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ــــــــــسرمقاله

وحـدت ملـی در پرتو
قانون اساسی
ضیا دانش
وحدت ملی عبارت است از :اتحاد و همبستگی تمام اقوام ساکن
دریک کشور با داشتن هویت واحد ملی .به این معنا که تمام افراد
کشور با در نظر داشت هویت قومی ،دینی و مذهبی دارای هویت
ملی واحد بوده و ملت کشور را تشکیل می دهند.
قانون اساسی افغانســتان راهکارهای چندی را به عنوان مولفه
های اصلی وحدت بخشی میان ساکنین و اقوام مختلف افغانستان
در نظر گرفته است:
 برابری :تبعیض از ریشه های اصلی خشونت و نزاع های تاریخیاســت .به عالوه اینکه ،تبعیض برخالف منطق و عقالنیت و ضد
ارزش است .درافغانستان تبعیض تاریخ فاجعه بار وطوالنی دارد و
حکایتهای تلخی از این ناحیه بر افغانستان روا داشته شده است.
قانون اساسی فعلی به این مهم توجه کرده و تمام اتباع افغانستان
را دارای حقوق یکسان و برابر اعالن می کند.
بدون تردید ،رعایت و عملی کردن این اصل بسیار مهم و اساسی
اســت؛ چرا که منع تبعیض و برابر دانســتن زن و مرد ،نژاد ها و
طیفهای مختلف در قانون اساســی ،پایهی توسعه انسانی است
و تحول مهمی در سرنوشت تاریخی افغانستان به حساب میرود.
 به رسمیت شناختن تنوع فزیکی :در ماده چهارم قانون اساسیبه صراحت از تعدد اقوام و تیرههای مختلف در کشــور نام برده
شــده و آنها را ملت افغانستان تعریف می کنند و در موارد دیگر،
همین اقوام و تیره ها که ملت افغانســتان را تشکیل می دهند،
دارای حقوق و امتیازات یکسان خوانده میشود.
 آزادی عقیده :آزادی عقیــده با رعایت قوانین و مقررات -همامری عقالنی و خرد پسندانه اســت وهم ارزش دینی و مذهبی
است .از آنجاییکه در افغانســتان مشکالت تاریخی بسیاری در
این عرصه وجود داشــت و از ســویی هم افغانستان شهروندان
غیر مسلمان دارد ،قانون اساسی به این مهم توجه کرده و َآزادی
عقیده را -البتــه در چهارچوب قانون -این گونه به رســمیت
میشناسد :دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دین مقدس
اسالم است .پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم
دینی خود،در حدود احکام قانون ،آزادند.
 توزیع یکســان منابع :توزیع عادالنه قدرت ،ثروت ،فرصتهایشــغلی ،تحصیلی و  ...از لوازم زندگی همگرایانه شهروندان هر
جامعه ی است .بدون توزیع عادالنه این منابع ،نمی توان از وجود
برابری و عدالت اجتماعی ســخن گفت .قانون اساسی به همین
جهت ،دولت افغانســتان را مکلف به ایجــاد یک جامعه مرفه و
مترقی براســاس عدالت اجتماعی ،کرامت انسانی،حمایت حقوق
بشر،تحقق دمکراســی،تامین وحدت ملی ،برابری بین همه اقوام
و توزیع عادالنه در همه مناطق کشورمکلف است.
 به رسمیت شناختن تعدد مذاهب :در افغانستان مذاهب متعدداسالمی زندگی میکنند و در گذشته تبعیض در این مورد مشکالت
بسیاری ایجاد کرد ،ولی تجارب گذشته و مقتضیات زمانی جهان
امروز ،بســتر و زمینههای آزادی مذهبی را در افغانستان فراهم
ســاخته و این امر در قانون اساسی مصوب  1382رسما پذیرفته
شده است.
 به رسمیت شناختن تنوع زبانی :گویشها و زبانهای مختلف درافغانستان وجود دارد و گفته میشود که به صورت کل بیش از سی
زبان ویا گویش در افغانستان وجود دارد؛ تنوعی که هم از ذخایر
فرهنگی افغانستان به حساب می رود و هم می تواند بی توجهی
به آن مصداق از تبعیض و بی عدالتی تلقی شــود .قانون اساسی
این مورد را در نظر گرفته و ضمن تعیین زبان های پشــتو و دری
پرگویشترین زبانهای افغانســتان -به عنوان زبانهای رسمی و
ملی ،تعدد و تنوع زبانی را در افغانســتان ارج میگذارد و حتی
دولت را مکلف به ارایهی خدمات آموزشــی به زبان بومی مردم
میسازد.
درمناطقيکــه اکثريت مردم به يکی از زبانهای ازبکی ،ترکمنی،
پشــه يی ،نورســتانی ،بلوچی ويا پاميری تکلــم مینمايند آن
زبان عالوه برپشــتو ودری به حيث زبان سوم رسمی میباشد و
نحوهی تطبيق آن توســط قانون تنظيم میگردد .نشر مطبوعات
ورسانههای گروهی به تمام زبانهای رايج درکشور آزاد میباشد.

روزجمعه افراد مســلح ناشــناس 13
معدنچــی را در ولســوالی تاله و برفک
والیت بغالن تیرباران کردند .در این حمله
همچنان  3نفر معدنچی دیگر زخمی شده
اند .همه قربانیان این حمله باشــندگان
والیت دایکنــدی و کارگران معدن « اش
پشــته» والیت بغالن بوده اند و در مسیر
برگشــت به طرف والیت دایکندی ،در
مرز بغالن = بامیان از ســوی افراد مسلح
ناشناس تیرباران شــدند .تا کنون هیچ
گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده
نگرفته است.
این اولین بار نیست که مسافران در مسیر
راه هدف قرار می گیرنــد و به قتل می
رسند .در سال  1394هفت مسافر هزاره
از مســیر راه در والیت زابل به گیروگان
گرفته شد و سپس به قتل رسید .همچنان
در همین سال  31مسافر هزاره از شاهراه
قندهار = کابل به گیروگان گرفته شــد و
بعد از چندین ماه تعــدادی از آنها آزاد
شدند و چندتن شان نیز به قتل رسیدند.
با وجود آنکه اعتراضات گسترده نسبت
به گیروگانگیری و قتل مسافران صورت
گرفته اســت و مردم بارهــا از حکومت
خواسته اند تا امنیت راههای مواصالتی و
مسافران را تامین کند ،اما حکومت هنوز
موفق به این کار نشــده اســت .ریاست
جمهوری افغانستان هنوز راجع به رویداد
بغالن چیزی نگفته اســت امــا مقامات
محلی گفته اند که در تالش هســتند تا
عاملین این رویداد را شناسی کنند.
رویداد فجیع بغالن نشان داد که تراژدی
مسافرکشــی ادامــه دارد و گروه های
تروریســتی از هر فرصتی استفاده می
کنند تا افــراد ملکی و بی گناه را به قتل
برســانند .با آنکه هنوز به صورت رسمی
مشخص نشده اســت که رویداد بغالن با
چه هدف و انگیزه ی انجام شــده است
و کدام گروه تروریســتی مسئولیت این
رویداد را به عهده دارد ،اما می توان گفت
که مسافرکشی نوعی استراتیژی جنگی
است که دقیقا از ســال  1394به بعد ،از
سوی گروه های تروریستی به اجرا در می
آید.
بدون تردید کارگران معدن و کســانیکه
فقط برای تامین نان و هزینه زنده ماندن
خانواده های شان تالش می کنند و سخت
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ترین و مشقت بارترین کار دنیا را انجام می
دهند ،با انگیزه های نظامی به قتل نرسیده
اند .در پشت این رویداد فجیع ،انگیزهای
کالن سیاسی مطرح اســت که گروه های
تروریستی تالش دارند به آن دست یابند.
قتل کارگران معــدن در بغالن را می توان
به رویدادهای مشــابه و قبل از آن پیوند
زد و به این نتیجه دســت یافت که گروه
های تروریســتی با گیروگانگیری و به قتل
مسافران یک گروه قومی و مذهبی
رساندن
ِ
خاص ،در تالش هستند تا تفرقه ی قومی و
مذهبی را در افغانستان دامن بزنند و یکبار
دیگر افغانســتان را به دوران جنگ های
داخلی ببرد.
 31مســافر ربوده شده از شاهراه قندهار-
کابل ،هفت مسافر سربریده شده در والیت
زابل و  13کارگر و مســافری که در والیت
بغالن تیرباران شــدند ،همه هزاره و شیعه
مذهب بوده اند .همچنان قربانیان حمله به
تظاهرات جنبش روشنایی ،زیارت سخی و
مسجد باقرالعلوم نیز هزاره و شیعه مذهب
بــوده اند .همه ی ایــن رویدادها را وقتی
کنارهم قرار بدهیم ،نشــانگر آن هستند
که گروه های تروریستی بصورت هدفمند
و سیســتماتیک یک گروه قومی و مذهبی
خاص را هدف قرار می دهند تا از این طریق
حکومت افغانستان را با چالش مشروعیت

سیاســی دچار سازد و مردم افغانستان را
از هم جدا سازند
با توجه به آنکه پروســه ی ملت سازی در
افغانســتان موفق نبوده است و حکومت
افغانســتان در طول یــک و نیم دهه ی
گذشته نتوانسته است تالش های موثر در
راستای ملت سازی انجام دهد ،هویت های
قومی و مذهبی هنوز حساســیت برانگیز
است و می تواند برای حکومت افغانستان
چالش ساز باشــد .گروه های تروریستی
نیز با آگاهی از حساســیت های قومی و
مذهبی در افغانستان ،در تالش هستند تا
با هدف قــرار دادن یک گروه خاص قومی
و مذهبی ،تنش هــای قومی و مذهبی را
بوجود بیاورند و از ایــن طریق حکومت
افغانســتان را با چالــش و بحران مواجه
سازد.
حکومت وحدت ملی از ســوی شهروندان
کشور با انتقادات جدی مواجه است و در
دو سال گذشته ،عملکرد رهبران حکومت
نتوانسته است رضایت شهروندان کشور
را به دست بیاورد .به این ترتیب حکومت
وحــدت ملی پایــگاه اجتماعی محکمی
ندارد و رویدادهای تروریستی که با اهداف
تفرقه اندازی قومی صورت می گیرد ،می
تواند به جایگاه حکومت در اجتماع بیشتر
آســیب برســاند و باعث نارضایتی های

بیشتر از حکومت وحدت ملی گردد.
از ســوی دیگر ،رویدادهای گروگانیگری
و قتل مســافران ،همواره توانسته است
افکار عامــه را علیه حکومت وحدت ملی
بسیج کند و حکومت وحدت ملی را تحت
فشار شدید افکار عامه قرار دهد .ما بارها
شــاهد بوده ایم که هربار رویدادی مشابه
رویداد بغالن اتفاق افتاده است ،اعتراضات
گسترده ی مردمی را در سراسر کشور در
پی داشته اســت و موجی از انتقادات از
رهبران حکومت وحدت ملی به راه افتاده
است .گروه های تروریستی نیز هربار که در
بعد نظامی ضعیف شده اند و نتوانسته اند
در میدان جنگ در برابر نیروهای امنیتی
افغانستان بجنگند ،دست به گیروگانگیری
و قتل مسافران در شاهراه ها و مسیرهای
مواصالتی زده اند تا حکومت افغانستان را
از این طریق تحت فشار قرار دهد.
حکومت افغانستان در گام نخست مسئول
درجه اول امنیت جان شــهروندان کشور
اســت و نباید در قبال تامین امنیت جان
شــهروندان کوتاهی کند و باید با هرگونه
تهدیدی که متوجه امنیت جان شهروندان
کشور اســت ،در تمام نقاط کشور ،مقابله
و مبارزه کند .امــا در گام دوم؛ حکومت
افغانستان باید تالش ورزد تا مانع حمالت
و رویدادهای شــود که به هدف و انگیزه

ی تفرقه افگنی در بین مردم افغانستان
صورت می گیرد .بدون تردید گروه های
تروریستی دشمن همه ی مردم افغانستان
هستند و همواره از تمام مردم افغانستان
و گروه های قومی مختلف قربانی گرفته
اند ،اما اکنون آنها سیاست شان را طوری
طراحی کرده اند که یک گروه خاص قومی
و مذهبی را هدف قرار دهند تا وحدت و
همگرایی مردم افغانســتان از بین برود و
نفاق و تفرقه قومی و مذهبی در جامعه ی
افغانستان بوجود بیاید.
اینگونه حمله هــا و رویدادها خطرناکتر
از جنگ رو در رو در میدان نبرد اســت و
پیامدهای آن برای آینده ی ثبات و امنیت
افغانستان ،ناگوار تر خواهد بود .با اینگونه
حمله ها ،احساسات قومی برانگیخته می
شــود و هرگونه تالش بــرای همگرایی
اجتماعی و ملت سازی خنثی می گردد.
زیرا هربار رویدادهــای همانند رویداد
بغالن اتفاق می افتد ،مسائل قومی نیز بر
سر زبان ها می افتد و تداوم این مسئله،
می تواند به تقابل قومی بینجامد و تنش
های زیادی را به همراه داشته باشد.
مردم افغانســتان از تنش های قومی در
گذشته ،خاطرات تلخی به یاد دارند و نمی
خواهند که دوباره تاریخ بر سر شان تکرار
گردد .حکومت افغانســتان باید زمینه ی
هرگونه کوشــش و تالش را که به هدف
بازگرداندن افغانســتان به گذشته تلخ و
دردناک صورت می گیرد ،از بین ببرد .از
این رو ،تالش برای تامین امنیت مسافران
و پایــان دادن به تراژدی مسافر ُکشــی
هدفمندانه از سوی گروه های تروریستی،
ضروری است و حکومت در این راستا باید
از هیچگونه تالشی دریغ نورزد.
از ســوی دیگر حکومت افغانستان باید
عاملین رویداد بغالن و سایر رویدادهای
مسافرکشــی را شناســایی و مجازات
کند .متاســفانه حکومت در این زمینه
تا هنوز عملکرد خوب نداشــته است و
نتوانسته اســت عوامل اینگونه رویدادها
را را شناســایی ،دســتگیر و مجازات
نماید .شناســایی و مجــازات عاملین
این رویدادها ،می تواند باعث تســکین
دردهــای بازماندگان قربانیــان گردد و
همچنان اعتماد مردم به حکومت وحدت
ملی را بازگرداند.

آیا در سال  2017شاهد حمالت انتحاری خواهیم بود؟
نویسنده  :آیان اورتون  /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده /منبع :گاردین

با طلوع ســال نومیالدی شــاهد آخرین
خبرهای بد ســال  2016بودیم .اطالعات
گرد آوری شده توســط مرکز تحقیقاتی
اقدام علیه خشونت های مسلحانه که پس
از مدت کوتاهی نشــر شد نشان می دهد
سال  2016سال ســهمگین ترین حمالت
بمب گذاری انتحــاری بود.طبق گزارش
های رسانه های معتبر انگلیسی زبان ،بین
جنوری و نوامبر امسال شاهد  236حمله
انتحاری در سطح جهان بودیم .نتیجه این
حمالت تروریستی  11,621کشته و زخمی
بوده که نســبت به سال گذشته  19درصد
افزایش داشته است و  78درصد ()9,020

 کارتون روز
آســیب دیده گان غیر نظامــی بوده اند.
حمالت انتحــاری ماهرانه تر و مرگبارتر از
قبل شده است.
به نظر می رســد حمالت انتحاری از یک
شــیوه جنگی غیر عادی که قبال به ندرت
اتفاق می افتاد به یک روش معمول جنگی
تبدیل شده است.امسال  21کشور حداقل
شــاهد یک حمله انتحاری بوده اســت.
آیا سال  2017ســال بدون حمله انتحاری
خواهد بود ؟ متاسفانه جواب منفی است.
اگر ایــن تصویر تیره و تار از این ســال
درست باشد تعداد بیشتری از مردم حتی
بیشتر از ســال های قبل آسیب خواهند
دید .این مهم اســت که یادآوری شــود
حمالت انتحاری درطی شش سال گذشته
چندان نوسانی نداشــته است ( در طول
دوره ای که مرکزتحقیقاتــی اقدام علیه
خشونت های مسلحانه خشونت های ناشی
از انفجارات را زیر نظر داشــت)  .سالی که
بیشترین حمالت انتحاری انجام شد سال
 2013بود تعداد حمالت  270حمله بوده و
سالی که کمترین حمله صورت گرفته سال
 2011اســت که تعداد حمالت در این سال
به 205حمله رســید که تفاوت چندانی با
رقم قبلی ندارد.
نگرانی اینجاســت که حمــات انتحاری
ماهرانه تر از قبل انجام می گیرد و نتیجه
مرگبارتری دارد .تا پایان نوامبر سال2016
تعداد تلفات غیر نظامیان در هر حمله در
این ســال به  38تن ماند اما در مقایسه
با ســال  2014تعداد این تلفات  24نفر در
هرحمله بود.
عــاوه بر آن ،بــه نظر می رســد گروه
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تروریستی داعش در حال از دست دادن
مناطق تحت کنترل شان است واین باعث
می شود که آنها بیشــتر به سمت انجام
حمــات انتحاری تمایل پیــدا کنند .از
پاریس تا جاکارتا شاهد این گونه حمالت
بوده است ،این نشــان از تغییر تاکتیکی
فرماندهان داعش و پیــروان آنان برای
انتقام گیری خلیفه است.
داعش در ســال  2016ادعا کرده اســت
که بیش از یک هزار نفر شــهید عملیات
انتحاری انجام داده اســت .اثبات چنین
ادعاهای سخت است اما این گروه تعداد
حمالت انتحاری اش را افزایش داده است
وبه لیســت بلندی از افرادی که عملیات
استشــهادی می کنند می بالد .به عبارت
ســاده تر ،وقتی داعش در یک گوشه ای
به دام افتاد تبدیل به انتحاری میگردد.در
مقایسه با سال گذشته امسال در سوریه
حمالت انتحاری به شــدت افزایش یافته
تا ماه نوامبر تعداد کشته ها و مجروحان
به  630درصد افزایش پیدا کرده اســت.
اخیرا درسوریه هم داعش و هم گروهای
مانند جبهه فتح الشام که به هدف جنگ
با نظامیان اعــام وجود کرده بودند حال
به کشــتن غیر نظامیــان روی آوردند.
احتماال مناطقی که ســاکنان آن حامی
دولت سوریه اند در ســال  2017بیشتر
با حمالت انتحاری مواجــه گردند.عراق
ممکن است در ســال  2017تجربه تلخی
را شاهد باشد .تعداد تلفات غیر نظامیان
نسبت به سال  2015تا پایان نوامبر سال
 2016به  118درصد افزایش رسیده است.
کشوری که پایگاه داعش است ،جایی که

داعش بطورسنتی متعهد به انجام حمالت
انتحاری مرگباراســت ،مانند بمبگذاری
خان بنی ســعد در ســال  2015که 260
نفر کشــته و زخمی شــد و حمله کارادا
بغداد در جوالی  2016که تعداد کشــته
ومجروح آن به  566تن رسید.با رسیدن
داعش به افغانستان ،ممکن است حمالت
انتحاری در کشور نیز افزایش پیدا کند و
مراکز شهرها شاهد این حمالت باشد این
حمالت باعث افزایش تلفات غیر نظامیان
خواهد شــد همچنین درگیری های بین
این گروه با طالبان به عنوان رقیب ممکن
است افزایش پیدا کند .تاکنون افغانستان
از درگیری های فرقه ای بدور بوده است
احتماال داعش بیشتر حمالت خود را برای
افزایش این تنش انجام بدهد .اگر آنها به
این تنش هــای فرقه ای ادامه دهند ،این
پیشگویی خوبی نخواهد بود.
ترکیــه تاکنون شــاهد چندین حمالت
مرگبار از این دســت بوده اســت که
توســط داعش و کردهای جدایی طلب
صورت گرفته اســت هر دوی این گروه
در ســوریه هم درحال جنگ هستند.
داده های مرکــز تحقیقاتی اقدام علیه
خشونت های مســلحانه نشان می دهد
که اینگونه حمالت در ترکیه نســبت به
سال گذشته در تلفات غیر نظامیان 15
درصد رشد داشته است .و احتماال این
وضعیت در سال  2017ادامه یابد .آینده
پاکســتان نا مشخص اســت .علیرغم
موفقیت های نســبی این کشــور در
مبارزه با گروه های تروریســتی میزان
تلفات حمــات انتحاری شــهروندان

در مقایسه با سال گذشــته  114درصد
افزایش داشــته اســت .احتماال با عقب
راندن گروههای مشــخص تعداد حمالت
انتحاری انتقــام جویانه زیادترشــود.
در ســال  2016در پاکستان مسئول 76
درصد تلفات غیر نظامیانحمالت انتحاری
شــاخه تحریک طالبان و جمعیت الحرار
بوده اســت.در آخر ،این روزها اروپا نیز
شــاهد تهدیدات حمالت انتحاری است.
طبق گزارش ســازمان اجرایی قوانین در
اروپا ،داعش در سراســر اروپا به حمالت
تروریستی به شــمول بمب گذاری های
انتحاری دست خواهد زد.
آژانس هــای اطالعاتی تخمین می زند ده
ها تــن از افرادی که بــا داعش در تماس
مستقیم هستند و با گرگ های ترویستی
که تنها هستند و تماس مستقیم با داعش
ندارند در اروپا برای انجام عملیات به سر
می برند .ممکن اســت این یک تاکتیک
برای افزایش بودجه امنیتی ملی باشــد،
اگر هیچ اتفاقی دیگــری نیافتد احتماال
بمب گذاری های انتحاری یک بخشــیاز
آینده اروپا خواهد بود.برخی از مفســران
کینه جو می گوید ما باید با ریختن بمب بر
روی مردم رهبران داعش را از بین ببریم،
اما این گونه حمــات هوایی باعث تقویت
گروه داعش میشــود مردم بیشــتر از ما
بیزار می شــوند به سمت آنان کشیده می
شوند .طبق گزارش مرکزتحقیقاتی اقدام
علیه خشونت مســلحانه  90درصد تلفات
غیر نظامیان از همین گونه حمالت اســت.
بعد از حمالت بازماندگان کشــته شــده
گان تبدیل به مبارزان افراطی می گردند.
در عوض باید در پی ایــن بود که بفهمیم
چطوری مانع دسترســی تروریست ها به
این سالح ها شــویم .از علمای مسلمانان،
همچنین از سیاســت مداران مشــهور و
دیپلمات ها بخواهیم کــه همه یک صدا
این حمالت انفجاری علیه غیر نظامیان را
محکوم کنند ،منابع مالی آنان را پیدا کنیم
و جامعه مدنی ،تاجران ،واحد های پولیس،
آژانس های ســازمان ملــل ،نظامیان و
افرادکلیدی که در مبارزه با بمب گذاری ها
فعال هستند را مطمین بسازیم که همگی
مان بر علیه این ســاح ترور و وحشــت
مبارزه میکنیمو یــک راه حل خالقانه ای
برای پایان دادن به این ســاح وحشتناک
ارایه شود ،اگر این اقدامات ناکام شود سال
 2017هم مانند ســال  ،2016شاهد ترور و
وحشت خواهد بود.
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