

ــم.  ــم و افغانســتان را از ایــن وضعیــت نجــات بدهی بدهی

بایــد تــالش صــورت بگیــرد تــا مــا واقعــاً عادالنــه برخــورد کنیــم و بایــد روحیــۀ همــکاری در 

بیــن مردمــان مــا جــدی تــر باشــد.

همکاری پولیس و مردم:

مســألۀ دیگــر، همــکاری پولیــس و مــردم اســت. در صورتــی کــه پولیــس همــکاری نکنــد، 

ــون  ــاک شــود و قان ــی پ ــدر کــه څارنوال ــرد. هــر ق ــش ب ــد کاری را پی ــوال منــی توان څارن

حاکمیــت پیــدا کنــد تــا زمانــی کــه پولیــس همــکاری نکنــد، تــوان موفــق شــد. چــرا کــه 

پولیــس بــا څارنــوال، یــک زنجیــر محکــم اســت.

بــه هــر انــدازه کــه سیســتم عدلــی و قضایــی پــاک شــود، بــه هــامن میــزان اعتــامد مــردم 

نســبت بــه حکومــت زیــاد مــی شــود. مــردم احســاس رضایــت مــی کنــد و ایــن همــه در 

آوردن صلــح در کشــور کمــک مــی کنــد.



27چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان

 اشــخاصی کــه متهــم بــه فســاد اداری هســتند، بایــد از اداره هــا دور شــوند. هــر کســی کــه 

در مقابــل خشــونت و فســاد خامــوش مــی مانــد، رشیــک  جــرم و فســاد شــمرده می شــود.

خواهران عزیز! 

ــی  ــاال م ــام ب ــت ش ــه ظرفی ــدازه ک ــر ان ــه ه ــد. ب ــد بری ــش را بلن ــت خوی ــد ظرفی ــام بای ش

رود، دانــش حقوقــی شــام نیــز بــاال مــی رود. کوشــش کنیــد کــه اعتــامد بــه نفــس داشــته 

باشــید. وقتــی دانــش حقوقــی داشــته باشــید، اعتــامد بــه نفــس هــم خواهیــد داشــت و در 

نهایــت مــی توانیــد آزادانــه تصمیــم بگیریــد.

تشکر از توجه همۀ شام 
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منت سخرنانی تورن جرنال تاج محمد جاهد وزیر 

امور داخلۀ افغانستان

ـــالمی  ـــوری اس ـــس جمه ـــی ریی ـــد ارشف غن ـــرت محم ـــرتم  داک ـــآمب مح ـــازۀ جاللت ـــا اج ب

ـــی،   ـــدت مل ـــت وح ـــی  حکوم ـــس اجرای ـــه ریی ـــه عبدالل ـــرت عبدالل ـــرتم داک ـــتان، مح افغانس

محـــرتم عبدالـــروف ابراهیمـــی رییـــس ولســـی جرگـــه، محـــرتم څارنپـــوه محمـــد فریـــد 

ــه،  ــرتم جلسـ ــارضان محـ ــی و حـ ــی وخارجـ ــان داخلـ ــوال، مهامنـ ــوی څارنـ ــدی لـ حمیـ

الســـالم علیکـــم و رحمـــت اللـــه و برکاتـــه!

ـــای کاری  ـــتقامت ه ـــا و اس ـــدگاه ه ـــا، دی ـــه ه ـــه برنام ـــه ب ـــا در رابط ـــم ت ـــی خواه ـــازه م اج

ـــت  ـــدی را خدم ـــب چن ـــاد اداری، مطال ـــم فس ـــا جرای ـــارزه ب ـــر مب ـــه در ام ـــور داخل وزارت ام

ـــم. ـــراز منای ـــرتم اب ـــار مح حض

ـــون،  ـــدۀ قان ـــذ کنن ـــروی تنفی ـــت، نی ـــی دول ـــوۀ اجرای ـــزء ق ـــث ج ـــه حی ـــه ب ـــور داخل وزارت ام

ـــن  ـــق قوانی ـــش را طب ـــای خوی ـــت ه ـــف و مکلفی ـــه، وظای ـــم عام ـــن و نظ ـــدۀ ام ـــن کنن تامی

ـــد. ـــی کن ـــا م ـــور ایف ـــذ کش ناف

وزارت امـــور داخلـــه در رشایـــط و فضـــای ایجـــاد شـــدۀ ملـــی و بیـــن املللـــی،  برنامـــه و 

ـــم  ـــر تنظی ـــۀ زی ـــه گون ـــم ســـنگین، ب ـــا جرای ـــارزه ب ـــه و مب ـــر مجادل ـــش را در ام ـــدگاه خوی دی

ـــت:  ـــرده اس ک
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ـــا فســـاد اداری در ریاســـت  ـــارزه ب بـــر اســـاس امـــر وزیـــر امـــور داخلـــه، کمیســـیون هـــای مب

ـــارزه  ـــی مب ـــرتول داخل ـــی کن ـــت. پالیس ـــده اس ـــاد ش ـــات ایج ـــز و والی ـــات مرک ـــا و قطع ه

ـــام وزارت، عمـــالً  ـــس از بازنگـــری و منظـــوری مق ـــی آن، پ ـــالن تطبیق ـــا فســـاد اداری و پ ب

ـــون  ـــذ قان ـــابدهی و تنفی ـــفافیت، حس ـــای ش ـــه ه ـــت. کمیت ـــه اس ـــرار گرفت ـــق ق ـــورد تطبی م

ـــات  ـــۀ والی ـــای امنی ـــی ه ـــا و قوماندان ـــای زون ه ـــی ه ـــری قوماندان ـــطح ره ـــالً در س عم

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــق ق ـــورد تطبی ـــاد و م ایج

ســـمینارهای آموزشـــی بـــه خاطـــر ترشیـــح و توضیـــح پالیســـی کنـــرتول امـــور داخلـــی و 

طرزالعمـــل کمیتـــه هـــای شـــفافیت، حســـابدهی وتنفیـــذ قانـــون در ســـطح زون هـــای 

ـــت. ـــده اس ـــزار ش ـــور، برگ ـــات کش ـــه والی ـــای امنی ـــی ه ـــی از قوماندان ـــی و بعض ـــاحه ی س

در راســـتای شناســـایی محـــالت آســـیب پذیـــر، ســـاده ســـازی برنامـــه هـــای کاری اداره 

ـــد: اداره هـــای  ـــد، مانن ـــا شـــهروندان کشـــور رابطـــۀ کاری دارن ـــس کـــه بیشـــرت ب هـــای پولی

ترافیـــک، پاســـپورت، امـــور مالـــی  و لوژســـتیکی؛ اجـــراآت الزم انجـــام شـــده اســـت. 

ـــفی  ـــای کش ـــن اداره ه ـــاعی بی ـــک مس ـــاد ترشی ـــور و ایج ـــرت ام ـــجام بیش ـــور انس ـــه منظ ب

ـــه امضـــاء  ـــی،  تفاهـــم نامـــۀ همـــکاری ب ـــوی څارنوال ـــام محـــرتم ل ـــه و مق وزارت امـــور داخل

ـــت.  ـــیده اس رس

اطالعـــات رســـیده از طریـــق مرکـــز اطالعاتـــی 119 پولیـــس، توســـط ریاســـت محـــرتم 

تفتیـــش وزارت امـــور داخلـــه، مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه کـــه در جلوگیـــری از جرایـــم 

فســـاد اداری ممـــد واقـــع مـــی گـــردد. 

ـــا  ـــارزه ب ـــی، مب ـــف فعل ـــا عـــالوه از وظای ـــم ســـنگین در نظـــر دارد ت ـــا جرای ـــارزه ب ریاســـت مب

ـــه گســـرتش دهـــد.  ـــه ســـطح منطق ـــه لحـــاظ تشـــکیالتی، ب فســـاد اداری را ب

برخـــی از اشـــخاص مفســـد و فرصـــت طلـــب، درســـالیان گذشـــته، مقـــدار هنگفـــت پـــول را 

ـــارج  ـــه خ ـــف ب ـــکال مختل ـــه اش ـــول را ب ـــن پ ـــت آورده و ای ـــه دس ـــرشوع ب ـــر م ـــه از راه غی ک

ـــس  ـــی پولی ـــرتم قانون ـــع مح ـــا مراج ـــم ب ـــکاری و تفاه ـــد؛ در هم ـــال داده ان ـــور انتق از کش

ـــن  ـــن بی ـــت قوانی ـــا رعای ـــه، ب ـــور خارج ـــکاری وزارت ام ـــه، هم ـــور داخل ـــول وزارت ام انرتپ

املللـــی و توافقـــات بیـــن الـــدول، زمینـــه و بازگشـــت قانونـــی رسمایـــه و عامـــالن آن را 

ـــم.  ـــم منایی فراه

ـــا فســـاد اداری اجـــرای  ـــارزه ب ـــه  منظـــور ارتقـــای ظرفیـــت کاری پرســـونل _کـــه در امـــر مب ب

و ظیفـــه مـــی دارند_برنامـــه هـــای کوتـــاه مـــدت، میـــان مـــدت و طویـــل املـــدت را در تفاهـــم 

ـــلوب و  ـــی، اس ـــراآت جزای ـــی، اج ـــرم شناس ـــای ج ـــه ه ـــی،  در زمین ـــن امللل ـــکاران بی ـــا هم ب

ـــه شـــده اســـت.   ـــارص روی دســـت گرفت ـــوژی مع تکتیـــک جـــرم، تکنال
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ــتخبارات  ــش اسـ ــا بخـ ــه بـ ــور داخلـ ــاد اداری وزارت امـ ــا فسـ ــارزه بـ ــش مبـ بخـ

FIO( »د افغانســـتان بانـــک« تفاهـــم و همـــکاری خـــوب دارنـــد کـــه در  بانکـــی )

بســـا مـــوارد مبـــارزه بـــا فســـاد اداری، ممـــد واقـــع مـــی گـــردد. 

وزارت امـــور داخلـــه در نظـــر دارد تـــا از پـــالن گـــذاری در مبـــارزه علیـــه فســـاد 

اســـتفاده مؤثـــر منایـــد.

اصالحات

برابـــر  در  مبـــارزه  قضایـــی  و  عدلـــی  مرکـــز  ایجـــاد  بـــدو  از  بختانـــه  خـــوش 

فســـاد اداری، اکنـــون یـــک ریشـــۀ مســـتحکم و همـــکاری و هامهنگـــی بـــه 

منظـــور کشـــف جرایـــم ســـنگین در عرصـــه مبـــارزه بـــا فســـاد اداری بـــه وجـــود 

ــا جرایـــم ســـنگین، توانســـته عـــدۀ از  ــارزه بـ آمـــده اســـت. در نتیجـــه، ادارۀ مبـ

ــا  ــل بـ ــاد بالفعـ ــرم و فسـ ــکاب جـ ــن ارتـ ــت را در حیـ ــه دولـ ــد پایـ ــخاص بلنـ اشـ

ـــن  ـــپارد. در ای ـــون بس ـــۀ قان ـــه پنچ ـــتگیر و ب ـــر دس ـــکار ناپذی ـــواهد ان ـــدارک و ش م

ــه ریـــزی مســـلکی مبتنـــی  ــا بـــاالی اصالحـــات و برنامـ ــز عمـــدۀ مـ ــتا مترکـ راسـ

ــا در حـــدود صالحیـــت هـــای حقوقـــی و قانونـــی مـــی باشـــد.  بـــر کشـــف قضایـ

ــع؛ ادارۀ  ــه موقـ ــر و بـ ــامل، موثـ ــراآت سـ ــوۀ اجـ ــاالی نحـ ــا بـ ــدۀ مـ ــز عمـ مترکـ

مبـــارزه بـــا جرایـــم ســـنگین پولیـــس اســـت کـــه هـــدف غایـــی و ســـرتاتیژیک آن 

ــد. ــی باشـ ــور مـ ــوب در کشـ ــن اداره خـ ــت تضمیـ در نهایـ

 چنانچـــه جاللتـــآمب رییـــس جمهـــوری دولـــت افغانســـتان، در جلســـۀ شـــورای 

عالـــی مبـــارزه بـــا فســـاد اداری در مرکـــز عدلـــی و قضایـــی در خصـــوص مبـــارزۀ 

جـــدی بـــا فســـاد اداری، مســـؤوالن مرکـــز عدلـــی و قضایـــی را چنیـــن مخاطـــب 

قـــرار داد: »شـــام بـــه یـــک مرحلـــۀ مبـــارزۀ قانونـــی مواجـــه هســـتید.«

در چنیـــن یـــک موقعیـــت تشـــکیالتی کـــه در ســـطح دولتـــی چندیـــن ارگان 

مـــروف مبـــارزه بـــا فســـاد اداری هســـتند؛ قبـــل از همـــه بـــه مثابـــۀ یـــک امـــر 

اجتنـــاب ناپذیـــر بســـیار بهینـــه و بـــه جاســـت تـــا یـــک دســـتور کارکـــرد وظیفـــه 

ـــی  ـــون اساس 134 قان ـــادۀ  ـــرا م ـــردد.  زی ـــن گ ـــن اداره تدوی ـــر کار ای ـــه خاط ـــی ب ی

در کل وظایـــف کشـــف را بـــه عهـــدۀ پولیـــس گذاشـــته اســـت و در ســـطوح 

ــراآت جزایـــی،  ــون اجـ ــزا و قانـ ــادی و ارگانیـــک قانـــون جـ تحتانـــی قوانیـــن عـ

ـــت.  ـــوده اس ـــی من ـــش بین ـــش پی ـــهم خوی ـــه س ـــک ب ـــر ی ـــوارد رضوری را ه ـــایر م س

امـــا بـــا توجـــه بـــه خصلـــت مزمـــن و فراگیـــر فســـاد اداری کـــه متاســـفانه ماننـــد 

ــرم  ــگاه جـ ــده و از نـ ــی شـ ــطوح دولتـ ــه سـ ــر کلیـ ــن گیـ ــاری دامـ ــت سـ یـــک آفـ
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انـــگاری پیچیدگـــی هـــای را بـــه وجـــود آورده اســـت؛ طـــوری کـــه در بســـیاری 

از مـــوارد تداخـــل وظایـــف را در خـــالی تشـــخیص مـــوارد جرمـــی وبالتکلیفـــی 

وظایـــف قـــرار داده اســـت. 

ـــی  ـــای اختصاص ـــت ه ـــه صالحی ـــت ک ـــن اس ـــون ای ـــت قان ـــات حاکمی ـــی از ایجاب یک

بایـــد مبنـــای قانونـــی داشـــته باشـــد.  ارگان هـــای کشـــف و تنفیـــذ قانـــون 

 1395 /4 /10 ــخ 53 تاریـ ــامره  ــان شـ ــدور فرمـ ــا صـ ــه بـ ــن معضلـ ــبختانه ایـ خوشـ

مقـــام عالـــی ریاســـت جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، حـــل شـــده و بـــه حیـــث 

ـــد. ـــی باش ـــه م ـــف محول ـــم وظای ـــتای تنظی ـــوب در راس ـــرد خ ـــتور و کارک ـــک دس ی

 نکتـــۀ دیگـــر مـــورد توجـــه ایـــن اداره، رعایـــت حقـــوق بـــرش و حقـــوق اساســـی 

اشـــخاص منـــدرج در قانـــون اساســـی کشـــور، قوانیـــن نافـــذ، بـــه خصـــوص 

رعایـــت دقیـــق مندرجـــات قانـــون اجـــراآت جزایـــی واصـــل حاکمیـــت قانـــون در 

کلیـــه مراحـــل کشـــف قضایاســـت. بـــه همیـــن لحـــاظ ریاســـت محـــرتم مبـــارزه 

بـــا جرایـــم ســـنگین، کلیـــه مـــوارد کشـــفی جرایـــم و دســـتگیری مظنونـــان را بـــا 

مســـتند ســـازی کـــه قوانیـــن پیـــش بینـــی و تجویـــز منـــوده انجـــام داده اســـت 

و بـــه منظـــور پیگـــرد عدلـــی و قضایـــی بـــه څارنوالـــی هـــای محـــرتم احالـــه مـــی 

منایـــد. 

ــظ  ــونت، حفـ ــا،  خشـ ــت هـ ــتفاده از صالحیـ ــوء اسـ ــری از سـ ــور جلوگیـ ــه منظـ بـ

حقـــوق اشـــخاص و رعایـــت دقیـــق قوانیـــن در اجـــراآت روزمـــرۀ رهـــری اداره، 

مکانیـــزم هـــای نظارتـــی و کنرتولـــی بـــه وجـــود آمـــده اســـت. ریاســـت مبـــارزۀ 

بـــا جرایـــم ســـنگین بـــه یـــاری خداونـــد متعـــال و حامیـــت مقامـــات عالـــی بـــه 

ــته  ــتان، توانسـ ــالمی افغانسـ ــور اسـ ــآمب رییـــس جمهـ ــوص شـــخص جاللتـ خصـ

ــش  ــل کاهـ ــه حداقـ ــش بـ ــراآت خویـ ــد اجـ ــدان را در رونـ ــۀ زورمنـ ــت مداخلـ اسـ

بدهـــد.

برنامـــه ریـــزی و پالن هـــای عملی 

قابـــل تذکـــر اســـت کـــه بـــا رعایـــت مـــادۀ نهـــم فرمـــان مذکـــور، ریاســـت 

مبـــارزه بـــا جرایـــم ســـنگین، هـــم اکنـــون مـــروف انکشـــاف و اصـــالح لوایـــح 

ــق  ــوید و تطبیـ ــان تسـ ــلوکی و همچنـ ــول سـ ــن اصـ ــونل، تدویـ ــی پرسـ ــه یـ وظیفـ

ـــد. ـــی باش ـــت م ـــده اس ـــح ش ـــور تری ـــادۀ مذک ـــم م ـــه در حک ـــی ک ـــل های طرزالعم

ـــاد، کار  ـــا فس ـــارزه ب ـــت مب ـــای موثری ـــر ارتق ـــه خاط ـــاالی روش کاری اداره ب ـــا ب م

مـــی کنیـــم تـــا درج طرزالعمـــل هـــای کاری مـــا شـــود. 
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ـــن اداره روش خـــوب  ـــق آن، در اهـــداف ای ـــد؛ طب ـــه عمـــل آم هـــامن طـــوری کـــه اشـــاره ب

ـــور دار  ـــر خ ـــن ب ـــی واضـــح و روش ـــی شـــفاف و از پالیس ـــل پیـــش گوی ـــه قاب ـــت ک آن اس

ـــا  ـــته ب ـــوب آراس ـــوی خ ـــک الگ ـــود ی ـــد خ ـــاد، بای ـــا فس ـــارز ب ـــوب مب ـــک ادارۀ خ ـــد. ی باش

ـــوده کـــه مصالـــح عامـــه، حاکمیـــت قانـــون، شـــفافیت روش  روش هـــای فنـــی و مســـلکی ب

ـــد. ـــن کن ـــاد تضمی ـــاخنت فس ـــن س ـــه ک ـــون و ریش ـــذ قان ـــور تنفی کار را در ام

حضار محرتم!

اصـــول عدالـــت، انصـــاف، بیطرفـــی، ســـهم گیـــری، مشـــارکت، شـــفافیت، پاســـخ گویـــی، 

ـــدار، در محـــراق توجـــه روش  ـــت و ســـودمندی پای ـــرش، موثری ـــوق ب ـــون، حق ـــت قان حاکمی

ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــن معیاره ـــک از ای ـــد. هری ـــرار دارن ـــا ق ـــای( م ـــل ه ـــای کاری )طرزالعم ه

ـــد.  ـــومی ده ـــمت و س ـــا را س ـــی م ـــه ی ـــداف و ظیف ـــا و اه ـــت ه ـــرد فعالی مج

مـــا خـــود را مکلـــف مـــی دانیـــم کـــه پیرامـــون اجـــرای بهـــرت امـــور همـــواره در همچـــو 

نشســـت هـــا، بـــه رهـــران عزیـــز کشـــور خـــود گـــزارش ارایـــه مناییـــم. 

ـــر  ـــارزه در براب ـــارکتی مب ـــتم مش ـــو سیس ـــا در همچ ـــم ت ـــی دانی ـــف م ـــود را مکل ـــان خ همچن

ـــودی و  ـــورت عم ـــه ص ـــش، ب ـــی خوی ـــی و قضای ـــش عدل ـــکاران بخ ـــا هم ـــاد، ب ـــدۀ فس پدی

ـــادل  ـــه تب ـــن زمین ـــل اول در ای ـــیم. اص ـــته باش ـــاعی داش ـــک مس ـــکاری و ترشی ـــی هم افق

ـــا  ـــارزه ب ـــی مب ـــی و قضای ـــز عدل ـــتیم مرک ـــدوار هس ـــد. امی ـــی باش ـــارب م ـــات و تج اطالع

ـــد.  ـــارت منای ـــگ و نظ ـــاد اداری آن را هامهن فس

ـــا در  ـــد. م ـــی باش ـــتا م ـــن راس ـــا در ای ـــت م ـــر موفقی ـــیلۀ دیگ ـــازی وس ـــت س ـــوع ظرفی موض

ـــل  ـــی داخ ـــای آموزش ـــه ه ـــش زمین ـــونل خوی ـــرای پرس ـــه ب ـــن رابط ـــه در ای ـــم ک ـــر داری نظ

ـــازیم. ـــاعد بس ـــرتی مس ـــطح ماس ـــا س ـــت را ت خدم

بـــه تأســـی از هدایـــات مکـــرر و مجدانـــه جاللتـــآمب رییـــس جمهـــور اســـالمی افغانســـتان، 

ـــی  ـــارزۀ ب ـــه خاطـــر مب ـــا فســـاد اداری  در ایـــن اداره، بیـــش از پیـــش ب ـــارزه ب در راســـتای مب

ـــده،  ـــزی ش ـــه ری ـــراآت برنام ـــت و اج ـــاد اداری در فعالی ـــاخنت فس ـــن س ـــه ک ـــان و ریش ام

کار هـــای برجســـته و بـــی پیشـــینه را در ایـــن راســـتا در هشـــت مـــا اخیـــر انجـــام داده 

ـــود: ـــی ش ـــه م ـــه آن پرداخت ـــل ب ـــرار ذی ـــه ق ـــت ک اس

• قضایای تحت کشف: 90 قضیه؛

• قضایای گرفتاری شده : 93 قضیه؛ 

• قضایای محول شده به څارنوالی: 93 قضیه؛ 

• قضایای نهایی شدۀ محاکامتی: 72 قضیه؛ 

• مظنونان گرفتار شده: 180 قضیه؛ 
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• پـــول جعلـــی افغانـــی، دالـــر و کلـــدار پاکســـتانی جمعـــاً مبلـــغ 2126000 دو ملیـــون و 

ـــت؛ ـــده اس ـــت آم ـــه دس ـــزار ب ـــش ه ـــت و ش ـــک صدوبیس ی

• سنگ تالک ضبط شده: 836 تن؛ 

• سنگ الجورد ضبط شده: 120تن؛

• وسایط زرهی به دست آمده: 9 عراده؛

• وسایط مختلف النوع به دست آمده: 14 عراده. 

و من الله توفیق 

تشکر از توجه حارضان محرتم...والسالم 



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 34

منت سخرنانی دلرب نظری وزیر امور زنان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

جنـاب څارنپـوه محمـد فریـد حمیـدی لـوی څارنـوال جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، معیـن 

صاحبـان محـرتم، خانم ملیحه حسـن مرسـتیال لـوی څارنوالـی در امور مبارزه با خشـونت علیه 

زنـان، رؤسـای محـرتم، څارنـواالن محرتم، کسـانی کـه از والیات ترشیـف آورده انـد و مناینده 

هـای ارگان هـای بیـن املللـی در افغانسـتان، السـالم علیکـم و رحمـت اللـه و برکاته!

در قـدم اول مـی خواهـم از لـوی څارنـوال به خاطر برگـزاری این کنفرانس، ابـراز امتنان بکنم. 

ایـن برنامـه در یـک وقت خیلـی مهم - در آسـتانۀ 25 نوامر- برگزار می شـود. 

خواهـش مـن از ارگان هـای دیگـر کـه در زمینـۀ مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان کار مـی کنند، 

ایـن اسـت کـه آنهـا هم با برگـزاری همچو برنامه هـا و کنفرانس هـا، فعالیت های خـود را مورد 

نقد و بررسـی قرار بدهند. همچنان در راسـتای رسـیدگی به قضایای خشـونت در پالیسـی ها و 

اسـرتاتیژی های خود تغییر وارد کنند. وقتی روز اول در کنفرانس اشـرتاک کردم، منت درشـتی 

را  با عنوان »به سـوی افغانسـتان عاری از فسـاد اداری و مبارزه با خشـونت علیه زنان« دیدم. 

فکـر کـردم کـه موضوعـات این شـعار باید با هم ارتباط داشـته باشـد. لوی څارنـوال صاحب در 

صحبت های خود یاد آورشـد که این پدیده ها، ما را در سـطح جهانی بدنام سـاخته اسـت. می 

خواهـم در مـورد راهـکار و عوامـل خشـونت علیه زنان صحبـت کنم و همه در ایـن باره صحبت 

کردنـد. بسـیاری از موضوعـات مهـم را جمع بندی کنم و در یـک قالب بیندازم. 

در قـدم اول، یکـی از دالیـل مهم آن ادامۀ جنگ اسـت که خود سـبب فقـر، احتیاج، بی کاری 

و معتاد شـدن مردم شـده است.

 علت دوم خشونت در برابر زنان، بی سوادی است. 
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 عامـل سـوم کـه خیلـی مهم اسـت و به نظـرم امـروز روی آن بحث صورت بگیـرد، عدم تطبیق 

قانون و حاکم بودن فرهنگ معافیت می باشـد. خواسـت وزارت امور زنان از کنفرانس امروزی 

نیز همین اسـت که یک راهکار مشـخص در این راسـتا روی دسـت گرفته شـود تا بر اسـاس 

آن مـا بتوانیـم در قضایای خشـونت قانون را تطبیق کنیم.

قضایـا در ایـن مورد بسـیار اسـت؛ مثل دوسـیۀ فرخنده و چندیـن پروندۀ دیگر کـه در این اواخر 

اتفـاق افتـاد و بـه آنهـا هیچ رسـیدگی صـورت نگرفـت. در این زمینـه توجه جدی لـوی څارنوال 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان را خواهانیـم. وقتـی می بینیم کـه دالیل خشـونت در برابر زنان 

بسـیار عمومـی اسـت، پـس از بیـن بـردن ایـن پدیدۀ شـوم به همـکاری یا هآمهنگـی رضورت 

دارد. متـام ارگان هـا بایـد یکجـا باهـم کار کننـد. ما فعالً از محو آن سـخن گفتـه منی توانیم؛ 

حـد اقـل اگـر بتوانیـم بـه یـک سـطحی آن را کاهـش بدهیـم، بـه نظـرم بزرگرتیـن دسـت آورد 

خواهـد بـود. در ایـن زمینـه متـام ارگان هـای دولتی، مسـوولیت خـاص خـود را دارند، بـه ویژه 

نقش لوی څارنوالی، بسـیار مهم اسـت.  در  راسـتای تطبیق قانون، مردم باید به دولت اعتامد 

کنند. به ویژه کسـانی که مورد خشـونت قرار می گیرند؛  باید به دوسـیه آن ها رسـیدگی شـود. 

جـا دارد بـه منایندگـی وزارت امـور زنـان، از کارهـای که ایـن وزارت در این زمینه تـا هنوز انجام 

داده اسـت، یادآورشوم:

در قـدم اول، داشـنت قانـون منـع خشـونت در برابـر زنـان کـه در سـال 2009 نافذ شـده، وزارت 

امـور زنـان سـه گـزارش از  تطبیـق آن تهیـه کـرده و به نرش رسـانده اسـت. موضـوع مهم دیگر 

ایجـاد کمیتـۀ »جنـدر« در کابینـه اسـت. ایـن مسـؤولیت پذیـری سـطح باالیـی را نشـان مـی 

دهـد کـه دولـت چقـدر موضـوع را جـدی گرفتـه و در عرصـۀ مشـمول سـازی »جنـدر« در متام 

سـکتورهای افغانسـتان  می باشـد. پیگـری موضوع توسـط معاونان و وزیـر صاحب، همکاری 

در تعدیـل قوانیـن مختلـف، وزارت امور زنان با ارگان هـای مربوط کارکرده که بعضی از قوانین 

بـه نفـع زنـان تعدیل شـود. طرح مقـررۀ منع آزار و اذیت زنان هم تصویب شـده و بـه متام ارگان 

ها ارسـال شـده اسـت. ارگان هـای محرتم مسـؤولیت تطبیـق آن را دارند.

در ضمـن، طـرح و تصویـب مقررۀ حامیه یی،کاری اسـت که ایـن وزارت انجام داده اسـت. ما 

ده هـا مراکـز حامیـه یـی در مرکز، والیات و وزارت امور زنان داریم.  روی اسـرتاتیژی خشـونت 

در برابـر زنـان هـم کار شـده کـه در رابطـه بـه ترشیـح، رسـیدگی و تطبیـق قانون منع خشـونت 

می باشـد. 

هـامن گونـه که شـام هـم خر داریـد، وزارت امـور زنان کمیسـیون عالی منع خشـونت در برابر 

زنـان را در سـطح مرکـز ایجـاد کرده اسـت. رهری وزارت امـور زنان در جلسـات دوام دار که در 

هـر مـاه برگـزار می شـود، اشـرتاک می کنند. قضایـای منع خشـونت در برابر زنان، توسـط این 

میکانیزم بررسـی می شود.
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همچنــان کمیســیون هــای والیتــی منع خشــونت در برابــر زنــان، در 34 والیت نیز موجود اســت. 

آن هــا بــا رهــری والــی هــر والیــت کار و فعالیــت مــی کننــد. در حــال حــارض قضایــا را در بیــن 

مــردم ثبــت و کوشــش مــی کننــد کــه بــه قضایا رســیدگی شــود.

 همچنــان مســألۀ مهــم دیگــر کــه ایــن وزارت ســال پــار انجــام داد، ایجــاد صنــدوق وجهــی 

و رســیدگی بــه قضایــای خــاص خشــونت اســت. مــا یــک صنــدوق وجهــی ایجــاد کردیــم کــه 

متاســفانه پــول آن زیــاد نیســت. خواهــش مــن از مقامــات عالــی ایــن اســت کــه اگر تــوان مالی 

دارنــد، بــه ایــن صنــدوق کمــک کننــد تــا ما بتوانیــم برخــی از خانم هــا را کمــک کنیم. مــا در این 

زمینــه کــه پــول صنــدوق را چگونــه ازدیــاد بخشــیم، تــالش مــی کنیــم.

در همیــن حــال، ایــن وزارت در راســتای ایجــاد څارنوالــی هــای اختصاصــی و محاکــم مبــارزه 

بــا خشــونت، همــکاری نزدیــک دارد. در کل ایــن کار مــی توانــد، توســط کمیســیون عالــی منــع 

خشــونت در برابــر زنــان مدیریــت شــود. در ســطح والیــات طبعــاً هامن کمیســیون هــای والیتی 

مــی تواننــد، همیــن کار را بــه صــورت خــوب انجــام دهنــد. 

پیشنهادها

1-  خواهــش مــن از نهادهــای جامعــۀ مدنی این اســت که کوشــش کنند تا در قســمت انکشــاف 

فرهنــگ هــم گرایــی میــان زنــان و مــردان بیشــرت کار کننــد. ارگان هــای عدلــی و قضایــی بایــد 

انــرژی خــود را در راســتای تطبیــق قوانیــن، بــه ویــژه  قوانیــن حامیتــی از خانــم ها مــرف کنند.

2- قســمی کــه شــام هــم مــی دانیــد، در حــال حــارض مــا بــه قــدر کافــی قوانین،پالیســی هــا و 

اســرتاتیژی هــا داریــم. بیاییــد کــه همیــن پالیســی هــا را تطبیــق کنیــم. 

بــرای رســانه هــا یــک پیشــنهاد دارم کــه مزایــای  مثبــت همــکاری و همگرایــی زنــان و مــردان را 

بــرای تربیــت مــردم ترویــج و تکثیــر کننــد. از نــرش رویــداد هــای خشــن مثــل بریــده شــدن بینــی 

و گــوش و تیــزاب پاشــی بــه زنــان جلــو گیــری کننــد. بــه خاطــری کــه هــر قــدر ویدیــو و عکــس 

نــرش کردیــم، زن هــا و خانــم هــا را کم تــر و تحقیرآمیــز تــر نشــان دادیــم. خانــم هــا کســانی انــد 

کــه بایــد مــا بــا آن هــا دلســوزی کنیــم. 

بایــد بــه زنــان یــاد بدهیــم کــه در رسک ننشــیند و گدایــی نکننــد. ایــن یــک پیــام مثبت اســت که 

مــا توانســتیم یــک خانــم را قــوی بســازیم؛ امــا ایــن کــه مــا نشــان بدهیــم کــه خامنــی در روی 

رسک نشســته و پــول گدایــی مــی کنــد، در حقیقــت کــدام کار مهــم را انجــام نــداده ایم؛بلکه زن 

را تحقیــر کــرده ایم. 

تشکر

به امید افغانستان عاری از هر نوع خشونت!
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خان جان الکوزی د افغانستان د سوداګرۍ او 

صنایع خونې مرستیال

بسم الله الرحمن الرحیم 

محـــرتم قـــايض القضـــات صاحـــب، محـــرتم لـــوی څارنـــوال صاحـــب، محـــرتم کشـــاف 

صاحـــب، محـــرتم بلخـــايب صاحـــب، محرتمـــو مرســـتیاالنو، محـــرتم قـــايض صاحبانـــو، 

همدارنګـــه ډېـــرو معـــززو څارنواالنـــو، خوینـــدو او وروڼـــو!

السالم علیکم ورحمة الله و برکاته!

ـــې  ـــتازیتوب چ ـــه اس ـــې پ ـــې برخ ـــوې لوي ـــتان د ی ـــې د افغانس ـــم چ ـــوښ ی ـــات خ ـــر زی ډې

خصـــويص ســـکتور دی، د افغانســـتان د څارنواالنـــو پـــه څلـــورم کنفرانـــس کـــې ګـــډون 

ـــارزې او  ـــه اداري فســـاد رسه د مب کـــوم، چـــې دغـــه کنفرانـــس د یـــوې مهمـــې موضـــوع، ل

ـــاکل  ـــوان ټ ـــه عن ـــو ښ ـــه اړه دی. دا ی ـــوي پ ـــوايل د مخنی ـــدې د تاوتریخ ـــر وړان ـــځو پ د ښ

ـــده ده. ـــاين دن ـــاين او افغ ـــه انس ـــره مقدس ـــوی او ډې ش

دوســـتانو! واقعیـــت خـــره دا ده، چـــې مـــوږ تـــه د لـــوی څارنـــوال صاحـــب خـــرو هیلـــه 

ـــوي  ـــول ش ـــر نی ـــه تدابی ـــر ښ ـــه ډې ـــا الل ـــې ان ش ـــړو، چ ـــې ډاډه ک ـــر دې ی ـــله او پ راوبخښ

دي، همدارنګـــه ښـــاغيل ولســـمرش پـــه ډېـــر رصاحـــت رسه د یـــوه ولســـمرش او اعلـــی 

ـــه اســـايس ـــه اړه صالحیـــت درکـــړ، چـــې پ ـــه د هغـــه څـــه پ ـــدان پـــه حیـــث تاســـو ت رسقومن
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ـــت ورکـــړل شـــوی  ـــه صالحی ـــوال او قـــايض ت ـــه څـــه چـــې څارن ـــون کـــې راغـــيل او هغ  قان

ـــه  ـــه منن ـــمرش څخ ـــآمب ولس ـــه جاللت ـــتازیتوب ل ـــه اس ـــکتور پ ـــويص س ـــم د خص دی، زه ه

ـــوې ده. ـــه ش ـــدي پاملرن ـــه ج ـــکتور ت ـــويص س ـــګ رسه خص ـــه رات ـــې د ده پ ـــوم، چ ک

ـــه راتـــګ  ـــري، د ولســـمرش پ ـــدې چـــې کومـــې ســـتونزې شـــتون ل ـــر وړان ـــې پ د پانګـــه اچون

ـــه  ـــوږ پ ـــدو رسه م ـــه تېرې ـــوه کال پ ـــه حـــال کـــې دي او د ی ـــدو پ رسه څـــه ناڅـــه د حـــل کې

افغانســـتان کـــې د یـــو میلیـــارد او ۴ ســـوه میلیـــون ډالـــرو پـــه ارزښـــت پانګونـــه وکـــړه، 

ـــه برکتـــه افغانســـتان  ـــه شـــوې او تاســـو ولیـــدل، چـــې د دې ل ـــاوو تـــه ځانګـــړې پاملرن زېربن

ـــد  ـــې بای ـــته، چ ـــتونزې ال ش ـــرې س ـــو ډې ـــو، خ ـــی ش ـــې بریال ـــس ک ـــېل کنفران ـــه بروکس پ

ـــل يش. ح

پانګـــه وال پـــه افغانســـتان کـــې پانګونـــه کـــوي، پانګـــه وال خلکـــو تـــه د کار زمینـــه 

ـــيل،  ـــه اخ ـــه برخ ـــه زیات ـــو ن ـــه ټول ـــې ل ـــه ک ـــه مالی ـــواد پ ـــوړوي او د هې ـــواد ج ـــروي، هې براب

ـــږي،  ـــه اړ کې ـــږي چـــې فســـاد وکـــړي، پانګـــه وال دې ت ـــا هـــم پانګـــه وال مجبورې خـــو بی

ـــې  ـــئ، چ ـــې وین ـــو ی ـــړي او تاس ـــم ورک ـــډې ه ـــه ب ـــا ت ـــل چ ـــدې ب ـــال بان ـــل م ـــر خپ ـــې پ چ

ـــو. ـــخ ی ـــتونزو رسه مخام ـــرو س ـــه ډې ـــې ل ـــو ک ـــايل او اداري څانګ ـــه م ـــوږ پ م

دوســـتانو! د لـــوی څارنـــوال پـــه خـــرو کـــې پـــه ريښـــتیا هـــم داســـې ټکـــی موجـــود و، 

چـــې مـــوږ ډاډه کـــوي، چـــې لویـــه څارنـــوايل او زمـــوږ قضـــا د دې هـــوډ لـــري، چـــې د 

ـــب  ـــات صاح ـــايض القض ـــې زه ق ـــدازه چ ـــه ان ـــه کوم ـــړي. پ ـــارزه وک ـــدې مب ـــر وړان ـــاد پ فس

او لـــوی څارنـــوال صاحـــب پېژنـــم، زه پـــه دې بـــاور لـــرم، چـــې دوی پـــه خپلـــو ادارو 

ـــارزه ويش. زه د  ـــه مب ـــدې ب ـــر وړان ـــاد پ ـــه د فس ـــا الل ـــې ان ش ـــري، چ ـــوډ ل ـــې ه ـــې داس ک

ـــرآن  ـــب د ق ـــاف صاح ـــرتم کش ـــې مح ـــم، چ ـــه وای ـــو ت ـــث تاس ـــه حی ـــوداګر پ ـــام س ـــو ع ی

د هدایاتـــو لـــه مخـــې د ســـوداګر موقـــف تاســـو تـــه روښـــانه کـــړ او ویـــې ویـــل: هغـــه 

ـــي او  ـــو رسه ځ ـــهیدانو او نبیان ـــه ش ـــه ل ـــه ب ـــوي، هغ ـــدا ک ـــه روزي پی ـــې حالل ـــوداګر چ س

ـــړل يش. ـــه ورک ـــرا ب ـــو ج ـــوري، ن ـــرام وخ ـــه ح ک

ـــي،  ـــه ځ ـــه منځ ـــرې ل ـــت پ ـــږي او نجاس ـــو اودس کې ـــه اوب ـــې دي، پ ـــه پاک ـــتانو! اوب دوس

ـــه ټولنـــې څخـــه  ـــوال او قـــايض ل ـــه کېـــږي. څارن ـــه چټلـــې وي، اودس پـــرې ن خـــو کـــه اوب

د فســـاد د پاکولـــو اوبـــه دي، قانـــون د دوی پـــه الس کـــې دی، کـــه ســـتونزه لـــه دوی رسه 

ـــر  ـــاد پ ـــې د فس ـــو، چ ـــړل ش ـــه ډاډ راک ـــوږ ت ـــو م ـــږي، خ ـــل کې ـــه ح ـــتونزه ن ـــو دا س وي، ن

ـــات رشوع يش. ـــر ښـــه اقدام ـــۍ څخـــه ډې ـــه څارنوال ـــه ل ـــدې ب وړان

ـــور  ـــک ن ـــتان خل ـــې د افغانس ـــه دا چ ـــرم، هغ ـــه ل ـــوه هیل ـــه ی ـــمرش څخ ـــه ولس ـــتانو! ل دوس

ـــږي، عمـــل غـــواړي.  ـــه غولې ـــه خـــرو ن ـــور پ ـــږي، خصـــويص ســـکتور ن ـــه غولې ـــه خـــرو ن پ

ـــې  ـــوک دي، چ ـــه څ ـــن هغ ـــه او عاملی ـــاد علتون ـــړئ، د فس ـــخص ک ـــه مش ـــاد علتون د فس
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ـــه  ـــو ځـــل ښـــار ت ـــه مراعاتـــوي، تاســـو ی ـــون ن ـــو ناســـت دي، زورور دي، قان ـــوړو څوکی ـــر ل پ

ـــل،  ـــر، وکی ـــه وزی ـــوي ک ـــدې ک ـــو الن ـــر پښ ـــون ت ـــوان قان ـــې کراچي ـــورئ چ ـــئ او وګ ووځ

قومانـــدان، وايل یـــا زورور؟ کراچیـــوان او دوکانـــدار قانـــون نـــه يش تـــر پښـــو النـــدې 

ـــو  ـــه د ځوانان ـــه وګـــورئ، دلت ـــو ت ـــو دولتون ـــه دا ده، تاســـو پخوانی ـــوه هیل ـــا ی ـــو زم کـــوالی، ن

ـــه ده، تاســـې د ظاهـــر  ـــه ښـــه معلوم ـــوی ت ـــک هـــم شـــته، هغ ـــه ګـــډون پاخـــه عمـــره خل پ

ـــه یـــو ځـــل مـــرور کـــړئ، د هېـــڅ یـــوه پـــه حکومـــت  شـــاه او داوود خـــان د وخـــت حکومتون

کـــې فســـاد نـــه و. علـــت یـــې دا و، چـــې خپلـــه حکومـــت مفســـد نـــه و او حکومتـــي 

ـــه و. ـــد ن ـــووالن فاس مس

لـــه تاســـو رسه د هغـــو حکومتونـــو منونـــې شـــته. د هغـــې دورې د دولتـــي چارواکـــو نـــه 

ـــې  ـــته چ ـــې ش ـــار ی ـــو افتخ ـــه، خ ـــې جایدادون ـــه ی ـــته او ن ـــۍ ش ـــې ماڼ ـــه ی ـــته، ن ـــې ش بنګل

ـــه کار دی.  ـــل پ ـــږي، عم ـــه کې ـــرو ن ـــه خ ـــئ پ ـــو راش ـــې، ن ـــې پېژن ـــک ی ـــتان خل د افغانس

هغـــه څـــوک چـــې زورور دي، هغـــه څـــوک چـــې پـــه دولـــت کـــې دي، هغـــوی دومـــره 

زورور نـــه دي، د هغـــوی پـــر وړانـــدې د قانـــون تـــوره راوباســـئ، د حـــرت عمـــر )رض( تـــوره 

ـــئ! ـــرې ووه ـــمنان پ ـــې دښ ـــې ټولن ـــئ او د دغ راوباس

ـــی  ـــړل يش، کوچن ـــزا ورک ـــه ج ـــد ت ـــوی مفس ـــې ل ـــي، چ ـــه ځ ـــه منځ ـــت ل ـــه وخ ـــاد هغ فس

مفســـد ځـــان اصـــالح کـــوي، خـــو مـــوږ د ښـــاروالۍ پـــه یـــو کوچنـــي مامـــور او کاتـــب پســـې 

ـــوک  ـــړې ده، څ ـــب ک ـــې غص ـــه ی ـــه ځمک ـــو جریب ـــه زرګون ـــې پ ـــه چ ـــا ت ـــه چ ـــو او هغ ګرځ

ـــوي. ـــه ک ـــږ ن غ

ـــتئ او  ـــواالن یاس ـــواد څارن ـــول هې ـــو د ټ ـــت دي، تاس ـــک ناس ـــتان خل ـــول افغانس ـــه د ټ دلت

ـــو کـــې  ـــو والیتون ـــه خپل ـــو، تاســـو پ ـــده ګان ی ـــه )ج( بن ـــه ورځـــو او د الل ـــه )ج( ت ـــول الل ـــوږ ټ م

ـــان  ـــه قهرم ـــړې ده، هغ ـــب ک ـــا غص ـــوې ده، چ ـــب ش ـــې غص ـــه چ ـــه ځمک ـــورئ، کوم وګ

ـــې  ـــوم دی چ ـــب؟ معل ـــو غری ـــه ی ـــور دی او ک ـــر دی، مام ـــوداګر دی، کارګ ـــوک دی؟ س څ

ـــر او  ـــوي دي، د تقدی ـــړل ش ـــه ورک ـــو ت ـــۍ او محکم ـــه څارنوال ـــاً صالحیتون ـــوک دی. بن څ

ـــر يش. ـــد تقدی ـــړل، بای ـــه وک ـــې ښ ـــا چ ـــروو، چ ـــه هې ـــه ن ـــګ ب ـــو فرهن مجازات

ـــې  ـــه د محکم ـــه توګ ـــتازي پ ـــوول او اس ـــوه مس ـــکتور د ی ـــويص س ـــتان د خص زه د افغانس

پـــر اداره ویـــاړم، چـــې قـــايض القضـــات صاحـــب ورغلـــی او تدابیـــر یـــې نیـــويل دي، 

ـــوی  ـــه ل ـــوي دي او ل ـــپارل ش ـــه س ـــو ت ـــون پنج ـــول او د قان ـــول ش ـــان ونی ـــاروا قاضی ـــر ن ډې

ـــوازې  ـــه ی ـــه ریښـــتیا ن ـــويل دي. پ ـــې نی ـــر ی ـــوم چـــې داســـې تدابی ـــه ک ـــوال څخـــه منن څارن

ـــې  ـــف شـــوي دي، منون ـــواالن توقی ـــه فســـاد پاکـــوم، بلکـــې څارن ـــه دې ځای ـــي، چـــې ل وای

شـــته، خلـــک یـــې وینـــي، د افغانســـتان خلـــک ستاســـو جســـارت او قهرمـــاين نـــه هېـــروي، 

ـــه اداري  ـــه ډېـــرې چټلـــې دي، شـــپاړس کال ـــو! اوب ـــوال صاحبان ـــه دي. څارن خـــو دا کايف ن
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ـــه دی.  ـــم ن ـــه ک ـــړې څخ ـــاروا جګ ـــه دې ن ـــاد ل فس

ـــدې  ـــر خـــاورو الن ـــن غوښـــه ت ـــو ټ ـــو ی ـــاروا جګـــړه، چـــې د ورځـــې د افغانان ـــل شـــوې ن دا تپ

ـــور  ـــی راپ ـــو پرون ـــرو ملتون ـــو د ملګ ـــد دی. تاس ـــاد ب ـــه فس ـــه دغ ـــړې ن ـــه دې جګ ـــوي، ل ک

ولیـــد، پنځـــه زره او پنځـــه ســـوه کســـان یـــوازې د راپـــور لـــه مخـــې پـــه شـــپږو میاشـــتو کـــې 

شـــهیدان شـــوي دي. دا هغـــه څـــوک دي، چـــې رســـمي ارقـــام یـــې اخیســـتل شـــوي دي، 

ـــار شـــوي دي. ـــو کـــې حـــالل او مبب ـــه کلی ـــه څـــوک پکـــې نشـــته، چـــې پ هغ

ـــې ســـوادي  ـــک کـــې ب ـــه مل ـــه ډوډۍ، رزق او اقتصـــاد اخـــيل. فســـاد پ ـــه خلکـــو ن فســـاد ل

ـــه الړ يش،  ـــو ت ـــمن لیک ـــې د دښ ـــږي، چ ـــک مجبورې ـــره خل ـــايت راويل او باالخ ـــې ثب او ب

ځـــان خـــرڅ کـــړي، بـــل مـــړ کـــړي، قاتـــل يش او د خپلـــو بچیانـــو لپـــاره ډوډۍ پیـــدا 

ـــړي. ک

ـــه  ـــم، چـــې پ ـــه مســـوولیت رسه وای ـــوږ کـــې فســـاد نشـــته، زه پ ـــه م ـــم، چـــې پ ـــه وای زه دا ن

ـــه ډېـــر رشیـــک دی، ځکـــه کـــه قـــرارداد  ـــه هـــر چـــا ن دې فســـاد کـــې خصـــويص ســـکتور ل

کېـــږي، کـــه رسک جوړېـــږي، کـــه میـــدان جوړېـــږي، کـــه ودانـــۍ جوړېـــږي، پـــه دې 

ـــیله  ـــاد وس ـــکتور د دې فس ـــويص س ـــو او خص ـــک ی ـــه زورورو رسه رشی ـــوږ ل ـــې م ـــاد ک فس

ـــتل  ـــه واخیس ـــه ران ـــايس مالی ـــوين او اس ـــې قان ـــواړو چ ـــوږ غ ـــږو، م ـــوږ مجبورې ـــو م ده، خ

ـــه  ـــې ل ـــل، چ ـــې ووی ـــو ځل ـــې څ ـــورا ک ـــادي ش ـــه اقتص ـــې پ ـــه م ـــمرش ت ـــاغيل ولس يش. ښ

مـــوږ نـــه هـــر څومـــره پيســـې اخلـــئ، وایـــې خلـــئ، خـــو یـــوه اداره راتـــه مقـــرره کـــړئ، 

ـــې د  ـــب، تاس ـــوال صاح ـــوی څارن ـــاب ل ـــيل. جن ـــه واخ ـــې ران ـــوه اداره پيس ـــوازې ی ـــې ی چ

کابـــل ښـــار دروازې وګـــورئ، پنځـــه ســـوه ادارې ناســـتې دي، پنځـــه ســـوه ادارې رانـــه 

مالیـــه اخـــيل؛ ترانســـپورت دی، ښـــاروايل ده، فوایـــد عامـــه ده، امنیـــت دی، ګمـــرک دی، 

ـــده مرغـــه  ـــه ب ـــه، ل ـــه ن ـــږو ب ـــه کې ـــت او نظـــارت ګـــر دي. بلخـــايب صاحـــب خپ ســـیار مراقب

ـــوږ  ـــل ســـاتونکي زم ـــو کـــې خپ ـــه ګمرکون ـــه ځـــي او پ ـــه شـــورا ن ـــالن ل چـــې اوس هـــم وکی

ـــب  ـــل صاح ـــه ده، وکی ـــده ن ـــب دن ـــل صاح ـــو د وکی ـــاره دروي. دا خ ـــو لپ ـــرنو د کتل د کانتی

ـــه  ـــور ن ـــل د ګمـــرک مام ـــه نظـــارت کـــوي. وکی ـــون ب ـــر قان ـــون جوړونکـــی دی او پ خـــو قان

ـــوري. ـــرن ګ ـــا کانتی ـــې والړ دی او زم دی، چ

ـــه ده، کـــه غـــواړي چـــې فســـاد ورک  ـــه رییـــس څخـــه مـــې هیل ـــه ولســـمرش او اجرایی ـــاً ل بن

ـــو لومـــړی دې پـــه خپـــل منـــځ کـــې تعهـــد وکـــړي، مفســـد چـــې پـــه هـــره ســـطحه  کـــړي، ن

وي او پـــه هـــره ډلـــه کـــې چـــې وي، بایـــد ونیـــول يش او څارنوالـــۍ تـــه دې وســـپارل يش. 

ـــه منځـــه نـــه يش تـــالی او دا یـــوازې شـــعارونه دي، چـــې  ـــو فســـاد ل کـــه دا کار ونـــه يش ن

د افغانســـتان خلـــک لـــه دې شـــعارونو نـــور ســـتړي شـــوي دي.

ـــې د  ـــوم، چ ـــه ک ـــه منن ـــات څخ ـــايض القض ـــۍ او ق ـــې څارنوال ـــورت، زه د لوی ـــر ص ـــه ه پ
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لومـــړي ځـــل لپـــاره ســـرتې محمکـــې مـــوږ تـــه دا زمینـــه برابـــره کـــړه، چـــې پـــه هغـــو 

اقتصـــادي دوســـیو کـــې مـــوږ راوغـــواړي، زمـــوږ خـــرې او مشـــورې واوري، پـــه کومـــو 

ـــه  ـــوال څخـــه منن ـــوی څارن ـــه ل ـــرو او ل ـــه قضـــا رسه اقتصـــادي ســـتونزې ل ـــوږ ل کـــې چـــې م

ـــکتور  ـــويص س ـــې د خص ـــورا ک ـــايل ش ـــه ع ـــويل، پ ـــه راب ـــورا ت ـــايل ش ـــوږ ع ـــې م ـــوم، چ ک

ـــې  ـــي، چ ـــوږ نی ـــه غ ـــتونزو ت ـــوی س ـــور اوري او د هغ ـــوی راپ ـــېنوي، د هغ ـــتازی کښ اس

ـــب!  ـــوال صاح ـــوی څارن ـــر ل ـــتایو. مګ ـــې س ـــوږ ی ـــدام دی او م ـــه اق ـــو ښ ـــه او ی ـــوه هیل دا ی

ـــې  ـــرون ی ـــوي دي. پ ـــتول ش ـــوداګر تښ ـــتان ۲۲ س ـــې د افغانس ـــتو ک ـــه دوو میاش ـــوازې پ ی

ـــی و. ـــړ اچول ـــې م ـــۍ ک ـــه بوج ـــه پ ـــې ت ـــور مخ ـــن زوی د ک ـــوداګر ۱۲ کل ـــوه س د ی

ـــده  ـــتا دن ـــې س ـــړه، چ ـــتنه وک ـــه پوښ ـــو ن ـــو پولیس ـــه دغ ـــب، ل ـــوال صاح ـــوی څارن ـــرتم ل مح

ـــو  ـــه پخوانی ـــت کـــوي؟ پ ـــوي غفل ـــو ويل وظیف ـــاش اخـــيل، ن ـــت مع څـــه ده؟ پوليـــس د دول

دولتونـــو کـــې بـــه څارنواالنـــو دا پوښـــتنې کولـــې، د ســـيمې خلـــک بـــه یـــې راغوښـــتل، 

ـــاً  ـــو؟ بن ـــه ش ـــه کوم ـــړی ل ـــې دا م ـــول، چ ـــې نی ـــه ی ـــک ب ـــت او خل ـــې راغوښ ـــه ی ـــل ب وکی

یـــوه هیلـــه مـــې دا ده، چـــې د فســـاد تـــر څنـــګ د اختطـــاف غـــم وخـــورئ، اختطـــاف 

کوونکـــي درڅخـــه ونـــه تښـــتي، اختطـــاف کوونکـــو تـــه کلکـــه جـــزا ورکـــړئ. پانګـــه وال لـــه 

ـــاف  ـــول يش او اختط ـــه نی ـــت ون ـــه امنی ـــي، ک ـــه وال ځ ـــوی پانګ ـــتي، ل ـــه تښ ـــواد ن دې هې

ـــراب يش. ـــم خ ـــور ه ـــه ن ـــت ب ـــو دا حال ـــړل يش، ن ـــه ک ـــزا ورن ـــه ج ـــو ت کوونک

ـــتونزه  ـــه س ـــوه بل ـــوين ی ـــې قان ـــګ ب ـــر څن ـــړې ت ـــوه او د دې جګ ـــره اوږده ش ـــړه ډې دا جګ

ـــه  ـــو پ ـــکتور ستاس ـــويص س ـــړو، خص ـــارزه وک ـــۍ رسه مب ـــې قانون ـــه دې ب ـــې ل ـــئ چ ده. راځ

ـــات  ـــايض القض ـــوې او ق ـــي ق ـــه قضای ـــه او ل ـــه هیل ـــاوو پ ـــو د بری ـــې دی. ستاس ـــګ ک څن

څخـــه ډېـــره مننـــه کـــوم، چـــې لـــه مـــوږ رسه یـــې پـــه شپاړســـو کلونـــو کـــې د قانـــون 

پـــه جوړولـــو کـــې مرســـته کـــړې ده او اوس چـــې د یـــو لـــوی قانونپـــوه او د یـــوه لـــوی 

ـــر مســـند  ـــت پ ـــه ورکـــړی، د عدال ـــون ورت ـــه توګـــه، چـــې اســـايس قان ـــت لرونکـــي پ صالحی

ـــږي. ـــم ټينګې ـــور ه ـــه ن ـــت ب ـــې عدال ـــرو چ ـــاور ل ـــر دې ب ـــوږ پ ـــوی دی. م ـــاکل ش ټ

ـــوم  ـــه ک ـــه منن ـــو څخ ـــو صاحبان ـــو څارنواالن ـــب او تاس ـــوال صاح ـــوی څارن ـــه ل ـــه ل همدارنګ

ـــته  ـــکتور رسه مرس ـــويص س ـــه خص ـــې ل ـــو ک ـــه والیتون ـــو پ ـــې تاس ـــې دا ده، چ ـــه م او هیل

ـــارزه کـــوي او  ـــه مب ـــږئ، چـــې ناقانون ـــدې ودرې ـــر وړان وکـــړئ، د هغـــه خصـــويص ســـکتور پ

زه هـــم دررسه ملګـــری یـــم، خـــو د هغـــه چـــا پـــر وړانـــدې وررسه ودرېـــږئ، چـــې خصـــويص 

ـــيل. ـــرې اخ ـــې ت ـــوي او پیس ـــه ک ـــکتور خپ س

ډېره مننه
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منت سخن رانی سید محمد حسن رشیفی بلخابی 

عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه 

صاحـــب،  رنـــوال  څا لـــوی  لقضـــات،  ا قاضـــی  فضلیتآمبـــان  زۀ  اجـــا بـــا 

در مجلـــس،  و همـــه عزیـــزان حـــارض  مرســـتیاالن، داکرتصاحـــب سیامســـمر 

رهـــای  معیا بـــه  بطـــه  را در  و  را گرفتـــه  وقـــت شـــام  لحظـــه  مـــی خواهـــم چنـــد 

ــم. کنـ ــت  ــاه صحبـ آن،کوتـ ــباب  اسـ و  د  ــا فسـ ــا  بـ رزه  ــا مبـ

را  ده  نـــوا خا حتـــا  و  رگان  ا معـــه،  جا یـــک  در  د  فســـا کـــه  نیســـت  شـــکی 

تعبیـــر  بـــه  ند.  رســـا مـــی  بـــه هالکـــت  و  خـــورد  مـــی  ز درون  ا نـــه  یا مور ننـــد  ما

ــت.  اسـ د  ــا فسـ ــت،  دولـ ــا  یـ و  م  ــا نظـ ــک  یـ ــی  نـ پنها ــمن  ــر، دشـ دیگـ

یـــن  ا در  کـــه  اســـت  داری  ا د  ، فســـا هـــا د  تریـــن فســـا ز خطرنـــاک  ا یکـــی 

رد. دا ــود   جـ و  ــادی  یـ ز ــای  هـ ــال  مثـ ــه  زمینـ

ــت.  اسـ ــت  لـ ــن عدا تأمیـ ــی،  یـ و قضا ــی  ــای عدلـ هـ رگان  ا ز  ا ــه  معـ ر جا ــا نتظـ ا

یـــا  منیـــت  ا و  بحـــث صلـــح  گـــر  ا کـــه  بگویـــم  نـــم  توا مـــی  قاطعیـــت  بـــه 

ــدی  رزه جـ ــا مبـ و  ــم  ببندیـ ــت  ــر همـ ــد؛ کمـ باشـ ــکنی  ــون شـ نـ قا ــر  دیگـ ــۀ  جنبـ
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میـــان  ز  ا را  د  فســـا نیـــم هرنـــوع  توا مـــی  کنیـــم،  ز  آغـــا پدیـــده  یـــن  ا علیـــه  را 

ــم. ریـ بردا

دلیـــل  دیگـــر،  گونـــه دسیســـۀ  هـــر  و  د مخـــدر  مـــوا یـــزم،  ترور بـــه  آوردن  رو 

ــکیالتی  تشـ و  ــی  ــی، عدلـ اساسـ ــون  نـ قا رای  دا ــا  مـ ــت.  اسـ ــون  نـ قا ز  ا ر  ــرا فـ

گاهـــی  رد.  دا بهـــام وجـــود  ا مـــا  نیـــن  قوا در  کـــه  پذیریـــم  مـــی  و  هســـتیم 

ــت  ــا حاکمیـ مـ ر  کا ــاس  اسـ در کل،  ــا  مـ ا ــود؛  ــی شـ مـ ده  ــتفا اسـ ــوء  آن سـ ز  ا

اســـت. نـــون  قا

رد؛  دا ــود  وجـ ــه  دو گزینـ ــا  هـ آن  ــرای  بـ ــد،  نـ ا ــون  نـ قا ــری  ــه مجـ کـ نی  ــا کسـ

را  تعهـــد  و  قـــت  صدا مـــن  قـــت.  صدا دیگـــری  و  مـــداری  نـــون  قا یکـــی 

یـــک  گـــر  ا نـــم.  دا مـــی  تـــر  بـــاال  یـــی،  قضا درک  و  مســـلکی  تجربـــۀ  ز  ا

اســـاس وجـــدان  بـــر  یـــی،  و درک قضا تجربـــۀ مســـلکی  ر  کنـــا در  رنـــوال،  څا

در  خللـــی  هیـــچ  نکریـــم؛  قرا تعبیـــر  بـــه  نـــد،  بدا شـــاهد  را  خـــدا ر  بیـــدا

ــلکی،  ــص مسـ ر تخصـ ــا کنـ در  ــر  دیگـ ــوی  ز سـ ا ــرد.  گیـ ــی  ــورت منـ کارش صـ

ــل  داخـ د  ــا فسـ ــادگی  ــه سـ بـ ــد،  باشـ ــته  نداشـ ــود  وجـ ــت  قـ و صدا ــد  تعهـ ــر  گـ ا

ــود. ــی شـ مـ ــوده  آلـ د  ــا ــه فسـ بـ ــز  نیـ ــه  معـ و جا ــده  ــت شـ ــتم حکومـ سیسـ

نظـــارت  بحـــث  رســـد،  مـــی  نظـــر  بـــه  مهـــم  ر   بســـیا کـــه  موضـــوع ســـوم 

ز  ا یـــی  و قضا هـــای عدلـــی  رگان  ا نـــۀ  قاطعا و  نبـــه  جا اســـت.نظارت همـــه 

و  برداشـــته  میـــان  ز  ا را  د  هـــای حکومتـــی، فســـا ه  دیگـــر دســـتگا رکـــرد  کا

زد. ــا ــی سـ مـ ــرت  بیشـ را  ــا  هـ ه  ــتگا ــن دسـ یـ ا ــه  بـ ــبت  نسـ ــردم  مـ ــدی  ورمنـ با

ــر  مـ ا در  ــتان  نسـ فغا ا ــی  یـ و قضا ــی  ه عدلـ ــتگا ــدام دسـ قـ ا ــن،  یـ ا ــر  بـ ــزون  فـ ا

معـــه  جا ز  ا پدیـــده  یـــن  ا و  بـــد  یا مـــی  تحقـــق  داری  ا د  فســـا بـــا  رزه  مبـــا

برچیـــده خواهـــد شـــد.

ــا  مـ ا ــد؛  ــی شـ مـ م  ــا نجـ ا ــی  نـ پنها ــکل  ــه شـ بـ نی  ــتا ــوه سـ رشـ ــا  هـ ــته  در گذشـ

یـــن  ا گیـــرد.  مـــی  را صـــورت  آشـــکا گونـــۀ  بـــه  زشـــت  یـــن عمـــل  ا حـــاال 

دولتـــی شـــده  هـــای  ه  اجـــراآت دســـتگا رونـــد  کنـــدی  عـــث  با معضـــل جـــدی، 

ــته  داشـ ــود  وجـ آن  ــر  بـ برا در  ــدی  دۀ جـ را ا و  ــد  تعهـ ــک  یـ ــد  یـ با ــه  کـ ــت  اسـ

ــد. باشـ

در محـــر  کـــه  کنـــم  تشـــکر  رییـــس جمهـــور  ز جنـــاب  ا کـــه  بـــه جاســـت 

ــوی  لـ ــراآت  اجـ و  ر  کا در  ــودم  ــه خـ »نـ ــد:  فرمودنـ ــع  قاطـ ــان  زبـ ــه  بـ م،  ــا عـ

در  مداخلـــه  زۀ  جـــا ا نیـــز  دیگـــری  کـــس  بـــه  و  کنـــم  مـــی  مداخلـــه  لـــی  رنوا څا

منی دهـــم.« آن را  اســـتقاللیت 
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مــن بــه عنــوان مناینــدۀ کمیســیون عدلــی و قضایــی ولســی جرگــه -بخــش فســاد اداری- و 

بــه منایندگــی از آقــای ابراهیمــی، بــا قاطعیــت، تصمیــم و ارادۀ جــدی مجلــس مناینــدگان 

را در امــر مبــارزه بــا فســاد و منــع خشــونت در برابــر زنــان اظهــار مــی کنــم. 

در بحــث قوانینــی کــه مربــوط بــه ایــن کمیســیون مــی شــود، خــالء و نواقصــی کــه در آن 

وجــود دارد، مــا تــا حــد و تــوان بــرای حــل آن تــالش خواهیــم کــرد. 

آیــۀ قرآنکریــم را کــه در اول قرائــت کــردم »ای آن کــه شــعار مــی دهیــد، چــرا عمــل منــی 

کنیــد؟« ایــن را بــه خــود مــی گویــم. 

تشکر

موفق و کامگار باشید!
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منت سخرنانی څارنپوه نور حبیب جالل معاون لوی 

څارنوال در امور تحقیق

ــور  ــآمب دکت ــمرش جاللت ــس او ولس ــور ریي ــت جمه ــوري دول ــالمي جمه ــتان اس د افغانس

ــي ــد ارشف غن محم

د مــيل وحــدت حکومــت اجراییــه رییــس جاللتــآمب ډاکټــر عبداللــه عبداللــه، د جمهــوري 

ریاســت دویــم مرســتیال جاللتــآمب رسور دانــش، د افغانســتان د قضایــي ځــواک ریيــس 

قــايض القضــات فضلیتــآمب قانونپوه ســید یوســف حلیــم، د افغانســتان اســالمي جمهوري 

ــو  ــي او مرشان ــدي، د ول ــد حمی ــد فری ــوه محم ــآمب څارنپ ــوال جاللت ــوی څارن ــت ل دول

ــد  ــورا فضلیتمن ــامو ش ــړو، د عل ــو غ ــې درن ــړو، د کابین ــانو او او غ ــدو رییس ــې عزمتن جرگ

ــفیرانو، د  ــو س ــتو هېوادن ــې، د دوس ــې رییس ــیون اغل ــو د کمېس ــرشي حقوق ــس، د ب ریی

ــو،  ــاغلو همکاران ــۍ ښ ــو د کورن ــه اړیک ــو او عام ــتازو، د مطبوعات ــو اس ــې درن ــدين ټولن م

ــرکاة!  ــه و ب ــو او ښــاغلو الســالم علیکــم و رحمــة الل ــو، اغل ــو حارضین ــو او درن مېلمن

ــه اســتازیتوب ګــډون  ــۍ پ ــې څارنوال ــډه کــې د لوی ــه غون ــه دې پرمتين ــن پ ــاړم چــې ن وی

کــوم.

نظرداشــت  در  بــا  اساســی،  قانــون   ۱۳۴ مــادۀ  روشــنی  در  څارنوالــی                                   لــوی 

نافــذۀ قوانیــن  ســایر  و  جــزا  کــود  جزایــی،  اجــراآت  قانــون  رصاحــت  و  دســاتیر 
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ــه  ــگاه محکم ــامن را در پیش ــر مته ــوی در براب ــۀ دع ــق و اقام ــۀ تحقی ــور، وظیف کش

ــم و  ــت، تحکی ــن عدال ــداف واالی تأمی ــه اه ــیدن ب ــاً در راه رس ــده دارد. بن ــه عه ب

ــی ورزد.    ــش م ــه کوش ــون، مجددان ــت  قان ــرتش حاکمی گس

اهــداف اساســی و کلیــدی ایــن اداره در کنــار ســایر ادارات دولــت عبــارت اســت از: 

ــوی،  ــادی، معن ــع م ــوق و مناف ــه و حراســت از حق ــت و نظــم در جامع ــم قانونی تحکی

آزادی هــای فــردی و عامــه، بــه منظــور تامیــن عدالــت.

ــامن در  ــر مته ــوی در براب ــۀ دع ــم و اقام ــق جرای ــا ً تحقی ــن اداره عمدت ــف ای وظای

محکمــه، نظــارت از اجــراآت نهــاد هــای تحقیقــی و مراکــز ســلب آزادی در مطابقــت 

ــه  ــرتام ب ــتقاللیت، اح ــی؛ اس ــی طرف ــظ ب ــا حف ــور ب ــذۀ کش ــن ناف ــاتیر قوانی ــا دس ب

ــا  ــی ب ــای جرم ــا ً قضای ــرشی شــهروندان، خاصت ــوق ب ــت حق ــت انســانی و رعای کرام

ــن  ــای ای ــت ه ــرز فعالی ــا و ط ــت ه ــوده، صالحی ــه ب ــت ذم ــل برائ ــت اص در نظرداش

ــجیل  ــی تس ــراات جزای ــون اج ــی و قان ــت څارنوال ــکیل و صالحی ــون تش اداره در قان

شــده اســت.

ــی در  ــی در راســتای تطبیــق پروگــرام اصالحــات عدل ــوی څارنوال ــم رهــری ل تصامی

ترشیــک مســاعی بــا اعضــای محــرتم شــورای عالــی_ کــه عالیرتیــن مرجــع تصمیــم 

گیــری در بخــش هــای مســلکی و اداری در ایــن ارگان بــوده_ توانســته اســت 

بــا اتخــاذ تصامیــم و راهــکار هــای اصالحــی و قانونــی در جهــت ســاده ســازی 

ــا  ــت ه ــم صالحی ــری از تراک ــد، جلوگی ــرب و متعه ــای مج ــش کادره ــراآت، گزین اج

در مرکــز از طریــق تفویــض صالحیــت هــای بیشــرت در مطابقــت بــا قانــون، بــه 

څارنوالــی هــای اســتیناف والیــات کــه بــه منظــور رفــع رسگردانــی مراجعــه کننــدگان 

ــد. ــراآت مناین ــا اج ــامالن قضای و ش

ــتقیم  ــد مس ــوب، بازدی ــات خ ــا امکان ــا ب ــت ه ــای ظرفی ــز ارتق ــاد مراک ــان ایج همچن

ــارزه  ــی مب ــی اختصاص ــاد څارنوال ــن، ایج ــردم و مراجعی ــوال بام ــوی څارن ــخص ل ش

ــی ریاســت جمهــوری  ــام عال ــر اســاس حکــم مق ــم ســنگین فســاد اداری، ب ــا جرای ب

ــم خشــونت در  ــارزه باجرای ــور مب ــی در ام ــوی څارنوال ــت ل و منظــوری تشــکیل معاونی

برابــر زنــان، تخلفــات اطفــال و حامیــت از حقــوق بــرش و فعــال ســازی شــاخه هــای 

ــع  ــوده کــه در ترسی ــات، از دســت آورد هــای عمــده ب ــی در متــام والی ــن څارنوال ای

ــای  ــاخصه ه ــاد اداری، ش ــا فس ــارزه ب ــی و مب ــم جنای ــر جرای ــراآت در براب ــد اج رون

ــن اداره را تشــکیل مــی دهــد. اجــراات ای

تشــکیل منظــور شــدۀ ایــن اداره در ســال 1395 مشــمول 5200 تــن اعــم از اعضــای 

ــی  ــس، څارنوال ــی،  پولی ــی، نظام ــای ملک ــش ه ــدان اداری از بخ ــلکی و کارمن مس
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مبــارزه بــا جرایــم امنیــت داخلــی و خارجــی، څارنوالــی مبــارزه بافســاد اداری و 

ــد. ــی باش ــی، م ــی و قضای مرکزعدل

بودجـــۀ عـــادی لـــوی څارنوالـــی در ســـال 1394، جمعـــا ًمبلـــغ ۱۱۵میلیـــون و 

۶۵۸هـــزار و ۹۹۹ افغانـــی و بودجـــۀ انکشـــافی آن مبلـــغ ۲۲۹میلیـــون و ۹۳۳هـــزار 

و ۲۱۲ افغانـــی بـــود. در ســـال 1395، بودجـــۀ عـــادی مبلـــغ یـــک میلیـــارد و ۱۵۴ 

ـــزار  ـــون و ۴۱۹ ه ـــغ ۲ میلی ـــافی آن مبل ـــۀ انکش ـــی وبودج ـــزار افغان ـــون و ۲۴۴ ه میلی

ــزار و ۳۴۸  ــون و ۱۷۸ هـ ــک میلیـ ــه یـ ــه از جملـ ــوده کـ ــی بـ ــر امریکایـ و ۷۳۳ دالـ

ـــر  ـــزار و ۳۸۵ دال ـــون و  ۲۴۱ه ـــک میلی ـــغ ی ـــاری و مبل ـــافی اختی ـــۀ انکش ـــر، بودج دال

آن بودجـــۀ انکشـــافی غیـــر اختیـــاری را تشـــکیل مـــی دهـــد.

در روشـــنی اهـــداف تعییـــن شـــدۀ منـــدرج اســـرتاتیژی ایـــن اداره از مـــاه میـــزان 

ســـال ۱۳۹۳، اال اخیـــر میـــزان ســـال 1395، لـــوی څارنوالـــی موفـــق بـــه اجـــرای 

فعالیـــت و ارایـــۀ خدمـــات بـــه ترتیـــب ذیـــل شـــده اســـت:

ــات خویـــش،  ــز و والیـ ــای مرکـ ــی هـ ــام څارنوالـ ــی از طریـــق متـ ــوی څارنوالـ 1- لـ

طـــی دو ســـال گذشـــته جمعـــاً شـــصت هـــزار و 135 قضیـــۀ جنایـــی را مطابـــق بـــه 

ــه  ــرار داده کـ ــق قـ ــی و تحقیـ ــورد بررسـ ــی، مـ ــون اساسـ ــادۀ 134 قانـ ــت مـ رصاحـ

بعـــد از تکمیـــل آن، تصمیـــم قانونـــی اتخـــاذ و در برابـــر متهمیـــن در محـــر 

ـــه  ـــره، ب ـــای متذک ـــوص قضای ـــت. در خص ـــده اس ـــوی ش ـــۀ دع ـــالح اقام ـــم ذیص محاک

تفکیـــک و تفصیـــل ذیـــل اجـــراآت صـــورت گرفتـــه اســـت:

ــوا،  ــورت دعـ ــه و صـ ــام نامـ ــب اتهـ ــد از ترتیـ ــه، بعـ ــزار و 924 قضیـ ــف-  23 هـ الـ

ـــت.     ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص ـــورد آن فیصل ـــده و در م ـــی   گردی ـــۀ ابتدای ـــول محکم مح

ــه  ــورد فیصلـ ــی، مـ ــۀ ابتدایـ ــم محکمـ ــس از حکـ ــه، پـ ــزار و 765  قضیـ ب-  17 هـ

محاکـــم اســـتیناف نیـــز قـــرار گرفتـــه اســـت.

ج-  247 قضیـــه، بـــه نســـبت عـــدم موجودیت دالیل الزام حفظ گردیده اســـت.

ـــت حاصـــل  ـــی، قطعی ـــل مراحـــل محاکامت ـــس از تکمی ـــه، پ ـــزار و 735 قضی د-  19 ه

ـــی شـــده اســـت. منـــوده و نهای

ـــای  ـــی ه ـــه څارنوال ـــوط ب ـــه، مرب ـــزار و 455 قضی ـــوق، 37 ه ـــای ف ـــوع قضای از مجم

ملکـــی بـــوده کـــه از ایـــن میـــان 215 قضیـــه مشـــمول رشـــوه، اختـــالس و ســـوء 

اســـتفاده از صالحیـــت هـــای وظیفـــه یـــی اســـت کـــه پـــس از اکـــامل تحقیـــق بـــه 

محکمـــه احالـــه و فیصلـــه هـــای محاکـــم را در بـــر داشـــته اســـت. 

از ایـــن میـــان، پنـــج هـــزار و 942 قضیـــۀ آن، مربـــوط بـــه معاونیـــت لـــوی څارنوالـــی در 

امـــور عســـکری، 13 هـــزار و 633 قضیـــه، مربـــوط بـــه څارنوالـــی اختصاصـــی مبـــارزه بـــا 
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ــی  ــی اختصاص ــه څارنوال ــوط ب ــۀ آن، مرب ــزار و 17 قضی ــدر و دو ه ــواد مخ ــکرات و م مس

ــان مــی باشــد. ــا خشــونت علیــه زن ــارزه ب مب

طــی دو ســال گذشــته بــه اثــر ســعی و تــالش ریاســت څارنوالــی مبــارزه بــا فســاد اداری 

و ریاســت کنــرتول و مراقبــت، 482 تــن کارکنــان ادارات مختلــف؛ څارنــواالن و مامــوران 

لــوی څارنوالــی کــه اجــراآت شــان آلــوده بــه فســاد بــوده، شناســایی و مــورد پیگــرد قانونــی 

قــرار گرفتــه انــد.

هـ . حصول پول نقد:

در جریــان دو ســال از بابــت جرایــم نقــدی، اختــالس، رشــوه و مــواد مخــدر، جمعــاً مبلــغ 

۵۱۰ میلیــون و ۸۹۴ هــزار  و ۸۶۱ افغانــی، مبلــغ  575 میلیــون و 560هــزار و 402 دالــر 

ــون و  ــغ ۷۳ میلی ــدار پاکســتانی، مبل ــون و 262 هــزار و 880 کل ــغ 18میلی ــی، مبل امریکای

۲۷۱ هــزار  تومــان ایرانــی، مبلــغ  یــک هــزار و 400 ریــال ســعودی و مبلــغ  59هــزار و 950 

کلدارهنــدی، حصــول و بــه حســاب قطعــی دولــت تحویــل بانــک مرکــزی گردیــده اســت. 

و. ضبط و مصادرۀ اموال و اجناس:

طــی دو ســال در نتیجــۀ اجــراآت مســلکی لــوی څارنوالــی در ســطح کشــور، 306 عــراده 

ــالح  ــل س ــره، 758 می ــه مخاب ــی، 54 پای ــر مرم ــایکل، 34 فی ــر س ــراده موت ــر، 29 ع موت

ــه  ــف ک ــم مختل ــه در جرای ــه برچ ــت  قبض ــل و  هش ــیت موبای ــوع، 764 س ــف الن مختل

به عنــوان وســایل جرمــی از آن هــا اســتفاده صــورت گرفتــه بــود، دســتگیر، ضبــط و 

ــت. ــده اس ــادره ش مص

ز. ضبط و مصادرۀ مواد مخدر: 

در نتیجــۀ اجــراآت مشــرتک ارگان هــای امنیتــی و څارنوالــی، طــی دو ســال اخیــر، مقادیــر 

ــه  ــر اســاس حکــم محکمــه ب ــده و ب ــه دســت آم ــوع  ب ــواد مخــدر مختلف الن ــادی از م زی

محــو آن اصــدار حکــم شــده اســت. ایــن مقادیــر قــرار زیــر اســت:

مقدار 13 هزار و 617 کیلو گرام هیرویین؛

مقدار ۲۵۱ هزار و ۳۷۴ کیلو گرام تریاک؛

مقدار 146 هزار و 738 کیلو گرام چرس؛

مقدار 48 هزار و 877 گرام مشتقات کیمیاوی؛

مقدار 93 هزار و 113 لیرت مرشوبات الکولی؛

مقدار چهار هزار و 648 کیلو گرام کشمش تخمر شده؛

مقدار ۱۳۲ کیلو گرام بنگدانه؛

مقدار 600 کیلو گرام خشخاش.

همچنــان مقــدار 14هــزار و 556 کیلــو گــرام ســنگ الجــورد، در نتیجــۀ اجــراآت و اقامــۀ 
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دعــوی څارنوالــی، بــه حکــم محکمــه مصــادره شــده اســت.

2. حصول مقروضیت ها:

ــن  ــایر مقروضی ــی و س ــک مل ــروض بان ــی از ق ــزار و ۱۶۳ افغان ــون و ۶۹۰ ه ــغ ۳ میلی مبل

ــی حاصــل شــده اســت. دولت

ــتنی  ــدۀ پش ــالس ش ــول اخت ــی، پ ــون دالرامریکای ــارد و 139ملی ــغ 29 میلی ــان مبل همچن

تجارتــی بانــک کــه حکــم نهایــی محکمــه در مــورد آن صــادر شــده، تحــت اجــراآت قــرار 

داشــته و دارایــی هــای محکومیــن تحــت تامیــن قــرار داده شــده اســت.

ــداً  ــر، نق ــون دال ــغ 205 ملی ــک، مبل ــل بان ــدۀ کاب ــترد ش ــای دس ــی ه ــان از دارای همچن

تحصیــل شــده و مبلــغ 242 ملیــون دالــر دیگــر نیــز طــی مقــاوالت رســمی و یــا از طریــق  

جایــداد، قابــل حصــول شــده اســت.

3. در بخش ارتقای ظرفیت:

بــه تعــداد  یــک هــزار و ۵۰۹ تــن از کارمنــدان مســلکی و اداری لــوی څارنوالــی، به خاطــر 

بلنــد بــردن ســطح دانــش حقوقــی، بــه برنامــه هــای آموزشــی معرفــی شــده انــد کــه ایجــاد 

ــی  ــراآت عمل ــا و اج ــالش ه ــداق ت ــی، مص ــوی څارنوال ــی ل ــتیتوت آموزش ــوری انس و منظ

رهــری لــوی څارنوالــی در راســتای ارتقــای ســطح دانــش مســلکی څارنــواالن و کارکنــان 

ــت آزاد، در  ــر اســاس رقاب ــط ب ــوط مــی باشــد. جــذب یکصــد تــن جــوان واجــد رشای مرب

یــک رونــد شــفاف و کامــالً عادالنــه، بــه حیــث څارنــوال، بــا رعایــت حــق تبعیــض مثبــت 

بــرای خانــم هــا.

ــت  ــد از بس ــط بودن ــد رشای ــه واج ــات ک ــوق و رشعی ــانس حق ــوان لیس ــن ج ــای 78 ت ارتق

ــی  ــی، در بســت هــای مســلکی، به خاطــر اصالحــات کادری څارنوال هــای اداری څارنوال

تعییــن شــده انــد. 

سایر فعالیت ها و اجراآت 

کار ســاختامن تعمیــر پنــج منزلــه بــرای دفاتــر زون هــای مرکــزی، واقــع قلعــۀ فتــح اللــه 

خــان کابــل، هشــتاد فیصــد تکمیــل شــده اســت.  

ــو  ــی در شــهر ن ــه څارنوال ــوط ب - کار اعــامر دفرتعرایــض و مراجعیــن، واقــع محوطــۀ مرب

کابــل، تکمیــل گردیــده اســت.

- اعامرتعمیر برای څارنوالی ولسوالی گلدره والیت کابل؛

- اعامر تعمیر څارنوالی ولسوالی قره باغ والیت کابل؛

- اعامر تعمیر څارنوالی ولسوالی شکردرۀ والیت کابل؛

- اعامر تعمیر څارنوالی ولسوالی فرزۀ والیت کابل؛

- اعامر تعمیر څارنوالی ولسوالی میربچه کوت والیت کابل.
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همچنــان ادارۀ لــوی څارنوالی در نظر دارد که دو مرکــز ملی تحقیقات را ایجاد کند.

 اول: تحــت عنــوان »آرشــیف تخینکــی کتــاب خانــه یــی« بــرای تحقیقــات جنایــی، بــا 

اســتفاده از ده هــا هــزار دوســیۀ نهایــی و حفــظ شــده موجــود در آرشــیف ایــن اداره _کــه 

یگانــه مرکــز حفــظ دوســیه هــای جنایــی در کشــور بــوده_ بــرای محصــالن پوهنتــون هــا 

و مؤسســات عالقمنــد بــه تحقیقــات در خصــوص جرایــم جنایــی در افغانســتان، فرصــت 

مناســب علمــی را مســاعد ســازد.

دوم: ایجــاد مرکــز مطالعــات کریمنولوژیــک، رسوی تحقیــق علــل و عوامــل جرمــی در 

ســطح کشــور؛ زیــرا بــا توجــه بــه ســیر صعــودی گــراف جرایــم جنایــی در کشــور، یــک 

ــده  امــر نهایــت رضوری در جهــت طــرح سیاســت هــای جنایــی دولــت تشــخیض گردی

اســت کــه کار روی طــرح پــروژه هــای یــاد شــده، نهایــی شــده اســت.  

ــامت  ــی تفاه ــن امللل ــکاران بی ــا هم ــی ب ــکاری تخنیک ــه و هم ــم آوری بودج ــرای فراه ب

ــه اســت.  ــز صــورت گرفت ــی نی ابتدای

امیــد اســت در پیــاده منــودن ایــن پــروژه هــای علمــی، همــه جوانــب ذیربــط از همــکاری 

هــای خویــش دریــغ نکنند.

مشــکالت عمدۀ فراروی فعالیت ها در لوی څارنوالی: 

ــده  ــر ش ــوق الذک ــی ف ــای عدل ــت ه ــرای فعالی ــه اج ــق ب ــی موف ــی در حال ــوی څارنوال ل

ــز مــی باشــد کــه  ــل مالحظــه نی اســت کــه دچــار یــک سلســله مشــکالت جــدی و قاب

ــامریم : ــی ش ــال ًآن را برم ذی

1- عــدم اطمینــان از امنیــت و مصونیــت جانــی و وظیفــه یــی کارمنــدان و اعضــای 

فامیــل هــای شــان در مرکــز و والیــات، یــک نگرانــی جــدی در راســتای اجــرای وظایــف 

ــن و  ــهادت 56 ت ــد. ش ــی باش ــن اداره م ــوبان ای ــرای منس ــز ب ــاک و تهدیدآمی ــر ن خط

ــال  ــی دو س ــی، ط ــوی څارنوال ــوبان ل ــن از منس ــت 40 ت ــه معلولی ــر ب ــت منج مجروحی

ــن امــر شــمرده مــی شــود. ــن گــواه بری ــق تری ــر، موث اخی

ــواالن  ــواده هــای څارن ــرای مخــارج ابتدایــی اعضــای خان 2- عــدم تکافــوی معاشــات ب

و کارکنــان اداری، در مقایســه بــه ادارات هامننــد. مثــل ســرته محکمــه و ارگان هــای 

کشــفی کــه در عیــن اســتقامت، کار مــی کننــد.

3- تشــکیل ادارۀ لــوی څارنوالــی بــا توجــه بــه نفــوس کشــور در مقایســه باکشــور هــای 

ــدارد.  ــی ن ــور، همخوان ــی در کش ــم جنای ــد جرای ــطح بلن ــت س ــر داش ــا در نظ ــایه ب همس

ایــن امــر موجــب شــده اســت تــا اجــراآت څارنــواالن، در اثــر تراکــم کاری بیــش از حــد 

ــه عــدم کیفیــت وعقــب  ــات تخنیکــی و ترانســپورتی، گاهــی ب و عــدم موجودیــت امکان

مانــی هــای زمانــی در عرصــۀ کاری مواجــه شــود.
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ــال تخنیــک،  ــد مراکــز مجهــز کریمن ــود مراجــع دقیــق اهــل خــره؛ مانن ــود و نب 4- کمب

ــر و  ــبب تاخی ــه س ــات ک ــدر در والی ــواد مخ ــخیص م ــای تش ــوار ه ــی، البرات ــب عدل ط

ــق و محاکمــه مــی شــود. ــد تحقی ــدی رون کن

5- کمبــود وســایل انتقــال، یکــی از نیازمنــدی هــای جــدی در رونــد مشــاهده از محــل 

ــامل  ــرای اک ــم ب ــلب آزادی و محاک ــالت س ــه مح ــواالن ب ــال څارن ــل و انتق ــه، نق واقع

تحقیــق و تعقیــب عدلــی قضایــا، بــوده کــه بــر کیفیــت و اکــامل بــه موقــع رونــد تحقیــق 

ــته  ــوار گذاش ــر ناگ ــت، اث ــوده اس ــن من ــون تعیی ــه قان ــی ک ــد زمان ــه در مواعی و محاکم

اســت.  

6- عــدم موجودیــت تعمیــر و دفاتــر کاری برخــی از څارنوالــی هــا در والیــات و ولســوالی 

هــای کشــور، موجــب نگرانــی مــی باشــد.

پیشــنهاد های لوی څارنوالی 

لــوی څارنوالــی بــه خاطــر ارتقــای ســطح عدلــی، از طریــق ایــن اداره پیشــنهادات ذیــل 

را ارایــه مــی کنــد:

1- اتخــاذ تدابیــر خــاص امنیتــی، غــرض تامیــن امنیــت و مصونیــت جانــی څارنــواالن و 

اعضــای خانــواده هــای شــان، از جملــه نیازمنــدی هــای جــدی تشــخیص شــده اســت.

2- افزایــش حقــوق و امتیــازات منســوبان لــوی څارنوالــی، حــد اقــل متــوازن ســاخنت آن 

بــا ادارات کــه از عیــن اســتقامت عدلــی، قضایــی و کشــفی در ترشیــک مســاعی باهــم 

کار مــی کننــد.

ــا  ــب ب ــتان در تناس ــالمی افغانس ــوری اس ــی جمه ــوی څارنوال ــکیالت ل ــش تش 3- افزای

ــور. ــی در کش ــم جنای ــراف جرای ــوس و گ ــطح  نف س

4- ایجــاد مراکــز مجهــز کریمنــال تخنیــک، البراتــوار تشــخیص مــواد مخــدر، تشــخیص 

و طــب عدلــی حــد اقــل در ســطح زون هــا.

5- توجــه خــاص در زمینــۀ رفــع بــی رسپناهــی منســوبان لــوی څارنوالــی کــه یــک نیــاز 

اساســی و بــرشی آن هــا اســت.

6- تجهیــز دفاتــر څارنــواالن بــا وســایل کاری تخنیکــی، بــه خاطــر تحقیــق بــه موقــع و 

مســتند بــا وســایل تکنالوژیکــی عــری.

7- معیــاری ســازی محابــس و توقیــف خانــه هــا، تــا هــدف اساســی محاکمــه و مجــازات 

ــی،  ــای اصالح ــه ه ــود برنام ــرا نب ــود؛ زی ــر آورده ش ــت ب ــرم اس ــالح مج ــا اص ــه هامن ک

ــار آورده اســت. اســباب نگرانــی بــوده و نتایــج معکــوس را بــه ب

51
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منت سخرنانی پوهنمل ملیحه حسن معاون لوی 

څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات 

اطفال و حامیت از حقوق برش

بـــه نـــام خداوند بزرگ، با عرض ســـالم و درود به شـــهدای راه آزادی! 

بـــه کنفرانس امـــروزی خوش آمدید!

ــاز مـــی کنـــم.  ــا خشـــونت آغـ ــارزه بـ ــه بـــه اهمیـــت مبـ ــود را در رابطـ صحبـــت خـ

در ضمـــن اشـــاره هایـــی بـــه معاونـــت منـــع خشـــونت علیـــه زنـــان، رســـیدگی بـــه 

ــکالت  ــل مشـ ــور حـ ــه منظـ ــت بـ ــم داشـ ــرش خواهیـ ــوق بـ ــال و حقـ ــات اطفـ تخلفـ

ــز از دولـــت خواهـــم داشـــت.  توقعاتـــی نیـ

ـــان، روز  ـــر زن ـــونت در براب ـــا خش ـــارزه ب ـــرای مب ـــن روز)روز زن(، ب ـــه ای ـــدوارم ک امی

ــی و  ــت ملـ ــان از اهمیـ ــر زنـ ــونت در برابـ ــا خشـ ــارزه بـ ــد. مبـ ــت باشـ ــر ذهنیـ تغییـ

بیـــن املللـــی برخـــوردار اســـت.

بـــه زن اســـت. در جامعـــۀ  امـــروز اهمیـــت دنیـــا در متـــام ســـطوح وابســـته 

ــرار  ــر قـ ــت متواتـ ــن، آزار و اذیـ ــر و توهیـ ــونت، تحقیـ ــورد خشـ ــه زن در آن مـ کـ

داشـــته باشـــد، بحـــران هـــای گوناگـــون از جملـــه لجـــام گســـیختگی اجتامعـــی، 
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فرهنگـــی، اقتصـــادی و بـــی ثباتـــی سیاســـی دامـــن گیـــر آن جامعـــه مـــی شـــود. 

ــبختانه  ــد. خوشـ ــی باشـ ــان مـ ــت زنـ ــه امنیـ ــته بـ ــز وابسـ ــه نیـ ــر جامعـ ــت هـ امنیـ

جامعـــۀ مـــا نســـبت بـــه جوامـــع پرشفتـــه حالتـــی خوبـــی دارد. دریـــک رسوی کـــه 

ــه  ــه، مواجـ ــورت گرفتـ ــی صـ ــم تحقیقاتـ ــیار مهـ ــای بسـ ــی از اداره هـ ــط یکـ توسـ

بـــودن زنـــان بـــه خشـــونت از صفرتـــا چهـــار منـــره داده شـــده کـــه وضعیـــت زنـــان 

ـــه  ـــیختگی در آن جامع ـــام گس ـــی از لج ـــأله ناش ـــن مس ـــت. ای 2( اس ـــکا )3/ در امری

اســـت. عـــدم حضـــور زنـــان در اداره هـــای دولتـــی، حتـــی در کشـــورهای پیـــش 

ــود  ــم وجـ ــری و ... هـ ــان، هنگـ ــن و جاپـ ــل چیـ ــی؛ مثـ ــیایی و اروپایـ ــۀ آسـ رفتـ

دارد. 

خواهـــران محـــرتم و برادران گرامی! 

نیـــاز اســـت که یکجا به خشـــونت نـــه بگوییم. 

ــوب،  ــی خـ ــای فرهنگـ ــظ ارزش هـ ــا حفـ ــات، بـ ــا ثبـ ــتان بـ ــک افغانسـ ــنت یـ داشـ

ایجـــاب مـــی منایـــد کـــه دســـت بـــه دســـت هـــم داده و متحـــد باشـــیم. خشـــونت 

ــی  ــی مـ ــی و قانونـ ــی، دینـ ــث اخالقـ ــه بحـ ــن کـ ــر ایـ ــالوه بـ ــان عـ ــر زنـ در برابـ

باشـــد.یک بحـــث بســـیار مهـــم امنیتـــی نیـــز اســـت. ادامـــۀ وضعیـــت خشـــونت در 

برابـــر زن، زمینـــه ســـاز فســـاد، قاچـــاق، دزدی امـــوال و حتـــی تـــرور مـــی شـــود. 

ــر  ــع آن فقـ ــد منبـ ــی بایـ ــه مـ ــتی کـ ــاف تروریسـ ــتان اوصـ ــبختانه در افغانسـ خوشـ

ــد، نیســـت.  باشـ

اینجاســـت کـــه کاهـــش خشـــونت در برابـــر زنـــان احـــرتام بـــه ارزش هـــا، قوانیـــن 

و تغییـــر در ســـلوک ایجـــاد منـــوده و جامعـــۀ مـــا را تبدیـــل بـــه یـــک جامعـــۀ آزاد 

ـــازد.  ـــی س م

ـــی  ـــاز خوب ـــا آغ ـــه م ـــت ک ـــوان گف ـــی ت ـــونت، م ـــع خش ـــت من ـــی معاون ـــاز معرف در آغ

ــاد څارنوالـــی منـــع خشـــونت، بـــه خاطـــر اهمیـــت موضـــوع بـــوده  داشـــتیم. ایجـ

ـــت.  اس

آخریـــن گزارشـــی کـــه دیـــروز بـــرای مـــن رســـید، دو هـــزار و 460 دوســـیه از اول 

حمـــل تـــا فعـــالً ثبـــت شـــده کـــه بیشـــرت آن قتـــل و آزار و اذیـــت جنســـی اســـت. 

بنـــاً څارنوالـــی منـــع خشـــونت بـــه منظـــور محافظـــت از قربانیـــان خشـــونت و 

مجـــازات مرتکبـــان آن ایجـــاد شـــده اســـت. مـــا مـــی خواهیـــم کـــه زمینـــۀ 

محافظـــت و مصونیـــت را بـــرای متـــام قربانیـــان خشـــونت فراهـــم بســـازیم. 

ـــی  ـــرد قانون ـــم پیگ ـــی خواه ـــه دارم، م ـــؤولیتی ک ـــن مس ـــا همی ـــود را ب ـــدف خ ـــن ه ای

و تحقیـــق بی طرفانـــه منایـــم. 



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 54

از اعتـــامدی کـــه رهـــری حکومـــت وحـــدت ملـــی جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان 

ـــام  ـــار و ارق ـــا در آم ـــم ت ـــی کنی ـــالش م ـــم. ت ـــی منایی ـــزاری م ـــپاس گ ـــا دارد، س ـــه م ب

ــه  ــی بـ ــی دهـ ــتای آگاهـ ــان در راسـ ــم. همچنـ ــش بیاوریـ ــونت کاهـ ــان خشـ قربانیـ

هموطنـــان خویـــش در رابطـــه بـــه قانـــون منـــع خشـــونت تـــالش خواهیـــم کـــرد. 

ــی  ــده، مـ ــن شـ ــونت تعییـ ــع خشـ ــت منـ ــرای معاونـ ــه بـ ــی کـ ــه وظایفـ ــه بـ در رابطـ

ـــی  ـــی و اجتامع ـــای سیاس ـــاری ه ـــردن ناهنج ـــن ب ـــر از بی ـــه خاط ـــه ب ـــم ک ـــم بگوی توان

تـــالش مـــا بـــا مبـــارزۀ گســـرتده دوام خواهـــد داشـــت.

هـــامن طـــوری کـــه لـــوی څارنـــوال جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، در ســـخرنانی 

خـــود اشـــاره کـــرد، بایـــد در تغییـــر و تعدیـــل قوانیـــن دقـــت صـــورت بگیـــرد. ایـــن 

ــازه رشوع  ــود را تـ ــود، کار خـ ــرتدۀ خـ ــیار گسـ ــف بسـ ــه وظایـ ــه بـ ــا توجـ ــت بـ معینیـ

کـــرده و در مـــورد برنامـــه هایـــی در ایـــن راســـتا نیـــز اندیشـــیده اســـت.

ریاســـت څارنوالـــی منـــع خشـــونت کـــه فعـــالً بـــه معینیـــت ارتقـــا کـــرده اســـت، 32 

تـــن عضـــو دارد. نیـــرو و ابـــزار کافـــی کاری نداریـــم؛ وقتـــی کـــه دوســـیه هـــا بـــه 

ـــورت  ـــه ص ـــوان ب ـــی ت ـــد. من ـــته ان ـــت نوش ـــا دس ـــاره و ب ـــاره پ ـــد، پ ـــی رس ـــن اداره م ای

ـــی شـــود. ـــه قضایـــا م ـــبب نارســـایی ب ـــه ایـــن خـــود س ـــه کـــرد ک دقیـــق آن را مطالع

برنامـــه هایـــی که این معینیت روی دســـت دارد 

ایجـــاد مرکـــز روان درمانـــی بـــرای رضر رســـیده هـــای خشـــونت، یکـــی از برنامـــه 

هـــای مهـــم مـــا اســـت کـــه بـــه ایـــن لحـــاظ خواســـتار بنـــای مرکـــز روان درمانـــی 

ـــطح  ـــردن س ـــد ب ـــا بلن ـــدی م ـــۀ بع ـــیم. برنام ـــی باش ـــونت م ـــیدگان خش ـــرای رضر رس ب

ارتقـــای ظرفیـــت کارکنـــان ایـــن بخـــش اســـت. 

ـــا چهـــار ارگان کلیـــدی دیگـــر؛ مثـــل وزارت صحـــت عامـــه، معـــارف،  در عیـــن حـــال ب

ارگان هـــای محـــل و تحصیـــالت عالـــی؛ صحبـــت هایـــی بـــه عمـــل آمـــده اســـت 

ـــا  ـــتیم ت ـــل خواس ـــون کاب ـــد. از پوهنت ـــان بگذارن ـــا در می ـــا م ـــونت را ب ـــوارد خش ـــه م ک

ـــذارد.  ـــا بگ ـــه دوش م ـــأله را ب ـــن مس ـــق ای ـــی و تحقی بررس

همچنـــان وزارت تحصیـــالت عالـــی در آگاهـــی دهـــی و کمپایـــن منـــع خشـــونت بـــا 

بـــا مـــا اعـــالم همـــکاری کـــرده اســـت. ایـــن نهـــاد مهـــم تحصیلـــی دعـــوت مـــارا 

ــا  ــرای مـ ــی بـ ــکاران خوبـ ــای آن، همـ ــش هـ ــه بخـ ــده بـ ــا در آینـ ــه تـ ــز پذیرفتـ نیـ

ــند.  باشـ

بـــرای اصـــالح ســـلوک و ذهنیـــت جامعـــۀ خـــود بـــا پنـــج موسســـۀ محلـــی صحبـــت 

ـــت.  ـــده اس ش
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ــج  ــاه در پنـ ــه مـ ــرای سـ ــه بـ ــد کـ ــول کردنـ ــی قبـ ــۀ مدنـ ــتان جامعـ ــان دوسـ همچنـ

والیـــت، معرفـــی څارنوالـــی منـــع خشـــونت و چگونگـــی رســـیدن بـــه قضایـــا و 

ــد.  ــده بگیرنـ ــه عهـ ــت را بـ عدالـ

ـــا  ـــا ب ـــد. م ـــطحی نگیری ـــونت را س ـــع خش ـــوع من ـــه موض ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــش م  خواه

مبـــارزه علیـــه خشـــونت مـــی توانیـــم، بـــه مســـایل سیاســـی، امنیتـــی و اجتامعـــی 

افغانســـتان کمـــک کنیـــم. 

تشـــکر ازحوصله مندی همۀ شـــام!
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منت سخرنانی څارنپوه حیات الله حیات رییس 

انجمن مستقل څارنواالن افغانستان  

جاللتآمبــان رهــری محــرتم ادارۀ لــوی څارنوالــی و مهامنــان گرامــی، رؤســای اداره هــای 

محــرتم مرکــز و والیــات لوی څارنوالــی و هــم مســلکان گرامــی!

ــواالن افغانســتان، برگــزاری چهارمیــن  ــه منایندگــی از انجمــن څارن ــۀ خویــش و ب ــه نوب ب

کنفرانــس رسارسی څارنــواالن افغانســتان کــه معنــون بــه مبــارزه در برابــر فســاد اداری و 

خشــونت در برابــر زنــان برگــزار شــده اســت، بــه رهــری محــرتم لــوی څارنوالــی تریــک 

ــدر  ــل ق ــم را، قاب ــس مه ــن کنفران ــدرکاران ای ــت ان ــای دس ــالش ه ــامت و ت ــه، زح گفت

ــی  ــوی څارنوال ــخ ادارۀ ل ــت تاری ــوان دســت آورد بزرگــی ثب ــه عن ــم کــه ب ــم. مطمین می دان

ــر نیســت.  ــی از مفیدیــت و تأثی ــود و خال خواهــد ب

طــوری کــه بــه همــه گان مرهــن اســت، پدیــدۀ منفــور و زشــت فســاد اداری باعــث گردیده 

اســت تــا مــردم ســتم دیدۀ افغانســتان را کــه در فقــر و تنگدســتی، نــا امنــی، بدبختــی هــا 

و مصایــب بــی شــامر درگیــر انــد، بــه حکومتــی دســت یابنــد کــه بتوانــد متــام برنامه هــای 

شــان را بــا موفقیــت تطبیــق منایــد. مبــارزۀ قاطــع در برابــر ایــن پدیــده کــه عامــل اساســی 

متــام مصایــب موجــود در کشوراســت، امــر اولــی و اساســی بــه شــامر مــی رود. در همیــن 

ــان کشــور کــه نیمــی از پیکــر اجتــامع مــا را تشــکیل  ــی زن حــال، حقــوق رشعــی و قانون



57چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان

ــذ  ــن ناف ــن مقــدس اســالم و قوانی ــر رســوم و عــادات خــالف احــکام دی ــد، بناب مــی دهن

ــورد خشــونت هــای  ــان م ــا شــده اســت. این ــر پ ــی هــا، زی ــا امن ــی هــا و ن کشــور، بدبخت

فزیکــی و روانــی، قــرار گرفتنــد. مبــارزۀ جــدی و قانومننــد تــک تــک مــا، بــرای کاهــش 

ایــن خشــونت هــا رضوری مــی باشــد.

ــر  ــالوه ب ــی، ع ــتقل صنف ــازمان مس ــک س ــوان ی ــه عن ــتان ب ــواالن افغانس ــن څارن انجم

ــت،  ــام داده اس ــور انج ــت و منف ــدۀ زش ــن دو پدی ــا ای ــارزه ب ــتای مب ــه در راس ــای ک کاره

یکبــار دیگــر در همیــن کنفرانــس پشــتیبانی و حامیــت قاطــع خویــش را از مصوبــات ایــن 

کنفرانــس اعــالم کــرده و بــه ســهم خویــش متعهــد بــه اجــرای بــدون قیــد مفــادات آن مــی 

باشــد.

حضار گرامی!

ــۀ  ــه ارای ــۀ فــرشده ب ــه گون ــم، ب ــی، الزم مــی دان ــی و فعل ــی کنفرانــس قبل ــۀ زمان در فاصل

ــردازم: ــتان بپ ــواالن افغانس ــن څارن ــراآت انجم ــزارش اج گ

کمیتـــه هـــای شـــش گانـــۀ ایـــن انجمـــن در مطابقـــت بـــه اساســـنامه و لوایـــح وظایـــف 

ـــی  ـــای آموزش ـــه ه ـــزار و برنام ـــاد آن برگ ـــن در میع ـــری انجم ـــأت ره ـــات هی ـــان، جلس ش

در مـــورد قانـــون جـــزا، عنـــارص متشـــکل جـــرم، فـــرار از منـــزل و تقـــوا در طـــرز ســـلوک 

څارنـــواالن را در 26 والیـــت، طـــی 40 برنامـــۀ درســـی بـــه څارنـــواالن والیـــات و مرکـــز 

ـــت.  ـــرده اس ـــن ک تدوی

ـــن،  ـــت انجم ـــه »CD«، کارت عضوی ـــن، تهی ـــی انجم ـــات ارگان نرشات ـــدۀ اثب ـــاپ جری چ

ـــت.  ـــده اس ـــام ش ـــت انج ـــق العضوی ـــع آوری ح ـــت و جم ـــای عضوی ـــه ه ـــع فورم توزی

ـــا انجمـــن هـــای والیـــات کشـــور در متـــاس  هیـــأت رهـــری انجمـــن، بـــه شـــکل دوامـــدار ب

ـــوده اســـت.  ب

ـــرار دارد.  ـــا ق ـــف م ـــدر وظای ـــواالن در ص ـــی څارن ـــوق قانون ـــاع  از حق ـــال، دف ـــن ح در همی

ـــی  ـــوی څارنوال ـــدۀ ل ـــا مقامـــات محـــرتم تصمیـــم گیرن بدیـــن ملحـــوظ در تفاهـــم و متـــاس ب

ـــت.  ـــده اس ـــیدگی ش ـــع رس ـــه موق ـــان ب ـــکالت ش ـــی از مش ـــه بعض ب

ـــاد آوری  ـــواالن را ی ـــود څارن ـــکالت موج ـــرشده، مش ـــکل ف ـــه ش ـــا ب ـــن ج ـــم در ای ـــا آن ه ب

ـــم: ـــی کن م

ــای  ــۀ ارتقـ ــهیالت در زمینـ ــم آوری تسـ ــور فراهـ ــه منظـ ــی بـ ــفانه، لوی څارنوالـ 1- متاسـ

ـــه ســـایر اداره  ـــی ک ـــداده اســـت. در حال ـــه خـــرج ن ـــواالن، ســـعی الزم ب ســـویۀ علمـــی څارن

ـــات  ـــان در موسس ـــدان ش ـــه کارمن ـــر را ب ـــالت باالت ـــۀ تحصی ـــت زمین ـــان خدم ـــا در جری ه

ـــد.  تحصیـــالت عالـــی دولتـــی و خصوصـــی، در داخـــل و خـــارج از کشـــور فراهـــم منـــوده ان

ـــا ـــه ه ـــاد زمین ـــم آوری و ایج ـــواالن، فراه ـــی څارن ـــده و اساس ـــای عم ـــت ه ـــی از خواس یک
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بــرای تحصیــالت لســانس، ماســرتی و دوکتــورا مــی باشــد کــه توجــه جــدی مقــام محــرتم 

رهــری لــوی څارنوالــی را در زمینــه خواهانیــم.

2- موضــوع عــدم رعایــت عدالــت بــه هرنحــوی کــه بــوده، در اجــرای حقــوق وامتیــازات 

کادری څارنــواالن، از خواســت هــای دیگــر اعضــای انجمــن و څارنــواالن اســت و دو بعــد 

دارد: برخــی از څارنــواالن یــا از حقــوق کادری و امتیاز  هــای آن مســتفید منــی شــوند، یــا 

بــه موقــع آن را دریافــت نکــرده انــد. 

ــی از  ــۀ کادری برخ ــای درج ــد. ارتق ــه ان ــره نگرفت ــز به ــادی آن نی ــای م ــی از امتیازه گاه

څارنــواالن مطابــق مقــررۀ کادری، مــدت زیــادی اســت کــه بــه ایشــان داده نشــده اســت. 

ایــن معضــل، بــرای څارنــواالن والیــات و بــه ویــژه څارنــواالن والیــات دوردســت وجــود 

دارد.

3- مســأله و معضــل مهــم تــری کــه فــراروی څارنــواالن قــرار دارد، موضــوع امنیــت فزیکی 

ــوان مدعــی  ــه عن ــواالن، ب ــه څارن ــی اســت ک ــت عین ــک حقیق ــن ی ــواالن اســت. ای څارن

العمــوم، بــه منظــور تحقیــق و تعقیــب قضایــا، بیشــرت از قضــات بــا متهــامن مواجــه مــی 

باشــند. در مقایســه بــا قضــات در زمینــۀ تأمیــن امنیــت فزیکــی شــان، مــورد توجــه قــرار 

نگرفتــه و تدابیــر الزم اتخــاذ نشــده اســت.  بــه همیــن خاطــر، خطــرات جــدی امنیتــی، 

څارنــواالن را مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد.

4- موضــوع دیگــری کــه خواســت اصلــی څارنــواالن اســت، مســألۀ مصونیــت وظیفــه یــی 

آنــان اســت؛ زیــرا تحقیــق و تعقیــب قضایــا در رشایــط موجــود کشــور، زمینــه را بــه ســویی 

کــه از اثــر اجــراآت قانونــی څارنــواالن متــرر مــی گــردد، مــی کشــاند. 

بنــاً تعــدادی از متــرران بــه نحــوی در صــدد انتقــام گیــری از څارنــواالن برآمــده و  مــی 

کوشــند تــا آن هــا را بــد نــام ســازند کــه  نظیــر همچــو قضایــا در گذشــته زیــاد بــوده اســت.

در ایــن رابطــه، زورمنــدان، دخیــل شــده و توطیــه ســازی مــی کننــد. بنــاً در ایــن مــورد بایــد 

یــک مکانیــزم دقیــق و کارا ایجــاد شــود.

ــواالن  ــه از څارن ــک کمیت ــواالن، ی ــی څارن ــه ی ــف وظیف ــای مختل ــی ه ــور بررس ــه منظ ب

ــا بعــد از  متعهــد و مجــرب، تحــت رهــری شــورای عالــی لــوی څارنوالــی ایجــاد گــردد ت

ــون  ــواد 32 و 33 قان ــه م ــواالن متخطــی در مطابقــت ب ــه در مــورد څارن ــم آن کمیت تصمی

تشــکیل و صالحیــت څارنوالــی، تصمیــم قانونــی اتخــاذ گــردد. جرایــم مشــهود څارنــواالن 

مجــزا از ایــن پیشــنهاد اســت.

5- در دو ســال در مجمــوع 56 تــن شــهید شــده و بیشــرت از آن معلــول و مجــروح شــده انــد 

و ایجــاب می کنــد تــا لــوی څارنوالــی بازمانــده گان آن هــا را مــورد تفقــد و نــوازش  قــرار 

دهــد.
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6- در بخــش هــای معاونــت عســکری لــوی څارنوالــی و څارنوالــی عمومــی امنیــت ملــی، 

څارنــواالن شــکایت دیګــری دارنــد. ایــن موضــوع امتیازهــای معاشــات آن هــا و اجــرای 

آن از رتبــه و بســت باالســت کــه در مطابقــت بــه قانــون ذاتــی پولیــس، امــور ذاتــی شــان 

تابــع ایــن قانــون مــی باشــد. بنــا بــر ایــن رهــری لــوی څارنوالــی در حصــۀ معاشــات آن هــا 

بایــد طــوری تصمیــم بگیــرد کــه بــه نفــع آنــان باشــد.

7- څارنوالــی هــای والیــات خواهــان تادیــۀ کرایــۀ منســوبان څارنوالــی هــای خویــش انــد 

تــا مشــکل ترانســپورتی شــان مرفــوع شــود.

انجمــن څارنــواالن افغانســتان یک بــار دیگــر، مقیــد بــه تطبیــق مصوبــات ایــن کنفرانــس 

بــا شــکوه بــوده و حامیــت قاطــع خویــش را از رهــری لــوی څارنوالــی در مبــارزه بــا فســاد و 

هرنــوع خشــونت، اعــالم مــی کنــد. 

توفیقات مزید به همۀ شام در همه عرصۀ های زندگی از خداوند بزرگ آرزو می برم. 

 والسالم!
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منت سخرنانی  پروین رحیمی رییس عمومی 

څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن

ــالمی  ــوری اسـ ــوال جمهـ ــوی څارنـ ــدی لـ ــد حمیـ ــد فریـ ــرتم محمـ ــازۀ محـ ــا اجـ بـ

افغانســـتان، مرســـتیاالن محـــرتم، مهامنـــان عزیـــز، همـــکاران و هـــم مســـلکان 

گرامـــی!

ـــونت  ـــع خش ـــی من ـــت څارنوال ـــه وضعی ـــه ب ـــروز در رابط ـــه ام ـــتم ک ـــت هس ـــوش وق خ

ـــرار دارم.  ـــام ق ـــت ش ـــش، در خدم ـــان و کارکردهای ـــر زن در براب

در مـــادۀ 54 قانـــون اساســـی افغانســـتان آمـــده اســـت: » دولـــت مکلـــف اســـت 

ـــد. از  ـــی کن ـــت م ـــل حامی ـــواده از زن و طف ـــد. در خان ـــت کن ـــواده حامی ـــه از خان ک

نـــگاه جســـمی، روحـــی، روانـــی؛ دولـــت مکلـــف اســـت در مقابـــل رســـوم ناپســـند 

کـــه ســـبب نقـــض حقـــوق زنـــان مـــی شـــود، کارهـــای را انجـــام بدهـــد.«

بـــدون مقدمـــه مـــی خواهـــم ســـخرنانی خـــود را بـــا ایـــن پرســـش آغـــاز کنـــم کـــه 

چـــرا څارنوالـــی منـــع خشـــونت علیـــه زنـــان ایجـــاد شـــد؟

در  دور  هـــای  ګذشـــته  از  مردســـاالری،که  سیســـتم  و  ناپســـند  رواج  و  رســـم 

افغانســـتان وجـــود داشـــته، بـــه همیـــن ســـبب درســـال1360 خورشـــیدی قانـــون 

ـــد  ـــوز و متعه ـــال، دلس ـــان فع ـــام زن ـــکاری مت ـــا هم ـــان ب ـــر زن ـــونت در براب ـــع خش من
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ــان  ــور زنـ ــتان، وزارت امـ ــرش افغانسـ ــوق بـ ــتقل حقـ ــیون مسـ ــکاری کمیسـ و همـ

ــان  ــک فرمـ ــن و در یـ ــان، تدویـ ــی و حقوقدانـ ــۀ مدنـ ــداکار جامعـ ــکاران فـ و همـ

ــذ اســـت.  ــروز نافـ ــا امـ ــیح و تـ تقنینـــی، توشـ

ـــان در  ـــر زن ـــونت در براب ـــع خش ـــیون من ـــاری، کمیس ـــال ج ـــل، در س ـــن دلی ـــه همی ب

ـــرد. ـــه کار ک ـــاز ب ـــره، آغ ـــت نف ـــۀ هش ـــا کمیت ـــی، ب ـــوی څارنوال ل

ــا  ــه بـ ــورد قاطعانـ ــدم برخـ ــتان، عـ ــونت در افغانسـ ــتمرار خشـ ــل اسـ ــی ازعوامـ یکـ

قضایـــای این چنینـــی اســـت کـــه باعـــث نهادینـــه شـــدن فرهنـــگ معافیـــت از 

مجـــازات مـــی شـــود. 

اثـــر  از قضیـــۀ دیانـــا صحبـــت کرد،متأســـفانه، فاعـــل در  مرســـتیال صاحـــب 

دخالـــت زورمنـــدان برائـــت گرفـــت. بهانـــه کـــردن معاینـــات »دی.ان.ای« کـــه 

ــت.  ــر گرفـ ــاه را در بـ ــت مـ ــاً هشـ ــت و تقریبـ ــر نیسـ ــکان پذیـ ــتان امـ در افغانسـ

دخالـــت اشـــخاص متنفـــذ مخصوصـــاً در والیـــات یکـــی دیگـــر از عواملـــی اســـت 

کـــه باعـــث تـــداوم خشـــونت در برابـــر زن مـــی شـــود.

ـــس  ـــوان جن ـــه او، عن ـــد و ب ـــی بینن ـــت  م ـــی و ملکی ـــل ش ـــان زن را مث ـــیاری از آن بس

ــیدگی در  ــای زن، رسـ ــه قضایـ ــیدگی بـ ــه رسـ ــد کـ ــی کننـ ــر مـ ــد. فکـ ــی دهنـ را مـ

امـــور خانـــواده اســـت. بـــه خـــود جـــرأت مـــی دهنـــد تـــا در ایـــن قضایـــا مداخلـــه 

کننـــد. 

کتـــامن جـــرم و عـــدم مراجعـــه بـــه مراجـــع عدلـــی و قضایـــی، در بســـیاری مـــوارد 

ـــیه،  ـــل دوس ـــم، در داخ ـــی پردازی ـــم م ـــیدگی جرای ـــه رس ـــه ب ـــی ک ـــود دارد. وقت وج

ـــد:  ـــی گوین ـــویم و م ـــی ش ـــل م ـــود، مقاب ـــی ش ـــاهد م ـــه ش ـــر ک ـــا ه ـــه ی ـــک قری ـــا مل ب

واللـــه زندگـــی خـــوب داشـــتند. بـــه خاطـــر چـــه ایـــن خانـــم بســـیار لـــت و کـــوب 

شـــده و در حـــال لـــت و کـــوب زندگـــی خـــود را از دســـت داده اســـت؟ آیـــا ایـــن 

ناشـــی از زندگـــی خـــوب زن و شـــوهر اســـت؟ ایـــن را مـــردم عمـــالً کتـــامن مـــی 

کننـــد. 

ـــت.  ـــونت اس ـــر خش ـــل دیگ ـــی، عام ـــر قانون ـــلح غی ـــای مس ـــروه ه ـــراد و گ ـــود  اف وج

زنـــان بـــا اســـلحۀ ناریـــه بـــه قتـــل مـــی رســـند و بعـــد مـــی گویند:»مـــرد تکلیـــف 

ــف  ــرد، تکلیـ ــی بـ ــش مـ ــت را پیـ ــک رشکـ ــه کار یـ ــی کـ ــا کسـ ــی دارد«. آیـ روانـ

روانـــی دارد؟ چـــرا یـــک زن کـــه تکلیـــف روانـــی دارد، شـــوهرش را منـــی کشـــد؟ 

ــج  ــی رود؛ در کنـ ــن مـ ــس اش ازبیـ ــه نفـ ــامد بـ ــامل، اعتـ ــن اعـ ــۀ چنیـ در نتیجـ

خانـــه خمـــود و جمـــود مـــی افتـــد و بـــه رس و ضـــع خـــود منـــی رســـد. 
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آیا تکلیف روانی زن و مرد  فرق دارد؟ مرد را خشـــن می ســـازد و زن را عاجز؟ 

ـــلحۀ  ـــایۀ اس ـــه در س ـــات ک ـــی از والی ـــای بعض ـــوالی ه ـــون در ولس ـــت قان ـــود حاکمی نب

ـــوند،  ـــی ش ـــپرده من ـــون س ـــه قان ـــچ گاه ب ـــده و هی ـــن ش ـــاه گزی ـــؤول پن ـــر مس ـــراد غی اف

ـــان.  ـــر زن ـــی در براب ـــرش منف ـــود. نگ ـــی ش ـــان م ـــر زن ـــونت در براب ـــش خش ـــث افزای باع

زنـــان بـــه عنـــوان افـــراد ضعیـــف، ناتـــوان، عاجـــز و بیچـــاره شـــناخته مـــی شـــوند. 

ـــواد؛  ـــی س ـــراد ب ـــن اف ـــا بی ـــه تنه ـــه ن ـــرده ک ـــوذ ک ـــدر نف ـــگ، آن ق ـــن فرهن ـــفانه ای متاس

بلکـــه بیـــن افـــراد باســـواد و تحصیـــل کـــرده نیـــز حاکـــم اســـت. نگـــرش نوعیـــت 

جنســـی نســـبت بـــه زنـــان، باعـــث شـــده کـــه موضـــوع »جنســـیت« بـــه خـــورد مـــردم 

ـــد زن؛  ـــکرتر بای ـــرد و س ـــد م ـــر بای ـــه وزی ـــود ک ـــی ش ـــر م ـــا فک ـــه ج ـــود. در هم داده نش

داکـــرت بایـــد مـــرد و نـــرس بایـــد زن؛ انجنیـــر بایـــد مـــرد ومعلـــم بایـــد زن باشـــد. در 

ایـــن نگـــرش مـــرد همیشـــه غالـــب و زن مغلـــوب بـــوده اســـت. ایـــن نگـــرش بایـــد 

ـــه و  ـــش یافت ـــونت افزای ـــد، خش ـــا تغییرنکن ـــرش ه ـــن نگ ـــه ای ـــی ک ـــا زمان ـــد، ت ـــر کن تغیی

مـــا شـــاهد خشـــونت هـــای بیشـــرت خواهیـــم بـــود.

بـــی ســـوادی، عـــدم آگاهـــی از احـــکام رشیعـــت، احـــکام قانـــون و عـــدم آگاهـــی 

حقوقـــی خانـــواده هـــا از حقـــوق و وجایـــب یکدیگـــر؛ همـــه باعـــث مـــی شـــود کـــه 

خشـــونت تـــداوم پیـــدا کنـــد. دو روز از ازدواج ســـپری نشـــده کـــه رابطـــۀ حاکـــم و 

ـــمکش  ـــث کش ـــود باع ـــن خ ـــردد. ای ـــی گ ـــاز م ـــوب، آغ ـــب و مغل ـــۀ غال ـــوم و رابط محک

ــی  ــای خانوادگـ ــونت هـ ــت خشـ ــی و در نهایـ ــی، مداخـــالت خانوادگـ ــای خانوادگـ هـ

ـــای  ـــن، ازدواج ه ـــر س ـــای زی ـــتان، ازدواج ه ـــنتی در افغانس ـــای س ـــردد. الگوه ـــی گ م

اجبـــاری، تعـــدد زوجـــات و انـــواع و اقســـام آن، همـــه خشـــونت زا هســـتند.

ـــد  ـــت بای ـــه دول ـــت ک ـــی اس ـــر عوامل ـــدر، از دیگ ـــواد مخ ـــه م ـــاد ب ـــکاری و اعتی ـــر، بی فق

آن را از بیـــن بـــرد. تـــا زمانـــی کـــه دولـــت جلـــو فقـــر و بیـــکاری، معتـــاد و اعتیـــاد 

را نگیـــرد؛ معضلـــۀ بیـــکاری حـــل نشـــود؛ ماهیچـــگاه منـــی توانیـــم شـــاهد کاهـــش 

ـــک همـــرس،  ـــادر، ی ـــک م ـــاد ی ـــرد معت ـــک م ـــر زن باشـــیم. در پشـــت ی خشـــونت در براب

ـــوند.  ـــی ش ـــرر م ـــامً مت ـــن حت ـــار ت ـــن چه ـــرار دارد. ای ـــرت ق ـــک دخ ـــر و ی ـــک خواه ی

ـــا،  ـــوالی ه ـــیاری از ولس ـــی. در بس ـــی و قضای ـــتم عدل ـــه سیس ـــان ب ـــی زن ـــدم دسرتس ع

ـــت باعـــث  ـــت نشـــود، در نهای ـــد انجـــام بدهـــد وثب ـــی توان هرکـــس هـــر چـــه بخواهـــد، م

ـــردد.  ـــی گ ـــان م ـــر زن ـــونت در براب ـــش خش افزای

پیـــروی از عـــادات ناپســـند؛ ایـــن پدیـــده امـــروز جاگزیـــن قانـــون و رشیعـــت هـــم  

شـــده و بـــه آن افتخـــار مـــی شـــود. زمانـــی کـــه مـــا مـــی خواهیـــم زن بـــه محـــالت 

ـــم زن در  ـــی خواهی ـــم، من ـــرت داری ـــا غی ـــی گویند:»م ـــود، م ـــتاده ش ـــی فرس ـــه ی حامی
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مرکـــز حامیـــه یـــی فرســـتاده شـــود.« تعریفـــی از غیـــرت در افغانســـتان هـــم وجـــود 

نـــدارد. در هـــر مـــورد کـــه خواســـته باشـــند ایـــن کلمـــه را اســـتفاده مـــی کننـــد. 

ـــم.  ـــان را داری ـــر زن ـــع خشـــونت در براب ـــی من ـــا څارنوال ـــن ســـو، م ـــه ای  از ســـال 1387 ب

ابتـــدا در هشـــت زون فعـــال بـــود؛ امـــا امـــروز در 34 والیـــت کشـــور فعالیـــت مـــی 

کنـــد. در 20 والیـــت قضایـــا ثبـــت دیتابیـــس شـــده و گـــزارش هـــای آن بـــه مرکـــز 

فرســـتاده مـــی شـــود.

ــال  ــزان سـ ــا اول میـ ــان، تـ ــر زنـ ــونت در برابـ ــع خشـ ــی منـ ــیس څارنوالـ ــدو تأسـ از بـ

1395خورشـــیدی، ده هـــزار و 363  قضیـــۀ خشـــونت، مـــورد رســـیدگی قـــرار گرفتـــه 

ـــزار و462  ـــت  دو ه ـــاهد ثب ـــا ش ـــرب، م ـــی اول عق ـــل 1395 ال ـــا از اول حم ـــت. تنه اس

قضیـــۀ خشـــونت آمیـــز اســـتیم. 

ایـــن آمـــار پـــس از مراجعـــۀ افـــراد بـــه څارنوالـــی، ثبـــت دیتابیـــس شـــده و بـــه آن 

ـــع خشـــونت  ـــی من ـــه څارنوال ـــه ب ـــه 791 قضی ـــه اســـت. از جمل رســـیده گـــی صـــورت گرفت

ـــه  ـــزارش ارای ـــام گ ـــه ش ـــکاران ب ـــک کاری هم ـــا تفکی ـــه ب ـــل ک ـــان در کاب ـــر زن در براب

ـــم. ـــی داری م

از میـــان 791 قضیـــۀ یـــاد شـــده،  76 مـــورد آن اتهامنامـــه شـــده و از 181 قضیـــۀ 

دیگـــر آن مطابـــق مـــادۀ 39 قانـــون منـــع خشـــونت در برابـــر زنـــان انـــراف شـــده 

اســـت. 

ـــد  ـــده باش ـــار آم ـــار و فش ـــت اجب ـــم تح ـــه خان ـــوده ک ـــی نب ـــه نوع ـــراف ب ـــن ان ـــه ای البت

ـــد.  ـــرده باش ـــر ک ـــود رصف نظ ـــۀ خ و از عریض

ــق  ــت حـ ــه درخواسـ ــیدم: روزی کـ ــی پرسـ ــراف داده، مـ ــه انـ ــانی کـ ــن از کسـ مـ

ـــراف  ـــی. ان ـــد: بل ـــی گفتن ـــر م ـــر؟ اگ ـــا خی ـــیدی ی ـــش رس ـــق خوی ـــه ح ـــا ب ـــودی، آی من

پذیرفتـــه مـــی شـــد.

ـــذان  ـــزرگان و متنف ـــم. ب ـــکار کنی ـــم ان ـــوارد، وجـــود جرگـــه هـــارا منـــی توانی در بعضـــی م

ـــد، زن و  ـــی دهن ـــکیل م ـــه تش ـــد، جرگ ـــی را دارن ـــای خانوادگ ـــل قضای ـــارب ح ـــه تج ک

ـــر و  ـــط را تحری ـــه خ ـــک فیصل ـــانند، ی ـــی رس ـــا من ـــانند ی ـــی رس ـــق م ـــه تواف ـــوهر را ب ش

ـــتند. ـــی فرس ـــی م ـــه څارنوال ب

 مـــا در ایـــن حـــاالت تدابیـــری نیـــز داشـــتیم؛ مثـــال کســـانی را کـــه در جرگـــه 

ــم و  ــتیم، پرســـش منودیـ ــا خواسـ ــن آن هـ ــج تـ ــا پنـ ــار یـ ــتند، از چهـ اشـــرتاک داشـ

ـــند. ـــی باش ـــخگو م ـــود، پاس ـــدا ش ـــکل پی ـــم مش ـــه خان ـــداً ب ـــر بع ـــه اگ ـــم ک ـــد گرفتی تعه
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این توجه به خاطر اســـتحکام شـــیرازۀ خانواده ها بوده اســـت.

ـــت  ـــه ریاس ـــد، ب ـــخص ش ـــی آن مش ـــد حقوق ـــه بع ـــن ک ـــس از ای ـــر، پ ـــۀ دیگ  51 قضی

ـــوا  ـــورت دع ـــه ص ـــرای 121 قضی ـــی ب ـــت ابتدای ـــت. در آمری ـــده اس ـــذار ش ـــوق واگ حق

تهیـــه شـــده و از 29 قضیـــه در ایـــن مرحلـــه، انـــراف گردیـــده اســـت. 

68 قضیـــۀ دیگـــر بـــه آمریـــت اســـتیناف رســـیده کـــه از ایـــن میـــان 39 قضیـــۀ آن 

نهایـــی، از 4 قضیـــه انـــراف،11 قضیـــه بـــه محاکـــم راجـــع شـــده، 9 قضیـــه بـــه 

ـــر  ـــه زی ـــت و 35 قضی ـــده اس ـــتاده ش ـــز فرس ـــی متیی ـــه څارنوال ـــی ب ـــۀ نهای ـــر فیصل خاط

ــرار دارد.  کار قـ

در آمریـــت متییـــز35 قضیـــه مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه کـــه در20 قضیـــه تصمیـــم 

نهایـــی گرفتـــه شـــده، 5 قضیـــه محـــول محکمـــه و10 قضیـــه تحـــت کار اســـت. 

ــز  ــتیناف و متییـ ــای اسـ ــق آمریـــت هـ ــبب غیابـــت از طریـ ــۀ تحریـــک سـ 203 قضیـ

ایـــن اداره تعقیـــب گردیـــده اســـت. 

متأســـفانه بعـــد از ایـــن کـــه ریاســـت څارنوالـــی مدنـــی و تجارتـــی  منحـــل گردیـــد، 

ـــر زن،  ـــونت در براب ـــع خش ـــون من ـــیب و قان ـــالف پرنس ـــی، خ ـــی و تجارت ـــای مدن قضای

ـــز  ـــا آن را نی ـــای م ـــوال ه ـــد، څارن ـــض ش ـــه زن تفوی ـــونت علی ـــع خش ـــی من ـــه څارنوال ب

تعقیـــب مـــی کنـــد.

ایجـــاد څارنوالـــی منـــع خشـــونت یـــک دســـت آورد اســـت؛اگرچه څارنوالـــی منـــع 

ـــازی  ـــامد س ـــی اعت ـــت؛ ول ـــده اس ـــاد ش ـــی ایج ـــوی څارنوال ـــری ل ـــت ره ـــونت تح خش

قبـــالً وجـــود داشـــت.

ـــر  ـــد در براب ـــی توانن ـــد، م ـــوال ان ـــه څارن ـــای ک ـــم ه ـــه خان ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــامد ب  اعت

خشـــونت مبـــارزه کننـــد. 

بربنیـــاد ایـــن اعتـــامد، خوش بختانـــه در بســـیاری از والیـــات افغانســـتان څارنـــواالن 

ـــه  ـــک و ب ـــل نی ـــک عم ـــن ی ـــد؛ ای ـــده ان ـــتخدام ش ـــونت اس ـــع خش ـــی من زن در څارنوال

ـــت.  جاس

ـــونت  ـــع خش ـــی من ـــه څارنوال ـــبت ب ـــردم نس ـــامد م ـــرر، اعت ـــان مت ـــق زن ـــر تحقی ـــه خاط ب

ـــاد اســـت.  ـــا زی ـــه م ـــه ب ـــا و مراجع ـــان، قضای ـــر زن در براب

 ثبـــت791 قضیـــه تـــا اول عقـــرب، نشـــانگر ایـــن ســـت کـــه اگـــر مـــا انـــکار کنیـــم، 

انـــکار از دولـــت و از خـــود کـــرده ایـــم. 

ــی در  ــر مامنعتـ ــه اگـ ــدی  کـ ــود دارد، در حـ ــا وجـ ــه مـ ــامد بـ ــردم  اعتـ ــان مـ در میـ

ــد.  ــی کنـ ــه مـ ــی مراجعـ ــه څارنوالـ ــرد بـ ــورت بگیـ ــم صـ ــک خانـ ــل یـ تحصیـ

ـــع  ـــیون من ـــان، در کمیس ـــر زن ـــونت در براب ـــع خش ـــوال من ـــکاران څارن ـــال هم ـــود فع وج
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خشـــونت در برابـــر زنـــان کـــه در وزارت محـــرتم امـــور زنـــان دایرمـــی شـــود، ســـبب 

ـــت. ـــده اس ـــردم ش ـــی م ـــطح آگاه ـــنت س ـــد رف بلن

ـــان  ـــال کارکن ـــکاری فع ـــخگویی، هم ـــا پاس ـــات ی ـــۀ نظری ـــرتک، ارای ـــفرهای کاری مش س

ـــوط موسســـات هســـتند هـــم  ـــه مرب ـــه هـــای ک ـــی و کمیت ـــز هامهنگـــی حامیت ـــا در مراک م

ـــد. ـــی باش ـــر م ـــردم مؤث ـــی م ـــطح آگاه ـــردن س ـــد ب ـــوی در بلن ـــه نح ب

ـــه هســـتند، وجـــود  ـــان در وزارت صحـــت عام ـــن زن ـــز مصدومی ـــه مرک ـــی« ک ـــی ت »جـــی پ

ـــی  ـــه م ـــورد ارای ـــش را در م ـــات خوی ـــا نظری ـــکاران م ـــاز هم ـــورت نی ـــد. در ص ـــال دارن فع

ـــود دارد.  ـــز وج ـــکالت نی ـــد. مش دارن

ـــای  ـــود ج ـــود و کمب ـــلکی و اداری و نب ـــرب مس ـــد مج ـــی کارمن ـــرشی یعن ـــع ب ـــود مناب کمب

ـــد.  ـــت کردن ـــه صحب ـــب در زمین ـــتیال صاح ـــاب مرس ـــه جن ـــت ک ـــر کاری اس دفات

ــونت  ــع خشـ ــی منـ ــن از څارنوالـ ــه مـ ــی کـ ــردازم. زمانـ ــه آن بپـ ــم بـ ــی خواهـ ــن منـ مـ

ـــی شـــد  ـــه  مشـــکل م ـــه ب ـــز در آن جـــا وجـــود داشـــت ک ـــدن کـــردم، چهارمی بدخشـــان دی

از بیـــن آنهـــا عبـــور کـــرد. 

بایـــد څارنوالـــی کـــه از خانـــم متـــرر تحقیـــق مـــی منایـــد و محـــرم آن همراهـــش 

ــد در  ــرد و یـــک خانـــم منـــی توانـ ــورت گیـ ــای رسی صـ ــد تحقیـــق در جـ اســـت، بایـ

حضـــور چنـــد تـــن، مشـــکالت خویـــش را بیـــان دارد. مـــن ایـــن مشـــکل را متوجـــه 

ـــن  ـــا ای ـــوی. م ـــاب دع ـــم اصح ـــوی آن ه ـــوال، در پهل ـــار څارن ـــرت چه ـــک دف ـــدم. در ی ش

مشـــکل را دراداره هـــای اطـــراف داریـــم. 

ـــر  ـــکان ســـوء تعبی ـــن وجـــود داشـــته باشـــد بهـــرت اســـت، چـــون ام ـــر دوربی ـــان اگ هـــم چن

ـــی هـــم وجـــود دارد.  ـــه ی وجـــود دارد. تداخـــل وظیف

ـــی  ـــد. وقت ـــی کنن ـــه م ـــه مداخل ـــن زمین ـــم  در ای ـــس ه ـــی پولی ـــدان و حت ـــفانه  زورمن متاس

یـــک خانـــم مـــورد لـــت کـــوب قـــرار مـــی گـــرد، پولیـــس اســـتعالم مـــی دهـــد و بـــه 

ــد و  ــی کنـ ــری مـ ــی گـ ــت میانجـ ــتعالم را گرفـ ــی اسـ ــد. وقتـ ــی کنـ ــفاخانه روان مـ شـ

ـــرار  ـــوب ق ـــت ک ـــورد ل ـــاره م ـــم دوب ـــد. روزی اگرخان ـــی ده ـــذر م ـــل گ ـــه وکی ـــتعالم را ب اس

ـــرد.  ـــذر بخ ـــل گ ـــفاخانه را از وکی ـــتعالم ش ـــی اس ـــا 5000 افغان ـــم ب ـــد خان ـــرد، بای ـــی گی م

ـــم  ـــی زن ـــدر م ـــود را آن ق ـــم خ ـــن خان ـــه م ـــود ک ـــه ب ـــرر گفت ـــم مت ـــه خان ـــس ب ـــک پولی ی

ـــی  ـــکایت م ـــه ش ـــتی ک ـــم هس ـــه خان ـــم. توچگون ـــی کن ـــو م ـــت و پهل ـــودم  پش ـــه او راخ ک

کنـــی؟ متأســـفانه تداخـــل کاری از طـــرف متنفـــذان، وکالی شـــورا هـــای والیتـــی و 

ـــت.  ـــح اس ـــه واض ـــر هم ـــه ب ـــی ک ـــای امنیت ـــد ه ـــرد. تهدی ـــی گی ـــورت م ـــان ص پارمل

څارنـــوال تعقیبـــی مـــا کـــه یـــک خانـــم اســـت و روزهـــا، بـــه کمبـــود وســـایل نقلیـــه 

مواجـــه مـــی شـــود. 
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ـــد در  ـــی رود، بای ـــه م ـــه محکم ـــی ب ـــی وقت ـــوال تعقیب ـــت و څارن ـــی اس ـــک موترخدمت ی

ـــه  ـــود و در محکم ـــناخته نش ـــش ش ـــا روی ـــد ت ـــادری بپوش ـــده، چ ـــتاد ش ـــتگاه ایس ایس

ـــردد.  ـــارض گ ح

ــایل »دی ان ای« از  ــره و وسـ ــل خـ ــود اهـ ــز، نبـ ــی مرکـ ــات و حتـ ــر والیـ در اکـ

دشـــواری هـــای موجـــود مـــی باشـــد. 

ــم  ــک خانـ ــل یـ ــۀ قتـ ــتیم. قضیـ ــاهد هسـ ــا را شـ ــل دیانـ ــۀ قتـ ــا قضیـ ــفانه مـ متاسـ

ــردد.  ــت گـ ــه ثابـ ــمندیم قضیـ ــم و خواهشـ ــر را داریـ دیگـ

ـــی  ـــطح آگاه ـــبختانه س ـــود. خوش ـــه ش ـــره گرفت ـــل خ ـــر اه ـــد نظ ـــوارد بای ـــیاری م در بس

ـــتند  ـــان مس ـــرد، خودش ـــی گی ـــرار م ـــونت ق ـــورد خش ـــه م ـــی ک ـــه و خامن ـــاال رفت ـــردم ب م

ـــد.  ـــی کنن ـــازی م س

ـــن  ـــق روش ـــام تحقی ـــدارد و در ای ـــود ن ـــۀ وج ـــچ مجادل ـــه هی ـــده ک ـــی آم ـــب عدل ـــر ط نظ

شـــده و خانـــواده مقتـــول عکـــس مـــی آرود کـــه  خانـــم مقتـــول در کفـــن، لـــب و 

ـــود. ـــش کب ـــده و رس و روی ـــاره ش ـــش پ گوش

 ایـــن نظریـــه وجـــود دارد و کوشـــش مـــی کنـــد کـــه کلـــامت عربـــی و یـــا الفـــاظ 

طبـــی را در نظریـــات خـــود بـــه خاطرگمـــراه ســـازی بـــه کار بـــرد. 

مداخلـــۀ اراکیـــن، زورمنـــدان و کارکنـــان بلنـــد پایـــۀ حکومـــت نیـــز در ایـــن مـــوارد 

وجـــود دارد. 

ها د پیشنها

مـــی خواهـــم بـــورس هـــای تحصیلـــی در مقطـــع ماســـرتی بـــه کارکنـــان و کســـانی 

ـــود.  ـــم ش ـــارج فراه ـــد، در خ ـــان را دارن ـــتعداد ش ـــه اس ک

وقتـــی کـــه حـــرف معیـــار بـــه میـــان مـــی آیـــد، متاســـفانه خانـــم کارکـــن ماســـرتی 

ـــی  ـــت ســـامل، متعهـــد و متخصـــص در څارنوال ـــد. ظرفی ـــاز مـــی مان ـــار ب ـــدارد و از معی ن

ـــونت،  ـــع خش ـــای من ـــوال ه ـــون څارن ـــود، چ ـــاد ش ـــان ایج ـــر زن ـــونت در براب ـــع خش من

ـــد.  ـــه رس و کار دارن ـــر جامع ـــم پیک ـــا نی ب

در خانـــواده، زن قلـــب خانـــواده اســـت. اگـــر قلـــب را تـــداوی کردیـــم، خانـــواده 

را خـــوب نگهداشـــته ایـــم. چنانچـــه لـــوی څارنـــوال صاحـــب بارهـــا ایـــن را اظهـــار 

ـــونت  ـــع خش ـــی من ـــه دروازۀ څارنوال ـــم ک ـــی گوی ـــود م ـــۀ خ ـــه نوب ـــم ب ـــد، ماه ـــته ان داش

ـــوق  ـــاع از حق ـــر دف ـــه خاط ـــه ب ـــی ک ـــر کس ـــات و  ه ـــه روی مؤسس ـــان، ب ـــر زن در براب

زنـــان کار مـــی کننـــد، بـــاز اســـت. څارنوالـــی خشـــونت بـــرای حقـــوق زن کارمـــی 

کنـــد وخانـــۀ همگـــی اســـت.

ـــات کادری  ـــرای درج ـــق، اج ـــرت تحقی ـــرد به ـــرای پیش ـــز ب ـــر مجه ـــنت دفات در نظرگرف
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ـــان.  ـــر زن ـــونت در براب ـــع خش ـــواالن من څارن

ــا  ــن کار بـ ــر ایـ ــه خاطـ ــی، بـ ــوی څارنوالـ ــواالن زن در لـ ــام څارنـ ــدم اول متـ در قـ

تعصـــب  و تبعیـــض مواجـــه شـــدند؛ جنـــاب لـــوی څارنـــوال صاحـــب ان شـــاء اللـــه 

ایـــن هـــا را در نظـــر خواهنـــد گرفـــت.

ـــد و کار  ـــی آین ـــکالت م ـــام مش ـــوق زن، بامت ـــه حق ـــزاری ب ـــر ارج گ ـــه خاط ـــادران ب م

ـــد. ـــی کنن م

تشـــکر از توجه شام!
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منت سخرنانی روح الله قاری زاده رییس انجمن 

مستقل وکالی مدافع افغانستان

بســـم اللـــه الرحمن الرحیم

جاللتـــآمب لـــوی څارنـــوال دولـــت جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان، مرســـتیال 

صاحبـــان محـــرتم، رؤســـا و څارنـــوال صاحبـــان معـــزز، اشـــرتاک کننـــدگان گـــران 

ــه! ــه و برکاتـ ــة اللـ ــم و رحمـ ــالم علیکـ ــد، السـ ــت ارجمنـ ــان نهایـ ــدر و مهامنـ قـ

خوشـــحامل کـــه امـــروز در چهارمیـــن کنفرانـــس ملـــی څارنـــواالن اشـــرتاک کـــرده 

ام. امـــروز هـــدف همـــه مشـــخص اســـت و آن ایـــن کـــه بایـــد بـــا پدیـــدۀ منفـــور 

ــارزۀ موثـــر صـــورت بگیـــرد. از ایـــن  ــاد اداری و خشـــونت در برابـــر زنـــان، مبـ فسـ

بابـــت مـــرسورم کـــه چهـــره هـــای متعهـــد، متخصـــص و کادرهـــای ادارۀ څارنوالـــی 

ــم. ــم می بینـ ــدف دورهـ ــن هـ ــام ایـ ــتای انجـ را در راسـ

فســـاد در هرجامعـــه یـــی وجـــود دارد؛ البتـــه در بعضـــی بیشـــرت و در بعضـــی کمـــرت. 

ـــه  ـــای آن ب ـــر ارگان ه ـــاد در اک ـــه فس ـــت ک ـــورهای اس ـــی از کش ـــز یک ـــتان نی افغانس

شـــکل وســـیع؛ امـــا بـــا درجـــات متفـــاوت وجـــود دارد. چنانچـــه یکـــی از مهمرتیـــن 

دغدغه هـــای امـــروز افغانســـتان و عمـــده تریـــن بیـــامری صعب العـــالج نظـــام 

اداری آن، فســـاد اداری اســـت. فســـاد اداری در افغانســـتان پدیـــدۀ ملمـــوس، 
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ــا یـــک  ــوری رشوع تـ ــر اســـت. از رییـــس جمهـ ــر آور و فراگیـ ــده، زجـ ــناخته شـ شـ

شـــهروند عـــادی جامعـــه، وجـــود آن را حـــس و در وســـعت و موجودیـــت آن اتفـــاق 

نظـــر داشـــته و هیـــچ تردیـــدی در آن ندارنـــد. 

ایـــن کـــه دالیـــل گســـرتدگی فســـاد اداری چیســـت و کـــدام حلقـــات در سیســـتم 

ــاعه و گســـرتش آن دخیـــل  ــه شـــکل مرئـــی و نامرئـــی در اشـ ــتان بـ اداری افغانسـ

انـــد، نیـــاز بـــه بحـــث هـــای بیشـــرت دارد؟

ــور و  ــام اداری کشـ ــرا روی نظـ ــود فـ ــای موجـ ــش هـ ــن پرسـ ــدی تریـ ــی از جـ یکـ

تحلیلگـــران مســـایل سیاســـی، اجتامعـــی و اداری افغانســـتان قـــرار گرفتـــه اســـت، 

شـــاید همیـــن پرســـش باشـــد. 

بدیهـــی اســـت تـــا زمانـــی کـــه ریشـــه هـــای ایـــن پدیـــدۀ شـــوم شناســـایی نشـــود، 

ـــز ناممکـــن خواهـــد بود.گرچـــه برخـــی از پژوهشـــگران،  درمـــان و عقیـــم ســـازی آن نی

عوامـــل اقتصـــادی، سیاســـی، اداری و مدیریتـــی، اجتامعـــی، تقنینـــی و قضایـــی 

را از عوامـــل فســـاد اداری مـــی شـــامرند. همچنـــان عوامـــل بازدارنـــدۀ فســـاد؛ 

ـــه  ـــپردن آن ب ـــاد اداری و س ـــم فس ـــف جرای ـــخیص و کش ـــل در تش ـــت عم ـــون رسع چ

ـــراف  ـــدون انح ـــان و ب ـــق یکس ـــات، تطبی ـــوع ملحوظ ـــدون هرن ـــم، ب ـــق و محاک تحقی

قانـــون، تقویـــت و تأمیـــن اقتـــدار و حاکمیـــت قانـــون در اداره هـــا و جامعـــه، بـــه 

خصـــوص در اداره هـــای کشـــف و تحقیـــق جرایـــم و محاکمـــه، تقویـــت ســـاختار 

ـــک  ـــز بان ـــاد مرک ـــت، ایج ـــفافیت، صداق ـــت ش ـــون، تقوی ـــت از قان ـــای حراس اداره ه

ـــه  ـــی و ب ـــل، ارزیاب ـــاد اداری، تحلی ـــۀ فس ـــی درعرص ـــانه ی ـــات رس ـــی و معلوم معلومات

بـــکار بـــردن ایـــن معلومـــات و اطالعـــات بـــرای کاهـــش فســـاد اداری، خصوصـــی 

ــانی، تنظیـــف  ــانی، آب رسـ ــرق رسـ ــپورت، بـ ــالً ترانسـ ــه؛ مثـ ــات عامـ ــازی خدمـ سـ

ـــال  ـــت و امث ـــگ صداق ـــه و رشـــد فرهن ـــا و آگاهـــی عام ـــت رسکه ـــظ و مراقب شـــهر، حف

آن را از عوامـــل بـــاز دارنـــدۀ فســـاد اداری مـــی داننـــد؛ ولـــی بـــه نظـــر مـــی رســـد 

ـــام  ـــۀ از ابه ـــان در هال ـــون؛ همچن ـــا اکن ـــاد اداری ت ـــی فس ـــل اصل ـــل و عوام ـــه عل ک

ـــر  ـــکار ناپذی ـــاد اداری ان ـــارزه بافس ـــتای مب ـــی در راس ـــوی څارنوال ـــش ل ـــرار دارد. نق ق

اســـت. بـــا آن کـــه اداره هـــا و نهادهـــای مختلـــف در امـــر مبـــارزه بافســـاد اداری، 

ـــاهد  ـــردم ش ـــم م ـــوز ه ـــا هن ـــد؛ ام ـــی کنن ـــت م ـــتان فعالی ـــال در افغانس ـــن س از چندی

رویـــداد هـــای بـــزرگ فســـاد در کشـــور هســـتند. 

آرزومنـــدم مبـــارزۀ جـــدی نهادهـــای عدلـــی و قضایـــی بـــه ویـــژه ادارۀ محـــرتم 

ــود.  ــام شـ ــر متـ ــده، مؤثـ ــن پدیـ ــال ایـ ــی در قبـ څارنوالـ



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 70

 ایجـاد معاونـت مبـارزه بـا خشـونت، رسـیدگی به تخلفـات اطفـال و حقوق برش، اسـتخدام 

کادر هـای موفـق وشایسـته در سـطوح رهـری ادارۀ محـرتم څارنوالی، تأسـیس و تشـکیل 

مرکـز عدلـی مبـارزه با فسـاد اداری، قابل تحسـین اسـت.

امیـدوارم گزینـش و اسـتخدام کادرهـای موفـق، بر اسـاس اصل شایسـته سـاالری در این 

راسـتا، باعـث کاهـش و محـو پدیـدۀ منفـور فسـاد اداری و خشـونت در برابر زنان شـود. در 

زمینـۀ مبـارزه بـا خشـونت در برابر زن، عالوه بر به محاکمه کشـانیدن متهـامن این قضایا، 

فرهنـگ سـازی و ترویـج گفتـامن بـه جای خشـونت، از مؤثریـت ویژه یی برخوردار اسـت.

البتـه بـا وجـود عوامـل متعـدد بازدارنـدۀ خشـونت در برابـر زنـان، بـه محاکمـه کشـانیدن 

مرتکبـان خشـونت در برابـر آنـان و تطبیـق حتمـی مجـازات بر آن هـا را، می تـوان منحیث 

یـک عامـل عمـدۀ بازدارنـده برشـمرد. چـرا کـه تطبیـق مجـازات بـر مرتکبـان سـبب عـرت 

کسـانی مـی شـود کـه وسوسـه هـای جرمـی در نـزد شـان زبانـه می کشـد.

گرچـه در رشایـط کنونـی که جامعۀ افغانسـتان تقریبـاً از نتیجۀ عملکرد دولـت در امر مبارزه 

بـا فسـاد اداری نـا خوشـنود اسـت؛ ولـی سـوال ایـن جاسـت کـه آیـا نهادهـای مسـتقل در 

جامعـه نیـز مـی تواننـد در امر فسـاد زدایـی مؤثر واقع شـوند؟ یا بـه عبارت دیگـر، همکاری 

و هامهنگـی نهادهـای مسـتقل بـا دولـت در محـو ایـن پدیده مؤثـر خواهد بـود؟ اگر جواب 

مثبـت اسـت، چگونـه و بـا چه راهـکار هایی؟

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش مـی تـوان گفـت کـه بلـه! نهادهـای مختلـف اجتامعـی مـی 

تواننـد در ایـن راسـتا سـهم خـود را ایفـا کننـد. نظر بـه ماهیت وظیفـه یی شـان و در حیطۀ 

مسـؤولیت خویـش در ایـن مسـیر تـالش کننـد. بـه گونـۀ منونـه، یـک نهاد مسـتقل رسـانه 

یـی مـی توانـد بـا نـرش خـر و اطالع رسـانی شـفاف و دقیـق تاثیرگذار بـر افکار عامه باشـد 

و مسـئولیت خـود را ایفـا کنـد.

اگر خواسـته باشـیم به شـکل مشخص مسـؤولیت و عملکرد انجمن مسـتقل وکالی مدافع 

افغانسـتان را در امـر مبـارزه بـا ایـن پدیـدۀ مهلـک، در نظـر بگیریـم، مسـؤولیت و توانایـی 

هـای آن را در مبـارزه بـا فسـاد اداری مـورد بررسـی قـرار دهیـم، نیـاز بـه بحـث و مطالعـۀ 

بیشـرت است.

واضـح و مرهـن اسـت کـه انجمـن مسـتقل وکالی مدافع، یـک نهاد حقوقـی و تخصصی  

اسـت. محـدودۀ فعالیـت و عمـل کـرد ایـن نهـاد مسـتقل را مسـایل حقوقی؛ چـون دفاع از 

حقـوق مظنونـان، متهـامن و تـالش در نهادینـه کـردن حاکمیـت قانون تشـکیل می دهد. 

فـرشدۀ فعالیت هـای انجمـن وکالی مدافـع در راسـتای نابود سـازی این پدیدۀ شـوم را می 

تـوان بـه رشح زیر بر شـمرد:
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1- انجمـن مسـتقل وکالی مدافـع افغانسـتان متشـکل از وکالی مدافـع تحصیـل کـرده، 

متخصـص و مسـلکی شـاغل بـر بخـش هـای عدلـی و قضایـی مـی باشـند کـه در عرصـۀ 

سیسـتم عدلـی و قضایـی بـه فعالیـت مـی پردازند. لذا با بررسـی دقیق و همـه جانبۀ معضل 

فسـاد اداری و ارایـۀ راهکارهـای مفیـد و طـرق بیـرون رفـت از ایـن معضـل، مـی تواننـد 

رهنـامی خوبـی بـرای دولـت باشـند. ایـن همـکاری و رهنامیـی، مـی تواند بـا انتشـار مقاله 

هـا، رسـاله هـا و برگـزاری سـیمنارها و کارگاه هـای آموزشـی انجـام شـود.

لـذا نظریـۀ هـا و راهکارهـای آنـان در مـورد محـو پدیـدۀ شـوم فسـاد اداری می توانـد برای 

دولـت کارسـاز و مفید باشـد.

2- انتقادهـای سـازندۀ ایـن انجمـن از خالهـا و نواقـص موجـود در دولـت، از قبیـل عـدم 

حاکمیـت قانـون، قانـون شـکنی و بـی عدالتـی که باعث رشـد فسـاد اداری در دولت شـده 

اسـت، نیـز یکـی از راهکارهـا در راسـتای مبـارزه بـا ایـن پدیـده می باشـد.

3- ایجـاد هامهنگـی میـان انجمـن مسـتقل وکالی مدافـع، واحدهـای تفتیـش و مبـارزه با 

فسـاد اداری، اداره هـای عدلـی و قضایـی و سـایر ارگان هـای دولتـی، به منظـور ترشیک 

مسـاعی، تبـادل معلومـات و مستندسـازی دوسـیه بـه خاطر تعقیـب عدلی متهـامن جرایم، 

مـی توانـد یکـی از راهکارهـای مناسـب مبارزه بـا این پدیده باشـد.

4- در نهایـت مـی تـوان بـا انجـام امـور فـوق از طـرف انجمـن در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد 

اداری، بـا ترشیـک مسـاعی دولـت بـه ویـژه نهـاد هـای محـرتم عدلـی و قضایـی گامـی 

برداشـت.

بـه امیـد جامعـۀ آگاه، مأمـون، قانون مـدار، مرفـه و عـاری از هرنـوع ظلـم، بـی عدالتـی، 

قانـون شـکنی و خـود رسی افـراد آغشـته بـه فسـاد اداری.

                                                                                       

تشکر

کاروان که بود بدرقه اش حفظ خدا           به تجمل بنشیند، به جاللت برود!



کار کمتیه اه
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کمیته اول

کمیتـۀ بررسـی شـفافیت و فسـاد در لـوی څارنوالـی و راهـکار مبـارزه بـا فسـاد اداری 

در لـوی څارنوالی

1- ناقص بودن صفحۀ کشفی ) نا تکمیل بودن معلومات(:

در ایـن مـورد بـه منظـور تکمیـل روند کشـفی قضیـه و جمـع آوری دالیل اثبات، بر اسـاس  

مـادۀ 89 و 90 قانـون اجـراآت جزایی و اجراآت کشـفی، څارنوال صالحیـت دارد، معلومات 

ناقـض را بـه مرجعـش مسـرتد و بـه منظور تکمیـل آن، هدایت صـادر کند. 

ریاسـت هـای څارنوالـی اسـتیناف والیـات به خاطر حل مشـکل، تالش کنند تا در جلسـات 

هامهنگـی خویـش بـا پولیس، توجه پولیس مسـلکی را در زمینـه معطوف دارند.

2- توقیف)بازداشت( های غیر رضوری و غیر قانونی:

توقیـف مظنـون قبـل از صدور حکـم،  یک تدبیر احتیاطی بوده کـه در این مورد توضیحات 

فقـرۀ سـوم مـادۀ 99 قانـون اجـراآت جزایـی، جـداً رعایـت گـردد و از توقیـف هـای غیـر 

رضوری و یـا بیشـرت از موعـد معیـن قانونـی، جلوگیری شـود. 

3- تراکم کاری بیش از حد )عدم رسیدگی درست به قضایا(:

در ایـن مـورد، حیـن ترتیـب تشـکیل سـال 1396 ریاسـت محـرتم منابـع بـرشی و کمیتـۀ 
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محـرتم تشـکیالت، توجـه جـدی بفرماینـد تـا میـزان امـور محولـۀ هـر یکـی از اداره هـا را 

تشـخیص و متناسـب بـه آن در پیـش  بینـی شـکلیات اجـراآت کننـد.

4- نبود مراکز مجهز اهل خره ) امکانات کم در مرکز و والیات(:

در ایـن مـورد مقـام محـرتم لـوی څارنوالـی بـا وزارت محـرتم امـور داخلـه و وزارت محـرتم 

صحـت عامـه، متـاس هـای کتبـی برقـرار و جلسـاتی را تدویـر مناینـد تـا ایـن مشـکل کـه 

نهایـت جـدی و سـبب رکـود اجـراآت و التـوای سـیر اجـراآت مـی گـردد، مرفـوع گـردد.

5- نبود نظارت از اجراآت و قرار های صادرشده:

بـه مقـام محـرتم لـوی څارنوالـی، احرتامـاً  پیشـنهاد مـی شـود تـا گـروه هـای نظارتـی و 

تفتیـش فعـال را ایجـاد و از اجـراآت مسـلکی یکایـک څارنـواالن، مطابـق الیحـۀ وظایـف 

شـان نظـارت و نتیجـۀ نظـارت اسـاس ترفیع و تأدیـب قرار گیـرد؛ حتی اجـراآت نظارتی نیز 

مـورد ارزیابـی قرار داده شـود.

6- مداخله زورمندان و وکال در قضایا:

در ایـن مـورد هدایـت رصیـح مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری، مقـام محـرتم لـوی څارنوالی 

تاریـخ 1395/8/10 کـه بـه صـورت موکـد صـادر گردیـده اسـت، مطابـق بـه آن څارنـواالن 

محـرتم، اشـخاص زورمنـد را کـه در هـر موقفـی باشـند و بـه امـور مربـوط مداخلـه منایند و 

ایـن مداخلـه شـان سـبب خدشـه دار شـدن عدالت گردد، مشـخص منـوده و به مقـام لوی 

څارنوالـی معرفـی کنند. 

همچنیـن بـه مداخالت شـان ترتیب اثر داده شـود که در این راسـتا حامیـت قاطع مقامات 

صالـح رضوری خواهـد بـود و در تأمین امنیـت څارنواالن نیز توجه جـدی معطوف گردد.

7-بی طرفی کامل در بر خورد با مراجعه کنندگان:

څارنـوال، هـامن طـوری کـه در اجـراآت خـود مسـتقل و تابـع احـکام قانـون اسـت، طبـق 

حکـم قانـون معیـار هـای سـلوکی څارنـوال، باید بـا بی طرفـی کامـل وظایف خـود را انجام 

دهـد. بـا مراجعـه کننـدگان بایـد بـر اسـاس اصـل انسـانیت و ایـن کـه انسـان معیـار همـه 

چیـز اسـت، رفتـار کنـد. هرگونـه بر خـورد مبتنی بر سـلیقه های زبانـی و قومی مـردود بوده، 

نیسـت.  پذیرفتنی 

8- توجه به مصونیت و امنیت څارنواالن:

در زمینـۀ تأمیـن امنیـت و مصونیـت څارنـواالن، رهـری لـوی څارنوالـی در تفاهم بـا مراجع 

ذیربـط تصمیم اتخـاذ بفرمایند.

9-تقرر افراد مسلکی: 

طـرح پیشـنهادی ایـن کمیتـه این اسـت که حین تقـرر څارنواالن مسـلکی، شایسـته ترین 

داوطلبـان کـه بـه مسـلک آگاهی الزم داشـته باشـند، انتخاب و مقرر شـوند.  
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همچنیـن ریاسـت هـای څارنوالـی مربـوط مکلـف انـد کـه در خصـوص، ارتقـای ظرفیـت 

کارکنـان و څارنـواالن خویـش همـکاری کننـد. 

همچنیـن څارنـواالن تـازه مقـرر شـده مکلفیـت دارنـد، بـا مطالعۀ قانـون ها و توجه به سـیر 

اجـراآت و وظایـف، بـا اسـتفاده از مضامیـن درسـی خـود را بـه کار و ایفـای وظیفـۀ شـان 

عیـار سـازند. در ایـن راسـتا ارزیابـی څارنوال تازه مقرر شـده پس از شـش ماه و  یک سـال 

کاری، امـر رضوری می باشـد. 

10-عدم توانایی استفاده از قوانین به خصوص قانون اجراآت جزایی و جزاء.

11- مروفیت در بررسی موضوعات حقوقی: 

قضایـا در مـورد، مصوبـۀ 786 تاریـخ 1386/11/11 شـورای عالی سـرته محکمـه و مصوبۀ 

سـوم تاریـخ 1393/8/1 کابینـۀ محرتم دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان، جـداً در زمینۀ 

بررسـی قضایـا رعایـت شـود و څارنـواالن از مروفیـت در اجـراآت موضوعـات حقوقـی 

اجتنـاب کننـد و موضـوع را بـه مرجعـش احالـه کنند.

12-اعرتاضات بی مورد به حکم محاکم:

قانـون اجـراآت جزایـی در مـورد رصاحـت دارد. بایـد از اعرتاضـات بـی مـورد بـه حکـم 

محکمـه،  اجتنـاب بـه عمـل آیـد. در مورد اصل تناسـب عمـل جرمی و جزایی حکم شـده، 

در روشـنی احـکام قانـون رعایـت گـردد.

13-موجودیت خالی قانونی: 
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خالهـای قانونـی کـه قبـالً یـاد داشـت شـده، بـه وزارت محـرتم عدلیه فرسـتاده شـود تا در 

تدویـن جدیـد کـود جـزا در نظـر گرفتـه شـده و  ایـن مشـکل حل شـود. 

14- تأخیر در تطبیق فرمان های عفو و تخفیف:

در ایـن مـورد رضورت تدویـر جلسـۀ هامهنگـی بـا مقـام سـرته محکمـه و ادارۀ امـور، دیده 

مـی شـود تـا مشـکل تأخیـر در تطبیـق فرامین عفـو و تخفیـف مرفـوع گردد.

15- نبود آزادی الزم در تصمیم گیری برای څارنواالن:

نظـر کمیتـه ایـن اسـت کـه څارنـوال بایـد جـرأت تصمیـم گیری را داشـته باشـند. رؤسـای 

محـرتم نبایـد نظـر خـود را بـاالی څارنـواالن تعمیـل کننـد؛ بلکـه بـا رعایـت اسـتقاللیت در 

صـورت اختـالف نظـر، هـر یکـی نظـر خـود را با اسـتدالل قانـون و توجیـه و تعبیـر از حکم 

قانـون ابـراز فرمایند.

16- ارسال و مرسول بی مورد:

از ارسال و مرسول بی مورد جدا اجتناب به عمل آید.

17-عدم تطبیق روند اصالحات در بخش اداری و کمبود معاش در این بخش: 

ریاسـت محـرتم منابـع بـرشی، در تفاهم با کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمات 

ملکـی، در زمینـۀ ترسیع ایـن روند، توجـه بفرمایند.

18-تبدیلی بی مورد قضیه از یک څارنوالی به ادارۀ دیگر: 

تبدیلـی یـک قضیـه از یـک څارنوالـی بـه څارنوالـی دیگـر، پـس از معلومـات دقیـق صورت 

گیرد. 

در صـورت موجـه نبـودن تبدیلـی از آن اجتنـاب شـود، چـرا که این امر سـبب ضیـاع وقت و 

رسگردانـی طـرف مقابل می شـود.

19- موجودیت وکالی مدافع: 

حضـور وکالی مدافـع در متامـی مراحـل تحقیـق و تعقیـب عدلـی قضایـای جرمـی، طبـق 

حکـم قانـون رضوری بـوده و ایـن امـر بایـد بـه صـورت جـدی از طـرف څارنـواالن محـرتم 

رعایـت شـود. در صـورت فقـدان وکیـل مدافـع بـا متـاس بـا انجمـن وکالی مدافـع، ایـن 

مشـکل حل گـردد.
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کمیته دوم

کمیتۀ بررسی فساد اداری در ساختار اداری افغانستان 

رئیـس کمیتـه محـرتم وحیدالدیـن ارغـون معـاون مالـی و اداری لـوی څارنوالـی جمهـوری 

افغانستان اسـالمی 

سوال اصلی: بررسی عوامل فساد اداری درساختاری اداری افغانستان؟

مقدمه

  فسـاد اداری، بـه مثابـۀ یـک پدیـدۀ منفی کـه همه ابعاد زندگی انسـان را متأثر می سـازد، 

تـا حـدی در متامـی کشـور هـای جهـان وجـود داشـته و دارد. امـا کشـور هـای جهـان بـه 

خاطـر مبـارزۀ موثـر بـا ایـن پدیده و غـرض نجـات از رش این هیـوال،  میکانیزم هـا و برنامه 

هـای جداگانـه را ایجـاد و عملـی کـرده انـد که متأسـفانه در کشـور ما تا اکنون بـه آن توجه 

الزم صـورت نگرفته اسـت.

بخش اول

چالش ها:

موارد فساد در نظام اداری کشور را می توان به دو  دسته ذیل تقسیم کرد: 

الف(  عوامل فساد در نظام تشکیالتی )ساختاری( 



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 78

ب(  عوامل فساد در نظام کادری

عوامل فساد در نظام تشکیالتی )ساختاری( قرار ذیل می باشد:

1- عدم تصویب قانون تشکیالت اساسی دولت، این امر باعث شده است که:

• ساختار تشکیالتی به طور متداوم بی ثبات باقی مباند؛

• ایجاد ساختار های تشکیالتی، تابع افکار و نظریات افراد و اشخاص گردد؛

• در اداره ها تورم غیر موجۀ تشکیالتی به وجود آید؛

• در بعضی موارد اختصار بدون موجب تشکیالتی عرض وجود کند؛

• اداره های موازی ساخته شود؛

• موجودیت ادارات خالف قانون.

2- نبـود قوانیـن فرعی پاسـخگو در سـطح ادارات دولتی، تعدد قوانیـن،  تناقض، پیچیدگی 

و ابهـام در قوانیـن و در برخـی  موارد عدم تطبیـق قوانین مذکور 

3- عدم موجودیت میکانیزم های مستقل نظارتی در ادارات 

4- انحصار قدرت 

5- نیمه سنتی بودن ساختار های تشکیالتی )ساختاری(

6-وابسـتگی اقتصادی کشـور و باالثر  فراهم شـدن زمینه های مداخله در امور تشـکیالتی 

ادارات دولتی

عوامل فساد در نظام کادری

1- حاکمیت روابط بر ضوابط در تعیین و تقرر کادر ها 

2- نبود میکانیزم های موثر ارزیابی کادرها

3- عدم توازن معاشات موظفین خدمات عامه

4- استخدام بیش از حد مشاوران با معاشات گزاف

5- عدم رعایت احکام قانون در تقرر کادر ها

6- انعطاف پذیری بیش از حد در مقابل کارمند

7- خاموشی وجدان عمومی 

8- عدم تطبیق اصل مکافات و مجازات 

9- ترویج فرهنگ معافیت

10- عدم موجودیت لوایح معیاری وظایف برای کارمندان 

11- مشکل قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و حزبی در اداره ها

12- عدم مصونیت وظیفه یی
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13- ظرفیت پایین کادرها

 

بخش دوم راهکارها

با توجه به عوامل  فوق راهکار های از بین بردن عوامل ذکرشده قرار ذیل می باشد:

1- تصویب، توشیح و انفاذ قانون تشکیالت اساسی دولت 

2- عیـار منـودن سـاختار هـای تشـکیالتی ادارات دولتـی طبـق قوانین نافذ بـر مبنای اصل 

مؤثریـت و متناسـب بـه حجـم وظایـف و مکلفیت های قانونی شـان

3- تعدیـل قوانیـن مربـوط بـه تشـکیل و صالحیـت هـای ادارات و هامهنـگ سـاخنت ایـن 

نین  قوا

4- ادغام ادارات موازی و ایجاد ادارات واحد برای وظایف مشخص

5- ادغام ادارات خالف قانون

6- ایجاد مکانیزم های نظارتی مستقل

7- مدرنیزه ساخنت ساختار های تشکیالتی 

8- تالش در جهت اتخاذ تصامیم مستقل در زمینۀ اتحاد ادارات

9- حاکم ساخنت ضوابط در تعیین و تقرر کادر ها

10- ایجاد مکانیزم های مؤثر ارزیابی کادر ها

11-متوازن ساخنت معاشات مؤظفان خدمات عامه 
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12- جلوگیری از استخدام غیر رضوری مشاوران 

13- ترویج فرهنگ قانون پذیری در بین مسؤوالن ادارات 

14- تطبیق اصل مکافات و مجازات 

15- تأمین مصونیت وظیفوی کارمندان 

16- ارتقای ظرفیت کارمندان 

17- جلوگیری از استخدام افراد به صورت رسپرست

18- ساده سازی پروسیجرها

19- ثبـت دارایـی هـای کارمنـدان عالـی رتبـه از طریـق مکانیـزم هـای کـه نظـارت از ایـن 

دارایـی هـا را امـکان پذیر سـازد

20- استخدام کارمندان به اساس اصل شایسته گی و در مطابقت به احکام قانون

21- جلوگیری از مداخلۀ افراد زورمند در امور ادارات دولتی

22- ارزیابی دورۀ کاری کارمندان در ادارات 

23- معیاری سازی لوایح وظایف 

24- تبدیل سیستم اقتصادی از مرفی به تولیدی
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کمیتۀ سوم

بررسی عوامل فساد اداری در اجتامع

تعریف اجتامع

از دیـد جامعـه شناسـان، اجتـامع، بـه گروهـی از افـراد اطـالق مـی شـود کـه در مـکان 

جغرافیایـی مشـرتک، دارای پیونـد هـای قومـی بـا دوام باشـند. یا بـه مجموعه یـی از افراد 

انسـانی کـه نظـام، سـنن، آداب و قانـون هـای خـاص آنها را پیونـد بدهد، جامعـه گفته می 

شود. 

بـا ذکـر ایـن کـه افـراد در اجتـامع، فعالیـت هـای مشـرتک را انجام مـی دهنـد و در بعضی 

حـاالت رقابـت هـای گوناگـون را در میـان یـک دیگـر بـه میـان مـی آورنـد؛ در ایـن حالـت 

شـیوع فسـاد اداری را مـی تـوان عامـل عمـدۀ تباهـی اجتـامع دانسـت. طـوری کـه تاریـخ 

جهـان شـاهد اسـت، افـراد بـرای بـر حق دانسـنت خویـش، از هیچ نـوع ظلم و سـتم دریغ 

نورزیـده و بـرای رسکـوب همنوعان خویش، از ابزارهای گوناگـون از قبیل زور، زر، و تزویر 

کار گرفتـه اند. 

متاسـفانه چنیـن رسـم زشـت تـا اکنـون رواج داشـته و امـروز بـا رشـد و توسـعۀ چشـمگیر 
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تکنالـوژی، بـه لیسـت آن ابـزار هـا افـزوده شـده اسـت.  

فسـاد اداری یکـی از آن ابزارهـای تبـاه کننـدۀ جامعه اسـت کـه در آن شـخص، از موقعیت 

حسـاس کـه در جامعه دارد، سـوء اسـتفاده کـرده و در صدد جمع آوری پـول و رسمایه برای 

خـود و خویشـاوند خود می باشـد.

بـروز فسـاد اداری در اجتـامع عوامـل متعدد دارد که در قدم نخسـت، شـناخت چیسـتی آن 

عوامـل و پـس از آن راهـکار هـای مبـارزه به آن، رضوری دانسـته می شـود.

عوامل زیر به شکل عام در بروز فساد مؤثر اند:

1- عدم آگاهی شهروندان از حقوق حقۀ شان

2-  محدودیت دسرتسی مردم به اطالعات 

3-  ترویج فرهنگ زورگویی ) فرهنگ فساد اداری اجتامع(

4-  بی اعتامدی اجتامع و مردم به دولت

5-  رسازیر شدن پول خارجی و مرف غیر معیاری آن

6-  رقابت های نا سامل میان اجتامع

7-  عدم استخدام افراد شایسته، مسلکی و متعهد در کارها وخدمات عامه

8-  ترجیح منافع فردی بر منافع اجتامعی

9-  جنگ و نا امنی 

10-  ضعف تطبیق یک سان قوانین ) ضعف ادارات در تطبیق قانون(

11-  مغلق بودن روش کارهای دولتی )ساده سازی ها(

12- مترکز بی حد صالحیت ها در مرکز

13- طبقاتی شدن جامعه از لحاظ اقتصادی و فقدان فرهنگ مجازات

فساد اداری در اجتامع

فسـاد اداری پدیـده یـی اسـت کـه رس راه پیرشفـت کشـور قرار گرفته اسـت و از میـزان اثر 

بخشـی و مرشوعیـت حکومـت مـی کاهـد. فسـاد اداری در نهادهـای حکومتـی سـبب مـی 

گـردد تـا مـردم، از کارکردهـای دولـت رو گردانیـده و به آن بـی باور شـوند. در چنین نظامی 

رسمایـه گـذاران، انگیـزۀ رسمایـه گـذاری را از دسـت مـی دهنـد و رسمایـۀ خود را از کشـور 

بیـرون مـی کننـد، ایـن خـود باعث رکـود اقتصـادی در جامعه مـی گردد.

عوامل اجتامعی فساد اداری:

بایـد تذکـر داد کـه در ایـن بحث فقـط روی عوامل خاص اجتامعی فسـاد مترکـز می گردد 

کـه ذیال نـام برده می شـود:

1- عدم آگاهی شهروندان از حقوق حقۀ شان
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جنـگ خان مـان سـوز چندیـن دهـه در افغانسـتان، منجـر بـه نقـض فاحـش حقـوق برشی 

افـراد گردیـده و اذهـان آنـان را مملـو از بدبینـی سـاخته اسـت. مـردم از حقـوق اساسـی و 

بنیادیـن کـه تبـارز دهنـدۀ کرامـت انسـانی آن هاسـت، بـی خر اند و بـه ارزش هـای نهفته 

در آن اعتقـاد ندارنـد. متأسـفانه هـر زمانـی کـه از حقـوق برش صحبت می شـود، افـراد عام 

کـه اکریـت مطلـق جامعه را تشـکیل مـی دهند، به این پدیـده ناباور اند و آن را بخشـی از 

سیاسـت هـای اسـتعامر گرایانـۀ قدرت هـای بزرگ می دانند؛ این نوع فکر، بسـرت مناسـب 

اسـت برای ترویج فسـاد.

2- محدودیت دسرتسی مردم به اطالعات

در جامعه یی که دسرتسـی به اطالعات محدود باشـد، بدون شـک آن جامعه، با مشـکالت 

متعـدد دسـت و پنچـه نـرم مـی کنـد. اولیـای امـور هـر آنچـه کـه بخواهنـد، خـارج از انظار 

عامـه انجـام مـی دهنـد و مـردم را در برابـر عمـل انجـام یافته قرار مـی دهند. 

دسرتسـی بـه اطالعـات، از حقـوق اولیـۀ انسـان هـا بـوده و هیـچ کسـی نبایـد بـه دالیـل 

مختلـف از لحـاظ درجـۀ محرمیـت هـای سـلیقه یـی از دسرتسـی بـه آن محـروم گـردد. 

متاسـفانه در اکـر مـوارد مـردم بـه اطالعاتی کـه می خواهند، منی توانند دسـت رسـی پیدا 

 . کنند

ایـن پنهـان کاری اطالعاتـی سـبب می شـود تا فرهنـگ ناخوشـایند فسـاد اداری در جامعه 

ترویـج یافته و سـد راه ترقـی گردد.
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3- ترویج فرهنگ زور گویی در مناطق دور افتاده

زورگویـی و موقـف طلبـی، جزء ویژه گی های ذاتی بعضی از انسـان هاسـت. در جامعۀ ما، 

از موجودیـت همچـون انسـان ها منی توان چشـم پوشـید. در بعضی از مناطـق دورافتاده، 

مـردم بـا همچـون انسـان هـا رو بـه رو انـد و بـرای ادامـۀ زنـده گـی خویـش، مجبـور اند به 

ایشـان تن دهند. 

از آن جایـی کـه همچـون انسـان هـا خـارج از دایـرۀ دولتـی بـه حکمرانـی پرداختـه و بـه 

اصطـالح »عقـل کل« آن جامعـه مـی باشـند، مـردم نیـز با نوع رفتـار اجتامعـی آن ها، خو 

گرفتـه و از ارزش هـای اساسـی دموکراسـی از قبیل حاکمیت قانون، حقـوق برش، تفکیک 

قـوا و غیـره بـه دور انـد و ناخـود آگاه فرهنـگ فسـاد اداری را ادامـه مـی دهند.

4- تبعیض

هنوزهـم در جامعـۀ مـا، ارزش دهـی بـه عنارصی چون زبان، سـمت، نـژاد، مذهب، حزب، 

موقـف اجتامعـی، موقـف مالـی و غیـره وجـود دارد. مـردم در برابـر بـی عدالتـی هـا قـرار 

داشـته و روابـط همیشـه ضوابـط را تحت الشـعاع قـرار می دهـد. رفتار تبعیض آمیز سـبب، 

انتشـار فسـاد اداری گردیـده و حتـی برخـی افـراد را بـه خشـونت دعوت مـی کند.

5- موجودیت فساد در سطح کل

بایـد یـاد آور شـد کـه فسـاد در جوامـع، در دو سـطح صـورت مـی گیرد، سـطح باال و سـطح 

میانـه. متاسـفانه در چنیـن جوامـع، فرهنـگ مجـازات ارزش خـود را از دسـت مـی دهـد، 

چـون اطمینـان وجـود دارد کـه سـطح بـاال حامیـت می کنـد و سـطح میانه زیـر حامیت آن 

رفتـار مـی کنـد. چنیـن هامهنگـی ناپسـند میان رده هـای مختلف، سـبب پیرشفـت فزایندۀ 

شـیوع فسـاد در جامعـه مـی گردد.

6- بی باوری مردم به کارکرد های دولت

وظیفـۀ عمـدۀ دولـت هـا، باورسـازی و کسـب اعتامد مـردم می باشـد. به دالیـل گوناگونی 

مـردم بـه کارکـرد هـای دولـت بی بـاور می شـوند و دیگر بـه آن اعتـامد منی کنند. مـردم با 

بـی بـاور شـدن بـه دولـت، ناگزیـر بـه کاره ای گوناگون دسـت مـی زنند کـه فسـادزا بوده و 

عواقـب ناگوار در سـطح اجتـامع دارد.

7- موجودیت ادارات موازی در امر مبارزه با فساد

ایجـاد ادارات مختلـف بـا هدف واحد، سـبب بروز فسـاد در اجتامع می گـردد. چندین اداره 

بـا بودجـۀ خـاص و کارکنـان مختلـف، کارهایـی را انجام مـی دهند که هـدف آن واحد بوده 

و نظـر بـه تشـکیالت گوناگـون که دارند، باعث سـکتگی امـور یک دیگر می شـوند و مردم 

را مجبـور بـه اقـدام فسـاد زا مـی کننـد. بایـد یاد آور شـد که این بـه معنای عـدم هامهنگی 

میان ادارات پنداشـته نشود.
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8-  جنگ

یکـی از ریشـه هـای اساسـی ترویـج فسـاد در جامعـه جنـگ اسـت. جنـگ سـبب می شـود 

کـه اکریـت مـردم مفسـد شـوند و به اسـاس آن کاری را کـه انجام می دهنـد، توجیه خوب 

مـی کننـد؛ اگـر خـالف همـۀ موازین بـرشی هم باشـد. جنگ نفـی کنندۀ متـام ارزش های 

دموکراتیـک بـوده و انارشـی را در جامعـه ترویـج می دهد.

راهکارها

1-  اشـاعه یـی ارزش هـای اخالقـی: آگاهـی مردم از ارزش هـای اخالق دینی و انسـانی، 

یکـی از راه کار هـای مناسـب بـرای زدودن فسـاد اسـت. تـالش دولت در ایـن بخش مهم 

مـی باشـد و برنامـه هایـی را در ایـن راسـتا بایـد ایجـاد کند. در ایـن زمینه باید از اشـخاص 

صاحـب رسـوخ شـهرها و شـهرک هـا، کمـک گرفتـه شـود تـا آن هـا ارزش هـای بنیادیـن 

اسـالم پیرامـون مـردود دانسـنت فسـاد اداری را بـه مـردم تبلیـغ و بـه جلـو از گیـری از آن 

کنند. تشـویق 

2- کمپایـن آگاهـی دهـی: یکـی از اولویـت هـای کـه در جوامـع پـس از منازعـه و جنـگ 

اتخـاذ مـی گـردد، عبـارت از کمپایـن آگاهـی دهـی از حقـوق اساسـی افـراد می باشـد. در 

ایـن کمپایـن، تـالش شـود تـا مـردم بـا حقـوق خـود آشـنا شـده و بـه کارکـرد هـای دولـت 

باورمنـد شـوند. رسـانه هـا یکـی از بهرتیـن وسـیله، غرض ترویـج کمپاین آگاهـی دهی می 

باشد.

3- تشویق شهروندان جهت مبارزه با فساد

4-جـا دادن مضمونـی پیرامـون مبـارزه با فسـاد در نصـاب تعلیمی معارف و ایجـاد پوهنځی 

خاص در سـطح تحصیـالت عالی

5- ثبت و نرش هویت مجرمان فساد اداری در رسانه ها به حیث عامل بازدارنده
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کمیتۀ چهارم

مقدمه

انحـراف در اجتـامع، بـرای زمانـی افزایـش مـی یابد کـه مکانیزمـی کنرتول موجود نباشـد، 

آن گاه تشـخیص رفتارهـای نادرسـت محسـوس مـی گـردد و به مـرور زمان ناهنجـاری ها، 

تبدیـل بـه هنجارهـا مـی شـود. مثالً زمانی کـه در یک جامعـه، قانون شـکنی تبدیل به یک 

امـر عـادی و معمـول مـی شـود، افراد جامعـه به رفتـار های قانومننـد، به نظر حقـارت نگاه 

مـی کننـد و حتـا افراد قانـون مدار را به مسـخره مـی گیرند. 

علل اجتامعی جرم فساد اداری: 

1- پاییـن بـودن سـطح اگاهـی اجتامعـی: شـعور و آگاهی اجتامعـی، یکـی از عوامل قوی 

بازدارنـدۀ جـرم اسـت. شـعور بلند اجتامعی، هریـک از اعضای اجتامع را، مبدل به پاسـدار 

نظـم و اخـالق جامعه سـاخته، فضـا را برای رفتارهای ناهنجار و ضـد نظم و اخالق اجتامع 

تن گـرت مـی سـازد. مسـؤولیت پذیـری اجتامعی که از شـعور بلنـد اجتامعی برمـی خیزد، نه 

تنهـا منجـر بـه اصالح جامعه شـده بلکه دولت را متوجـه ناهنجاری های اجتامعی و پاسـخ 

گـوی مـی سـازد. بنابـر ایـن پایین بـودن سـطح آگاهی و شـعور اجتامعـی که متأسـفانه در 

کشـور مـا وجـود دارد، یکـی از علـت هـای رفنت مامـور دولت به طـرف جرایم فسـاد اداری 
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می باشـد.

2- تبعیـض: یعنـی وضیعتـی کـه در آن افـراد جامعـه، بـه دالیـل گوناگـون چـون: قومیت، 

نـژاد، مذهـب و غیـرۀ خـود را بـر یـک دیگـر ترجیـح بدهنـد، یـا به وضعیتـی گفته می شـود 

کـه افـراد، در فرصـت ها و سـطوح برابـر، از امتیازات نابرابر برخوردار شـوند. برخی از آن به 

دالیـل ملیتـی، جنسـی، زبانـی، قومـی وغیره، بـر برخی دیگـر ترجیح داده شـود. تبعیض با 

سـاختار قـدرت اجتامعـی رابطـۀ نزدیک دارد. کسـانی کـه از اقتدار و نفـوذ اجتامعی کمرت 

برخـوردار انـد؛ از حقـوق الزم بهـره منـد منـی شـوند. تبعیض، حس انتقـام جویـی را در نزد 

کسـانی کـه در معـرض آن قـرار دارنـد، ایجـاد می کند. روابـط را بر ضوابط حاکم می سـازد 

و منجـر بـه بیـکاری افراد مسـتحق و شایسـته می شـود. ظرفیت ها را هدر مـی دهد. اداره 

را در رسـیدن بـه اهدافـش نـاکام مـی سـازد و مانع رشـد و توسـعه و دسـتیابی یـک ملت به 

اهـداف بلنـد و واال مـی گـردد.  در بعضی ادارات متاَسـفانه تبعیض وجـود دارد؛ که یکی از 

علت های فسـاد اداری اسـت.

3.رقابـت منفـی: رقابـت منفـی و تضـاد میـان افراد و گـروه هـا، از عامل های بزرگ فسـاد 

اداری اسـت کـه بسـیاری از رفتارهـای ناشایسـت دیگـر، مانندعـدم شایسـته سـاالری و 

ترجیـح منفعـت شـخصی، اولویـت دادن بـه مصلحت های غیـر قانونی را؛ باعث می شـود. 

رقابـت هـای منفـی زمانـی در جامعه به وجـود می آید که سـطح فرهنگی جامعـه پایین بوده 

و افـراد بـه جـای توجـه بـه ارزش هـا و اهداف، سـودجو یا برتـری طلب شـوند. رقابت های 

منفـی سـبب مـی شـود کـه کارکنـان از موقف خویـش، برای دسـتیابی بـه اهـداف رقابتی، 

اسـتفاده کننـد و در ارایـۀ خدمـات به مـردم تبعیـض را روا دارند.

از فشـار اجتامعـی اسـت. مثـًل کارمندانـی کـه در محافـل   رقابـت هـای منفـی ناشـی 

عروسـی، شـب شـش، رشینـی خوری و غیره؛ اشـرتاک کـرده اند و محافل مجلـل و زرق و 

بـرق را دیـده انـد، چـون ابـزار مرشوع بـرای برگـزاری چنین محافـل ندارند، برای به دسـت 

آوردنـش دسـت بـه فسـاد مـی زنند.

 4- رابطـۀ خویشـاوندی:  جامعـۀ مـا، جامعـۀ سـنتی اسـت. در جوامـع سـنتی روابـط میـان 

افـراد، نزدیـک و احساسـی اسـت؛ بـه خصـوص کـه ایـن روابـط، از نـوع خویشـاوندی و 

قومـی باشـد. ایـن گونـه روابـط مـی توانـد یکـی از عوامـل فسـاد تلقی شـود. فـرد هنگامی 

که کرسـی دولتی را احراز می کند، بسـته گان و خویشـاوندان و دوسـتان او توقع می برند 

کـه آنـان را بـر ضوابـط ترجیـح دهـد و از صالحیـت هـای خویش به سـود ایشـان اسـتفاده 

کنـد. ایـن فرهنـگ زمانـی جـدی می شـود که جامعـه به رقابت های شـدید قومی و سـمتی 

مواجـه باشـد و افـراد در ادارات دولتـی، از قـوم و سـمت خویـش مناینـده گـی کننـد. چون 

کارمنـد دولـت مکلـف بـه تبعیـت از منافـع و مصالـح همـه گان اسـت، ترجیـح نزدیـکان بـر 
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سـایر افـراد از سـوی او فسـاد پنداشـته مـی شـود، که عمـالً در ادارۀ کشـور ما وجـود دارد.

5- افزایـش شـهر نشـینی: کشـور مـا در حالـت انکشـاف و نـا امنـی قـراردارد. بنـاً بـا هجوم 

روسـتا نشـینان بـه شـهرها مواجـه اسـت. تقاضـا بـرای شـمولیت در ادارات دولتـی افزایش 

یافتـه اسـت. از ایـن کـه حجم مناسـب پذیـرش در ادارات دولتی متناسـب به تقـا ضا وجود 

نـدارد؛ بنابـر ایـن مسـؤوالن اسـتخدام، از متقاضیـان شـغل اسـتفاده جویی مـی منایند که 

ایـن خـود فسـاد اسـت و متقاضیان شـغل نیز جهـت دریافت شـغل بهرت، به پرداخت رشـوه 

اقـدام مـی کننـد. پس مسـؤوالن که به وسـیلۀ رشـوت مقرر شـده انـد، در اجراآت شـان نیز 

رشـوه اخذ خواهنـد کرد.

6- نـا امنـی: امنیـت پیـش رشط تحقـق عدالت اسـت؛ حتی امنیـت و عدالـت الزم و ملزوم 

یـک دیگـر انـد. در کشـور مـا، جنـگ و نـا امنـی از عوامـل فسـاد اسـت. نا امنی سـبب می 

شـود کـه افـراد مفسـد و مجرمـان حرفـه یی، بـه آسـانی در یکی از گوشـه های کشـور خود 

را مصـون از پیگـرد قانـون سـازند و مقامـات کشـفی هـم از ایـن کـه مـروف جنـگ انـد، 

کمـرت موقـع مـی یابنـد کـه آن هـا را دسـتگیر مناینـد. ایـن مسـایل سـبب تشـویق دیگران 

در جهـت ارتـکاب فسـاد اداری مـی شـود. چنانچـه وقتی که مفسـدان از چنـگ قانون فرار 

مناینـد؛ دیگـران یعنـی کارمنـدان بـا دیدن شـان جرأت فسـاد را کسـب می کننـد. از طرف 

دیگـر در جاهایـی کـه جنـگ و ناامنـی وجـود دارد، بودجـۀ آن اختـالس مـی شـود. در ایـن 

مناطـق اسـت کـه مکاتـب خیالـی و پروژه هـای خیالی روی دسـت گرفته می شـود و باعث 
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گسـرتش فسـاد اداری مـی گردد.

7- سـطح پاییـن سـواد و آگاهـی مـردم:  بیشـرت از شـصت فیصـد)60%( مـردم کشـور مـا، 

بـی سـواد انـد. از حقـوق و امتیـاز هـای خـود و همچنان نحـوۀ اجـراآت و عمل کـرد اداره، 

آگاهـی و معلومـات ندارنـد. آن هـا منـی داننـد کـه در چـه رشایطـی پولیـس، صالحیـت 

نظـارت شـخص را دارد و ایـن نظـارت چنـد روز اسـت؟ څارنـوال تـا چـه وقـت و در چـه 

رشایطـی، توقیـف مجـرم مـی پـردازد؟ بـه همین صـورت نحـوۀ صدور جـواز تجـارت، جواز 

سـیر، الیسـنس و امثال آن را نیز منی دانند. مامور مفسـد به سـوء اسـتفاده از بی سـوادی 

مـردم، بعـد از چنـد روز رسگردانـی آنهـا، بـه مطالبـه رشـوت اقـدام مـی کنـد و آنهـا نیز روی 

مجبوریـت و خالصـی از رسگردانـی بـه رشـوت تـن مـی دهنـد.

8- فقـدان تامیـن نظـام اجتامعی: انسـان ها در زنده گـی خویش، نیازمندی های اساسـی 

و بنیـادی دارنـد، گاهـی حوادثـی؛ چـون فقـر، بیـامری، مرگ، بی رسنوشـتی، انسـان را از 

دسـت یابـی بـه آرزویش بـاز مـی دارد. در چنین وضعیت، جامعـه نیازمند به وجـود نهادها و 

نظامـی مـی باشـد که افـراد را در برابر حـوادث ناگوارحامیـت کند. تأمین نظـم اجتامعی با 

مساعدسـازی زمینـۀ حامیـت از افـراد اجتامعی در برابر حـوادث، افزون بر سایرسـودمندی 

هـا، نوعـی آرامـش خاطـر و امنیت روانـی فراهم می کنـد و فرد را از وضعیت بی رسنوشـتی 

رهایی می بخشـد. 

در افغانسـتان توجـۀ اندکـی بـه تأمین نظام اجتامعی شـده اسـت. احسـاس فقـدان امنیت 

شـغلی و نـگاه غیـر خـوش بینانـه بـه آینـده را بـار آورده اسـت. ایـن دیـدگاه در ایجـاد ارادۀ 

فسـاد نـزد افـراد نقـش جـدی دارد. بـه خصـوص زمانـی  که افـراد، مـی بینند خانـواده یی، 

بـه دلیـل از دسـت دادن نـان آور خـود، در وضعیت فالکت بـار قرار گرفته و با فرد شایسـته 

و معتمـدی بـی شـغل باقـی مانـده؛ یا افـراد با از دسـت دادن شـغل خویش خود رسنوشـت 

معلـوم ندارد. 

مشـاهدۀ ایـن احـوال، ایـن انگیـزه را تقویـت مـی کنـد کـه بایـد از فرصـت دسـت داشـته 

اسـتفاده کـرد و بـدون توجـه بـه راه هـای مـرشوع، مال و ثـروت اندوخـت و تضمیـن آیندۀ 

زندگـی را فراهـم کـرد.
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کمیتۀ پنجم

نظام امانتداری در نهاد های حاکمیت قانون

سید اکرم افضلی رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان

دشواری اساسی 

• امانتداری ضعیف )یا فساد گسرتده( مشکل اساسی است

امانت داری چیست؟

-معادلۀ امانتداری 

امانتداری = همنوایی )حسابدهی، شایستگی، روش اخالقی( – فساد

مشخصات حساب دهی

- شفافیت

- دسرتسی به اطالعات

- متداوم بودن

- مسؤولیت اجتامعی

- مستند سازی واضح
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مشخصات شایسته گی 

- مسلکی بودن کار با کیفیت باال

- کارآیی

- قابل اتکا بودن

- پاسخگویی به نگرانی های متام سهم داران

- حفظ و مراقبت از منابع

ویژگی های روش اخالقی

- قابل اعتامد بودن

- عادل بودن

- صادق بودن

- قانون مند بودن

- عدالت اجتامعی 

- احرتام به حقوق

- محرمیت ارسار

مشخصات کنرتول فساد

- پالیسی ها و الیحه هایی که معیار های مبارزه با فساد را تعیین کند

- تحمل صفری در مقابل فساد، در خود ما و یا در دیگران

- مکافات برای آنهایی که امانتداری را حامیت می کنند

- موقف علنی جدی و واضح در مقابل فساد

- حامیت از فعاالن و نهاد های مبارزه با فساد

- تشویق قهرمانان مبارزه با فساد

- از بین بردن معافیت

سیستم امانتداری ملی

- قوۀ مقننه

- قوۀ اجرایی 

- قوۀ قضایی

- سکتور عامه 

- نهادهای مجری قانون

- نهادهای مدیریت انتخابات

- ادارۀ عالی تفتیش 

- نهاد مبارزه با فساد

91



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 92

- احزاب سیاسی

- رسانه ها

- جامعۀ مدنی

- سکتور خصوصی

سیستم امانتداری با هم مرتبط و متکی است

ابعاد و شاخص ها

1- ظرفیت: الف- منابع، ب- استقاللیت

2- حکومتداری: الف- شفافیت،  ب- حسابدهی،  ج- میکانیزم های امانتداری

3- نقش: مرتبط با سکتور

یافته های عمده

- مفسدان از معافیت بهرمند اند – ناکارآیی مجریان قانون و سیستم قضایی

- مداخالت سیاسی باعث ناکارآیی سکتور عامه در عرضۀ خدمات شده است.

- امانتداری ضعیف رهران منتخب، باعث از میان رفنت اعتامد مردم شده است.

- پیرشفـت در زمینـۀ مبـارزه بـا فسـاد امـکان پذیـر اسـت؛ امـا بـه ارادۀ قـوی سیاسـی برای 

ترویـج امانتـداری نیـاز دارد.
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یافته هایی از سکتور قضایی

نقاط قوت

- محاکم می توانند قوانین را باز بینی کنند )از نگاه قانون(.

- یک قاضی را فقط رییس جمهور می تواند از وظیفه اش برکنار کند )از نگاه قانون(.

- معاشات بسیار خوب به قضات )از نگاه قانون(

- سیستم حسابدهی داخلی وجود دارد )از نگاه قانون(.

- محاکم علنی الزامی است )از نگاه قانون(.

- قضات دارایی های خود را ثبت می کنند )در عمل(.

نقاط ضعیف

- عـدم وضاحـت قانـون اساسـی در مـورد نقش تفسـیر قانون بیـن قضا و کمیسـیون نظارت 

برتطبیـق قانون اساسـی )از نـگاه قانون(.

- قضا در برابر قانون قوا،  نقش مؤثری را ایفا نکرده است )در عمل(.

- کمیسیون خدمات قضایی وجود ندارد که امور قضات را اداره کند )در عمل(.

- رییس جمهور کرزی، در امور قضا مداخله کرده است )در عمل(.

- بعضی از قضات از وظیفه، بدون دلیل موجه برکنار شده اند)در عمل(.

- شصت درصد مردم فکر می کند که قضا، فاسدترین نهاد است.

پیشنهادهای کلیدی

- ایجاد یک کمیسیون خدمات قضایی مستقل در چوکات قضا

ـــت  ـــی و امنی ـــی، مال ـــن جـــزا، مدن ـــی، آمـــوزش هـــای مســـلکی در مـــورد قوانی - ســـتاژ قضای

ـــد فراهـــم ســـازد. ـــی را بای مل

ـــه در  ـــی ک ـــرای قضات ـــژه  ب ـــه وی ـــا فســـاد، ب ـــارزه ب ـــورد مب ـــا در م ـــوزش ه ـــاالی آم ـــد ب - تاکی

ـــد. ـــی کنن ـــا فســـاد کار م ـــارزه ب بخـــش مب

ــان بخـــش هـــای  ــا، بهـــرت ســـاخنت هامهنگـــی میـ ــتم مدیریـــت قضایـ - تقویـــۀ سیسـ

ــا مختلـــف و دسرتســـی بـــه اطالعـــات بـــه مراجعـــان قضـ

یافته های از نهاد های مجریان قانون

نقاط قوت

- وزارت داخله،  بودجه و منابع فزیکی کافی دارد )در عمل(.

- لوی څارنوالی،  بودجه و منابع برشی کافی دارد )در عمل(.

ـــگاه  ـــد )از ن ـــی دارن ـــود آزادی کاف ـــور خ ـــرای ام ـــی، در اج ـــوی څارنوال ـــه و ل - وزارت داخل

ـــون(. قان

ـــرده  ـــه ک ـــود را تهی ـــدان خ ـــلوک کارمن ـــرز س ـــر دو ط ـــی، ه ـــوی څارنوال ـــه و ل - وزارت داخل
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ـــد. ان

ـــرار مـــی دهـــد )ویـــب ســـایت،  ـــه، اطالعـــات کافـــی را در دســـرتس  مـــردم ق - وزارت داخل

ـــه  ـــرده؛ گرچ ـــل نک ـــان عم ـــی چن ـــوی څارنوال ـــا ل ـــو(؛ ام ـــا و رادی ـــانه ه ـــش رس ـــه، بخ مجل

ـــد. ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــرات ب ـــر تغیی ـــن اواخ در ای

نقاط ضعف 

- وزارت داخلـــه،  منابـــع بـــرشی کافـــی مســـلکی و منابـــع تخنیکـــی کافـــی نـــدارد )در 

عمـــل(.

ـــات  ـــطح والی ـــژه در س ـــه وی ـــدارد، ب ـــی ن ـــی و تخنیک ـــی فزیک ـــع کاف ـــی مناب ـــوی څارنوال - ل

ـــل(. )در عم

- مداخالت سیاسی در امور څارنوالی و پولیس )در عمل(.

- لـــوی څارنوالـــی در تعقیـــب دوســـیه هـــای فســـاد، دســـت آوردی چشـــم گیری نـــدارد؛ 

ـــل(. ـــت )در عم ـــی اس ـــد خوب ـــک نوی ـــی ی ـــی و قضای ـــز عدل ـــاد مرک ـــه ایج گرچ

ـــرم  ـــق ج ـــف و تحقی ـــرای کش ـــی ب ـــی کاف ـــایل تخنیک ـــی، وس ـــواالن نظام ـــس و څارن - پولی

ـــل(. ـــد )در عم را ندارن

ـــه  ـــه ب ـــد، ن ـــی ده ـــرار م ـــواالن ق ـــرتس څارن ـــط در دس ـــات را فق ـــی اطالع ـــوی څارنوال - ل

عمـــوم مـــردم )در عمـــل(.

پینشهاد ها

- پالیسـی واضـح بـرای تقـرر و ترفیع پولیس و  څارنواالن بر اسـاس امانتـداری، باید ایجاد 

و عملی شـود.

- ایجـاد میکانیـزم قـوی و شـفاف سـمع شـکایات در مـورد پولیـس و څارنـواالن و علنـی 

سـاخنت حسـابدهی پولیـس و څارنواالنـی کـه در مـورد شـان شـکایات درج مـی شـود.

- ایجاد کمیسیون مستقل پولیس برای نظارت از امانتداری در صفوف پولیس ملی.

- آمـوزش هـای الزامـی در مـورد امانتـداری، طـرز سـلوک و مبـارزه در برابـر فسـاد بـرای 

څارنـواالن و پولیـس.

- ایجـاد شـفافیت در بخـش هـای مسـتقل کـه مـوارد فسـاد، تخلفـات پولیـس و څارنواالن 

را بررسـی مـی کند.

- بررسـی سیسـتم معاشـات و امتیـازات څارنـواالن در روشـنی مسـؤولیت هـا و خطراتـی که 

مواجه هسـتند.

کمیته راهکار مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان

1- تفهیم کرامت انسانی بدون در نظرداشت جنسیت در فامیل

2- تطبیق یکسان قوانین نافذ در کشور، باالی اشخاص و افراد که خشونت می کنند.
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3- افزایش برنامه های آگاهی عامه، برای آگاهی دهی زنان از حقوق و وجایب شان.

4- ثبت نکاح نامه در محاکم کشور

5- تامین مصونیت زنان در اجتامع

6- افزایـش برنامـه هـای آگاهـی و ایجـاد خانـه هـای امـن در رسارس کشـور )جاهایـی کـه 

امکانـات و تسـهیالتش نیسـت(

7- بلنـد بـردن سـطح آگاهـی مـردان از عواقـب ناگوار خشـونت در برابـر  زنان با اسـتفاده از 

وسـایل ارتبـاط جمعـی، مسـاجد، منابر ، معـارف و بخش هـای اکادمیک

8- رعایت حقوق جنسیت در سطوح مختلف اجتامع

9- ترسیع طی مراحل )پروسس( دوسیه های خشونت در برابر زنان

10- برخورد قاطعانه و مجازات حتمی مرتکبان جرایم

11- جلوگیری از نفوذ افراد زورمند و با نفوذ در قضایای خشونت در برابر زنان

12- ترویـج فرهنـگ سـامل مدنـی و بلنـد بـردن ظرفیـت مدنـی در مقابـل خشـونت در برابـر 

زنان

13- عـدم تعقیـب عدلـی و قضایـای خشـونت در برابـر زن کـه تاثیـرات جرمـی قـوی در 

اجتـامع نـدارد و بـر اسـاس تفاهـم و میانجی گـری میـان خانواده هـا حل و فصل می شـود 

ترمیمی( )عدالـت 

14- ایجـاد زمینـۀ اشـتغال، بـرای شـهروندان، باعـث جلوگیـری از اعتیـاد بـه مـواد مخـدر 

شـود. می 

15- اعتامدسـازی نسـبت بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی در پیشـرد واقـع بینانـۀ قضایـای 

خشـونت در برابـر زن، بـر مبنـای قوانیـن نافـذ کشـور

16- برخـورد قاطـع و قانونـی بـا کارمنـدان متخلـف نهادهـای عدلـی قضایـی و امنیتـی در 

قضایـای خشـونت در برابـر زن

17- جلوگیـری از نفـوذ فرهنـگ بیگانـه، مخالـف ارزش هـای اسـالمی و عـرف و عنعنـات 

ناپسـند در اجتـامع کـه باعـث از بیـن بـردن شـیرازۀ خانوادگـی

18- رعایت اصول رشعی حین عقد نکاح به منظور جلوگیری از عقود فاسد و باطل

19- رضایت دو جانب )دخرت و پرس( برای عقد نکاح
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وضعیــت عمومــی زنان در جامعۀ افغانســتان                                                     

بــر اســاس  مــادۀ 54 قانــون اساســی، خانــواده رکــن اساســی جامعــه را تشــکیل مــی 

ــا پدیــدۀ خشــونت در  ــا ب ــرای اســتحکام ایــن رکــن، دولــت مکلفیــت دارد ت دهــد.  ب

برابــر زنــان مبــارزۀ جــدی کنــد. خشــونت ایــن رکــن جامعــه را از میــان مــی بــرد. 

ــتای  ــه در راس ــکار ک ــای هم ــاد ه ــی و نه ــۀ مدن ــالش جامع ــا ت ــه، تنه ــن عرص در ای

ــت.  ــاز نیس ــد، کارس ــی کنن ــونت کار م خش

گام نخســت را بایــد علــامی کشــور بردارنــد و ســنت هایــی کــه بــه نــام دیــن حاکــم 

اســت و در واقــع بــه دیــن ربــط نــدارد، ازبیــن بــرده شــود. بــرای مــردم تفهیــم شــود 

کــه خشــونت بــه دیــن ربــط نداشــته و خــالف آمــوزه هــای دینــی اســت.                                                                                            

 همچنــان پدیــدۀ منفــور فســاد اداری در حقیقــت یــک معضلــۀ کلــی اســت کــه 

ــت.  ــاخته اس ــه س ــکل مواج ــه مش ــل و ب ــا را مخت ــتم اداری م ــام سیس ــه و مت جامع

منت سخرنانی جاللتآمب داکرت عبدالله عبدالله 

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی جمهوری 

اسالمی افغانستان - روز سوم
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خانــم هــا از دو جهــت بــه رضر کلــی مواجــه انــد. رضری کــه از نــگاه فســاد اداری 

ــی  ــز م ــتان نی ــان افغانس ــه زن ــود؛ متوج ــی ش ــتان وارد م ــی افغانس ــتم عدل ــه سیس ب

ــونت  ــوع خش ــت، موض ــتان اس ــان افغانس ــوط زن ــه مرب ــاص ک ــد گاه خ ــد. از دی باش

ــع  ــاد اداری مان ــون فس ــتقیم دارد، چ ــۀ مس ــونت رابط ــا خش ــاد اداری ب ــت. فس اس

ــل، گــراف  ــن دلی ــه همی ــان خشــونت مــی شــود، ب ــون و مجــازات مجرم ــق قان تطبی

ــت.   ــه اس ــش یافت ــته افزای ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب ــونت نس خش

ــه شــامر  ــان و اطفــال یــک رضورت جــدی ب ــر زن ــان خشــونت در براب پیگیــری مرتکب

زنــان و اطفــال  بــه  را  مــی رود. وضعیــت چنــد دهــۀ کشــور مــا بیشــرتین رضر 

افغانســتان وارد کــرده اســت. 

ــالهای  ــی س ــود را ط ــزان خ ــن عزی ــه بهرتی ــد ک ــتان بودن ــال افغانس ــا واطف ــم ه خان

جنــگ از دســت دادنــد و در وضعیــت هــای ناگــواری زندگــی خــود را ادامــه دادنــد. 

ــت  ــی بایس ــتاد، م ــۀ هش ــای ده ــال ه ــت در س ــاد حکوم ــگ و ایج ــم جن ــد ازخت بع

ــل  ــان متقب ــاد را ایش ــون رضر زی ــد؛ چ ــی ش ــال م ــان و اطف ــه زن ــه ب ــرتین توج بیش

ــۀ  ــه گون ــال ب ــان و اطف ــر زن ــونت در براب ــه خش ــد. بلک ــن نش ــی چنی ــد؛ ول ــده ان ش

دیگــر ادامــه پیــدا کــرد و تــا اکنــون زنــان و اطفــال، از ایــن پدیــده منفــور رنــج مــی 

ــا  ــارزه ب ــر مب ــرده و در ام ــن را درک ک ــتان ای ــی  افغانس ــدت مل ــت وح ــد. حکوم برن

خشــونت در برابــر زنــان و اطفــال مصمــم اســت. از رضوریــات جامعــۀ کنونــی اســت 

کــه بــا عامــالن خشــونت، برخــورد جــدی صــورت گیــرد و مرتکبیــن جرایــم خشــونت، 

ــد.  ــرار بگیرن ــرد ق ــورد پیگ ــوم و م ــازات محک ــه مج ــامً ب ــد حت بای

حکومــت وحــدت ملــی بــه هیــچ وجــه نفــوذ سیاســی را در امــر مبــارزه بــا خشــونت در 

برابــر زنــان و اطفــال منــی پذیــرد. چــرا کــه خشــونت در برابــر زنــان و اطفــال جــرم 

ــط  ــچ رشای ــد. ازجــرم و مجــرم تحــت هی ــی ان ــل پیگــرد قانون اســت و مرتکبینــش قاب

حامیــت منــی شــود و هیــچ مجــرم خشــونت، توقــع نداشــته باشــد کــه از آن حامیــت 

مــی شــود. 

تقاضــای حکومــت وحــدت ملــی از ادارات عدلــی و قضایــی ایــن اســت کــه بــا 

ــت  ــونت حامی ــرم خش ــه، از مج ــچ وج ــه هی ــرد. ب ــورت گی ــدی ص ــارزۀ ج ــونت مب خش

بــاالی مجرمــان خشــونت  قانــون  در  پیشــبینی شــده  و مجــازات  نگیــرد  صــورت 

تطبیــق گــردد.                                                                                 

ــش  ــاهد افزای ــا ش ــال، م ــر س ــون در ه ــا اکن ــیدی ت ــری خورش ــال 1380هج  از س

ــودی و افزایشــی  ــد صع ــده رون ــن پدی ــال هســتیم. ای ــان و اطف ــر زن خشــونت در براب

97



چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان 98

داشــته اســت و هیچــگاه شــاهد کاهــش آن نبودیــم. در حالــی کــه اداره هــای 

ــدام  ــاله، ک ــن س ــارزۀ چندی ــت مب ــوم اس ــد. معل ــی کنن ــتا کار م ــن راس ــف در ای مختل

ــداده اســت. الزم اســت کــه یــک بازنگــری در روش  ــه دســت ن ــوب را ب نتیجــۀ مطل

ــرد.  ــورت گی ــذ ص ــن ناف ــارزه و قوانی مب

ــم کــه  ــر داری ــده گام هــای اساســی ب ــه گــردد و در آین ــن ســاله مطالع گذشــتۀ چندی

ــه مــا در امــن  ــی جامع ــۀ اساســی و کل ــا یــک بدن ــم ت ــده را ریشــه کــن کنی ــن پدی ای

ــد.                                          زندگــی کنن
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منت سخرنانی څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی 

څارنوال جمهوری اسالمی افغانستان - روزم سوم

الحمـد اللـه الـذی نـزل القـران الهـدی و رحمـة للعلمیـن والصـالة والسـالم علـی رسـوله 

الهـادی والسـالم علیکـم و رحمـة اللـه و برکاتـه

جاللتـآمب محـرتم داکـرت صاحـب عبداللـه عبداللـه رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  رییـس  سیامسـمر  صاحـب  داکـرت  جنـاب  افغانسـتان، 

افغانسـتان، جنـاب کوهسـتانی صاحـب رییـس عمومـی ادارۀ محابـس و توقیـف خانه هـا، 

مرسـتیال صاحبـان گرامـی، معیـن صاحب وزارت امور زنـان و دوسـتان و مهامنان گرامی، 

همکارنـم از ادارۀ لـوی څارنوالـی، نهادهـای مدنـی، رسـانه ها و کمیسـیون مسـتقل حقوق 

بـرش افغانسـتان؛ روز خـوش بـرای تـان آرزو مـی کنـم.

امسـال کنفرانـس څارنـواالن در حالـی برگزار می شـود کـه خوش بختانه حضـور عالی ترین 

سـطح مقامات دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان، هم در روز اول کنفرانس و هم در روز 

سـوم کنفرانـس کـه ویـژه مبارزه با خشـونت علیه زنان اسـت، احسـاس می شـود. هم چنان 

ایجـاد هامهنگـی بیـن نهادهـا دیـده می شـود که دسـت به دسـت هـم داده تا بـا همکاری 

و نیـت قاطـع بـا ایـن پدیـدۀ منفورمبـارزه کننـد؛ طوری کـه نیت قاطع بـرای مبارزه بـا جرایم 

وجود دارد.
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هـردو پدیـدۀ فسـاد و خشـونت علیـه زنـان کـه کنفرانـس ما هـم بـه آن دو اختصـاص دارد، 

کشـور ما را به سـطح بین املللی بدنام سـاخته اسـت. در همین هفتۀ گذشـته افغانسـتان به 

لحـاظ بـی قانونـی و قانون شـکنی، سـومین کشـور جهان خوانده شـده اسـت. این موضوع 

بـرای مـا یـادآوری مـی کنـد کـه در کنـار ایـن که مشـکالت دیگـر وجـود دارد، با یـک عزم 

بلنـد و ارادۀ قاطـع در  برابـر قانـون شـکنان باید مبـارزه کنیم.

بحـران کشـورهای جهـان سـومی کـه امـروز در همـۀ آن هـا نـا امنـی، خشـونت، جنـگ و 

فقـر وجـود دارد؛ ناشـی از مسـایل اقتصادی نیسـت. این مسـأله ناشـی از بحـران حاکمیت 

قانـون و بـی عدالتـی اسـت. تـا وقتـی کـه بـا بـی عدالتـی مبـارزه نشـود و حاکمیـت قانـون 

جـای خـود را نگیـرد، مـا منـی توانیـم منتظـر امنیـت، صلـح و ثبـات در افغانسـتان باشـیم. 

فسـاد و خشـونت ، نشـاط زندگـی، گرمـی، صفـا و صمیمیـت خانـواده هـا را از مـا گرفتـه و 

اطمینـان مـا را نسـبت بـه امـروز و آینـده از بیـن برده اسـت.

رابطـۀ نـا امنـی و فسـاد را روز اول ترشیـح کـردم؛ امـروز در  مورد رابطۀ خشـونت بـا نا امنی 

بحـث مـی کنیـم. خشـونت منبـع بسـیار بـزرگ نـا امنـی و بـی ثباتـی در افغانسـتان اسـت. 

خشـونت باعـث جرم زایـی و عنـارص جـرم زا در افغانسـتان مـی شـود. چـون کسـانی کـه در 

خانوادۀ بزرگ می شـوند که در آن خشـونت وجود دارد، چرخۀ باطل خشـونت را به اجتامع 

مـی آورنـد. بنابـر آن تـا وقتـی کـه ما بـا خشـونت در خانواده هـا مبـارزه نکنیم؛ تـا زمانی که 

نشـاط، صداقـت، صمیمیـت و گرمـی را بـه کانـون خانـواده ها اعـاده نکنیم؛ شـاهد امنیت 

و ثبـات در افغانسـتان نخواهیـم بود.

خوش بختانـه در اعتقـادات دینـی مـا خشـونت جـای نـدارد؛ بلکـه رفتـار نیکـو و احسـن در 

خانـواده بـا متـام اعضای تشـکیل دهنـدۀ آن، بـه رصاحت بیان شـده اسـت: »وعارشوهن 

باملعـروف« بایـد بـه بهرتیـن شـکل بـا خانـواده های تـان رفتـار کنید.

احادیـث قولـی و نقلـی پیامـر اکـرم )ص( خـود بیانگـر ایـن اسـت کـه بهرتین فـرد و بهرتین 

رفتـار را بـا اهـل و عیـال  خـود داشـته باشـید. بـا ایـن کـه مـا در فرهنـگ افغانـی خـود 

احـرتام بـه حیثیـت، جایـگاه، کرامـت و عـزت زنـان را داریـم؛ ولی متأسـفانه در عمـل و بر 

بنیـاد گـزارش هـای بیـن املللـی، افغانسـتان کشـوری  اسـت کـه بدتریـن جـای بـرای زنان 

و کـودکان بـه حسـاب مـی آیـد. متأسـفانه میـزان مـرگ و میـر اطفـال و مـادران بسـیار 

باالسـت. خشـونت، تبعیض، آزار و اذیت از جمله مسـایلی اند که داسـتان و روایت زندگی 

مـا را تشـکیل مـی دهند. 

لـوی څارنوالـی بـه عنـوان بخشـی از نهادهـای عدلـی و قضایـی، بـه ایـن عقیـده رسـیده 

اسـت کـه تنهـا رویکـرد عدلـی- قضایی در مبـارزه با خشـونت علیه زنـان کافی نیسـت. باید 

مجموعـۀ از اقدامـات عدلـی - قضایـی، تقنینـی، سیاسـی و اداری صـورت بگیرد تـا بتوانیم 
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بـه همیـن مجموعـۀ عنـارص و عوامل بر ضد خشـونت علیه زنان در افغانسـتان مبارزه جدی 

کنیـم. ایـن موضـوع بـه راهکارهـای منسـجم و مرتبـط، نهادهایـی کـه جزیره یی نباشـند و 

باهـم در هامهنگـی، ارتبـاط و همکاری نظام مند، بتوانند بر علیه فسـاد و خشـونت در برابر 

زنـان مبـارزه کننـد، نیـاز دارد. مـن باور دارم، دوسـتانی کـه در همین مجلس حضـور دارند؛ 

اگـر متعهدانـه، مسـؤوالنه و قاطعانـه رد برابـر خشـونت مبـارزه کننـد، مـی تواننـد تصویـر 

خشـونت را در رسارس افغانسـتان تغییـر دهنـد. امیـدوار هسـتم کـه  بتوانیـم برای مبـارزه با 

خشـونت علیـه زنـان در افغانسـتان تجدیـد پیامن و تعهد کنیـم. از این طریـق بتوانیم یک 

فضـای مطمیـن در خانـواده هـا ایجـاد کـرده، حرمـت و حریـم خانـواده را در افغانسـتان از 

انقـراض، انحطـاط و زوال نجـات دهیم.

از آنجایی که شـورای وزیران نقش بسـیار عمده و اساسـی در ایجاد یک سیاسـت جنایی، 

تقنینـی و اداری دارد؛ پیشـنهاد مـن بـه جاللتـآمب محـرتم داکـرت عبداللـه عبداللـه رییـس 

اجرایی حکومت وحدت ملی افغانسـتان این اسـت که یک بخشـی از داراالنشـای شـورای 

وزیـران بایـد بـه عنـوان اتـاق فکـر، کار را آغـاز کنـد تـا قوانیـن، مقـررات، اسـرتاتیژی ها، 

پالیسـی هـا و اقداماتـی کـه در لـوی څارنوالـی صـورت گرفتـه اسـت، مـورد بازنگـری قـرار 

گیـرد. راه حلـی پیـدا کنیـم کـه چگونـه بتوانیـم هـر قانـون، مقـرره، پیشـنهاد، طـرح و هـر 

پـروژۀ کـه در شـورای وزیـران روی دسـت گرفتـه مـی شـود، بـا درنظرداشـت جایـگاه زنـان 

مـورد مطالعـه و تطبیـق قـرار گیـرد؟ همچنـان چگونـه بتوانیـم بـرای قوانیـن دیگـر، دیـد 

جنسـیتی پیـدا کنیم؟

 در سـالهای گذشـته جایگاه سیاسـی زنان در افغانسـتان تغییر قابل مالحظه و چشـم گیری 

کرده اسـت. سـهم و مشـارکت شـان در سـطوح عالی  رهری، اداره های تقنینی، عدلی و 

قضایـی، بـاال رفتـه اسـت. متأسـفانه جایگاه آنـان در خانواده ها دسـت نخـورده باقی مانده 

اسـت، بـه ایـن دلیـل که مـا اقدامـات سیاسـی اداری، تقنینی، عدلـی، قضایـی و فرهنگی 

بـا فعالیـت هـای خانوادگی همزمـان انجام ندادیم تـا جایگاه زنان در خانـواده، محیط کار، 

اداره هـا، سـطح اقتصاد و اجتـامع، تغییر کند. 

مسـألۀ مهـم دیگـر کـه مـی خواهم یـاد آوری کنـم، تبعیـض و امتیاز جنسـیتی اسـت. مادۀ 

21 قانـون اساسـی افغانسـتان، هـر نـوع تبعیـض و امتیاز در کشـور را منع قرار داده اسـت. 

آیـا ایـن روحیـه و هـدف قانون اساسـی در رسارس رشاین جامعـۀ ما انتقال پیدا کرده اسـت 

یـا نه؟

 یـک پیشـنهاد دیگـر بـه داکـرت صاحب عبداللـه عبداللـه دارم و آن ایـن که متأسـفانه متام 

مـدال هـا و نشـان هـای افتخـاری در افغانسـتان مردانه اسـت. کمـرت زنان نامـدار و نام آور 

ایـن کشـور را رساغ داریـم کـه بـرای آزادی، بیـداری و تأمیـن حـق و عدالت در این کشـور 
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تـالش کـرده باشـد و مـدال افتخاری به دسـت آورده باشـد. در نامگذاری جـاده ها، مکتب 

هـا، مدرسـه هـا و جاهـا بایـد ایـن مـادۀ قانـون اساسـی مورد توجـه قـرار بگیـرد و تبعیض و 

امتیـاز نیـز وجـود نداشـته باشـد. در جامعۀ خود باید الگوهـا را تغییر بدهیـم. اولین تغییر در 

ایـن زمینـه نامگـذاری مـدال هـای افتخـاری به نـام زنان نام آور کشـور می باشـد. 

مـی خواهـم بـه گونـۀ فـرشده در بارۀ فعالیـت های  بخش لـوی څارنوالی راجع بـه باال بردن 

سـهم و مشـارکت زنـان و توجـه بـرای مبـارزۀ قاطـع بـا خشـونت علیـه آنـان، اقداماتـی کـه 

صـورت گرفتـه و بایـد بگیرد، بحـث کنم. 

ایجـاد معاونـت بـرای مبـارزه بـا خشـونت، رسـیدگی بـه تخلفـات اطفـال و رعایـت حقـوق 

بـرش، یـک گام بلنـد و مؤثـر بـود. این تصمیم توسـط حکومت وحـدت ملی افغانسـتان و با 

حامیـت جاللتآمبـان رییـس جمهور اسـالمی افغانسـتان و رییـس اجرایـی حکومت وحدت 

ملـی افغانسـتان و سـایر بـزرگان حکومتـی گرفتـه شـد. در ایـن رابطـه امیـدوار هسـتیم که 

بـا توجـه بـه تیـم قـوی، متخصـص و کارآمـدی کـه در ایـن معاونـت وجـود دارد، بتوانـد بـه 

قضایـای خشـونت و رسـیدگی بـه تخلفـات اطفـال، قانونـی و جـدی برخورد کنـد و مدیریت 

و رهـری مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنان در افغانسـتان را به دسـت خود بگیرد. ایـن معاونت 

تنهـا بـه تحقیـق و اقامـۀ دعـوا در برابـر محکمه منـی پردازد.ما هـر قضیۀ را بـا جزییات آن 

رسـیدگی و تحقیـق مـی کنیم؛ در نتیجه تشـخیص مشـکل نسـبت بـه هـر ادارۀ دیگر برای 

مـا برجسـته تـر مـی شـود. مـا مـی توانیـم تشـخیص بدهیـم کـه مشـکل در قوانیـن، نظام 

تعلیمـی و تحصیلـی، نظـام تربیتـی و خانوادگـی یـا در اداره هایاسـت. بـا ایـن معلومـات و 

اطالعـات، مـا مـی توانیـم دسـتگاهای دولتـی افغانسـتان را قـادر بسـازیم کـه بسـرتها و 

میکانیـزم هـای دقیـق و قانومننـد را بـرای حامیـت از حقـوق زنـان، رفـع تبعیـض و منـع 

خشـونت در افغانسـتان ایجـاد کنند.

تنهـا بـاال بـردن سـهم و فهـم زنـان در لوی څارنوالی، دسـت رسـی به عدالت نیسـت.  همۀ 

مـردم افغانسـتان بایـد به لحاظ قومیت، زبان، سـمت و جنسـیت خود را در آیینـۀ ادارۀ لوی 

څارنوالـی ببیننـد. در کنـار بـاال بردن سـهم و فهم، ظرفیت مسـلکی آنان نیز باال برده شـود. 

قانـون منـع خشـونت مـادۀ دارد بـا این محتـوا » هرگاه قربانـی در هر مرحلـه از دعوای خود 

انـراف مـی کنـد در هامن حالـت دعوا متوقف می شـود.« 

اگـر ظرفیـت کافـی بـرای عملـی شـدن این مـاده باشـد، به نفـع نهادهـای عدلـی- قضایی 

اسـت. متأسـفانه در عمـل ایـن مـاده علیه زنان، به واسـطۀ یک فشـار برای انراف شـان 

از دعـوا اسـتفاده مـی شـود. بـه همیـن خاطـر مـی گویم که داشـنت قانـون برای مـا کافی 

نیسـت. شـجاعت، تعهـد، اخـالق، درایت و ظرفیت کافی مسـلکی می توانـد قوانین خوب 
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را  عینیـت ببخشـد. قانـون طـوری تطبیـق مـی شـود کـه حاکمیـت و عدالت در افغانسـتان 

بـه وجـود بیاید. 

مشـکل دیگـر کـه مـا داریـم، تبعیـض در اجـراآت اسـت. مـن با شـجاعت می گویـم که ما 

ایـن مشـکل را در ادارۀ خـود داریـم. در حالـی کـه اگر ما بـه قوانین، به عنـوان موجود زنده 

کـه در رابطـه بـه اطـراف و پیرامـون خـود حساسـیت نشـان مـی دهـد، روح وجـان ندهیم، 

بـی عدالتـی اسـت. وقتـی قانـون خطـاب عـام دارد، باید بـاالی زن و مرد مجـرم به صورت 

یکسـان تطبیـق شـود. ایـن حکـم حاکمیـت قانـون اسـت؛ ولـی هدف مجـازات این اسـت 

کـه یـک فـرد را دوبـاره اصـالح و بـه جامعـه تقدیـم کنـد. وقتی مـا زن و مردی را برای سـه 

مـاه زنـدان محکـوم بـه مجـازات مـی کنیم؛ مرد بـاز هم نـزد خانوادۀ خـود جایـگاه دارد. آیا 

زن در خانـواده و جامعـه جایـگاه خواهد داشـت؟ 

متأسفانه نه!

رییـس صاحـب محابـس و توقیـف خانـه هـا در ایـن جـا حضـور دارد و ایـن مشـکالت را به 

خوبـی درک مـی کنـد. هـدف از مجـازات اصـالح و اعـادۀ دوبـارۀ آنهـا بـه عنـوان یـک فرد 

مفیـد و فعـال بـه جامعـه اسـت. ایـن هـدف بـه دسـت منی آیـد؛ مگـر ایـن کـه مـا تدابیـر 

دیگـری بگیریـم. زنـدان هـا و توقیـف خانـه هـای معیـاری را بـه وجـود بیاوریـم و بـرای 

آگاهـی دهـی فرهنگـی مـردم افغانسـتان نیز تـالش کنیم تـا بتوانیـم از تبعیـض در اجراآت 

کنیم.  جلوگیـری 

در رابطـه بـه توقیـف نیـز بـه همیـن ترتیب اسـت. اگر مـا در رابطه بـه یک حادثـۀ ترافیکی 

یـک زن و یـک مـرد را توقیـق مـی کنیـم، تأثیـر آن نسـبت بـه جایـگاه و آسـیب پذیـری آن 

هـا فـرق مـی کنـد. بنابـر آن از همکارهـای خـود و از دسـتگاه دولـت جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان خواهـش و درخواسـت مـن ایـن اسـت کـه به قوانیـن روح ببحشـند و چشـم بینا 

بدهنـد تـا بتواننـد از ایـن طریـق بـا ظرفیـت مسـلکی و توانایـی، عدالـت را تطبیـق کنند. 

متأسـفانه مشـکل دیگـری کـه در اجـراآت وجود دارد، این اسـت که فیصلۀ دعوا بر اسـاس 

قضیـۀ دیگـر مـی شـود. وقتی بـه توقیف خانه ها رفتم و دوسـیه هـای آنان را دیـدم، اولین 

شـکایت آنـان ایـن بـود که دعوا بر اسـاس یـک قضیۀ دیگر می شـود. مثالً رسقـت، قتل، 

کیسـه بری و غیـره. ولـی یـک یـا دو مـاه بعـد جرایـم اخالقـی هـم ضمیمـه بـه ایـن بخـش 

مـی شـود؛ ایـن تبعیـض در اجـراآت اسـت. اگـر چنیـن چیـزی وجـود دارد، باید قانـون دید 

مسـاوی نسـبت بـه مـرد و زن داشـته باشـد. در بسـا مـوارد چـون ظرفیـت مسـلکی بسـیار 

پاییـن اسـت، مـا از اهـل خـره و طـب عدلی به شـکل غیر قانونـی و غیر منصفانه اسـتفاده 

مـی کنیم. 

دیـن مقـدس اسـالم در بـارۀ جـرم زنـان کـه ارتبـاط مسـتقیم بـه عزت،کرامـت، حیثیـت و 
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آبـروی فـرد و خانـواده دارد؛ بسـیار بـا دقـت عمـل مـی کند. ارشـادات دین مقدس اسـالم، 

مخصوصـاً آیـت »ولقـد کرمنـا بنـی آدم«  شـاهد ایـن مدعا اسـت.

اجراآت ما نباید عزت و کرامت افراد را مورد سوال قرار داده و خدشه دار بسازد.

مسـألۀ مهـم دیگـر کـه قابل یاد آوری اسـت؛ مـی خواهیم میان دوسـتانی کـه از نهاد های 

گوناگـون ایـن جـا حضـور دارنـد، هامهنگـی ایجـاد کنیـم. جزیره یی بـودن اداره هـا و عدم 

ارتبـاط میـان آن هـا مـا را بـه جایی منی رسـاند. باید با ارتبـاط، هامهنگی و همـکاری مؤثر 

عمـل کنیـم. بـا حفظ صالحیـت های قانونی هـر اداره و با حس اسـتقاللیت قانونی آن ها، 

مـی توانیـم همکاری های مفیـد و مؤثـر را ایجاد کنیم. 

موضـوع مهـم دیگـر، شـیوۀ برخورد با قربانیان خشـونت اسـت. متأسـفانه تجارب ما نشـان 

مـی دهـد کـه قربانـی خشـونت، یکبـار در داخـل خانـه و بـار دیگـر زمانـی کـه بـه مراجـع 

حکومتـی افغانسـتان مراجعـه می کنند، مورد خشـونت قـرار می گیرند. مـا در اثنای اجراآت 

خـود بایـد دقـت کنیـم. قربانـی نسـبت بـه هـر کـس دیگر حسـاس اسـت و کلمه بـه کلمه، 

حـرکات دسـتان، پا هـا و چشـامن مـا را مـورد توجه قـرار می دهـد. نباید برخورد و سـواالت 

مـا بـار دیگـر خاطـرات تلـخ را بـرای او یـادآوری کند و بـار دوم و سـوم قربانیش سـازد.

بـاز هـم تأکیـد مـی کنـم کـه مبارزه بـا خشـونت علیه زنـان -متأسـفانه بعضـی ها مـی گویند 

کـه فروپاشـی خانـواده هاسـت- نیسـت. در مبارزه با خشـونت علیـه زنان از طریـق عدالت، 

مـی توانیـم کـه اطمینـان خاطر و آرامـی را به خانـواده بـاز گردانیم.

 در اخیر مراتب احرتام و تعظیم خود را بر شـهدای افغانسـتان، شـهدای اداره های عدلی 

و قضایـی افغانسـتان کـه بـرای امنیت، ثبـات، عدالت و حاکمیت قانون جان های شـیرین 

خـود را فـدا کردنـد، ادا مـی کنـم. بـاز هـم اشـاره مـی کنـم، آنهایـی کـه جـان خـود را مایه 

گذاشـتند و از آن گذشـتند تـا عدالـت، امنیت، تأمین شـود و 
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قطع نامۀ چهارمین کنفرانس رسارسی څارنواالن 

جمهوری اسالمی افغانستان

ـــه در  ـــتان ک ـــواالن افغانس ـــس رسارسی څارن ـــن کنفران ـــدگان چهارمی ـــرتاک کنن ـــا اش م

ـــارزه  ـــوان »مب ـــت عن ـــیدی، تح ـــال 1395 خورش ـــرب س ـــای 10، 11 و 12عق ـــخ ه تاری

ــو  ــد در پرتـ ــزار گردیـ ــل برگـ ــهر کابـ ــه زن« در شـ ــونت علیـ ــاد اداری و خشـ ــا فسـ بـ

ـــالمی  ـــوری اس ـــس جمه ـــی رئی ـــد ارشف غن ـــرت محم ـــرتم داک ـــآمب مح ـــادات جاللت ارش

افغانســـتان، جاللتـــآمب محـــرتم داکـــرت عبداللـــه عبداللـــه رئیـــس اجرایـــی حکومـــت 

ـــات  ـــۀ مقام ـــی رتب ـــمند و عال ـــای دانش ـــخصیت ه ـــایر ش ـــتان و س ـــی افغانس ـــدت مل وح

محـــرتم دولتـــی، بـــا دســـاتیر و رهنمـــود هـــای بـــس مهـــم شـــان کـــه نقـــش لـــوی 

ــدن  ــب در بـ ــۀ قلـ ــه مثابـ ــت بـ ــی دولـ ــای اجرایـ ــتگاه هـ ــان دسـ ــی را در میـ څارنوالـ

ــواالن در  ــه څارنـ ــی کـ ــالت مهمـ ــان را در ادای رسـ ــالمت انسـ ــه و سـ ــان توجیـ انسـ

رشایـــط کنونـــی بـــه عهـــده دارنـــد، برجســـته ســـاختند.

مقـــام هـــای یـــاد شـــده حاکمیـــت قانـــون، شـــفافیت در سیســـتم و حکومـــت داری 

خـــوب را، یکـــی از اولویـــت هـــای کاری لـــوی څارنوالـــی در راســـتای تطبیـــق و 

اجـــرای عدالـــت در همـــه عرصـــه هـــا، بـــه خصـــوص در عرصـــۀ مبـــارزه بـــا جرایـــم 

ــر  زنـــان مـــی داننـــد.  ــاد اداری و خشـــونت در برابـ فسـ
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ـــادی،  ـــم از اداری، اقتص ـــف آن اع ـــاد مختل ـــاد اداری در ابع ـــل فس ـــخیص عوام ـــا تش ب

ــی و  ــی، عدلـ ــکتورهای امنیتـ ــوص در سـ ــه خصـ ــی بـ ــی و فرهنگـ ــی، اجتامعـ سیاسـ

قضایـــی،  راهـــکاری هـــای مبـــارزه بـــا آنهـــا تجدیـــد پیـــامن و تعهـــد صادقانـــه بـــا 

مـــردم رشیـــف افغانســـتان مـــی کنیـــم. 

ـــه  ـــق ب ـــتقاللیت مطاب ـــی و اس ـــی طرف ـــامل ب ـــا ک ـــم ب ـــه و مصم ـــارزه، قاطعان در راه مب

ـــم و  ـــی کنی ـــل م ـــی عم ـــن امللل ـــی و بی ـــای مل ـــار ه ـــول و معی ـــور، اص ـــذ کش ـــن ناف قوانی

ـــم. ـــی داری ـــر م ـــونت ب ـــاد و خش ـــاری از فس ـــۀ ع ـــه جامع ـــیدن ب ـــر در رس ـــای موث گامه

و مـــن الله توفیق
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