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 یو نما مجالس شوري، اداره محل
 

 81 از مردم  ندگ

 84 یم ضد بشر یارتکاب جرا
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ورت تعديل نظام   93 ض 
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   فاضیل  دکتور پوهاند  استاد  زاد روز  ی   بازپخش کتاب بمناسبت نودم 

  

 

سالروز  تولد استاد بلند مرتبت جناب   ی   دارد که به مناسبت خجسته، نودم  افتخار انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  
باز نشر    - پوهاند دوکتور فاضىل، از خادمان صادق و سابقه دار افغانستان و شخصيت علىم   حقوقى بی   الملىل مژده 

 .  دارد ی م میو عالقمندان تقد ز یکتاب شان را  به همسلکان عز   تالیجید

)    ایسیس  -   حقوقى   س ینو   هیحاش  کی)افغانستان«    اسالیم  یجمهور   تحت عنوان »قانون اسایس  کتاب ( در دسامبر 
اکنون بشکل د  دهیم ( به چاپ رس  ۲۰۰۷    تالیجیو 

 
نستوه جناب محمد قاسم    توسط حقوقدان سابقه دار و فرهنگ

 است.   دهیآماده گرد  ی  آسما

 و مقدمه در سه بخش:   شگفتار ی کتاب با پ  نیا

 بحران  بحث در حوایسر  

 نظام    تیبحث در ماه 

  قانون اسایس یدر نحوه نفاذ و اجرابحث  

 : عیوس موارد 

روح  یدور  موقع  هیاز  »بن«،  ب  ایس یس  حقوقى   ت یتوافقات  عرصه  در  س  ، الملىل  ی   افغانستان  و    قویم  -  ایسیتوازن 
وع انتقایل  دولت، دادخوایه  تیمشر بحران و عدالت   از  ترک  بعد  افغانستان،  پد   بر یدر  اختالط   یها  ده یاز  متعارض، 

قوا، را    ک یو اصل تفک  عتیقانون و شر   ی   ، مواجهه بیجمهور   است یانحالل حکومت در ر   ،و پارلمای    اسبى یر   یهانظام
 مورد مطالعه قرار گرفته است.  

م با وجود  مؤلف که    ت یواقع  نیبود ، بنابر درک ا  دهیگرد   ی   تع  قانون اسایس  د یتسو   ونیس ی عضو کم  ثیکه بح   یمحبى
 .  د ینما امتناع یم ونیس ی را انجام دهد، از کار در آن کم  یکار قابل قدر   تواند امل معلوم نىم بخاطر عو 

 : ستینو ی در صفحه سوم کتاب م مؤلف 

.  ندازند ی ب  ب  تاث  قانون اسایس  یجرگه بر محتو   هیلو   یهاونیس ی با نفوذ در کم  افتند یسابق موقع    نیمجاهد  یهاحلقه  »البته
 آنها است.« مسایع جهینت  موکرایسیدر قبال مطالب شعت بخش د ب  یبازدارنده د درج احکام 

ورت تعد( ۹۷صفحه ) در   : سد ینو نظام را مطرح و یم  ل یض 

کشور    فعال در وضع بحرای    ایسیس  یها  و ب  فشار ن  ر یز   بود که طراحان قانون اسایس  نیاشتباه در   و حقوقى   لحاظ فب    »از 
را وارد ساختار    نظام پارلمای    یهانکرده باشند ، نسخه  ار یاخت  یدور   ىل یتمث  موکرایسیو د  آنکه از نظام پارلمای    یو برا

به طرزالعمل    گر ی د  یبنأ شد و از سو   اقتدار شخیص  هیسو بر پا  کیکه از    گرفتشکل شکل    نظایم  جهیکردند، در نت   اسبى یر 
 رو آورد.«  مجالس پارلمای   یهاهیها ورو 

م  ندهیکتاب به نسل نو و آ (  ۷۹استاد در صفحه ) همراجع  دارد :   تیساز کماکان مبر

تند نفس  ایسیس  کار ینو است که نگذارند پ  یهانسل  »بر  اعتقادات  غلبه کند و    انهیتوهم پسند و تعصب گرا  ، از راه 
 گردد.«    هب  ت ایسیس یهاها و غرضبا هجوم کدورت  د ینبا  ب  ید بهیشایر  یفضا

هاى مبارزه تاريخ  و جارى علم و جهل كه افغانستان آماج دشمنان حاكميت قانون و حيات مدی  قرار دارد و ارزش   در 
متعایل را سالخ  مينمايند، انجمن افتخار دارد كه از علم برادران علم حقوق و مدافع اصالت قانون همانند پوهاند داكبى  

 دارد.  فاضىل و در زمان حيات شان تبجيل یم  

ورى سال )  12متولد )   دوکتور محمد قاسم فاضىل وهاند پ  . باشد یم( شهر کابل م1932(ماه فبر

رشته را در پوهنتون    نیکشور فرانسه و دوکتورا در   Grenobleحقوق را در پوهنتون    مسلک   التیبزرگوار ما تحص   استاد 
Ecole National Superiere PTT  د یرسان انیبه پا  سی در شهر پار . 



و   مدافع، مشاور حقوقى   لیوک  ،مختلف، قاض    یهاچهیاز در    با مباحث حقوقى   یمتماد  انیسال  یط  اد فاضىلاست  پوهاند 
 شو کار داشته است .  ب  یکننده اسناد تقن  د یتسو 

   شغل اصىل  شهی هم  سیتدر   اما 
 

و استاد و امر ديپارتمنت    سور ی چنداول تا  پروف  استاد بزرگوار بوده است که از مکاتب خانگ
سوربون فرانسه مصدر خدمات شايان گرديده    ونورسبى ی در فاكولته حقوق پوهنتون کابل و تا    ی منولوژ یحقوق جزا و کر 

 است. 

  ی و فرانسو   یدر   یهاحقوقى و در ارتباط به حل و فصل مسايل افغانستان به زبان  ادعلىم،یبزرگوار آثار و مقاالت ز   استاد 
 انجمن است.   یهاشان زينت بخش آغاز كتاب یهادرآورده و نوشته  ر یبه رشته تحر 

 تفقد و لطف استاد بزرگوار ما بر انجمن و شاگردان شان هميشه بادا!   دست

 . میبر آن اند، آرزو یم   ر یکه مرصوف تحر   یشانرا در نشر آثار   د یمز   قی استاد بزرگوار صحت و سعادت آرزو برده و توف  یبرا
 

 با حرمت 

ى انجمن   شوراى رهبر

 مب  عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 



 ج  

 

 گفتار ش ی پ

به سمت عضو کم  نشیگز  اسایس  د یتسو   تهی من  از طرف    قانون 
حامد کرز  رئ  انگر یب  یجناب  آ   س ی اعتماد  افغانستان   ندهیجمهور 

 ایس یو درک س  شخص  هیسمت، داع  نیبود. امتناع من از اجابت ا 
باور بودم که در سمت عضو   نی. من باساختیم خودم را منعکس 

. بگمان من تشخيص متواننىم را انجام داده    یکار قابل قدر   ته،یکم
 .من درست بود

مالحظه   ق یتدق  ونیس ی و کم  د یتسو   ته یکم  یاعضا  نشیگز  دو  بر 
سابق از   نیمجاهدهای  گروه مواضع    ت یاتکاء داشت: رعا  ایسیس
ات  سو   کی اسب  ژئو  اقتضاءآت  ر و  متحده الملل  بی   و    کیب  اضالع 

ترور   امریکا  با  از سو   ب  در گالملل  بی     زمیکه    ی   تعي  گر،ید  یاست 
  قیتدق   ونیس ی و کم  د یتسو   تهیکم  یو همچنان آمر داراالنشا  سی رئ

س نظام  طرح  داد که  سهم   ندهیآ  ایسینشان  بدون  افغانستان 
  امریکا اضالع متحده    ق یسابق جهاد و بدون نظارت دقهای  حلقه

که   بمالحظه وضع خاض  اداره انتقایل سی . رئباشد ىم نقابل تصور 
دو مالحظه مذبور را در ًا  کرده بود، اجبار   جاد یا  ۲۰۰۱تامب   پ س  ۱۱

شگفب   آنست که    نظر گرفت.  و    اطیاحت  نهمهیا الرغم  عل در 
توسط کم  طرخ  ،ب  مصالح درگ  تیرعا  ونیس ی و کم  د یتسو   تهیکه 
آخر   د، یآماده گرد  قیتدق دا  شی پروزهای    ن یدر  لو   ر یاز    هیشدن 

 .کرد  یب  تغ  جرگه قانون اسایس

موقع    نیمجاهدهای  حلقه  البته در   افتند یسابق  نفوذ  با 
. اندازند یب  ب  تاث  قانون اسایس   یجرگه بر محتوا  هیلو های  کمیسیون

 موکرایسیبخش د در قبال مطالب شعت   ب  یدارنده ددرج احکام باز 
خاص   ندهی، نمازاد خلیل   آنهاست. در عوض، زلىم  مسایع  جهینت 



 ح  

 

ابراه  سی رئ االخرص   و  بوش  جورج  خاص   نده ینما  ،ىمیجمهور، 
متحد، کوق    شمنیسر  سیع  ملل  دولت های  پایهنمودند    عنان، 

و    یعرص  حفظ کنند  در  الملل  بی   معتب   های  ارزش را   قانونرا 
 .بگنجانند اسایس

ی  سهم اگر   نشد،    ش ی بنده م  ی برا  قانون اسایس   ن یفعال در تدو گب 
برا   خون    نهیزم  ابتیغ  نیا اسایس   کرد عملآنکه    یبود  و    قانون 

موضع    یبعدهای  رویداد از  پطرق   ن  را  و  کرده   یب  گیمشاهده 
در   ن،یکه سئواالت مطرح شده در موقع تدو الخصوص  عل باشم،  

ز  دوباره  اجرا  ا  فتهبحث گر   ر یمرحله  ب  ن یشدند.   نی ا   انگر یتأليف 
 یاز کار فکر   جامیعنسبتًا    ر یتصو   د ی همه احوال با  است. در   شهیاند
به عالقه مندان حقوق   مربوط به قانون اسایس  عمل رویدادهای  و  

 .گردد  میتقد ایسیو پژوهشگران عرصه س
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 مقدمه 

 ستی ئشامل مجموعه    افغانستان  اسالیم  یجمهور   قانون اسایس
  خ ی     مقطع مشخص تار  ک یکه در   ملب   ار یروز در اخت یهااز چالش 

بحران س  یهاباثر  ثبات  دولب    ایسیمتواتر،  دست   و  از  را  خود 
با دهد یم توجه  حقها  چالش   نی.  جهت   تالیسر   قتیدر  در  است 

حدوث   جهیکه در نت   جهان    یهاشی مجدد افغانستان به گرا  وند یپ
 .مورد سئوال واقع شد شدیداً   ۲۰۰۱سپتامب   ازدهمی  عیوقا

توافقات بن صورت گرفت. بر   ن یدر   اویلهای  کوشش  راه توسط 
ا بازساز   ن یطبق  راه  افغانستان  از   عمویم   ی توافقات،  باز کرد.  را 

  جهان    ه یاش به منشور سازمان ملل متحد و اعالم  یوفادار   کسو ی
  ان  یپ   یهااز جهاد و از بحران  گر ی د  ی و از سو   رفتیحقوق بشر را پذ

هدف،    نیا  یاستخراج کرد. در راستا  یموثر   یهادوره مؤلفه  نیا
قرار   در رأس مسایع  دوره انتقایل  کی   یدولت از مجرا  یقانومندساز 

عمل و  با گذارها  ی ا  هیگرفت،  عمليه صلح  ن    ی بنام   ی ز یر متعدد 
 .شد

س بحران  ئ  ایسیادامه  مرحله  افغانستان  پروسه   کیاز    ستی در 
رهان   و  ذكر    دوامدار  قانون   جهان  های  ارزش بخش.   اسایس   در 

جامعه قانونمند. رشد    جاد یاست در راه ا   دلگرم کننده است و قدیم
س  ف  یک باالتر  سطح  ارتقا  ایس یدر  مردم    ی فکر   شب  ی ب  یبه 

را متحمل شدند،    انیادگرایچند دهه آسيب بن   افغانستان که یط
 .دارد از ین

ا  ی   چن  در  دو موجبه انتظار برده    یبر مبنا  ندهیآ   یرضامند  ،یطیشر
 : شود یم
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  امریکا اداره اضالع متحده    ر یائتالف ز   یوهاب  ن  ، حضور نظایماولا 
ورت چاره   کی حضور   نی. مسلم است که اگردد یم   تلف    ر یناپذض 

ات  تیموقع  نظایم ر ژئواسب  افغانستان را دگرگون ساخته است   کیب 
ضيحًا    شمایل   کیسازمان آتالنت   استقرار نظایم  م یو در کشور عال 

  کان  یاز آن، تحر   نایسر   ایسیموازنه س  یب  . همچنان تغخورد یم  بچشم
افغانستان،   گانیرا در داخل و در منطقه سبب شده است. همسا

ابتداء از راه رجوع  . پاکستان که کنند یم برخورد  با وضع پر از نگران  
طالب   سلطه  ا  به  جنون    ناامب    جاد یو  و  ق  شر شحدات    در 

حوزه نفوذ خود    ر از آنرا د  یهاا پارچهیافغانستان تالش نمود کشور  
از   یدر آغاز مرحله نو   انیادگرایبن سابقه  ن  در آورد، امروز با صعود  

 هی از ناح  امریکا که با دولت    رانیقرار گرفته است. ا  ایسیبحران س
 ی استفاده از تکنولوژ مسأله  ها در حال مقابله است و  برخورد تمدن 

درگ  یاهسته را  همه   در   اسالیم  ادگران  یبن   تیتقو ،  ساخته  ب  آنها 
برا آنرا  وس   یب  جلوگ  یوجوه  متحده  اضالع  نفوذ  ش   لهیاز گسب 

وضیعداند یم   ی موثر  در  همه کشورها  .  در  خطر   یکه  مسلمان 
وجود دارد، حضور   اسالیم  انیادگرایبا بن الملل  بی     زم یترور   همسون  

پاسخ  الملل  بی     یوهاب  ن افغانستان،  از   در  پر  ماحول  به  است 
فلسط بحران  و  عراق  جنگ  آنکه  از  قبل  ما،  پا  ی   تشنج   انیبه 

ا  نیدر گردد.    لینا   خواهدل  افته یافغانستان قوام ن  یواگذار   ط،ی شر
و   طالب    انیادگرایاش، کشور را دوباره در چنگال بن   به وضع فعل

قرار    بار   نیا بهيدهد یمالقاعده  نبا  چ.  داد که   د یصورت  موقع 
 ده ی د  انی" بر شنوشت کشور ز امارت اسالیم"توهمات هواخواهان  

 ما حاکم گردد 

آموزه ثانياً  حکم    ن یا  یها،  بوضاحت  افغانستان   کند یم دوره  که 
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خواهد بود که از راه تجربه   تنها افغانستان    ،ایسیباثبات از نگاه س
با اشکال راه   ایسینو س  میگردد. البته، مفاه  سازمانده   موکرایسید

یم  را  شگ   ند، یمایپخود  عمل  ستی ن  اما  ساز   هیکه  به    ینظام  رو 
رو به    جهان    یهاش یتوأم با جذبه و گرا  ستان،است و افغان  نیتکو 

ارود یم جلو   ساب  داد یرو   نی.  کشور  افغانستاندر  و  ندارد  ، قه 
 نی شدن قرار نگرفته بود. اما در   جهان    ب  حد در مس   ن یتا اوقت  هیچ

ی شکل ما رو به  د یجد ایسی۔ س حقوق   تیراستاست که موقع گب 
 .است

و هم   جهان    یهابحران با چالش   وند یو پ  تیتأليف ازين موقع  نیدر 
سخب   قانون  هان  از  قانون   گران  که  بحث  یمندو  دارد  قبال   در 

  د ینظام جد   ایسیس  -  حقوق    میچهارچوب، مفاه  نی. در نمائیمیم
پ  ، گردد یم روشن    دولب   به  راجع   یچی و 

 
ساز   یهادگ در   ی دولت 

دیم مقطع موجود بحث صورت   .گب 

تأل  یهیبد در  اسایس  ف  یاست که  قانون  به  داده    که  اختصاص 
. با آنهم رجوع  دهد یم  لیمتون تشک  لیعمده را تحل  گاه ی، جاشود یم

ح  نهی ش ی به پ بحران   یو یو حاش  اصلرویدادهای  ها در رابطه با شر
حاض  و مشهود  نهادها    کرد عمل نرفته است. در همه احوال،    اد یاز  

شده   ده ید  ق یو دق  در رابطه باهىم  ع یبا وقا  ا پنداره  ت، یند، و در نهاا
 اند
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 بحران  اول: بحث در حواش  
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 ه یمطالب اول 

 ایس یبه مقدرات ساعتنان   ن  از    از دو دهه ادبار نایسر   شی ب  انیپا  در 
اسفبار   حادثه  افغانستان،  مسئول    ازدهمیمردم  مراجع  سپتامب  

تا به پهنا  امریکا دولت اضالع متحده   که در   یخطر   یرا واداشت 
 . برخ  شد یاندیاش ب  جهان    اسیخاک افغانستان رشد نموده در مق

اها  افغاناز   رها  هیبل  نیکه  راه  شر    ن  را  القاعده ها  طالباز  و 
  ق ی گرفتند و در توف  کیرا به فال ن  امریکا حمله قشون    پنداشتند یم

همکار  ا  یآن  ولو  مل   ن ینمودند،  خاک  درون  در  کشور   حمله 
 .گرفتیم صورت 

تعق و    یشکوب شاش   بیبه  شدن   ر یدا  نهیزمها  طالبالقاعده 
شد  فراهم  بن  افغان  . اجتماع  تأث  هان  بودند  تحت  وضع   ب  که 

د  به  مذکور  باجتماع  گذشته،  نامطمی    و  شک   دهیدوامدار 
 نی به صدا در آمد و ا  ینگذشت که آهنگ نو   یر ی. اما دستند ینگر 

جان گرفت که گو  نو تال   نبار یا  ا یباور  ابتکار  ر د  یش  و  است  کار 
 نیدوران جهاد و مجاهد یسازمان ملل متحد با حرکات و مانور ها

 .ندارد شباهب  

ی  سهم و    ۱۹۶۴  قانون اسایس  ی ایقدم اول، اح  در  پادشاه سابق  گب 
را وارد آورد. اجتماع    صلح بن تکان محسویس  هیافغانستان به عمل

وع سازمان ملل متحد    تیامن  یخودرا از مصوبات شورا  تیبن مشر
را که   دولت اسالیم  سی اقداماتش رئ  ی   اول   و لهذا یط  کرد یمحاصل  

ورت رفع خال  جهان    عهجام  بان  یتا آنزمان با پشت   تی حاکم  ی و ض 
از مقامش سکبدوش    ،داد یماش را ادمه    فهیدر افغانستان وظ  مل

تع کت کنندگان   یحامد کرز   ی   ساخت.  شر عطف  نقطه  بحيث 
 . د یمنظور گرد
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جمع  اسایس  یب  تغ  نیا صفوف  به  ن    اسالیم  تیدر  نماند.  پاسخ 
شده   اءیاح  از قانون اسایسهان   بخش  ت،یجمع  ندگانینما  شنهاد ی پ

اخت به  متعلق  و    اراتیکه  سابق  و   یشور های  صالحیت پادشاه 
 می مفاه  هیشکل، روح  نیحکومت بود در توافقات بن حذف شد. با

گرد دار  عد یخدشه  در  آغاز   ی   .  مواضع   بود   یحال،  ابراز  از 
ب  انهیادگرایبن  متحد که    بعص    ی   در  جبهه  لو بعدًا  عناض   هییط  

که هان   تالش   گر،ی. بعبارت د د یخوبب  آشکار گرد  ی جرگه اضطرار 
از   کاً سپتامب     ازدهمیقبل  براه   مشب  روم  در  و  آلمان  در  لندن،  در 

 .با موانع روبرو شدبعدًا افتاده بود  

  نبود و   جان  طرح خشک و ن    ک یتذکر است که توافقات بن    قابل
نشده بود.    یز یطرح ر   ف یها و مراسم تحلی از گذارها، برگزار ضفًا  

ن بن  توافقات  افغانیدر  و    هان  ات  مسئوالنه  که  بود  مضمر 
بنادند یش یاندیم  انهیگرااعتدال با    نیا  ی.  مقاطعه  بر  توافقات 

 .بود شدهگذاشته   یجهاد یهاه یگذشته و رو 

محدود  در  ساحات  به  زم  یعمل،   ان  یدست   یبازساز   یهانهیاز 
 یب  جلوگ  شب  ی ب  ران  یحاصل شد. با آنکه از نزول کشور به طرف و 

بهره  آمد،  انتقایلیمندبعمل  دوره  در  نبودند،    ها  عادالنه 
مردم کسودجون   و  اند  مشهود  یم ها  بش  عشت  در  برند. ماکان 

بعد   یکشورها  هیکل  کهآغشته است    مان دردهان  ه  افغانستان به
که وضع   د ی د  میخواه  فی تأل  نی. ما در باشند یماز بحران بدان دچار  

 یچیجهات با پ  از بیس
 

 .جاست کی یادی ز  یهادگ

 : دو نکته جالب است کل  ان  یارز  در 

معناً   ران  یو   مانه یپ  اولا   - مادتاً   است که  مق  و  معمول    یهااس یاز 
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  و هرخیس   شود یمکه گذاشته    حالت، هرخشب    نی. در کند یمتجاوز  
  د یبااست که یم   مب  یاست مثبت و غن  یدادیرو   ،گردد یمکه جابجا  

 .از آن قدر کرد

با دوام  ای  عده صلح.    هیاست راجع به گردانندگان عمل  یرادیا ثانیًا         
از   ب   ن  نیدر رأس کارها از اول مخالفت کردند، و مجاهد  نیمجاهد

افغان جلوگ  یهاعودت  غرب  در  هم    نمودند. کسان    ی ب  مهاجر 
کارها    ،بود یم اند که اگر احمد شاه مسعود زنده    هستند که مدیع

بهب   ا کرد یم   ار یاخت  ی جهت  اطممسأله    نی .  با  است   نان ی مشکل 
نوستالژ  و    یب   چ  ی برخورد کرد.  . یگر ید   یب   چها  ت واقعیاست 

های پایه صلح از    هیاز عمل  که نظام نایسر   نستیآنچه مسلم است ا
 کیباهداف آن    لیبرخوردار است و ن  موکرایسیدهای  ارزش   یقو 

 فراتر است که منبعد الجرم از اراده مردم افغانستان    پروسه طوالن  
 . کند یم تحول 
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 توافقات بن هیاز روح یدور 
 

 انی از م  موقت و انتقایلهای  حکومت   یاعضا  نشیکه گز شد  یم   فکر 
توافقات   هیکه در اجالس بن حاض  بودند سبب حفظ روح  کسان  

ا گردد یمبن   اما  مسأله    ینشد و در عوض جهات ساختار   نطور ی. 
در تفاهم با اضالع متحده،    ،انتقایل  تیقرار گرفت. حاکم  اصل  ۀغاي
و بدون دغدغه  همیصلح پ هیملتالش بود که مراحل شامل ع نیدر 

دل  هیعمل  مودنیپ  ا یشوند. گو   عمل بالذات،    ان  یکام  لیصلح، 
 .شدیمشمرده 

روح  توجیه ن    نیا س  نویع  عب  یتوافقات،    هیبه  که   ایسیفلسفه 
 ی جهاد  یهاوه ی گذار باشد باعث شد که ش  ب  تأث  کرد عملهمواره بر  
اح معامله   اء یدوباره  و  چنانچه   جناخ   یهایگر شود  تبارز کنند. 

پا  ینظام ساز   یجا  ،قدرت گران    انیرا گرفت و همان شد که در 
نفوذ    ملتکا  ایسیس  یساز   تیظرف  ه،یعمل و  نکرد،  مطلوب 

 .با مشکالت روبرو شدنهادها در درون  کیموکراتید یهاضابطه

 شد؟   جاد یتوافقات بن چه بود و چگونه ا  هیروح همرفته،یرو 

ا  یآور اد یبه  مسأله    نیا  صیتشخ دارد.    از یاز توافقات ن  شی پ  طیشر
ارز   نیدر  از  های  تالشمجدد    ان  یراستا،  و    ازدهم یقبل  سپتامب  

 .باشدیم برخوردار  خاض  تیکنفرانس بن از اهم

به    ایسیس  لی: تماکرد یماز توافقات بن دو مطلب بارز جلوه    قبل
ورت توسل و رجوع    ،یجهادهای  جناحدر درون    اعتدال گران   و ض 

 . مشخصا سازمان ملل متحد  ،به دخالت جامعه جهان  
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تما  در  با  اعتدال گران    لیارتباط  در   ،به  است که  تذکر  قابل 
س، لندن و حب  داخل افغانستان   ۲۰۰۱که قبل از    اجتماعان   در قب 

لحن س  د،یگرد   ر یدا بکار    ی نو   ایسیمشارکت کنندگان  . ند بردیم را 
  ،صلح تالش داشتند از اعتدال گران    یمرحله بسو   نیکه در   آنهان  
ت گران   م ب   پلورال ، در زدند یم حرف  موکرایسی و د ی(، قانونمند )کبر

  ، قبل  یجهاد  یهاآن  در گردهم   می مفاه  نیبزبان آوردن ا  حایل که
کلمات سبب   ی   هم   راد یافروخت و تنها ا یم را    انیادگرایبن   ظیآتش غ

کت کنندگان   و پنهان،   ایسی. ضف نظر از اهداف سشد یمهراس شر
  غرن    یتکنوکرات و پناهنده در کشورها  یهااز افغان  یادیتعداد ز 

بودند،    ب  دلگ  هیناح  نیرانده شده بودند و از   یجهادهای  حلقه که از  
س و لندن دعوت شدند  مکرراً   .به جلسات قب 

نزد  طرق    از  اسالیم   گ یهم،  متحد  ق  جبهه  احمدشاه   ادت یبه 
لو  حرکت  با  سابق    هیمسعود  پادشاه  زعامت  تحت  روم  جرگه 

  وه ی ش  ثیبح  موکرایسید   نشیو گز   راه اعتدایل  جاد یافغانستان در ا
دا   ایسیس بن  اجالس  آنکه  از  قبل  داشت.  مثبت  گردد،    ر ینقش 

  هیکردن لو   ر یدا  اتدر اطراف امکان  یادیز   یو فکر   ف  یتدق  یکارها
ا شر در  زم  د یجد  طیجرگه  که  گرفت  و   یهمکار   نهیصورت 

جر   ی   ب   ک ینزد  یهاتماس  طرفداران   انیهردو  ساخت.  فراهم  را 
 یدارها یدر د جبهه متحد اسالیم ندگان یحرکت پادشاه سابق و نما

ک در "درقد" و در "پار  روبرو   دبخیسر یام یهاش ی" با گشاس ی مشب 
جبهه متحد    یهاأت یدر رأس ه  نون  قا  ونس ی شدند. وجود محمد

ا   نیا  یایگو    ا یروش اعتدال گرا مه  کی  جاد یا  طی مطلب بود که شر
 .باشدیم

از طرف    یجدهای  كوشش رابطه با دخالت سازمان ملل متحد،    در 
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لو  تا   هیحرکت  بود  آن  آمد. هدف  بعمل  )ايطاليه(  روم  در    جرگه 
طرح همه جانبه    ک یسازمان ملل به    خاص شمنیسر   ندهینما  مسایع

تبد دا  لیصلح  و کار  لو  ر یشود،  هم   هیکردن  را  سازمان   ی   جرگه 
نشد، تا آنکه   یمصدر ابتکار   ب  مس   ن یدر   الذکر ب  . اما اخد ب  بردوش بگ

اضالع   سپتامب  رخ داد، و دخالت نظایم ازدهمیواقعه تکان دهنده 
پا ملل    یمتحده  نت کشاند. کنفرانس    انیبم  را سازمان   جهیبن 

 .موارد آهسته آهسته شکل گرفت نیبود که در  تفاهىم

افغانستان بناء نهاده    ایسیس  اتیاز ح   ی کنفرانس بن فصل نو   در 
ها  مقاطعه صورت گرفت و از حلقه  قبل  یجهاد  یهاوه یشد. با ش

تنظ اویل  ار یاخت  ی دور   یجهاد  یهام یو  طرح  در  آنکه  با   شد. 
در نظر گرفته شده   ىمیبا مشارکت تنظ  شوران    سی توافقات، تأس

 ر یوقت( دا   دولت اسالیم  س ی )رئ  ن  ربا   نیبود، در اثر تعلل برهان الد
اداره موقت   التیاز تشک  یشور   نی ا  نده،ینما  ی   از تع  یبر خوددار 

رئ  د یحذف گرد شخص  اسالیم  س ی و  اش    ب   ن  دولت  عهده  از 
حق شد.  اسالیم  نستیا  قتیسبکدوش  دولت  بر   که  افغانستان 

ب نداشت و  دارا   شی خاک کشور سلطه  را  اوصاف دولت  آنکه  از 
از کنفرانس بن، جنگ   یجهاد  ساختار   کیبوده باشد،   بعد  بود. 
 .گرفت  انیپا ىمی تنظهای حلقه انیقدرت در م

و چه   ی ب  است که توافقات بن چه از لحاظ هدف و جهت گ  مسلم
امکانات تدو  انداز   نیاز لحاظ  و    بان  یاز پشت   ها کلا حلراه    یو راه 

جامعه   بود.  الملل  بی   ضمانت  برخوردار  متحد  ملل  سازمان  و 
 یپاش

 
نابسامان    دگ فردا   و  در   ازدهمی  ع یوقا  یافغانستان  سپتامب  

اقدایم  یحدو  هر  از   یگذار   هیپا  ی ابر   بود که  جز  دولت،  مجدد 
ده جامعه جهان    تیحما قیطر   . نبود  ش ی م  یگر یبشکل د گسب 
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 آنرا در درون  ن  امریکاکردند که جامعه    تلف    یافغانستان را به گونه ا
تفکر   رفتهی پذ  خودش  واجد  اشخاص  حضور  مثال،  طور  است. 

ه محکمه( سبب تشو   در محکمه عایل   طالب   آنها   ش یافغانستان )سب 
در   راه    قیتوف  حایل کهنشد،  قضان    عدیلاصالحات  در    ی   بهم   و 

 .گرفتیمارتباط مسأله 

در افغانستان و در اضالع متحده    ایسیکه وضع س  نستیا  تیواقع
یم  اد یز های  تفاوت کنار بهم  در  متحده،  اضالع  در  رساند. 

در شئون متعدد فعال    جامعه مدن    التیتشک  ، دولب    یساختارها
شناسند.  را یم   ایسیو س  ب  ی د  یهاشی حدود و تنور گرا  ب   اند. مردم ن 

گذارده شده است.   نیبا د   از آغاز بر اصل جدان    ب   دولت ن  یبنا
وع هراس خود را در قبال عناض متعصب  توماس جفرسن از شر

 را از بدو وهله متوجه تحول منف    امریکا ابراز نمود، و مردم    ب  ید
عودت به    معب    ادگران  ینمود. در افغانستان انکشاف بن   هیناح  نیاز 

ماحول    آن،بر    د یدارد. مز   را   موکرایسیو مقاطعه با د  دولت اسالیم
  . لهذا، چون برداشت درسب  سوزد یم   ب  ید   ادگران  یکشور از آتش بن 

  و دولت در افغانستان وجود ندارد، اقتدار دولب    ن ید  کینامیاز د
 .  رود یم   ب  ی تند د  یوهاب  نفوذ ن  ر یخود بخود ز 

 
 در عوض، وابستگ

 گ ی کانیاعمال م  ا یداشت که گو   را در ن    امد یپ  نیا   به جامعه جهان  
  به تنهان    تواند یم   ،در ن    ن    یطرح صلح، با گذار از مراحل ساختار 

 .در افغانستان را دگرگون سازد ایسیوضع س

توافقات   یو بنا  هیکه پا  کیموکراتی د   شیرو، دعوت به گرا  ی   هم  از 
کم بها    ،بن بود، در عرصه عمل و در خالل مراحل موقت و انتقایل

از د به پندارهاالملل  بی   جامعه    د یجلوه کرد.  مربوط به    یتوجه 
اول بشر  تبل  افت، ی  ت یحقوق  همه  مرحله   غان  یچنانچه  در  که 
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تدارکان    مقدمان   ق  و  تشخ  اسایس  انون طرح  آ   صیو   ندهینظام 
 موکرایس ی حقوق بشر بناء شد و د  میاهصورت گرفت، بر مدار مف

م  م یتنظ  لهی وس  ک ی  ثیبح در  باور   انیدولت  نکرد.  نفوذ  مردم 
جرگه و   هیلو   ،کردن انتخابات عمویم  ر یدا   ا یبر آن بود که گو   عمویم

اسایس انتخان    سی رئ  نشیگز   ،قانون   ی ساختار   اتیب  تغ  ،جمهور 
و سالم    روند تکامل  ک یآورد، و باالخره به    را بوجود یم  مطلوب

پ  یم  ایسیس  اتیح د  یداگوژ یانجامد.  جر   موکرایسی افاده   ان ی در 
 .نکرد یرا باز  صلح نقیسر  هیعمل

تیبد نزد   یجهاد  ی هاو ب  ن  ب،ی نب  حلقات  طالب    ک یو  تفکر    به 
تعب  ایس یس  یباورها در  آخر  حرف  و  حفظ کردند،  را  و   ب  خود 

. در شد یم از توافقات بن از طرف آنها زده    نایسر   میتوجيهه مفاه
اعتدال گرا ش باال نکرد، بلکه منابع   انیوضع، نه تنها جر   نیبرابر ا

 .افتندیجرئت   و طالب   کالیراد

نقش هدا  امریکا متحده    اضالع از   تیکه  داشت،  تحول    نیکننده 
تحول در دراز مدت با    نی. محافظه کاران فکر کردند اد ی نگران نگرد

 و دولت در  نیدارد. محافظه کاران رابطه د  آنها همنوان  خواست  

آنرا در درون   ن  امریکاکردند که جامعه    تلف    یافغانستان را به گونه ا
پذ تفکر   رفتهی خودش  واجد  اشخاص  حضور  مثال،  طور  است. 

ه محکمه( سبب تشو   در محکمه عایل   طالب   آنها   ش یافغانستان )سب 
حال در  راه    قی توف  کهینشد،  قضان    عدیلاصالحات  در    ی   بهم   و 

 .گرفتیارتباط ممسأله 

در افغانستان و در اضالع متحده    ایسیکه وضع س  نستیا  تیواقع
رساند. در اضالع متحده، در کنار ساختار   بهم یم   اد یز   یتفاوت ها
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مدن    التیتشک  ،دولب    یها اند.   جامعه  فعال  متعدد  شئون  در 
شناسند.   را یم  ایسیو س  ب  ید  یها  شیحدود و تنور گرا  ب   مردم ن 

گذارده شده است.   نیبا د   از آغاز بر اصل جدان    ب   دولت ن  یبنا
وع هراس خود را در قبال عناض متعصب  توماس جفرسن از شر

 را از بدو وهله متوجه تحول منف    امریکا ابراز نمود، و مردم    ب  ید
عودت به    معب    ادگران  ینمود. در افغانستان انکشاف بن   هیناح  نیاز 

ماحول    ن،برآ  د ی را دارد. مز   موکرایسی و مقاطعه با د  دولت اسالیم 
  . لهذا، چون برداشت درسب  سوزد ی م  ب  ید   ادگران  یکشور از آتش بن 

  و دولت در افغانستان وجود ندارد، اقتدار دولب    ن ید  کینامیاز د
 . ود ب  م ب  ی تند د یوهاب  نفوذ ن ر یخود بخود ز 
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 جنگ عراق  ب  تأث 
 

. د یتازه بخش   نفیس  ب  ید  انیادگرایعراق، بدون شک، به بن   جنگ
به گواه بود که  آن  مانند    ب   ن  امریکا اضالع متحده    خ،ی     تار   علت 

  داد یرو   کیدر گذشته، با استفاده از    یاستعمار های  قدرتاغلب  
 ایسیبرآمد، و خواست دامنه نفوذ س  در صدد بهانه جون    ،ایسیس

آس در  را  ش    انهیم  ی ایاش  خطر دهد گسب  بوش  دبليو  جورج   .
صدام   هیکه از ناح  یدیدر افغانستان را به تهدها  طالبالقاعده و  

وع بودن حرکت نظایم  وند ی، پشد یم حسی   تصور    هیعل  داد و مشر
 .دیبخش  تیطالبان را تقو 

تجاوز ض   در  وع عمل  نظایم  حی    عمل،  از وجهه مشر  اتیبه عراق 
 .عليه القاعده در افغانستان کاست

رئ  در  ا  انتقایلادارۀ    سی افغانستان،  و   د یجنگ مخالفت ورز   نیبا 
منعکس    یشکل، حامد کرز   نیبد را  افغانستان  مردم  موضع كافه 

س مصلحت  معهذا،  اداره    امریکا دولت    ایسینمود.  و  غلبه کرد 
 رسىم  هیاعالم  کیو    د یرصه را تنگ ددولت ع  نیفشار ا  ر یز   انتقایل

 صادر نمود.    ا عراق ر  هیجنگ عل  د یبر تائ ر یدا

. عودت باشد یمبر افغانستان محسوس    گجن  نیا  منف  آمدهای  ن  
تبل  ب  ی د  ادگران  یبن  به  توانست  که  است  آنجمله   هی عل  غ یاز 
بن ادامه بدهد. اکنون که   یبرنامه دولت ساز   هیو عل   موکرایسید

نما پا  ندگانیمجلس  افغانستان  بن   یگذار   هیدر  و   انیادگرایشده و 
ها احزاب   نیمجاهدهای  گروپبه    بمنسو   یکادر  و  سابق 

با موانع   موکرایسی بسی   به د  د یدر آن جا گرفته اند، ام  سب  ی کمون
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 باشدیم قاطع مواجهه 

ارائه شده از طرف    لیکه دال   دهیامروز روشن گرد  ،ایسیاز لحاظ س
همه   بیجنگ عراق مورد تکذ  هیتوج  یحکومت اضالع متحده برا

اباشد یم همکار   ی   القاعده و صدام حس   ی   ب  نکهی، کما  و   یرابطه 
است.   نداشته  واردتر   گ یوجود  مارک   ،ن  امریکاکارشناسان    نیاز 

ر س ا،  Marc Sagemenمنب    امریکا   مداخالت  د یشا:  ستنوشته 
کار در عراق   نیبوده باشد، اما ا  طالبان در افغانستان کار خون    هیعل

 ( mars 2،11 Le Monde  ۲۰۰۶فاجعه ببار آورد"، ) کی

که خطاها صورت گرفته است، و اگر با    پذیرد یم دبليو بوش    جورج
در جنگ عراق برنده   امریکا   تیکه در نها  کند یم   دهیآنهم ابراز عق

د یم اعالم جنگ را بر عهده  تی ، چنانکه او خود مسئولشود یم   ، گب 
 ی ب  خواهان جلوگ  یموقف جمهور   فیبخاطر آنست تا از تضع  نیا

ا است  مسلم  آنچه  اعمال  ها  آزادی به    د یتهد  هک  نستیشود.  و 
مظنون در داشی   رابطه با  ظاهرًا  روز افزون بر اشخاص    یفشارها

حقوق   موضع  د  امریکا دولت    القاعده،  از  مدافع  نهادهای    د یرا 
، روز بروز به مخاطره ا ها  دیموکراتگنده است. امروز  ف حقوق بشر

 یخواهان در تالش اند، جلو رفتارها   یاز جمهور   یعناض   و حب  
در اضالع متحده   موکرایسیو از د  ند ب  مناقض با حقوق بشر را بگ

سابق اضالع متحده در عراق،   ب  سف   ،زاد خلیل  . زلىم ند یدفاع نما
که    کیدر   داشت  اظهار  لوموند  روزنامه  با  يقينًا  »مصاحبه 

ا  در عراق رخ داده ویل  اشتباهان   حاض  ترک داده    طیاگر عراق در شر
 تی کشور شا   نیبه خارج شحدات ا  ی و فرقه ا  شود، جنگ قویم

 ت ی درست سوق داده نشود، امن  ب  خواهد کرد و اگر عراق در مس 
 (mars  ،18 Le Monde ۲۰۰۶افتد" ) به مخاطره یم امریکا 
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اضالع متحده    فی تکل  افته،یشدت    در افغانستان، حال که ناامب  
ن بحران  ساخی    آرام  حمالت   افتهی  شی افزا  ب   در  ش  است. گسب 

اضالع متحده،    داخل  ایسیس  یدر کنار فشارها  طالبان،       القاعده
تقل  نیا فکر  به  است  وادار کرده  را     ی وهاب  ن  لیکشور 

 
اش    جنگ

تحویل  جر   باشد.  تأیس  انیدر  به  افزا  است که  آن  حضور   شی از 
افغانستان   NATO ناتو  یهاو ب  ن  نظایم اسایس   تواند یمدر   عالج 

آنکه   بر  وط  مشر شود،  پنداشته  ثبات    ن یا  نظایم  اتیعملاعاده 
 . يکجا ساخته شود  و انکشاق   یسازمان با تشبثات اقتصاد
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ش ساحه نفوذ ناتو   (NATO) گسبر
 

به    امریکا اضالع متحده    نظایم  یوهاب  کرد که ن  حی    ترص   د یابتداء با
وارد افغانستان شدند، چنانچه   امریکا مستقل دولت    ایسیاراده س

نظایم و    نیا  حمالت  القاعده  عليه  آنکه ها  طالبکشور  از  قبل 
گردد و سازمان ملل بحران افغانستان را بصورت    ر یکنفرانس بن دا

وهای براه انداخته شد. سقوط    زد، صلح سا  ی داخل اجندا  یجد نب 
و   قسىمها  طالبالقاعده  به  داد،  رخ  نوامب   ماه  هنگام   در  که 
نستان حرف  مشهود در افغا  ایسیس  یاز خال  شود ، یمنشست بن

اسالیم دولت  آغاز    زد.  از  پذ  ی   متهای  پایهکه  مل   رفتهیو    شده 
به ها  طالب از شر    رهان    ی و براالملل  بی   نداشت، به کمک جامعه  

 .شدن کنفرانس بن ادامه داد ر یخود تا دا  ایسیس اتیح

ن  نهمیا حضور  ولو  است که  ترصي    ح  اضالع    نظایم  یوهاب  قابل 
 نی وجود ندارد که ا  یدیترد  ده،یمتحده در توافقات بن درج نگرد

امن  وها ب  ن برگ  و  ساز  بد  ب  یدر  از  افغانستان  صلح  وهله    و پالن 
 ت ی که توافقات بن نه تنها امن  میآور داشته اند. بخاطر یم  گاهیجا
کشور را در جمله اهداف خود قرار   اتیمراکز وال   احتمالا و    تختیپا

بلکه حفاظت شحدات و حراست از خاک افغانستان را   داده بود، 
توافقات   می. ناگفته نماند که در ضماکرد یم احتوا    بصورت عمویم

ورت تمام تذکار   خاک و شحدات افغانستان ضاحتاً   ت یبن از ض 
 .رفته است

اجتماعان    حیتوضبراساس   لو   فوق،  بعنوان  دا جرگه  هیکه   ر یها 
مسلح   یسازمان ملل متحد و بازو   ب  یپوشش امن  ر یز   اصولا شدند،  
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وال ،  ISAF  آن، در  شدند.  مل  ات،یبرگذار  سالح   ی ها شای خلع 
ی  سهم و   ISAF پوشش   ر یز   ب   ن  نیمجاهد نوظهور   ی واحدهاگب 

  ب  ی حما  ی وهاب  ن  ی   هم  ی. باالخره به همکار د یاجرا گرد  قشون مل
ت و   ملک   یهابرنامه   ب  یوال   یبازساز   یهامیسازمان ملل است که 

 .کرده اند  ادهیپ اتیرا در وال  انکشاق  

ن  اما  متحده    نظایم  ی هاو ب  نقش  با جنگ   امریکا اضالع  رابطه  در 
دارد. اقدام   یاجداگانه  به برریس   اجیها، احتعليه القاعده و طالب 

در  متحده  ا  نیاضالع  ده  تعهد گسب  جزء  حفظ    نیباره  در  کشور 
منطقه   در  و  افغانستان  در  اتباشد یمصلح  ژئواسب  با  و  ر ،   نی ا  یب 

جهان   تدر   وند یپ  قدرت  انتقال  اضالع    نظایم  اتیعمل  خ  یدارد. 
راستا    ی   در هم   ب   )ناتو( ن  شمایل  کی به سازمان اتالنت   امریکا متحده  

 .باشدیم قابل درک 

ناتو از   ی وهاب  روز افزون ن  ب  ی گز یوجود دارد که جا  یمتعدد  عوامل
 .نمایدیم  ههیرا توج نطرفیسه سال با

تا اضالع متحده راجع    د ی دوام جنگ در عراق سبب گرد −
ن کاهش  ب  نظایم  یو ب  به  افغانستان  در  . شد یاندیاش 

  ان یبم  نده یبا  ۲۰۰۴ناتو از سال    یوهاب  ن  ب  ی گز یسئوال جا 
سهمگ و  افزا  امریکا   متحدان  یب  آمده  به  بوده    شی رو 

 .است

پول  تیموقع − ا  د یجد  کیت یژئو  حضور    جابیافغانستان 
شپ  نماید یمرا در منطقه    یدوامدارتر   نظایم . انعقاد پارتب 
ات ر اسب  افغانستان و اضالع متحده از يكطرف و    ی   ب   ک یب 
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سو  از  برطاينه  دولت  و  را    مدیع  نیا  گر ید  یافغانستان 
 . نماید یم  د یتائ

ناآرایم − فعال  وضع  جمهور   یاهسته  یهاتیکه    ی دولت 
ن  رانیا  اسالیم است  آورده  که    لیدل  ب   بوجود  است 

ن پ  غرن    نظایم  یوهاب  استقرار  به    ی تر   عیوس  مانهیرا 
 .نمایدیم جابیا

ات  دگرگون    ن یا  البته اسب  ر در  ن  مشکالن    ،نظایم  یب  قبال   ب   را  در 
تهد با  رابطه  در  چه  ناتو  درون  در  چه  است.  ا   یدیداشته   نی که 

اضان  سازد یمافغانستان    گانیسازمان متوجه همسا مشاهده   ، اعب 
 .گرددیم

سازمان اتفاق نظر   نیا   د یناتو راجع به نقش جد  یاعضا  انیم  در 
فعال ساخی    ده  است. گسب  نداشته  حوزه    تیوجود  خارج  ناتو 

فرانسه و  های  دولت از طرف    هان  اش، با مخالفت  اصل   فیوظا
  و انکشاق   ب  یامن یکارها  یفایصوص اآلمان همراه بوده است. بخ

د اول  نیا  د یاز  اهداف  با  معهذا،  باشد ىم نموافق    ناتو   هیکشورها   .
تر در طرفدار سهم فعال   یشکوز   کوال ی . نکند یم وضع دارد تحول  

جمهور فرانسه که در   س ی . موقف رئباشد یمناتو    یوهاب  صفوف ن
 یها و ب  کرده حاال از لحاظ حضور ن  جاد یا  مرحله انتخابات نگران  

 .گرددیم فرانسه در افغانستان مثبت تلف  

همسا  در  حضور   گانیسطح  دارد که  هراس  پاکستان  افغانستان، 
ن بن   یوهاب  دوامدار  فشار   اسالیم  ادگران  یناتو در شحدات آن بر 

وهای  نبخش از    نیوارد سازد، و ا آن خارج    ار یرا از اخت  ب  ی د  ایسیسب 
را در مقابله با نفوذ    ب  ید  ادگران  یبن   تی. دولت پاکستان تقو د ینما
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به نفع خودش    ش یافغانستان، هند و بنگله د  عب  ی  گانش،یهمسا
 .داند یم

ش ساحه نفوذ ناتو  ها  طالب حمالت    نکهیا و القاعده از آغاز گسب 
 .دهدیممطابقت نشان  د یطرز د نیکرده است، با ا  دا یشدت پ

احوال، جا  در  وهای    ب  ی گز یهمه  ماه یم نب  اول  از  ناتو  به    مربوط 
که سه هزار و پنجصد    هیپرچم برطان  خ،ی    تار   نیآغاز شد. در   ۲۰۰۶

 یرا وارد هلمند ساخته بود، به نما  شیوهاب  نفر از ن
 

از سازمان   ندگ
قرارگاه  ،شمایل  کیاتالنت  فراز  بجابر  و  متحده   یها  اضالع  پرچم 
و    ۱۲روزهای  ب  ی   که در اجالس برل  ىم یبرافراشته شد. تصام  امریکا 

هشتم جون   خی    ( بتار کی، در اجالس بروسل )بلژ ۲۰۰۵سپتامب     ۱۳
ش    ۲۰۰۶  لیاپر   ۲۸و اجالس سوفيه بتاري    خ    ۲۰۰۶ راجع به گسب 

الحاق کشورها و  ناتو  آس  دوردسب    یحوزه  لمانند  نو،   الند یز   ا، یب 
 .اجرا در آمد نصهاتخاذ شده بود، به م جنون   ی ایجاپان و کور 

فرمانده  با  آتالنت   نظایم  یوهاب  ن  انتقال  سازمان   شمایل  کیبه 
اکتوبر   پنجم  مذکور عمل۲۰۰۶بتاري    خ  در   نظایم  اتی، سازمان  را 

به عهده گرفت و  افغانستان  وهای هشت هزار    یاستثنا  خاک  نب 
وها   هیبق  ،ن  امریکا تحت   ، گردد یمو سه هزار نفر    که بالغ بر یسنب 

 .دآن قرار گرفتن فرمانده 

 
  دولت پاکستان در دو راه ،ب  ید  انیادگرا یمبارزه با بندر قبال نقش ناتو و 

جلو   ب  ی د - ایسی س یوهاب  با ن از راه همدسب   خواهد یم کسو یقرار دارد. از 
روز افزون آنها   تی از تقو  گر ید یو از سو  د ب  )بلوچ( را بگ قویم خواهی آزاد

 . باشد یم دچار نگران  
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شکل   یبرا باشد،    نی ا  حقوق    اتیآنکه  شده  بجا   کی تعهدات 
همکار موافقت ات  ینامه  ر اسب  حامد    ب  دب  ی   ب  نظایم  ی ب  و  ناتو  کل 

سپتامب     جمهور   س ی رئ  یکرز  ششم  بتاري    خ    ۲۰۰۶افغانستان 
 .دیبامضاء رس

 سب  ی ترور   اتیعمل  د یاز علل تشد  گ ی ناتو    یوهاب  ن  ب  ی گز یگرچه جا  ا 
 حضور نظایم ،گردد یم و عناض وابسته به آنها محسوب  ها  طالب

تر   نیا  از خاک  ت یحما  یاست که برا  ضمانب    نیسازمان موجهه 
فراهم   منطقه  در  ثبات  حفظ  و  تشدگردد یم افغانستان  روز   د ی. 

عمل افگب  یگذار بم   کاز،یکام  اتیافزون  دهشت  و  بصورت   ها 
از آنطرف شحد    انیکه شورش   دهی بخش   تیباور را تقو   نیعموم، ا 

ا  وارد   یبرا   ی حامد کرز های  تالش .  گردند یم کشور    نیافغانستان 
مت موثر قرار گرفته است، قس   نیدر الملل  بی   جلب قناعت جامعه  

مارچ   ماه  وع  شر در  بوش  جورج  سفر  افغانستان،   ۲۰۰۶و  به 
 العمل مثبت همراه بود.  پاکستان و هند، با عکس 

ن  که سایل  عب  ی  ۲۰۰۶سال    حایل که  در  استقرار   یوهاب  شاهد 
پا  نظایم به  بود  افغانستان  در  ا   د، یرس  انیناتو  نقش  به    ن یراجع 

وها    .باشدیمقابل ارائه    لیاستقرار صلح، مالحظات ذ در رابطه با  نب 

ا − ختم  باستثنا  نیاز   میمستق  نظایم  اتیعمل  یسال، 
القاعده که    االتیا عليه  و   ب  یامنهای  فعالیتمتحده 

واحد قرار گرفتند و    در افغانستان تحت فرمانده  عمران  
ها طالب از پروسه صلح، جنگ عليه    ت یحما  ی   منبعد ب 

خلع   و  القاعده  ملو  فرق    یاهایش ی سالح  وجود    سابق 
 .ندارد
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ها، بهب  ساخی    بمالحظه شدت حمالت از طرف طالب −
  ی وهاب  ن  نظایم  تیو ظرف  گردد یمآغاز    نظایم  اتب   تجه

  نش یگز   یقو   احتمال. بشود یم  تیتقو   افغان    سی اردو وپول
 هدف متمرکز خواهد شد  ی   بر هم   ندهیآ

تعداد  ه − به  وهای  مچنان  خارخ    افغان    نظایمنب    ، و 
بحث  ،دهد یم رخ    شیافزا مورد    نیدر   دایع    یهاگرچه 
 .دارد انیجر 

که تنها از جنگ بحيث  دارند  یم اعالن    ناتو مرتباً   ی   مسئول −
سازمان   ن ی. اکنند ىم استفاده ن ایسیاعاده ثبات س لهیوس
برنامه  عمران    هایفعالیتبه   توجه    یاقتصاد  یهاو 
ا نماید یم  یجد همکار   نی.  مانند    یبه کشورها  یشکل 

ناتو دوباره   التیکه به تشک  دهد یم فرانسه و آلمان اجازه  
اوندند یبپ  افغانستان    ن ی.  در  حاض   حال  در  دو کشور 

 .دارند حضور نظایم

اضالع متحده   استیکه سرسد  یم  جهیبه نت   وقب  ها  تالش   نیا  البته
پ  امریکا  ضاحت  منطقه  و  افغانستان  به  ز کند  دا یراجع    را ی، 

نظایم حمالت  مذهب    هیعل  همانگونه که  شحدات   مدارس  در 
ترور  پرورش  منابع  داد،  نشان  جنگ الملل  بی     زمیافغانستان  و 

دارد،    شهیدر خاک پاکستان ر   ان،و عليه افغانست  امریکا   هیالقاعده عل

 
   امر   ر یروز هژدهم سپتامب  وز " عمليات تی"رابرت گ  کا یدفاع اضالع متحده 

 یباره قبلا حامد کرز   نیقرار داد. در   راد یناتو و متحدانش را در افغانستان مورد ا
که   افتهی  شیافزا  گويانه تذکر داده بود که کشت کوکنار در همان مناطف    خیتوب

مستق اشغال  ر   یو ب  ن  می تحت  اشاره  اند.  مت   سیئناتو  افغانستان  وجه جمهور 
 د ی گردهلمند یم  تیوال 
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پا رویدادهای .  باشد یمکشور    نیدر   ستانیترور   اصل  یهاه گایو 
 .سازدیم را ثابت  مدیع نی مربوط لعل مسجد ا سب  یترور 
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                          افغانستان د یجد اشی۔ سحقوقر  تی موقع
 الملیل بی   عرصه  در 

لشکرکیسر   ۲۰۰۱سپتامب     ازدهمی  حوادث به    و  متحده  اضالع 
کشور ما را در عرصه   ایسیس  -  حقوق    تیموقع  یب  افغانستان تغ

آمد از اهداف کنفرانس بن نبود  ن    نیبه دنبال داشت. ا الملل  بی   
عل برنامه جنگ  از گردید ىم ن  تلف  الملل  بی     زمیترور   هیو جزء   نی . 

نت   یم  انیجر  قبال   ب   ن  یگر ی د  یهاچالش   کهگرفت    جهیتوان  در 
ات ر است که با مسائل اسب  دارند.   وند یپ  یمنطقو   یهامان یو پ  ک یب 

در    ی   مانند هند و چ   یناتو و نقش کشورهاهای  فعالیتتوسعه  
به   ب   افغانستان ن  ی از آن جمله است. در همه احوال، بازساز   ندهیآ

دیمتعلق  لیمسا نیاز  نایسر  یهانگران    .گب 

ا  مبتب    یادآور یدر منطقه قابل    آن  رویدادهای  مالحظات،    نیبر 
 :است

تشک − اادیاز    ل یاول مشاهده شد که  "پ  ی رفته    مان یبنام 
احو د  یشانگها کشورهاد یگرد   اءیباره  ازبکستان،   ی. 

چ قرغزستان،  قزاقستان،  روس  ی   تاجکستان،  که    هیو 
بتار   مانیپ  نیا  یاعضا جوال  خی    اند،  در    ۲۰۰۵  یپنجم 

خواستند تا    امریکا شهر "آستانه" گرد آمدند و از دولت  
ب ن  یبرا  االجلض  منطقه    نظایم  یوها ب  خروج  از  اش 

اظهارات کشورهای  کند.    ی   یتع به  استناد  با  مذکور، 
  نظایم   اتیعمل  انیکه پا  ،امریکا دفاع    ر یرونالد رامسفلد، وز 

در افغانستان را اعالم کرده  الملل  بی    زم یترور  هیعمده عل
مدیع د  بود،  ن  گر ی شدند که    ن  امریکا  یوهاب  به حضور 

رونالد  شود ىم ن  دهید  یاز ین اما  ا.  را   نیرامسفلد  تقاضا 
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 تیدر حقها  طالبالقاعده و    هیجنگ عل  را یز   رفت،ینپذ
به قوت خود    اسالیم  ادگران  یبن   یها  شهیو ر   افتهیخاتمه ن

و    ۲۵روزهای  ب  امریکا دفاع    ر یآن، وز   بیبود. به تعق  باق  
 دنیتاجکستان، و قرغزستان دکشورهای  از    ی جوال  ۲۶

  افت یاز توافق دست    نویعبه  کشورها    نیا  ی کرد و با زعما
  ، یاقتصادهای کمک کند.    ی   را تأم  امریکا که بتواند منافع 

پ ادامه  عوض،  تغ  دا یدر  و کدام  در    حسویسم  یب  کرد 
ات  امریکا   نظایم  تیموقع ر و منافع اسب  آن در منطقه    ک یب 

 .رخ نداد

و   ه یروسکشورهای  با    گ یخواهان نزد  شب  ی ازبکستان که ب  معهذا،
ناح  ی   چ از  و  هراس    اسالیم   ادگران  یبن   هیاست  به    ،باشد یم در 

پاه  راجع ب  مش یتصم  در "قریسر   امریکا   نظایم  گاه یمسدود ساخی   
 یقره باغ" ا

 
 .کرد  ستادگ

  ب  ی پالن امن  رهیکه افغانستان در دا  شود یمانکشافات سبب آن    نیا
اتصال بی      ب  وجودش در مس   را یبماند، ز   باق    امریکا اضالع متحده  

ق آس  انهیم  یایآسکشورهای   ان    تیاهم  ا یو حوزه جنوب شر   بش 
  .دارد

دوم از طرف دولت پاکستان مشاهده شد،   العملعکس −
ا اهم نیچنانچه  بخاطر  اقتصاد  ایسیس  تیکشور    ی و 

جهان    ندهیفزا سطح  در  مضافاً   هند  بصورت    که 
اش در    ایسی، راجع به نقش سشود یم اداره    کیموکراتید

ات ر اسب  نگران    یب  نظایمباشد یممنطقه  دوامدار   . حضور 
مبن  امریکا  بر  افغانستان  ات  ی ادر  اسب  ر توافقنامه    ک، یب 
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د  ۀنشان س  گر ی آنست که  مقدرات  متحده    ایس یاضالع 
همسا بدست  را  ق    ه یافغانستان  نىم   شر سپارد.  اش 

بتأیس مذکور  قوان  موافقتنامه  و    و د  اسایس  ی   از  کشور 
  دهد یم اجازه    امریکا ملل متحد به حکومت    منشور   تیرعا

اول هدف  عل  هیتا  جنگ  را که  الملل  بی     زمی ترور   هیاش 
بااسالیم  ادگران  ی)بن  دهد.  انجام  موفقانه  باشد،    ن ی( 

بگرام و    یهاگایموافقت شد تا از پا  امریکا منظور با دولت  
احداث    هان  ه گایپا  گر ید جانبی    توافق  باثر    ، گردد یم که 

 د یاستفاده نما

ا اعتبار  باره  ا  نیدر  شر در  تبادله    طیتوافقنامه که  شکل  حاض  
دارد،    ادداشتی را  افغانستان کنون  توان  یم تفاهم  نمود.    ، بحث 

  برد یم اشغال بش    مهیتحت پوشش سازمان ملل متحد، در حال ن
و    انتخان    یساختارها  ت یموجودالرغم  علکشور    نیدر   و اراده مل 

وع دولب   )ناتو( الملل  بی   جامعه    نظایم   یوهاب  ن  ت یتابع حما  ، مشر
وهای  دولت و    یبازساز   ،. در افغانستان کنون  باشد یم آن   ب  ی امننب 

خود    مل   تیحاکم  تا آن حد به جلو نرفته است که بتواند به تنهان  
تأم جر   ی   را  حال  در  مرحله گذار که  در  امضا  انیکند.   یاست 

ات ر توافقنامه اسب  وهای  و حضور    کیب   ف  ی انجام وظا  ببناتو سنب 
ملل در مورد    گردد یم که در گذشته سازمان ملل متحد و جامعه 

 .ندکردیم  فا یا  مومتیتحت قکشورهای 

کشور   نیاز امور افغانستان ا  ساخی   دست مراجع پاکستان    کوتاه
 بقسىم   د، ب  را از ش گها  طالب   ب  ی تخر   تیادار ساخت تا فعالرا و 

 نی روبرو شده و از   ب  یکه امروز زعامت افغانستان با معضالت امن
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متحده    هیناح نگران    ب   ن  امریکا اضالع    اً ب  اخ   است.   دهیگرد  دچار 
یط بوش  دبليو  پاکستان کشورهای  به    افرتشمس   جورج  و  هند 
در کابل و    توقف کوتاه  دداشت  از  ف    دار یقبل  مشر ال  جب  با 

 یلو ی . وجود شحدات آزاد و نظام قبد یرا شن   ی حامد کرز   یهاحرف 
س  هیناح  نیا وضع  و    یآزاد  مهی ن  ایسیکه  آورده،  ببار   خاصتاً را 

عناض   تیجلو فعال  ستی دولت پاکستان که قادر ن  نظارت ناکاق  
بگها  طالب با    ی   بخوش  را  القاعده  های دشواری عوامل    د، ب  و 

منابع حاکم بر مدارس  خواهد  ىم . دولت پاکستان نباشند یمدوامدار  
طالب و عوامل القاعده را بر عهده دارند ناراض   هیرا که کار ترب  ب  ید

ز  از   را یسازد،  مذکور  ته  نیدولت  مراکز  بحيث  وهای   هیمنابع  نب 
دیممنطقه کار  یبرخورد با رخدادها احتمالا و  ب  ی د کالیراد  .گب 

در افغانستان که از زمان سقوط   ایسیکه ثبات س  نستیا  مشکل

 
 پاکستان در خالل بحران در وجهه دارد.   ایسی قضاوت بر نقش س 

سابق، بدون    یدر بحبوحه بحران، خاصتًا در قبال تجاوز اتحادشورو  -1
   د یترد

 
 یو ا  همبستگ

 
پاکستان در رابطه تنگاتنگ    یها زعامت  ستادگ
امر  متحده  به اضالع  توف  ،یو عربستان سعود  کا یآنها  جهاد    قیدر 

ا شود محسوب یم  ر یناپذ  کار عامل ان  کیافغانستان   جنگ شد   طی. شر
پاکستان را در   عقب    یب  بود که جبهه گ  یطور   المللی   در روابط ب

 . کرد یم جابیا مب   و در قبال کمون  غرن   یمنافع کشورها رهیدا
ش عرصه جهاد آنطرف مرز،    -۲  -2 اما دخالت عوامل پاکستان و گسب 

ها ظهور طالب  با را که    یبعد  انبار یو ز   بخش اعظم انکشافات منف  
خوشبختانه    ،ب  اخ   یهاماه  . یطد ینمایم  ههیتوج   د،یباوج خود رس 

 یدخالت پاكستان در افغانستان را بشکل بهب    جهان دارد اثرات منف  
  پلومایس یو د   یحامد کرز   تیاذعان کرد که درا  د ی. باد ینما یم  ان  یارز 

را به    المللی   مدت قادر شدند نگاه جامعه ب  نیا  فعال افغانستان یط
جلب    د ینمابحران که کماکان در خاک پاکستان نمو یم  اصل  یهاشهیر 

 . ند ینما 
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عمل افتادن  براه  با  و  بود  خورده  برهم  دوباره    هیسلطنت  صلح 
   افت،یاستقرار  

 
وع  دهیگرد  مجددا دچار آشفتگ که   ب  یاست. مشر

 ایسیدر عرصه سها  جرگه  هیو جلسات لو   قانون اسایس  نیبا تدو 
  و گروه   ی فرد  یهای ابکار با خر   د ی افغانستان اعاده شده است نبا

. فکر د ب  وابسته گان القاعده و دولت پاکستان مورد سئوال قرار گ
عمویم انتخابات  به  د   رجوع  بح  کیموکراتیو  فرآورد    کی  ثیکه 

وع و قابل قبول مردم    یساختارها  جاد یباعث ا  ،جامعه جهان   مشر
عالج    حایل که  ی   است، در ع  خ  ی دستاورد تار   کیاست،    ده یگرد

م ن  .شودیم پنداشته  کثب  درون جامعه افغان    یهاه قو تفر  زاع مب 

آرامش در کشور خود را مربوط   ،امریکا جمهور   سی بوش، رئ جورج
. در اقامت کوتاهش بتاري    خ داند یمبه آرامش در افغانستان و عراق  

مارچ   از   ی   اول  که   در کابل  ۲۰۰۶اول  بعد  افغانستان  به  او  سفر 
نشان   یبود، از بهبود وضع در افغانستان رضامند  سپتامب    ازدهمی

کرد. او انتظار   در پاکستان ابراز نگران    موکرایسیداد. اما از تأخب  د 
ال ف با ضاحت تعهد کند و با جد  داشت که جب  کمر به از   ت یمشر

 .بردن القاعده و بن الدن ببندد  ی   ب

ذرو   در  امت  ،یساحه  دادن  از  بوش  پاکستان    ازاتیجورج  به 
معلوم    یخوددار  در  شود یمنمود.  نویع  نه، یزم  نیکه  بروز  از   با 

 یکش 
 

در حال تحول است و   دو کشور، تعادل قبل  انیم  ایسیس  دگ
ف باباشد یم برخوردار    یشب  ی کشور هند از اعتماد ب ال مشر   د ی. جب 

ه است. بروز هشتم فاصله گرفت  اسالیم  انیادگراینشان دهد که از بن 
از مدارس    گ یپاکستان   نظایم  یو ب  بار، ن  ی   اول  ی، برا۲۰۰۶اکتوبر  

به طالب داده   سب  یو ترور  گ یچر  نظایم  ماتیرا که در آن تعل ب  ید
وارد ساخت. گفته   ب  یسنگ  جان    یها ان یز   هدف قرار داد و شد  یم
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ا  شود یم طرف    نیکه  از  وهای  کار  شحدات   امریکا نب  در  صد  مب 
وع ماه  رویدادهای  افغانستان صورت گرفته است.   مسجد شخ )شر

دولت   ی وهاب  با ن  ب  ی ( که در آن شاگردان مدارس د۲۰۰۷  یجوال
در افغانستان   را که مراجع پاکستان    شدند نشان داد که آتیسر   ب  درگ

امروز گر  بودند،  ساخته  آنها گرد   ب  گبانیمشتعل  است.   دهیخود 
ناح  ایسیسهای  شخصیتاز    بعص   از  متحده که  اضالع   ه یدر 

اند حب    اسالیم  ادگران  یبن  نگران  ا   حمله نظایم  در پاکستان    نیبه 
 .اندازندکشور و اشغال آنرا از نظر نىم 

منسلک و بهره  ب  کشور غ  کی تیقبل از بحران در موقع افغانستان
  جامعه جهان    از طرف   خون    تیاز حما  ، نظام سلطنب    ک یمند از  

به مالحظه مداخالت دوران جهاد که   برخوردار بود. در وضع کنون  
( یسبب نفوذ روز افزون دولت پاکستان )در کنار عربستان سعود

در روابط    تیاز حاکم  یباالتر   سطح  یافغانستان به ارتقا  د، یگرد
فعلا مستقل در افغانستان    پلومایسیدهای  پایه دارد.    از ینالملل  بی   

ام به   جاد یا  ،المللبی   با جامعه    یبر همکار  دولت قانونمند و احب 
گذاشته شده است.   حقوق بشر از خالل قانون اسایسهای  ارزش 

ن  متحده  اضالع  از   ک یب  ب   دولت  مصئون  و  مستقل  افغانستان 
است تا   تیقابل تقو  یس ی پال نیدارد و ا  از ین  گانشیداخالت همسام

گردد و    قیفا  اسالیم   ایس یس  مب   کالی که دولت پاکستان بر راد  ان  زم
ورت دد ینما  تیرا تقو   ک یموکراتی د  یساختارها  ده ی . همچنان، ض 

تشنخ    شود یم رشد    که  درک  از  دولت   یرو ذهای  فعالیت که 
 یب   راه حل مسالمت آم  کیه  آمده ب  انیبم  رانیا  اسالیم  یجمهور 
 .گردد  متنیه

اضالع    یسی پال  شب  ی بهبود وضع در افغانستان به ضاحت ب  نهم، یا   با 
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   امریکا متحده  
 

ا   بستگ موقع  نی دارد.  که  همانگونه   تی کشور، 
 ک ی موکراتید   انیبه ب  د یکرده، با  یز یافغانستان را طرح ر الملل  بی   

پا  اصویل  هیبماند. عمل  دار یخودش  و  در   صلح  طرح    هیعمل  نیکه 
.  د یافغانستان جد  ک یاعمار    ی برا  تاس   شده، پوشش محکىم  ی ز یر 

ر د  د ینبا   امریکا دولت   در   موکرایسیمنافع مختص بخودش را به ض 
د. نه دولت پاکستان و نه جمهور   شی منطقه پ از   رانیا  اسالیم  یبب 
دو کشور توسط   نیدر افغانستان خوشنود اند. ا موکرایسیاعمار د

 یو را  موکرایسیو لهذا با د  شوند یماداره    و اقشار مذهب    انینظام
کم و کشورها    نیبا  ب   نها  طالبندارند. معضله    خون    انهیمردم م

 .تعلق دارد شی ب
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وع  قویم - اشیتوازن س  دولت  تیو مش 
 

قویم  ایسیس  توازن در   کی  ثی حه  ب  ۔  حد  چه  تا  ثبات  عامل 
ی  شکل که در   ستی سئوال  نیافغانستان مؤثر است، ا دولت در  گب 

 .باشدیمما الجرم مطرح  القویمب  جامعه کث

م همگان    در  اک مب  از مرکبات   در مقاومت، بعص    خالل جهاد، اشب 
انحصار   مل سلطه  داشت که  آن  بر  دولت   ک ی  ی را  در  را  قوم 
وجود دارد و درست مسأله    ن یدر ا  ن  هاگ یبار   قت،ی. در حقرند ینپذ

امر مسلم در افغانستان حرف    کی  ث یبح  یکه از دولت تبار   ستی ن
 ۔ قویم  ایسیبودند که توازن س  ان  زد. زمامداران محبوب کشور آنه 

 
 

م شمردند و تعلقات فرهنگ  تی هو   صیرا در تشخ  و زبان    را محب 
با خطر   بقسىم  ،ند کردیم  تیرعا  الوجیهب  کث منازعه  هنگام  که 

مقاومت را حفظ    توازن و تعلقات بود که وجهه مل  ی   هم   ،ون  ب  ب
 .کردیم

 مدیع ایسیس انیببعد(، دو جر  ۱۹۷۸چند دهه اخب  )از سال  یط
 قویم  -  ایسیتوازن س  نیگز ی را جا  یتر رشته محکم توانند  یم شدند که  

 .خود ناکام شدند یدر ادعا انیبسازند، اما هردو جر 

 یبند   ی گور با اعتقاد به کت   ،پرچم()خلق و    ستی ، احزاب کموناولا   -
ها بعنوان دفاع از منافع  ی گور کت  نی از   گ یو سلطه مطلق    اجتمایع

  تواند یم  و طبقان    یساختار   کل   یب  شدند که تغ  طبقه کارگر، مدیع
د ی   از ب شی هم  یرا برا قویم  -  ایسیبه توازن س یازمندین  .بب 

 
   جمله آنهاست از  یحامد کرز 
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بنشاند چنانچه   را به کریس  شیدر عمل نتوانست ادعا  انیجر   نیا
آنها را   درون   یجا گرفت و برخوردها  در احزاب مذبور عنرص قویم

 .دارتر ساخت شهیر 

 ک،ی دئولوژ یا  انیجر   ک یبحيث واکنش    ب   ن  اسالیم  ادگران  ی، بن ثانياً        
 قویم   زاتیتما  تواند یم   ب  ید   شیو گرا  یشد که پوشش اعتقاد  مدیع

از فشار توازن   ب   ن   ا ادع  نیسازد. اما ا   یمحتو را ن    یو اختالفات تبار 
 یجهاد   یهام یکه بنام تنظ  هان  ه در امان نماند. گرو   ۔ قویم  ایسیس
ب  جاد یا قویمه  شد،  وجهه  جر   دا یپ  ضاحت  ۔    ب  ید  انیکردند. 

و مفکوره    د ینگرد   دولت در سطح مل  لیقادر به تشک  اصلا   ایسیس
 .دب  را بگ ۔ قویم ایسیتوازن س یرا ارائه نکرد که جا یا

 قویم  -   ایسیبا توازن س  ب  ید  شهینشان داد که اند ها  طالب  ظهور 
 کی   ثیدولت بح  سازمانده  شه،ی اند  نیدر تناقض هست، و در 

از نوع امارت و  خود را به توهمان   ی و جا رود یم ی   از ب ایسیس از ین
 دگاهینشان دادند که درویدادها  . خالصه،  دهد یم   خالفت اسالیم

  .گرددیم  کشور منتیه   به از هم پایسر   ر ام تیدر نها ایسیس -  ب  ید

س،  تذکارات  نیاز   بتأیس توازن  قویم  ایسینقش،   کی   ثیبح  ۔ 
ورت دولت ساز   .بوده است د ی در دو مورد قابل تأک ی ض 

وطه، زاده قانون اسایسدر نظام سلطنت م        یو بر مبنا ۱۹۶۴ شر
زمامدار  مسامحه که  آن   یفرهنگ  از  شاه،  محمدظاهر  پادشاه، 

 ینما
 

شد.   تیقویم  بوجهه احسن رعا  -  ایسیتوازن س  ،کرد یم   ندگ
اوار   ار یمع  ث یبح  گران    ستهیتحول بود که سبب شد شا  ی   هم  یش 

   آماده گردد   کیموکراتینظام د  کیسالم    یشناخته شود و فضا
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نظایم        ر   در  بن  توافقات  از  با مساعدت جامعه   شهیکه  گرفته و 
مبناالملل  بی    اسایس  یبر  رشد    اسالیم  ی جمهور   قانون  حال  در 

  متوایلهای  سال دارد.    مناسب    گاهی جا  قویم  -   ایسیاست، توازن س
آشفته ساخته بود که موقع انعقاد توافقات   ی بحران وضع را طور 

. در زدند یم حرف    عیبا قاعده وس  تیاز حاکم  بن همه مرکبات مل
های دورهروز در    ایسیسهای  ارزش با    ۔ قویم  ایسیتوازن س  جه،ینت 

دولت   سازمانده  اسایس  یو شعارها  افتی  شب   آم  موقت و انتقایل
تشک با   ل یرا  پا  نیدادند.  در  ده  انیشکل،  با  چند  بحران،  ه 
 ه ب  و ت  سب  ی تلخ دوران کمون  یهاخاطره

 
 قاطعه دوران جهاد م  یها  گ

ا  ایسیصورت گرفت، و ثبات س حساس    طیحفظ شد. البته در شر
قوم  ،کنون   ا  ده،یبرجسته گرد  تیعنرص     نیمعهذا 

 
به    برجستگ

در اذهان جا    ش ی مفکوره کم و ب  نی. ا ستی تشديد خصومت ن  معب  
 موکرایسیمانند افغانستان که فاقد تجربه د   ی کشور   ی گرفته که برا

س توازن  حفظ  قویم  ایس یاست،  ناگز   ر د  ۔  ط  شر احوال   ر یهمه 
 . شود یممحسوب  و رفاه اجتمایع موکرایسیتکامل د
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 در افغانستان بعد از بحران و عدالت انتقایل دادخوایه
 

  دوران جهاد گاهگاه   ی   فکر محاکمه مسئول   دوره انتقایل   انیجر   در 
. ند دادیم   مورد تذکران    ن یدر   ب   ن   د ی ، و جراکرد یم در اذهان خطور  

هم  ای  عدهدر همه صفوف وجود دارد.    دگانیو داغ د  دگانیدرد رس
   میاز جرا

 
مفکوره و    نیند. اکردیمصحبت    یضد بشر   میو جرا  جنگ

مجامع   اهمالملل  بی   نظارت  اسایس  تیکسب  قانون   نمود. 
ام به   نهیزم  ب   افغانستان ن  اسالیم  یجمهور  را مساعد ساخت و احب 

اعالم کرد. )ماده  اكيدًا    حقوق بشر را   جهان    هیمنشور ملل و اعالم
 .هفتم(

 :شودیم  دهید حیقابل توض مسأله  و ارتباط د نیدر 

از    دارند و هدف شان انتقام جون    برخورد شخص ضفًا  ای  عده       
 جناخ  یبحران، در خالل برخوردهاهای  سال  است که یط  کسان  

ا   و مایل  جان    یانهایمغشوش، مرتکب ز   طیو بهدف استفاده از شر
 .شده اند

حقوق   یهاون یاز منشور ملل متحد و کنوانس   بتأیس  گر،ی دای  عده      
از    ، سمسأله  بشر پد  ایسیبرداشت  و  عدالت    دهیدارند،  نوظهور 

متعارف    هیرو   کی  انتقام جون    حایل که. در  نمایند یمرا ارائه    انتقایل
 

 
مبتب    جنگ مطالبات  و     بوده 

 
تازگ افغانستان  در  بشر  حقوق    بر 

 .هردو را مشخص ساخت  ی   ب  بطرا د یدارد، لهذا با

پد  آنهان   انتقایل  دهیکه با استناد بر  مسأله خواهان طرح    عدالت 
مشابهه در   خ  یتار   هایمثال ها و  ، به گمان غالب، برگذارشباشند یم
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جنگ بحران  ر یسا و  یمها  اتکا  طرق  ها  از  بعص    ورزند.  از    هم، 
مجرم کی)بلژ   اروپان  کشورهای   محاکمه  ابتکار  خودشانه    ی   (، 

شمول براه انداخته   جهان  حقوق    تی اصل صالح  یمبنا  جنگ را بر 
در   کهاند،  جزا ها  صالحیت معمول    هیرو   حایل  حقوق   ی در 

 .ردیپذ  را نىم ادیع نیا الملل بی   

اشگفت همه  از  فکر  بعص    نکهیآورتر  مکان   کنند یم ها  اگر   مب   که 
انتقایل مسئول  عدالت  و  افتد،  محاکمه های  دوره   ی   براه  گذشته 

ا  امن  نیشوند،  موجبات  فراهم    شب  ی ب  تیتشبت  در کشور  را 
اسازد یم است که  واضح  د  نی.  ن  خایل   د یطرز  اشتباه  و    ستی از 

دیم دهیموجود در افغانستان را ناد ایسیسهای واقعیت  .گب 

توافقات بن در   عب  یصلح    هیعمل  شود منبع حقوق    دهیاست د  بهب  
( ماده پنجم ۵دارد. فقره ) بعد از بحران چه مطالب    باره دادخواه

را   انتقایل  تیحاکم  فی توافقات که به موضوع اشاره دارد، تکل  نیا
 تی ضد بشر  اتیکرده که جنا  د ی( مذبور ق۵. فقره )سازد ىم روشن ن

  د یکه تسو آید  یم ماده بر    نی. از عبارت ادهد ىم نرا مورد عفوه قرار  
های مصلحت گرفته اند و   شی را از پ اطیکنندگان توافقات، راه احت

را مالک قرار داده اند، بدون آنکه بر محاکمه و طرزالعمل   یبعد
 .کرده باشند  ار یاخت یز ی تجو  خاص آن تأكيداً 

حامد کرز   سی رئ نخست ،یجمهور،  در  شورا  ی   که    مل   ی جلسه 
قانون   ،گفتیمسخن   داشت که  اظهار  بشر  حقوق  با  رابطه  در 
مردم حفاظت و پرورش   اسایسهای آزادی از حقوق بشر و  اسایس

  و مدن    یحقوق بشر   ،. او افزود که مطابق به قانون اسایسنماید یم
داد که   حیتوض  یمحفوظ است. حامد کرز   کشور   تمام باشندگان
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و    ونیس ی کم بشر  حقوق  مل ها  ده مستقل  الملل  بی   و    موسسه 
 نمایندیم  ان  یحقوق بشر را ارز  لیمسا

رئ  شود یممعلوم    نطور یا  اناتیب  نیاز  هدف  جمهور   سی که 
آ نه    ندهیافغانستان  موصوف   ایسیس  یهاجریاناست  گذشته. 

 نی ما ا  «نخواهد بود.   ستانیگاه ترور پناه  گر یافغانستان د»گفت:  
. کنیمیم   د یرا تائ  ی جناب حامد کرز   انه یمصلحت جو   یب  موضع گ
اثرگذار نبوده بر    و را که در گذشته مفهوم    یاده یپد  شود یم چگونه  

زمان حاض  قابل نکوهش    یاقتضا  ی کرد که بر منبا  قیتطب  یعیوقا
ها  ترک  که راجع به نسل کیسر   هان  نگاه، بحث   نیاز   ؟شود یمدانسته  

رخنه   امریکا ها در فرانسه براه افتاد و حاال به کانگرس  در مورد ارمب  
آنچه   ر استدالل است که ه ی   هم  ه ی. بر پاگردد یم  تلف   جا یکرده، ب

ا  حتماً شد  یم  ف یدر گذشته منکرات توص منکرات   کنون    ط یدر شر
 .گرددىم ن  فیتوص

 یکه رس  ستی ن  ده یپوش
 

پد  دگ به   دادخواه   دهیبه  بحران  از  بعد 
ا   از ین  بحث مفصل موجبات  است  تار   نیدارد. الزم  و   خ  ی بحث 

 .میکن  برریس قا یکه الزم است دق  لیرا به تفص ایسیس

 خ  یتار  نهیشیپ: اول

   ی   محاکمه مجرم  خ  یتار   مبداء
 

  جنگ جهان  رویدادهای  به    جنگ
 یکه رس  میدار   اد ی. همه بگردد یمدوم بر  

 
جنگ در دادگاه   میبه جرا  دگ

گ )آلمان( به تقاضا  نی و متحد  امریکا دولت اضالع متحده    ینورمب 
 .در نظر داشت د یشد. لهذا، دو شاخص را با ر یفاتح دا

نورمب    ل،او         شمرده    ی   فاتح  دادخواه  گمحاکمه  جنگ 



37 

 

دادند و به    لیجنگ خود دادگاه تشک  ی   ، چنانچه فاتحشود یم
گرفتند    میتصم  ی   از مغلوبی   جنگ پرداختند. فاتح  دادخواه

به منظور   هیتنب  یبرا آ   یب  جلوگ  و  در  به    ندهیاز وقوع جنگ 
مرتکب  و  بوده  جرم  آنها  کردار  که  بفهمانند  آن    ی   مغلوبی   

 .بوده اند ی   مجرم

س   دادخواه   ن یاثانيًا،           و حرکب    ایسیوجهه  ب  داشت  ه  بود 
 گر،ی. بعبارت دیاز شکست قشون ناز   ایسیس  یب  هدف ثمر گ

  ایس یس  قیو مصاد   م یبر مفاه  خواستند عدالت را متگ   ی   فاتح
 .کنند  تحميل ی   خودشان بر مغلوب 

 انیپا  ایسیکه محاکمه سآید  یمانتباه بدست    نیا   خ  یسابقه تار   نیاز 
طرف فاتح باشد و طرف    کیکه    گردد یمبرگزار    جنگ در صورن  

 ی قایاصل، وضع در افر   نیا  یه. رو مغلوب و شکست خورد   گر ید
پرسب    جنون   نژاد  برابر  در  ماندال  نلسن  رفتار  تحت مسأله  با    ، و 

دىم بحث ما ارتباط ن  .گب 

   : وضع در افغانستاندوم

 .باشیمیم مواجه   یادیدر افغانستان با سئواالت ز 

متعدد بحران، غالب و مغلوب و    ی گذارها  در کشور ما یط  ،اولا       
تشخ قابل  سهولت  به  منکوب  و  همه   صیفاتح  است.  نبوده 

م  که حب  دانیم  یم ها که مغلوبی   جهاد شناخته ستی کمون  انیدر 
ائتالف شوند یم برخورد   جانب    یها،  داشت.   درون    یهاو  وجود 

که جزء    گر یدای  عده و    وستند ی پ  ی   به فاتح   ی   مغلوب  انیاز مای  عده
ترج  ی   فاتح فاتح  حیبودند  با  مخالفت  به  ادامه   ی   دادند که  روز 
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 یشکل دچار پاش  ن یبا  دهند. اقتدار دولب  
 

 ی مرجع واحد  شد و   دگ
با    را اشغال نکرد، و دولت اسالیم  ایسیعرصه س  ی   فاتح  انیاز م

اکبر  از   ینما  ی   فاتح   ت یآنکه 
 

وع  و   کرد یم  ندگ الملل  بی     تیمشر
نمود،   در کسب  افغانستان  خاک  شاش  در  را  اداره کشور  عنان 

لزل دفایع تیدولت در موقع نی دست نداشت. همان شد که ا   مب  
 .را حاصل نکرد ی   از مغلوب قرار گرفت و حق دادخواه 

  ی   . فاتح د یتر گردده یچیها، معادلت فاتح و مغلوب پحلول طالب   با 
  ن یدر مجموع بعنوان مغلوب معامله کردند و ا   نیبا مجاهد  د یجد

  ی   فاتح  ب   ن نبار یاز شگرفته شود و ا  امر سبب شد که مقاومت مل
  داد یرا کسب نکنند. رو   ی   از مغلوب  دادخواه  ایسیس  از یجنگ امت

راند و بالفاصله   ونب  ب  ایسیرا از صحنه سها  طالبسپتامب     ازدهمی
خود    دادخواهمسأله   مطرح    بحيثها  طالباز  جنگ  مغلوبی   

 .دیگرد

باشد قصد ندارد  الملل  بی   که جامعه    فاتح اصل  ، در وضع فعل
  نیدر الملل  بی   چنانچه کدام دادگاه    د، ب  را تحت محاکمه بگ  ی   مغلوب

را که بنام   آنهان    امریکا نشده است. دولت اضالع متحده    ر یرابطه دا
بازپریس   ب  دستگ   ست یترور  شبکه  به  مورد    کرد،  و  د  سب  خودش 

و شان شبکه القاعده فرار   امارت اسالیم  ی. امراداد قرار    دادخواه 
 دولت نایسر   هیعل  انیدر صف شورش  ار یحکمت  نیکردند، گلبد  ار یاخت

یم صلح  عمليه  ااز  اگر  ن  نیجنگد.  دست  در   یوهاب  عناض 
دادخواه   اصولا   افتند، یبالملل  بی    ند یم   قرار   مورد  اخگب    ا ب  . 

  س ی حال رئ  ی   افغانستان و در ع  یسنا  س ی رئ  ،یصبغت هللا مجدد
مل  ونیس ی کم افغانستان   ار یحکمت   ،مصالحه  پارلمان  قبال  در  را 

 .پاسخگو دانست
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اسالیم  یزعما  تیموقع متحد  جبهه  عضو  جهاد،  در   عمده  که 
وهای  شامل بودند و با  الملل  بی     زمیترور   هیجنگ عل   عب  یفاتح  نب 

 انیکه در مالخصوص  عل  ست،ی روشن ن   اد یدارند، ز   ی ناتو همکار 
. بهر شود یممتوجه شان    وجود دارد که اتهام دادخواه  کسان    آنها 

نوع    نیاز   یب  جلوگ  ،المللبی   جامعه    حال، هدف از حضور نظایم
غ در  چه  است،  دادخواه   ب  اتهامات  ترد  ،انتقایل  آن،    د، ی بدون 

 .گرددیم مبدل   جناخ یدوباره به جنگ ها

 جنگ   صلح و دادخوایه  ۀعملي: سوم

ورت به کاوش دارد هیداخل عمل در   .صلح موضوع از دو نگاه ض 

است که از الملل  بی   تشبث    کیصلح    هیعمل  نکهیاز لحاظ ا،  اولا 
 .شودیم   تیهدا   امریکا اضالع متحده    خاصتاً و    طرف جامعه جهان  

وع ساز   لهیوس  کیمردم افغانستان    یعمليه صلح برا،  ثانياً   یمشر
 .شودیمکشور محسوب   یبازساز  نهیزم کیدولت و  

مالحظه،    نیاز   بتأیس در   دادخواهمسأله  دو  جنگ  از  بعد 
خاص خود    ی و بشر   ایسیسهای  مصلحتو    وداتیافغانستان از ق

 .باشدیممتأثر 

از   هیعملالملل  بی   وجهه    -1 صلح قابل ذکر است که آنچه بعد 
 جهیرخ داد از اراده مردم افغانستان که در نت   ۲۰۰۱سپتامب     ازدهمی

اعتبار شده بود، خارج بود. عمليه   و ن    متالیسر   در ن    ن    یبحران ها
را گرفت و وضع را در   مل   کر یپ  صلح بود که جلو خطر از هم پایسر 

 .دیبخش  استقرار  ب   سطح منطقه ن

ابه   افزود    ن یسلسله  ا  گردد یم تذکرات  م  ن یکه  در   انی مرتبه 
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  ، آنها و    انیو القاعده و حام  طالب    ایسیس  انی، جر ها طالب مغلوبی  
تندگرا  حب   مجامع  و  پاکستان  بودند.   ب   ن  اسالیم  یدولت  شامل 

بند  نیدر  شحدات   ارون  یرو   د،یجد  یشکل  از  مغلوب  و  فاتح 
فراتر   افرود یمافغانستان  بحران  و  ات،  اسب  مدار  در  ر غانستان   یب 

دیمقرار   عمویم ب  یامن  .گب 

الملل  بی     زم یبنام ترور   ی دیجد  دهیوضع سبب شده است که پد   نیا
جنگ،   ی   داده شود و توجه فاتح  صی جنگ تشخ  ی   در سمت مغلوب

  دا ی تمرکز پ  دهیپد  نیبطرف االملل  بی   و جامعه    امریکا دولت    عب  ی
ات  د یطرز د  ن یکند. ا ر که با اهداف اسب  سازگار است، بر   امریکا   ک یب 

ورت با . باشد یم گذار    ب  تأث  ب   افغانستان ن  ی زساز عمليه صلح و ض 
 هیاست که بحران افغانستان عرصه جنگ عل  وند ی پ  ی   در داخل هم

و رابطه آن با جنگ عراق، سبب ،  دهیگرد  تلف  الملل  بی     زمیترور 
نت ه  شدیماسال   انیادگرایبن   تیتقو  در  تنب  جهیاست.    یهی اهداف 

ش اکشورهای   مسأله    اقعر   هیهدف به جنگ عل  نیفاتح و گسب 
از مس   دادخواه  افغانستان را  از جنگ در  آن خارج    اصل   ب  بعد 
 .مبدل کردالملل بی   تر معضله وسيع کیه  ساخته و ب

   دادخوایه مناقشه دروی   -2

اای  عده بحران    دادخواه  نکهیاز  از  انتقایل   ا یبعد    آنچه عدالت 
اند. آنها فراموش    شده، در افغانستان صورت نگرفته، شایک  دهینام
گ   خ  یتار   هیصلح در افغانستان با رو   هیعمل  انیکه جر   کنند یم نورمب 

 هی . در عملباشد ىمن  سهیفاتح بود قابل مقا  ن یغلبه متحد  انیکه پا
 کی   ثیافغانستان بح  ایس یصلح بن آنچه مطرح بود، مصالح س

وع بودنهادهای  واجد  واحد دولب    .مشر
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با آن مواجه   یدیمالحظه، در حالت جد  ن یا  یرو  افغانستان  که 
بعد از   بر دادخواه  مبتب    یاهداف عمليه بن و ادعا  ی   است، ب

ح  لیتذکر در ذ  نیا لی وجود ندارد. دال  یبحران سازگار   :آیدیم شر

، افغانستان         اشغال است و حضور   مهیکشور ن  کیدر حال حاض 
و   ت یآنست که امن  نیو متحد  امریکا اضالع متحده    نظایم  یوهاب  ن

س تأم ایسیثبات  را  در نمایند یم  ی   کشور  حاکم   نی.   تیحالت که 
تحک  ایسیس به  ورت  ض  دادخواه   می کشور  بحران   دارد،  از  بعد 

انتقایل    ی   بنام مجرمای  عدهو محاکمه    ،بعنوان عدالت 
 

از   ،جنگ
. قبل از آنکه تواند ىم نبرخوردار بوده    کاق    حقوق    -   ایس یتأمينات س

قضان    دادخواه مسأله   نظام  اعمار  مطرح گردد،  بحران  از    بعد 
 .ها قرار داردت یدولت در رأس اول

سهم   ی متعددهای  جناحو    ها یانجر موجود،    تیدر داخل حاکم        
  ی   شده وابسته گان و متعلق   جاد یتازه ا   دولب  نهادهای  دارند و در  

بعد از بحران   ها شامل اند. اگر دادخواه و جناح   ها جریان  ی   هم
ب شود،  بشر   رود یم آن    میمطرح  حقوق  از  جنا  یکه     اتیو 

 
 جنگ

  د ی و شا  مل  یگردد. در شور   ارائه  نیمتبا  حب    ا یمتفاوت    اتب  تعب
ه محکمه(، مجاهد ها  طالب   ها و ستی کمون  ن،یدر محکمه عایل )سب 

 تی فاتح و مغلوب ماه صیوضع، تشخ  نیدارند. در  تیهمه عضو 
 یهاالجرم به مناقشات و خشونت   ایسیبازد و محاکمه سخود را یم 

 .گرددیم مبدل   البيب  ذات

ورت           کند ىم ن جابیا  مصلحت مل ت،ی امن ی   به تأم  از لحاظ ض 
تخر  دادخواه   ایسیس  یهاش یکه  احياء گردد.   یفضا   گذشته 

در    سالىم دارد،   ب  ت  حایل کهبکار 
 

آن   قیعم  یهاگ هر  مواضع، 
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از   گ یکهنه را تازه سازد. محض آنکه محاکمه    یهاجراحت   تواند یم
 های  جناح  ی   منسوب

 
آغاز شود، آتش    گذشته بصفت مجرم جنگ

  ، گردد یم   د ی تول  یاه ب  زنج  یهاالعملعکس و    شود یممشتعل    دشمب  
 .خلق خواهد شد ب   ن   د یجد یهاکه عداوت   چه بیس

آنها   دادخواه         افغانستان است.  نفع دشمنان  به  از بحران  بعد 
  آلود ماهاز آب گل   ،گردد یم که خلق    پرخشونب    یدر فضاتوانند  یم
پرو   سی . رئند ب  بگ پاکستان،  برا  ز یجمهور  ف،  اتهامات   یمشر دفع 
ن    هیعل به  را  افغانستان  زعامت  اداره س  ب  یکفاخودش،   ایسیدر 

متهم   با  ،سازد یمکشور  پاکستان    بی ترت  نیو  عامل  معضله   بر 
 .گذاردیم پوشش 

 یرسمسأله  گفت که    د یبر مطالب فوق، با   د یمز 
 

ضد   م یبه جرا  دگ
   م یو جرا  ی حقوق بشر 

 
افغانستان   حقوق    -   ایس یس  اتیدر ادب  ،جنگ

فراتر   ۲۰۰۱سپتامب     ازدهمیتازه است و سابقه آن از  مسأله    کی
و    د یدر توافقات بن ذکر گرد   یبار، حقوق بشر   ی   اول  ی . برارود ىم ن

اسایس قانون  آن  از  توجه   اسالیم  یمهور ج  بعد  بدان  افغانستان 
از   قبل  ،    ازدهمیکرد.  براساس  ن  افغانستارویدادهای  سپتامب 

. بهر حال، خشونت، تعرض شد یم  ان  یزمان خودش ارز   یهاار یمع
خانمان  بیتخر  فرهنگ س  یسوز و  ما    ایسیدر  سابقه   کیکشور 

 غشته آ  انیافغانستان از آغاز تا پا  خی     دارد. قرن نزدهم در تار   طوالن  
   قویمهای  جدال به جنگ و  

 
 تیحاکم  اساساً   بوده است.   و خانوادگ

تار  در  خشونت  و  زور  به  توسل  بدون  زعامت   ایسیس  خ ی    و 
مفهویم د   افغانستان  تأسف  با  است.  ا  شود یم   ده ینداشته    نیکه 

 . هنوز هم گوش شنوا دارد  هیرو 
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که تازه شکل گرفته   را   ن  دهیضابطه و پد  ا یکه آ  نستیسئوال ا   ءا بنا 
ر  بدون  اعتبار جهان    ،سنب    یهادر رواج  شهیو  قابل   بخاطر  اش 

ام    اجتمایعهای  ارزش و    توان بعنوان مؤلفه حقوق    ، یمباشد یماحب 
 نی در   صلح آنست تا باور عمویم   ه ینمود؟ هدف عمل  ادهیکشور پ
تغ پا  متگ   هکند و جامع  یب  مورد  بند به   یبر خشونت به جامعه 

 .دیارتقا جو  ضوابط حقوق  

امر   یهاانیز   تالق    البته )  ستیجنگ  فقره  ضم۵مطلوب.   مه ی( 
تقاضا الملل  بی   سوم توافقات بن از سازمان ملل متحد و جامعه  

شهدا و    ی   متعلق  ها و باق  لیکمک به فام  یرا برا  نمود تا صندوق  
 کند. اداره انتقایل  جاد یا  دگانید  بی و آس  ی   جنگ، معلول  انیقربان

کمک   یرا برا  یات خانه انداخت، چنانچه وزار یرا از نظر نمسأله    نیا
تأس  ی   به معلول بازماندگان شهدا  ا  سی و  البته  از   نجا یکرد.  منظور 

شده اند و   د یشه  ا ی  دهیاست که در خالل جهاد جراحت د   کسان  
د ىم را در برن  کسان   ر شده    جناخ   یتجاوزها  که در یط  گب  مترص 

اکمک  نیکه اعمال ا  ستی ن  اند. شگ  حب  بمقدار   ،فعل  طیها در شر
 ی اکار ساده  ب   ن  انیمنبع ز   کیو تفک  باشد ىم نبدون اشکال    ،ب   ناچ

 . ستی ن
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 نظام   تیبحث در ماه: دوم
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 متعارضهای پدیده از  بر یترک

 (اول قانون اساش  ماده)

ا  مطلب پد  نیاول  به  را  افغانستان   اسالیم  یجمهور   دهیبحث 
که خلق    توقعان    هیصلح بن، با کل  هیعمل  را یز   ،دهیمیماختصاص  

. د ی نام منجر گرد  نیتحت ا  نظایم  جاد یامر به ا   تیکرده بود، در نها
 ،قانون اسایس  ق یتدق  ونیس ی کم  نظرخواه  انیکه در پا  م یآور یم   اد یب

ب  نیا  ونیس ی برداشت کم همه  مردم  جمهور   کیه  بود که   ی زبان 
ا   ا ی. آخواهند یم  اسالیم حاکم بر افغانستان وسطح فرهنگ   طیشر

 یب   مجال مطالبه چ  ،قانون اسایس  نیعامه در رابطه با مواز   ایسیس
جرگه   هیدر محرص  لو   ؟توانستیمساخته    ش ی از آنرا م  ب  غ  یگر ید
را  ندگانینما  ب   ن به  با  بیقر   یمردم  اتفاق  د  ی جد  دهیپد   نیبه 
 .وستندیپ

ا  ، امریکا در رأس آن اضالع متحده    ، المللبی     جامعه  نی در قبال 
جامعه مذکور، آنچه مهم   د ینشان نداد. از د  واکنش خاض  شیگرا

مراتب شکل  اكمال  نهان    هیعمل  بود  مرحله  در  بود که  اش    صلح 
 هیگردانندگان عمل   یشده بود. برابیب   پیش   تصويب قانون اسایس

قوق بشر و نظام مربوط به حهای ارزش صلح که باور داشتند درج 
اسایس  موکرایسید قانون  می    تلف    ان  یکام  کیخود    ،در   مهم 

. گذشته آورد نىم بار    نگران    و عنوان قانون اسایس  بی، ترک گردد یم
ال یل  موکرایسیاز آن، با اعمار د   امریکا دولت    ،اسب  ینظام ر   هیبر پا  ب 

 . شود یم  دادهمتيقن بود به مشکالت شراه افغانستان خاتمه 

در کوتاه مدت غلبه   ایسیمحاسبه س  ، طرز تلف    ن یدر   قت،یدر حق
تسو  جون    د یداشت.  انطباق  از  متضاد  های  روش   ی   ب  کنندگان 
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 ایسیس  یازمندیراه ندادند. در اصل، در ن  بخود نگران    اد یز   یفکر 
خواست یم  امریکا . دولت  کرد یمدر خالل عمليه صلح جلب توجه  

ال یل  موکرایسیعرصه د ش    ب  و اعتقاد محافظه کاران نو به    ابد یگسب 
  افغانستان و حب    ایس یس  اتیموهبه جهان متمدن وارد ح  ک یمثابه  

م ق  جهاد  انهیشر در   یهاستیگردد.  را  خود  نفوذ  افغانستان که 
انتقایل حد  اداره  سیع  حفظ  یتا  پ  کردند،   ی ها   نهی ش ی داشتند 

دو دهه حوادث گذشته و    اث ب  م  ، انقالب اسالیم  و میسر   یجهاد
 ی به نحو   نیمتبا  دگاهیدو د  نی. اند ی نما  ادهیمنطقه را در افغانستان پ

 ، موکرایسید  طرفداران  ی   ب   ب   که امروز ن  ستی ن  ایسیجدال س  انگر یب
دولت   مدیع  ،اسالیم  انیادگرایو بن   کسو یاز    مب   و تحول و مدرن  یب  تغ

اسالیم جامعه  سو   و  برخوردها  گر،ید  یاز  اغلب   ایسیس  یدر 
های ارزش دوگانه بود که    دگاهید  ی   هم براساس  .  گردد یممشاهده  

فکر  اسایس   یمتضاد  قانون     در 
 

هردو   دا یپ  برجستگ   طرف  کرد. 
الملل  بی   گردند. جامعه    لیمواضع خود نا  تیبه تقو خواستند  یم

رعا اسایس   ت یموارد  قانون  در  را  بشر  و    ش یافزا  حقوق  داد 
کردند.   تیرا تقو   یو اعتقادهای بازدارنده  شیوه   یجهاد  انیادگرایبن 

صورت گرفت   د ینو تأك  دهیپد   کی  ث یهم بر حقوق بشر بح  ا،یگو 
وضع   ب  ی و در نظام ترب  گذاریقانونه  یدر عمل  ب  ی د  وداتی و هم ق

 .شد

 یبه جلو، مشکل دولت ساز ظاهرًا  بود   که قدیم  ایسیس  نهیگز   نیا
  چنددهه چاره نکرد، بلکه نظام دولب    ایسیسهای  جدال   انیرا در پا

 اسالیم  ی و نامفهوم که جمهور   جاد ی چالش نو ا کیافغانستان را با 
پوشش اهداف    اسالیم  ی بنام جمهور   ب  ی باشد روبرو ساخت. ترک

ا تحت  شد  فکر  و  گرفت،  قرار  های زمینهعنوان،    نیمتضاد 
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نالملل  بی   جامعه    ی   ب  سب  یهمز  از    ادگرا،یبن   یوهاب  و  بعد 
 .گرددیم بصورت دوامدار فراهم   موقت و انتقایلهای حاکمیت

ماه  قبل در  بحث  نظر   تیاز  قوان   یمسئله،  به   اسایس   ی   کوتاه 
یم بما  افغانستان  حب    سلطنب  های  نظام که    آموزد گذشته    و 

ها و ی و دولت نوآور   نیدهای  جدالاول، در جهت رفع    یجمهور 
دولت را در   ایسیبخرج داده بودند بدون آنکه وصف س  ابتکاران  

اسایس قانون  نما  عنوان  سلند ی درج  در  از   یها  طنت.  گذشته 
افغانستان و    هیافغانستان، از اصولنامه دولت عل  نظامنامه اسایس
  اول،   ت یافغانستان نام گرفته شده، و در جمهور   از قانون اسایس

افغانستان اکتفا شده است.   یجمهور   به عنوان قانون اسایس ضفًا  
خودش را در عنوان قانون   ایسیس  ت یکه تالش کرد ماه  نظایم  گانهی

خلق افغانستان بود    کیتموکرا ید  ی بگنجاند، نظام جمهور   اسایس
هم  پاش  ی   که  و  اضطراب  دچار  وهله  آغاز  از   یسبب 

 
. د ی گرد   دگ

، در رابطه با  ها طالبتصوري    و امارت اسالیم  نیمجاهد  تیحاکم
اوار غور و برریس   یب   چ  قانون اسایس  نماندند که ش   از خود بجا 

ا نظام،  نیباشد.  تد  اساساً   دو  به  اسایس  نیو قادر  در   حب    قانون 
امر، به    ت ی. در نهاباشند ىم نبودند و ن  ایس یمحدوده تفکر اسالم س

اسایس حاکم  دهی پد  کی  ثیبح  قانون  نداشتند.  هم   تی باور 
  د، ینابود گرد  در جنگ بناء شد و سپس در جنگ داخل  نیمجاهد

که بر مدار ها  طالب گذشته را منهدم ساخت.  های  آورد دست و هم  
  ند، کرد یمعمل    افتهیرخت بربسته و سامان نهای  دوره   ان  آرم  دهیپد

و پوشش دولت پاکستان به مغشوش ساخی      القاعده  تیحما  ر یز 
افغانستان  مل  تیهو  حقدند یمشغول گرد  مردم  در    نیا   قت،ی. 

تار  از  اسالیم  خی    بخش  انقالب  توهمات  در  ما  و    کشور  فرو رفت 
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اسالیم فتوحات  قرار   دولب    ی بناها  ی خرابکار   لهی وس  وسواس 
 .گرفت

 یآماده ساز   قیکار عم  ،ب   ن  موقت و انتقایلهای  حاکمیتدوران    در 
پ  ی نظام جمهور   کیاستقرار    ی برا  ذهب   د  ادهیو   موکرایسیکردن 

اسایس قانون  در  نگرفت.  افغانستان،   اسالیم  یجمهور   صورت 
پ مو    عمویمهای  آزادی  ی   ب  وند ینحوه  نظام بازدارنده  های  میکانب  

 داده شده است.  ب  ید تقاداتقدامت به اع که  ستیطور  ب  ید

 که در خود قانون اسایس  نظارت بر تطبيق قانون اسایس  ونیس ی کم
مالحظات   یبر مبنا  لیمسا  ب  به تعب  توانستیم شده و  بیب   پیش

دازد،   ایسیس   -  حقوق   بب  ا   جاد یا   اساساً   روز  را    نینشد.  خال 
ه خود در تفاهم  خواست با مداخالت نامفهوم و مکرر  محکمه  سب 
ر  اعتبار   ی جمهور   استیبا  پر  مسند  آن  اما  توقع    یپر کند،  را که 

فت ا  . کرده نتوانست  جاد یمب 

همچنان به مداخالت خود    ب   ن  خارج قانون اسایس  ب  ی دنهادهای  
کردن حدود    ی   بغرض تع  فوقتاً   علما وقتاً   یهاا. شور دهند یمادامه  
 .شوندیم  ر یقرمز دا یهاو خط 

نبا  معهذا  نایسر   د یناگفته   اسالیم  یاز جمهور   گذاشت که زعامت 
بعص    دهیورز   سیع از   در  و  دهد،  نشان  مقاومت  خود  از  موارد 
بن های  رویه به  از   ی . خوددار د ینما  ب   پره   اسالیم  ادگران  یمختص 

 ز یاز منکر از جمله تجاو   دستگاه امر به معروف و نیه  تیاعاده فعال
مطبوعات   یکه بر آزادفشارهای    طه،راب  نیآنست. در   شیقابل ستا

 . متعارض یوهاب  است از برخورد ن یگر ینشانه د ، شود یم وارد 
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نظر   اسالیم  یجمهور   و وجود د  م،ی اگر به ماحول افغانستان نگاه کن
جلب   بخود  را  جمهور نماید یم ما  دستاورد    رانیا  اسالیم   ی.  که 

ر مطلقه فقيهه، زاده تفک  تیوال   تیاست و بر حاکم  انقالب اسالیم
 کی نظام تئوکرات  کیاتکا دارد، در محدوده    عه،یاسالم ش  ایسیس

تحول    جهیپاکستان که وجودش نت   اسالیم  ی . جمهور کند یمعمل  
را خارج    ایسی، تا حال نتوانسته ثبات سباشد یمقاره هند    مین  خ  یتار 

 .دینما  ی   متداوم اردو تأم یهامداخلت 

ا  دهید  د یحال با  نی صلح تا چه حد در تدو   هیعمل  ژهی و   طی شود که شر
محصول   (hybride) و اعمار نظام اسالیم ی جمهور  قانون اسایس

عنوان الملل بی    زمی ترور  هیگذار بوده است. اگر جنگ عل  ب  آن، تأث
راد هدف  اصل  در  تحول    اسالیم  م ب   کالیشده،  لهذا،  است.  بوده 

افغا  یعیطب که  بود  آس  مهین  نستان آن  و  از   ده ید  بی اشغال 
د  کیدئولوژ یا  یبرخوردها  ، ینظام جمهور   کیبه صورت    ،ب  یو 

اند از  اکرد یم   ب  س  کال،یراد   ب  ید  یهاشهیفارغ  اما  نشد و    نطور ی. 
انتقایل دولت    ،زعامت  با  تفاهم  عل  ،امریکا در  از   بخیسر   هیجنگ 

 گر ی د  از بخیسر   تیو القاعده( را با حما ها  طالب )  اسالیم  ادگران  یبن 
پ  یهاست یجهاد  عب  یآن   عام،    ش ی سابق  تصور  خالف  بر  برد. 

ا  جنگ    نستیبرداشت  متحده،  اضالع  نظر  از   مان  یپهم   ا یکه 
بن   ایسیس . ستی ن  ن  دهیعقضفًا    نشیگز   کی  اسالیم  انیادگرایبا 

به فکر جنگ  امریکا   د یمحافظه کاران جد   ب  یصل  یهاکه در آغاز 
تا از شر جناح    رند یرا بپذ  ادگران  یبن از    افتادند، حاض  شدند نویع

 ابند ی تر آن رهان  کالیراد

 ستی ن  یاافغانستان به گونه  اسالیم  یجمهور   یمعمار   قت،یدر حق
در کشور بحران زده و عليل   و رفاه اجتمایع  ایسیثبات س  نهیکه زم
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از    روز یهمانگونه که د ها  طالب و  ها  جهادیستما را فراهم سازد.  
ا  نی در   طرخ ب   و فردا ن یامروز  طیاعمار دولت عاجز بودند، در شر

ب بلکه  ندارند.  پد  رود یم آن    میمورد  در   اسالیم  ی جمهور   دهیکه 
قرائت  میمفاه برخوردها  یهاو  عرصه  آن،  را   درون    ی متفاوت 

 .توسعه بخشد

الخصوص عل   ،باشد یم مطرح    ندهیراجع به آ   یادیسئواالت ز بناءا  
 با ابهامات نایسر   ،اسالیم  یجمهور   افتهیکه وجه مغشوش و شکل ن

 ستی توأم است، و معلوم ن  با نظام پارلمان    اسب  یاز خلط نظام ر 
مسابقه،  معجون ن    نیدر   ایسیآزموده شده در عرصه سهای  میکانب  

متحده   ق  ،امریکا اضالع  مستقل، های  کمیسیوننظارت    ل یباز 
عایلمحک  یهایب  موضع گ مدن    ، مه  جامعه  و  در   سنا  چگونه 

 . د ش  خواهد  ادهیافغانستان پ
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 و پارلمای   اسبر یر های نظام اختالط 

 ( و مواد مابعد قانون اساش  ۶۰ماده )

ر مسأله    در  نظام  پارلمان  هان   شیوه با    اسب  یمزج  نظام  هم    ، از 
 قویم   -   ایسیقابل طرح است و هم ساختار س   مالحظات حقوق  

 .دارد ب  کشور تاث

  نظام پارلمان    گذشته طوالن    کینشود که افغانستان از    فراموش 
وطه تجارب د  هیکه در سا  باشد یم بهره مند    موکرایسیسلطنت مشر

از  ش گذاشت.  پشت  و،یرا  آثار   هخوا  ب  در   نیاز   یمخواه،  نظام 
 ی از وکال   ه است چنانکه بخیسر افغانستان بجا ماند  ایسیعرصه س

 .کردند  بان  یت از آن پش  جرگه قانون اسایس هیلو 

 ی دیق  ایسینظام س  تیکه توافقات بن راجع به ماهشویم  یم  ادآور ی
در   نکرد.  نظام   ونیس ی و کم  د یتسو   تهیکم  حایل کهرا وضع  تدقيق 

توص  پارلمان   را  لو   هیخالص  اسایس  ه ینمودند،  قانون  در   ،جرگه 
ا  .دیمسخ شده را برگز  اسب  ینظام ر ، متشنجنسبتًا  طیشر

موثر   نش یگز   نیدر مسأله    و د اضالع    ی نقش  دولت  اند:  داشته 
، خواست به باشد یم   اسب  یکه خود متصف به نظام ر   امریکا متحده  

اخت  سی رئ افغانستان  در  اسایس  عیوس  اراتیجمهور  قانون   در 
دولت   استیر   ک یاتوکراتنسبتًا    که شکلشد  یمشود. فکر    ضیتفو 
 قاً ی . دقسازد یم مساعد    را   افغانستان با جامعه مدن    ی همکار   نهیزم

 باشدیم برخوردار    یشب  ی از ثبات ب  اسب  یکه نظام ر   دهیبه تجربه رس

 ایسیس یوقت که به بازساز  ایسیس  جاباتیکوشش از لحاظ ا  نیا
ن یم  از یافغانستان  است. گو شد  یماحساس    مب  فهم  ثبات   ا یقابل 
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است که اگر   یهی داده شد. بد  حیآن ترج  کیموکراتیبر وجوه د  میرژ 
برطان  امریکا دولت    یجا جستجو   هیدولت  عساکر   یدر  القاعده 

پ افغانستان  به  نظام    ولتد  ،کرد یم  ادهیخودرا  به  اولب   مذکور 
 .و عل هذالقياس د یش یاندیم پارلمان  

  شخص   یتقاضا  ، امریکا ذکر است که در کنار خواست دولت    قابل
 داشته  ی نقش موثر   ب   بود ن  نده یکه عهده دار گرداندن نظام در آ

و یاست. از  و سپس    د یتسو   تهیرا ابتداء در کار کم  یسهم حامد کرز   ب 
گرفت. موصوف    دهیناد  شود ىم ن  قانون اسایس  قیتدق  ونیس ی کم  در 

پارلمان   نظام  طرفدار  آغاز  در  نظام   که  بطرف  رفته،  رفته  بود، 
افغانستان   ندهیجمهور آ   س ی که رئ  م یدار   اد یکرد. ب  دا یپ  لیتما   اسب  یر 

د کرد که اگر نظام   جرگه قانون اسایس  هیدر لو   ندگانی به نما گوشر 
نپذ  اسب  یر  نامزد   رند،یرا  از  خواهد    یاو  امتناع  انتخابات  در  اش 

 خاصتاً   ، المللبی   که اعتماد جامعه  دانست  یم   ی . حامد کرز د ی ورز 
 امر اسایس  کینظام    تیدر رابطه با نوع  امریکا دولت اضالع متحده  

ا بپا  افغانستان  در  دولت  و  مراجع    شود ىم ن  ستادهیاست،  اگر 
امر آنست که در   تینکنند. واقع  د ی آنرا تائ  خطوط اسایس  ن  امریکا

آنرا  الملل بی   اگر جامعه  توانستىمآن مقطع دولت شکل گرفته ن 
 .رفتیپذنىم 

در   د یمز  قویم  ن یبرآن،  وجهه  قبا  بحث  جامعه   ل ی و  به  مختص 
لو باشد یم شامل    ب   ن  افغان   در  اسایس   هی.  قانون   جرگه 
یموضع بند  انیرابطه ع  نیدر   ها گب    جاد یا  ح ی    ض   یبود، و صف 

متعلق به قوم پشتون   یحامد کرز   نکهیا  ها به مالحظه کرد. پشتون
نظا از  ر است،  نظام   تیحما  اسب  یم  داشتند که  باور  آنها  کردند. 

  ، نماید یمدولت را حفظ    وجهه قویم  ی با حضور حامد کرز   اسب  یر 
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حاکم لهذا  ایابد یمادامه    خ  یتار   قویم  تیو  روش    نی.  با  محاسبه 
اقوام برخالف، بر نظام   ر یشد. سا  بیجمهور منتخب تکذ   سی رئ

  قیمعتقد بودند که اقتدار دولت از طر   را یاضار داشتند، ز   پارلمان  
م    و در ن    شود یم خارج   نوع نظام، از حصارت قویم  نیاهای  میکانب  

س  ساختار  در  اقوام  سهم  مشخص   ایسیآن  منصفانه  دولت 
 .گرددیم

دولت   ندهیتشنج بار آورد که با مداخله نماطبعًا    یصف بند  نیا
ملل متحد، االخرص     خاص شمنیسر   ندهیو نما  زاد خلیل   زلىم  ،امریکا 
 .فرونشانده شد ،ىمیابراه

از   را که حایک  ی موارد  افتی  میفرصت خواه  یمباحث بعد  یط   ما 
ح ده  شب  ی اند ب  با نظام پارلمان    اسب  ینظام ر   میخلط مفاه . میشر

تأث  نیا نهادها  مسأله  که    د ی د  میدارد و خواه  ب  موارد بر نحوه کار 
نهادها    کرد عملاز خالل مشکالت مربوط به    تعديل قانون اسایس 

 . نماید یم بروز 
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 قابل تعديل ب  غ  اشینظام س کی

 (، فقره اول قانون اسایس۱۴۹ماده )

 یو ب  اصل پ»:  میتقل کن  اً را عين  ۱۴۹از همه بهب  است ماده    اولب  
د احکام  جمهور   نیاز  نظام  و  اسالم   لی تعد  اسالیم  یمقدس 

اتباع ضف به منظور بهبود حقوق   حقوق اسایس  لی. تعدشود ىم ن
نظر   ،قانون اسایس  نیا  اتیمحتو   گر ید  لی. تعدباشد یمآنان مجاز  

احکام مندرج مواد شصت   تیاعرص، با رع  اتیبه تجارب و مقتض
  سی رئ  نهاد ش ی با پ  ،قانون اسایس  نیو چهل و ششم ا   کصد یوهفتم و  
دیم صورت  مل ی شور  یاعضا ت یاکبر  ا یجمهور   «.گب 

اسایس  ۱۲۱ماده    ن، یبرا  قبل افغانستان  یجمهور   قانون  ،  اول 
پ» جمهور   اساسات  از   یو ب  اصل  نظام  و  قابل را    «یاسالم  غب 

ا بود.  داشته  اعالم  بود که   یبخاطر   ز یتجو   نیتعديل  گرفته شده 
رئ خان،  داود  محمد  نظام   سی شخص  بازگشت  از  جمهور، که 

در عودت به گذشته را قاطعانه  خواست  یم هراس داشت،    سلطنب  
حکم   کیببندد، و لهذا اصل عدم رجعت به گذشته را در سطح  

 .  د یجرگه رسان هیلو  بی باال برد و به تصو  قانون اسایس

 :کرد  تیاول دو مطلب را رعا یجمهور  تذکر، قانون اسایس ن یبا ا

   نیاسالم محدود ساخت و ا اساسات را به یر ی ناپذ لی، تعداولا       

شکل گرفته   ج ی    به تدر   بود که در خالل تحول نظام سلطنب    رویسر 
 در ضوابط اجتمایع  یبود تا جلو تحول و بازنگر   نیبود. هدفش ا

 
  شده   حی( توش1977.2.24ه.ش ) 1355.12.5خی    قانون اسایس  بتار  نیا

 است. 
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 .گرفته نشود

ماده  ثانياً        جمهور   ۱۲۱،  "نظام  غیتنها  را  تعدب  "   لی قابل 
چنیم و  ا  ی   پنداشت  شد که  مفاه  ن یوانمود  از  نظام که   می نوع 
خود    یمنشاء گرفته است، در محتو   جوامع غرن    خ  یو تار   ایسیس

 گر،ی . بعبارت د گوید یم مردم افغانستان بهب  پاسخ    به توقعات زمان  
محمد داود خان را    ک یاتوکرات  یور نظام جمه ،  ۱۹۷۷  قانون اسایس 

، گرفتىم را ن  هم جان    کرد یم   ی   قابل تعديل اعالم نکرد و اگر چنب  غ
 در قانون اسایس  بدون آنکه حکىم   د یمای پ  خودرا یم   ب  مس   خی    تار   را یز 

 .مانع آن شده بتواند

اسایس  و  قانون  بطور   اسالیم  یجمهور   در  موضوع  افغانستان 
از نظام مشخص   یو ب  قانون اصل پ نیمطرح شده است. ا  ی گر ید

  نیبا ا   ا یقابل تعديل اعالن کرده است. گو   ب  " را غاسالیم  ی "جمهور 
از   فراتر رفته و هم به مودل خاض   نید   اساسات  رهیکار هم از دا

 اتکاء کرده است.   یجمهور 

دانسته شود که هدف قانونگذار چه  د ی( با ۱۴۹ارتباط با ماده ) در 
دیم را در بر  چه مطلب   لیعدم تعد د یبوده و ق  .گب 

بحث،    یبرا  ابتداء دمسأله  روشن ساخی    احکام  تعديل    ن یعدم 
 ت یرعا  یدر پهلو   د یق  نی. انمائیمیم  مطرحمخترصًا    مقدس اسالم را 

درج    گر ی د  یبه گونه ا  ،در ماده سوم قانون اسایس  متعقدات اسالیم
و چهارچون  ش است  برا  ده  تع  گذاریقانون   ی را  می    لحاظ    ی   از 

  کرد عمل  یط مل یشور   عب  ی  ستانافغان  ب  ی نموده است. نهاد تقن
خواهد شد که  دهیخواهد انداخت و د  روشب    باره نیاش در   ندهیآ

د یم چگونه صورت    گذاریقانوندر عمليه    ن یاحکام د  تیرعا .  گب 
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نخواهد بود،    یارابطه امر ساده  نی بحث در افزود که  باید  یم  نقدر یا
  جاد ی ا  گذاریقانون   ه یدر رو   یادیز   یهاکه بندش   رود یم آن    م یو ب

مشخص و    یهاحکام در بحث فق  ی آنست که محتو   لش یشود. دل
از احکام وجود    یواحد  یو در جهان اسالم جمع بند  ست،ی روشن ن
راه کشورهای  ندارد.   و  مسلمان  پ  متفاون  های  شیوه ها  در    ش یرا 

 ز یراجع به جا  یمعروف چون قرضاو   یفقها  فاتیگرفته اند، و تأل
 ی هاامروز به قرائت  . از طرق  باشد ىم نهمگان    د یمورد تائ  ز یجاب  و غ

 نی در د  استیامر با نفوذ س  نیو ا  شود یمداده    یشب  ی ت بیاهم  ب  ید
 

 
 .کرده است   دا یپ خاض برجستگ

جمهور ب  غ  ا ی  لیتعدمسأله  ماند  یم   پس نظام   اسالیم  یتعديل 
تعديل قيد عدم  دنیمطلب روشن است و آن گنجان  کیافغانستان.  

اسایس  قانون  در  ا  نظام  به شر س  ط یاست که  بحران   ایسیخاص 
د یم افغانستان تعلق     ها و فشارهان  نزاع   انگر یامر، ب  تیو در نها  ،گب 
از سو  آمده است.   نیر د  ب  جوانب درگ   یاست که  بوجود  بحران 

 ی وهاب  افغانستان، حضور ن  اشغال نظایم  مهیراستا، وضع ن  نیدر 
منطقه،   ،ب  ی د  ادگران  یبن   یهاجریاننفوذ    ،خارخ   لزل  مب   وضع 
  زم ی روز، جنگ با ترور   یهااسیمقبراساس    یدولت ساز های  تالش 

 .باشندیمگذار    ب  و حب  زرع و تجارت مواد مخدر، همه تأثالملل  بی   

بند  کی با  ی جمع  کشاند که   یم  جهینت   نیاز وجود عوامل مذبور 
قابل   افغانستان"، دفاع از    اسالیم   یتعديل بودن نظام "جمهور غب 

افغانستان مشخص نبوده و هم   خی     است که در خالل تار   ی ا  دهیپد
خواسته   ب  ید  انیادگرایندارد. بن   یگرد و نواح، استناد   هایمثالدر  

بد گرا  لهینوسیاند  بروز  اسایس  ب  یدب  غ  یهاش یاز  قانون   در 
 .کنند  یب  جلوگ
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شده   فیتعر   دهیپد  کی  اسالیم  یکه جمهور   نستیمشکل در   مضافاً 
د ه  باشد ىم ن  نیدر  ق  چیو  واحد  افهیوجهه  ساختار  ندارد.    یو 

ا مندرج در   میهمانست که در مفاه  ینوع جمهور   نیمشخصات 
مشخصات   ن یشده است. ا  انیافغانستان ب  اسالیم  قانون اسایس

بحران اوج   است که یط  هان  قاضتنها و  ها، نگران  هراس   انگر یب
س مقدرات  بر  و  چ  ایسیگرفته  افغانستان  امروز   هب  مردم  و  شده 

د یم تعلق  الملل  بی   کل به جامعه    کی  ثیبح بود،    نىم  ی   . اگر چنگب 
عل جنگ  داشت که  امکان  و   اسالیم الملل  بی     زمیترور   هیچگونه 

 ت ی(، با عی   قوت، در کنار رعاغرن    ده یاز حقوق بشر )پد  تیحما
در قدغن   ا ی. آ گردید یم   یبند  فیاسالم رد  نیمعتقدات د  و احکام  

قدغن کردن مخاطرات ضد   ،اسالیم  یکردن تعديل نظام جمهور 
و    ب   ن  موکرایسید است؟  تنها حما  ا یشامل  های پایهاز    ت یهدف 
 اسالیم  یاز عدم تعديل نظام جمهور   وقب    ا یآ  ؟باشد یم نظام   ب  ید

زده   جمهور   ،شود یم حرف  نظام  مشخصات    ا ی  است   یهدف 
اسالیم احکام  جمهور   ا یآ  ؟معتقدات  ق  ،اسالیم  یدر   وداتی به 

سکوالر های  ارزش به    ا یو    شود یم اعتبار داده    ب  یبازدارنده احکام د 
آزاد نها  ا یآ  ؟یمانند  س  ت،یدر  ات  اند    ایسیاقتضاء    ا یمقدم 

 ؟ ب  یمعتقدات خالص د

 اسالیم   یبه حقوق بشر در نظام جمهور   یکه پابند  میآور یم   اد یب
جا ا  یبلند  گاهیافغانستان  مراجعات   ی   اول  نیدارد.  است که  بار 

د یم صورت  ده یپد ن یدر قانون با حی    ض  از   عتیشر  حایل که در   ،گب 
با  ها  ارزش   قی، و تلفزند یم مردم و دولت حرف    فیو تکال  بیوجا

 . باشد یم روبرو  یموانع جد
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  افغانستان که در آن بخیسر   یمقطع خاص امروز   در   قت،یدر حق
بن  صف    ب  ید  انیادگرایاز  وهای  در  با    غرن  کشورهای    نظایمنب 

د  تشک  یگر یبخش  را  القاعده  و  طالبان  صفوف  آنها که   لیاز 
و فراتر از   اسالیم  ی اعالم جمهور   ا یدر حال جنگ است، آ   ،دهند یم

تعد در    یر یناپذ  لیآن،  تل  کیآن  دولت    قیمصاد  ،فيف  تالش 
ن  ک یموکراتید تفکسازد ىم را مغشوش  راه  آنکه  بدون  و    ن ید  ک ی، 

از جنگ   برخورد نایسر   یهاکه عرصه  در جهان    د؟ یدولت را باز نما
تمدن  انیاد اوج  و  د یم ها  اسایسد یتسو   ، گب  قانون  و    کنندگان 

خودرا از لحاظ   رکان  جرگه افغانستان، خواستند هم   هیهمچنان لو 
خط قرمز   کی  حایل که  ی   ، در ع۱۴۹. ماده  ند ینما  ی   تع  ایسیس

بندش   لرزان    یبنا  ک یاست،   با    ب  ی د  یهااست که  های ارزش را 
از   عب  یداده است. در هر حال، در صف مقابل،    ش ب   آم  ی جمهور 

حرکت به جلو    کی  اسالیم  یجمهور  بیترک  ،المللبی   جامعه    د ید
الاقل،  گردد یم  تلف   سه  توان  یم.  بحران  و    ب  اخ  دهه گفت که 

  موقت و انتقایلهای  دوره که از خالل عمليه صلح و    هان  کوشش 
 ایس یمتکامل سهای  ارزش مردم را با    آشنان    نهیبراه انداخته شد، زم 

 .و حقوق بشر فراهم ساخت موکرایسی د عب  ی

 یر یناپذ  لیتعد  د ی ق  ،گذاریقانون  ک یاست که از نگاه تخن  یعیطب
 احكام قانون اسایس   پ،ی . از لحاظ پرنس ستی روش متداول ن  کی

ا   کلا  شر آنکه  مگر  اند،  دوامدار  و  بروز   طیثابت  باثر  تعديل 
 لیو تعد  ر یپذ  لیمطالب تعد  صی. تشخد یآ   انیب  د یجد رویدادهای  

اسایس  ر یناپذ قانون  معب    ، در  و  تیقاطع  صیختش   به  ها 
قاطع ها را در مقطع معی    ارمان كتله   اسایس  ی   هاست. قوان تیغب 

د یم در بر  خ ی    تار   .و بس نستیو ا  گب 
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 یجمهور  استیانحالل حکومت در ر 

 ( قانون اسایس ۹۳  ایل ۹۱و  ۷۱و  ۶۴ ، ۶۰ مواد )

ان   از  آنچه   ،نماید یم  اسب  ینظام ر  فیکه داللت بر توص  جمله ممب  
ب  ( قانون اسایس۶۰در ماده )   نیجالب است. در   شب  ی تذکر رفته 

 اسالیم  یرئيس جمهور در رأس دولت جمهور »ماده گفته شده:  
داشته،   قرار  در  های  صالحیتافغانستان  های عرصهخودرا 

قضائ  هینی تقن  ه،یاجرائ ا   ه،یو  احکام  به  اسایس   نیمطابق   قانون 
ا  « ...    کند یم اعمال   طبق  لحاظ صالح  نی بر  از  چه  و    تی ماده، 

ساحه وظا ش  اخت  فیگسب  و  مقام  لحاظ  از  چه  مراتب   ار یو  در 
است که در همه مظاهر دولت   جمهور کیس  سی رئ  ،ایسیو س  یادار 

 .حضور دارد

 ی نوآور   ک یمطابق است،    اسب  یبا نظام ر که    یساختار   دگرگون    نیا
. در باشد یمدر افغانستان    استیاداره و س  خ  ینسبت به گذشته تار 

دولت و حکومت انفکاک وجود داشت، و در   ی   گذشته مزبور، ب
  فی از وظا شد یم تلف    و آنچه اداره مردم و اهایل  هیعمل امور اجرائ

غالب  سی رئ که  بود  عمل    اً حکومت  صدراعظم  .  کرد یم بنام 
وسهای  صالحیت سطح  در  ا  عیدولت  پادشاه  طرف  از   فا ی آن 

آگردید یم ن  ا ی.  وضع کنون    ستی درست  در  شود  حکومت   گفته 
  د ی وجود مستقل ندارد؟ و اگر اداره دچار ضعف است، علتش را با

 اداره جستجو کرد؟  سی بهب  بگوئيم رئ  ا یدر نبود حکومت  

مواجهه   با سواالن    ر اغلب موارد قانون اسایسوضع پرابهام د  ن یا  با 
  گرش ید   جزء آن در جزء  کیدو جزء دارد اما    هی. نهاد اجرائگردد یم

است، در رأس    هیجمهور که در رأس قوه اجرائ  سی منحل است. رئ
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و لهذا نقش اداره    ،کند یم   فا یحکومت را ا  استیوزرا نقش ر   أتیه
حکومت    مفهوم سنب    ا ی. گو   نماید یمخلط    ایس یس  یرا با نقش رهب  

نخست   ا یرا بنام صدراعظم    مقایم  ه یرفته و در بطن قوه اجرائ  ی   از ب
 .است بی. حکومت غا میشناسنىم  ر یوز 

 خ  ی موضوع از لحاظ تار آید  یمبعمل    سیع  ف، یقسمت از تأل  نیدر 
در مراحل   دولب    یگردد و ساختارها  برریس   یسو یمقا  ی و تا اندازه ا

و   یدئولوژ ینقش ا  ،برریس  نیشود. در   یآور اد ی  ب  متعدد بحران اخ
 .شامل اند ب   صلح ن  هیعمل اداره و حکومت یط یو شکل بند نید

ی شکل : اول  :  اداره و حکومت خر ی و تکامل تدر گب 

   یهاحساب  هی( افغانستان در تصف۱۹قرن )  اعظم  بخش 
 

  خانوادگ
 تی عموم  یمقطع بحد  نی، و جنگ در شود یم  یسب    یو ب  و عش 

قدرت مبدل    انیو کردار روزانه مدع  ی که باالخره به خو   کند یم   دا یپ
 ی قدر   ایسیس  تیقرن محض آنکه حاکم  نی. اما در وسط ا گردد یم

ورت تأس  د، بایاستمرار یم دولت   ی ادار   ستگاهد  و سازمانده  س ی ض 
جلوه    ب   ن امکند یم مهم  سفر   علب  ش  ب  .  از  عودت  از  بعد  خان 

و    فیسازمان دادن به وظا  شهیاند  ، یآموزنده اش به هند برطانو 
را ابتداء    یادیز   اصالخ   ی. او کارهاپروراند را در ش یم   مشاغل دولب  

وع    نظایم  نیچنانچه به القاب و عناو   ،کند یمدر عرصه قشون شر
افغان    محل   یاهنام قبدهد یم   و  از  عامه  خدمات  به  هكذا   لی . 

. کند یم توجه    مانند تبادالت پسب    ن  اصالمو   لیو وسا  هیخطوط نقل
خون    نیا آغاز  تأم  کی  یبرا  حرکات،  دوامدار  و   ی   مرحله  اداره 

 .شودیمشناخته  حکومت، در کشور 
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هللا خان )شاج    ب یحب  ب  از عرص ام  شدن نظام سلطنب    نهیبا نهاد
بار اول پادشاه بدون جنگ و  یبعد از آنکه برا  عب  یالمله( به بعد، 

وارث بالمنازعه پدرش به تخت سلطنت جلوس    ث یخشونت بح
. از آن مرحله کند یم  دا یپ  یاداره مملکت ش و سامان بهب    ،کند یم
م توان  یم  نسو یبا اداره  موثر    افته،ینظم    تمرکز، از  و    عب  یمسئول 

 .حکومت صحبت کرد

آنرا آغاز نظام  توان  یم و    رود یمهللا خان ازينهم فراتر  ناما  ب  ام  عهد 
در سال   (قانون اسایس). نظامنامه اسایس   کرد   فیقانونمند توص

۱۳۰۲  ( نافذ  ی الدیم  ۱۹۲۳ه.ش  ن  گردد یم (  در  د  .  ها  ه آن 
( راجع به فعاليت اركان دولت و رابطه یعاد  ی   قوان )  گر ینظامنامه د

. بعد  شود یم و به منصه اجرا گذاشته    بیاقتدار عامه با مردم، تصو 
د  کیاز   برحسب  شور دگاه یتوقف کوتاه که  آشوب،    ا ی  ش ها، 

د یم انقالب نام   . از سال  شود یم از ش گرفته    یروند قانونمند  ،گب 
). ه  ۱۳۱۰ اسایسیالد یم  ۱۹۳۱ش  "اصولنامه  بعد  به  دولت   ( 

اصولنامه  هیعل و  حقوق    یهاافغانستان"  چهارچوب  آن،    متمم 
مشخص   چهل سال نظام سلطنب    یدستگاه حاکمه را برا  تیفعال

 .سازدیم

خاص  یدار حکومت   اما  سطح   اجتمایع  تی با  در  آن  متحول  و 
ظاهرشاه   ،جهان   عرص  ساله  گردد یم  دار یپد  در  چهل  ثبات   .

تا در تماس با جهان   سازد یمرا فراهم    نهیزم  نیکشور ا  نیگذشته در 
و   حقوق    ان  یتیفرانسه و مرص، ظرف  ه،یترکالخصوص علخارج،  

مربوط   یهاو طرزالعملنهادها  گردد و    تیروز تا روز، تقو   ،یادار 
حاکم  کرد عملبه   و  عامه  شود.    یانگذار یبن   دولب    تیاقتدار 

 یاقتصاد   ،از خدمات اجتمایع  یعیوس های  عرصهچنانچه، اداره به  
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ش یم   و فرهنگ  .ابدیگسب 

قانونمند ساحه  در  محسوس  سال    یتکان  آغاز   ۱۹۶۴از  ببعد 
ا گردد یم عطف  نقطه  انفکاک    نی.  پداری  حکومت تکان    وند ی از 

 
 

 انیآنست. افغانستان وارد جر   یو   هب  و از پس منظر عش   خانوادگ
داخل   گردد یم   کیموکراتید در  و  دولت  درون  در  حکومت  و 
 ایسیس  اتیا حی. گو شود یم و برنامه    صاحب میسر   پارلمان    کینامید

اک   د یمرنگ    دولب  نهادهای  باشب  نویع  گب  منظم   کرد عملاز    و 
 .افتدبراه یم  ایسیس

  ان  یمقطع ارز   نیما دستاورد اداره و حکومت در افغانستان را در   اگر 
ز نهادها  به    م،یکن مراکز  بریم  ی ادیو  دولت  مظاهر  که  میخور از 
توان یم . از جمله  نماید یمآنرا افاده    ات ب   از مم  وجهه خاض  کیهر 

القضات،   قاض    ،عایل  وانیصدر اعظم، د  ،از هيأت )مجلس( وزراء 
ه محکمه، شور  حاکم،   ،مستوق    ر،یجرگه، وز   سنا، ولیس  ،لم   یسب 

بلديه،    ،، وایلهالحكومنائب  ، رئيس   
العموم،  مدیع  اروال،ښقاض 

غ  هیقر   ارنوال،څ و  ملک  غ  هب  دار،  بعص    هب  و    ن یاز   نام گرفت. 
قب  یجا  نیعناو  از  کهنه  شاغایس  لیالقاب  ناظر،   ،کوتوال، 

 .را گرفت  هب  الممالک و غمستوق  

تقس   همچنان حوزه   یادار   ماتیاست  به  مختلف    یهامملکت 
ولسوایل واليت،  بجا  هیقر   ،مانند   نائب   یکه 

 
  حکومب    ،الحكومگ

 التیبکار رفته اند. ناگفته نماند که افغانستان تشک  اعل و حکومب  
ادار عیسو  ر   ی تر  ن  هیمیتنظ   یهااست یبنام  است که   ب   را  شناخته 

 .داشتند یوجهه منطقو 

شدن   ببعد، افغانستان مرحله جهان    ی الدیشصت مهای  سال از  
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را یم  با مظاهر جد  د ی مایپخودش  اداره و حکومت   یدیو   ی دار از 
 شودیم آشنا 

 :یقانونمند تیتقو 

اسایس  به قانون  جد  ۱۹۶۴  سلسله  امر سابقه  ن  و    یتوجه  در 
  ی   اول   مانهی صمهای  تالش   که در ن    شود یم دولت سبب    یقانونمند

عدل  سی رئ وزارت  در  محمدمویس  هیتقنی    فقيد    ق، یشف  رقت، 
 ی از سو  و قضان   عدیلاصالحات سو و  کیاز  گذاریقانونجهش 

 .دهد یب  را تغداری حکومت  افهیق گر،ید

 :گذاریقانون  جهش

اسایس  ی   قوان  هیکل قانون  تدو ۱۹۶۴  متمم  بالفاصله  نافذ    نی،  و 
جزان  گردند یم اجراأت  قانون  آنجمله،  در  دعاو   ،.   یطرزالعمل 

به اصولنامه   یهاو کاسب    ،سازد یم را مشخص    جزان    یهامربوط 
جهش، قانون   نیاز   یو ب  . به پبرد یم  ی   را از ب  حقوق    یت دعاو آاجرا 
  ب   اول محمد داودخان ن  تیجمهور   اندر دور   جزا و مدن    یهانامه
بار به منابع  ی   اول   یکشور برا  ارنواالنڅ. قضات و گردند یم   نیتدو 

نافذه   ی   را با استناد بر قوان   یو دعاو   ند، یآقانون مثبته دست یم 
 .کنندیم کشور حل و فصل 

را در دست   گذاریقانونافغانستان که زمام جهش    هیعدل  وزارت
د یم بحيث   ده یجر   ن یوجود ا  د. ورز یاقدام م  به نشر جريده رسىم   ،گب 

و    سازد یمرا مشخص    و منابع حقوق    ق یدولت مصاد  ارگان رسىم 
ا   یبرا مردم  م   نیعامه  مذکور   گردد یم  ش ی فرصت  منابع  به  که 

  و تاب فقیه چیپر پ یهاراه  از بدون آنکه  ند، یمراجعه نما ماً یمستق
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اطالع که از قانون ن    ببعد اتالق جرم به کیس  خی    تار   نیعبور کنند. از 
 . کند یم دا یپ  باشد معب  

   عدیلاصالحات  -
 :و قضای 

 باتیتعق  تیمرجع با صالح  تی( بحارنوایلڅالعموم )مدیع  اداره
قانون خاض  ،گردد یم   س ی تأس  جریم در چهار چوب  داخل   و  در 

عدل فعال  هیوزارت  قضائردازد پ یم  ت یبه  قوه  آن   هی.  رأس  در  و 
ه تشکعایل  وانی)دمحکمه  سب  با  قضان    التی(  مراتب  سلسله   و 

)قضا جزان    مدن    ،یادار   یمکمل  او  محاکم گردد یم   جاد ی(،  در   .
 کی . قضاء بحيث  شوند یم گماشته    افغانستان، زنان به سمت قاض  

  ب  ی و از انحصار مدارس و مراجع د   شود یمخدمت عامه شناخته  
حقوق در جوار فارغان   (خ  . محصالن فاکولته )پوهنگردد یم خارج  
قضان    اتیعشر   خ  پوهن مشاغل  مسابقه شوند یم  رفتهیپذ  به   .
د یمدر    ىمیتعل  د دو نها  نیا   ی   ب  یتند سبب انسجام   تیکه در نها  گب 

 .گرددیم هردو دستگاه   نصاب دریس یساز  و غب  

 یدولت، اداره وکال   یایاداره قضا   لیاز قب  ،حقوق    گر یدنهادهای  
 .شوندیم و فعال  سی مدافع تأس

 :ی ادار اصالحات  -

 یادار   ی. واحدهاکند یم   یب  افغانستان تغ  و ملک   محل   ماتیتقس 
 که بنام نائب   عیوس

 
منحل  ند،شدیم  اد ی  و حکومت اعل الحكومگ

بنام   ی و هشت واحد متحد الشکل ادار   ستی و در عوض ب  ، شوند یم
و   . و در ساحه خدمات ملک گردد یم  جاد یدر شاش کشور ا  تیوال 

  د ی تجد  کرد یم   میرا تنظ  نیمامور   ر یر که ک  دولت، بر مقرران    نیمامور 
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صورت   د یم نظر  مامور گب  قانون  مودل  براساس  دولت که    ن ی. 
ترک در کشور  جا  نیتدو   هیمعمول  بود،  قانون   یشده  به  را  خود 

. دهد یم  ،گرفتیمکه از مقررات کشور فرانسه الهام   ملک  نیمامور 
 ونیس ی بود که توسط کم  یتر   عیوس  ات یب  از تغ  جزن  اصالحات    نیا

اعتماد  یادار اصالحات   نوراحمد  حکومت  زمان   شنهاد ی پ  یدر 
براد یگرد دولب    ی.  امور  ساخی    خانه  همگون  وزارت  و  در  ها 

خدمات   است یبنام ر   مستقل  استیوابسته به دولت، ر نهادهای  
عظىم  ،ملک  صدارت  چهارچوب  ساخته ی تأس  در  فعال  و  س 

 .شودیم

 :اروایلښو  یرشد امور بلد -

مهای  سال  در  وكال  ،یالدیپنجاه  و    تخت یپا  نواخ  یانتخاب 
( بلديه  رئيس  رونق  اروالښانتخاب  شهر  اداره  به  وکال،  توسط   )

منظم، امور مربوط   یهاهیبا ناح  ی . مجالس شهر دهد یم  یدیجد
مردم و موسسات و   یهات یو ملک  به درج و ثبت احوال شخص

ندیمرا بر عهده  اجتمایعهای فعالیت ر یسا  .گب 

 :و پژوهش علم  عایل التیارتقاي سطح تحص -

 لهی و وس  ی سطح فکر   یپوهنتون کابل بحيث مرجع ارتقا  سی تأس
   سیتدر 

 
 موکرایسیبود که بعد از آغاز دوره د  و پژوهش، قدم بزرگ

ها  خ  از پوهن  یب  پوهنتون )دانشگاه(، تعداد کث  نیبرداشته شد. در 
 ،حقوق    ، مسائل علىم  قیو تحق  سی دانشکده(، به تدر   ا ی)فاکولته  

معتب   یهااز پوهنتون  گ ی. اغلب آنها با  پردازند یم و ادن   یاقتصاد
توأميت، به   یقراردادها  قیو از طر   ،نمایند یم   ر یدا  یهمکار   خارخ  

ابزار علىم   لی. وساورزند اقدام یم  ی   تبادله استادان و محصل و   و 
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فته،ی پ  دریس  نده یبصورت فزا  هب  کتابخانه، البراتوار و غ  ل یاز قب  شر
د یمآنها قرار    ار یدر پوهنتون کابل در اخت با شور   دریس   تیفیو ک  گب 

 . رود یمباال  اد یو شعف ز 

در کنار وزارت   عایل  التیتوسط وزارت تحص  انکشاف علىم   نیا
  پرسنل فب   ه ی. هر دو نهاد در تهشود یم معارف، هم آهنگ ساخته 

 . کنند یم  فا یرا ا  ی نقش سازنده ا ادارات دولب   از یمورد ن یو ادار 

 :انیفکر و ب یمطبوعات و آزاد -

موجود در برابر نشر    ودات یفوق، حصارها و ق  یهامجاهدت  یمواز 
ات خصوض  نهیو زم  شود یمشکسته    ایسیس  د یعقا  انیو ب آزاد    نشر

لقات حها و  افراد، گروپ   ،. در جوار موسسات دولب  گردد یم آماده  
 ب،ی ترت  نیآورند. بد  نشر اخبار و روزنامه را بدست یم  از یامت  ایسیس

و گزارش شور   ، گردد یم داغ    ایسیمباحثه س بغرض   یبيانات وکال 
پخش و    و یاز خالل امواج راد  م،یبصورت مستق  اطالع عامه، حب  

 .شودیم نشر 

 :در اداره  ب  یو ادراک د  کیدئولوژ ی ا یبرخوردها: دوم

که   دهد یمرخ    هان  سقوط سلطنت در افغانستان، سلسله بحران  با 
پ بحران  درون    وند یبخاطر  به  ه شدىممس   یاه ب  زنج  یهاآنها 

موجب    گ یکه حدود    معب    نیبد   ، توانند یم ی  شکلبالذات  و  گب 
د رو گردد یم   گرشی بروز  از   ن یا  یرخدادها  ل،یدل  ی   هم   ی .  دوره، 

رابطه قريب   کیدر    شود یم را    تأسيس جمهوريت اول تا وضع کنون  
 .کرد  برریس کل   کینامید  کیو 

برا  یااول مقدمه  تیجمهور  و    ک یدئولوژ یا  تیحلول حاکم  یبود 
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  ب  یضد د  تیبه نوبه خودش بخاطر ماه  تیحاکم  نی. اسب  ی کمون
ساخت.   ش ی را م  اسالیم  مب   کالیو جهاد و غلبه راد  امیق  نهیآن، زم

 افتهیدولت نظم    کی  جاد یدر امر ا  ب  ید  انیادگرایبن   سپس، ناتوان  
را فراهم ساخت   طالب    و تندگران    خشونت طلب    نهیو مطلوب، زم

 اسالیم  زمی و ترور   ب  ید  مب   از فاش  به نویع  ب  که آنهم بصورت طبع
گرد المللبی   ) منجر  "ترور د ی(  حوادث  اسالیم  زم ی.    ازدهمی"، 

 و هجوم نظایم  حوادث سبب لشکر کیسر   ن یسپتامب  را ببار آورد و ا
 .دیبه افغانستان گرد  امریکا دولت 

ورت به   یصلح بن بر مبنا  هیها، عمل یناهنجار   نیپاسخ با  در  ض 
بوجود آمده است    نظایم   هیعمل  نی شد. از   ی ز یطرح ر   موکرایسید

  متکامل حقوق  های  شیوه و    کیموکراتید نهادهای  بر    کسو یکه از  
مملو از ابهام و تعارضات است، تا آن   گر، ید   یو از سو   افتهیبناء  

وصف اتالق  از  که  خوددار  Hybride حد  و   م ینکرد   یبآن 
ح داد  ف یتأل  نیآنرا در  یهاناهمگون    .میشر

 :اداره و حکومت بر طبق عمليه صلح بن : سوم

حکومت و اداره در چهارچوب دولت، همانگونه که در نظام   گاهیجا
محمدداود خان( گنگ و مبهم مطرح شده   ی اول )جمهور   ی جمهور 

ضاحت ندارد. قانون   ب   ( ناسالیم  ی دوم )جمهور   یبود، در جمهور 
 ی جمهور   افغانستان، مانند قانون اسایس  اسالیم  ی جمهور   اسایس

به ش خلق"    ک یموکراتید  یهات ی"جمهور   وه ی محمدداود خان که 
دانسته،   ی جمهور   استیشده بود، حکومت را ملحق به ر   نیتدو 

جا است.  باهم خلط کرده  را  دونهاد  آنست که   شگفب    یهر  در 
که   بناء شده و نظایم  موکرایس یبا د  نید  ق یکه بر مفکوره تلف  نظایم
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شچشمه گرفته بود، راجع    و وحدت حزن    کیدئولوژ یا  شیاز گرا
پ   کومتح   گاهیبه جا در  اداره  د  کر یو  از خود    مشابیه  د یدولت، 

اول نقش برجسته حزب   ی در جمهور   حایل کهنشان داده اند. در  
افغانستان، تالش    اسالیم  یدر جمهور   ،شد یم سبب ضياع حکومت  

موجب شد که حکومت و   اسب  یدر جهت استقرار نظام پر قدرت ر 
اول که   ی حل گردد. و در جمهور   ی جمهور   استیاداره در وجود ر 

و    ی و یاجرائ  بود، "حکومت ارگان عایل  اسب  یاز نظام ر   آنهم شکل
و وزرا  یجمهور  استیر  ی   از معاون و معاون شکلدولت و مت  یادار 

  ۸۸" )ماده کردیم   فهیوظ  یفایجمهور ا  س ی رئ  یبود که تحت رهب  
  ی   معاون و معاون   جمهور،  س ی (. در نظام مذکور، رئقانون اسایس

. گردید یم   یی   حزب )واحد( تع  یاز جمله اعضا   ی جمهور   استیر 
ماده  ۱۱  فقره) ا ۷۸،  و  نگرفت  شکل  حزب  عمل،  در  اما   نی (. 

 .نشد عمل  ب   ن قانون اسایس بیب  پیش

وزرا،    أتیجمهور در رأس ه  سی افغانستان، رئ  اسالیم  ی جمهور   در 
شکل   ن ی(، و باقانون اسایس  ۷۱)ماده    دهد یم  ل یحکومت را تشک

شخص   کیدولت در وجود    استیو ر   ، یو یحکومت، اقتدار اجرائ
 است یانتخاب ر   ،اسالیم  ی است. اگر در نظام جمهور   افتهیتمرکز  
و موقف    فیتعر   ،گرفتیمصورت    حزن    ستمی سبراساس    یجمهور 

اول   یو موقف حکومت در جمهور  فینظام به تعر  نیحکومت در 
 .کردیم دا یشباهت پ

هر   در  در  احوال،  رئهمه  نظام،  رئ  س ی دو  هم  دولت   سی جمهور 
و در هردو   ، یحکومت و اقتدار ادار   سی و هم رئ  شود یممحسوب  

مسئول مطرح    سی رئ  ایسیس  تینظام،  و باشد ىم نجمهور   ،
 یتنها متوجه وزرا آنهم بصورت انفراد   یو ادار   ایسیس  تیمسئول
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جمهور   س ی رئ لوزرا هم در قبا  ،اسالیم  ی . در نظام جمهور باشد یم
 .جرگه دارند هم در قبال ولیس تیمسئول

ا  مسئول  سی رئ  نکهیبمالحظه  سوال    ایسیس  تیجمهور  ندارد، 
ادار   ایس یس  تیمسئول ن  یو  ز   ب   حکومت  ندارد،    را ی ضاحت 

  مستقل حقوق    تیجمهور موجود   س ی حکومت بدون مشارکت رئ
 اسالیم  یوزرا در جمهور   ایسیس  تی مسئول  حب    ،معب    نیندارد. بد

مواجهه   موانع  رأس    ا،ی. گو گردد یم با  در  شان  اجراآت  از  وزرا 
اما اگر بصفت عضو هيأت وزرا    باشند یم مسئول    یادار   یواحدها
گرفته باشند،    میجمهور و بنام حکومت تصم  س ی رئ  است یتحت ر 
 .تواندىم نشان مطرح شده   تیمسئول

جمهور در   سی که موقف مبهم و دوگانه رئ  نستیما ا  یب  گ  جهینت 
اجرائ نهاد  دو  ر   یو یرأس  و  بعضاً   (یجمهور   استی)حکومت    که 

وظا خلط  بر  داللت  اجران    دولب    فیقاطعانه  با    ،کند یم   و 
ن  پارلمان    موکرایسید را در   ب  یتقن  ی   فراممسأله  . اگر  ستی سازگار 

در   تواند یمجمهور    سی ، رئبر طبق مواد قانون اسایس  م، یب  نظر بگ
ا  حکومت  سلسله   ی   فرام  نیرأس  به  آن  از  بعد  و  صادر کند  را 

 .دینما  حیتوش  را شخصاً  ی   فرام  ی   هم   ی   ع یشور  بیتصو 

ا   ت یبا اهم  ایسیاز لحاظ س  شب  ی که ب  سئوایل   ا ی که آ  نستیاست 
در   از وجود مستقل  اصلا اداره و حکومت که    فیضع  تیموقع

  ب  تأث   امور دولب    انیبر جر   ستند،ی برخوردار ن  اسالیم  ینظام جمهور 
اداره    یهااز ناتوان    درست خواهد بود اگر بخیسر   ا یآ  ؟باشد یمگذار  

در کنا حکومت  فقدان  به  بده  ی جمهور   استیر   ر را   م؟ی نسبت 
متحده   اضالع  در  است که  نظام   یکشور  عب  ی  امریکا مسلم  که 
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در آنجا    را ی، ز باشد ىم ن سئوال مطرح    نیدر آن رشد کرده، ا   اسب  یر 
مدن   اجتمایع  جامعه  امور  خال  بر  و  دارد  را    ینظارت  حکومت 

سنب  سازد یممرتفع   بصورت  افغانستان که  در    عب  ی  حکومت  . 
 یوزرا از اقتدار عامه نما  أت یصدراعظم در رأس ه

 
کنار   ه، کردیم  ندگ

 یه رفی   حکومت ب
 

 ت یحاکم یفایشدن وزرا در ا  تیاهمو ن    کبارگ
ا  تزلزیل اسایس  جاد یرا  قانون  در  است.   اسالیم  یجمهور   کرده 

اجرا    ی ادار   یواحدها  نیآمر   ثیخودرا بح  فیافغانستان، وزرا وظا
 مانیپ  کیآنها در    ایسیتعهد س  و (  اسایس  انونق  ۷۷)ماده    نمایند یم

 ، ایسیلهذا، زعامت س  جمهور گره نخورده است و   سی با رئ  جمیع
اداره در موضع محکم و مستقل برابر شور   حکومت و    مل   ی در 

 استیر   ی   در ب   ی و ینهاد اجرائ  کینبود    گر، یقرار ندارند. بعبارت د 
مردم پاسخ دهد و هم با پارلمان   یو وزرا که هم به ندا  ی جمهور 

باشد، وس  ی ( همکار ی)شور  از   عمویم  ایس یتوازن س  لهیداشته  را 
وع  .سازدىم ن ا یمه ک یموکراتید تیلحاظ مشر

س  نصورتیدر    وه یمالحظه از شن    یو ب  پ  ا یکه آ  می جا دارد از خود بب 
مردم به   یاعتمادکه ن    ستی ن  امریکا اضالع متحده  داری  حکومت 

و   است  شده  سبب  را  دولت  و   فیوظا  قیتلف  نکهیا  ا یدستگاه 
تقن  هیاجرائنهادهای    ی   بها  صالحیت مطلوب   هینی و  بصورت 

آ است؟  نگرفته  د   ا یصورت  عرف  سلسله  به  نبود که   نهی ر یبهب  
د شکل  حکومب    یگر یافغانستان  نظام  شامل   از  شده  مسخ 

پارلمان    اسب  یر های  نظام مشخصات   کشور   ایسیدر ساختار س  و 
م   ؛شد یم   ادهیپ در  و  اند که   انیئامریکا آنها    انیکارشناسان  معتقد 

 ی از منافع خودش، ساختارها  تیدر تالش حما  د یاضالع متحده نبا
مانند افغانستان را در عرصه   یکشور بحران زده ا  طیاناساز با شر 
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 .کند  جاد یا ایسیس

افغانستان   یجمهور   نظر بر قانون اسایس   د یاست، تجد  ی   اگر چن
حکومت را از   . در عراق قانون اسایسگردد یم   تلف    ر یامر ناگز   کی

دولت   سی )مجلس واحد( رئ  یکه شور   قسىمبجدا ساخته،    دولت
تع م  س ی و سپس رئ  ، کند یم   ی   را  از  را   تی اکبر   انیدولت حکومت 

. البته وضع در عراق بهب  از سازد یم مجلس عهده دار اداره کشور  
ن اسایسستیافغانستان  قانون  اما  قانون   .  از  بعد  آن کشور  در 

افغانستان    اسایس ا  نیتدو در  بر  باور  عراق   نستیشد.  در  که 
عمویم س  خواست  مشارکت  به  طر   ایسیراجع   ندگانینما  قیاز 

 .شده است ی   بهب  تأم  انتخان  

. ستی ن  ی امر ساده ا  ب   خالص ن  نظام پارلمان    نهینماند که گز   ناگفته
 افته،ینضج    واجد نظام پارلمان  کشورهای  در    شده که حب    دهید

ر   لیتما نظام  حقگردد یم  دار ی پد  اسب  یبطرف  در  غموض   قت،ی. 
را    چهارچوب و فورمول مشخص   اصلا است که    یتا حدمسأله  

باب مباحثات در قسمت   ما کرد. ا  هیبصورت مجرد توصتوان  ىم ن
را در بخش مربوط به مسأله  نیهمواره باز است و ما ا ینظام ساز 

تر از ش   ق یعم  ىمو بحث تعديل نظام ک  قانون اسایس  ینحوه اجرا
 .میب  گیم
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 عت یه بی   قانون و ش  همواج 

 (قانون اسایس  ۱۳۰و   ۳، ۲مواد )

  ن ید»  : گوید یمافغانستان    اسالیم  یجمهور   دوم قانون اسایس  ماده
 .«مقدس اسالم است نیافغانستان، د اسالیم یدولت جمهور 

ا  هدف اسایس  نیاز درج  قانون  ا  ،مطلب در صدر  نکته   نیتذکر 
اند که در   هان  ده یپد  یدولت و نظام جمهور   ن،ید  ا،یاست که گو 

عرضه   در لباس اسالیم   یجمهور   افغانستان باهم مزج اند، و وقب  
بذات مسأله    نیداند. ا   و دولت را مردود یم   نید   ی   انفکاک ب   ،شود یم

  م ب   کالیراد  ب  آنست که تحت تأث   در . مشکل  ستی خود شگفت آور ن
د  ، ب  اخهای  سال در    ب  ید معب    نیاختالط  دولت  و    افرایط   و 
را بسته   طلب  اصالح    تحول و   ،یب  کسب کرده و باب تغ  ک یدئولوژ یا

 .است

 ی قابل تذکر است که دولت بحيث ساختار و نهاد کشور   همچنان
باور   ،ی. باور اعتقادتواند ىم نداشته    مشخص   یاز خود باور اعتقاد

 دهی حقوق بشر گنجان  جهان    هیصفت در اعالم  ی   است و بهم  یفرد
)  شده است. در نظامنامه اسایس   ی   اول  عب  ی،  (۱۹۲۳افغانستان 

شد، اسالم    نیقرن قبل تدو   کیمدون کشور ما که    قانون اسایس
ا   نید   بود یمبجا    ، کنون    طیمردم افغانستان شناخته شده بود. در شر

افغانستان  شد  یماگر گفته    نی ا  را یکشور مسلمان است، ز   کیکه 
از   کهی ئ  نهاد جهان    عب  ی  ،کنفرانس اسالیم  یب  گبا موضع   ف،یتوص

 یاسالم و منافع مسلمانان نما
 

 . مطابقت دارد  ،کند یم  ندگ

یع  اگر به وضع حقوق    ،از طرق   شود، بخاطر   ستهینظام نگر   ۔ شر
د  یهاقرائت از  وصف  ضفًا    دولت  کی   ن،یمتفاوت  داشی    با 
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ن  مشکالت حقوق    اسالیم را حل  زاده  کند ىم خود  همه  مذاهب   .
اند و منابع فقیه  و دبستان    یتفکر فرد  عت یدر شر   علما و فقها 

ا  نه  دارند  را  ارشاد  قانو   نکهیحکم  در   ننفس  تالش  و  جهد  اند. 
امر متحول است   کی  لیو تأو   ب  و تکامل منابع از راه تفس   حیتوض

و    حقوق    یهاطرزالعمل   قیمردم توأم باشد و از طر که اگر با اراده  
به رشد    ت،یگردد، در نها  ها عملی و شور   دولب  نهادهای  توسط  

 .انجامد یم گذاریقانونروند  

)  نجاستیا ماده  بحث  اسایس۱۳۰که  قانون   اسالیم  یجمهور   ( 
ماده با اشاره به رجحان   ن یا  ر یز   ،کند یم   تیافغانستان کسب اهم
یع  -  به نظام حقوق    قانون و رجوع ضمب   ا  ،شر   طی راه توسل به شر

یم بخاطر  است.  را کشوده  قانونمند  قانون   میده  دولت  از  که 
در افغانستان اعالم    ونکه اصل قدامت قان  نسو یبد   ۱۹۶۴  اسایس

کردند. اگر   یو ب  پ  گذاریقانون   وهیش   نیاز   ،اسایس  ی   شد، همه قوان 
های سال   و افرایط   مکتب    یاسفناک کشور و برخورد ها  یهابحران

ا   ،ب  اخ روند  کردىم ن  جاد یمانع   ، يقی   به  امروز  افغانستان  ند، 
 هللا امان  ب  طلبانه اماصالح    و حرکت  رساند، را به آخر یم  یقانونمند
ن  د یخان فق افغانستان کشور شد یممنجر    گ یبه فرجام  امروز   ی. 

یع  - نظام حقوق   یکه در آن نظام دولت قانونمند جا  بود یم را    شر
 دهی د  یمردم صدمه ا  ب  یبدون آنکه اعتقاد راسخ د   ، بود یم گرفته  

 .باشد

بد  متأسفانه با آنکه رو ستی ن  نگونه یامروز وضع  دوره    یهاکرد ی. 
اسایس  یهابیب  پیشو    انتقایل باز   یقانونمند  ب  مس   ،قانون  را 

 . موانع وجود دارد  یگذاشته اند، از لحاظ می   و محتو 
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برخوردار است الملل  بی   جامعه    ت یافغانستان از يكطرف از حما
بار   ر یز   گر ید  یو از سو   رفته،یرا پذ  جهان    یهاثاقیو حقوق بشر و م

ق  ب  ی د  مب   کالیراد قانون کند یمعمل    یجهاد   وداتی و  ماده سوم   .
ادف قوان  سهی در مقا  اسالیم  یجمهور   اسایس  اسایس  ی   با احکام مب 

کرده که در افغانستان   د ی. ماده مذبور ق ارد ند  گذشته، شکل تکامل 
مقدس اسالم    نیمخالف معتقدات و احکام د   تواند ىم ن  قانون    چیه

در   قوان   حایل که باشد.  ادف  مب  از  ضفًا    گذشته  اسایس  ی   مواد 
  د ی جد  حصارجون    نی. اند دادیماسالم" تذکر    ی   مب  نی"اساسات د

در سمت   فغانستانا  ندهیآورد که پارلمان آ  امکان را بوجود یم  نیا
 .دستگاه حسبه مبدل گردد کی سانسور گر قانون و دولت به  

پ  یعیطب که  انکشاق    نیا  منف    یهاامدیاست  امور  در    روش 
که در   که تعهدان    رود یمآن    میگذار خواهد بود، و ب  ب  افغانستان تأث

ورت اعمار   کنفرانس لندن به گردن گرفته شد و بخیسر  از آنها بر ض 
 .نگردد  عمل ده،یدولت قانونمند بناء گرد  کی

و نوظهور   ده یچیجوابگو، پ  یفکر   یهاکه مؤلفه  نستیا  تیواقع
اجتمایع مراودات  مارا جها  ادرایکهای  زمینه که    ی امروز   در  ن 

گذشته قابل   ب  ید   -  سنب    یدگرگون ساخته، در محدوده ساختارها
وقاباشند ىم ن  یب  گبهره  سالم  درک  پا  عی.  تر ع یوس  یز یر   هیبه 
مراکز   ، دسته جمیع  لی. وسا دارد   یمنداز ین   جامعه مدن    التیتشک
   یهاانجمن   د،یجد  ف  یتحق

 
خ  فرهنگ مجموع کل   هیب  و  در   هیو 

عمویم  ساختارهان   مصالح  قرار    که  خود  مأمول   نی ا   ،دهند یم را 
نگر   یتوانمند باز  با  دارند که  همکار   یرا  دور   ی و  شان  متداوم 

ده و واقع  ع، ی    از مفاهمه ش   یدیجد مردم و    انیدر م  انه یگرا  گسب 
 یفراخب    ب  و تعب  . منکر و معروف هم امروز معب  ند یدولت را بگشا
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قالب  ار یاخت در  و  است  تشخ  ینو   یهاکرده  . باشد یم  صیقابل 
شوند    فیو مقررات تعر   ی   اگر منکر و معروف در لفافه قوان   مزيداً 

 اتممکن است منکر   ا یگذارند. آ   یم  یبهب    ب  از لحاظ افاده و نفوذ تأث
امر  اصلا دانست؟  یجامعه امروز   رش ی قرن قبل را مورد پذ نیچند

حکم و قدغن کردن را ندارند. مراد از   روز معب    یفقها  د یاز د   و نیه 
  و حذر جون    هیتوص  است و مراد از نیه  یو راه بلد  تیامر هدا

اباشد یم درک   کیداگوژ یپ  معب    نستی.  بدون  که  مقوله 
 .دهدیم دست  از خودرا  تیزمان معقولهای واقعیت

بااستدالل  تیقاطع  لهذا، ارجح  یجا  د ی ها  به  و ت یخودرا   ها 
جهان    جهان کنون    ایسیسهای  مصلحت  از  افغانستان    بسپارد. 

 کار ی نو است که نگذارند پ  یها. بر نسلماند نىم  یشدن امور مب  
تند نفیس  ایسیس اعتقادات   انهی توهم پسند و تعصب گرا  ،از راه 

 ها و غرضد با هجوم کدورتی نبا  ب  ید   بهیشان    یغلبه کند و فضا
 .گردد  ه ب  ت ایسیس یها
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 قوا  کی اصل تفک
 (و مواد مابعد قانون اسایس ۱۱۶)ماده 

 اسالیم  یجمهور   ( قانون اسایس۱۱۶باب ماده )  نیسخن در   محور 
ا قوه قضائ  نیافغانستان است.  از  ابتداء  و    دهد یم تذکر    هیماده، 

ا افغانستان   اسالیم  یقوه را رکن مستقل دولت جمهور   نیسپس 
هقوه    نی. در رأس اکند یم قلمداد    نی ب  یقرار دارد که عالمحکمه  سب 

است و هم اداره محاکم و قضات   ضان  مرجع ق  ن ی( و جامع تر )نهان  
 .کشور را در دست دارد

بر    نیاز  تأئآید  یمتذکارات  از  منظور  قضائ  د یکه  قوه   ه،ی استقالل 
ا   صیتشخ د  نیرابطه  رکن  دو  با   استیر   عب  یدولت    گر یقوه 

 .باشدیم  ی و مجالس شور  یجمهور 

 مطلب که توافقات بن احكام قانون اسایس  ن یدر نظر داشت ا  با 
و نحوه کار   التیبر تشک د یجد  را تا زمان نفاذ قانون اسایس  ۱۹۶۴

دانست،   نافذ  ه قضاء  انتقایلمحکمه  سب  دوره  بر   فشیوظا  در  را 
اسایس قانون  همان  ا  طبق  داد.   گانهیکه    دهد یمنشان    نیادامه 

پا برجا    یاز لحاظ شکل و ساختار   در ن    ن    یهابحران  که یط  ینهاد
ه  ی   ماند هم  ت. اس محکمه سب 

ه از وجود    ،دوره انتقایل  سی نماند که رئ  ناگفته و باالخص محکمه  سب 
 ایسیآن، در جهت توفيق عمليه صلح استفاده س  سی از حضور رئ

عمده دور   یهااز ستون  گ ی"  یشنوار   -  یمثمر نمود، و جفت "کرز 
ه محکمه، هرچند گاه  س ی . با آنهم، رئداد یم   لیرا تشکگذار     ، سب 

. مسلم کرد یم   ب  یابراز نارضا  اداره انتقایل  ایسیس  کرد عملمقابل    در 
دوره    تیها، با آنکه حماستیو جهاد  ونیاز مذهب  است که بعص  
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 .نداشتند  دوره اعتقاد قلب   ن یرا باخود داشتند، با انتقایل

تفک  نهمه،یا  با  اسایس  کیاصل  قانون  از  وطه   قوا  مشر سلطنت 
اصل، قوه    نیات.  ( به بعد ش زبانها افتاده است. بر اساس۱۹۶۴)

سه گانه دولت توانسته اند بحيث   ی و قوا  افتیاستقالل    هیقضائ
ارکان مستقل دولت عمل کنند، و پادشاه در مقام داور بر مصالح 

  ۹۸  مادهبراساس  ل،  او   یکشور نظارت داشته باشد. در جمهور   کل
اسایس قضائ  ، قانون  بخاطر   ه یقوه  اما  شد،  شناخته  دولت  رکن 

حزن    شخص  تی خاص حد    ز یتجو   نیا   ،ایسیس  تیحاکم  و  در 
ه  س ی رئ، جمهور   سی ماند. رئ ( باق  ی)نظر  ی تئور    ی   را تع محکمه سب 

 .گرفته شود  گر ی کدام مرجع د  د ی بدون آنکه تائ  ،کرد یم

اسایس قانون  چند  اسالیم  یجمهور   در  مظاهر  از   ی افغانستان 
قضائ قوه  ا  ، خورد یم   بنظر   ه یاستقالل  بودجه  به    ن یچنانچه  قوه 

ه مشوره حکومت از طرف   آن   قیو تطب   ،گردد یم  بی ترتمحکمه  سب 
اعضا  ی   هم های  صالحیت از    ب   ن همچنان  است.   ینهاد 

ه عزل شده   انش  فیتا ختم دوره خدمت از وظا  اصولا محکمه  سب 
از   اتیمدت ح  هیبق  یو بعد از ختم دوره خدمت، براتوانند  ىم ن

مایل مستف  حقوق  خدمت  مستثب  باشند یم  د یدوره  باالخره،  از   . 
پمسأله   به  قضات که  ه   شنهاد ی تقرر  رئمحکمه  سب  طرف    س ی از 

منظور   ترف  ،گردد یم جمهور  و  از   ع،یتبدل  آنها  تقاعد  و  مواخذه 
ه   تیصالح هاست.  محکمه  سب    ل ی تشک  در درون خود محکمه  سب 

و کارکنان   نیکه به مامور   هیاداره قوه قضائ  عمویم  تیدارد بنام آمر 
 یرس ه یقوه قضائ یادار 

 
 .کندیم دگ

وجود    اسالیم  ی جمهور   در قانون اسایس  یگر ی عوض، موارد د  در 
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 اولا .  کند یم   ه یبر نقض استقالل قوه قضائ  ح ی    دارد که داللت ض 
ه  یاعضا رئمحکمه  سب  طرف  تائ  سی از  و  جرگه   ولیس   د یجمهور 

اشوند یم   ی   تع تفک  هیرو   ن ی.  اصل  تنها  دار   کینه  خدشه  را  قوا 
خاص  سازد یم قضائ  ایسیس  تی بلکه  برجسته   ولتد  هیرکن  را 
ه (. هكذا بودجه ۱۱۷)ماده  سازد یم جه بحيث جزء بود محکمه سب 

حکومت توسط  شور   دولت،  باالخره،  گردد یم ارائه    مل  یبه   .
ه   یتثبيت اتهام اعضا  فه ی وظ  یاز اجرا  نایسر   میبه جرامحکمه  سب 

صالح صورن  باشد یم جرگه    ولیس   تیاز  در  توسط    .  اتهام  که 
اعضا كل  عضو   د یتائجرگه    ولیس  یدوثلت  محاکمه  گردد، 

ه  .گرددیم  ر یمحکمه خاص به حکم قانون دا کیدر  محکمه سب 

ه ها،  ت یمحدود  نیبا وجود ا از   برریس  فهیاست که وظمحکمه  سب 
قوان  ب   ،ی   مطابقت  می   معاهدات  و  با  الملل  بی     یهاثاق یالدول 
اسایس  انجام    قانون  ه .  دهد یم را  ن   ی   قوان  ب  تفس محکمه  سب    ب   را 

 .بعهده دارد

  گردد یم   ایسیتناقضات تا چه حد سبب برهم خوردن موازنه س  نیا
تعادل  مسأله  در    یمتعارف امروز های  رویهو تا چه اندازه با اصول و  

موافق    کیموکراتی دکشورهای  سه گانه و استقالل قضاء در    یقوا
در  ز   باره   نیاست،  توض  گفتب    ی ادیمطالب  به  و    شب  ی ب  حیاست 
ورت د   .شودیم  دهیض 

اول انکشافات  تفک  هیباستناد  نظر جان   کیاصل  برطبق  قوا، چه 
ف م  یس ی انگل  لسوفی لوک،  هفدهم  قرن  د   ، یالدیدر  از  چه    د یو 
ورت    سازمانده  اصلهای  پایه بعد از آن،    و یمونتسک دولت، بر ض 

 
  ی جمهور   استیرجوع شود به بحث مزج حکومت با ر 
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بناء   نيهی و تقن  هیاجرائهای  قدرت   ی   ب  یدرست همکار   نهیزم  جاد یا
بحث کرده است،   هیقوه قضائ  ز ا  و ینهاده شده است. اگر مونتسک

  ی   سالط  د یدر برابر اقتدار بالق  هان  ت یمنظورش آن بوده تا محدود 
ا  وضع گردد.  پادشاهان  هدق    نیو  اسایس  همان  قانون   بود که 

وط  ۱۹۶۴ بر آورده ساخت،   تیدر افغانستان در جهت تحكيم مشر
 .و بر وزن ارکان دولت افزود

نظر   اسایس  شهیاند  و  در   گردد یم لوک مشاهده    اتیکه در  و هم 
اند  جهان    هیاعالم استقالل    یآزاد  شهیحقوق بشر درج است،  و 

 یرس  قضاست به معب  
 

. بهم   یو داور   دگ علت است که در   ی   بهب 
 مواصفات قاض    ف  یدر جهت بهبود ک  یتوجه جد  غرن  کشورهای  

که از دستگاه    هان    ور . کش شود یماو مبذول داشته    یو سالمت داور 
اند، همواره سیع   قضان   اعتبار برخوردار  های زمینه اند    ده یورز   با 

 یو ماد  قضات فراهم سازند و به تعلقات شخص یموثر کار را برا
که اگر   دانستند قضاء یم  یآنها مجال تبارز ندهند. طرفداران آزاد

تأم  نیا نتا  ی   مأمول   ور آنرا شهروندان صادق کش   منف    جینگردد، 
بهمگردند یممتقبل   در کشور   ی   .  است که  اضالع    یعلت  مانند 
مردم گز   امریکا متحده   انتخاب  راه  از  در   ، شوند یم   دهیقضات  و 

برخوردار   گ یمدافع برجسته که از اعتبار و شهرت ن  یانگلستان وکال
قدردان   و  پاداش  بعنوان  قاض    باشند،  ملکه   به صفت  از طرف 

 .گردندیم  یی   تع

اسایس  قانون  افغانستان که  نظام   اسالیم  یجمهور   در  از  الهام  با 
ه کرده، به    یگذار   هینظام مسخ شده را پا  ک ی  ، اسب  یر  محکمه سب 
فدرال   داده است که به محکمه عایلهای صالحیت( محکمه عایل)

 ، ایسیباعث، مالحظات س  نیاست. از   دهیگر   ضیاضالع متحده تفو 
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ام به    هیقضات بر پا  یفرد  تاند ولو قضاو   لیخواه مخواه، دخ احب 
اسایس  تع د ب  صورت گ  قانون  ه   ی اعضا  ی   .  طرف  محکمه  سب  از 

بودن ساختار   ایسیس   لیجرگه خود دل  ولیس د یجمهور با تأئ سی رئ
 د یاست. همچنان است رس  قضان  

 
 یاعضا  یفو یوظ  م یبه جرا  گ

ه  .جرگه شناخته شده است ولیس ت یکه از صالحمحکمه  سب 

 ی " بودن نظام جمهور دیب  ی"ه  ا یمغشوش بودن    ،صفحات قبل  در 
توض  اسالیم نگاه  دو  تذکر    ح یاز  او  اسالیم  افتیشد.   که وصف 

شد که   حی    و سپس تشر   باشد یمدر تضاد    ی جمهور   دهیدولت با پد
پارلمان   ر   مشخصات  ن  اسب  یو  سازگار  باهم  حال  ستند ی نظام   .

تضادها  مین یب یم و  ی   ب  ب   ن  یگر ید  درون    یکه  دولت  ارکان   
 .آنها وجود داردهای صالحیت
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 از مردم   ندگ  ی نما و  مجالس شوري، اداره محیل
 (قانون اسایس ۱۴۲تا   ۱۳۶و  ۱۰۹تا  ۸۱مواد )

های نظام در    ندگانیبنام سنا در کنار مجلس نما  مجلیس  ت یموجود 
پادشاه  خاصتاً اروپا،    پارلمان   نظام  بمالحظه   در  انگلستان، 

. بعد از باشد یم مختص به زمان خودش قابل فهم    ایس یتحوالت س
وط  رشد کرد و نظام سلطنب    یآنکه قشر بورژواز   ی رو   تیبه مشر

 ان یاع  ندگانیقشر )عوام( نما  نیا  ندگانیبود در کنار نما   یعیآورد، طب
طر   ب   ن از  مستقل  قیبتوانند  حاکم  مجلس  سهم   ایسیس  تیدر 

در   بود که نظام سلطنب    ب  ی کردن سنا تأم  ر یدا  ا یداشته باشند. گو 
 .حفظ نمود یبورژواز  د ی جد ازاتیبدل امت

 یعدم تمرکز  ستمی دولت و س شکل فدرایل ، یجمهور های نظامدر 
متشکل از   ندگان،یتا در کنار مجلس نما  کرد یم   جابی اداره ا  و محل 

واحدها  ی   منتخب منطقو   محل  یمردم،  د  یو  مجلس    ی گر یدر 
آ بد  ند، یگردهم  بی   حاکم  نهیزم   ب،ی ترت  ن یو  در سطح   ت یتوازن 

محل  مل سطح  در  اداره  متحده    و  اضالع  شود.   ،امریکا فراهم 
 یکه نماکشورهای    گر یفرانسه و د

 
نفوس را با    هیبر پا  میمستق  ندگ

 ینما
 

نموده    ی و ب  پ  ه یرو   نیمزج کرده اند از   محل واحدهای  از    ندگ
 .اند

 لهی سنا وس  ،سلطنب  های  نظام افغانستان، در آغاز، مانند اغلب    در 
امت واقعد یگرد  تلف    سلطنب    ازاتیحفظ  قوان   نستیا  تی.    ی   که 

بوجود آمدند. بر    سلطنب  های  نظامکشور ما در چهارچوب    اسایس
انو جرگه )سنا(  یاعضا، (۴۵)ماده  ۱۹۶۴ نون اسایسطبق قا مشر
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گرچه   ند،شدیم تعی   و انتخاب    تی وال   یپادشاه و جرگه ها  از طرف
 .نشد  ادهیدر عمل پها جرگه  نیا

از آن مردم شناخته شد، و دهقانان،   تیاول که حاکم  تیجمهور   در 
ساخته شدند،    میو جوانان )ماده دوم( در آن سه  نیکارگران و منور 

پارلمان   سنت  صورت   ا ی(  ی)شور   با  مقاطعه  مجلسه  در  نظام 
مجلس اکتفا نمود و مانند    کیاول به وجود    یگرفت. نظام جمهور 

افغانس   کیموکراتید   تیجمهور  بر   را   ایسیاقتدار س  یبنا  تانخلق 
 .حزب قرار داد ک یمجلس و بر  کی

  ده،یرونما گرد   نسو یدر افغانستان که از سه دهه بد  ایسیس  تحوالت
را   ایسیس  یساختارها بد   کاملا   کشور  است.  ساخته   نی دگرگون 

کننده اراده مردم    لیبحيث ساختار تمث  زم یملحوظ سئوال پارلمانتار 
ا ورت به ارز  ط یدر چهارچوب شر  .مجدد دارد ان  یتازه ض 

متعلق    کیستوکراتیقشر ار   ی   ذکر است که از اعضا و منسوب  قابل
اعتنان    به خاندان سلطنب   قابل  پادشاه    تعداد  نمانده است.  بجا 

صلح موترانه سهم گرفت، با کسب   هیسابق افغانستان که در عمل
  . رفتیپذرا در افغانستان    اسالیم  یملت، حلول جمهور   یلقب بابا

 و مداخالت خارخ    داخل   یهاجنگتداوم جهاد،    گر،ی از طرف د
 یو اقوام باز   ا یش ی شان مل  ،که فرماندهان نظایم  یدیو نقش جد

 قویم  ی را دگرگون ساخت. فرماندهان، روسا  کردند، قيافه اجتمایع
مذهب   ان  رهب  مدن    یجا  و  جامعه  در  نفوذ    سنب    صاحبان 

محل حکام  و  ملک  و  ارباب  چون  اشغال کردند.   افغانستان  را 

 
   تأثر و اندوه کافه مردم  یدر فضا یهجر   1386اول اسد  خی    ملت بتار  یبابا

 افغانستان در گذشت. 
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جد  نید  شدن  ایسیس منازعات  ا  نیا  که   یدیو  کرد    جاد یروند 
شور  شور   یهای مداخله  و  وال   ی شهر   یهایعلما  م   ب  یو  مب  را 

 ساخت. 

 و مواد مابعد قانون اسایس  ۸۱ماده    پارلمان،  نقش   یایامروز با اح
را   خواهند یمافغانستان،    اسالیم  یجمهور  رفته  دست  از  توازن 

اداره    یواحدها  ،ب  یوال   یهای قانون، شور   ن یدوباره زنده سازند. در 
  مشورن  ضفًا  ها  ی شور  ن یا تیشناخته شده اند. اما صالح محل

ا اشاره  و  محل  یاست  اقتدار  نشده    به  هر استآنها  از .  اس 
اداره محل نزد بعص    ،فدرایل  یهاخواست  انکشاف  تا    ها جلو  را 

و یحال در افغانستان گرفته است. از  وجود مجلس دوم که حاصل   ب 
 ینما

 
 .ندارد یقو  یساختار  هیباشد، پا محل  ندگ

ا   ی   چن  در  ر الخصوص  عل   ،یطیشر نظام  در    اسب  یکه  مسخ شده 
آ  است،  حاکم  خایل  زم یپارلمانتار   ندهیدولت  افغانستان  دو   در  از 

تقو تواند ىم نبوده    هیفرض محل   ت ی:  ساختار   ر یز   ث یبح  اداره 
منطقوى افغانستان در آن منعکس   تیسنا که واقع ا یمجلس دوم  

مجلس واحد، با    هیبر پا  موکرایسی حذف سنا و اعمار د  ا یگردد و  
محل در  و مشارکت اهایل اداره محل تیآنکه مسلم است که تقو 

 .تاس د یقابل تائ شب  ی اداره ب

 
    صادر شده و   محل  یهامستقل ارگان  استی بر تأسيس ر   ر یدا   ا ب  که اخ   فرمان

اعالم شده،   ها و ولسوایل  اتی الزم در امور وال   التیهدفش فراهم آوردن تسه
 اد ی ز   نبارهیآن در   ی. گرچه محتواکند نىم  جاد یدر طرز اداره محل ا  یساختار   یب  تغ

است و    یشور   یهاتی ح دولت از صال   یساختار   اتیب  اساسًا تغ  ست،یروشن ن
 . است افتهیاختصاص  یو ادار  یانتظام بهب  امور بودجو فرمان مذبور به 
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  یضد بش   می ارتکاب جرا
 (قانون اسایس ۱۱۸و  ۸۵، ۷۲مواد )

و   ایس یاز حقوق س یدر اغلب موارد که برخوردار  قانون اسایس در 
ا  ثیمنح  یشهروند از   ، شود یم مطرح    دولب    فیاحراز وظا  طیشر

  د یق   نیاز   هان  . مثال شود یم حرف زده    یضد بشر   م یعدم ارتکاب جرا
( در مورد وزراء در ماده هشتاد و  ۴فقره )،  را در ماده هفتاد و دوم

مورد  ۲فقره)،  پنجم در  ماده    مل   ی شور   یاعضا(  در  و    کصد یو 
ه  ی( در مورد اعضا۵هژدهم، فقره )  .کنیمیم مشاهده محکمه سب 

 گذاریقانون در روند    یضد بشر   می که تذکر جرا   نستیسلم ام  قدر 
"حرمان  د یبه قضفًا  تازه است و در گذشتهمسأله  کیافغانستان 

است که در  از توجیه  نایسر  ه یرو  نی. ا شد یم " اكتفا از حقوق مدن  
حقوق بشر مبذول داشته شده و با بحران مسأله  به    ب  اخهای  سال

و   رانیدر ا  ،قان  یافر کشورهای در   ق، ساب هیوگوسالو یدر   ب  اخ یها
دیم ارتباط  هب  غ  .گب 

حقوق بشر وجود    دهیاز پد  متفاون    یهاب  در آنست که تعب  مشکل
  مراجع عدیل  ا ینظارت  های  کمیسیونبرداشت    ستی دارد، و روشن ن

 ف  ی)محاکم( در افغانستان از حقوق بشر تا چه حد با تعر   و قضان  
 نی در الملل  بی     اختصاض  یها  دادگاه  ا ی  جهان    یهاهیکه از اعالم
 .باشدیم بق منط ، شود یم مورد داده 

 ی مواصفات وزرا و اعضا  موقع برریس  مل  یشور   فتب  انتظار م  و 
ه شد، بحث   دهیکه د   یرا ارائه دهد. اما طور   مالحظان  محکمه  سب 

 ءا ابراز گردد و بنا   نرفت که نظر روشب    شی پ جرگه بشکل  ولیس  در 
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جرا بشر   م یمفهوم  ن  یضد  توض  از یکماکان  مصاد   ح یبه  ارائه    ق یو 
 .دارد

 :شودیم  دهیارتباط قابل تذکر د نیمالحظه در  دو 

از "جرا .1 تأ  " تخیطیضد بشر   م یاگر منظور    نان  یماز حقوق و 
در آنصورت   ده، یحقوق بشر ذکر گرد   جهان    هیباشد که در اعالم

اسایس قانون  دوم  فصل  به  اسایس   رجوع  "حقوق  آن  در  و    که 
ح    بیوجا شر عرضه    لیمسا  د یکل  افته،یاتباع"  بخش  دارد یم را   .

د یمرا در بر  حقوق مطالب    نیعمده ا اشخاص را در  انتیص ه ک  گب 
رعا  کند یم   ی   تضم   اجتمایع  اتیح قابل  ضوابط  با  در   تیوهم 

جزان   محاكمه  در باشند یمموافق    اصول  اند،    ن ی.  شامل  جمله 
 .دولت  فیو تکالها  آزادی ها،    تی مصئون  ،و اجتمایع  ایسیحقوق س

، یط  .2 تعرض به حقوق   جهیدر نت   ، ب  اخهای  سال   اما حقوق بشر
کسب کرده    یدیجد  اتب  و تعب  میمفاه  ، و مذهب    قویم   یها  تیاقل

تخیط  بر  بحث  امروزه     یها  است. 
 

انواع    نسل کیسر   ،جنگ و 
تصفيه  ضاتیتبع سطح   افتهیتمرکز    ینژاد   یهاو  در  است. 

 یها رس  تخیط  نیکه با الملل  بی   محاكمات  
 

انکشافات   ،شود یم   دگ
از حقوق   در مجموع بحيث تخیط   د یدارد. اما آنچه با   انیجر   یعیوس
و    یبشر  کردارها  شود،  در   ستی هائکردعملمحسوب  که 

داخلهای  عرصه جنگ  )بشمول  و ،  (جنگ  انقالب  جهاد، 
در گوشه و کنار   درن    ن    یها  در خالل بحران  مل  یهامقاومت

 .دهدیم جهان رخ 

چند دهد گذشته  قرار دارد و یطرویدادها  نیدر نفس ا افغانستان
 مستقل  ونیس ی کم  بوده که طرف توجه ی ادیز  یها  شاهد تخیط
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مجامع   و  بشر  حقوق  بر  در الملل  بی   نظارت  است.  قرار گرفته 
ما  خودکیسر   ربودن،  کشور  شکنجه ها،  ستها،  زن  ها،  ی ب   ها، 

بوده اند. با آنهم    اد یز   یگر ید  یها  یرانگر یو و   دسته جمیع  یهاقتل
و    ،عمل   یب  گی شده، بخاطر عدم پ  هیته  مفصل  ی با آنکه راپورها

ت تخیط  خاصتاً   .ستی در دست ن  نبارهیدر   ق روشب  ی ها، مصاد  کبر

 .باشدیم اددهان  یقابل مخترصًا  ارتباط دو مالحظه نیبا

به استناد    یضد بشر   میجرا  فیو توص  فیتعر   حایل که، در  اولا           
  ن یاالملل  بی   است ساده، در عرصه    یکار   فصل دوم قانون اسایس

پمسأله    یچیبا 
 

اغلبباشد یم همراه    یادیز   یهادگ ماً .  و ثاقی،  ها 
 .ضاحت ندارند نبارهیدر الملل بی    یها ونیکنوانس 

 یرسمسأله  ،  ثانياً         
 

تخیط  دگ بشر   یهابه  دولت    یضد  از طرف 
دهم دسامب     خ ی    افغانستان مورد توجه مجدد قرار گرفته است. بتار 

 استیشد، ر   لیحقوق بشر در کابل تجل  جهان    هیکه اعالم  ۲۰۰۶
و به حقوق   گردد یم   ی   تأم   اعالن کرد که عدالت انتقایل  ی جمهور 
اظهار   نی. اآید یم بعمل    جهکه هدف خشونت بوده اند، تو   کسان  
جرگه   از طرف ولیس  یباثر اعالم منشور   جمهور متعاقباً   سی نظر رئ

نکته منجمد مانده است.   ی   موضوع در هم  . عجالتاً د یگرد   یملتو 
جمیع   یکشف گورها  ا یآ جوال  دسته  ماه  آغاز   نی با  ۲۰۰۷  ی در 

ضد    میدر واقع، بحت جرا  د؟یخواهد بخش   یاتحرک تازه   داد یرو 
  شود ىم ن  بعد از بحران و عدالت انتقایل  بحث دادخواه   از را    یبشر 

 . مجزا ساخت
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قانون   یسوم: بحث در نحوه نفاذ و اجرا
 اساش
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 نفاذ و توشيح ، تصويب 
 )ماده يكصد و شصت و دوم( 

است   ماده قانون اسایس  نیماده يكصد و شصت و دوم که آخر 
جرگه نافذ    هیلو   بیتصو   خ ی    از تار   قانون اسایس  نیا»:  گوید یم  ی   چن

و اعالم    حیافغانستان توش  اسالیم  دولت انتقایل  سی و از طرف رئ
 .«گردد یم

اسایس  نیدر  قانون  در  را    ۱۹۶۴  باره  وطه  نظام سلطنت مشر که 
اتخاذ شده   متفاون    هی، رو ۱۹۷۷  و قانون اسایس  داشت،اعالم یم

قوان توش  ی   بود. در  را داشت و آخر   حیمذکور  نفاذ  قدم   نیحکم 
تدو  توشداد یم  لیرا تشک  نیعمليه  پادشاه شامل عبارت   حی. می   

 :بود لیذ

عل » المتوكل  محمدظما  مسوده  هللا  افغانستان  پادشاه  شاه  اهر 
دهم تا  ژ از ه  کهیجرگه ا   یافغانستان را که از طرف لو   د یقانون جد

 افت،یه. ش. در شهر کابل انعقاد    ۱۳۴۳و هشتم ماه سنبله    ستی ب
و ش از امروز   کنیمیم   حیبنام خداوند بزرگ توش   د، یگرد  بیتصو 

 . نمائیمیم   در تمام نقاط دولت نافذ اعالم  آنرا بحيث قانون اسایس

قانون اسایس  ش  امروز  لو   از  ازطرف  ه.ش    ۱۳۰۹جرگه    ی را که 
 آن ملیع   میو تاکنون در کشور نافذ بود با تمام ضما  ده یگر   بیتصو 

 .« میدار یاعالم م

  ۱۹۷۷  اول راجع به نفاذ قانون اسایس  ی جمهور   استیر   حیتوش  می   
سعادت   یبه آرزو   و   بنام خداوند بزرگ » بود:    افتهی  بی ترت  ر یطبق ز 

جمهور افغانستان   سی افغانستان، من محمد داود رئ  بیمردم نج
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تأیس وظ  به  دولت   ی   نخست  ندگانینما  کهین  فهیاز  جرگه  لويه 
ق ه.ش به اتفا  ۱۳۵۵دلو   ۲۵  خی     استناد مصوبه تار   به  یجمهور 

ده است ا حوت   ۵را اليوم پنجشنبه    قانون اسایس  نیآراء بمن سب 
توش  ۱۳۵۵ افغانستان  مرکز  در کابل  اعالم    حیه.ش  آنرا  نفاذ  و 

 .«مینمایم

است،   که  ن  عمده   مطلب استخراج  قابل  قانون  فوق  می    دو  از 
 حیو نفاذ و توش   کسو ی و نفاذ از    بی مراحل تصو   ی   است ب   یوندیپ

سو  در  گر ید   یاز  که .  اسایس  حایل   اسالیم  ی جمهور   قانون 
نت  را  نفاذ  قوان   هیلو   بیتصو   جهیافغانستان  پنداشته، در    ی   جرگه 

وطه و جمهور های  نظام  اسایس  حی نفاذ به توش  ول،ا  یسلطنت مشر
 .جمهور موکول شده بود سی پادشاه و رئ

که   باشد یم   نایسر   هان  تی متفاوت از خصوص  د یطرز د  نیا   توجيه
 .صلح بن با خود داشت هیعمل دوره انتقایل

س .1 ثبات  از  وطه  مشر سلطنت  زمان  در  کامل  ایسیافغانستان 
نظام، مقام سلطنت و شخص پادشاه مرجع   نیبرخوردار بود. در 

وع  نهان   ند. از آنرو، پادشاه شدیمشناخته    مل   تیو حاکم  تیمشر
را قابل   ی ر شو   بیو تصو   د یخش بیم  اعتبار نهان    به قانون اسایس

 .ساخت نفاذ یم

نظام   نیکرد. احراز قدرت در   بیتعق  ب   را جمهوريت اول ن  وهیش  نیا
راه کودتا از  خان  محمدداود  ن  نظایم  یتوسط  با    شخص   تی و 

ر  پادشاه   استیصورت گرفت.  مقام  به  مذکور  نظام  در    دولت 
"  سی رئ  -شباهت داشت و اگر به محمد داود خان عنوان "پادشاه  

  فی تأل  نیاز   یگر ی کار اغراق نخواهد بود. در قسمت د  نیداده شود ا
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ارائه   حزب واحد مطالب    تیجرگه و حاکم  هیبودن لو   راجع به حزن  
 .نمایدیم کمک   لیمسا نیشده که به فهم بهب  ا

  هیشدن لو   ر یافغانستان، بر خالف، دا   اسالیم  ی در نظام جمهور  -۲
صلح افغانستان بوده و بخش    هیاز عمل  جزن    جرگه قانون اسایس

ساز  دولت  مراتب  شخصشد یم  تلف    یعمده  دولت   .  از  که 
 ینما

 
را داشت و بعد از مرور   اداره انتقایل  است یسمت ر   ،کرد یم   ندگ

ست. منتخب ارتقا ج  استیر   به دوم    سال در رأس دوره انتقایل  کی
ی  شکلدر    ،یحامد کرز   عب  یشخص،    نیا عمليه   قیاز طر نهادها  گب 

بود اما با آنکه دولت را    میسه  یصلح سهم گرفت و در دولت ساز 
بود. در   از عمليه انتخان    اش نایسر   ایسیزعامت س  ، کرد یم  لیتمث

لو  تمث  هیعوض  نقش  عنعنه   ی بهب    ل یجرگه  لحاظ  از  و  داشت 
نفاذ قبل از مسأله  طبعًا  . و  شد یممظهر اراده مردم شناخته    ایسیس

فضا  ح،یتوش زده س  یدر  ا  ایسیبحران  لو   طیو شر جرگه   هیناآرام 
اسایس اعتبار   رادان  یا  ،قانون  به  صدمه  بدون  آورد که  بوجود  را 
 .را فراهم ساخت یبعد ایسیمناقشات س  نهیزم ،قانون اسایس

متب    قابل است که  بحيث    ترصي    ح  نهان  که  جرگه   هیلو   مصوبه 
جرگه   ه،یلو   انتخان    س ی رئ  یاست که با امضا  شناخته شده، متب  

ت صبغت هللا مجدد اداره    سی است و رئ  دهیرس  د یبه تأئ  ،یحرص 
 وجود دارد که بتأیس  عان  ینمود. شا ح یمصوبه را توش ی   هم  انتقایل

و امضا    د یجرگه، با می   تائ  ه یب لو ی باثر تصو   افته یاز آن، می   نفاذ  
دو مورد تفاوت دارد.    گ یجرگه در    هیلو  انتخان    سی شده توسط رئ

ا  ا یآ   نصورت،یدر  مالحظه  نها  داد یرو   نی به  در  عمليه   تیو  امر، 
 ؟ گردد ىم ن  تلف   نفاذ قانون اسایس توشيح مرحله نهان  
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بعص   احوال،  همه  روسا  در  جهاد  یهامیتنظ  یاز  که   یسابق 
وع  را بر عهده داشتند، اعتبار حقوق  ها  کمیسیون  استیر   ت ی و مشر

باره    نیساختند ولو در   عتیشر   تی بر رعا  د یرا که مق  قانون اسایس
ت صبغت هللا مجدد  ی در می   قانون مواد که   یوجود دارد. حرص 

بود، اظهار داشت که اگر   حاض    یدر کنار حامد کرز   حیموقع توش
اس  عتیشر  قانون  نشود،  مراعات  بربر   ایساسالم   یب   چ   ت یجز 
موارد    ی   که در چن   محمد آصف محسب    خینخواهد بود. ش  یگر ید

اظهار نظر کرد که   ،کند یم خودش دفاع    دن  یهمواره از موضع عق
تطب  عتیشر   یاگر کرز  بب    قیرا  او  قبل   شی ب  نکند،  بود.  نخواهد 

بخاطر   یجرگه اضطرار   هیلو   انیدر جر   افیس  رسول عبدال  ن،یبرا
به سمت رئ  یحامد کرز  او  انتخاب  بود که  انتقایل  سی داده   اداره 

دیمصورت  عتیب ده یپد  یبر مبناضفًا   .گب 

یموضع  نیا و  با باور  ىمیسابق تنظ یکه روسا  دهد یمنشان  ها گب 
و رو کرد آنها از   وستند یپ  شده قانون اسایس  بیکامل به می   تصو 

"دولت به ملت"، شفاف،    ایسیس  ثاقیم  کیبطرف    یجهاد  د یعقا
دولت   ود،یو ق د ی ق ش ینبود. آنها خواستند با افزا مانهیقاطع و صم

ز  همچنان  را  مراجع    عتیشر   وششپ  ر یقانونمند  به  و  نگهدارند 
د سازند که با وجود تصو الملل  بی   و جامعه    ن  امریکا قانون   ب یگوشر 

نهان    عتیشر   ،اسایس مرجع  دولت   اراتیاخت  همچنان  وضوابط 
 .شودیممحسوب 

که در مرحله اجرا مواد قانون   مینی بیم   فی تأل  ن یا  یبخش بعد  در 
تفس   اسایس روساگردد یم   ب  چگونه  اغلب  جها  ی .   ید سابق 

رخ دهد، و    مباحثات گریم  رود یمرا دارند. انتظار    یشور   تیعضو 
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د  دهید با  شد  معامله   موکرایسی خواهد  چگونه  بشر  حقوق  و 
 . گرددیم
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ورت تعديل نظام   ض 
 

معمول و های نظام در افغانستان از جمله   اسب  ینظام ر شد یمفکر 
ا  باشد یم نظا  ن یمتعارف بهب    یبعد از بحران پاسخگو   طیکه در شر

ا  یازهاین شک  بدون  د   نیکشور گردد.  دال   د یطرز  موجهه   ل یبا 
حقوق    ایسیس ناحيه  از  اما  بود،  تلف  همراه  و   میمفاه  ق یدر 

ی  شکل ناهمگون نظام را قبال به    بیرخ داد. ترک  نظام اشتباهان  گب 
ح داد لیتفص  .میشر

تطب  حاال  جوانب  مشاهده    ف  یکه  و   فب    یخالها  ،گردد یمآن 
 .کندیم جلب توجه   ب   ن حقوق  

س -1 لحاظ  زعامت   کل   یاتکا  ایسیاز  بر  و  شخص  بر  قاطع  و 
  ن یصورت گرفته است. لذا با ا  اسب  یمحور نظام ر   ث یبح  شخص

زعامت در انجام تعهدات   ن یکه اگر اباشیم  یم سئوال عمال مواجهه  
فا   ایسیس با  قیاش  چه  همه    د ینگردد،  در دانیم  یم کرد؟  که 

شخص به مشکل بدست   کیراجع به    وفاق مل  افغانستان کنون  
را در احراز زعامت   یحامد کرز   یایکه سجا   یگر ی و شخص د  ،آید یم

. لهذا،  گردد ىم داشته باشد و از همه جهات مطلوب باشد شاغ ن
 . کند یم سقوط    ب   نظام ن  یحامد کرز   که با ناکایم  نستیفرضيه اول ا 

فب   -۲ لحاظ  حقوق    از  در   ،و  قانون   نیاشتباه  طراحان  بود که 
وهای  فشار    ر یز   اسایس کشور و   فعال در وضع بحران    ایسیسنب 

نکرده    ار یاخت  یدور   لیتمث  موکرایسیو د  آنکه از نظام پارلمان    یبرا
پارلمان    یهاباشند، نسخه   اسب  ینظام ر   یرا وارد ساختارها  نظام 
نت  در  از    یمنظا  جهیکردند.  پا  کسو یشکل گرفت که  اقتدار   ه یبر 
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از   شخص و  شد  طرزالعمل   گر ید  یسو   بناء  و  به  های رویهها 
و یرو آورد. از   مجالس پارلمان     کرد عملنظام    درون    یهاناهمگون    ب 

از رفتار مجالس    ا ب  که اخ   آنرا با مشکل روبرو ساخت. بندش هان  
افاده    شخص  یهابروز کرده، هم نارسان    یشور  را در مورد وکال 

 .رابطه دارند ایسدر متون قانون اس انسجایمو هم با ن   کنند یم

مطالب توان  یمتر  ق ی مالحظات، بصورت دق  نیدر نظر داشت ا  با 
 :تذکر داد   د یطرح جد کی موجبات ارائه  ث یرا منح لیذ

( یجمهور  استیموضع حکومت از مقام دولت )ر   کی. عدم تفک ا 
ح داده شده است، مانع اسایس  مفصلا   که در صفحات قبل در   شر

ساز بر  دولت  رشد  وضع کنون  گردد یم  تلف    ی ابر  در  فقدان   ،. 
با مجالس    ایسیمباحثه س  یجمهور، درها  سی رئ  ایسیس  تیمسئول

سال از عمر   و را مسدود ساخته است. فراموش نشود که د  یشور 
 بی جمهور را به تصو   س ی رئ  ایسیس  اما تا هنوز میسر گذرد  یم پارلمان  

 .نرسانده است

همکار  - شور   ی   ب  یروند  ب   یمجالس  اجرائ  ی شور   ی   و  قوه   هی و 
  کرد عملنه تنها سبب طوالت در    صهینق  نی. استی بخش ن  تیرضا

ناح  ی اجراآت شور  در   ،گردد یم   گذاریقانون  هیاز  را  نهادها  بلکه 
آنکه نهادها بطرف    ی . و جادهد یماغلب موارد در مصاف هم قرار  

 
 

 .گردند  یم یز مرصوف بحران سا ابند،یسوق  سازندگ

و بحران نظام تازه در حال جان   قانون اسایس  ناکارآن    قت،یحق  در 
با لهذا،  اند و  اثر آن    یکار   د ی گرفی    عمده در نهادهای  کرد که در 

بخش  همکار   فیاز وظا  هان  انجام  باشند. طبعاً   یدولت  ، داشته 
 .کندیم جابیرا ا  هدف تعديل قانون اسایس نیبا دنیرس
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  در صف آنهان    خاصتاً   ،یشور   یوکال  ی   اهل نظر و هم در ب  انیدر م
مخالف فعل  ایسیس  ی   که  تشک  زعامت  بر   ده یعق  ،دهند یم  لیرا 

 نی گردد. آنها با  لیتبد به نظام پارلمان    اسب  ینظام ر   د یآنست که با
و    گردد یم   ی   بهب  تأم  ایسیمشارکت س  باور اند که در نظام پارلمان  

 . همچنان مدیعآید یم نظام بهب  بدست    نیالل ا از خ  ایسیرشد س
همگون   نظام  اگر  باز    ب  ی ماه  اند که  بصورت   عب  ی  ابد،یخودرا 

ها مشخصه  و  اصول  بر  پارلمان    یمختص  گردد،    نظام  بناء 
 یکش 

 
  ی   مسخ شده است از ب  اسب  یکه حاصل نظام ر   فعل یهادگ

د رود یم از  ا  د ی.  ناح  جاد یآنان،  از  پاسخگو  ت ی مسئول  ه یحکومت 
 تیو در نها ،سازد یمرا فراهم  هینی مشارکت نهاد تقن نهیزم ،ایسیس

 .شودیم تیدر درون دولت تقو  ایسیس یهمکار 

 معقول باند و اساس علىم   یاز لحاظ نظر   شنهاداتی پ  ن یا  گرچه
و   آنها  دادن  شکل  اما  طر بعدًا  دارند،  از  اجرا گذاردن  نظام   ق یبه 

ا  ،پارلمان   ساده  و  سهل  بستی ن  ی کار  وضع   رود یم آن    م ی.  که 
  ساخی   نظام پارلمان    وکال، در عمل   تیاکبر   ایسیو س  ناهنجار ذهب  

 یچیخالص با پ
 

 حی     ض  لیمورد دال  نیگردد. در   وبرو ر  یجد یها دگ
 .تواندیم ارائه شده  ب   ن  یتر 

دارد.    از یبا ثبات ن  دولب    تیمرجع  کیب  نظام پارلمان    نکهیاول ا       
توأم است علتش    سلطنب    یهام ینظام در اغلب موارد با رژ   نیاگر ا

حایم و  نگهبان  بحيث  پادشاهان  سالم   کرد عمل بر    ،آنست که 
ورت انحالل  ها  حکومت  نظارت دارند. آنها در مواقع بحران و ض 

. دهند یمرا انجام    ثبات بخیسر   نقشرئيس حكومت،    ی   تع  ا ی  یشور 
ملت با    ی ونقش باباشد  یم افغانستان، اگر پادشاه سابق حاض   در  
 کی در    اگر امروز محالا   ا یو    ، گردید یم   کجا ی  دولت   س ی رئ  ازاتیامت
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 یعی گرفته شود که نظام سلطنب   احياء گردد، طب  میجرگه تصم  هیلو 
ا  گ یاست که   شر پارلمان    طیاز  ورنه    ،گردد یم   یگذار  هیپا  نظام 

مردم    انتخان    س ی رئ  ک یوجود   لو   ا ی)توسط  جرگه( که   هیتوسط 
 ایسیکه ثبات س  ستی ن  کند، کاق    ینقش ثبات دهنده پادشاه را باز 

 .مطلوب را در سطح دولت بار آورد

از          پارلمان    کند یم مطلب نشأت    ن یمشکل دوم  با نظام   که نظام 
نظام   نیرا در ها  حکومت   را یز   ،رود یم  شی و تعدد احزاب يكجا پ  حزن  

  از وضع کنون    که  . تا جان  برند یم   ی   و احزاب از ب  ،سازند یم احزاب  
در کشور ما رشد سالم ندارد و در عوض   حزن    تیذهن  ،آید یمبر  

وجود    اد یز   احتمال  حاکم اند. بناءا   شب  ی ب  یو منطقو   مالحظات قویم
 

 
 یکار حکومت ساز   در ساز و برگ حزن    دارد که تشتت و پراگندگ

قابل عالج مواجهه ب  و غ  یمورد نظر با موانع جد  را در نظام پارلمان  
 .سازند

 ی نظام جار   کرد عملاز    کهین   و بمالحظه تجربه  ل،یدال   نیاز   بتأیس
  الزم در نظام کنون  اصالحات  بدست آمده، معقولب  خواهد بود که  

برده شود.    ی   ها از بها و اختالف وارد آورده شود و علل اصطکاک
مطالعه و   ازمند یالعاده مشکل و نفوق  ب   کار ن  نیاذعان کرد که ا  د یبا

 ایسیکه از تجارب س  کشور هان    چنانچه حب    ،باشد یم   قیکاوش دق
مورد دچار تردد    نیخود در   یهانشیبمراتب باال برخوردار اند، در گز 

 .اند

ن  بحث، خایل  نیا   انیدر پا  معهذا، که با استفاده از    ستی از مفاد 
 باز گردد و راه کردهان    ینو   یهاچهیدر افغانستان، در   یتجربه جار 
 ارائه شود 
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 .کرد  یادآور یجز وار   شود یماند که  انیروشن و ع لیمسا بعص  

 اسالیم   یمسخ شده جمهور   اسب  ی اند که در نظام ر   اول، مطالب          
رئ اقتدار  ضعف  سبب  آشکارا   گردند یم جمهور    س ی افغانستان  و 

مخالف  شود یم   دهید تالش  اثر  بر  قانون   نیا  ی   که  وارد  نظام  نوع 
اند. مثال    اسایس ک در مورد تعی   وزرا،  های  صالحیتشده  مشب 

شه   سی و رئ  مل  ت یامن  س ی ئر   ،یبانک مرکز   س ی رئ  ارنوال،څ  یلو 
 ده یدر عمل د ( قانون اسایس۶۴( ماده )۱۱مندرج فقره ) اشت،یم

ولیس  حدود صالح  شد که  از  تائ  ر یدا  تشیجرگه   یهامقام   د یبر 
با   اصلا اعتماد مبدل ساخت که  یرا به را  د یمذبور فراتر رفت و تائ

منحيث بارآورنده   ندارد. بناءا   همخوان    اسب  یو منطق نظام ر   هیروح
جرگه گرفته شود    از ولیس  ار یاخت  نیا   د یبا ها  صالحیت اختالط در  

  ی   شود. در مورد تع   رفتهیجمهور پذ  سی رئ  یانحصار   تیو صالح
ه  یاعضا تأئمحکمه  سب  به  آنهم  شده،    ولیس   د یکه  واگذار  جرگه 

در   قاض    یآزاد  تیرعا  عب  یآن    واقیع  قضا به معب    یموضوع آزاد
بحث گرفته شده   ر یقبال ز مسأله    ن ی. ارد دا  تیارجح  ،امر دادریس

 .است

ر مسأله           شده  مسخ  نظام  آنهم  نظام   اسب  یدوم که  بطرف  را 
دا  ولیس   یادعا  ،برد یم   پارلمان   از   ر یجرگه است  اعتماد  بر سلب 

شد    دهید  ب   باره ن  نی. در یوزرا بصورت انفراد  عب  یحکومت    یاعضا
نبود، در داخل   ایس یاز برخورد س  یجرگه که عار   ولیس  کرد عملکه  

ا   اسب  ینظام ر  سلب مسأله  .  د یاخالل و بحران منجر گرد   جاد یبه 
از   حکومت   س ی رئ  عمویم   استیس  حایل کهدر    ر،یوز   ک یاعتماد 

جمهور   سی باشد و شخص رئ  دهینگرد   ب ی( تصو یجمهور   سی )رئ
حکومت و اداره را مختل   کرد عملنداشته باشد،    ایسیس  تیمسئول
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ولیسسازد یم رفتار  وز   جرگه   .  مورد  به   ر یدر  افغانستان،  خارجه 
اسایس  ىمیتنظ  یهایب  گانتقام قانون  داشت،   خارج  شباهت 

  فی سنجش و محاسبه آراء تعر   ،یب  گ  یعمليه را  نکهیضفنظر از ا
و   ن یساده، بر مواز  تیاکبر  لیاز قب  گ یتخن لیمسا ه ب  و غ باطل یرا

 .بود افتهیمعمول بناء ن حقوق   اتب  تعب

است که در مورد    به تعديل عاجل دارد، خالن    از یسوم که ن مسأله          
تطبيق   بر  قانون اسایسانظارت  با وجود  حكام  دارد.   که  یوجود 

ض  )  نیدر   حی    حکم  ماده  در  اسایس۱۵۷مورد  قانون  بمالحظه   ( 
 است یجرگه و ر   ولیس   ی   که اختالف نظر ب  یدر هر دو بار   سد،ب  م

از   بر تطبيق قانون اسایس  ارتکرد، نظ  دا یپ  شکل بحران    ی جمهور 
ه طرف   حقمحکمه  سب  در  ه  قت،یصورت گرفت.  تنها محکمه  سب 
ا  ی   قوان  ب  تفس   تیصالح و  دارد  با  نیرا  را  خود    که   موقیع  د یکار 

تطب  ی   قوان  قضايا  در  ه .  دهد یم انجام    ،کند یم   ق یرا  بر محکمه  سب 
 مرجع نظارت بر تطبيق احكام قانون اسایس  ،طبق قانون اسایس

ور   ک ی  هیناح  نی. تعديالت الزم از باشد ىم ن  و عاجل تلف    ی امر ض 
 .گرددیم

با  معهذا، است  تنهان    نیمشکل  به  مذبور  تعديالت  بود که    باور 
سالم   کرد عمل  ی سازند و راه را برااصالح    نظام را   ت یماهتوانند  یم

قسىمنهادها   به  د باز کنند،  آکه  ب   یمساعد  نهیزم  ندهیر    ی   در 
اصالحات رابطه، بحث از حدود    نی شود. در   جاد یدولت ا  یهاارگان
 . دارد  یشب  ی ب التیبه تفص از یو ن رود یم فراتر  گ یتخن

اند    ی قو   ه یاجرائ  کیکه طرفدار    استیدر نزد اهل س  اسب  ینظام ر 
رئ  هواخواهان   اگر  که  اند  معتقد  آنها  اجرائ   سی دارد.   هیقوه 
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وع امر سبب   نیمردم حاصل کند، ا   میمستق  یخود را از را  تیمشر
آنگونه    تواند ىم نعمل کند و پارلمان    شب  ی ب  اراتیکه با اخت  شود یم

  ستاده یا  ،کند یم رفتار    و ائتالق    ن  حکومت حز  ی که در قبال روسا
جمهور   س ی مردم، رئ  انتخان    اسب  یدر نظام ر   گر، یشود. بعبارت د 

  ی   را تأم   ایسیو ثبات س  کند یم   دا یبر پارلمان غلبه پ  ایسیدر عرصه س
پارلمان  که   یبخاطر  کطرف یکار در مشکل دارد. از    نی. اما انماید یم

وع  یعمد  نهاد انتخان    کی  ثیبح  موکرایسیدر د  ب   ن  مردیم   تیمشر
در اغلب   جمهور انتخان    سی رئ  گر،ی. از طرف د باشد یم   ایسیو س

ر های  نظام رئ  اسب  یمسخ شده  را    فش یحکومت وظا  سی در کنار 
 اراتیحدود اخت  ی   مخواه، تع  هخوا  نصورت،یو در   ،دهد یمانجام  

حکومب    ایسیس رئ  ی   ب   و  وز   سی او  )نخست  ( ری حکومت 
آنها  اراتیاخت تیماه ی   که تع  قسىمآورد، ب را بار یم هان  ی دشوار 

اً  . کدام  شود یم شناخته    ایسیو س  مورد مناقشه حقوق    لیاز مسا  اکبر
 ک ی دولت است و کدام    استیکننده س  تیطرح کننده و تثب  کی

آ آن؟  اجرائ  یادار   اراتیاخت  ی   ب   شود یم  ا یاجرا کننده   کی   ی و یو 
وز  اخت  ر ینخست  س  حکومب    اراتیو  اجرائ   سی رئ  ایسیو   هیقوه 

عنرص و مهره    کی)صدر اعظم(    ر ینخست وز   ا یشد؟ آ  لیقا  گ یتفک
است که  اسب  یس ی و یآمر اجرائ اضفاً یو  شود یم محسوب  ایسیس
تع  سی رئ در آید  یمبر    حاتیتوض  نیاز   ؟کند یم   ی   جمهور  که 

تلفهای  نظام شده،  اسایس  کیمشخصات    ق یمسخ   تلف    امر 
 .گرددیم

وظا  در  اختالط  شور   ی جمهور   استیر   ف یافغانستان،    مل   ی با 
وجود    ر ی. نخست وز گردد ىم درست مشخصات محسوب ن  قیتلف

تماس با    لهی حکومت است از وس  سی جمهور که رئ  س ی رئ  ندارد و 
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ثابت   ت یاکبر   کیو چه از خالل    ر ی نخست وز   قیچه از طر   یشور 
 یلحاظ است که کش   ی   . از همباشد ىم برخوردار ن

 
بروز   ها تکراراً دگ

را   گر یمورد و موارد د  ن یدر  تعديل قانون اسایسو  اصالح   و  نماید یم
ور  اسایس  ا ی. گو سازد یم   یض  مشخصات   يقتلف  ،مشکل  مناسب 
   هاست در جهب  نظام

 
 .شود جاد یا که هم آهنگ

ا  در    شب  ی جمهور در افغانستان ب  س ی مسلم است که رئ  ،کنون    طیشر
  دهیکه در عمل د  دارد. قسىم  از یحکومت ن  سی رئ  کیاز دو معاون ب
و نه در عرصه   ،ایسیجمهور، نه در صحنه س  سی رئ  ی   شده، معاون

مز   یادار  ندارند.  بارز  اخت   د ی حضور  به    اراتیبرآن،  بسته  آنها 
رئ   ىمیتصام طرف  از  رابطه شود یم گرفته    جمهور   سی است که   .
شور   ی   ب  میمستق و  اجرائ  ب   ن   یآنها  قوه  صالح  دولت   هیبه 

 . .باشدىم ن

 ه،ی و قوه اجرائ  ی شور   ی   ب  یهمکار   نهیبخاطر بهب  ساخی   زم  ،ءا بنا 
د اسایس  شود یم  ده یمناسب  قانون  شود که   لیتعد  بشکل  که 
را    یجمهور   استیدو معاون ر   یحکومت جا  سی رئ  ا ی   ر ینخست وز 

مسئول  د، ب  بگ پ  ت یو  و  د ی اجرا  به    ی جمهور   است یر   است یس  شب 
بود  خواهد  او  آنصورت،  در  شود.  ده  سب  او  مخاطب عهده  که 

 ی قرار خواهد گرفت، و او خواهد بود که جوابگو   یشور   میمستق
 .دولت شناخته خواهد شد استیس ینحوه اجرا

سبب   نیا شور  شود یمکار  دا   یکه  را  خود  نقش  بر    ر ی)پارلمان( 
بهب   بوجهه  اداره و حکومت  از  در صورت   ینظارت  دهد.  انجام 

 یاو را در اجرا   ت یکند و مسئول  ضاحیحکومت است  استیلزوم از ر 
ع  دولت  استیس در  سازد.  بر   ی   مطرح   یجمهور   است یزمان 
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 ینما  فهیوظ  ب   ن  ب  یبفهماند که نهاد تقن
 

از مردم را برعهده دارد،    ندگ
 . دهد یم انجام  یاستهیو بوجه شا

ح    دولت بشکل  اصالخ ريفورم    عاجل تلف  مسأله    کی  افت،یکه شر
 ارکان دولت به نویع  روابط کنون    ، شود یم   دهیکه د   . قسىمگردد یم

پا در  اگر  است.  شده  بست  بن  دار   انیدچار  ساله    ی عهده  پنج 
به توانند  ىم مردم ن  د، ب  الزم صورت نگاصالحات    ی جمهور   استیر 
اعتماد نشان دهند    نده یدر آ   یجمهور   استیو انتخاب ر   موکرایسید

سلب گردد. البته،   دارد که عالقه آنها از پروسه انتخان    احتمال و  
اسایس قانون  طر   د یبا  تعديل  چهارچوب   هیلو   قیاز  در  و  جرگه 

حاال   ی   از هم د یانجام گردد. اما کار تعديل با ( فعل یپارلمان )شور 
 طرح تعديل قانون اسایس   هیبار ته  نیاست که ا   یه یآغاز گردد و بد

ده شود   د یبا  . به اهل آن سب 
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 و قانون اساش  ندهینظام آ
 

: ش انجام افغانستان شود یم سئوال پاسخ داده    نیعنوان با  نیا  ر یز 
 قانون اسایس  ا یدارد؟ آ   از یو چه نوع نظام ن  به چه نوع قانون اسایس

است که بتواند    افغانستان حامل آن نوع نظایم  اسالیم  یجمهور 
 د؟ ینما  میافغانستان را بطور دوامدار تنظ ایسیس اتیح

 .افتیموضوع تمرکز   ی   هم  یتأليف، مباحثات رو  نیدر 

اسایس  میآور یم   اد یب قانون  وفاق   ک یاز    ستی ئ  مقاوله  که  نوع 
تکال  اجتمایع را مشخص    فیکه  صالح  ،سازد یمدولت   تی حوزه 
ی  سهمو نحوه    کند یم   یی   را تعنهادها   را در امور   جامعه مدن  گب 

 .نمایدیم حیعامه توض

  نیها تدو ها و انقالبها، شورش جنگ  یفردا  ،اسایس  ی   قوان  اغلب
نو   ایس یس اتیح  کیمواقع است که طرح   ی   چون در هم  ،شود یم

ن اگردد یم احساس    عمویم  از یبحيث  افغانستان،  در  مالحظه   نی. 
 قانون اسایسشد  یم موقع انعقاد کنفرانس بن وجود داشت و فکر  

آغاز شده بود، با جهاد و    سب  ی کمون  یکه با کودتا  به بحران    د یجد
داخل  پ  اغتشاش  حاکم  دا یتداوم  به  و  قرون   کیتار   ت یکرد،  و 

 .دهدیمخاتمه  د،ی منجر گرد  طالب   وسطان  

طرح شده در بطن قانون م  میدرين تأليف نه تنها اصول و مفاه  ما 
را که بر   هان  دادیبلکه رو   م، یرا مرور کرده ا  اسالیم  ی جمهور   اسایس

ورت درج ا  اثر گذاشتند،    در قانون اسایس  میاصول و مفاه   نیض 
مانند مفاهيم متحول اند،  رویدادها  چون    . از طرق  میگرفت  به بحث
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 .دامنه بحث همچنان ادامه دارد

دولت با    یسازگار   کینامیدر خالل کنفرانس بن، د  عب  یآغاز،    در 
روبرو    با مشکل  ،شده در جهان کنون    تیو با مصادر تثب  موکرایسید

ورت اح  ینشانه ا  ۱۹۶۴  نبود. اعاده قانون اسایس   یای بود از ض 
، بدون سابقه تار   دهیآن، پد  ی. مواز موکرایسید و   خ  ی حقوق بشر

 .قرار گرفتتوافقات بن  ف بدون مانع، در جمله اهدا

بحران افغانستان و   سپتامب  بحيث نقطه عروخ    ازدهمی  حوادث
وارد    امریکا اضالع متحده    ایس یس  نش یحوادث بر گز   ن یکه از   تکان  

طور  جهاد  ی شد،  با    ،اسالیم  یهاستیبود که  مخالفت  مجال 
از طر الملل  بی   برنامه جامعه   ملل متحد تجو   ق یرا که   ز یسازمان 

 .شد از دست داده بودند

در   ب   ن  یفردهای  آزادی از حقوق و    تیعلت است که حما  ی   بهم
  حقوق، غب    نیاز   و فهرست جامیع  ،باشد یم مشهود    قانون اسایس

ح تر از آنچه در قوان اعالم  شد  یم  دهیگذشته د  اسایس  ی   تر و مشر
حرف زد، و   وضع تکامل   ک یجا دارد از    ه یناح  ن یاست. از   ده یگرد

 .کرد  اد ی  شی و ستا د ی با تمج ایسکنندگان قانون اس  نیاز کار تدو 

ع  اما  س  ی   در  نادرست  تلقيات  و   یارشادهای  روش   ،ایسیحال، 
اغلباً   مقطیع اسایس  و  قانون  در  ن  مشبوه،  قلم  است.   افتادهیاز 
عبارات صبغه   اند. بعص    اد یکه شامل عبارات مستحيل اند ز   متون  
 ندهیبا وضع متحول آ   بمرور زمان در اثر ناخوان    ا یندارند و    عمل

وک قرار خواهند   .گرفتمب 

  وند ی مواد و در پ  ینقش کارشناس در فورمول بند  نهمه،یمضاف بر ا 
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شده   . البته سیعخورد یم  کمب  به چشم  دادن مطالب قانون اسایس
مسئول  ىمیمفاه شور   ،ایسیس   تیمانند  مجالس   ،ینظارت 

قوا، اصل نظارت  ک یاصل تفک ،پارلمان  های آزادی ها و ت ی مصئون
قانون اسایس تطبيق  د  بر  و فصول    نیدر عناو   گر ید مسأله  ها  ه و 

موارد باهم   در برخ    میمفاه  نیشود، اما ا  دهیگنجان  قانون اسایس
جهت است که وصف    ی   متعادل و هم آهنگ ندارند. از هم  وند یپ

تردد در شأن قانون اسایس   میتوانیرا م (Hybride) دیب  یه  بدون 
 .میاز آن بکار بر  افتهیافغانستان و نظام شکل  اسالیم یجمهور 

رئ  ،یلحاظ کرونولوژ   از  بن،  توافقات  طبق  انتقایل   سی بر    اداره 
دا  فهیوظ از  بعد  ماه  دو  خالل  در  لو   ر یداشت  جرگه   هیشدن 

 نی کند. اما ا   ی   تع  قانون اسایس  د یتسو   یرا برا  یا  تهیکم  یاضطرار 
 ر یبا چند ماه تأخب  دا   د یتسو   تهینشد، و کم  شکل عمل  ی   بهم  ز یتجو 
  است یدر کشور حکمفرما بود و ر   رامشچند ماه، آ  نیا   . یطد یگرد

انتقایل را    یکارها  به خاطر جمیع  افت یفرصت    اداره  انجام شده 
 .کند  ان  یارز 

ا  در  بن   ب  تأخ  نیعوض،  وجود    ب  ید  انیادگرایبه  دوباره عرض  که 
س ابزار  تا  داد  فرصت  خواست   ب  ی د  -   ایسی کردند،  به   منطبق 

ب  خودشان با  پروسه   گانهی  عب  یروز    کالیراد  انیرا  از  آنها  در 
 ،موکرایسیفکر د   جه،ی. در نت ند ب  دست گ  یرو   تیحاکم  یساختار 

افتاد،   نظر  از  رفته،  حامد کرز الخصوص  عل رفته  در   ب   ن  ی که 
را برجسته مسأله    نیا  ،یجرگه اضطرار   هیاش در لو   هیافتتاح  اناتیب

دوباره    یتصور   از دولت اسالیم  نویعشکل، با اعمار    نینساخت. با
انتقایل  ب ی. چنانچه ترکد یورد زبان گرد " اسالیم  نامفهوم "دولت 

 بوجود آمد  رفتار ارتجایع نیاز 
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 هیروح   تیبا رعا  قانون اسایس  نیکار تدو   ،ب   ن   ی تودولوژ یاز نگاه م
بجا مانده های  رویه   ،قانون اسایس  ن یبن انجام نگرفت و موقع تدو 

  از دوره بحران رخنه کردند

 و آغاز شد، د  عملا   قانون اسایس  د یکه کار تسو   ۲۰۰۲ماه اکتوبر    در 
پ بر طبق  شد.  نظر گرفته  در  حامد کرز   شنهاد ی مرحله   یمؤلف، 

تسو محد   تهیکم  کینمود که    ز یتجو  بگ  د یود کار  بر عهده  و   د ب  را 
  ن یبدهد. مفاد ا   شکل نهان    تدقيق بطرح اویل  ونیس ی کم  ک یسپس  

خالصاً   شب   آم  ز یتجو  مالحظات دی)تسو   قوق  ح  مالحظات  با   )
 .)تدقيق( بود ایسیس

ا  و  عمل،  رعا  نیدر  نگرش  بن د ی نگرد  تیشکل  در   ان،یادگرای.  هم 
. قی تدق  ونیس ی کم  بینفوذ کردند و هم در ترک د یتسو   هیکمت  بیترک
 ونیس ی کم  استیهمچنان عهده دار ر   د یتسو   تهیکم  سی بر آن رئ  د یمز 

 .شد قیتدق

  ی   را کدام مرجع تع   قیتدق  ونیس ی و کم   د یتسو   ته یکم  یاعضا  نکهیا
  د یتسو   تهیدر رأس کم  ب  یعالم د  کی اما گماشی      ست،ی کرد، روشن ن

نویع  ق یتدق  ونیس ی و کم بر  سابق    یروسا  انیم  تفاهىم  داللت 
واضح ساخت که   یبعد  اناتی. جر کند یم   و داره انتقایل  نیمجاهد

سا  نیا در  ن   ر یمالحظه  چه   د م  ب   موارد  گر  است،  بوده  نظر 
  اداره انتقایل  استیخواه روش سازگارانه ر   ت یتمام یها  ستیجهاد

 .را قدر نکردند

آگاه  در  ورت  ض  و  ب  ساحه کار  محافل  نظر  و  درک  و   ون  ب  از 
 نی . اد یداراالنشاء موظف گرد   کیاطالعات و مدارک،    یآور جمع 

از طر  را  مردم  با  تماس  اپرسشنامه  قیداراالنشاء  و   دفاتر   جاد یها 
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داشت   فهیدر اغلب نقاط کشور برقرار کرد. داراالنشاء وظ  اطالعان  
 .بعد حاصل دارد یها  نشیمردم را راجع به گز  یرا

ا  ت،یموثر   ثیح  از  باره  داشت،   د یتردتوان  یمها  تماس   نگونهیدر 
نبود    ی طور   و از نقش قانون اسایس  ایس یمردم از امور س  آگاه  را یز 

تأثنش یبر گز   ند توانست یمکه   آنکه   ب  ها  با  باشند.  داشته  مثبت 
و    ق یدق  از لحاظ اطالع جون    د،یبمرصف رس   هنگفب    یهانهیهز 

 که  ن  ب  گ  جهیانجام نشد. تنها نت   یند کاوش اذهان عامه کار سودم
 یبود که مردم آرزو دارند در افغانستان جمهور   ن یبدان اتکا شد ا

محتو   سی تأس  اسالیم باشد  روشن  آنکه  بدون  نوع    نیا   یگردد، 
. نفس  باشد یمصور  تاز استقرار آن م  یو چه مفاد  ستی چ  یجمهور 
د یمبحث تعلق  ی   بهممسأله   .گب 

تسو   از  بارز کار  اسایس  د یمشخصات  و   ،قانون  روزانه  نظارت 
نه تنها از منابع و    د یتسو  تهیاست. کم اداره انتقایل استیر  میمستق

اخت در  داراالنشاء  یم  ار یمأخذي که    ، کرد یماستفاده    گذاشتآن 
انگ بحث  و  حساس  موارد  در  ر   ماً یمستق  ، ب   بلکه  اداره    استیاز 

یم  تیهدا  انتقایل مجموع،  نمود حاصل  در  فضا   کی.   ینوع 
انتقایل  ته یکم  یاعضا  انیم  یاعتمادن   اداره  ن  و   ده ی نادتوان  ىم را 

 .گرفت

مقا  ن یدر   اگر  بهدف  اسایس  ان  مدقم  ی با کارها  سهیراستا،   قانون 
موضع کیس  ۱۹۶۴ شود،  توص  یبابابعدًا  که    مراجعه    ف ی ملت 

 .کندیمجلب نظر   یگر ی د ی شد، بگونه ا
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محمدصد  ۷۱۸و    ۷۱۷صفحات    در  مرحوم  اول کتاب    ق یجلد 
شاه بمن گفت »:  م یخوانیم«ب  افغانستان در پنج قرن اخ»  فرهنگ

د  که درباره  او  و    قسماً   موکرایسی اقدام  خود  مدت  دراز  برنامه  از 
د یم در اداره صورت    خ  یپدرش راجع به وارد نمودن تحوالت تدر    گب 

 خی     قشر جوان و روشنفکر در تار   یهامربوط به خواست   و قسماً 
 چگاهیه  یو   ،یبعد  یهامالقات و مالقات   نی. در باشد یممعاض  

خاض قانون    سفارش  احكام  باره  و    اسایسدر  نکرد.    گانه ی بمن 
اسفار  او  وظ  ن یش  نظر گ  فهیبود که  در  با  و  آگاهانه   یب  خودرا 
  س ی رئ  افتمیکار در   انیدر جر   کهی. تا جائمیاوضاع اجرا نمائ  تیواقع
  ند توانست یم داشتند، و    ی شان آزاد  فهیاعضا هم در انجام وظ  ر یو سا

شماره    ز ..." )ماخوذ اند ب  بگ  میتصم  لیبدون فشار از باال در مسا
 ( دیام دهیجر  ۷۲۹

 اسالیم  یجمهور   قانون اسایس   نی اذعان کرد که کار تدو   د ی با  البته
براه افتاد. افغانستان عمليه صلح   متفاون    کاملا   افغانستان در جو 

. باشد ىم نکامل برخوردار نبود آنگونه که امروز    ایسیس  تیحاکم  از 
قبل  اوراق  هرم حقوق    در  شد که  داده  به مجوزات   تذکر  کشور 

ا   د،یمانجاتوافقات بن یم ازده سپتامب  و  یبود که    ب  یمحدود  نیو 
کردند.   لیبر مملکت تحم  و طالب    یجهاد  یهاقبل از آن خشونت 

کشور را بدون   خی    مرحله حساس تار   نیا  کرد یم   سیع  یحامد کرز 
د  شی به پ ختی شکست و ر   .بب 

 
  قانون اسایس د یتسو  تهیاز هفت عضو کم گی فرهنگ  قیمرحوم محمد صد  

 بود   ۱۹۶۴
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پر از تشنج   یفضادر    بهر حال، مسلم است که کار قانون اسایس  از 
 ی جهادنهادهای    ندگانیجرگه، قشر جوان با نما  هیرفت. در لو   شی پ

جوان، خانم  لیو خشونت وک یجرگه با تند  نیا سی شد. رئ ب  در گ
ا  ا یجو   مالیل داد.  قرار  عتاب  مورد  طرز کار   ن یرا  بر  خانم که 

گرفت   راد یا  نیمجاهد  یدر دست روسا  ا و انحصار آنهها  کمیسیون
از   انتقایل  نوع سازش  کیو  اداره  تهد  با  با  زد،  از   بعص    د یحرف 
 .جرگه مواجهه شد هیلو  یاعضا

جرگه شکل   ه یدر لو   از طرح قانون اسایس   نایسر   ایس یس  یاما نزاع ها
تقس   ب   ن  قویم دسته  دو  به  مجموع  در  وکال  شدند.   میداشت. 

جانب   یاز موضع حامد کرز   قتیدر حق  ،اسب  یطرفداران نظام ر 
را مطالبه   برعکس، نظام پارلمان    ،قویم  یهات ی. اقلند کرد یم  یدار 

 .ندیآ  لیقدرت نا میق به تقس ی طر  نیاز خواستند یمداشتند و 

پا   ستی ن  شگ  بر  مخالفت  اسایس   هیکه  زعامت مسأله  ها  دوام 
حامد    ی   مخالف  ، ایسیبناء شده بود. از لحاظ س  یشخص حامد کرز 

متحده    ند کردیم فراموش    یکرز  اضالع  مرجع   ثیمنح  امریکا که 
  سی رئخواست  یمصلح افغانستان،    ه یو متعهد در روند عمل  نهان  

و در رأس قدرت   اسب  یهمچنان در چهارچوب نظام ر   اداره انتقایل
ا   ن یبماند. ا باق   سپتامب     ازدهمی  ی خاص فردا  ایسی س  ط یامر در شر

م    و ناتوان   وهامب  قابل توجيهه   کاملا   آنها،  یو روسا  ی جهادی  نب 
 کی نزد  یاضالع متحده در افغانستان و همکار   ایسیبود. حضور س
 ن مردم افغانستا ایسیس ق یتوف لهیوس   گانهیراه   نیدر  جامعه جهان  

تندگرا محسوب   نینجات از غلبه طالب، القاعده و مجاهد  یبرا
حامد کرز شود یم هم   آگاه  خ  یتار   از ین  ن یاز   ی.  در  و    ی   داشت، 

بحران   وضع  از  را  افغانستان  دارد  قصد  است که  آن   چهارچوب 
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قرار دهد. مسلم است که جز   سازد و در مدار صلح اجتمایع  ونب  ب
 .گرددىم شاغ ن  یگر ی راه د نیا

اسایس  نهمه،یا  با  ن   قانون  وفاق کل توان  ىمرا  و  عطف    نقطه 
کرد.    فیتوص  خ  یمقطع مشخص تار   کیمردم در    و مل  اجتمایع

  ق یرا با خود بردند و بحث دق   شانی ها  اجالس گفتب    انیدر پا  وکال 
بر مسا در   قت،یصورت نگرفت. در حق  ایسیس  لیو همه جانبه 

آنهان    انیم تعداد  به بحث س  وکال،  بودند،    و علىم   ایس یکه قادر 
 .موکول شد نده یو آنهادها   کرد عملها به دینادر بود. از آنرو ام

. علت ختیبر انگ  از ابتداء نگران    یدر مجالس شور   کرد عمل  نیا
 چه بود؟

نفاذ قانون اسایس  قاطع وكال آگاه  تیاکبر  با    د ی جد  نداشتند که 
اسایس  قانون  نظایم   ،اسالیم  ی جمهور   بنام  وارد  بنام    افغانستان 

انداخته   روشب    باره   نی. در خالل لويه جرگه در شود یم   اسب  ینظام ر 
طور   ی شد، حامد کرز   بیتصو   قانون اسایس  نشد. در ختم کار وقب  

وجود    نوع نظام و نظام پارلمان    نیا  ی   که ب   زان  یراجع به تما  اددهان  ی
 .داد حان  یدارد، توض

شد، در خالل    ادهیدر افغانستان پ  که   ن  اسب  یاز آن، نظام ر   گذشته
 افت ی  ش ب   آم  مربوط به نظام پارلمان    یهابا نسخه  ن،یعمليه تدو 

توص لهذا  گرد   حقوق    فیو  مغشوش  و د یآن  برخوردها   .
م  هان  اصطکاک اکنون  هم  ،  شده   جاد یا   دولب  نهادهای    انی که 

ناصواب است که   یهاش ب   آم  ی   زاده هم   م،یدید   که قبلا   بقسىم

 
    دارد انی است که در ارتباط با مسأله سلب اعتماد جر  آنها نزایع نیموردتر  ن 
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  ودان  ی . قزند یم نظام هماهنگ را برهم    کی  یبند  ازه ب  آخراالمر ش
 .وارد شده است یجهاد یفشار فضا  ر یهم ز 

نظام مسخ شده از راه ترصفات   کی   تیدرک نادرست و ماه  معهذا،
مشکل   ن   تنها  عمل ستی ن  مورد،  راه  ش  ساز   هیکه   در   یدولت 

نهاد تصور کردند  وكال  باشد.  بروز کرده  بدان   یافغانستان  که 
اجرائ  اقتدار  واجد  اند  متيقن باشد یم دولت    یو یمنسوب  آنها   .

  . بناءا نمایند یم   فا یو حاکم را ا  نقش وزير، وایل   ل،یبودند که بنام وک
 .نقش فعال داشته باشند  تیخواستند در حاکم

. و اگر به قانون  ستی ن  ی نطور یدولت ا  ساختار حقوق    تیحق  در 
د   اسایس شود،  مبنا ک شود یم   دهیرجوع  بر  و  مهم  موارد  در   یه 

س ر   ،ایسیمصلحت  به  آخر  شده   یجمهور   استیحرف  واگذار 
 .است

طرف نظام   کیآغاز شد،    قانون اسایس  کرد عمل   وقب    خالصه،
رئ  اسب  یر  و  شده  حامد کرز   س ی مسخ  اقتدار،  با  قرار   ،یجمهور 

د طرف  و  عمدتاً   یشور   گر،یداشت  عناض   )پارلمان(  از  متشکل 
صلح.   هیعمل  انیدر جر   افتهیرشد    جامعه مدن    یو اعضا  یجهاد

حرکت سازنده و    ک ی  ایسیس  بیترک   ن یبدور بود که از   تیاز واقع
د چنانچه  بزند،  ش  تضادها  ی ر یمعقول  و  خالها   ی نگذشت که 

  د، ی مبدل گرد  برخورد و منازعات درون  های  عرصه به    قانون اسایس
ب  خصومت  اسایس  ی   و  نهاد  به کارکرد    دو  اگر  باال گرفت.  دولت 
شور  یط  ولیس  خاصتاً   ،یمجالس  رجوع    جرگه  سال گذشته  دو 

 متون قانون اسایس ب  راجع به تفس  نزاعاز  یشود، به موارد متعدد
یم  دق  ک ی.  میشو مواجهه  نزاع   قی نظر  علل  ب   یهابه  داده    ی   رخ 
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ر   ولیس  و  حدود  مسأله  که    دهد یمنشان    ،یجمهور   استیجرگه 
  ۶۴در رابطه با ماده   ب  یو تقن  یو یاجرائ نهادهای    ایسیس  اراتیاخت

 تی )صالح  ۹۲وزرا(، ماده    یی   رئيس جمهور در امر تع  تی)صالح
مسأله  )  ۱۰۶و سلب اعتماد( و ماده    ضاح یجرگه در امر است   ولیس 

  کرد عمل جرگه( مشکل عمده    در جلسات ولیس  ده   ی نصاب و را
موارد اند که مشخصات   ی   هم  را یز   ،دهد یم   لیرا تشک  قانون اسایس

 . کنند یم  یی   را تع وپارلمان   اسب  یر های نظام

 أتیه  لیتشکمسأله  از    برخورد اسایس  رفت،که انتظار یم  یطور 
آغاز گرد آنها خواستند  یم . وکال  د یوزرا  وع وانمود سازند که  از شر
اسایس تشک  یاجرا  محور  را  عامه  چنانچه   ،دهند یم  لیاقتدار 

با بخیسر   ولیس   استیر  تفاهم  در  اپوز   جرگه،  از  اعضاء   ونیس یاز 
حق  ایسیس در  زد.  ماهیرو   ن یا  قت،یحرف  با  ر   ت یه    اسب  ینظام 

 .گرفتیم شچشمه  سازگار نبود، بلکه از منطق نظام پارلمان  

قانون   حایل کهرد وزرا در گرفت. در    ا ی  د یتائمسأله  ابتداء بر ش    نزاع
جرگه راجع به انتساب   ولیس  د ی(، از تائ۱۱فقره    ۶۴)ماده    اسایس

را  ، زند یم وزرا حرف   ابراز  بر  در   کبار ی  اصلا اعتماد که    یوکال  هم 
است   بدان معب    نی. ادند یذکر نشده، اضار ورز   متون قانون اسایس 

عمو  بخش  دارد که گو   یمکه  باور  را حکو   ا یمجلس  از  بعد   ی مت 
نظام    د یطرز د   ن یاست که با ا  یعی. طبشود یم   لیتشک  ی اعتماد شور 

ر  شده  ابهام گرد  اسب  یمسخ  دانان کشور   د،یدچار  حقوق  گرچه 
روح   نگونهیا از  ناقص  اسایس  هیتعبب   قانون  می    طر   و  از    ق یرا 

ات  خاصتاً )   جمیع  یهارسانه ماده  ردند ک  یآور اد ی  (BBCنشر  .
 .ضاحت دارد  کاملا   ارتباط نی( در ۱۱فقره ۶۴)
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( ذکر ۷۲مواصفات را که در ماده )  ان  یوکال در آن بود که ارز   اشتباه
م به  تبد  یرا  مب   کانیشده،  مسئول  لیاعتماد  از  تنها  نه    ی   کردند. 

مسئول  یادار   یواحدها در    ستند ی ن  کیشر   ایسیس  تی)وزرا( که 
 )حکومت( ساختند، بلکه به مسخ درون    ایسینهاد س  کی  یاجزا

 نی ا  جهیدر نت   ت،یآن افزوده شد. در نها  ب  یع  تی نظام و مغشوش
و مجالس    ی جمهور   است یر   ی   موارد نزاع ب   درک ناقص قانون اسایس 

 ارات یتحريف اخت  نیاز   یجمهور   استیر طبعًا  .  افتی  شی افزا  یشور 
 ،عمویم  نظىماما بنابر تراكم امور و ن    د،یگرد  ناراض    یتوسط شور 

مطمی      الفمخ  ایسیعناض س  خاصتاً بدان وقع نگذاشت. وکال و  
وره   سلب اعتماد و مداخالت مسأله  توانند  یم شدند که عند الرص 

( ۹۲را براه اندازند. ماده )  ی جمهور   استیدر برابر ر   ی شور   ایسیس
اسایس طر   نیا  قانون  از  را  م  یفرد  تیمسئول  قیامکان    ش ی وزرا 

 .سازدیم

با تفسب    وزرا، مشکل تطبيق قانون اسایس  د یتائمسأله  در ارتباط با  
  ولیس  ی وکال،  ابتدا   . دارد   وند یپ  ب   جرگه ن  ( توسط ولیس ۱۰۶ماده )

نمودند. سپس در باره    د یساده تائ   ت یجرگه موج اول وزرا را به اکبر 
ترت   یب  گ  یرا  گر،ی د  ر یسه وز  در   ب  یبه  را  صورت گرفت که   یآن 

  ن  موافق کاسته شد. وکال  یاز تعداد را  جتاً یو نت   افتیش  یممتنع افزا
تائ خواهان  ا   ی وزرا  د یکه  نبودند،    را کاق    تیاکبر   یرا  نیمذکور 

  از لحاظ حقوق    حایل کهنکردند. در    د یرا تائ  ر یندانستند و سه وز 

 
  امواج    قیبخرج داد تا از طر  اد یز   سیع  یمسأله در شور   نیمؤلف هنگام بحث ا

 یها  گیدستگاه راجع به بار   نیو کاوش گرانه ا  قیدق  یو پرسش ها  BBC  و یراد
 مورد بجان    نیاندازد، اما کوشش در   اعتماد روشب    یو را  د یمربوط به تائ حقوق  

 . نداد   یب  تغ  ایسی س  وشر   کی  ثیجرگه را بح  ولیس  یاعضا  و درک عمویم  د ینرس
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تابع    تیاکبر  مع  کیساده  را  باشد ىم نآرا    ی   تعداد  بر   یو  ممتنع 
ه  تیاکبر  ساده  وغب  ولیس  یب  تاث  چیساده  بصورت   ندارد.  جرگه 

به    ن  نها  م یتصم  یآور شگفت ه را  داد.    ت یرو محکمه  سب 
ه بدهد،    ت یعدم صالح  ی آنکه را  یبه نوبت خود، جا محکمه  سب 

تر از آن، بیداد. عج  یجرگه را  در باره معضله خودساخته ولیس
)  یرا  نیدر  را۱۰۶ماده  و  شد  نادرست  تفسب   را  ی(  به   ی ممتنع 
تشب ب  غ آن،  د یگرد  هیحاض   بر  مضاف  ه .  کرد که   ا ادعمحکمه  سب 

اسایس ولیس  قانون  جلسات  نساخته   نصاب  مشخص  را  جرگه 
  ،عمده دولب  نهادهای    هیدر ظرف چند روز، کل  جه،یاست. در نت 

 یشاس  گر،ی د  ن    گ ی
 

د  مگ تفس   ر شانرا  و  درست   ی بجا  ب  قرائت 
اسایس جا  قانون  و  دادند  اسایس  ینشان  قانون  احکام  به   آنکه 

 .کردند  جاد یا  ینو  یهاتی وضاحت دهند، مغشوش

جرگه  ولیس  یاعضا ت یو درک نادرست اکبر  ایس یس یناهنجار   نیا
تعب و  فهم  اسایس  حقوق    ب  از  به    اجباراً   قانون  را  موضوع 

ه امور  سب  ر   و حب    ،پارلمان  محکمه، وزارت   یجمهور   استیخود 
در آفرصت بانضمام    و محاسبات مقطیع  اتیمحول ساخت. تلق

نظرها اغلباً   یابراز  و  محتوا  مستحيل  قانون   حقوق    یمشبوه، 
 .ساخت ه ب  را ت اسایس

مخالفهای  تالش نشاندن    به کریس  یبرا  ی حامد کرز   ی   خود، 
جبهه در ماه   نی. اند ی نما  جاد یا  را بنام جبهه مل  یجبهه ا  دند یکوش

  دولت را جداً   ر یسلب اعتماد دو وز مسأله  بار،    ی   اول   ی ، برا۲۰۰۷  یم
  حقوق    تیمغشوش شدن ماه  ا،یجرگه مطرح ساخت. گو   در ولیس

مجر   ایس یس  - منفذ  ی نظام که  تطبيق    یو  خالل  از  نداشت، 
 .را بوجود آورد ایسیبحران س  کی، (۹۲نادرست ماده )
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مقا  ا یآ  نصورت،یدر  د  سهیدر  دهه  سلطنت،   موکرایسیبا  زمان  و 
حرف زد؟ علتش    از رجعت به عقب در مورد قانون اسایس  شود یم

  نظام پارلمان    ت یاعتماد در آن دوره با ماه  یآنست که جلسات را
کل   کی  ث یحکومت بح  ایسیبرنامه س  مل  یموافق بود و در شورا

قرار  قضاوت  وز گرفتیم  مورد  مورد  در  آنچه  رنگ   ر ی.    ی   خارجه، 
 یجمهور   استیر   یاز کارها  به بخیسر ضفًا    دادفر سپنتا گذشت،

را    ا ی. گو گرفتیم تعلق    هیقوه اجرائ  عب  ی مجموعه اجراآت دولت 
ن ا کرد ىم احتوا  و  ن   نی.  بخیسر   ستی درست  از   که  را   نی از کارها 

 تی ئولمس   نهیمجموعه جدا کرد و اجراآت مسئول همان بخش را زم
کل است و لهذا، در مورد    کی  ایسیس  ت یسئولکرد. م  تلف    ایسیس

که واقع شده نشانه   . جدایلگردد یمکل مطرح    ک ی  ث یحکومت بح
   است که ن    همان بن بسب  

 
 در قانون اسایس ها  صالحیت  موازنگ

 ایسیتعهدات س  ،که در مقطع فعلدانیم  یم ما    ،دارد. از طرق    در ن  
 ایسیو س  مایل   بان    و پشب    تیبه حما  اد یز دولت، تا حد    یو اقتصاد
 الملل  بی   جامعه  

 
ن  بستگ   ی   است که رنگ   یادآور یقابل    ب   دارد، و 

 یاست که در جلسه رس دادفر سپنتا کیس
 

به مواصفات وزرا، با   دگ
 .دی گرد  د یتأئ اد یز  د یو تمج ی   تحس 

ر   د ینبا  ناگفته اجراآت  تصاميم    ی جمهور   استیگذاشت که  و هم 
ه رامحکمه  سب  ولیس  یکه  جلسات  نصاب  قانون    داد  در  جرگه 

  ، باشد یم   گ یحاض     ب  غ  یممتنع و را  ینشده و رابیب   پیش   اسایس
 ونیس ی نبوده است. کم  در امر تطبيق قانون اسایس  راد یاز ا  یعار 

 چگاهی( ه۱۵۷ماده )  مندرج  مستقل نظارت بر تطبيق قانون اسایس
مرتبا به    و تفسب  احكام قانون اسایس  ب  تعب  فهینشد و وظ  سی تاس

ه در  محکمه  سب  است،  شده  قانون   ی تذکر   حایل که محول  در 
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. مشکل در آنست که بر طبق ماده  شود ىم ن  ده یمورد د  نیدر   اسایس
  ب   ن   نظارت بر تطبيق قانون اسایس  ونیس ی کم  یاعضا  ی   (، تع۱۶۷)

در مورد    د یکه تائ  میدیو ما د   ،باشد یم جرگه موکول    ولیس  د یبه تائ
ه   یوزرا و اعضا  ی رو   د یشد. شا  رو برو   با چه مشکالن  محکمه  سب 

  ۲۰۰۶  جرگه در جلسه اول ماه یم  بوده که ولیس  نانیاطم  ی   هم
مستقل نظارت   ونیس ی کم  یجمهور خواست تا اعضا  سی خود از رئ

 .کند  ی   را تع بر تطبيق قانون اسایس

د  و د برابر   توجیهن    انگر یب  ب   ن  یجمهور   استیر   گر یاقدام  در  آن 
  ، مداخله وزارت امور پارلمان  اولا .  گردد یم   تلف    مواد قانون اسایس

را مورد طرز  در  آغاز  ا  در ولیس  یب  گ  یدر  به   نیجرگه.    مداخله 
پست وزارت ارشد که   جاد ی، ا ثانياً نداشت.    حقوق    هیوجهه پاچیه

و   دهد یمرا بخاطر    صدارت عظىم  ا ی  یر ی ز نهاد نخست و   به شکل
 است یر   ی   و با معاون  اسب  یپست با نظام ر   ن یدر همه احوال، وجود ا

( ۴بر آن، بر طبق فقره )   د ی مز   دارد.   رتینظام مغا  نیدر   یجمهور 
 ی و يا الغا  لیتعد  ، یادار واحدهای    جاد یا   ،( قانون اسایس۹۵ماده )

  نگونهیا   شود ىم ن  دهیفهم،  ءا . بنا باشد یم   مل  یشور   تیآنها از صالح
. قدر مسلم آنست که هرگونه ترصف  کند یمترصفات از کجا نشأت  

ورت بازنگر   باشد یم نظام    یدار ینشانه ناپا   در قانون اسایس    ی و ض 
 .سازدیم را مطرح  در قانون اسایس

اسایس   ،یبازنگر   نیدر  ا  هدف  شر ساخی    برا   ط یآماده   یالزم 
که آنعده از احكام قانون   بقسىم  ،باشد یم مجدد دولت    ان  یسازمان

 
    رفتار جو در عمل  ا  انهیمصلحت  از تخیط   نیمسئول   پست سبب شد که 

 قانون حرف زده نشود. 
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  ی   از ب   د یبا  سازند یم که روند اعمار دولت را با موانع رو برو    اسایس
عمده   دولب  نهادهای  دوره انتقال و بعد از آن،    برده شود. البته، یط

با    یآنها طور   کرد عملاما    ستادند،یشکل گرفتند و شپا ا  نبود که 
ساز   هیعمل وع  تحک  شی پ  کجا ی   ی مشر لهذا  و  پا  میبرود    یز یر   هیو 

 .باشدیمرو  شی نظام پ شکل نهان  

که امروز   دو مودیل  انینظام در م  نش یاذعان کرد که گز   د یمعهذا با
اغلب   تلفيق    یبرا  مسایع  حایل کهمعمول است، در  کشورها  در 

باره در صفحات قبل   نی. در ستی ن  ادامه دارد، کار آسان    ب   آنها ن
که تجارب   که کوشش کشورهان  دانیم  یم بحث صورت گرفته، و  

ن    نیدر   نهیر ید حال  تا  دارند،  آنجمله   جهینت   راه  از  است.  مانده 
ت احزاب   ی فردا  ثبان    کشور فرانسه است که از ن   جنگ دوم و کبر

ائتالف  تحت   یهاو  باالخره،  و  آمد  بستوه  پارلمان  در  زودگذر 
ال دوگول ب  رهنمان   " رو آورد. امروز دیب  ی"ه  اسب  ینظام ر   ک یجب 

نهادهای و رابطه    باشد یم همراه    هان  با پرسش   گر یتجربه بارد   نیا
نهاد    یر یو انحالل پذ   ر یجمهور و نخست وز   سی متشکل از رئ  اجران  

 .سازدىم کارشناسان را فراهم ن  تیرضا ب  یتقن

مسخ شده از دونگاه دچار اشکال    اسب  یر های  نظام عموم،    بصورت 
 :اند

   بعص    در 
 

جمهور منتخب   سی رئ  عب  ی  هیاقتدار اجرائ  موارد، دوگانگ
تع  استیکه س را  وز   کند یم   ی   دولت  نخست  به   ر یو  که مؤظف 

مذکو   ،باشد یم مذبور    است یس  یاجرا اقتدار  در  اختالل  ر سبب 
وجود داشته باشد، به   یشور   بان    حالت، اگر پشب    نی. در گردد یم

 .شودىم ن شی پ  شکل
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عمده دولت بصورت های  صالحیتها،  از مثال   ی گر یدر بخش د   و 
رئ به  ک  شور   سی مشب  و  طرفداران   ،گردد یم   ضیتفو   یجمهور  و 

 نی . مشکل آنست که در   کنند یم   یجانبدار   هیرو   نیپارلمان از   تیتقو 
د یم به دو مرجع تعلق    هیکه اجرائ  موارد، مانند حالب     احتمال   ،گب 
قانون   ره یحاال، در دا   ی   وجود داد، چنانچه هم   بروز بحران باز هم

ک ولیس  اراتیافغانستان، اخت  اسالیم  یجمهور   اسایس جرگه   مشب 
وزرا بوجود آورده است که   هیرا از ناح  بحران    ی جمهور   استیبا ر 

ن پوشش  پاش  ،بود ىم نالملل  بی     نظایم  یوهاب  اگر  هم  از   دنیبه 
 . د یانجام دولت یم یبنا

)رئيس جمهور(   قوه اجران    سی که وجود رئ  نستیما ا  یب  گ  جهینت 
مسئول متحده   ایسیس  تیبدون  اضالع  در  تنها  پارلمان،  برابر  در 

نظارت   یبرا  ی گر ید  یهاپارلمان راه  را یاست، ز   رشی قابل پذ  امریکا 
س اجرائ  است یبر  اخت   ه یقوه  در    ار یدر  اما    اسب  یر های  نظامدارد. 

  سی که رئ  رفتیمشکل است پذ  انستان،مسخ شده از آنجمله افغ
در    را ینداشته باشد، ز   ایسیس  و حسابده  تیمسئول  هیقوه اجرائ

 کرایس مو ی کردن با د  فیآنصورت پارلمان را محرص  اراده مردم توص
  مسخ شده افغانستان، چنانچه مکرراً   اسب  ی. نظام ر کند ىم وفق ن

مقطیع  کی  میذکر کرد رئ  نظام  آن  در  اجرائ  سی است که  ه  یقوه 
د ی پ  یکه برا  قاطع باشد تا ثبان    اراتیواجد اخت  ستیبایم  هی عمل  شب 

که   دهد یم دست  جهینت  ن یتذکر ا ن یصلح الزم بود بر قرار باشد. از 
  س ی رئ  ایس یس  ت یبهمان اندازه مسئول  ، شود یم   شب  ی هرقدر ثبات ب

است که بحران در هر   بدان معب    نی. اگردد یم مطرح    هیقوه اجرائ
دادن   رخ  مسئول  حال  آنکه  مگر  اجران    ایسیس  تیاست،    بخش 

 .کند  دا یپ  اصویل یمجرا کیدولت  
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اسایس  MPEACHMENT العمل  طرز  قانون  در   یجمهور   که 
 نکهی، ضفنظر از اکند ىم را دوا ن  یافغانستان درج است درد  اسالیم

 . باشد ىم نبراه انداخی   آن سهل و بدون موانع  مب   کانیم

بتأیس  یز یتجو   د یبا  ءا بنا  از اختيارات   از آن بخیسر   گرفته شود که 
حکومت   سی بعنوان رئ  ی گر ی جمهور به شخص د  س ی رئ  یو یاجرائ

محدود به    ه یپارلمان و قوه اجرائ  ی   ب   ایسیانتقال کند و مناقشه س
جمهور در انتخاب   سی گردد. در آنصورت، رئ  اراتیبخش اخت  ی   هم
 حایل که  ی   در ع ،کند یم  تیرعاحکومت خواست پارلمان را   سی رئ

. روشنب   نماید یم   ی   کامل خودش تع   نانیعمده دولت را با اطم  میسر 
تفک ر   یجمهور   استیر   ی   ب   ک یگفته شود،  به    است یو  حکومت 

  ی   را ب   ی بهب    ی همکار   نهیزم  ،یجمهور   است یر   اجراکننده میسر   معب  
 .آورد عمده دولت بوجود یم پارلمان ونهاد اجران  

متداول    موقف رئيس حكومت را به معب    وجود رئيس انتخان  طبعًا  
و وزرا بحيث   د، ب  اما الاقل اگر حکومت شکل گ  ،سازد یم  فیآن ضع

در   ب   . اقتدار عامه نگردند یمبا پارلمان    ایسیآن وارد بحث س  یاجزا
  نیسر یگز   یفراموش نشود که وزرا  را یز   ، کند یم مردم بهب  تبارز    انیم

مسئول بار  منفرداً   ایسیس  تیکه  پد   ،گردند یممتقبل    را   دهی با 
شده آن مطابقت ندارد. در قانون   رفتهیپذ  به معب    ایسیس  تیحاکم

افغانستان، وجود حکومت تنها از خالل    اسالیم  یجمهور   اسایس
.  گردد یمجمهور احساس    سی رئ  استیجلسات مجلس وزرا تحت ر 

نه    حاال   کرد یم در وجود صدر اعظم تبارز    نیاستار عامه که قبل برا
از    شود یم   ده یدر وجود وزرا د تخب جمهور من  س ی رئ  کرد عملنه 

 .گرددیممتظاهر 
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ک بهای  صالحیتهمه احوال، حذف    در  جمهور و   سی رئ  ی   مشب 
از قانون اسایس با   از جمله تعديالت عاجل   ،پارلمان    د یاست که 

  ی   است که تع  یهی شود. بد  عمل  ی جار   هینی قبل از ختم دوره تقن
 ارشد  ی   اراک

نهاد   ی و انحصار   اختصاضهای  صالحیتاز    د ی دستگاه حکومت با
به میسر   یو یاجرائ راجع  بحث  در عوض،   ایس یس  شناخته شود. 

  ب  ی تقن  فیو اختصاص پارلمان به وظا  یدر شور   یجمهور   استیر 
 اراتیسبب ضاحت اخت  ان  یمال  یهااش و به طرح بودجه و نظارت 

 . گردد نهادها یم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلف کتاب ۀدربار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مؤلف ی   هم از
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است  هان  از نادر افغان محمد قاسم فاضل
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