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  گوشه چشمي به دولت افغانستان

واقعه لت و كوب قاضي محكمه مرافعه شهري دايكندي 

ش نكات قالب آقاي شيرزاد در متن خود) ارزگان شمالي(

 -الف .يادكردي دارد كه نمي توان از كنار آنها عبور كرد

نخستين سؤالي كه در ذهنها خلق مي شود اين است كه 

چطور شد شهاب سنگ آسماني فقط روي بام خانه آقاي 

شيرزاد فرود آمد؟ در حالي كه حداقل در اين واليت تنها اين 

رشوتخواري و قاضي شيرزاد نيست كه در افواه مردم متهم به 

اما چطور و چگونه آستينها باال زده مي . فساد اداري هستند

شوند و پتي ها بر زده مي شوند و مرد مهمان آبادي مورد لت 

و كوب قرار مي گيرد؟ احتمال مي رود كه در نهاد اين حادثه 

شايد . مسائل فراتر از اتهامات وارده عليه قاضي موجود باشد

دفاعي خودش تنها نقطه عزيمت مهمان آبادي به خاطر بي 

 يكي از نكاتي كه - ب .براي مانورهاي پشت واقعه بوده است

فرزانگي و فرهيختگي مردم لت و كوب كننده را مورد سؤال 

. قرار مي دهد، موضوع اعتراف قاضي شيرزاد در بازار نيلي است

ظاهراً خيلي ها بوده اند كه از اعتراف ايشان اظهار شادماني و 

حالي كه مطابق مفاد ماده سي ام قانون در . رده اندموفقيت ك

 قانون .اساسي اعتراف در خارج از دادگاه ارزش قانوني ندارد

اظهار، اقرار و شهادتي كه از اساسي تصريح كرده است كه 

متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود، 

هم با اقرار به جرم عبارت است از اعتراف مت. اعتبار ندارد

رضايت كامل و در حالت صحت عقل، در حضور محكمه با 

 پس در اين اعتراف به زور هيچ ثمره اي و مصلحتي .صالحيت

پس، مقاد ماده مذكور . موجود نيست بلكه مفسده نيز هست

و مردم را به دانايي . اين اظهار شادماني را سكه ناچل مي سازد

 آنچه كه به -ج .و قانونمداري و تفكر و انديش فرا مي خواند

نظر مي رسد ثمره اين تظاهرات خياباني و لت و كوب مقام 

و به نظر . عالي رتبه دولت را درجاي ديگري بايد جستجو كرد

مي رسد كه اين هتك حرمت را به گونه اي ديگر توجيه بايد 

به اين بيان كه . و يك طوري از زير بار اين تاوان برامد. كرد

 حركت سمبليك گوشه چشمي به مردم مركز واليت با اين

يعني حركت سمبليك و . دولت محترم نشان داده است

نماديني كه دولت و طرفهاي محترم متعاهد بين المللي را به 

اين حركت نشان مي دهد كه مردم دايكندي . تفكر وارد

و با . نيز مي توانند آشوب و بلوا به پا كنند) ارزگان شمالي(

رد كه ما نيز اگر بخواهيم صلح و اين حركت به دولت اعالم ك

ما هم مي توانيم امضاي . امنيت طلبي را كنار بزنيم، مي زنيم

رئيس دولت بر پاي ورقه حكم توضيف رئيس محكمه مرافعه 

ما هم مي توانيم مانند . شهري دايكندي را باطل اعالم كنيم

ما هم مي . جنوب كشور آشوب طلب و خشونت طلب باشيم

بنابر اين اين  .ج گيري و باج طلبي بزنيمتوانيم دست به با

ضرب شست مي تواند نقطه عزيمت توجه بيشتر دولت و 

. طرفهاي متعاهد بين المللي به اين مردم و اين سامان باشد

اگرچند حادثه لت و كوب شيرزاد در ذات خودش عمل قابل 

بايد  .مگر قبح عمل را همين نكته توجيه كند. توجيه نيست

بسيج مردم براي ضرب و جرح شيرزاد دو بعد عالوه كرد كه 

يكي نشان مي دهد كه اين مردم به راحتي و به سادگي . دارد

ديگر اينكه اين مردم روحيه . آلت دست قرار مي گيرند

همگرايي و همياري دارند و هميشه در صحنه وعرصه 

اما قسمت نخست فرضيه قابل . اجتماعي هماهنگي هستند

يزان كه قسمت دوم فرضيه مورد قبول تر است به همان م

 مقايسه لت و كوب مقام محترم رئيس محكمه - د .شك است

مرافعه شهري و استبداد حاكم سي دهه به قبل، نشانگر وجود 

قطعا . دموكراسي نيمه رمق در فضاي فعلي نظام سياسي است

كساني كه خاطره از زمانهاي سي دهه به قبل دارند، به نيكي 

كر به حيث مامور دولت، وقتي كه در يك ياد دارند كه يك عس

ناوه مي آمد، كمربندش را به يك قريه مي فرستاد، كالهش را 

به نظر مي رسد كه . به قل ديگر و پورزه اش را به ديگر آبادي

   مدير مسئول     .مردم نبايد اينقدر بي حافظه باشد

بعد از لت كوب رئيس محكمه شهري از سوي اهالي 

داد شش نفر به ظن دست داشتن در لت مركز واليت  تع

كوب قاضي شيرزاد رئيس محكمه  شهري از سوي  

سه تن از بازداشت شدگان از . پوليس باز داشت گرديد

باز داشت كه در لت كوب قاضي دخالتي نداشته بود بنا 

به ادعاي قاضي شيرزاد بيست روز قبل از حادثه وي را 

. داشت شد تهديد كرده بود نيز از سوي پوليس باز 

خانواده باز داشت شدگان در اعتراض به دستگيري  

بسته گان شان دست به تحصن اعتراض آميز در جلوي 

محبس مركزي واليت و نظارت خانه قوماندني امنيه 

 تن بر 150زنان تحصن كنندگان كه تعداد شان به . زدند

 مي شد همراه با اطفال شير خوار شان نزديك به آورد

پانزده  روز زير آفتاب و باران و شبهاي سرد را سپري 

كه با وساطت رياست اقوام و قبايل و كميسيون . كردن 

مستقل حقوق بشر به تحصن شان پايان داد تحصن 

كنندگان مدعي بودن دستگير شدگان را به كابل انتقال 

  ايل ضمن تعهد مبني بر اينكه رئيس اقوام قب. مي دهند

 

باز داشت شدگان به كابل انتقال داده نخواهد شد ، گفت 

  ان ـــحكومت بايد هرچه زود تر به پرنده باز داشت شدگ

 

رسيدگي نمايند، آنان بي گناه است هرچه زودتر از باز 

 .داشت رهايي يابند
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 سرمقاله 

 بعد از پانزده روز تحصن پايان يافت

 باشندگان مركز دايكندي دست به تظاهرات زدند

 

ها تن  از به تاريخ هفت وهشت ثور  سال جاري صد  

باشندگان مركز دايكندي در مقابل دفتر يونما و دفتر 

واليتي كميسيون حقوق بشر دايكندي دست به تحصن و 

راهپيمايي مسالمت آميز زدند و خواهان آزادي بازداشت 

شدگان مظنونين لت و كوب آقاي شيرزاد رئيس محترم 

همچنين . محكمه مرافعه شهري دايكندي شدند

. خواهان تعويض والي واليت گرديدندتظاهرات كنندگان 

يكي از تظاهرات كننده ها افزود كه اگر به خواسته هاي 

. ما جواب مثبت داده نشود تظاهرات را ادامه خواهيم داد

جمعه نيلي نيز به نمايندگي از تظاهرات كننده ها  امام

هيئتي كه به خاطر بررسي : خطاب به هئيت دولت گفت

ي آمده بودند، هرآنچه لت و كوب رئيس محكمه شهر

 خا نم ميچيكو . راكه والي گفته است قبول كرده اند

مسئول بخش سياسي دفتر واليتي يونما در دايكندي به 

طبق . تظاهر كنندگان گفت كه صداي شما را شنيده ايم

وظيفه خويش عمل نموده، آن را به دفتر مركزي يونما 

ي رئيس همچنان آقاي فيض. در كابل انتقال خواهيم داد

دفتر واليتي كميسيون حقوق دايكندي با ابراز خرسندي 

تظاهرات مسالمت آميز مردم، تظاهرات مسالمت آميز  از

من شما را درك : را حق قانوني مردم عنوان كرده گفت

 15حركتي كه مردم در . قضايا با خبرم مي كنم و از

وي اضافه . حمل صورت داد در مقابل فساد اداري بود

حل و قانوني به طريق  ضعيت پيش آمده بايدنمود كه و

اين مقام دفتر واليتي حقوق بشر ضمن . فصل گردد

سخنانش خواهان حل قضيه از مجراي قانون گرديد و 

  حق اين بود كه از هيئت دولت تحقيق همه جانبه : گفت

  

  .و بي طرفه صورت مي گرفت

اده الزم به يادآوري است كه تظاهرات مسالمت آميز برابر م

اما . سي ام قانون اساسي حق تمامي شهروندان كشور است

حق آن است كه مردم شريف دايكندي با موضوعات، با 

. درايت و شعور سياسي و اجتماعي بااليشان برخورد كنند

فهم سياسي و فهم باالي اجتماعي درك عميقي از اعماق 

و اميد است كه مردم شريف دايكندي . قضايا مي خواهد

 و اساسي شايعه ها، و حقيقت يابي ها را درك فهم عميق

هرگونه برخوردي كه جنبه اتهام و هتك حرمت و . كنند

اما همان طوري كه . حيثيت داشته باشد، خودداري كنند

تظاهرات مسالمت آميز حق مردم است، حفظ حقوق 

شهروندي و امنيت شخصي و آزادي هاي فردي و اصل 

.  به حساب مي آيندبرائت الذمه نيز از حقوق شهروندي

تكيه كردن به افواهيات دور از شأن مردم متشخص 

ذهن و روان سياسي تحليل عميق سياسي . دايكندي است

مي خواهد كه از مردم شريف دايكندي انتظار درك و 

هرگونه جانبداري و يا سوار . تحليل عميق سياسي مي رود

شدن روي موج حركاتهاي كه از درك عميق سياسي و 

ي عاري باشد، لياقت و شهرياري مردم را تخريش اجتماع

  !يا حق. خواهد كرد

فرهنگ و ادب  و خبر, اجتماع , در عرصه سياست   
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  مشاوره رايگان
ستون مشاوره رايگان براي پاسخگويي عموم مردم شريف 

از . كشور در هفته نامه صبح دايكندي راه اندازي خواهد شد

آنجا كه عموما دسترسي به منابع حقوقي و فقهي براي مردم 

 عنوان نشريه سخت است لذا هفته نامه صبح دايكندي به

از اين پس . مردمي از اين به بعد مشاوره رايگان خواهد داد

مي توانيد به اداره صبح دايكندي يا ادرسهاي اينترنتي مندرج 

در هفته نامه نامه بنويسيد و مشكالت و سؤاالت حقوقي و 

ما به طور رايگان مشاوره . فقهي خود را در ميان بگذاريد

سؤاالت و مشكالت خود را در و شما پاسخ به . خواهيم داد

       صبح دايكندي   .همين ستون مالحظه خواهيد كرد

 


