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 یرسم ریغ عدالت وی رسم عدالتۀبار دری تعمق
افغانستان در  

:مقدمه  
 

 فرصتی ساز فراهم باب در ما هموطن محترم حقوقدانانی برخ وی خارج حقوقدانان ازی ا عده رای مباحث رًایاخ
 مختلف جهات از پروژه نیا اند، نموده مطرح ما کشور در« یرسم ریغ» عدالت شیپ از شیب  دنیگرد فعالی برا

« یرسم ریغ عدالت»  نیای گردان فعال به توجه باعثی ضرورت چه نکهیا  خصوص به باشد،ی م وتأمل تعمق قابل
 .است دهیگرد
ی ها پاسخ پروژه نیا به ازین حسی منشأ مورد دری ها وچرا چون به تا است شدهی سعی قیتحق نگارش نیا در

 گر ت،ینها در و شوند داده قرار مداقه تحتی رسم ریغ عدالت وی رسم عدالت مختلف لیخصا و جستجوی اصول
 .گردند فیرد افغانستان ما وطن در« یرسم ریغ عدالت»ۀ توسع وی ساز فعال مضارو  ایمزا دیبرآ زدست
 آن تحقق محل بعد کند،ی معرف را« یرسم ریغ عدالت» بعد و« یرسمی قضا»ی ها مؤلفه دیبا قیتحق نیا نخست

ی ها زهیوانگ عوامل عناصر، کدام با استی  ا جامعه چگونه مؤلفه نیا قیتطب صحن که ردیبگی ابیارز به را
ۀ جامع در وعواقب  جینتائ نیا که گردد واضح تا بسنجد را آن عواقب انًایواح جینتا و گونه، پروژه نیا بر رگزاریتاث

 در عمل به ایآ که دید میخواه جهینت در و بود؟ خواهد مضار انًایاح و ایمزا  صورت به ها امدیپ کدام حائزی افغان
 با مگر چطور؟ ای و باشدیم ماۀ جامعی حقوقی ها ازین با منطبقی رسمی قضا کنار دری رسم ریغ عدالت آوردن

 ؟یابعاد و عناصر چه
 ضعف علل به ای ها دولت که اند بودهی دولت ریغ ای« یرسم ریغ» جوامع، خیتأر ازی ها دوره در قضا و عدالت
 حضور دری ناتوان ای وی اقتصاد ضعف ایو مدرنی ها دولت ماقبلی ها دورهی ها تیحاکم)  شانیا خودی تکامل
ۀ عرض تیمسؤول که بودند دهینرس رشد، الزم حد در ای نبودند قادر( شهروندانی زندگ شؤون تمام در تیحاکم کامل

 ازی بخشۀ  سلط که بودند رفتهیپذ را قتیحق نیا بناًء رند،یبگ عهده بر شانیا اتباعی برا رایی قضا -یعدل خدمات
ۀ سلط تحت نظم از ریغی گرید نظم ای و جات دسته ها، واحد  شان،یا قلمرو ازی برخ در رایی قضا وی امورعدل

 اند بوده  هم مدرن ماقبلی ها دولت ،یبشریی قضا نظام خیتأر در که نشود فراموش رند،یبگ بدست شانیا میمستق
 نظام یناتوان بنابری شکل کی به زین ،ییقضا ساتیتأس نیمگرا  اند، داشتهی دولتۀ وعمد مسلط بالنسبهی قضا که

 جهیبالنت که باشندی سرتاسر( کیستماتیس) نظامند صورت به توانستند،یم کمتر قلمرو، نقاط نیدورتر دری دولت
یی قضا وی عدلی ها هیعمل افتیدر ازین.  یدولت ریغ عدالت ای وی رسم ریغ عدالت جادیای برا دیگردیمی ا نهیزم

 رای دولت ریغ عدالت تولدی برا ،یطبع و مناسب بستر آن،ی دولت نظم فقدان و دولت حضور ابتیغ شهروندان،
ی جالب بحث باشد،ی رسم ریغ عدالت نیهم فرزند ،یدولت ای یرسمیی قضا نظام دیشا نکهیا است، کردهیم فراهم
 در است دشوار اد،یز احتمال به که است نیا تیواقع. باشدی نم قیتحق نیا موضوع جالب  بحث نیا اما بود، خواهد

 بدست آنیی قضا نظم کامل طور به ای و باشد بودهی دولت شیقضا پارچه کی که نمود سراغ رای ها دولت خ،یتأر
 و متنوعی اجتماعی ها نظام محصول متفاوت و متنوعی ها دولت که همانطور باشد؛ بودهی رسم ریغ الت عد

ی نید مؤسسات اند،ی اجتماع نظام مشخص طیشرا همان حاصل زینیی قضای ها نظم بیترت همان به هستند مختلف
 آن به مربوط ،یرسم ریغ ای بودهی رسمی عدالت نیچن نکهیا اند، داشته بدست رایی قضا نظمۀ رشت سر اگر زین
 بدون اند، داشته قرار مربوط دولتۀ سلط تحت و بوده تیحاکم  عیمط اندازه چه تای نید مؤسسات آن که است شدهیم

 آن ضوابط و قواعد اصول، اندازه چه به که است گذاشتهیم جا به را اثر  نیای نید مؤسسات تسلط وعدم سلطه شک
ی نید مؤسسات نیا تنهای ول. است بوده حاکم ،یرسم ریغ عدالت وی رسمی قضا از اعم ،ییقضا -یعدل احکام بر

ی اسیس ،یاخالق ،یاجتماع فرهنگ شدند،یم قضای برا الزم ضوابط و قواعد اصول، افتیدر منبع که اند نبوده
 .ساختندی م را احکام افت منابعیدر س اسا می گشتند کهی ها جادگرُنرمیا متنوع صور به خود ،یواقتصاد

 کامل صورت به که بود خواهدیی قضا نظم ما برابر در  میکن تصور دینبا م،یکنیم صحبتی رسم عدالت ازی وقت
 در بالخصوص شود،یم حل وی دگیرسی دولت ستمیس کی در اش متعلقهۀ جامعی وخصوصیی جزا منازعات تمام

 موجود تواندیمی ستمیس هر در شیوب کمۀ انداز بهی رسم ریغ عدالت داشت؛ رای توقع نیچن دینبا افغانستان ما کشور
 ریغ عدالت نزد دری مدنی دعاو مخصوصًا ،یدعاو صدیف 08 حدود در زین ما کشور در که شودی م دهیشن باشد،
ی رسم ریغ عدالت سیتأس. شودیم داده قراری دگیرس مورد باشد،یم آنۀ کنند اجرا مارکه ای جرگه ،یشور کهی رسم

 آنهایی قضا نظام ساتیتاس آن باالثر و اند زده بحران کهی ممالک در است؛ رائج مانده عقب ممالک ازی اریبس در
 ،یمالداو دری دعاو صدیف 08. گرددیم فعال خوب ،یرسم ریغ عدالت است، افتادهیی کارا از  ایو برداشته صدمه

فیصد قضایای کشور افریقایی  08ون و در حدود یسرال در صدیف 80 ش،ید بنگله در های دعوا صدیف 08 تا 08
 .شودیم داده قرار صلهیف تحت کشورها نیای دولت ریغی عرف مراجع توسط بروندی
 :استی عدالت نوع چهی رسم عدالت



 ماقبلی ها دولت در رایز کرد، میخواه نگاه دولت مدرن نظام کی جو در رای رسم عدالت ما که میباش داشته توجه
 را مدرنی ها دولتی رسم عدالت عناصر شیوب کم که  خوردند،یم چشم بهی رسم عدالت ازی زعالئمین مدرن

ی قضا لیخصا عنوان ریز مدرنی ها دردولت امروز ما که رای لیخصا شودی نمی ول اند، ساختهی م متبارز
 .نمود مشاهده  آنان در کامل طور به میشناسیمی رسم

 کار بهی معن نیا به حقوقۀ درحوز« یرسم» است؛ شده اطالقی دولت عدالت به« یرسم» پساوند با ،یرسم عدالت
 آن ریغ در باشد آن مصدقی رسمی دولت سند کی که شودیم گفتهی رسمی زمانی حقوقیۀ عمل کی» :که شودیم برده
 991ۀ ماد 3و 1 ،فقرات و افغانستانی مدن محاکمات اصول قانون 302 درمواد«  شودیم دهینامی رسم ریغ هیعمل

 قانون مدنی ما
ی رسمۀ کلم باشد،ی م مشابه« یحقوقی رسم»یۀ عمل از فوق فیتعر با که دهندیم« یرسم»اصطالح ازی میمفاه
 کهی وسند هرامر بیترت نیا به گفت،ی رسم مهین آن به توانیم  که هست همی ها هیعمل رایز استی نسبی کم

 .شودیم گفتهی رسم وسند امر باشد، شده دییتأ ایو ثبت ه،یتهی دولت درمراجع
 و ها تیصالح ن،یقوان براساس دولت ازۀ قو کی جانب از که گرددیم اطالقی عدالت و قضا آن بهی رسم عدالت

 تمام که باشد، عدالتی اجرا ومتکفل مسؤول است موجود کشور آنۀ نافذ نیقوان در کهی فیوتعار ریتعاب بری مبتن
 در که رای عمومی ها پاسخ و ها حل راه و داده صیتشخ نیقوان متون اساس بر قبل از رایی جزا وی مدنی دعاو
 تمام تیرعا بایی قضا احکام شکل به آنرا و کردهیی شناسا است، شده نیمعی حقوق تخلفات و مجرمانه اعمال برابر

 دهیگرد فیرد قانون در که کند اجرای نحو به است، شده نیمع احکام نیا کردن عادالنهی برا کهی واصول ها ارزش
 تودیم مربوط قضات و هییقضاۀ قوی طرفیب و استقالل از مواظبت و نیتأمی برا مدرن دولتیی قضا دستگاه است،

 آنها دیبا قضات فیتوظ و استخدام نیح که دارد اریاخت در رای مورد وی عمومۀ شد نییتع قبل ازی ها روش و ها
 درنظرداشت بای رسم عدالت بخشد تحقق دقت به را آنها طرفانه،یب قضاوت ضمانتی برا و گرفته نظر در را

 مسلک، و عرصه همانیی قضا کارشناسان توسط هیقضۀ متعلقۀ حوز و تیماه تیرعا با را ایقضا ،یدعاو لیخصا
 رکن و دولتۀ متشکل رکن کی ثیح به که باشدیم دولتییۀ  قضاۀ قو کار محصولی رسمی قضا د،ینمایمی دگیرس

 ،یالتیتشک ساختار ب،یترک خلص طور به. بردیم شیپ به را محوله امور دولت،ی قوا ریسا به وابسته ریوغ مستقل
 وضع نیمواز نظرداشت در با گام به گام را خودی کار اناتیرجریوسا فیوظا شبردیپ شکل  قضات، استخدام نوع
 شناسدی م قبل از رایی وجزای حقوق اعمال  تمام ،یدولتی اساس اسناد بهی متکی رسم عدالت کند؛یم فایا دولتۀ شد
 نمود،ی نیشبیپ رای نیمع طرق توانیم آنها،ی دگیرسی برا ازقبل و

 نیطرفی برا رایی قضا احکام بر  تیوشکا اعتراض حق قانونمدار،ۀ جامعی قضای ادیبن اصول بنابری رسم عدالت
 آنرا و شناخته تیرسم بهی تحتان محاکم برحکمی خواه نافیاست حق رنامیز را اصل نیا و دانسته محفوظی دعاو
 .کندیم تیرعا جدًا

 لیخصا نیا که داردی جد تذکری جا شد، فیرد درفوق کهی رسم عدالت مشخصاتی واساس عمده خطوط بود نیا
 است، شده شناختهی رسم عدالت زاتیمم( پیپرنس در) اصول در

 فصل  128ۀ مادی ال 110ۀ ماد است؛ شده مشخصی رسم عدالت تحقق مرجع افغانستان ما زیعز وطنیی قضا نظام
ی اسالمی جمهور محاکم تیوصالح التیتشک قانون ، افغانستان( ش ه 1203) 3882 سالی اساس قانون هفتم

 فوق در  که باشدیمی صفات تمام به مجهز هییقضاۀ قو ،یگر قضاوت و امورقضا به مرتبط نیقوان ریسا و افغانستان
 ساس برا که است مدرن دولت کی افغانستان دولت  که است آن نیمب آن تیماه و مای اساس قانون اند، شده فیرد
 بهی دگیرس شامل هییقضاۀ قو تیصالح» یاساس قانون نیا در ابد،ی یم تیمشروع و شده انتخاب مردم میمستقی آرا

 شگاهیپ در هیعلی مدع ای  یمدع ثیح به دولت شمول بهی حکم ای یقیحق اشخاص طرف از که استی دعاو تمام
 قانون نیهم 133ۀ ماذ اول پراگراف استناد زبهیون( ا ا ق 138ۀماد) ،«شود اقامه قانون احکام به مطابق محکمه

 نیا در کهی نحو به هییقضاۀ قو تیصالحۀ دائر از راۀ ساح ای هیقض حاالت چیه در تواندی نم قانون چیه» یاساس
یی قضا نظام که است آن ازی حاک دوماده نیا« .کند ضیتفوی گرید مقام به و بسازد خارج شده، دیتحد فصل

 .آشناستی رسم عدالتی عنی عدالت ستمیس کی به فقطی اساس قانون نگاه از افغانستان
ی اجتماع نظام به متناسب تیفیدرک ولو افغانستانۀ گذشتی دولت عدالت ای یرسم عدالت مورد در است الزم

 م؛یکن نگاه عقب بهی کم اشی خیتأری  واقتصاد
 افغانستان کشور جادیا از بعد است، بوده موجود زین معاصر افغانستان سیازتأس  قبل افغانستان دری رسم عدالت
 دربار القضاتی قاض ثیح بهی الیم 1020 سال دری بارکز خان نصراهللی قاض ،یدرانی بابا شاه احمد توسط
 نیمعاصر از که بود« ری نیکه    ژ»به معروف لیاسماع محمدی  پدرمولو موصوف د،یگرد مقرری دران شاه احمد
 محمود شاه القضاتی قاض ثیح به( علوم خان)دیسع محمدی مولو اش فرزند باشد،یمی درانی مورشایت و شاه احمد

 به متخلص بعدًا عبدالسالمی قاضی عنی د،یسع محمدی مولو فرزند است، کرده خدمتی فایا کابل دریی سدوزا
  خانی عل ریش ریام القضاتی قاض  عبدالسالم،ی قاض نیهم سپس شد، مقرر قندهاری قاض و دیگرد« یعلوم»

 تقرر خانی رعلیش ریام القضاتی قاض صفت به( علوم خان) عبدالرحمنی و عوض به بعدًا که د،یگرد مقرر
 ریام دوران القضاتی قاض و خان افضل محمد ریام القضاتی قاض ثیح به عبدالرحمن،ی قاض نیا کرد، حاصل



ی قاض خان، نیسعدالدی قاضی عنی معروف،ی قاض پسرشی و از پس است، کرده خدمت زین خان عبدالرحمن
 هزاره، محمد ضیف مال کاتب  وچنانچه بود بلند سوادی دارا تیشخص که است بوده خان عبدالرحمن ریام القضات

 ضبط« یدران مورشاهیت خیتار» از شده نقل.)است کردهیم قیتصد را خان نیسعدال سواد افغانستان ریشه مؤرخ
 رای رسم عدالت کی وجودی ایگو خود القضاتی قاض کی وجود و حضور شودیم دهید کهیطور( ییپوپلزا جناب

ی نمی عموم و گستردهی لیخ وقت آنی رسم عدالت نیا د،ید میخواه بعدًا کهیطور اما رساند،یم ها زمانه آن در
 .گرفتیمی دگیرس به رای نیومع محدودی لیخ منازعات  و ایقضا بلکه باشد، توانست

 کیکالس مؤثق ازمنابع عمده طور به ایقضا حلی برا ها دوره نیای دولت عدالت دهد،یم نشانی خیتأر اسناد کهیجا تا
 زین قانون، کی معادل ر،یام ریدسات هم و عرف از بعضًا که« طورعمده به» نیخاطرا به کردند،یم استفادهی اسالم

 احکام افتیدر محل ثیح به را منبع کی حتمًا که نداشتندی تیالزام قضات مراحل نیا در گرفتند،یم کار
 .ندینما ،محدودییقضا
 در مدرنی رسم عدالت جادیای برا نخست گام خان، عبدالرحمن ریام توسطیی قضا نظام کامل ساختنی دولت میتصم

 اسالم»  نام به خود اثر دری دنمارک ستیآنتروپولوژ« اولسن استا» شود،یم شمرده(  م 1981- 1008)   افغانستان
 ها شهر در تنهای عنعنو صورت به های قاض عبدالرحمن، ریازام قبل» : که است نوشته« افغانستان در استیس و

 کهیکس توسط عدالت نداشت، قدرت چیه ای کمتر حکومت کهیجائ اطراف در کهیحال در کردند،یم فهیوظی اجرا
 بدل در که دیگردیم راجع محلی ها مال به منازعات. شدیمی عمل بود،ی اسالم نیقوان در تبحر داشتن به معروف

ۀ خزان از که بودی قاض نفر چند فقط ها شهر دری حت و شدیم پرداخته آنها بهی کمۀ الزحم حق ایقضا فصل و حل
 بدون آن مشابه ارگان ایو جرگه توسط شده، شناختهیی جزای ایقضای اریبس عالوه بر کردندیم اخذ معاش دولت
.) شدندیم حل( رواج)یعرفی ها ُنرم مطابق عمدتًا منازعاتی کل طور به ای یحقوق گرید مرجع ای یقاضۀ مداخل
 (است کرده نقل صاحب کاکر جناب قاتیتحق از را بخش نیا اولسن

  مطابق که رای حقوق واحد ستمیس کی عبدالرحمن ریام»: که کندیم نقل افغان گرید دانشمند کی قول از اولسن باز و
ی قاض تیصالح از ،یشرع متون ریتفس آن در که داد، قرار اجرا معرض کشوردر در عموم بطور بود، عتیشر

 فرمان عالوتًا و....نمود، افول ،یحقوقی ایقضا حل دری  پشتونول و رواج اعتبار و تیاهم صورت نیا به بود،
ی ایقضا تواندی نم حکومت، خوار معاش ای مؤظفی های مفت و های قاض از جز به کس چیه  که کرد صادر
 قضات د،یگردیم زین دولتی قانونی روین و  دولت اقتدار ادیازد باعث علماء اقتدار شیافزا». دینما حل را* یحقوق
ی اسالم میقد مؤثق منابع مطابق دیبا بلکه ندینما صادر حکم گرید منبع کدام از خودی شخص لیم به نداشتند، اجازه
ی برای حل راه نامبرده منابع در که خوردندیم بری ا هیقض بهی قاض ای وی وال  کدام هرگاه نمودند،ی م صادر حکم

 ریام که است نیا« .دادندیم رجعت تیهدا کسب جهت ریام به دیبا را موضوع توانست،ی نم شده سراغ آن
  رای رسم عدالت که متمرکزیی قضا نظام کی حکومت مرکز اقتدار و خود، دولتی رومندین جهت در عبدالرحمن

 ،ییقضا ستمیس کی نیچن جادیای برا دید میخواه بعدًا که گرچه آورد، انیم به کرد،یم اجرا ریامی ها آرمان طبق
 مندرجی خیتأری ها ادداشتی در چنانچه شد، دهیکوب هم در وقت آنی رسم ریغ عدالتی کاری ها ابزار ازی بخش
 لیوسا ازی کی ثیمنحی  پشتونول عرف و مناطقی بعض مشخص منابع ت،یموقع فیازتضع اولسن،ی قیتحق اثر در
 .است شده  ادی موافق چندان نه لحن بای خصوص منازعات حل  افتیدر

 ریام پدرشۀ دور به نسبت شتریب مالئمت با امور 1919  تا 1981از(  نیوالد الملت سراج) اهلل بیحب ریام دوران
 در رد،یبگ صورت کار امور، شتریب چه هر ساختنی قانون به شدی سع دوره نیا در شد،یم اعمال خان عبدالرحمن

 اهلل بیحب ریام بود، کرده آغاز پدرش که داد ادامهی ریمس همان به با،یتقر موصوف عدالت، کردنی دولتۀ نیزم
ی گزار نام«  تیشرع قاتیالتحقی شورا» نام به کهی شور نیا داد، لیتشک را تیشرعی علما از نفره هشتی شورا
 رای شرع نیقوان موصوف ریام. کند قیتحقی شرع احکام با آن مطابقت لحاظ از را امور تا داشت فهیوظ بود، شده
ی بط تکامل در زین دوره نیا شک بدون شد،یم شمرده محاکمی رهنما که رساند نشر بهی جلد چندۀ تبصر شکل به

 .ساختی م فراهم عرصه نیا دری بعد تحوالتی برا را اوضاع که بودی قدم زمان آنی رسم عدالت
ی قضای قانونی ها تیصالح شتریب هرچهۀ توسعۀ نیزم در مهم تحوالت آغاز( م 1939 ـ1919) اهلل امان شاهۀ دور

 مجازات و میجرا تیقانون اصل درج چنانچه شد،یم زیبرانگ جنجال راتییتغ نیای جد مواردی گاه که بود دورانش
 د،یگرد 1932ۀ جرگ هیدرلو ادیز معضالت باعث( 1932یعمومیجزاۀنظامنام)وقت آنی جزا قانون درطرح ها

 قباًل که ـی قاض صورت نیدرا که د،یگردیم تیوتثب نییتع قانون حکم اساس بر ها مجازات طرح، آن براساس
 نیا جرگه هیلو در علما و قضات سبب، نیهم به داد،یم دست از را تیصالح نیا داشت را مجازات نییتع تیصالح
 .کردیم نییتع را مجازات خودش لیم بهی قاض گذشته طبق که گرداندند، بر را آن متن و رفتهیپذ نه را تحول

 مفروض آن دریی قضا نظام کردن زهیمدرن اصل در که بود« هیعالۀ محکم» جادیا اهلل امان شاه گرید تحوالت از
 نداشتند وی مذهب التیتحص که بود صادق و ارجمند افراد  از مرکب هیعالۀ محکم بود،

 حذف همه اهلل امان شاهی ها پروژه گرچه کرد،یمی دگیرس رای تجارت وی مدن منازعات  محکمه نیا



 در. یبعدی های    وترق انکشافات با سهیمقای برا دندیگردی تلقی های سمبول بعدًا ها پروژه آنی ول شدند، منهدم و
 تیواقع بهی و سقوط اثر به مأمول نیا اما دینما نیتکو را خود دیجد فورم که رفتیمی رسم عدالت موصوف زمان

 .وستیپ نه
 در ایقضا وی دعاو تمام»: که بود مشعر 31ۀ ماد در ش ه 1282سالۀ مصوب اهلل امان شاهۀ دوری اساس قانون
 «شد خواهد صلهیفیی جنا وی مدن ،ییجزا نیقوان و عتیشر حکم اساس بهی عدل محاکم

 شدنی وعمل قیتطب که بود، دهیرس بیتصو به« هیشرعۀ محکمۀ نام نظام»  نام به محاکمی براۀ گان جدا قانون زین و
 دهیا بودند،ی رسم عدالت نظام هواخواه کهیآنانی برا نیقوان نیا طرح باآنهم اما. بس و ماندی باق ها افسانه در آن
 .دادیمی خوبی ها

 رای اساس قانون ش ه 1289 سال در افغانستان پادشاه نادر محمد ،یکلکان اهلل بیحب دوران وی امانۀ دور از پس
 نیدرازتر عمر لحاظ از کهی اساس اصول نیا رساند، بیتصو به« افغانستان هیعل دولتی اساس اصول»  نام ریز

 به داراست خود ومابعد ماقبلی اساس  نیقوان تمام در را( سال 22 بًایتقر ش، ه 1222 تا 1289 سال از)  عمر
ی نحو به آن 32ۀ ماد در مثاًل باشد؛یم شتریب مدرن بالنسبه عناصری دارا ،یقبلی رسم عدالتی ها نظام ریساۀ سیمقا
 ،92 ،92 ،93 ،91 ،98 ،09 ،00 مواد در ای و است دهیگرد قبول« محاکمۀ صلیف بر اعتراض حق» میمستق ریغ
 استقالل است، شده مشخصی رسم عدالت محاکمی عنی« هیشرعیۀ عموم محاکم» بهیی قضای دگیرس انحصار آن

 سیتأس تیممنوع حکم، اصدار در ریتأخ عدم دفاع، حق محاکمه، تیعلن است، شده دییتأ محاکم نیا در زینیی قضا
 به آن جز به جز وفهم  شده گرفته نظر در زین محاکمی عمودی حدود تا وی افقی بند دسته و قانون، از خارج محاکم

 .است شده داده رجعت« هیاساس التیتشکۀ اصولنام»
 شدهی نیب شیپ زین حکومتی وزراۀ محاکمی برای عال وانید سیتأس نامبرده،ی  اساس اصول 90 و 98 مواد در

 .است
 است، شده حیتوض نجایا تا گذشتهی رسم عدالتی ها نظام لیخصا مورد در آنچه که استی ضرور مطلب نیا تذکر

ی تئور و ها دهیاۀ کنند منعکس که باشد ها زمانه آنیی  قضای امورعدل اندرکاران دست دید افق انگریشترنمایب دیشا
 در توانسته حد کدام تا کاغذی روۀ شد ثبت ریدسات نیا نکهیا د،یبنما وانمود را  نامه ونظام نیقوان اوراقی روی ها

 تحقق انسان زنند،یم حرف زمان آنۀ بست و زده استبداد جو ازی وقت ما بزرگان که استی موضوع ابد،ی تحقق عمل
 .گرددیم باورمندی کمی صدیف به را اصول آنی عمل

 در زمان آن در که باشدی نیقوان نیتر روشن از  دیشا شاه ظاهر محمد دوران( ش ه 1222) م 1902ی اساس قانون
ییۀ قضاۀ قوی برا را ماده  11 شامل( هفتم فصل) مکمل فصل کی یاساس قانون نیا بود؛ شده نافذ و بیتصو کشور

 افغانستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 نگارنده. باشدیی جزا وی خصوص منازعات دو هر« یحقوقی ایقضا»اصطالح از اولسن منظور کنمیم فکر

 تیعلن ،یقاض استقالل و هییقضاۀ قو استقالل: مانندی ها اصل و ها ارزش ماده ازدهی نیدرا بود، داده صیتخص
 ،یارنوالڅی لو  ای تیالعمومی مدعۀ ادار شدن قانونمند قانون، استناد بهیی قضا احکام اسباب تذکر تیقانون محاکمه،
 شدن قانونمند

 
 گرید اصولی بعض وی قاض استخدام طیشرا و اوصاف محاکمات، اصول ایی یقضا اجراأت اصول
 انفاذۀ منص به دوران نیا مصوب نیقوان ریوسای اساس قانون نیا توسط ،یگر قضاوتی سازی اریمع مربوط

 یشکل وی ماهو کردن استندرد در دوره نیای حقوقی ها دستاورد. گرفت قرار قیوتطب
 با مثبت، عناصر بودن حائز خاطر بهی بعدی ها دورهۀ موضوع نیقوانی حت که است گستردهی حد بهی رسم عدالت

 سال در داود محمد دیسفی کودتا با دهه نیا به.  است شدهیم سهیمقا مشروطهی شاهی دموکراسۀ دهۀ دور نیقوان
 .شد گذاشته انیپاۀ نقط ش ه 1283

ۀ قو استقاللی التیتشک لحاظ از نخست گام در و نموده فروکشی رسم عدالت رشد داود، محمد تیجمهورۀ دور در
 داشت، قراری خصوص ویی جزای دعاو اطراف دسترس به کهی ها فراغت ازی بعض و دیگرد مکدری کم هییقضا
ی محور و عمده تینها قانون دو خان داود تیجمهورۀ دور دری ول. دییگرای کند بهی نسب صورت به آنها تیرعا
ی ایقضا دریی قضا احکام افتیدرۀ منبع و شده بیترت ماده 3210 در کهی مدن قانون: شد بیوتصو دیتسو

 محاکم تمام دری ومدنی خصوص
 کی ثیح به زین قانون نیا د،یگرد بیتصو و بیترت ماده 832 در که است جزا قانون گرید. شد داده قرار ربطیذ

 داده قراری قانونی ها مجازات نییوتع میجرا تیتثب استناد محل کشورۀ مربوط محاکم تمام دری محور و عمده قانون
 شیافزای لیخی رسم ریغ عدالت برابر در رای رسم عدالت سهمی مدن قانون بالخصوص قانون دو نیا حضور شد،
یی جزا حقوق نظام در ها ومجازات میجرا  تیقانون اصل خان داود دوران دیجدی جزا قانون اساس بر نیهمچن داد،



ۀ نیزم در مملکتی رسم عدالت نظام به افغان شهروندان نانیاطم حس جادیا باعث که شد نهینهاد ویی  شهیر کشور
 .دیگرد عرصه نیایی قضای های دگیرس
 متحمل رای جد صدماتی رسم عدالت قلمرو در عدالت نیتأم اوضاع ش، ه 1280 سال ثوری کودتا دادنیرو با

 و شد ظاهر چپی ها نقاب قالب در ستم و استبداد و دهیگرد حرکت دری محور قدرتی سو بهی اسیس نظام شد،
 و زده پا پشتی کل اصول آنی رویپ از را اش تعهدات عدالتی کل وی عموم اصول تیرعا در همیی قضا نظام
 عمل کیولوژیدیا محاکم و جانبدار صورت به محاکم و نمود منسوخ رای رسم عدالت مثبت جهات تمام بًایتقر

 آهسته میرژ مردم، دیشدی ها العمل عکس بای ول بود عام بًایتقری روش نیچنی ستیکمون میرژ لیاوا در که نمودندیم
 اما  دینما میترم را وضع نیای صورت کی به تا نمودی سع و دیگرد خود ریناپذ جبران وی جدی خطا متوجه آهسته

 توانی م را شیپ بهی ها گام ازی موارد دوره نیا در بازهمی ول.  بودند کرده اعتماد سلب میرژ آن از مردم گرید
 تیاهم با ثاقیم دو به افغانستان الحاقی امضا است؛ بوده مثبت اما رترید ولو آن جینتای کل طور به که کرد مالحظه

 لیاپر دری فرهنگ وی اجتماع ،یاقتصاد حقوق ثاقیم وی اسیس وی مدن حقوقی  الملل نیب ثاقیمی عنی یبشر حقوق
 نیبۀ جامع برابر در تیمسؤولۀ دائر کی در را ما کشور که بودی گام افغانستان،ی چپ دولت جانب از م 1902

 ثاقیم نیا مفاد ، میکنیم فایا ثاقیم آن مندرجات تیرعا مورد در را خود تعهدات ما اندازه چه تا که داد قراری الملل
 دوران در کهی گرید کار. نمود نه دایپیی اجرا وطالع فرصت 3883 سال آغاز تای عنی موجوده، دولت جادیا  تا

 و مفاد همرفتهیرو که است« یمدن محاکمات اصول قانون» بیتصو و دیتسو است، گرفته صورت های چپ حکومت
 نموده لیتسهی مدن محاکم در رایی قضا اموری اجرا و کار است، شده ساخته شامل آن در کهی محاکماتی ها روش
 .است
 نظام حال به دیمف کمتر آن اثرات که کرد صیتشخی دوران توانیم را ها طالب سقوط  تا م 1900 لیاپر لیازاوا

ۀ ادار نظامی کلی همپاش از سبب قدرت جنگ وی حزبی ها وکشمکشی اسیس حوادث شتریب و بودهی رسم عدالت
 .دیگرد مختلی حقوق ثبات منجمله ،یعموم ثبات و شده دولت

 به طبعًا آن سرنوشت که افغانستان در« یرسم عدالت» بینش و فراز ُپر رشد ریمس تا آمد عمل بهی سع فوق در
 .شود حیتشر مجملی لیخ صورت به است، خورده گره کشوریی قضا -یعدل نظام انحطاط ای ویی شگوفا
 :استی عدالت چگونهی رسم ریغ عدالت
ی ها أتیه توسط بلکه نه دولت جانب از آن تشکل و جادیا که است عدالت ازی متفاوتی نوعی رسم ریغ عدالت
 ندارد تیحتم زین و شوند،ی نم فیتوظ و استخدام دولت منجانب آنی اعضا و دیآیم عمل به جامعه وافرادی اجتماع

 به بودن پابند بری مبنی تیالزام عدالت نیای اعضا همچنان و  باشند،یی قضا ای وی حقوق مسالک اهل آنی اعضا که
 سازند، ومستند دیمق احکام، افتیدر نیمع منابع ای و کی به را ایقضا حل بر ناظر شانیا میتصام که ندارند امر نیا

 ای ،ییاجرا طرزالعمل بهی نوع به عدالت نیا است،ی مجانی رسم ریغ عدالت ما کشور در شود،ی م دهیشن کهیطور
 نیا. باشدی نم پابند زین کنند،یم ادی یمحاکمات اصول بنام آنرای رسم عدالت در کهی دگیرس اصول ای وی دگیرس نییآ

 به بود، نخواهد قادر پس باشد،ی نم فعال دائمًا ارگانی دارا عدالت نوع نیا چون که افزود دیبا هم را تذکر
 .بورزد مبادرت اش محضر به ه،یعلی مدع ایوی  مدع« احضار»

 ممالک دری رسم ریغ عدالتی اصلی محتوا انیم تفاوت است الزمی رسم ریغ عدالتی کار لیخصا شرح از قبل
 تفاوت تا م،یبده قرار مطالعه مورد  شود،ی م مطرح ما کشورخود در که رای رسم ریغ عدالت تیماه و شرفتهیپ

 عدالت نوع نیا از ما فهم انیم اختالف و« یرسم ریغ عدالت»از را  شرفتهیپ ممالک و ما استنباطات و ها برداشت
ی ها مشخصه کردن فیرد بدون رایز م،ینمائ صیتشخ رای رسم ریغ عداالتۀ شرفتیوپی اصلی ها مشخصه و

 مشخصه نیا کهی اجتماع جوۀ مطالع و فهمندی م آن ازی مترق ممالک حقوقدانان که آنچه و مای ررسمیغ  عدالت
 حیتوض نیا فهم. میابی دستی  رسم ریغ عدالتی اصل تیواقع درک به توانست، مینخواه است، کرده احاطه را ها
 تیماه نظر ازی گاه که م،یباش داشتهی رسم ریغ عدالت گوناگون انواع ما که سازدیم معطوف قتیحق نیا به را ما
ی رسم ریغ عدالت نیا بهی نگاه تا دینمایم جابیا وضع نیا  باشندی نم همگون هم با اتیشکل لحاظ از همی زمان و

 :میبکن آن گوناگون واشکالی محتو در
 

 :افغانستان دری رسم ریغ عدالت- اول
 عدالت نوع سه به ما که است تیواقع نیاۀ دهند نشان افغانستان دری رسم ریغ عدالتۀ حوز در گوناگون التیتما
 :بود میخواه مواجه  مختلف ،یرسم ریغ

 نوع کی.   مسلح ونیسیاپوزی رسم ریغ عدالت ،یامروز جوش خودی رسم ریغ عدالت ،یسنتی رسم ریغ عدالت
 لیدل به رای آخر نیا است، مطرح زین باشدی م دوستی کشورها حقوقدانان نگاه که گریدی  رسم ریغ عدالت

 کرد میخواه مطالعه جداگانه طور آن تیاهم
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  یوفرهنگی اسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع مختلف طیشرا رایز دارد،ی طوالن عمر افغانستان دری رسم ریغ عدالت
ی اساس عامل است، ساخته مساعد را عدالت نیا شدن فعال باز و نهیزم مختلف مراحل در کشور نیایی ایوجغراف
ساختارسخت و دشوار جغرافیایی کوهستانی و دره های قابل زیست از هم دور   عدالت، نیای میدائ بًایتقر حضور

افتاده و گاهی دارای رسوم وعادات متفاوت که تحقق یک دست و سرتاسری نظم واحد را مانع میگردیده است، 
 ای هبود مملکت دست و دور نقاط در مردمیی قضا وی عدلی های ازمندین نیتأم در ها تیحاکمی وبدون شک کوتاه

ی عموم منازعات وفصل حل به را اشیی قضای ها ارگان توانستهی نم دولت هم، دسترس قابل نقاط درهمانی حت
ی نمی دعو نیطرف بعضًای مدنۀ حوز در بالخاصه ها فرهنگ تنوع علت به بعضًا ای و بگماردی اهالی وخصوص

 و کشور حاکمان همیپ و متداوم  تحوالت کنند، تیرضا احساس ،یرسمی گرا شکل صرفًای ها صلهیف از توانستند
 ثبات، با بالنسبه سهل الوصول و یرسم ریغ عدالت تیارجح باعث زین انیحکمروای ها قهیسل رییتغ وی اسیامورس

 نوع نیا مدت دراز درحضور زینی لویوقبی سنت نظام دار شهیر واقتداری عنعنوی زندگۀ ویش است، دهیگردیم
 نیا  ُکند موج دنیرس ضعف و ها شهر و مرکز دری فرهنگ وی اجتماع تحوالتی ُکند است، داشته نقش عدالت
 .است بوده کشور دری رسم ریغ عدالت حضور متداوم لیدال از زین اداره مراکز از دور و نقاط ها روستا در تحول

 مجهزیی قضا -یعدل متکامل بالنسبهی ها دستاورد با را خود هم نتوانسته ی رسم ریغ عدالت نیاز سوی دیگرا
 حضور ثابت بًایتقر لیدالۀ زمر از نهایا گر،ید لیدال دیشا و...  و شود رفته شیپ وی مترق عناصر حائز و دینما

 .اند کشور دری رسم ریغ عدالت
 به مخصوص  طیشرا محصول که میداری سالمندی رسم ریغ عدالت نوع کی خود کشور در ما فوق لیدال براساس

  اقوام نیا و افتهی بیترک متنوع و متعدد لیقبا و اقوام از از ما زیعز طن و باشندگان چون باشد،یم ما مملکت خود
 مواد ها عنعنه نیا از بازماندهی ها هیرو باشند،یمی خصوص ویی جزای ایقضا حل بهی دگیرس عنعنعاتی دارا خود

 حل کار عمده صورت به کهی سیتأس. است شده دهیبرگزی رسم ریغ عدالتی کار ابزاری برای مساعد و مناسب
 شده ادی جرگه نام به گرفتیم برعهدهی رسم ریغۀ موسس کی ثیح به مردم نزد در رای خصوص ویی جزای ایقضا

 .اند برده نام زین« (مارکه)که  مره»  اسم به بعضًا را آن مجالس که است،
  جرگهی ها مشخصهۀ بار در« درهند ها پشتون سلطنت» نام به خود کتاب دری ستانیس اعظم محمد نیسیاکادم دیکاند
 :یقضائی شورا کۀ یمثاب به جرگه»  :نگاردیم نیچن
 را صدمه نیا کهی کس از را خود بدل ای انتقام و کند جبران ده،یرس او به کهی ا صدمه تا دهدی م حق هرکس.به...
ی  کار  نهان و دارد،ی وستگیپ هرکس وننگ وشرف عزت به حق تیتثب لیقبا نظر در.  ردیبگ واردکرده او به

 .باشد گواه اوی وخطای نادرست به جرگه آنکه مگر ندارد،ی جا درآن
 زین تر نیپائ طبقات از تجربه با اشخاصی حت. است لیقبا انیومال بزرگان و ملکان خانان، از متشکل جرگه

ۀ جرگ دری جزئی ایقضا. ردیگیم انجام« جرگه» برابر دری جزائ محاکمات تمام. توانندیم کرده شرکت درجرگه
 برحسب منظم،ی اولسها در مهمتری ها رخداد صلهیف اما. شودیم وفصل حل حادثه محل در ای( جرگهی کل ای)هیقر

 کی معمواًل را جرگه .کنندیم عمل مستقاًل تابع ریغی بخشها اما شود،یم ارجاع قوم وبزرگان خانهاۀ جرگ به تیاهم
 کهی کسان. بدهد لیتشک را جرگه تواندیم باشد، عضوجرگه که هرکس لیقبا شتریب در اما دهد،یم لیتشکی محل سیرئ

ی دعا از پس جرگه سیرئ اعضا،ی گردهمائ از پس. گردندیم مهیجر پرداخت به مکلف نگردند حاضر درجرگه
 از امور همه» :است نیچن آن مفهوم که خواندیم رای تیب مال، خود حضور عدم صورت در ایو مال توسطی مختصر

 دفاع واگر شودیم دهیشنی مدعی ماجرا سپس «.است داده ومشورت فکر اجازه هم بندهی برای ول خداست، جانب
 است، معمول شتریب چنانکه. شود آشکار کاماًل قیحقا تا پرسندی وم شوندیم خوانده فرا شاهدان باشد، رآنیمغا متهم

 مناسب صلهیف و کندیمی بررس را موضوع جرگه داشت، شیخو تیحقان یبرای لیدال و رفتینپذ را قیحقا اگرمتهم
 نییتع را مجازات جرگه که انیبردران انیم در بجز. است نیمعی جزائ ُجرم هری برا. آوردی م عمل به مورد در
 در« بدل» وانتخابی مدع به متهم میتسل مراسم. است همراهی خواه پوزش و میتسل با وستهیپ ماجرا نیا کند،یم

 که را آنچهی مدع. ردیگ صورت جرگه توافق براساس دیبا کار نیا که دانندیم همه. شودیم برگزار جرگه برابر
ی مدع دست دنیوبوس دادن ودست« کمیعل سالم»وگفتن  وسالم درود با نیطرف سپس. ردیبپذ دیبا کندیم نییتع جرگه

 .شودیم حکمفرما بادوامی وصلحی آشت صورت نیا به لیقبا ازی اریبس در و روندی گرمیهمدی مهمان به
 در. شودیم صادر او ابیغ در کطرفهی صلهیف لیقبا ازی برخ در نشود، جرگه نیدرا شرکت به حاضر متهم اگر
 تاراج را شیودارائ پردازندی م او سرزنش به انیمال ای کشانند،یم جرگه به را مجرم ای لیقبا از گریدی برخ

ی عمل کند،ی چیسرپ جرگه صلهیف از که هرکس برابر در رفتار نیهم. کنندیم دیتبع( لهیقب) اولس از را وخودش
. سازدیم مختار آن لیتحص به رای مدع -نیمع تاوان پرداخت از متهم امتناع صورت در معموال جرگه. شودیم

 .ببخشد و دهد فیتخف را آن ازی مقدار تا کندیم قیتشو رای مدع غالبًا باال، سطح در غرامت نییتع از پس جرگه
 تیوضع قضاوت وی داور و قیتحق به متهم ُجرمی بررس از شتریب ها جرگه که است افتهیدری شگفت با الفنستون

 دهید ستم جانب به متهم دیبا کهی تاوان مورد در زیون است، شده جرم مرتکب درآن متهم که پرداختندی می طیوشرا



« الفنستون» فیتأل که« افغانان» کتاب از را معلومات نیای ستانیس جناب  « 1 .پرداختندی م قضاوت به بپردازد،
 دری جالب قاتیتحق و کردیم کار افغانستان در 1080ی ها سال در الفنستون است، کرده ادداشتی باشد،ی می سیانگل
ی طرفیب ها جرگه نیا موارد شتریب در. اند دیمفی ها سازمانی قضائی ها ُکل،جرگه در »باز و .دارد ما کشورۀ بار
 واسطهی گاه است ممکنی وحت بمانند دور های ودشمن های دوست ریتاث از توانندینم هرچند کنند،یم تیرارعای نسب

 افتهیدر من اما پندارند، نامنظم و پرآشوب را ها جرگه نیا مباحثاتی کسان دیشا عتًایطب .ابدی راه ها درآن هم ورشوه
 «.اند شیخو مردم رشیپذ مورد و موقرند و منظم اریبس ها جرگه نیا لیقبا ازی برخ در و ستین نیچن شهیهم که ام
 محول جرگه به -دارند هم کامل رواج جرگه کهیی درجا -ها دعوا همه» :نگاردی م الفنستون قول از بازی ستانیس
 که) وتوانمندان بزرگان. است وهمت عزت لیدل زور به حق وگرفتن ضعفۀ نشان جرگه به بردن تیشکا. شودینم

 وبا کنندی آشت باهم ن،یطرف خسارتی برابر صورت در که دهندیم حیترج وستهیپ ،(دارندی شتریب شاوندانیخو
 تیشکا جرگه به که -مظلوم جانب که گرددیم اعمالی وقت تا روش نیا. نسازند سبک را خود جرگه، به مراجعه

 .نشودی آشت به حاضر -برده
 طرف هردو که کنندیم مداخلهی وقتی برخ. کنندینم مداخله نکنند افتیدری تیتا شکا ها جرگه لیقبا ازی برخ در

 شود،یم آگاه مهمی کار خالف کی از لهیقب سیرئ کهی هنگام لیقبای بعض در. باشند جرگه صلهیف رشیپذ به حاضر
   .خواندیفرامی همآئ گرد به را جرگه

 کنندیم احساس برابرهم وی رامساو خود لهیقب افراد همه که نستیا دارد،ی لویقبی زندگ در جرگه کهی ازیامت گانهی
ۀ شد دهیسنج شیب و کم ت ایجزئ و جرگه دری دگیرس مراتب نیا« .اند کسانی همه جرگهی ها صلهیف برابر در و

ی برا اما باشدی می حائز پختگۀ انداز تا است، دهیگرد منتقل نسل به نسل ها زمانه رید از که نیا جهت از آن،
رسد، زیرا فاقد آن اصول وبینشی است که ی نم نظر بسنده بهی دگیرس طرز همچو ایقضای امروزی های دگیرس

ی دگیرس طرز نیا ازی ها زیچ زیچ ،یفعل موجودی رسم ریغ عدالت چه گر .عدالت گری امروزی به آن نیاز دارد
 طرز نیا کارآمد و استفاده قابل عناصر از هم کشور نیقوان وی دولت نظام در دهد،یم قرار استفاده مورد رایی  عنعنه

 مشکالت و بود نخواهد هیتوج قابل شده میتنظ علمًا نظام  کی نظر از ها وهیش نیا اما است، شده استفادهی سنت
 .توانست نخواهد رفع زین را حوزه نیای امروز
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 ثابت ریغ و متحول لیدال شد، داده تذکر باال دری رسم ریغ عدالت حضور و وجودی برا که ثابت علل از ریغ به
 متجاوز دولت برابر در افغانستان مردمۀ خواهانی آزاد مبارزات انیجر در برشمرد؛ ساحه چند در توانی م زین را

 اوضاع بنابر ای و د،یگردیم برون وقت حکومت اقتدارۀ سلط ازی نحو به کهی مناطق ،(ش ه 1280)ی شورو
  بود،ی نم سریم و ممکنی دولتی رسم محاکم دری مدن ویی جزای ایقضا بهی دگیرس  کهی ها جا در ای و ،یجنگ

 را مردم معضالت بودند قادر  ندرت بهی جهادی ها میتنظ. آوردندی می رویی قضای خودگردان بهی نوع  به مردم
 در مخصوصًایی جزای ایقضا در ها میتنظ ازی بعض دهند، انجامی کار آن رفعی برا ای و دهند قرار توجه مورد

 به شتریب شانیا محاکمات و نموده برخورد کیولوژیدیا و خشونت با های لیخی اسیس وی جنگ میجرای های دگیرس
ی ابیارز به ،یمسلکی ها اریمع با را آن صحت بتوان کهی محاکمات به تا رساند،یم شباهتیی  صحرا محاکمات

 .گرفت
 مسؤولۀ مثاب به دولت اقتدار حضور فقدان وی ثباتی ب بروز در توانیم رای امروزی رسم ریغ عدالت به لیتماۀ مبد
ی کم و  ش ه 1208 سال تا بًایتقر  ش ه 08ۀ ده لیاوا از نمود، جستجو کشور دست دور مناطق در عدالت نیتأم
 و مراجعه نیا گرچه که است، بوده معمولی رسم ریغ عدالت به تیارجح و رجوع به لیتما امروز تای حت هم

 از رای رسم ریغ عدالت دنیگرد فعال بازۀ نیزمی ول اند، نبودهی متک علل نیع به  مختلف،ی ها دوره در حیترج
 .اند کردهی م مساعد و هیتقو مختلف جهات

ی درهمکوب نیا د،یگرد اضمحالل کامل طور به بًایتقری دولت نظام افغانستان در ب،ینج داکتر میرژ سقوط و ختم در
 ابتیغ به ها عرصه تمام در دولت چون بود،ی خوبۀ نیزمی رسم ریغ عدالت شدن فعال و حضوری برای دولت نظام
 خدمات توانستی نم بود، ماندهی باق آن ازی محدودۀ پارچ و قطعه  هم اگریی قضا ارگان لذا و آمد گرفتاری جد

 را ریمس نیا بودند، گرفته خوی رسم ریغ عدالت به رجوع به قبل از که مردم و کند عرضه را مردمی تقاضا مورد
 دوباره را خود نتوانستی رسم عدالت ،یمیتنظی ها حکومت دوران در نمودند،ی تلق خود مشکالت حلۀ عمد روند
 وتبارز تحول عدم گرید لیدل ، شود دار عهده رایی قضا -یعدل امور تمام بهی دگیرس تیمسؤول و کرده وجور جمع

 یمیتنظ حکومت درون در ها قهیسل تفاوت ،یرسم ریغ عدالت گرفتن قوت وی رسم عدالت
 مثبتۀ زندیبرانگی های چاشن همه ها نیا بود،ی رسم عدالتی ساز باز  جهت واحد روش و  آرمان نییتعی برا
 عدالتۀ مالحظ قابل ظهوری برا را نهیزم متعدد عوامل نیا صورت نیا به شد،یم شمردهی رسم ریغ عدالتی برا
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 ها طالب رایز افتی ادامه بًایتقر ها طالب حکومت دوران در وضع نیا که ساخت، فراهم جوش خودی رسم ریغ
 الزمی ها تیظرف و دهیورزی ها کادر بدونی آرزو نیچنی ول داشتند امور همه بر شتریب اقتدار بری سع گرچه
ی سرتاسر و ایاح را خود پسند موردیی قضا نظامۀ سلط کرد،یمی سع ها طالب حکومت گرچه بود نه ممکنی مسلک
 نظامی کاری ها روشی نوساز عوض به ها طالب نبود، ریپذ تحققی آسان به هدف نیا متعدد لیدال به اما سازد
 ریغ عدالت از رایی قضاۀ انیعام وی کاری ها وهیش برعکس کشور، سرتاسر در روش نیا انتقال وی رسمیی قضا
ی میتنظی ها حکومتیی قضای ها کاری ها هیرو در شیوب کم کار قیطر نیچن گرفتند، تیعار بهی سنت وی رسم

 .است بوده مشهود زین
 به نتوانست،ی آسان به زین دوره نیا شد آغاز تحوالتی فعل دوران ، ش ه 1208 سال در ها طالب سقوط از بعد

 مطابق و نویی قضا نظام جادیا وی بازساز به تا دیازی دست نکهیهم د،یآ فائقی ررسمیغ  عدالت تیارجح بری زود
 ازین از آگاه و جوان قضات زین و ومجرب دار سابقهی ها کادر با هم واقعًا چنانچه کند اقدام  زمانی ها اریمع به
 و سر را خود فیوظای اجرا توانمند، و مناسبی قضا ،یتخصص وی مسلکی ها ابزار به مجهز و زمانی ها

 شد، برده غمای بهی تاسر سری ایماف توسط اش زحمات همه با دولت مستقلۀ قو نیا کار محصول داد، سامان
 است الزم کهیطور آن ا، در برابریمافی رومندین بنابر نتواست، هییقضاۀ قو که دیگرد گسترده چنان فساد کهیطور

ی رسم ریغ عدالت نفع به دادیرو نیوا  آوردند فرود زین هییقضاۀ قو بر را ایماف برچسپ که است همان کند مبارزه
 حضور فقدان مرحله، نیا دری رسم ریغ عدالت شیپ از شیب دنیگرد مروج و شدن فعال باز علت پس د،یگرد تمام

 شدن کم سبب که باشد،یم هییقضاۀ قو منجمله دولتی ها عرصه تمام در فسادی ایماف عروج بلکه نهی رسم عدالت
 ،یمساع تمام جینتائ  مهم بخش رفتن هدر به باعث دادیرو نیا که دیگردی رسم عدالت اعمالی ها ارگان اعتبار
 .شد خواهد هییقضاۀ قوی جدی ساز فعال وی نوساز جهت

 دولت مسلح ونیسیاپوز به وابستهی فعلی رسم ریغ عدالت -١
 ریغ عدالت ندارند،ی اسیس موقف غالبًا که کشور،ی ها دست و دور در ،یفعل معمولی رسم ریغ عدالت کنار در

 ریغ عدالت متفاوت لیتما دو نیا انیمی گاه که دارد وجود زین دولت مسلح  نیمخالف به متعلقی اسیسی رسم
 مسلح ونیسیاپوز است، بوده برنده مسلح جانب رقابت نیا در که است واضح و کندیم بروز زینی ها رقابت ،یرسم
 حلی برا را مردم است کردهی سع دارد، را تیحاکمیی توانا ایگو  نکهیا و خودی اسیسی رومندین دادن نشانی برا

 تا خود نیا بکشاند، ندارند، هم ثابت کار محل شتریب و باشندی نم فعال دائمًا که خود محاکم در شانیا منازعات
 درفکر ادتریز مسلح ونیسیاپوز گزارد،یم اثر جانبدار ریغ و مؤثق خالص، عدالتی اجرا هدف نیتأم بهی حدود
 مرکزی راق محمود در  3818 سال دری بار شود،یم صلهیف ایگو شانیا جانب از که استی منازعات تعداد شیافزا
 ایقضا انواعی دگیرس به دست وال آن در مسلح ونیسیاپوز که بودی مدع مذکور تیوال حقوق سیرئ سا،یکاپ تیوال

 آن مربوطۀ محکم نزد به نباشند قانع آنانۀ صلیف بهی دعو نیطرف اگر بعضًا که زند،یمی خصوصی ایقضا منجمله
ی رسم ریغ عدالتۀ صلیفۀ حص در که داشتند قرار امر نیا مشکل در آنجاۀ محکم کارمندان کنند،یم مراجعه تیوال

)  اولۀ مرحلۀ صلیف ثیح به را صلهیف آن محکمه ستره ممکن که شدیم دهیشن ند،ینما اتخاذی موقف چه ونیسیاپوز
 .است دهیند چشم به نگارنده نیا رسمًا رای میتصم نیچن اما رد،یبپذ( ییابتداۀ محکمۀ صلیف

 حاصلیی  آشنا هیقض به  المجلسی ف غالبًا نکهیا لیدل به ،یرسم ریغ عدالت مراجع نیای ها صلهیف و میتصام
 کاملی آگاه امکان وی تیامنی جمع خاطر فقدان زین و هیقض جهات تمام فهمی برای کاف وقت الزم، فرصت و کنندیم

 در اکثرًا  و ندارندی فقه وی اسالم علوم در الزم تبحر رندهیگ میتصم زاشخاصین و باشدی نم سریم ایقضا جهات بر
 ایفضا همچو درمورد آنکه به توجهی ب کنند،یم صلهیف را ایقضا  اسالم مقدس نید ریدسات ازی عموم پرتواطالعات

 طهیح آن بر آنان که باشد موجود دینما نیتأم قتریدق طور به را عدالت کهی فقه مشخص  احکام و اصول ممکن
 وی گر قضاوتی برای اسالم علوم لیتحص و سابقه ،یرسم ریغ عدالت نیا رندگانیگ میتصم اعظم بخش و ندارند،

یی نها شانیا خود زعم به و دیشدی گاه کوتاه، قاطع، ،یرسم ریغ عدالت مراجع نیا میتصام. ندارندیی قضا علوم
 انواع تمام در وبیع نیا که شد متذکر توانیم  ردیگیبرم در را کوتاهی لیخ زمان مدت زینی دگیرس دوران باشد،یم

 خرجی رسم ریغ عدالت نیا  است دست در معلومات کهی جا تا. است مشاهده کشورقابل دری رسم ریغ عدالت
ی رسم ریغ عدالت نکهیا اما.   گذارندیمی دعو نیطرفۀ عهد به آنرا باشدیم جرگهی اعضاۀ اعاش از عبارت کهی کم
 تر بعد که استی سوال ؟؟ نه ای گرددیم مؤفق عدالت نیتأمی عنی مسلک، نیای  اصل آرمان به خود تیفعال و کار با
 . گفت میخواه پاسخ آن به

 به و کرده بروز ما مردمی حقوقی زندگۀ حوز در چرا و چگونهی رسم ریغ عدالت  متنوع انواع نیا دید دیبا حال
 :اند داده ادامه خود اتیح

 ازی اریبس بًایتقرۀ سیمقا به  خیتأری طوالن ریمس در که است بودهی پهناور کشور زیعز افغانستان ما نیسرزم
 ادخالۀ درواز نکهیا علت به آن وجود با است، داشتهی وفرهنگی اقتصاد ،یاجتماعی بط رشد منطقهی ها کشور
 خندق مثلی زیچ لیحاۀ منطق ایو بوده انیکشا جهان مال ولگد کوبیپا ای شهیهم شده،یم شمرده هندۀ قار مینۀ خزان
 از ستیز قابلی ها درهی ها ساختمان با آنی کوهستانیی ایجغراف ساختار علت به ای ها،ی امپراطوری ها قلعه دور
 همه و متداومی اسیس ثبات با نظامی دارا کمتر خیتأر انیجر در کشور نیا تا است شدهیم باعث همه افتاده، دور هم



 نیا در است داشته را خودش نیمع اثرات ما کشور و مردمی ستیز ساحات تمام در  وضع نیا باشد،ی سرتاسر ریگ
ی اسیس وی منطقو ،ییایجغراف متعدد عوامل نیا از زین ما نیزم سریی قضای عدل موسسات و حقوقۀ حوز زمره
 مای ها دهکده نیتر دور تا عدالت بردن به شانیای ناتوان دریی قضا –ی عدلی ها ارگانیی نارسا است؛ بوده متأثر

 رای رسم ریغ عدالتی نمو و تولد راحت بستر اوضاع نیا و افتی تذکر باال در که بودهی طیشرا محصول هم
 .است کردهیم هموار
 در سازد،یم منعکس را ما مردم عرف خالص عناصر شود،یم گفته سالمندی لیخ که مای عنعنوی رسم ریغ عدالت

 شتریبی حقوقۀ حوز در را خودشی ها امدیپ و اثرات ما، نیسرزمی باال از مختلفی ها تیمدن تردد و عبور کهیحال
 لیخصا درآنی  گاه که مای عنعنوی رسم ریغ عدالت بود؛ خواهند گذاشته جا بهی رسم وی دولت عدالتۀ درحوز

 آن، خوب لیخصاۀ جمل در باشد،ی می منفی ها بُعد هم و مثبت ابعادی دارا کنند،یم جستجو را مای حقوق تیهو
ی پارچگ کی و وصلح مسامحه به توجه جرگه، ای شورا شاملی اعضای تساو وی برابر ،یجمع میتصم به توجه
 ...وی کار محافظه و ثبات حس زیون کشور مردم

 زورآور و ثروتمند دارا، اقشار و طبقات نفوذ اعمال محل شهیهم ها جرگه که است بوده نیا عمدتًا آن نقص اما و
 تیاکثر اقشار و طبقات وحقوق منافع فیضع شدن منعکس باعث ادیز حدود تا وضع نیا که  اند، بوده مملکت
یی جزا وی حقوقی ایقضا در است، گواه خیتأر صفحات کهیطور است، دهیگردیم ها جرگهی ها صلهیف در کشور
 به استدالل نیا در ای اند، کردهی ابیارزی عموم ثباتۀ کاران محافظه دید پرتو در را عدالت نیتأم شتریب ها جرگه
 مثبت عناصر از بیترت هر به. اند نموده صلهیف بوده رومندین کهی جانب ریخ به هیعلی مجن حقۀ اعاد عوض

  است، شده استفادهی رسم عدالتی عموم بخش در هم وی خصوص بخش در هم ،یرسم ریغ عدالت نیا وکارآمد
 کی موجب و  نبوده کارا اریبسی امروزۀ شدی تخصص وی علمی ایدن دری گر عدالت قلمرو در ستمیس نیای ول

 .دیگرد نخواهد مؤثق اریبس عدالتی اجرا
 در است،ی دولت وفساد ایماف ناگوار و نابسامان طیشرا محصول عمدتًا کهی امروز جوش خودی رسم ریغ عدالت

 همان وارث را خود کردهی سع که عدالت نیا است، داده سامان و ساز خود بهی دولت عدالت اعتبار حذف با واقع
عدالت و سخت عقب مانده تشخیص  نیتأم دری ناتوان ،یازعوامزدگ آگنده کند وانمود مای عنعنوی رسم ریغ عدالت

 .می شود
 

 :دوستی ها کشور حقوقدانان نگاه ازی رسم ریغ عدالت -دوم
 کشوری رسم عدالت ادیز باری نیسنگ متوجه ک،ی ستیب قرن اولۀ ده اواخر از بًایتقر دوستی ها کشور حقوقدانان

 ما مردمی رسم ریغی گر عدالت راثیم رامونیپی جالب معلومات به آوردند، عمل به کهی فاتیتحف با زیون شدند، ما
 مسما ها مارکه نام به که را وآنچه ها شورا ها، جرگه تیفعال متوجهی زود به همی عمل لحاظ از و افتندی دست
 و افتهی ابندهی رشدۀ عرص را عرصه نیا دند،ید رشد سریع حال دری کم ازلحاظ ی متعدد لیدال به و است دهیگرد
 اریاخت در گرید ممالک ایو شانیا خودی ها کشور ازی رسم ریغ عدالت باب در کهی مسلکی های آگاه با چون

 .کند جور و جمع شتریب را خود و ردیبگ دمی کم ما وطنی رسم عدالت تا شدند کار به دست حوزه نیا در داشتند
 مراجعه ها مارکه و ها جرگه نزد شانیای  ایقضا صدیف 08الاقل  ش ازیب فصل و حل جهت مردم زمان، نیا در
 به ولو ــ ها جرگه نیا قبل از رایز نبود، ادیز کار بهی ازین عدالت،ی رسم ریغ مراجع نیا جادیای  برا.  کردندیم

 . بود ازین آنهای برا کار کیتکنۀ ارائ و آوردن در نظم به  وتنها داشتند وجود  ــ متداوم ریغ صورت
ی برا قاتیتحقۀ صفح  در کننده، کمکی ها گروه نیا ازی کی گزارش  به آنان تیفعال نوع شدن واضحی برا

   سر دارند، در دادن انجامی برا ریمس نیا در رای اقدامات چه آنان که شود دهید تا میکنیم نگاه« AR EU »افغانستان
 و است دهیگرد حیتوض مبهم و مجمل صورت بهی رسم ریغ عدالت نیا تیفعال و وجود ضرورت گزارش در

 مانند دولت کارکنان و گردد برقراری دولتی رسم عدالت و عدالت نیا انیم سازندهۀ رابط تا است شده هیتوص
 ازی بعض رایز ند،ینما شتریبی همکار دیبا اندی همکار در چنانچه« یمحل منازعات حل نیفعال» نیا با... و ولسوال
 بیترتی ها گزارش سازند،ی م راجع مذکور نیفعال به حل جهت مکتوبۀ عیرز را منازعات ازی برخ ها ولسوال

 و اند، مردم خود منازعات، حل تیصالح صاحبان که دهدیم معلومات ننگرهار و بلخ ان،یبام کابل، اتیازوال شده
 از شده ارائه تیصالح منبع عرف نیا که باشدی می محل عرف شود،ی م اتخاذ میتصم آن اساس بر کهی اصول
 اثر بهی اجتماعی همبستگ و صلح حفظ شودیمی سع و دولت، ای یالزام قدرت جانب از نه و باشدی م اجتماع جانب
ی ها قتل شامل رندیگیم قرار حل مورد کهی ایقضا گردد، نیتأم و تیرعا منازعات حل نیفعال نیا میتصام

 معمول ریغی ها ازدواج دیشا) ازدواج وی نامزد منازعات ،یخانوادگ اختالف محصولی ها قتل انه،یانتقامجو
 به اسبق مجاهد وزورمندانی محل قوماندانان نفوذ اثر به کهی اقتصاد منازعات امالک، وی اراض غصب ،( یاجبار

 رای محل دانشی محل منازعات حل ستمیس نیفعال» :  ندینمای می دگیرس آن به نیفعال نیا که اندی ایقضا د،یایم انیم
 تنازع در ای نداشته وجود نیزمی ها قباله مانندی حقوق اسناد کهیزمان خصوص به اند مهمی لیخ که کنندیم ارائه
 .اند لیقا ارزشی لیخ کار نیا به کنندگان منازعه که باشند داشته قرار



ی ایقضا بتوانند تا باشد موجودی عدلی کارا ستمیس که خواهندی می محل منازعات حل ستمیس رندگانیگ میتصم -
ی واجرا حل. سازند راجع بدان را( یارض بزرگتر منازعات گرید و قتل مانند) یحقوق و( ییجزا) ییجنای جد
 زین و دهیگرد آنها( ؟؟)!! تیصالح فیتضع سبب کار نیا سپس و باشدی م دشوار شانی برا اغلب ایقضا نیچن

 آنها تواند،ی نم کرده کمک آنها به ستمیس که کنندی م فکر کنندگان منازعه طور نیهم. سازدیمی طوالن را منازعه
 .ابندی عدالت دولت، قیازطر تا  خواهندیم
ی راستا در کهی ها برنامه د،یگردی محل منازعات حل ستمیس در فساد سبب دولت نیفعال متقلبی ها عملکرد -

 .توانندی می ریگ جلوی محل منازعات حل ستمیس در فساد از کنندی م کاری دولت فساد کاهش
 به اغلبیی جنا واقعات شهیر واقع، در گردندی م حلی محل منازعات حل ستمیس توسطی حقوق ویی جنا منازعات -

 «.باشدی نم ممکنیی وجنای حقوقۀ منازع انیم تفاوت نمودن مشخص واغلب گرددیم بری حقوق  منازعات
 که است زین گریدی مهم نکات گزارش نیا در اما و. شد ذکر نجایا در که گزارش آن مندرجات ازی قسمت بود نیا

 تا است شده تقاضا مثاًل باشد؛ی م تیاهم بای رسم ریغ عدالت از هیحما جهت مذکور میتۀ پروژی ها دهیا درکی برا
 دادهی رسم ریوغی رسم از اعم منازعات حل مراجع به حبث همکار عرصه نیا در  تیصالح کی ولسوالی برا

 را خود دیبا سکتور نیا و شودی دگیرس دولتیی قضا سکتور توسطیی جزا مهمی ایقضا که شودی م شنهادیپ شود،
 دیبنما ها تیقابل نیا حائز

 ای که مره)جلسه ایو شورا ای جرگه که است شده داده تذکر کننده حل اصول وی محل منازعات حل مرجع مورد در
 که است وعنعنات عرف کننده، حل اصول است، ایقضا نیا حل مرجع باشد،ی م مردم خود از متشکل که( مارکه

 اناتیجر به را عرف به کار رفته درمنازعات  تا کندیمی سع جرگه بلکه شودی نمی تلق متحول ریوغ ثابت آنهم
 شده ادعا. شودی م گرفته نظر در آن دری قوم وی نژاد ،یمحلی ها تفاوت که سازند، سازگاری اجتماع متحول

 و شودیمی نگهدار و ثبتی دعو  نیطرف خود و رندگانیگ میتصم ولسوال، نزد ستمیس نیای کاری ها وهیش که است
 !!رندیگ فرا را کشوری اساس قانون اند لیمای محل منازعات حل نیفعال

ی م منازعهی اساس عوامل بهی دگیرس تالش در که) توزیعی  عدالت عناصری دارای محل منازعات حل ستمیس» :
( کندی م دیتأک شتریب نیومتجاوز انیقربان انیم روابط میتحک و صلح وقار،ۀ اعاد بر که)  کننده اعاده عدالت و( باشد

 منازعات حل ستمیس رندگانیگ میتصم باشد،ی نم موجودی دولت عدالت در عموم بطور عدالت نوع نیا استوار است،
 افتیدر نقاطی بعض در ضیوتبع فساد گزارشات چند هر...) کنند استفاده عدالت نوع نیا از معمواًلی محل
 «(.دندیگرد
ی م اداره افغانستان نقاط ازی بعض در راۀ جداگانی عدل ستمیس که طالبان»  که است شده داده تذکر گزارش نیا در
 با آنرا رایز نمودند، فیتضع آنرا و نبوده نیخوشبی محل منازعات حل ستمیس نزد در مروج اصول به ادیز« ندینما

 حیترج را سختی ها مجازات اسالم مقدس نید از شانیا قرائت با طالبان دانند،ی نم موافق خودی اسیس اقتدار
 پول صیتخص با و شود،ی تلقی مؤقتۀ نیگز کی دینبای محل منازعات حل تسمیس که کندیم عالوه گزارش. اند دادهیم
 .بود موافق دینبا عدالت سکتور نیا به
 کندیم تصور اما است، محدودی لیخ آنان سهم که است معترف گزارش ستم،یس نیا در زنان حضور و نقشۀ بار در
 سهلتری دولت عدالتۀ سیمقا به ستم،یس نیا در زنان شرکتۀ نیزم رندگان،یگ میتصم با زنان میمستقیی شناسا بنابر که
 .کندیم بازگوی محل عدالت روند در زنان شرکتی برا رای مناسبی ها روزنه گزارش نیا. باشدی م

 شده نقل  AREUۀ صفحۀ منتشر مذکور گروه« افغانستانی برا عدالتۀ جانب همه ستمیس» گزارش از فوق نکات

 .است
 هیتوج و بودن درمؤثر خودی ها شهیاندی ومحتو هیدرونما در کننده کمک دوستی ها کشور حقوقدانان که آنچه

 دهد،یم لیتشک را نهیزم نیا در شانیای ها پالنی اساسۀ قاعد و نهاد واقع در و دارند درسر ،یرسم ریغ عدالت
 اصالح آنی ها عمده که کند،ی م احتوا رای وحقوقیی جزا علومی ها شهیاند و های تئور نیتر شرفتهیپۀ عمد اصول

 اصالح از ت عبار ها هینظر نیا اهداف و اتین عمومًا که باشد،ی م کننده اعاده وعدالتی حیتوض عدالت ،ییگرا
 قطعی عنی آنی بعدی ها بیآس ازی ریگ جلو و آمده انیم به تخلف بروز  اثر از کهی معنو وی مادی ها خساره

 آن رفعی برا تا جرائم و زیآم تخلفی ها دادیرو عللی ابی شهیر همچنان... وی شخصی لیفامی ها کشمکشۀ  ادام
 دادیرو اثر به کهی معنو وی مادی های ختگیر و خساراتۀ واعاد جبران زین و گردد جستجوی راه مبده همان از

« ییزدا قضا»،« یویحمای شناس هیعلی مجن»ی ها هینظر ازی عناصر ها طرح نیا در. آمده است انیم به تخلف
 به که شودیم دهید زبعضًاینی حقوق زمیپلورال فکر نمود، ومشاهده احساس توانیم را« ییزدا جرم» همی گاه و

 .اند دخلیذ« یمیترم عدالت»ی ها شهیاند ساز و ساخت دری نحو
این اندیشه   کهی ها کشور در  میجرا و تخلفات برابر در العمل عکسی ها وهیش و ها شهیاند  نیظهورا علل به اگر

ی اقتصاد ،یساز مالئم آن  هدف شک بدون نخست گام در که نمود میخواه مالحظه م،یبنگر اند، دهیگرد ها تولد
 عدالتی ها نظام شتریب چه هر کردنی انسان کل در و عدالت کردن زهیدموکرات ،یساز ساده ،یساز آسان ،یساز

 گردد سبک گر عدالتی رسم مراجع دوش از انبارشدهی ها هیدوس نیسنگ بار نکهیای برا زین و است بوده شانیا
 نقش ــ است دهیرس عدالت نیتأمی برا مسؤولت قبول وی حقوق الزمی آگاه به گرید که ــ اجتماع نقش زیون



 در بحث مورد جوامعی و اعضا افراد. ردیبگ برعهده( دولت)یاجتماع سازمان میمستق رول بدون را خودی عدالتگر
ی های وکل اتیعموم به اقل ال و اند جوالن در جو همان در و کنندیمی زندگ« حقوق دولت» و حقوقمدار اجتماعات

  و کنندیم نگاه قانون حکم بهی تحرک هر در که اند شده نیعجی حقوقی آگاه جو نیا در چنان و اند آگاه شیخو حقوق
 ارزش و اصول که نیا از دقت به و دارند، اطالح خودی اساس حقوق ریسا وی  شهروند حقوق  ،یبشر ازحقوق

 اجتماع ثیح به توانست خواهند که اندی افراد نیچن با جامعه نیهم. کنندیم مواظبت شود، نه نقض متذکرهی ها
 و زده بحران جوامع که گرفت درنظر دیبا زیاین پرسش را ن. رندیبگ برعهده را« یگر عدالت» اهمۀ فیوظ مسؤول

 به ش افرادی برای  رسم ریغ راه از را مطلوب عدالت بود، خواهند قادر حد چه تا دوامدار،ی ها خشونتی قربان
 .است مسأله گرید بُعد خود آورد؟؟ ارمغان

 ازی وبعض ایاسترال کا،یامرۀ متحد االتیا کانادا،)کنندیم استفاده وهیش نیا از افتهی تکامل صورت به کهیها کشور در
ی محتو و تیماه لحاظ از که اند دهیرسی رسم ریغۀ شرفتیپی عدالتگر از نوع کی به واقع در( ییاروپای ها کشور

 مملک در داشت، خواهد فاحش فرق افتهی انکشاف کمتر ممالکۀ انیعام دیشا و رو خود ،یسنتی گر عدالت با
 انکشاف کمتر ممالک در کهیحال در اند شده ساختهی غن و مجهزیی محتوا لحاظ از آنهای رسم ریغ عدالت شرفتهیپ
 .است دهینگرد باز عدالت نیای محتوا در ادخالی برای مناسب راه هنوز تا ما مملکت مانند افتهی

ی رسم ریغ عدالت به کمکۀ حوز در دوستی ها کشور حقوقدانانی ها پروژه  افغانستان ما کشور در عمل در اما
ی گر عدالت نیای محتوا و تیماه در توانسته کمتر ها مساعدت نیا اما اند، کرده ارائهی دیمفی هایی رهنما نکهیا با

 آنها که استی شکل ای وی کیتکن تحوالت صرف رسد،یم نظر به شتریب که آنچه دهند، رییتغ ای و لیتعد رای موارد
 و مساعد اریبسی رسم ریغ عدالت نیا حال بهی نیچن نیای مساع بعضًای حت شوند،یی  شهیر که است زود هم

 اند؛ شده نه صیتشخ هم مناسب
 رامونیپ گزارش در است؛ دادهی تذکرات خود  3818 نوامبر 10ی خیتار198 گزارش در بحرانی الملل نیبۀ تیکم

افغانستان در آن یاد آوری شده ی رسم ریغ عدالتۀ بار در همی نکات و داشتهی ها مکث  افغانستانی رسمی قضا
 :است

کمیتۀ بین المللی بحران نبود دسترسی مردم به عدالت رسمی، معاش ناچیز قضات، فقدان آموزش الزم  -
اغماض ومعافیت و زائل شدن اعتماد مردم از قضای رسمی باعث رو آوردن به مسلکی برای قضات،  جو حاکم 

« هدف تعریف نشده ای»از نگاه راپور مذکور از احیا وتوسعۀ عدالت غیر رسمی . عدالت غیر رسمی گردیده است
 .دنبال میشده است

ذاشته می شود، محل در گزارش آمده است که عدالت غیر رسمی که به وسیلۀ جرگه ها ومارکه ها به اجرا گ -
 اعمال نفوذ قوماندانان و زورمندان بوده و حقوق بشری افغان ها در این عدالت غیر رسمی اکثرًا نقض می شود

زنان و کودکان در این سیستم عدالت غیر رسمی دسترسی نداشته  وحقوق َحقۀ آنان رعایت نمی شود، زنان  -
 .تا حال اجازۀ اشتراک نیافته اند  اصاًل در ترکیب این جرگه و شورا های عدالت کننده

هم برای ایجاد، احیا و توسعۀ این نوع عدالت   کمک های قابل توجهی 3818گزارش می گوید که تا سال  -
غیر رسمی صورت گرفته است، اما نتیجۀ ملموسی که قناعت مردم  را فراهم کرده باشد، از آن بدست نیامده است 

است که مساعدت های خود را با تیمی که در این زمینه کار میکرد، متوقف  واز کشور های کمک کننده تقاضا شده
 .سازند

گزارش تأکید نموده است؛ قوۀ قضاییۀ افغانستان به طور بنیادی تصفیه و بازسازی گردد تا نیاز      های مردم    -
غیر رسمی در  به صورت عادالنه توسط آن مرفوع شده بتواند وتوصیه شده است تا عدالت رسمی و عدالت

 .افغانستان قانونمند وتقویه گردند
مقایسۀ دریافت های دست اندر کاران خارجی مساعدت به عدالت غیر رسمی کشور ما و دریافت های کمیتۀ بین 
المللی بحران نشان دهندۀ آن است که  در میان کارشناسان هوا خواه این حوزه نیز اختالف نظر مشاهده می شود، 

 –که از خارج مساعدت میشدند  –ان تنها به آن گروه مشخص مؤظف برای کار در این ساحه گرچه کمیتۀ بحر
مکث های دارد، اما نفوذ متبارز قوماندان ها و طالب ها در جرگه ها، شورا ها و مارکه ها و نقض حقوق زنان  و 

حوالت وسیع اجتماعی کودکان معضالت آشکاری هستند که از اهمیت متوقعۀ این شورا ها کم میکنند و نیز ت
 .وسیاسی سال های اخیر باعث کاهش اهمیت جرگه ها نیز گردیده است 

 
 خصیصه های عدالت رسمی و عدالت غیر رسمی

خصایل و عناصر اساسی هر دو عدالت رسمی و عدالت غیر رسمی را به صورت خلص مرور میکنیم  در این جا
دریابیم که رعایت کدام یک از آنها آرمان عدالت را بهتر تأمین کرده تا بتوانیم به آسانی هر کدام را شناخته و 

میتواند، برای سهولت در این راه ، خصیصه ها ی هریک، زیر سرنامۀ مزایا  وبعد سرنامۀ مضار آنها ترتیب شده 
الت غیر اند، این  هم قابل تذکر است، که در این مبحث از خصایل موجود عدالت رسمی فعلی در حال تنفیذ، و عد

رسمی حاضر بحث میگردد  و به صورت عمده از همان عناصری یاد میشود که در دو نظام رسیدگی نامبرده با هم 
 .در تعارض قرار میگیرند



 :مزایای عدالت رسمی دولتی
 -عدالت رسمی دولتی، یک عدالت علمًا تنظیم شده است که هرروش و اقدام آن در قواعد وضابطه های علوم حقوقی

 :ی ریشه دارد که این روش ها واقدامات و درستی آن براساس علوم متذکره قابل توجیه وتوثیق میباشدقضای
در نظام قضایی رسمی تمام منازعات یا دعاوی، براساس احکام صریح قانون تشخیص وتثبیت هویت می  -

 .شوند ونیز تعیین میگردند که دعاوی حائز اختالف قابل دعوی اند یانه
ه  به شعبه و قاضی ذیصالح آن جهت رسیدگی ارجاع میشود، قاضی صالح باید دارای درمحکمه هرقضی -

 .صالحیت موضوعی و موضعی باشد
قاضی مکلف است در رسیدگی، احکام قوانین متنی و شکلی را در نظر بگیرد؛ قوانین متنی صریحًا حقوق  -

را گام به گام  و جز به جزبرای  و وجائب طرفین دعوی را تعریف کرده است، و قوانین شکلی، نحوۀ رسیدگی
قاضی رهنمایی نموده است تا نه شود که نحوۀ رسیدگی نامناسب باعث نقض ویا زیر پاشدن حقوق کدام جانب دعوی 

 .نگردد
. طرفین دعوی براساس و مطابق قانون حق رد قاضی را در صورت داشتن دلیل مؤثق دارا می باشند -

 ماًل از بی طرفی قاضی را رعایت کرده و از آن مواظبت کندطرقی در قوانین تعبیه شده است تا کا
قاضی و محکمۀ رسمی صالحیت ارجاع رویداد ها را به منظور دریافت حقیقت به  مراجع و اشخاص  -

 .دارد و قانون از قبل اهمیت و درجه های اعتبار و ارزش دالیل را تعیین نموده است( اهل خبره)خبره
طرف دعاوی، دالیل ارائه شدۀ آنها  ارزیابی و وارد یا نا وارد بودن  درجلسات قضایی به حضور هردو -

 .دالیل براساس احکام قانون در محضر آنان تعیین می گردد
محکمه و قاضی صالحیت دادن فرصت به هر یک از طرفین قضیه را که خواهان دریافت دلیل و مدرک  -

 .باشند، دارد
دعوی و مدارک و دالیل ارائه شده و مطابق قانون با تذکر در نهایت محکمه بعد از مالحظۀ تمام جریان  -

واضح دالیل ارائه شده و مطابقت آن با مواد مشخص قانون وحکم آن، به صدور فیصله می پردازد، یعنی قاضی 
 .عدالت رسمی مکلف به صدور حکم براساس مواد قانون است

 ی را دارند و میتوانند با ارائۀمحکوم علیه ویا محکوم َلُه حق اعتراض بر فیصلۀ محاکم تحتان -
درخواست رسمی اعتراض بر حکم، در محاکم باالیی خواهان رسیدگی به شکایت آنها در زمینۀ عدم قناعت ایشان 

 .از حکم محکمۀ تالی گردند
مراجع اجرایی دولت مسؤوالنه از تحقق واجرای احکام قضایی مواظبت میکنند و در صورت سرکشی از  -

 .برخورد قانونی می نمایند آن با جانب متمرد
قضایی رسمی دولتی ممثل حضور دولت  -در نظام های دموکراتیک و دولتمداری مدرن، نظام عدلی  -

وحاکمیت در حوزۀ زندگی حقوقی مردم به حیث یکی از ارکان اساسی و متمرکز حفاظت وحراست از حقوق اتباع  
حقوق قانونی آنان می باشد این تکلیف اتکا وتوجه  آن کشور شمرده می شود، که مؤظف به حق رسانی اتباع به

اتباع را به دولت ایشان و یگانگی دولت در وابستگی شهروندان اش به آن خیلی با اهمیت می می سازد، حضور 
فعال و هوشمندانۀ قوۀ قضاییه موجب تساوی حقوق اتباع گردیده و ارگان اساسی برای تطبیق یک سان و برابر 

مرده میشود، در ممالکی که هرج ومرج وانحطاط سیاسی را ُپشت سر گذاشته اند و تا هنوز دولت قانون در کشور ش
های شان بر تمام ابعاد زندگی  کشوربه طور نیرومند مسلط نگردیده اند، وجود، حمایه و تقویۀ عدالت رسمی دولتی 

 .آن خیلی حیاتی می اشد
افغانستان ازآن کشور های  -

ترقی و انکشاف معمواًل از باال یعنی از سوی قدرت حاکمه آغاز و ادامه یافته است،  نمونه است که اتخاذ طرق
جامعه بنابر ترکیب نامتجانس وخیلی سنتی آن کمتر ظرفیت تحول وانکشاف را از خود تبارز داده است، نوسازس 

 .ومدرن کردن قضا نیز بدون سهم همه جانبۀ دولت ممکن به نظر نمی رسد
اکمۀ عادالنه که به نحوی در مفاد قوانین تعبیه شده اند در خالل رسیدگی ، از آغاز تا زمان بر عالوه اصول مح

تطبیق احکام قضایی باید به دقت رعایت گردیده وبه منصۀ اجرا گذاشته شوند، که آخیرًا در قانون اجراات جزایی 
س طرفین دعاوی حین رسیدگی، جدید با صراحت بیشتر خاطر نشان ساخته شده اند، این اصول شامل؛ اصل تساو

منع بدست آوردن غیر قانونی دالیل، اصل برائت ذمه، حق سکوت در قضایای جزایی، حق داشتن وکیل مدافع، 
اصل بیطرفی  و استقالل قضایی، حق فرا خواندن یا بازرسی کردن شواهد مغایر، اختصاصی بودن محاکمۀ 

نوجوانان، این ها نیز از اجراات و اقدامات قضا و قضات اشخاص دارای تکلیف روانی ومحاکمه وتربیت حقوقی 
این بود کلی ترین خصایل عدالت رسمی که معمواًل  خصوصیات برجسته ومشهود نظم . حساب خواسته میشود

 .قضایی رسمی را احتوا میکند
 مضار عدالت رسمی دولتی

وکوتاهی های دائمی ومقطع ای نیز  عدالت رسمی دولتی علی الرغم صفات زیاد، بعضًا از جهاتی دارای معائب
 :خوانده می شود که در ذیل ردیف میگردند



 :در زمرۀ معایب دائمی می توان این عیوب را به شمار گرفت -1
عدم توجه به نتایج اجتماعی  وصلح وصالح طرفین دعوی بوده که غالبًا این عواقب در محاسبۀ پیامد تطبیق  -

د، تطبیق تکنیکی قانون، فارغ از نتایج آن که ممکن باعث ادامه و تخاصم احکام قضایی گویا در نظر گرفته نمی شو
این عیب را بیشتر همانانی بر قضای رسمی وارد .دوامدار خصومت میان طرفین گردد، در نظر گرفته نمی شود

عدالت ترمیمی نزدیک میباشد، گرچه درنظر « اصالح گرانۀ» میکنند که دریافت های شان با تشخیص های 
این مضیقه را حل خواهد کرد زیرا قاضی «  حدود صالحیت قاضی» تدالل گفته می شود که در عدالت رسمی واس

سعی میکند، چنان دساتیر قانونی را با وضعیت طرفین دعوی تنظیم کند که دیگر عناصر تداوم خصومت منتفی 
 .شود، اما چنین توقعی مستلزم درایت و مهارت عمیق قضاوت نزد قاضی است

نگیر بودن وطوالت رسیدگی و طی مراحل دعاوی از مضار دیگر عدالت رسمی محسوب می شود، زما -
انگار طرز کار واصول رسیدگی در قضاوت رسمی طوری ترتیب شده که رعایت آن مستلزم، صرف وقت زیاد 

اهل خبره و  می باشد؛ در هر مرحله از دعوی فرصت های الزم برای دستیابی به مدارک، شواهد و دالیل، تحقیقات
نیز عبور دعاوی از مراحل  ابتدایی، استیناف و تمیز یا فرجام خواهی ُکاًل زمان زیاد و طاقت فرسای را صرف می 

گرچه این همه فرصت ها و امکانات از خوبی ها ومزایای این عدالت رسمی نیز . کند که جانبین به ستوه می آیند
افی را تحقق ورعایت این همه عملیه ها  نیاز مند می باشد، زیرا محسوب شده اند اما به هر صورت وقت و زمان ک

با عملی نمودن این شیوه ها، قضا به عدالت تقریبًا مؤثق دست خواهد یافت که  آرمان اساسی عدالت گری را تأمین 
 .می نماید

د، قضایی مجانی است، مخارج اجرای دعوی چندان مصرفی ندار –در کشور های که عرضۀ خدمات عدلی  -
اما در ممالکی که رسیدگی قضایی نیمه مجانی ویا غیر مجانی میباشد بارسنگین تأدیات آن بر دوش طرفین انبار می 
شود، در کشور ما افغانستان دعوی  مدنی در محاکم  مجانی نیست  و هر دعوی مصرف قانونی معینی دارد، این 

به این صورت ُپر خرج بودن قضای . شده است مصارف و گاهی گزاف بودن آن از معائب دیگر قضای رسمی رقم
 .رسمی در کشور ما یک نقیضۀ دیگر این نظام عدالت گری شمرده خواهد شد

پیچیدگی طرز اجراات محاکم، غامض بودن متن قوانین و محتویات آن و غیر قابل پیشبینی بودن نتائج  -
رسمی ماست، قانونگزارن ما به جای رفع تطبیق این قوانین غامض وپیچیده و هراس از آن از مضار دیگر قضای 

مشکالت مردم، همه دانش ها و اصطالحات، نهایت تخصصی را در قوانین ما مخصوصًا قانون مدنی کشور انباشته 
اند این رویه موجب شده است که حتی باسوادان ما در برخی موارد از حقوق و مکلفیت های قانونی خود در 

به همین جهت عدم فهم شهروندان از معانی اصلی قوانین باعث بی اعتمادی آنان به امورمدنی آگاهی نداشته باشند و
قوانین خواهد شد، گاهی عدم فهم از سیر دعوی و مراحل بعدی آن موجب هراس وبی اطمینانی طرفین دعاوی 

رگزار بی سوادی و نبود اطالعات عمومی اجتماعی اتباع چاشنی است که این عیب را خیلی تاثی. خواهدگردید
 .معرفی میکند

قضایی ما نیز  -تنها این اتباع نیستند که از مفاهیم اصلی قوانین بی خبر اند بلکه بخش زیاد کارگزاران عدلی -
از محتوای دقیق قوانین بی اطالع اند، مخصوصًا این نقیضه در میان آن عده از کارگزارانی که در محالت دور 

 .نش های مسلکی برای شان مساعد نه گردیده بیشتر متبارز استافتاده مشغول کار اند و فرصت ارتقای دا
دوری و فاصلۀ زیاد میان محل زندگی و محاکم که در آن رسیدگی صورت میگیرد از معائب دیگر عدالت  -

رسمی در وطن ماست، این نقیضه از جملۀ عیوب مهم  برای هموطنان ماست که باعث می شود به خاطر آن از 
 .حاکم دور از محل زندگی شان، چشم پوشی کنندطرح دعاوی شان در م

یک مشکل فرهنگی هم است که موجب عدم مراجعۀ شهروندان به محاکم رسمی میگردد؛ آنان نمی خواهند  -
که اسرار خانوادگی وفامیلی ایشان در مجامع رسمی مطرح وعریان شود، یعنی تصور میکنند که محاکم رسمی 

قضایی را به راز داری مراجعین  -باشند، در حالیکه قوانین، کارگزاران عدلینمیتوانند رازدار خوبی برای آنان 
 .ایشان فرا خوانده و آنان را مؤظف به حفظ اسرار خانوادگی مردم نموده است

گرچه با تصویب وانفاذ بعضی از قوانین قسمتی از موانع فرهنگی مرفوع شده است اما با آنهم مردم به  -
 .بی از تصامیم محاکم رسمی خود را راضی و راحت احساس نمی کرده انددالیل تنوعات فرهنگی ومذه

در زمرۀ معائب مؤقتی و نوسانی می توان از عروج فساد در نزد برخی از کار کنان قضا یاد آوری کرد که   -3
اما  اجراآت و  نتائج بدست آمده ازاقدامات  ادارۀ کنترول و مراقبت قضایی  ستره محکمه  اگواه این حقیقت است،

این هم واقعیت دارد که بخشی از افواهات در این زمینه از جانب آنانی بر علیه قضا صورت گرفته که محاکم در 
در کشوری که قانون ستیزی و هرج ومرج پا به دهۀ چهارم . فیصله های خویش ایشان را مستحق ندانسته اند

 .اند دور از واقعیت باشدگذاشته باشد، شیوع فساد دولتی در تمام ساختار های آن نمی تو
 .این بود مختصر عیوب و مضار عدالت رسمی در کشور ما که تا حدودی بر آن تماس گرفته شد

 :مزایای عدالت غیر رسمی
فیصد دعاوی جهت حل و فصل نزد آن مراجعه میکنند، از  08عدالت غیر رسمی کشور ما که امروز بیشتر از 

 :ب جلب توجه شهروندان گردیده است این مزایا قرار آتی اندخود صفات نیک ومزایای هم دارد که موج



عدالت غیر رسمی ازآن جهت طرفدار دارد که ماهیت وشکل کار آن با عنعنات جامعۀ روستایی کاماًل  -
 .سازگاری داشته و برای مردم آشناست

ه دشواری به آسانی به دسترس قرار داشته و سهل الوصول می باشد، دستیاب کردن اعضای جرگه ومارک -
 .ندارد و مسألۀ ُبعد مسافه نیزمطرح نیست

کدام مصرف و مخارجی هم برای تدویر شوری یا جرگه برعهدۀ طرفین دعوی گذاشته نمی شود صرف  -
مصرف غذا و نان اعضای جرگه که به دوش اطراف دعوی می باشد، مگر اینکه اعضای مارکه خیلی متعدد و 

 .زیاد باشند
زمانگیر نبوده و به زودترین فرصت قضیه حل می شود، این سرعت وحل عاجل حل منازعه نزد جرگه  -

 .منازعات را از مزایای با اهمیت این نوع عدالت می شمارند
فهم زبان ساده ومعمول و فهم طریق کار بی ساخت و غیر پیچیدۀ جرگه از صفات و امتیازات آن شناخته  -

 .شده است
ن دعوی این امکان را میسر می سازد که جرگه از نقاط ضعف شناخت اعضای جرگه و روابط آن با طرفی -

و قوت هریک از طرفین آگاه بوده و با در نظر داشت آن تصمیم اتخاذ نماید و طرفین دعوی نیز به با خصایل 
 .هریک از اعضای جرگه افهام داشته و این شناخت دوطرفه ابزار تسهیل پیشرفت مره که تلقی می شود

میم به صلح ، اصالح و همبستگی اجتماعی زیاد توجه میکند ، میگویند که این مزیت جرگه حین اتخاذ تص -
در فیصله های قضای رسمی کمتر در نظر گرفته میشود، یعنی در عدالت غیر رسمی، به منازعه به حیث یک 

 .مشکل عمومی اجتماع نگریسته می شود
 .ی در نظر گرفته شده میتواندطریق رسیدگی مشخص نبوده و یک روش رسیدگی متناسب به هر دعو -
سعی میگردد موافقت ورضایت کافی طرفین دعوی در اتخاذ تصمیم بدست بیاید، تا تصمیم به آسانی قابل  -

 .اجرا باشد
فشار اجتماعی مانند طرد از جامعه، مالمتی منجانب جامعۀ محلی، جریمه، از دست دادن موقف اجتماعی و  -

رگه حین اتخاذ تصمیم برای جانبی که حال متمرد است، این ها همه به حیث گاهی  منتفی شدن آن امتیازاتی که ج
 .وسایل فشار و سزا باالی متمرد به کار برده شده میتوانند

 .این بود خوبی ها ومزایای عدالت غیر رسمی که در باال ردیف گردید
 :مضار وعیوب عدالت غیر رسمی

مثابۀ یک راه حل منازعات، سابقه وگذشتۀ تأریخی دارد،  علی الرغم آنکه عدالت غیر رسمی در افغانستان به
نتوانسته در طول تأریخ به طور کامل بر نقائص وکمبودی هایش غلبه کند و دارای نارسایی ها ومضار زیاد می 

 :باشد که عمده های آن در اینجا بر شمرده می شود
فۀ عدم توجه به حقوق ومواظبت غیابت حضور وفراموشی نقش نصف باشندگان کشور یعنی زنان ، به اضا -

کودکان از مضار اساسی این نظم عدالت غیر رسمی تشخیص شده است، زنان و کودکان اولین قربانی این نوع 
. عدالت بوده و تقریبًا به فیصدی زیادی محل بی انصافی و ستم تصامیم نا منصفانۀ عدالت غیر رسمیقرار گرفته اند

ب جرگه ها و مارکه ها سهم داده نمی شوند و نیز حین دفاع از حقوق خویش زنان در این  نوع عدالت در ترکی
به . فرصت کافی و الزم برای ارائۀ دلیل و دفاع از برحق بودن وضعیت ایشان برای آنان غالبًا رعایت نمی گردد

قرار  همین ترتیب آگاهی های اعضای جرگه های محلی و مارکه از حقوق کودکان در حد خیلی  عقب ماندۀ آن
 .دارد

مارکه ها و جرگه ها محل نفوذ زورمندان، قوماندانان محلی و صاحبان رسوخ تباری بوده است، اهالی  -
ضعیف وطبقات نادار در این جرگه ها کمتر حمایه شده اند، این وضعیت باعث آن گردیده تا مردم بر بی طرفی این 

ال ایشان را در تصامیم جرگه ها، از طریق تهدید، تطمیع و جرگه ها متردد باشند، این گروه های با نفوذ معمواًل امی
 .رشوه به بعضی ازاعضای جرگه، اعمال می نمایند

اعضای جرگه از کارگزاران حوزۀ حقوق نبوده و افراد بی خبر از قوانین و حقوق قانونی اتباع می باشند،به  -
در ترکیب جرگه یکی دو . ان اتخاذ می شوداین سبب بعضًا تصامیم  ایشان مناقض قوانین و حقوق قانونی شهروند

نفر مال ویا اهل علوم دینی نیز اشتراک می داشته باشد، این شرکت  تمسک آن میشود که پس تصامیم اتخاذ شده بر 
احکام شرعی و فقهی استوار باشد در حالیکه آن مال های محل چنان تبحر کافی در علوم دینی نمی داشته باشند تا به 

جرگه گاهی هم اتکای تصمیم خویش را به عرف و رسوم مروج وانمود میکند، . ازعات را حل  نماینداتکای آن من
این وضع . اما عرف و احکام دینی چنان باهم عجین شده اند که گاهی دشوار می نماید تا به تکفیک آن همت گماشت

ر اساس آن تصامیم را توجیه نماید و نشان میدهد که در نزد جرگه کدام اصول ومعیار مشخصی معین نه گردیده تا ب
 .نیز کدام قاعده ای برای تعیین وانتخاب اعضای شوری نیز موجود نیست

رسیدگی عدالت غیر رسمی یک مرحله یی است، یعنی در همان تصمیم اولی و آخری جرگه قضیه فیصله  -
ارد، این نقص باعث آن می شده اعالم می شود، به عبارت دیگرحق استیناف طلبی در عدالت غیر رسمی وجود ند

شود که  احیانًا اگر تصمیم مارکه مغایر قانون ویا مناقض حقوق یکی از طرفین دعوی به عمل آمده باشد، کدام 



به این . مرحله و مرجع دیگر در عدالت غیر رسمی ما موجود نیست تا به نقض، ابطال و یا تصحیح آن اقدام نماید
لت غیر رسمی، در چنان یک میکانیزم کاری تصمیم اتخاذ نمی کنند که  از ترتیب اعضای شوری یا جرگه در عدا

بعضًا رویداد های یاد آوری ثبت شده که به دلیل اتخاذ تصمیم . تصامیم خویش پاسخگو و مسؤول  شناخته شوند
 .مناقض قوانین و حقوق بشر عواقب زیان باری بروز نموده است

و اجتماعی اگر تصمیم جرگه را به نفع خود ندانند آنرا تعمیل و  اشخاص زورمند و دارای پشتوانۀ اقتصادی -
اجرا نمی کنند و کسی هم آنها را به جبر وادار به تعمیل تصمیم مارکه نمود ه نمی تواند، به  تعبیر دیگر تصامیم 

( ولیسپ یا و څارنوال) جرگه زیاد هم جدی گرفته نه شده و الزامیتی نمی داشته باشد و کدام مرجع اجرایی حکومت
خویش را مؤظف ومکلف به آن نمی دانند تا باا ستفاده از قوۀ رسمی حکومتی، طرف مسؤول را مجبور به رعایت 

 .تصمیم جرگه بنمایند
عدالت غیر رسمی تقریبًا بخش اعظم صفات معیاری یک ارگان عدالتگر را که در زمرۀ مزایای عدالت  -

 .رسمی فهرست شده اند، فاقد میباشد
 
شده است،   ه قابل توجه میباشد، این است که فساد و ارتشاء از عیوب  اساسی قضای رسمی قلمدادامری ک -

فساد در حوزۀ قضا یک پدیدۀ نو و جدید نیست از زمانی که قضا به : اما این بحث فساد قابل ارزیابی و تحلیل است
قاضی به حیث یک آسیب ونگرانی حیث یک مرجع عدالت گر ظهور نموده، دائم احتمال دریافت رشوه وتطمیع 

درآن موجود بوده است، تقریبًا در تمام اسناد اساسی تأریخی متعلق به قضات، اشارۀ به برحذر داشتن قاضی از 
دریافت رشوه را در خود داشته اند ولی موجودیت ارتشاء و کمیت و گستردگی آن به اقتضای شرایط و زمان 

 شیوع برای قوانین انفاذ حذف و ومرج هرج یعنی اخیر، سال چند و عد سیمتفاوت بوده است، بدون تردید جو مسا
 نگریسته آلوده آن به دولت مراجع تمام تقریبًا بلکه قضا تنها نه میتواند، شده تشخیص مناسب و گوارا خیلی ارتشاء،

 .شدند می
 غیر عدالت  کنندۀ واجرا اند گردیده تشخیص عدالت تأمین برای بدیلی که ها وشورا ها جرگه مگرآیا واما -

 وجود از نحوی به تأریخی های یادداشت ها، پژوهش تحقیقات، ها، گزارش تمام اند؟؟ فساد از عاری میباشند رسمی
 در ها پشتون سلطنت» بنام سیستانی جناب کتاب در اند؛ ساخته  نشان خاطر رسمی، غیر عدالت حوزۀ در فساد
 در ،«محلی منازعات حل های جرگه» بنام دولتی غیر عدالت به خارجی کنندۀ  مساعدت گروه گزارش در  ،«هند

 علمی و شخصی درتحقیقات رسمی، غیر درامورعدالت ذیدخل مراجع تحقیقات در بحران، المللی بین کمیتۀ گزارش
 نفوذ شکل به صورمختلف؛ به رسمی، غیر عدالت بخش در فساد وجود از صراحت به آنها همۀ در کارشناسان،
 گروهی است، آمده عمل به وتطمیع رشوت ها، جانبداری ها، خوری خویش ساالران، قوماندان اقتدار زورمندان،

 ضد دولتی  مراجع تا اند نموده تقاضا تلویحًا حتی است رسیده نشر به  AREU           صفحۀ در شان گزارش که

 .کنند مبارزه فساد علیه نیز رسمی غیر عدالت حوزۀ در فساد
 از بعد قضا امور محصلین از یکی که دارد وجود رسمی غیر عدالت بخش در فساد مورد در ای زنده واقعۀ -

 عدالت به مربوط جرگۀ نزد در قتل اتهام به عمویش پسر که کرد قصه گردید، حاضر کار به وقتی  غیابت هفته یک
 افغانی هزار یکصد پرداخت با متذکره محصل آنکه تا توانست، نمی شده برون اش منزل از و بود متهم رسمی، غیر
 یکی در 3811 سال در داستان) ساخت آزاد جنجال از را عمو پسر رسمی غیر عدالت متعلقۀ جرگۀ به رشوه طور

 (است رویداده کشور غرب های ولسوالی از
 فساد از عاری گویا که باشد آن خاطر به صرف ما کشور در رسمی غیر عدالت ارجحیت اگر ترتیب بدین -

 .بود خواهد منتفی فوق مطالب و استدالل ارائۀ و  دالیل با ارجحیت این است،
 : نتیجه
 در که شود می رهنمون نتیجه این به را ما گردید، حاالتوضیح تا که شده آورده گرد مطالب و معلومات مواد،

 ترین دور به را عدالت بود خواهد نه قادر رسمی قضای است؛ مواجه امکانات وسیع فقدان با که فعلی افغانستان
 آمد، نائل ها رسیدگی امور و قوانین سازی وآسان سازی ساده به که شود نمی وقت اسرع به برساند، کشور مناطق

 محدود های مدت در داد، انتقال کشور مردم تمام به را حقوقی ضروری های آگاهی توان نمی نیز کوتاه فرصت در
 بارگی یک به بود نخواهد ممکن و نمود، مجهز قضایی -عدلی الزم های دانش به را قضایی پرسونل همه شود نمی
 ما به اوضاع صورت همین به. بازگرداند ایشان دولت رسمی قضای به را مردم اعتماد و ساخت محوه را  فساد

 تا و میکند تأمین را مردم حقوقی های نیاز توجه قابل بخش که نیز رسمی غیر عدالت که میسازد نشان خاطر
 را قضایی های ارگان وظایف بار نسبی طور به ولو و میگیرد سهم شهروندان میان صلح و ثبات حفظ در حدودی

 دست آنًا نیست ممکن میگردد، قضایا حل خشن طرق به شدن متوسل از افراد جلوگیری باعث و میسازد سبک
 موجود رسمی قضای های ارگان عهدۀ بر دم یک را اجراآت آن ایفای و گرفت مأمول این پیشبرد از را ایشان

 و مطلوب  جهات ما کشور – رسمی غیر عدالت و رسمی عدالت -عدالت دو هر در که است این واقعیت انبارنمود،
 ش ه 1203 سال اساسی قانون در که دموکراتیک و حقوقمدار جامعۀ یک نظم است، موجود خوشانید نا نقایص
 سازی مدرن و سازمان تجدید ارجحیت،  نهایی آرمان  که است آن خواستار است موجود نهادی طور به ما کشور



 خواهد نه یافته تحقق بارگی یک به شد عرض طوریکه آرمان این اما باشد، نظر مطمع کشور قضایی قانونی نظام
 مثمر  زمینه در شاید شود گرفته نظر در اگر جامع طرح یک خام مواد حیث به آتی موارد منظور این به توانست،

 :گردد ثمری
 دولتی رسمی عدالت با گرددکه عیار طوری آن کار سیستم شود؛ گردانیده قانونمند باید رسمی غیر عدالت - -

 جانب به هریک کاری مثبت جهات آموختن و  مبادله مانند نکات مخصوصًا هماهنگی این ایجاد در باشد، هماهنگ
 رعایت قانونی، های ارزش و مفاد شود، گرفته نظر در میتواند همدیگر آوری یاد با طرفین نقایص ورفع مقابل

 آن ها وجرگه ها مارکه ترکیب در زنان به سهم دادن و ها اقلیت و واطفال زنان حقوق ورعایت بشری حقوق اصول
  ای شعبه منظور این به بسازد نشان خاطر اکیدًا رسمی غیر عدالت به دولتی رسمی قضای که باشند های محموله

 به نسبت رسمی غیر عدالت موقعیت. کند مواظبت و تنظیم ترتیب، را موارد این تا گردد ایجاد محکمه ستره در
 بزند، صدمه مردم به آن ونزدیکی ماهوی اصالت به نباید تعریف این گردد، تعریف رسمی قضای

 مورد رسمی غیر عدالت نزد در میتواند دعوی طرفین موافقت صورت در حل جهت مدنی قضایای - -
 ثبت این شود، ثبت تصامیم این تا آید وجود به نظمی باید ها جرگه تصامیم رسانی ثبت به برای گیرد، قرار رسیدگی

 کارآمد مماثل قضایای در کرد، خواهند گیری جلو متناقض تصامیم اتخاذ از بود؛ خواهند مفید مختلف حاالت در ها
 محل( دولتی قضای رسمی محاکم نزذ احیانًا حال) بعدی مرحلۀ به دعوی رفتن صورت در و شد خواهند تلقی

 وتهیه همکار حیث به بلکه نه بدیل یک حیث به رسمی غیر عدالت.  خواهندشد شناخته استینافی های فیصله قضاوت
 .شود گرفته نظر در باید دولتی رسمی قضای کار وممد  مواد کنندۀ

 مورد رسیدگی و قضاوت قرارگیرد قضای رسمی توسط صرف باید جزایی و امالکی دعاوی  -
آن بخش های که زمینۀ بروز خصومت وخشونت را به صورت بالقوه و بالفعل فراهم بنماید، دولت به طور حتم  -

 .نقش تعیین کننده و مؤثر عدالت غیر رسمی را مجال اقدام بدهد
غیر رسمی، موجب نقض  عرصه های که در آن تطبیق میکانیکی عرف و رسوم سخت گیرانه به وسیلۀ عدالت -

 .حقوق اساسی و بشری شهروندان گردد، در آن عرصه ها دولت نقش اولی و تعیین کننده را بر عهده بگیرد
به طور کلی ضعف ها ونواقص عدالت غیر رسمی اصالح گردد واین  بخش عدالت که تعداد وسیع حل قضایای 

ابطی شود تا اعضای جرگه ، مارکه  و شوری در مردم را رسیدگی وحل می نماید، باید تابع معیار ها و ضو
 .انتخاب شکل رسیدگی و اتخاذ تصامیم، با درنظر داشت پاسخگویی آیندۀ ایشان بیشتر مطالعه و دقت به خرج دهند

 
آنچه که در گزینش این شیوه های اصالحی وتوسعوی همیشه دنبال گردد، این که آهسته آهسته به مرور زمان بخش 

ل رسیدگی و قضاوت، به قلمرو قضای رسمی ملحق شود و قضای موصوف مطابق نیاز ها و های مختلف قاب
 انشاء اهلل. توقعات مردم و رفع مشکالت آنان در مسیر نوسازی خود با مساعی الزم  به توسعه ادامه دهد
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