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   م٢٠٠٧فروری  ،برمنگهم                    نگارگر .ا .م  :نوشتۀ 

  

  عدالت ُمرده واويال درين شهر
                               

ميزدند زنگ   شهرميُمرد در کليسای شهر يک بارمردِم عادی  بود که وقتی يک تن ازمی گويند درشهری رسم برآن

مياِن بازاريان واهل کسبه  از متوفا ُدنيا رفته است اما، اگر ه فردی عادی ازمی فهماندند کبدين ترتيب به مردم شهر و

برای اراکين  نواخته ميُشد و سه بار برای مامورين پايين رتبۀ دولتی زنگ دوباربه صدا می آوردند و بود زنگ را

بود که زنگ پنج باِر  ر کشومرِگ سلطاِن تنها درصورِت  مينواختند وبار زنگ را چهار وکال  مملکت يعنی وزرا و

برای اينکه  مبتنی برتبعيض را مشاهده نمود و مدتی اين رسِم عارفی وارِد اين شهرگرديد و .متوالی نواخته ميشد

را به ولوله  تمام شهر هفت ضربۀ متوالی نواخت و و ُبرِج کليسای شهررفت مردم را ملتفت اين تبعيض بسازد در

اين فرد   پيهم نواخته شدکه سخت غيرمعمول بود آخر شنيدی هفت ضربۀ « :ديگری می ُپرسيد هرکس از .افگند

مأمورين حکومتی دوان دوان به سوی برِج کليسا  ».نواخته اند  که درمرِگ او هفت ضربهسلطان کيست از ترمهم

زنگ   بارچه کسی ُمرده است که توهفت«:وُپرسيدند بود گرفتارکردند آمدن برج درحاِل فرو که از رفتند وعارف را

تنها  زباِن مان الل د رمرِگ او ازسلطان کسی نيست و درشهِر ما مهم تر«:گفتند »مردی بسيارمهم« :گفت» ؟زده ای

 :گفت» کيست؟«:گفتند» سلطان است از بدبختانه آن که ُمرده است بسيارمهم تر «:گفت ».زنگ زده ميشود پنج بار

 ودربرابِر قاضی هم چيزی نگفت  نزِد قاضی ُبردند را ان کشان اوکش »سلطان نتوان گفت به حضوِر ُجز را ين رازا«

اوهم عارفانه پاُسخ داد  ُپرسيد و وی راِز هفت ضربۀ متوالی زنگ را رسيد وهنگاميکه سلطان از تا به حضور سلطان

زخواستی آن به دليِل بی با متأسفانه افغانستان هم کشوری است که د ر  ».عدالت ُمرده واويال دراين شهر« که

آن  ميگيرند و دسِت خود در را ردم زماِم امورم که عدالت بميرد آنجا يعنی جناِب کرزی عدالت ُمرده است و زمامدار

ُکش بدل به ميداِن بُکش ب را کشور انتقامجويی های شخصی زنده ميگردانند و طريِق يا از عدالِت مردۀ اجتماعی را

پروسۀ عدالت مداخله های  موضع نفوذ وزورگويی در نه کفايت از و صالحيت دارنده يا اشخاصی که ن و می کنند

به شهادِت غالِب انجمن های وکالی شورای ملی يعنی همان های که  شنيده ُشد که برخی از اخيرًا .غيرقانونی ميکنند

 ردند ملی دستخط کآشتی به ناِم منشوِر ای فيصله نامه به نقِض حقوِق بشرمتهم استند حقوِق افراد خود  دفاع ازجهانی

  .بيست وسه ساِل اخيرقابل تعقيب وبازخواسِت قانونی نيست جرم های ُرخ داده در که تماِم

  :ديدگاه ماهيِت خود به سه کتگوری تقسيم ميشود  سال رخ داده است ازخالل اين بيست وسه ُجرم های که در

اختالس بانک ها   ضايع گرديده، غبن وورين دولتوقت مأمای عامه، اسناِد دوايردولتی به تاراج رفته دارايی ه) الف

کفايِت بدوِن  برطرفی ها و مقرری هاآن باپرزه های که هيچ گونه سنديِت قانونی نداشته است  بيرون کردِن پول از و

 ُارگان تًاخاص دولت و ل تعقيب اين گونه جرايمؤو ديگرکه مستخلِف صدها دولتی وامالِک  غبن زمين ها و افراد،

  .زيِر ناِم حقوق اهللا تصنيف می شود والی است وارن

کسب و کاِر  تعطيل  وغيره،دکانها، اپارتمان ها منازل،قبيِل   انفرادی ازتخريب دارايی های جرح اشخاص، قتل و )ب

شکنجۀ بدون  و زندانی کردن، تعذيب معيوب ساختِن دايمی اشخاص، .فقدان مصونيِت افراد مردم به دليل جنگ ها و

که  تصنيف نمود زيِر ناِم حق العبد اعالميۀ حقوِق بشرکه اين را ميتوان در خالصه هرگونه تخلف از گناه و جرم و

به مقاِم  ترتيب و برضِد متخلفان را دعاوی خود تا  شوددعوت می مردمی که خسارت کشيده اند دراين حالت از

  .ارنوالی تقديم نمايند
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واقع برخالِف ديِن  در نموده اند برحقوق اشخاص تجاوز و الملک کوفته اند خالل اين ُمدت کوِس لمن آنانی که در )ج

  .اين ديدگاه قابِل تعقيب باشند واز تصنيف شوند قطاِر مفسدين فی االرض نيزمی توانند که در اسالم نيزبوده اند

نه آنانی که خود متهم به  ث بالخيِر جامعه باشندثال عناصر خيرخواه و که منادياِن آشتی ملی بايد منطق حکم می کند

  :بايد تعقيب کند  را بنابراين پروسۀ عدالت يک چنين راه تخلف استند و

کليدی  ُپست های  دولت ازبه فرماِن رئيس حقوِق افراد تثبيت و متخلفان به حساب راپورهای انجمن های دفاع از) الف

  .برکنارشوند

 مال دهات و حتی جارچيان محلی در ابالغيه ها و روزنامه ها، راديوها،  تلويزيون ها،قبيِل رسانه های جمعی از )ب

صدمه  مفقود شده، زندانی شده، معيوب شده، که لسِت اشخاِص ُکشته شده، مساجد برای همه اعالم نمايند امامان در

بايد برای  اين لست ها همه .ديم نمايندارنوالی ها تقبه دفاتِر محليی  درمدت سه ماه تکميل و خساره مندشده را ديده و

  .برضِد مجرمان ترتيب نمايد را تا به اساِس آن صورت دعوای خود ارنوال داده شودلوی 

  .وبه آنان نيزُفرصِت دفاع بدهد ل اقامه دعوا نمايدؤوبرضِد اشخاص مس افراد جانِب دولت و ارنوال ازلوی  )ج

  .رامحاکمه ومحکوم نمايدارنوال اشخاص محکمه به اساس دعوای  )د

 مردم يا مجازات ازجانب دولت و را که افراد بايد تصميم بگيرند شورامجلسين  تثبيِت ُجرم رئيس دولت و بعد از )ه

به هدِف آشتی ملی ميرساند  جامعه را تسلی ميدهد و اين گونه يک پروسه است که صدمه رسيدگان را .ويا عفو نمايند

 « جناِب بايد از آری محکمه يک مطلب را .جلوش را سد نمايند ِر اجرای عدالت بايستند وبراب نه اين که متهمان در

که منظوِرشان  اشخاصی که اين به اصطالح منشوِر مصالحۀ ملی راامضاء نموده اند بُپرسد از  بشنود و»بشردوست

  .ميتواند باشداجرای عدالت ديگرچه چيز لوگيری ازج امضای آن ُجز از

ل درجه ؤومس اجرای عدالت بايستند  برابِر افغانستان برخالف تقاضای جامعۀ جهانی کسانی در رگاه دربه نظِر من ه

ل درجه دوم ؤومرُدم با ُدزدان ُپشتواره ميبرد ومس های کردن با اول شخص جناِب کرزی است که به جای های،

ل درجه سوم ؤومس ت می ُکند واما،سکو و ارنوال است که توطئه برضِد اجرای عدالت را می بيندحنيزجناب لوی 

جامعۀ ما تحميل  جنگساالران بر و مصيبت های که جنگساالری  درنيمه مترقی استند که   مترقی ونيزآن وزيران

جلِب کمک های  پيوستن به کابينه ظاهرًا تسريِع پروسۀ بازسازی و منظوِر شان از قشی مستقيم ندارند و کرده اند،

 اگرمن در .هِل جنگساالران بايد برقصندُد کنم قراِر شان براين بوده باشد که آنان  به هراما، فکرنمی  جهانی بود

اين کابينه که برضِد ارادۀ  دودلی از و بختانه نيستم بدون يک لحظه ترديدکابينۀ جناِب کرزی وزيرمی بودم که خوش

   آری .می دادم می رفتم واستفعاء با جنگساالران مصالحه کند کنار مردم ميخواهد

  »عدالت ُمرده واويال درين شهر«

پايان                                                    
                                                

        


