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 در افغانستان  تداوم خالى بزرگ حقوق

 ! "مال كراس "دور ديگر  

سياىس و حقوقى در افغانستان   بزرگ   خالى   2021  در پانزدهم اگست  "جمهوری اسالیم افغانستان"  با سقوط دولت
  ۀیک معامله مرموز و پیچید  ۀ، با زور و در نتیج"تغلب"تسلط گروه طالبان بقول خودشان از راه     ؛ ايجاد گرديده است

وعيت داخىل و   ايجاد نكرده است.  تا حال خارجى را  استخباراتى و به کمک پاکستان، مشر

ز است(  خود    ) نه امیر که    "امارت اسالیم افغانستان"درس   آبعد از بيست و سه روز با نشر اعالميه از   شک بر انگیر
،  ی ها و معي( تن بحيث رسپرست رياست الوزرا، وزارت   ٣٣فهرست  نان اعالم گرديد، تا برطبق اعالميه به »حقوق قانوتز

 گردد. 
ى

   1اقتصادى و اجتماىع ملت« رسيدگ

» قانوتز »حقوق  اعالميه   در  است،  نگرديده  رفع  حقوقى كماكان  بزرگ  تيب خالى  مورد     بدينیى در  اما  و  ذكر گرديده  
ز افغانستان  هيچ رصاحت وجود ندارد.   از جمله قانون اساىس دولت قبىل،  رسنوشت قوانير

، متحدان منطقوى و حتى حایم  آ شكار است كه تحريك اسالیم طالبان در مضيقه خاص ناىسر از فشار جامعه جهاتز
 اصىل شان پاكستان قراردارند.  

ين مشكل در ب  رابر طالبان اين است كه:  اكنون بزرگیى

صدور اعالمیه مبتز بر تعیینات از نام امارت اسالیم افغانستان و همچنان ایجاد وزارت جدید »دعوت و ارشاد، امر    -
نه  و  یعت  بالمعروف  و رسر برقرار  افغانستان  در  اسالیم  امارت  است که  جهانیان  و  افغانان  به  پیام  این  ز  مبير المنکر« 

 گردد.  طبیق یم وردی طالبان تآدر من

ز  و شناخت بير گردد، زیرا یط دوسال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد   الملىل شان با مشکل جدی مواجه یم بدییز
چهارم اگست سالجاری    مورخ  ۲۵۱۳، ضمن مصوبات  )  2توسعه یافته   )سه گانه(  و همچنان کشورهای مسیم به ترویکای

اعالمیه و  )مارچ  (  متعدد  خ۲۰۲۱های  و م(  مخالف  اسالیم   امارت  ایجاد  با  است که  نموده  برسمیت  آ  اطرنشان  نرا 
 شناسند. نیم 

يت اين افراد بشمول مال محمد حسن    - خوند رییس الوزرا در فهرست سياه سازمان ملل متحد  و دولت امریکا قرار  آاكیر
ز گرديده و حتى از رسپرست  آدارند و بر رس تعداد از  نان جوايز تا پنج مليون دالر از طرف دولت اياالت متحده امريكا تعير

ز شدندنش به حی  وزارت داخله رساج الدين حقاتز   رديده است. دو برابر گ وزیر داخله ث بعد از تعیير

ز الملىل(  - ICCاسماى تعداد اين افراد در ) - محكمه جزاتى بير
پول ثبت یم باشد.   ٣  و  انیى

ز حالت كميته تحريم  گردد ، كه در بسيارى موارد  هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد با سواالت جدى مواجه یمى در چنير
 الجواب یم باشد.  

ز  ، غیر تخصیص    گرویهتان اين اقدام تک  بشدت پر التهاب افغانس   ۀاينكه در جامع )مربوط صف و صنف مالها(، زن ستیر
 ن پرداخته شود.  آفاقد معیارهای تحصیىل  و … چه نتايج خواهد داشت، بحث ديگر است كه جداگانه بايد به 



ى نيست.  نانآ اداره مربوط به تنظیمزنان اند كه از رسنوشت  ،شكار است كه قرباتز اصىل دور جديد مال كراىسآ  خیى

کت سهایم"البته این تعیینات با تمام عیوب، به  ان   ۀدو ده "رسر اخیر نقطه پایان گذاشت و بروی  فرصت طلبان، باجگیر
)ا  خبیثه  ارواح  مثلث  و  تداوم   آتنظییم  بخاطر  مذبوحانه  و حکمتیار( که  عبداله  سهایم"قایان کرزی،  کت  تالش    "رسر

 داشتند، قفاق مایوىس را حواله نمود.  

 هاى تاري    خ اينكه:  و از بوالعجتى 

هشت قانون اساىس و انواع    ۀمردم نگون بخت افغانستان با گذشت يك قرن و تقبل تمام قرباتز و تحمل مصايب،  تجرب
 و كليپتوكراىس، كماكان با همان سوال تاريخز قراردارند كه:   "ديموكراىس طراز امريكاتى "هاى سياىس، با سقوط رژيم 

كه به تحريك انگليس و بر اساس دستور مدرسه ديوبند، در واليت    ۀمال عبدالرشيد )مالى لنگ( در عرص اماتز و در مظاهر 
 ه بود ، از مردم عمدتدست قران كريم و در دست ديگر قانون اساىس را گرفت كه در يك   پكتيا براه انداخته بود  و در حالى 

 
  ا

ى    4را قبول داريد؟  یک  سواد یم پرسيد كه: كدامتى

 در یط این صد سال شک وجود ندارد.   مابعد آن البته در اسالیم بودن آن قانون اساىس و تمام هشت قانون افغانستان

 مصداق حال ما كالم شاعر است كه:  

 ترقيات عالم روبه باالست  

ز     " ترقيمیم "ما از باال به پايير

 با حرمت 

 
 

  1 https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58477769 

  تروئیکا   در لغت به معتز   سورتمه  یا   درشکه سه اسبه است، ول  در واژگان سیاىس  به معنای  مذاکرات سه جانبه  است و در این جا بصورت 2
ز چ ه،یروس مشخص منظور از مذاکرات سه کشور  در مورد افغانستان است.  کا یمر او  ير  

ز الملىل 3  ( ICC به اختصار International Criminal Court دیوان جزاتى بير
4http://www.kabulnath.de/Schankar20%Dara/Minare20%Chakari/Aazam20%Sistaani/Naqsh20%e20 %Rohankia
t.html 


