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بخش یازدهم
سیتحقق قانون در دوره حکومت انتقایل وریاست
ر
جمهوری حامد کرزی
جدی سال ( )۱۳۸۰ایل سنبله ( )۱۳۹۳هجری شمس
دسامیسال ( ) ۲۰۰۱ایل سپتامیسال ( )۲۰۱۴میالدی
دربحث رپیامون تحقق وحاکمیت قانون دریک نظام الزم است تا ر
مشوعیت دولت و دولتمردان ،درجه
تحصیل ،مسلیک بودن وتجربه کادرها ،اینکه دولتمردان اراده خدمت بوطن ومردم را دارند وجهت تا ر ن
می
رن
قوانی را درزمینه
حقوق مردم  ،رفاع عامه واعمارکشور چه اقدامات مثمروعام المنفعه انجام داده وکدام
تصویب وتطبیق نمودند ؟
ن
برسیتطبیق قانون دراین دوره پرتالطم تاری خ کشورما ضورت به توضیح نکات کلیدی فوق،
لذانگاه
ر
ر
ن
ر
انگیابرقدرتها در منطقه ازجمله کشورما
بانظرداشت شایط بوجودآمده ناش ازسیاستهای بحران ر
افغانستان میباشد که با نصب مهره های خود درجهت حصول اهداف وتحقق منافع خویش تالش
نموده ومینماید.
ن
انگیه ها و جریانات این دوره که اثرات
گرچه ازبحث اصیل خارج میگردیم اما الزم است تا برعوامل ،ر
مستقیم بررعایت وتطبیق قانون داشت،تبرصه داشته باشیم.
دربخشهای قبیل متذکرشدم که ییک ازپیآمد های جنگ شد ایجاد تقویه وانکشاف سازمان های تروریستی
القاعده ،طالبان ودها گروپ وباندهای دیگربود.به سلسله فعالیتها و تروی ج افکارتند روانه اسالیم
یست،سلسله تولد ر
اگیی تعلیمات نظایم ترور ی
وتکیآنان در منطقه جنوب آسیا تا شاخه های افریقا
وفر ر
انتشاریافت که طالبان ییک ازچگیده های آن بود که طبق اهداف کشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان
ن
اگیی تعلیمات نظایم در مدارس ن
دیت ومذهت
وغیانسان بافر ر
غیاسالیم ر
با تدریس واندیشه های ر
ی
ی
پاکستان طبق خواست وآرزوی دیرینه استخبارات آن کشورایجاد و فعالیتهای تروریست بیشیرا درکشور
ما ،منطقه وجهان وسعت بخشید ومیبخشند .
بنیاد گر یان وتروریزم درمنطقه وبخصوص (افغانستان  ،پاکستان ،ایران،افریقا ) به اثر سیاستهای
انتقامجویانه ابرقدرتها به شعت رشد نمود وبکمک بانیان شان قدرت را در افغانستان غصب وبه توسعه
فعالیتهای ترور ی
یست درهمه نقاط جهان پرداختند تا آنکه طبق پالن ترسیم شده تربیه شده گان به خانه
ولینعمتان خود حمله نمودند و(حادثه یازده سپتامی) بوقوع پیوست .بابهانه قراردادن حادثه تصمیم به
تغینظام  ،نصب کادرهای جدید که درذیل مطالعه مینمایید اتخاذ شد و آقای حامد کرزی را برگزیدند.
ر
حامد کرزی در  ۲۴دسامی سال  ۱۹۵۷میالدی ،درروستای کرز والیت قندهار افغانستان تولد شده
ْ
وتحصیالت دوره مکتب را درلیسه حبیبیه شهرکابل وبعدا در رشته حقوق وعلوم سیاش تا فوق لیسانس
درکشورهندوستان انجام داد وقرارمدارک ر
نششده در کشورهای ایتالیا وانگلستان به تحصیالت خویش
ی
ومدن درامریکا اقامت داشتند .حامد کرزی بعدا ازهند به پاکستان جهت مبارزه علیه تجاوز
ادامه داد
شوروی سابق به صفوف مجاهدین پیوست.موصوف ابتداء درتنظیم نجات میل به رهیی صبغت هللا
مجددی فعالیت های سیاش داشت ودردوران حکومت برهان الدین ن
ربان درپست معاونیت وزارت
خارجه اجرای وظیفه نمود .بعدازآنکه مناسباتش با آقای قسیم (فهیم) مسئول اداره امنیت میل آنزمان
ً
خراب شد به کندهاروبعدا با سالح ومقدارپول نقد به شهر کویته پاکستان فرار وباگروپ طالبان بخش
ً
مال ن
ربان که ازطرفداران ظاهرشاه بود پیوست.چون موصوف قبال باارگانها وادارات پاکستان،سفارت
وقونسیل امریکا وسایرادارات استخبار یان شناخت ،ارتباط واعتبارداشت به حیث نماینده طالبان
درسازمان ملل متحد ر ن
تعی گردید.

پدرش عبداالحد کرزی ازمتنفذان قوم پوپلزی کندهارودرسالهای دهه شصت میالدی معاون رئیس
پارلمان افغانستان بود.زمانیکه پدرحامد کرزی در شهرکویته پاکستان توسط طالبان ترورشد .حامد کرزی
مبارزه جدی خود را برای ش ن
نگون رژیم طالبان آغازنمود.
امیتاررمشهور به کرنل امام ازجمله فعال ییین وپرتجربه ترین افشان استخبارات پاکستان بودوبا
سلطان ر
ورهنمان میکرد و پدراصیل طالبان بود.
تمام رهیان وقومندانان تنظییم ارتباط داشت وآنان را هدایت
ی
دراداره ( آی.اس.آی) نقش برجستهای داشت .موصوف گروههای جهادی را آموزش میداد و اکیر
برنامههای خرابکارانه را در داخل افغانستان تنظیم میکرد .درپیشید اهداف امریکا در جریان جنگ
ضدروش موفق بود .بعدا وظیفه ایجاد ورهیی طالبان به او و نرصهللا بابر سیده شد و ی
مدن منحیث
ر
قنسول پاکستان در هرات ر ن
نی ایفای وظیفه کرد.درمصاحبه تلویزیون «جیو» ،کرنل امام از دیدارهایش
با حامدکرزی و پدرش احد کرزی بمراتب یادآورشده .
گری رشون از ماموران ارشد «سیا» ر ن
نی در کتابش «ماموریت سقوط :چگونه ش.آی.ای عملیات
براندازی طالبان را در افغانستان رهیی کرد؟» ازهمکاری کرزی وباارگانهای استخبار یان متذکر گردیده .
ً
تاثیات
آقای حامد کرزی مسلمان نسبتا تندرومیباشد .فامیل،زادگاهش وقوم برافکاروعملکردهایش ر
تغی وتحول میباشد) .پدرش توسط طالبان
خاص داشته ودارد (،چراکه افکارونظریاتش همیش درحال ر
به شهادت رسیدند وادعا های وجود دارد که پدرش به دستورمالمحمدعمرشهید شد و انتقام قتل پدرش
ییک ازعوامیل بود که با کمک ودستورامریکاعلیه رهیی طالبان قدعلم نماید .همان بود که بالوسیله قوای
ی
هوان امریکا با سالح ومهمات درشهر دهراود والیت ارزگان افغانستان پیاده شد وعلیه طالبان مقاومت
وبغاوت راآغاز نمود.بتاری خ ( ۱۳عقرب ۱۳۸۰سال هجری شمیس) درارزگان توسط گروه طالبان
محاضه و تا جلسه بن اول درآنجا بود.
باآنهم جناب کرزی نظربه عقیده تندروانه وتعهد اویل که با طالبان درکویته پاکستان نموده بود جمع
ن
پنهان مثلث استخبار یان امریکا انگلیس
خصلت پشتونوایل وارتباطات قبیل وقویم درتحقق سیاستهای
پاکستان نقش داشت.
حامد کرزی ر
درشاییط بحیث رئیس دولت موقت ر ن
تعی گردید که درافغانستان دولت ازهم پاشیده
ی
امنیت وجود نداشت،اقتصاد کشور به اثرچوروچپاول نا بود شده،بانکها
بود،قوای ثالثه بشمول قوای
ن
ی
ن
ی
چپاول وتیه شده وپول افغان درمناسبات روزمره تجارن کشور کمی نظربه روپیه پاکستان درچلند
بوده  ،بینظیم ون امنیت درهمه نقاط افغانستان حکمفرما بود .دریک کالم تمایم ساختارهای
سیاش،اقتصادی،اداری و ن
قانون کشورنابود ودرهم ریخته بود.ملوک الطوای نف درجامعه حاکم وهرجنگ
ی
فرمانروان میکردند ومردم درحالت
ساالر درمنطقه تحت تسلط اش با خشونت
ن
چیفهم ،مجرب ،با دانش
فالکتباربشمییدند.آنزمان به یک حکومت مقتدربا پایه های وسیع ،کادرهای ر
ووطنیست که منافع اولیای مردم وکشور را درنظرمیداشتند ،نضورت بود .بخصوص اینکه درکنفرانس
ر
ی
ن
بن جامعه جهان با تعهدان کمکهای اقتصادی وسیع جهت اعمارمجدد افغانستان،وظایف و مکلفیت
های متعدد را بدوش حکومت جدید گذاشت ،که بصورت عموم آوردن صلح ،ایجاد سیستم اداری،
مبارزه علیه تروریزم  ،مافیای مواد مخدره وکشت آن وسایر پروبلم های جامعه افغانستان بود.
ییک ازتحلیلگران درسایت( افغانستان رو) درباره جلسه بن نظریات خویش راابرازداشت که :حمله به
افغانستان نه تنها دربخش نظایم بلکه درتمام بخشها فاقد یک ی
اسیاتژی کامل واز قبل ر ن
تعیی شده
بود.هرچند درکنفرانس بن مسیی برای حرکت افغانستان بسوی یک فردای ی
بهی ر ن
تعیی گردید اما دراین
ر
ن
ی
ی
ن
ساخی نهادهای دموکراتیک و جامعه مدن بود .نه تنها خارجیان بلکه زنان
بیشیتاکید به
کنفرانس
ن
تغیآیندهء افغانستان بعدازطالبان بودند،همه
ومردان افغان که ازکشورهای خارج آمده بودند درجهت ر
پیشفت افغانستان فقط درگروارزش ی
به این تصوربودند که ر
هان است که درجهان غرب بعنوان ارزش های
دموکراتیک مطرح است غافل ازاین حقیقت که ارزشهای دموکراتیک درجوامع غرن ر
ناش ازتجارب خود
ملت ها درمحیط های متفاوت ودرطول دهه های متمادی است.

ی
بیشی به مشوره
بنابراین ییک از اشتباهات کنفرانس بن اول این بود که امریکا و درمجموع جهان غرب
ن
ن
ر
تغییشایط را در
های افغانان گوش دادند و عمل کردند که یط سالهای طوالن از کشور شان دوربوده و ر
اخیدرک نکرده بودند.
طول سالهای ر
ی
اشیاک کننده گان جلسه بن اول شامل :
ن
قانون -محمد قسیم فهیم -ی
داکی عبدهللا عبدهللا -حاج
نمایندگان جبههء متحد  -:محمد یونس
ی
ن
رن
حسی انوری -عارف نورزی -مصطف کاظیم -محمد ناطف  -آمنه
عبدالقدیر -عباس کرییم-
میویس صادق .
افضیل و ر
نمایندگان جریان صلح روم به رهی محمد ظاهر شاه مخلوع افغانستان عبارت بودند از:
ن
واصف -هدایت ر ن
امی ارسال -محمد اسحاق نادری -زلیم رسول
سیت -عزیزهللا
 عبدالستار رن
 محمد ر نامی فرهنگ -مصطف طاهری -سیما ویل  -رنا منصوری از جریان صلح قیس - :همایون
ن
گیالن
جریر  -سید اسحاق
وهمچنان یکتعداد اشخاص ازجریان صلح پشاور :از جمله انوارالحق احدی شامل بودند.
از طرف سازمان ملل متحد دهها نفر مشاور تحت نظر ن
اخرص ابراهییم نمایندهء خاص ملل متحد در
امور افغانستان ونمایندگان کشورهای دیگر رشکت داشتند.
در ۲۲دسامیسال( ) ۲۰۰۱میالدی بنابرفیصلهء کنفرانس بن،حکومت موقت درافغانستان برهیی
ن
جهان برای افغانستان ر ن
مسی
مسیی باشد که جامعهء
تعیی کرده بود .این ر
حامدکرزی بمیان آمد تا آغازگر ر
مسیدشوار،افغانستان دو لویه
بعدا با حکومت انتقایل وشانجام به حکومت انتخان انجامید .دراین
ر
جرگه را ر ن
رن
دومی لویه جرگه به قانون اساش جدیدی برای افغانستان رای مثبت داد.
نی تجربه کرد و
افغانستان به این ترتیب دارای یک نظام شد.
تعمیازهمان ابتدا دارای خطا و نواقص بود .دلیل
اما بعد ازدها سال متوجه میشویم که سنگ بنیاد این
ر
آنرا میتوان همانگونه که قبال اشاره شد دراین است که تمام جریانات بعد ازیازدهم سپتامیبشعت
ی
وبدون ر ن
گیی یافت ودرآن روز های پرشتاب کیس به عمق مشکالت که
تعیی یک اسیاتژی مدون سمت ر
در آینده یم توانست چالش های جدی را موجب گردد توجیه نکرد .کارها بر بنیاد اینکه انشاهللا همه
پیشفت.انتقاد مثبت،دید بدبینانه ی
رن
خوشبی باشیم ر
رن
ومیادف با
چی خوب خواهد شد وباید به آینده
مخالفت به دموکراش که غرب بما هدیه داده بود ی
تلف شد وبه ر ن
چنی انتقاد ها توجیه مبذول نگردید.
بعنوان مثال هیچکس به این حقیقت که یط سالها جنگ درافغانستان تجربه شده بود توجیه نکرد که
ی
تروریست که ازخارج کشورتمویل واکمال میگردند،سخت جان اند وبا زورنمیتوان آنان ازمیان
گروههای
ن
برد وازتاری خ حذف کرد .بعض ها به این باوراند که باید همه جوانب ازجمله طالبان دراین کنفرانس
رشکت میداشتند تا مشکالت بعدی بمیان نیم آمد اما با توجه به رشایط خاص آن زمان و روحیهء مردم
امریکا بعد از واقعهء یازدهم سپتامی ،دعوت ازطالبان برای رشکت در ر ن
چنی اجالس ناممکن بود.
ازنیوهای مسلح طالبان درشمال
سقوط امارت اسالیم طالبان موجب شد تا بیش ازهشت هزارتن ر
اسیگردید.
افغانستان بدست رنیوهای جبههء متحد ر
گفتگوهای بن اول( ) 9روزبه طول انجامیددرآغازاین گفتگوها برشکل انتقال قدرت مشکل ایجاد شد.
استاد برهان الدین ر ن
بان که در کابل عمال قدرت را دردست داشت،خواستارآن بود که تصامیم درمورد
آیندهء افغانستان باید درداخل افغانستان گرفته شود اما یکتعداد به این عقیده بودند که آیندهء
افغانستان بدست مجاهدین خواهد افتاد.بود به ر ن
همی دلیل اعضای جناح جبهه متحد را ترغیب نمودند
تا براستاد ن
ربان فشار وارد کنند که آماده انتقال قدرت گردد.امریکا به جبهه متحد پیشنهاد کرد که قدرت
ربان خواستارانتقال قدرت شدند .استاد ن
بیشیبه حکومت آینده داده شود،آنان با ازاستاد ن
ی
ربان به این
کار آماده شد اما نمایندگان جبهه متحد به دلیل اینکه نقش عمده درش ن
نگون رژیم طالبان داشته اند،
ی
بیشیدردولت جدید بودند ،ازقبول ظاهر شاه بعنوان رئیس حکومت موقت که به ن
معت
خواهان قدرت
ی
ی
بازگشت نظام سلطنت تلف میشد ،شباز زدند.

گیی ها شکل قویم بخود گرفت و حاج عبدالقدیر به این دلیل که از پشتونها دردولت
به تدری ج
موضع ر
ی
جدید نمایندگ واقیع صورت نگرفته است جلسه را ترک کرد .درانتخابات که صورت
ی
بیشیین رای را بدست آورد .اما دراثرفشارامریکا وکشورهای دیگر،وی
سیت ازجناح روم
گرفت،عبدالستار ر
ن
مجبورشد تا به نفع کاندید نه چندان مشهور یعت حامد کرزی که خود درکنفرانس حضور نداشت،ازحق
احیام به رای ر
یعت ی
اولی اقدام دموکراتیک ن
خود بگذرد و به این ترتیب ر ن
اکییت ازهمان آغاز کار دراثرفشار
امریکا نادیده گرفته شد وتوافقنامه بن پس از بحث و مشاجره های زیاد از سوی رشکت کنندگان امضا
شد.
ی
ی
محمد ناطف ییک ازاشیاککنندهگان کنفرانس بن درمورد برگزاری کنفرانس بن ،اختالفات،
ی
بحثها،مشارکت اقوام ،چگونهگ انتخاب حامد کرزی به عنوان رییس اداره موقت که در روزنامه هشت
صبح مورخ (  ۱۷قوس سال  ۱۳۹۶هجری شمیس ) ر
نششد میگوید :کنفرانس بن پس ازسقوط گروه
گیی دولت افغانستان درشهر بن آلمان برگزارشد.
طالبان به خاطرایجاد یک اداره موقت و شکل ر
ی
من آن زمان در«اوسنابورگ» آلمان بودم وپناهندهگ سیاشام قبول شده بود ازمن دعوت شد تا
منحیث نماینده حزب وحدت درجلسه رشکت کنم  .روز اول دسامیسال (  ۲۰۰۱م) به بن رفتم و وارد
هوتل یپیزبورگ شدم.آنجا هیأت اتحادیه شمال یا دولت استاد ن
ربان که من هم جزهیأت اتحادیه شمال
بودم ،آمده بودند.
ن
روز اول در مورد شکلیات کنفرانس بود .آقای اخرص ابراهییم یک تعریف از کنفرانس کرد وازدولت
ن
جهان تشکرکرد.درمورد اجندای کنفرانس با جزییات صحبت نشد .اما گفت که باید به
آلمان وجامعه
ن
وهمی گونه روز
فکر ایجاد یک اداره موقت باشید .او گفت که با خینگاران قبل از وقت صحبت نشود
ر
سیی شد.
اول ر
روزدوم جلسه بحث باالی چند مساله بود :اول باید اداره موقت ایجادشود ،فیصله شد .دوم که ادارهی
موقت برچه مبنا تشکیل شود؟ مشارکت اقوام باشد ،مشارکت احزاب باشد ،چه باشد؟مسأله اصیل
درافغانستان اقوام بود،مشارکت اقوام تصویب شد.دیگران مشکل نداشت مگرمن مشکل داشتم.بعد
ازجروبحث اداره موقت و مشارکت اقوام تصویب شد .کنفرانس در روز ششم به بن بست
سیت که پیشنهادهیأت روم بود به دودلیل
کشید.دربحث انتخاب رییس اداره موقت آقای عبدالستار ر
انتخاب نشد،ییک اختالفات میان هیأت روم پیش آمد ،یک تعداد شان به ضاحت به ما گفتند که او را
قبول نداریم ،دالیلش هم ترکیب قویم بود.
روزدیگر آقای ن
اخرص ابراهییم گفتند که باید کیس دیگر را پیدا کنیم  .جلسه دایرشد ویک یاداشت به ما
ن
قانون به جلسه نیامد .دلیلش این بود که مساله انتخاب
آمد که آقای حامد کرزی پیدا شده است.آقای
ن
یعت بجای استاد ن
رییس اداره موقت ن
ربان باشد .استاد ربان امکان دارد ازاین قضیه ناراحت شود ،که
یک کودتا راعلیه ما براه انداختند.بعدااطالعات درباره حامد کرزی پیدا شد که اومجاهد است وپدرش
را طالبان کشته است .ویل درجلسه من فکر میکنم که به اتفاق آرا کرزی تایید شد.آن زمان آقای کرزی
در کوههای ارزگان بود .ن
اخرصابراهییم گفت که حامد کرزی را پیدا میکند تا درکنفرانس صحبت کند
وفردایش حامد کرزی ازطریق نسیم صحبت کرد وبیانیه خود را به زبانهای پشتو،دری وانگلییس خواند
وتشکری کرد ونشست بن به اتفاق آرا فیصله نمود و روز اخ ریجلسه کتاب را آوردند و همه ما امضا
نمودیم.
ن
موافقت نامه بن سه مرحله را برای اداره افغانستان پیشبیت کرد:اداره موقت ،لویهجرگه ،اداره انتقایل
وبعد اداره منتخب .بخاطرتشکیل چند کمیسیون ازجمله کمیسیون حقوق ر
بش .قانون اساش ییک از
بحثها بود ،آنجا فیصله کردیم که قانون اساش همان قانون اساش زمان ظاهر شاه به استثنای
بخشهای سلطنت.

ً
ی
ناطف :خاطره جالب این بود آلمانها انصافا دراین قضیه خییل صادقه برخورد کردند و خییل جدی هم
ی
بودند ،در حاشیه این کنفرانس آلمانها با توجه با مالحظات فرهنیک که ماه رمضان بود،درهوتل مسجد
درست کرده بودند ،آنجا نمازیمخواندیم .ر ن
چی جالب دیگر این بود که یکتعداد ما روزه میگرفت ویکتعداد
آشیها هم شب برای ما غذا آماده میکردند وهم روز.بعدا ر ن
دیگر روزه نمیگرفتند .ر ن
آشیها شکایت کردند
که افغانها شب وروزغذا میخورند.
در ر ن
سیدهم دسامی سال  ۲۰۰۱میالدی به دنبال  ۹روز بحث و مشاجره ،رشکت کنندگان نشست بن در
آلمان ،یک توافقنامه دو مرحله ای را امضا کردند که سنگ بنای ایجاد نظام جدید را پس از بیست سال
جنگ داخیل در افغانستان گذاشت.
براساس این توافقنامه ت ن
رن
همچنی
اریخ روی ایجاد یک حکومت موقت شش ماهه توافق کردند و
تامی امنیت در افغانستان ،پس از سالها ن ی
ثبان ،رنیوهای ر ن
پذیرفتند که برای کمک به ر ن
بی الملیل حافظ
صلح در افغانستان مستقر شوند .وتوافقنامه بن توانست به ییک ازجنجایل ترین معضالت سیاش
افغانستان درسه دهه گذشته که تقسیم قدرت سیاش بود پایان داد وباانتخاب حامد کرزی ازچهره های
جهادی به عنوان رئیس اداره موقت ،روند جدیدی در افغانستان آغاز شد.
کابینه به رهیی حامد کرزی( )۳۰کرش داشت که با توجه به ترکیب قویم میان گروه های سیاش افغان
تقسیم شد.از آن جمع یازده کرش به قوم پشتون،هشت کرش به قوم تاجک  ،پنج کرش به قوم هزاره
 ،سه کرش به قوم ازبک و بقیه کرسیها به سایراقلیت های قویم رسید.
دو زن (سیما سمر وسهیال صدیق) دروزارتهای امورزنان و صحت عامه تقررحاصل نمودند .عالوتا خانم
سمربعنوان ییک ازپنج معاون آقای کرزی ر ن
نیایفای وظیفه میکرد .
از نکات مهم توافقنامه بن ،تاکید برآزادی های اجتمایع از جمله آزادی بیان ،حقوق زنان و حقوق ر
بش
بود.
دراین توافقنامه ترصی ح شده است که حق مردم افغانستان به انتخاب آزادانه آینده سیاش کشورشان
رن
تضمی شود .به سازمان ملل متحد
براساس اصول اسالیم ،دموکراش ،پلورالیسم و عدالت اجتمایع
دراین توافقنامه صالحیت داده شد تا موارد نقض حقوق ر
بشرا تحقیق کرده و پیشنهادات و توصیه های
خود را در این رابطه ارائه کند.
ن
رن
همچنی درسطح ربی الملیل ،کرش دائیم افغانستان در سازمان ملل متحد را احیا کرد ودر
این توافقنامه
ی
غیمسئول را منظور کرده وتمایم کنیول براوضاع کشور
بعد داخیل ،خلع سالح عمویم گروه های مسلح ر
را به حکومت "موقت" مرکزی واگذار کرد.
براساس این توافقنامه اداره موقت شامل کابینه با ( )۳۰کرش و رئیس ،کمیسیون مستقل تدویر لویه
رن
جرگه اضطراری ،بانک مرکزی و دادگاه عایل بود.
همچنی توافق صورت گرفت که یک کمیسیون
عدیل،برای بازسازی واحیای سیستم عدیل و قضان افغانستان "مطابق با احکام اسالیم و قواعد ربین
ی
الملیل" تشکیل شود.
برگزاری لویه جرگه اضطراری برای ایجاد اداره انتقایل وانتخاب رئیس اداره انتقایل ششماه پس ازتشکیل
اداره موقت و برگزاری لویه جرگه دیگری برای تصویب قانون اساش جدید افغانستان ،هجده ماه پس
از ایجاد اداره انتقایل ،ازنکات مهم توافقنامه بن بود .ازسازمان ملل خواسته شد باحضور رنیوهای کمک
به امنیت درکابل توافق کند.
در توافقنامه ترصی ح شد که همزمان با انتقال قدرت،تمایم گروه های جهادی ،رنیوهای مسلح افغانستان
وسایرگروه های مسلح تحت ی
ی
امنیت رنیوی مسلح
کنیل اداره موقت درآمده ومطابق با نیازمندی های
افغانستان شناخته شوند.

حضور شبازان ر ن
بی الملیل دربخش دیگرتوافقنامه بن از سازمان ملل متحد خواسته شد تا با
حضورنظامیان ر ن
بی الملیل درکابل ومناطق اطراف آن توافق کند.این رنیوها که جهت کمک به امنیت
ی
امنیت نام گرفتند.
افغانستان اعزام یم شدند ) ISAF( .رنیوهای یاری
ی
گروه ها دراجالس بن اول ،توافق کردند که تمایم واحدهای نظایم خود را از کابل وسایر مناطف که
رنیوهای تحت حمایت سازمان ملل متحد در آن حضور یم یابند ،ربیون کنند.
ن
تاریخ بن آلمان به عنوان رییس
حامد کرزی در تاری خ پنجم دسامی( )۲۰۰۱میالدی براساس فیصله
ادارۀ موقت افغانستان انتخاب شد .وبتاری خ ( ۱۳جون سال  ۲۰۰۲میالدی) توسط اعضای لوی جرگه
به عنوان رییس دولت انتقایل اسالیم افغانستان انتخاب شد .حضور رنیوهای ر ن
بی الملیل درافغانستان ،
رن
تعداد دقیق رنیوها و زمانبندی برای حضور آنان مشخص نشد.
همچنی توافق شد که حضور این رنیوها
با توجه به نضورت ،به سایر مناطق افغانستان ی
گسیش یابد.
حکومت حامد کرزی در سال ( )۲۰۱۴میالدی به پایان رسید و براساس قانون اساش افغانستان ،یک
رن
سومی بارخود را نامزد انتخابات ریاست
فرد بعد از دو دور ریاست جمهوری دیگر نیم تواند برای
ن
سیده سال در افغانستان حکومت کرد.
جمهوری کند .حامد کرزی بصورت کل درچهاربار زمامداری ،ر
مسی حکومت اش وجود داشت ،موجودیت
حامد کرزی در این مدت چالشها و فرصتهای زیادی در ر
ن
ناامت ،کشت خشخاش وقاچاق مواد مخدر،مداخله کشورهای خارج بخصوص پاکستان .فساد
ی
گسیده اداری ،ضعف در حاکمیت قانون وناکام بودن فعالیت های شورای عایل صلح ازجمله چالشهای
بود که حامد کرزی درجریان حکومت اش با آن دست وپنجه نرم میکرد.
ن
ی
طالن رابرای حکومت حامد کرزی بود میتوانست با درایت
فرصت
جهان درافغانستان
حضورجامعه
ی
ومدیریت مسلیک از قدرت نظایم واقتصادی کشورهای جهان استفاده بنیادی کند اما ازاین فرصت به
یربنان الزم بود صورت گرفت.
ندرت استفاده ز ی
ر
حکومت ر ن
آموزش ،رعایت حقوق ر
بش،
تغییات دربخشهای نظایم،
سیده ساله حامد کرزی تا حدودی ر
ی
معلومان مخابرات و حقوق زنان بوجود آورد که
دموکراش  ،آزادی بیان ،آزادی رسانه ها  ،تکنولوژی
آزادی بیان ورسانه ها ییک ازدست آورد حکومت حامدکرزی یاد یم شود.اما نسبت نبود یک سیاست
وپالییس مؤثر درحوزه های اقتصادی ،مدیریت کمک های خارج،حاکمیت قانون ،مبارزه با فساد اداری،
روند صلح ،مصالحه با طالبان و مبارزه با کشت وقاچاق مواد مخدره همواره حکومت کرزی از سوی
ن
ومدن افغان وهم چنان کشورهای کمک کننده مورد انتقاد قرارگرفته است.
فعاالن سیاش ،اقتصادی
ن
ن
امریکا به همکاری جامعه جهان تصمیم گرفت تا تحت عنوان مبارزه علیه تروریزیم ،از ربی بردن النه
تعمینموده وتضعیف بنیه اقتصادی آنان ن
یعت مبارزه علیه مواد مخدره درتحقق اهداف
های را که خود ر
ی
طویل المدت خویش ن
یعت حضور نظایم درمنطقه عمل نماید .همان بود که امریکا بابمبارانها هوان و
ً
ن
حمالت ن
زمیت بکمک متحدین داخیل ،عمال داخل اقدام شد وبخاطر قانون جلوه دادن اعمال خویش،
ً
فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را درزمینه حاصل و قوای نظایم تقریبا ( )۴۸کشورهمپیمانش
درکشورما پیاده گردیدند .حکومت جدید به اساس تصمیم امریکا با توافق کشورهای ذیذخل درقضیه
ن
بعض سازمانها وتنظیمهای جهادی که نقش اساش در جنگها سه دهه
افغانستان وکنار آمدن
ن
ن
اخیکشورما داشتند،ایجاد وجهت قانون جلودادن حکومت جدید خود ساخته ،کنفرانس ربی الملیل
ر
راطبق خواست دول یکه درمنطقه منافع داشتند بدون حضور ویا موافقه همه سازمانها ،احزاب و
ن
افغان ورعایت ر
اکییت اعضای ح ن
اضدرجلسه شهربن آلمان حامد کرزی را بحیث رئیس دولت
گروپ های
ن
تعی نمودند.
موقت افغانستان ر

دولت موقت که متشکل ازکادرهای که ر
اکی شان درسطح ر ن
پائی دانش علیم وعمیل قرار داشتند ودرمحیط
جنگ وعدم موجودیت قانون  ،حاکمیت تفنگ وتجاوز تربیه شده بودند ،ایجاد گردید .یط مدت زمان
لویه جرگه عنعنوی را دایرو قانون اساش دلخوا را طرح و تصویب نمود که دارای یک سلسله خالونواقص
نظربه آن رشایط بود.طورمثال عدم ارگان نظارت کننده برتطبیق قانون  ،که ازتطبیق قانون درمراحل
مختلف نظارت میکرد .مانندارگان څارنوایل که ازرعایت وتطبیق دقیق ویکسان قانون درهمه ارگانها
ی
دولت نظارت کند وجلو قانون شکنیها،قانونگریزی ها ونابسامانیهای رابا کادرهای مجرب و
وموسسات
بگید.
صادق ر
به تاری خ(  ۴دلو  ) ۱۳۸۳هجری شمیس قانون اساش جدید تصویب  ،وظایف دولت ،حقوق و وجایب
اتباع وقوای ثالثه را تثبیت نمود،مگر بروی کاغذ ی
باق ماند .طورمثال دولت طبق مواد(  ۵ایل  ) ۹قانون
قوانی را درجامعه تطبیق ،از استقالل ،حاکمیت میل و تمامیت ن
رن
ارض دفاع نموده ،
مکلف بود تا :دولت
ی
ی
امنیت را ر ن
تامی نماید وبه ایجاد یک جامعه مرفه ومیق براساس عدالت اجتمایع ،حفظ کرامت
ن
انسان،حمایت حقوق ر
رن
تأمی وحدت میل مکلف میباشد.ازهرنوع اعمال
بش ،تحقق دموکراش،
ترور ی
گیی کند .معادن وسایرمنابع زیر
یست ،زرع و قاچاق مواد مخدره  ،تولید واستعمال مسکرات جلو ر
ن
زمیت وآثارباستان ملکیت دولت میباشند ..با تاسف قانون ی
ن
کمیتطبیق گردید،برحاکمیت میل وتمامیت
ارض تعرض صورت گرفت.فیهزاران راکت وتوپخانه پاکستان دروالیات ن
ن
کیونورستان،که صدها هم
ر
وطنما شهید وزخیم شدند وتجاوزات ادامه داشت.امنیت در شاشکشوربه شمول پایتخت وفاصله
چندصد ی
میی مقرریاست جمهوری وجود نداشت .حتا به دروازه مرکزاداره استخبارات افغانستان ،داخل
وزارت داخله وداخل وزارت دفاع افغانستان حمالت انتحاری وترورها صورت گرفته وامکانات هرلحظه
ی
امنیت درهرقریه ،شهر،اداره و ...م ریفت .تجاوزبه حقوق وآزادیهای مردم،غصب اموال
تروروکشتارون
غی ن
فت ادامه دارد،جنگالت غارت
گیی ،چپاول معادن به شکل استخراج ر
وجایدادها ،گروگان ر
گردید.درزرع وتولید مواد مخدره افغانستان درسطح جهان دردرجه اول قرارگرفت وسایراعمال خالف
قانون.این مثالهای کوچک ازعدم تطبیق قانون درکشوردرآن دوره بود.
همچنان ماده( ) ۳۹قانون اساش حکم مینماید:دولت ازحق وق اتب اع افغانستان درخارج از کشورحمايت
رن
مسئولی امور،وضع
یم نمايد(.وضع رقتبارمهاجرین افغان درپاکستان و زجروشکنجه آنان توسط
ر
رقتبارمهاجرین افغان درایران بخصوص زجر،شکنجه و اعدام های خالف قانون وشیعت اسالیم  ،وضع
مهاجرین درسایرکشورها بخصوص یونان ،سویدن وهالند قابل تشویش بود).
ماده( )۴۰قانون اساش حکم مینماید که ملکیت ازتعرض مصئون است( .طور مثال غصب اضافه ازیک
ملیون زمینهای ی
دولت وشخض ثبوت خوب ازقانونشکنیهامیباشد ).به ر ن
همی شکل قانون شکنیها درنظام
ً
ن
جهان با مالحظه وضع ناهنجاروقانونشکنیهای که
محدود نبود که بعدا مفصل ترخواهیم دید .جامعه
ن
زنجیی آقای کرزی دردولت افغانستان وگروهای ائتالق که رهیی
روزانه درافغانستان توسط حلقه
ر
نظام را تشکیل داده بود ،صورت گرفت.
درکنفرانسهای ر ن
بی المیل برعالوه تعهدات کمکهای اقتصادی جهت اعمارمجدد افغانستان وحتا
ی
ن
وقانونشکت دراداره دولت افغانستان انتقاد نموده وبررفع آن فساد برصاحت
بیشیازآن،برضعف،فساد
رن
مسئولی نظام رامتوجه ساخته،حتا متذکرشدند که نبود پالنهای منظم و عمیل حکومت نتوانست
ن
تعهدات اقتصادی خویش راانجام دهند.جامعه جهان درکنفرانس های متعدد کمکهای ذیل را تعهد
نمود :
کنفرانس توکیو( جنوری  ۲۰۰۲م ) تعهد(  )۵،۴میلیارد دالر کمک برای باز سازی.
ن
کنفرانس بر ر ن
جهان تعهد هشت ملیارد دالررا نمود وبه اساس فیصله های
لی( مارچ  ۲۰۰۴م) جامعه
ی
این کنفرانس کمکهای مذکوربیشی درجهت اعمار افغانستان ازقبیل راه سازی ،ر ن
تامی انرژی برق وب هبود
وضع صخ وتداوی مردم درجامعه بود.گرچه دولتمردان با تقاضای ۱۲ملیارد دالر به کنفرانس رفته
ن
انکشاق،کمکهای
بودند.اما نسبت فقدان طرح جامع و اداره سالم در امربازسازی ،نبود پالنهای موثر

ن
جهان ازدولت افغانستان مبارزه علیه
کنفرانس قبیل توکیو را مرصف کرده نتوانست .بازهم توقع جامعه
فساد ،ایجاد حاکمیت قانون ورعایت حقوق ر
بشبود .گرچه دولتمردان مانند همیش تعهد کردند که برای
ایجاد دولت سالم وعاری ازفساد ،تقویه سکتورخصوض،مشارکت گروهای اجتمایع ،بازسازی
کشورومبارزه علیه کشت،زرع ومافیای مواد مخدره تالش مینمایند .اما افسوس ....
کنفرانس لندن در(فیوری ۲۰۰۶م) با رشکت  ۷۰کشور وسازمانهای تعهد ۱۰میلیارد دالر رابرای بازسازی
افغانستان نمودند.درکنفرانس سندی به نام " توافقنامه افغانستان " ر ن
نی به امضا رسید که براساس آن
دولت آفغانستان درایجاد اداره شفاف پاسخگو میباشد و علیه فساد ،تروریزم ومواد مخدره مبارزه
مینماید .اماافسوس اسناد و فیصله های کنفرانس به اصطالح درلندن فراموش شد.
کنفرانس روم (جوالی ۲۰۰۷م) با تعهد  ۳۶۰ملیون دالر یط دو روزکنفرانس ر ن
بی الملیل تحت عنوان
حاکمیت قانون درافغانستان با ی
اشیاک آقای رئیس جمهورافغانستان ونمایندگان عایل رتبه بیش ازبیست
ی
کشوروسازمان ر ن
حقوق وحاکمیت قانون وتقویت نظام
بی الملیل درایتالیا دایرگردید و بخاطرایجاد نظام
ی
رسوان فساد واداره ناسالم دولت کرزی
قضان افغانستان تصامیم اتخاذ نمودند ( .جهت رفع
عدیل و ی
ن
دربی دولتمردان
جهانیان تصمیم
میگیند ومرصف آنرا هم تادیه مینمایند اما افسوس که درک واحساس ر
ر
وجود نداشت )
کنفرانس پاریس( جون  ۲۰۰۸م) تعهد  ۱۰ملیارد دالربه باز سازی افغانستان نمود .گرچه بیان این مطلب
مبت بر موجودیت فساد ی
با منطق اینکه تجربه هفت سال گذشته ن
گسیده در حکومت ،خود ثابت کننده
عدم موجودیت اراده تطبیق قانون وشفافیت دردستگاه دولت بود .ایکاش با نصب کادرها ر ن
چیفهم
وصادق زمینه تحقق پالنها واهداف درنظرگرفته موسسات ر ن
بی الملیل ،درجهت اعمار مجدد افغانستان
ورفاه مردم اقدام میکردند.
کنفرانس لندن(  ۸جنوری  ۲۰۱۰م) با حضوربیش از  ۷۰کشور ونهاد های کمک کننده دایرو تعهد
۱۰ملیارد دالررانمودند .درفقره  ۲۳و  ۲۴قطعنامه جهت رفع فساد ی
گسیده یکه دردولت آقای کرزی
ن
جهان برعالوه تعهدات ،مکلفیتهای ذیل را بدوش دولت افغنستان ر ن
نیگذاشت :
وجود داشت جامعه
دولت افغانستان مبارزه علیه فساد و رفع عوامل آن با اهداف مشخص وطرح و تطبیق پالن هایکه
جنبه عمیل داشته باشد ،اقدام نماید وبرمواد ذیل تاکید کردند:
ی
ن
مسئولی حکومت آغشته با فساد ومبارزه
ایجاد وتقویه اداره عایل نظارت برتحقیق ونظارت بر اعمال
ر
علیه فساد ذریعه فرمان رئیس جمهوریط یک ماه .
ایجاد محاکم خاص در سال(  ۲۰۱۰م ) جهت مبارزه با فساد بشمول جرایم بزرگ و محکمه اختصاض
ین
داشی استقاللیت قضا.
بخاطرمبارزه با فساد با
تقرروتبدل دررهیی حکومت با روند شایسته ساالری طبق قانون .
ی
ر
صدورفرمان ن
خویشادرپستهای بلند دولت مانند وزیر  ،مشاور وزرا،
مبت براینکه رئیس جمهوراقارب
معینان،اعضای پارلمان ،وایل ها  ،روسای گمرکات و ریاست های عواید درحکومت مقررنه نماید (.اما
دری خ نوشته ودرآفتاب گذاشته شد )
همچنان ی
اشیاک کننده گان کنفرانس تعهد کردند تا دولت افغانستان را در مبارزه با فساد کمک نمایند
وتعهد کردند که شفافیت وموثریت درکمکهای خویش به افغانستان را طبق اعالمیه کنفرانس پاریس
منعقده (جون  ۲۰۰۸م) و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد افزایش دهند.
کنفرانس بن دوم بتاری خ( ۸سپتامی۲۰۱۱م) ر
باشکت ۱۰۰هیات نماینده گان کشورهای مختلف
ن
جهان بن دوم تصمیم گرفت که حد اقل تا  ۱۰سال بعد از
دایرگردید .کنفرانس
خروج رنیوهای نظایم خارج  ،افغانستان را کمک نماید.

بازهم دولت آقای کرزی موظف به اصالحات ومبارزه با فساد اداری گردید.
ن
ن
کنفرانس شیکاگو( ۲۰ماه یم ۲۰۱۲م) تعهد ۴،۱ملیارد دالررا نمود وجامعه جهان با نگران وسئواستفاده
ازکمکهای خویش درزمینه رفع فساد دردولت افغانستان بحثهای داشت .چنانچه ییک ازمفشین ضمن
تبرصه مورخ ( ۲۰ماه یم ) ۲۰۱۲میالدی چن ر ن
ی تحریرداشت :
(( پاشنه آشیل غرب :طبقه سیاش افغانستان :
ی
وجود طبقه سیاش متعهد ومعتقد به هویت سیاش جدید و ژئو-اسیاتژیک و اقتصادی
ن
جهان محسوب میشود.
افغانستان  ،نضورت اجتناب ناپذ یرافغانستان و جامعه
طبقه سیاش موجود درافغانستان هم درحکومت وپارلمان،اپوزیسیون،رسانه ها ،احزاب سیاش وجامعه
اکیموارد بازتاب واقعیتهای تلخ افغانستان مانند استبداد سیاش ،شئونیسم قویم -ن
م ن
دن در ر
زبان،
ی
ی
اخی است.
وابستیک استخباران ،نگرش ایدئولوژیک به دین ،مافیای مواد مخدر وچپاولگری در دهه ر
ی
دولت،
طورنمونه،براساس منابع وبررش های انجام شده،شمایه های اندوخته شده توسط مقامات
مافیان شدن قدرت وسیاست
اعضای خانواده ونزدیکان دولتمردان افغان،نمایانگر ازاوج وعمق
ی
تخمین
الرآمریکان
درافغانستان است .طبق یک بررش استخبار یان ،این شمایه نزدیک به ده میلیارد د
ر
ی
شده است که در دهه اخیمقامات افغان از راه های مختلف وغی ن
قانون به دست آورده اند.شمایه
ر
ر
گذاری افغانها در دن نمونه بارزی از این شمایه است ،به گونه ای که افغانها مقام سوم شمایه گذاری
را پس ازروسها و ایرانیها دربازار امالک دن ،به دست آورده اند)) .
کنفرانس توکیو( جوالی ۲۰۱۲م)تعهد کمک ۱۶ملیارد دالر را نمودند وحکومت افغانستان بازهم تعهد
بش،حاکمیت قانون و ی
نمود که درتقویت حکومتداری که اساس آنرا رعایت حقوق ر
احیام به قانون اساش
ً
تشکیل دهد ،اقدام مینماید مجددا درتعهد خویش تکرار نمود که رشط اساش رشد و انکشاف
پایداراقتصادی میباشد .که باحکومت سالم ،حاکمیت قانون و رعایت حقوق ر
بشبه هدف بهبود
ودستیان به عدالت برای همه،به خصوص زنان اطمینان داد ومبارزه علیه فساد اداری راشعارقرارداده
منجمله در مبارزه علیه مواد مخدره تالش مینماید و...
میساند که دولت مردان افغانستان
گرچه بحث ما خییل طویل گردید اما همه مطالب فوق به اثبات ر
ً
ن
ن
یط این دوره همیش درتالش بودند که :اول بکدام شکل  ،رنینگ وچانه زن کمکهای جامعه جهان راتحت
ً
نام اعمارمجدد افغانستان جلب وتعهد آنان را اخذ نمایند .ثانیا اگربتوانند آن کمک ها را درچوکات بودجه
دولت داخل نمایند تا دست آزاد درحیف ومیل داشته باشند گرچه درکمکهای خارج ازبودجه
رن
نیسئواستفاده وافر نمودند چون:
( اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نه بود) تصامیم اتخاذ شده
جهان بروی کاغذ ی
ن
باق ماند تا اینکه افغانستان را در پرتگاه نابودی قرار دادند.
جامعه
ن
با نظرداشت مطالب فوق سوال بوجود میآید که آیا جامعه جهان با نصب کادرهای رهیی غفلت
ً
نگهداشی گروه های رشیک در حکومت جدید مرتکب بزر ی
قصدا بخاطرر ن
ین
گیین گناه
اض
نمودند ویا
ر
تار ن
یخ گردیدند .چرا که اکیدولتمردان به عوض کاردرجهت رفاء عامه ،عامل قانونشکنها،تخلفات
،جنایات وخیانت ها شدند که ما طورنمونه مروری برآن خواهیم نمود.
اینکه دولت جدید مسئولیتها ووظایف خویش راچراانجام نداده ویا نمیخواست انجام دهد و عوامل
عمده ناکایم دولت چه بود؟
نقش عمده درایجاد دولت کرزی ،کشورهای خارج بخصوص امریکا و متحدینش داشت که درعدم
رعایت وحاکمیت قانون در این دوره نقش قابل مالحظه داشت.
سفی با صالحیت دولت امریکا
درعوامل خارج میتوان ازحکومت عقب پرده مانند نماینده خاص ویا ر
ی
ارقوان نظایم بشمول استخبارات آن درکشورما
که نقش اساش داشت وهم موجودیت اضافه ازصدهز
حضور داشتند .به ر ن
همی شکل حضور نظایم  ۴۸کشور دیگر درافغانستان .کادرهایکه توسط آنکشورها
درکابینه حکومت کرزی نصب ویا درنصب آنان مشوره دادند ،میباشند.

نفوذ استخبارات دولت پاکستان در ر ن
بی کادرهای رهیی دولت و تنظیمها با نظرداشت اینکه گذشته یا
به اصطالح تهداب فعالیتهای شان توسط آنان گذاشته وپایه گذاری شده و نقش اساش درتبایه
کشورما داشتند ودارند (.به اصطالح دهان پرآب نزد استخبارات ودولت پاکستان میباشند ) به ر ن
همی
ر ً
منوال دولتمردانیکه عضویت تنظیمهای هشتگانه ایران را داشتند مانند تنظیمهای ارتبایط پاکستان،اکیا
درجهت منافع کشورایران واستخبارات آن تمایل دارند.سایرکادرهاکه بقاومنافع خود رادرپشت ن
یبان
کشورهای ارتبایط خود میدانند.
نقش (یوناما ) درافغانستان که صاحب صالحیت درامور دولت افغانستان تحت نام نظارت ازفیصله
های موسسه ملل متحد میداند ر ن
نی ازعوامل خارج دروضع نا میمون کشورما میتوان یاد آورشد.ن بند
ی
امنیت خارج ،انجوها وسایر ادارات خارج  ،میتوان
وباری وعدم رعایت نظم وقانون توسط موسسات
عامل دیگردرن ی
ثبان  ،بنظیم ونابسامانیها ی کشور ما حساب نمود.
اخیکشورما
با اینکه عوامل خارج نقش خویش را داشت ودارد اماعلت اساش درقضایای سه دهه ر
بخصوص دوره مورد بحث (عامل داخیل ) بود ومیباشد ما نه باید این هم تخلفات نابسامانیها ،ن
ی
اعتنان درمقابل قانون ،قانونگریزی ها وخالصه اینهمه بیتفاوتیها وجنایات را بدوش خارجیان انداخت.
ً
ی
دوست میداشتند،خارجیان هرگزجرئت جنایات مکرر
اگر واقعا دولت مردان روحیه وطن ومردم
وتسلسل آنرا نمیداشتند ومرتکب نمیگردیدند .لذا عامل عمده دربروز حوادث رقتبار وفساد ی
گسیده
درکشورما ،عامل داخیل میباشد که نقش کادرها ،تربیه  ،سواد،تحصیالت ورشته تحصیل ،عدم روحیه
ی
وطندوست آنان  ،ترجیع دادن منافع شخض برمنافع عامه  ،خالصه عدم خدمت به وطن ومردم
مردم
ر
میباشد.چون تهداب اکیآنان خدمت بدول اجنت درمقابل پول ومنفعتهای شخض وگرویه بود واست.
میسد یط سالهای حکومتش بمراتب تروریستان
آیا کدام دلیل دیگر وجود دارد ؟ طوریکه بمالحظه ر
وجنایتکاران که دشمنان مردم ما بودند ومیباشند باآنکه با بم ها،واسکتهای انتحاری ،سالح ومهمات
دستیگرشدند ،توسط آقای کرزی ویا به وساطت این وآن رها گردیدند ورها شده گان با تجربه
ی
بیشیدوباره به کشتاروفعالیتهای جنایتکارانه شان ادامه داده ومرتکب شهادت صدها هموطن دیگرما
گردیده وسلسله جنایات شان با دلسوزی آقای کرزی ادامه دارد.
ً
برعالوه یکتعداد ر ن
قاتلی وتروریستان که مرتکب شهادت هزاران هموطنان ما شده اند و عمال مرصوف
اعمال جنایتکارانه میباشند ونام شان درلست سیاه امریکا و شورای امنیت ملل متحد ثبت بود به اثرتالش
ً
وفعال درجهت کشتار وتبایه کشورما فعالیت مینمایند.
وتقاضای جناب کرزی ازلست مذکور حذف
برعالوه تعداد قابل مالحظه متجاوزین به حقوق وناموس مردم (زنان ،اطفال ونوجوانان ) که ازجمله
زورمندان ویا نزدیکان دولتمردان میباشد به ندرت تحت پیگردقانون قرارگرفتند که مثالهای زیاد وجود
ی
ی
دارد .غاصبان ملیونها جریب ر ن
دستگی ومحاکمه
قضان برخورداربوده،
دولت وشخض از مصئونیت
زمی
ر
نمیگردند و...
ن
همه این نا بسامان ها وقانون شکنیها عوامل متعدد ومختلف دارد.
ی
ی
سواالت متعدد بوجود میآید که چرا آقای کرزی با ی ن
داشی تحصیالت عایل مسلیک حقوق کمیدرجهت
رعایت نظم وحاکمیت قانون اقدام یم نماید.
آیا افکاروایده های شخض کرزی درتائیدجنایات طالبان وجنایتکاران میباشد؟
آیا تحت فشارفامیل  ،قوم وقبیله یا گروپ های ومتحدانش قرار داشت ؟
آیا فشار ن
مخف امریکا و رشکایش درقضیه افغانستان عامل تزلزل فکری شان شد؟
آیا حکومات عقب پرده مانع حاکمیت قانون درجهت منافع مردم گردید ؟
ی
بی ی ن
بیشی وویر نان،از ر ن
رفی زیربناهای اقتصادی وطنما وکشورهای منطقه
آیاهدف شان ازتوسعه جنگهای
بسیب ی
جهت هموارنمودن ی
هیشمایه گذاری کشورهای شمایه دار درآینده میباشد ،مانند کشورهای عرن
؟

آیا فشارهای مثلث استخبار یان جهت تحقق منافع شان درمنطقه بود ؟
آیا فشارمتحدین داخیل اش میباشد که جهت بدست آوردن منافع شخض درچپاول و غصب
دولت عمل نمایند ،آزادانه و ی
ی
بیشیشمایه با استفاده از قدرت ی
بیشی از گذشته وظایف خویش را در جهت
چوروچپاول ،غصب دارائیهای مردم ودولت ،قتل وکشتار  ،تجاوزبه حقوق مردم که جزاخالق وخصلت
شان شده بود عمل نمایند .که با این اعمال زمینه های فساد را درهمه سطوح کشور بوجود آورند
ن
شکت  ،فساد،زرع وتولید مواد مخدره کسب نموده اند .شاید
ودرسطح جهان مقام اول را در قانون
ی
جناب کرزی تحت شعار( ازکمنایم کرده بد نایم بهیاست) وظایف خویش را انجام داد .عالوتا آقای
کرزی درمحفل توزی ع دیپلومهای محصالن پوهنتون کابل فرمودند که..(:مقام ریاست جمهوری راکه
ً
فعال بدست آورده ام به زودی رها نمیکنم ) برای شان بیتفاوت خواهد بود که در وطن چه میگذرد.
ً
سئواستفاده ،فساد وعدم رعایت وتطبیق قانون،عامل بربادی وطن وتبایه مردم شده و میشود.امافعال
ر
اکی دولتمردان به شمایه داران بزرگ درکشور ومنطقه تبدیل گردیده اند .ا ر ن
نگیه ن تفاوتیهای حکومت
کرزی شاید دالیل فوق باشد ویا مطالب دیگر . ..باآنکه در همه کنفرانسهای ر ن
بی الملیل ازفساد وعدم
حاکمیت قانون درحکومت کرزی یادآوری شده وجناب شان رامتوجه آینده ساخته اند وآقای کرزی
درهمه کنفرانسهامتذکره تعهد درجهت اصالح اداره نمودند اما افسوس که درجهت عمیل نمودن فیصله
هاوتعهدات خویش ی
کمی عمل نمودند.
بانظرداشت توضیح فوق برمیگردیم بر قانونیت و ر
مشوعیت دولت دراین دوره.
رهیی دولت ی
کمیدرجهت ملت سازی،سهیم نمودن سازمانها ،احزاب وایجاد روحیه وحدت ،حاکمیت
ی
حقوق را جهت حاکمیت قانون وقانونیت اصل عمده آنرا تشکیل میدهد
سیاش که رعایت پرنسیپهای
توجه داشت.درجریان توضیحات بعدی روشن خواهد شد.
ی
حقوق فوق نظام یا دولت آقای کرزی را درپرتو مطالب ذیل مالحظه مینمائیم
با نظرداشت پرنسیپهای
:
 1بوجودآمدن نظام ،ساختار و کادرها یا دولتمردان
 2اهداف وعملکردهای نظام
 3مناسبات داخیل نظام ( روابط کاری قوای ثالثه )
 4شیوه برخورد دولتمردان با مردم .
ً
 1طوریکه فوقا متذکرشدیم دولت موقت طبق پالنهای قبیل تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدره
ویا انتقام ازحادثه یازدهم سپتامیسال ( )۲۰۰۱میالدی نیویارک ،به اساس کنارآمدن وچانه زدنهای
تنظیمهای متخاصم جهادی وجنگ ساالران بشکل رشاکت در تقسیم چوکیها وقدرت دولت ،تشکیل
وطبق پروگرام ر ن
تعی شده ،ایجاد گردید.
غیمستقیم ازطریق سازمانهای سیاش  ،نهاد های
چون درایجاد دولت جدید ،مردم نقش مستقیم ویا ر
ن
ی
ر
مدن وسایرسازمانهای اجتمایع نداشتند وسهم مردم کمرنگ بود ی
وحت اکییت آرای اشیاک کننده گان
داخل جلسه بن درنظرگرفته نشد،دولت موقت طبق آرزوی امریکا ومتحدینش بوجود آمد.لذا ازنگایه
ی
ن
قانون ر
گیی
حقوق:دولت ایجاد شده
ومشوع گفته نمیشود .دولت جدید بانظرداشت ماهیت وشکل ر
آن ،قانون اساش را طبق افکار ونظریات دولت مردان که درآن منافع مردم ووطن کمرنگ بمالحظه
میسد،طبق منافع گروه های متشکله دولت طرح وتصویب نمودند که نمونه آن رامواد( ) ۱۱ ۱۰ ۶
ر
قانون اساش یاد آورشد که طبق آن :
ن
(دولت ،شمايه گزاري ها و تشبثات خصوض را مبتت بر نظام اقتصاد بازار ،مطابق به احکام قانون،
رن
تضمی یم نمايد  .امورمربوط به تجارت داخیل و خارج ،مطابق
تشويق ،حمايت و مصونيت آن ها را
به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم  ،توس ط قانون تنظيم ميگردد.دولت به ايجاد يک جامعه
ن
مرفه و ی
انسان ،حمايت حقوق ب رش ،تحقق دموکراش،
می یق بر اساس عدالت اجتمایع ،حفظ کرامت

تامی وحدت میل ،برابری ر ن
رن
بی همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف یم
باشد).
ن
ن
دولت زمان میتواند نظام اقتصادی را مبتت براقتصاد بازارایجاد نماید که درکشور حاکمیت قانون ،
ن
انسان ،حمایت حقوق ر
بش ،خالصه عدالت اجتمایع رعایت گردد .اما دولت
دموکراش،حفظ کرامت
ر
درشایط مطرح کرد که درنظام قبیل عقب مانده تحجری طالبان،
جدید اقتصاد بازار را
ً
ن
ی
میسید عالوتا جنگساالری به اشکال
ازعدالت،دموکراش،رعایت حقوق وآزادیهای انسان کمیبه نظر ر
ن
الطوایف حقوق و آزادیهای هموطنانما را پایمال
متعدد درمناطق مختلف کشور با ایجاد نظام ملوک
ر ً
اخی با روحیه حصول
میکردند .نظام جدید که اکیا متشکل ازهمان جنگ ساالران بود ،یط سه دهه ر
منافع شخض در خدمت دشمنان وطن و مردم قرارداشتند وازجانب دیگربا چورو چپاول،غصب
دارائیهای عامه وخصوض ودها اعمال خالف قانون به شمایه داران بزرگ درافغانستان تبدیل گردیده
ی
ی
دولت وسیستم اقتصاد بازار که درقانون اساش
بیشیبا استفاده ازقدرت
و بخاطر بدست آوردن منافع
تسجیل نمودند  ،گرچه دولتمردان به حاکمیت قانون درجامعه اعتقاد و اراده نداشتند ،باتسجیل نمودن
ی
بیشیوب ی
ی
بیشیدرچوکات قانون برای خویش
هی زراندوزی را با امکانات
آن در قانون اساش زمینه های
ر
ر
ن
درچنی شایط زهری بود ومیباشد که بر حلقوم اکییت جامعه،
مهیا نمودند.ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد
ر
بخصوص( طبقه غریب ) انداخته شد ومیشود.
ن
هرگاه دولت کرزی هدف خدمت بمردم ووطن رامیداشت ،درآن رشایط که فقروغربت  ،مریض ون
شپنایه ،حیات ملیونها هموطنما را تهدید مینموده  ،باطرح پالنهای مثبت و قابل تطبیق ،نقش
ی
وحت سکتور ی
سکتورمختلط ی
دولت را درجهت منافع ومصالح مردم که سه دهه جنگ ،زنده گ شان را
ازهر نگاه تباه وویران گردیده بود ،تقویه ودرجهت ایجاد جامعه مرفه ی
ومی یق براساس عدالت اجتمایع
سیع وتالش میورزید .گرچه جناب کرزی ر ن
حی کسب قدرت طبق ماده(  ) ۶۳قانون اساش به مردم
رن
کشورچنی تعهد نمودند :
(به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد میکنم که دين مقدس اسالم را اطاعت وازآن حمايت کنم .قانون
سايرقوانی را رعايت وازتطبيق آن مواظبت نمايم .ازاستقالل،حاکميت میل وتماميت ن
رن
ارض
اساش و
افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان راحفاظت کنم وبا استعانت ازبارگاه پرورد گار متعال
ی
ن
وترق مردم افغانستان بکار برم) اما افسوس که آقای
پشتيبان ملت ،مسایع خود را درراه سعادت
و
ر
کرزی نسبت معضالت متعدد که جناب شان بوجود آوردند،نه خواستند ونتوانستند که به اکیتعهدات
غیعمدی درقانون اساش دولت کرزی
خویش عمل نمایند.دها نمونه دیگر ازخال و نواقص عمدی ویا ر
میسد.
بمالحظه ر
ر
رهیان دولت جدید یا دولتمردان اکیشان درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد ،تحصیل وتربیه
الزم بهره ن
کاق نداشته ،دراموردولت،وظایف اداری بلدیت وتجربه الزم نداشتند.درجنگ با اخالق
ر ً
اکیاطبق هدایت
وکلتورخشن،زجروشکنجه ،قتل وکشتار ،تخریب وویر نان تربیه وعادت نموده بودند،
رهیان تنظیمها درمظالم وقانونشکنیها عمل یم نمودند .آنان بودند برعالویکه ازمردمان دردهات ،قراء
،قصبات وشهرها جزیه میگرفتند ،با تهدید واستعمال سالح اقدام به غصب ،تصاحب  ،چور وچپاول
دولت اقدام نمودند (.طورمثال قرارارقام ر
ی
نششده درمطبوعات به اثرچپاول
،حریق اموال شخض و
ر
ی
دولت وشخض درشاهراه سالنگ اضافه از() ۲۰۰۰عراده موترهای کامازشکت افسوتر
وغارت اموال
ی
ودیگرموسسات دولت را که ملکیت عامه ویا عراده جات شخض بود ،ابتداء اموالشان را غارت وعراده
جات راحریق نمودند واضافه از(  ) ۵۰۰دریور را شهید نمودند که اسما و سوانح ر
اکی دریوران شهید
رن
مسئولی ادارات
درلوحه یاد گاری ریاست افسوترحک و نصب شده بود ) یکتعداد آن جنایاتکاران فعال
ً
ی
امنیت ویا دربخشهای مختلف دولت عهده دار وظایف مهم شدند.عالوتا قابل تذکرودقت میباشد که
ً
یکتعداد ازکادرهای فعیل دولت قبال مجریان اهداف دشمنان وطن ومردم ما بودند ومرتکب اعمال متعدد
خالف قانون وعلیه منافع مردم و کشورگردیدند.طورمثال آقای عبدالجبارثابت لوی څارنوال دولت

ی
دساتیاستخبارات
مطبوعان بیان داشت  :وزیردفاع دولت ،تحت نام جهاد طبق
کرزی در مصاحبه
ر
ی
پاکستان اقدام به تخریب بند برق نغلو که ملکیت عامه وازجمله بزرگیین دستگاه برق افغانستان
بود،نمود.هدف پاکستان ازتاری خ تولد ش ایل امروزویرا نن وتخریب کشورمابود ومیباشد.نمونه ازهزاران
اهداف شوم پاکستان ییک هم عمل تخریب کارانه جناب وزیردفاع وگروپش بود .خوشبختانه جلوعمل
ی
امنیت آنوقت گرفته وگروپ چرئییک مربوط
جنایتکاران فوق واستخبارات پاکستان توسط قوای
استخبارات پاکستان فرارنمودند.آیا جناب شان فکرنمیکرد که پروژه برق ملکیت شخض رژیم آن وقت
نبود بلکه ملکیت بیت المال وبخاطررفاه عامه ازپول بیت المال احداث شده بود .جناب وزیردفاع به
ی
همان روحیه منافع شخض در دوره وزرات دفاع ر ن
اکماالن قوای
نیکارنمود چنانچه (قراردادهای بزرگ
ا
ناتو وسایرقراردادهایکه عواید هنگفت داشت بااقاربش عقد نمود) وفعال ازشمایداران کشور محسوب
ً
ین
میگردند.به ر ن
داشی همچوسوابق فعال به شمایه داران بزرگ
همی شکل صدها کادرحکومت کرزی با
اخیمرتکب
تبدیل گردیده اند ودرتحقق اهداف دشمنان وطن وحصول منافع شخض یط سه دهه ر
اعمال خالف وتخلفات علیه منافع مردم و کشورشدند.
اعمال دولتمردان وسئواستفاده آنان اثرات ن
منف باالی کشورهای کمک کننده خارج گذاشت،چنانجه
ً
ن
جهان دررابطه به اعمارمجدد افغانستان،داخل کشورنگردیده وباالثروساطت
تقریبا سوم حصه کمکهای
دولتمندان درخارج کشورحیف ومیل گردیده وادامه دارد .لذا عامل اصیل فساد درافغانستان یک تعداد
کادرها ورهیان دولت بودند.
ن
با آنکه ازنظرشکیل تا حدودی کاردرکشورازقبیل ساختمانهای بلند ن
میل ،اعمار مکاتب ،
مدارس،پوهنتونها ،توجه نست به معارف درچوکات معینه ،توجه به سپورت ،آزادی نست ر
نشات
چان وتصویری،توسعه کلینکها،شفاخانه ها،امتداد و ترمیم شک های ن
وبیان،توسعه رسانه های ر
ی
کیفت ،توسعه شبکه های برق واردان ازکشورهای همجوار،احداث رشکتهای متعدد دربخشهای
ر ً
اکیا روی کاغذ ی
ی
مختلف به شمول ترانسپورت ز ن
قوانی و صدور فر ر ن
رن
باق
امی متعدد
وهوان ،تصویب
میت
مانده ،بیش از ۱۱۰حزب وسازمان سیاش تاسیس وثبت شده (که اساسنامه وبرنامه ر
اکیاحزاب مذکور
ً
عالوتا تاسیس احزاب مذکوردرکشورما شکل ن ن
تفی را بخود گرفته)
درتضاد با منافع و وحدت میل میباشد،
ً
ن
،بلند ی ن
غیضوری و...که بصورت عموم منافع دولت مردان
رفی حجم واردات اموال ن کیفت وبعضا ر
در آن نهفته بود.
ر ً
کارهای انجام شده اکیا بنیادی ودرجهت منافع مردم وکشورصورت نه گرفته .ازیکطرف روحیه مردم
کمیبه نظرمیسد وازجانب دیگر ر
اکیکادرها ی
ست در ر
وطنی ی
ی
اکیکادر به اساس تخصص ،فهم ،دانش ،
دوست
ر
ر
ی
دولت نصب نگردیده اند ،طور نمونه وزارت آب وبرق که نقش عمده
مسلک ولیاقت درپستهای
درتوسعه،انکشاف کشور ورفاه عامه دارد ،باید یک کادرمسلیک وبا تجربه مقررمیگردید (جای تاسف
ی
ی
است که کابل ر ن
روشنان برق ،نضورت عادی زنده گ
اولی پایتخت درجهان بود ومیباشد که ازنعمت
انسانان میباشد،ن بهره است) با تاسف که پست این وزارت حساس که منافع مردم وجامعه درآن نهفته
ً
امیاسماعیل
غیمسلیک که فعال به ر
میباشد ،به اساس مصلحتهای نظام به ییک ازجنگساالران معروف ر
خان مشهورگردیده ،رسید .هرگاه نگایه برعملکردهای گذشته جناب شان نظرباندازیم قوماندان
اسماعیل وهمرزمانش تحت نام جهاد مرتکب اعمال غی ن
قانون مختلف ازجمله غصب اموال وجایداد
ر
های مردم شدند.گرچه بعد ازبقدرت رسیدن بمقام والیت هرات تاحدودی در اعمارشهرهرات ازعاید
کمرک اسالم قلعه بشکل غی ن
قانون کارنمودند  .ویل مرتکب سئواستفاده های متعدد ازقبیل غصب
ر
ی
دولت وشخض  ،سلب وائتالف حقوق و آزادیهای یکتعداد هموطنانما،استفاده سئوازپول
زمینهای
وغیه اعمال خالف قانون گردیده است .چنانچه آقای لودین
کمرک هرات در جهت منافع شخض و ر
ی
ن
زمی های
آمر اداره عایل مبارزه با فساد اداری ضمن مصاحبه مطبوعان درباره بررش قضایای غصب ر
ی
ی
دولت و شخض گفتند که:محمداسماعیل خان وزیرانرژی و آب به غصب ر ن
دولت در والیت
زمی های

هرات متهم یم باشد وارزش این ر ن
زمی ها درحدود یکصد میلیون دالربالغ میشود .آقای اسماعیل خان و
ً
ن
برج دیگر از قدرتمندان متحدا در غصب زمینها سهیم میباشند.
ی
آقای لودین در گفتگون با ن ن ش افزود که پرونده مربوط به تخلفات مذکور به لوی څارنوایل
افغانستان منتقل شده وقراراست دراین مورد تحقیق شود و افزودند که( :خانه عبدالمجید خان که قبال
به دولت تحویل داده شده بود قیمت بسیار بلند دارد،وزیرصاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده
ویک قسمت آن هم به نام خانم ی
محیمه شان است( .).چون اسماعیل خان معافیت اعمال جریم داشت
گید )
ودارد ،مورد تعقیب عدیل قرار نگرفت وشاید تحت تعقیب عدیل قرارن ر
ی
جون وزیرآب وبرق سبب گردیده که با وجود ملیاردها دالر کمک جامعه
عدم مسلیک بودن واستفاده
ن
جهان تحت نام اعمارمجدد افغانستان که اعمارپروژه های برق در اولیتها میباشد،اقدام به اعمارکدام
ین
ساخی پروژه های برق آن کشورنه نمودند تنها به تورید رنیوی انژی برق
پروژه برق آن ویا ترمیم وفعال
ی
اقدام نمودند.درحالیکه دها پروژه قبیل برق درکشورما وجود دارد که با مرصف کمیمیتوانستند ترمیم
وتوسعه یابد تا نضورت مردم ازناحیه برق مرفوع گرداند.اما افسوس ....
ی
دولت،سطح ر ن
پائی سوادو ....لذاعدم موجودیت نظم وحاکمیت قانون
عدم موجودیت ساختارمنظم
درجامعه ،تداوم جنگ ونا ن
ن
همی دلیل
امت چالش های اساش را در برابرپروسه دولت سازی قرارداده به ر
ن
شکت شکایت داشتند.
است که همه بشمول رئیس جمهوراز قانون
ن
رئیس جمهورودرمجموع قوه اجرائیه ازنابسامان وفساد ناله وفغان شان شاشدنیا را گرفت چنانچه
ن
جهان مبارزه
رئیس جمهورآقای کرزی بتاری خ(  ۱۱دسامیسال  ۲۰۱۲م ) درمراسیم که به مناسبت روز
ن
با فساد درکابل برگذار شده بود ر ن
سخی نان کردند :
چنی
گون ییک ازعوامل فساد است .سوال ( وظایف رئیس دولت درزمینه چیست ؟ ) اضافه کردند:
زور ی
ی
دولت قرارداد ببندند.
برای مبارزه موثربا فساد اداری درافغانستان ،کشور های خارج نباید با ماموران
سوال (آیا نظارت ازرعایت قانون ی
وکنیول درادارات وظیفه دولت درراس رئیس جمهور است یا نه؟ )
آقای کرزی فرمودند :قانون شکنیها و واسطه بازی ها درحکومت زمینه فساد را مساعد کرده است .سوال
( وظیفه دولت در زمینه چیست ؟ )
همچنان اضافه نمودند که  :همکاران خارج افغانستان درده سال گذشته نه تنها برای تطبیق قانون
همکاری نکردند،بلکه خود مانع بودند .سوال (طبق ماده  5قانون اساش آیا تطبیق قانون وظیفه دولت
میباشد یا خارجیان)
ن
جهان در کنفرانس بن دوم ،مبارزه با فساد
درحالیکه ییک ازتعهدات اساش دولت افغانستان به جامعه
ن
ن
ر
جهان برای حمایت ازافغانستان تا سال( ۲۰۲۴م) رنی مشوط به
اداری وحکومتداری خوب بود وتعهد
رن
همی دو نکته بود ومیباشد.
اما جای تاسف میباشد که رئیس جمهور توضیح دادند که  :درداخل افغانستان ودرون نظام واسطه
بازی ومعافیت زیاد است،پشت هرخراب کار واسطه میآید ازاجتماع مردیم گرفته تا به بزرگان دولت
وحکومت واسطه جریان دارد درهر مورد.
آقای کرزی اضافه نمودند که :برای کاهش فساد درافغانستان باید به معاش،ارتقا وترفیع ماموران دولتی
ن
کسان
توجه شود.او گفت که در ده سال گذشته برای پاسپورت معاش داده شد ،نه برای مهارت ،زیرا
ی
بیشیین معاش را میگرفتند.
که ازاروپا میآمدند
سوال ( تقرروعزل کادرهای پاسپورت دار ازصالحیت دولت است یا نه ؟ )
ی
وناتوانان شان ازمقام رهیی دولت بود.
گفتارجناب کرزی بیانگرعدم درک
درحالیکه مواد(  ۵ایل  )۱۳قانون اساش وظایف دولت و مواد(  ۶۰بخصوص ماده  ) ۶۴وظایف
ومکلفیتهای رئیس جمهور را مشخص وتثبیت نموده .بااینکه جناب شان حقوقدان بودند ،وظایف
خویش را درک نکرده تا انجام دهد یا تمثیل ن
نادان میکردند ویامیخواهد این همه تخلفات وقانون شکنیها

که نظام وجامعه رابه سوی فساد ونا بودی کشانیده است بدوش دیگران (کشورهای خارج ومردم) به
اندازد.
با این همه فسادیکه درادارات نظام کرزی وجود داشت ،باید درهمان مجلس تعهد میکرد و یا درآینده
جهت بهبود اداره ی
بهیوتحقق حاکمیت قانون،شکل وشیوه های عمیل نظارت از قانون واز ر ن
بی بردن
ن
قانونشکت وعده میداد( .اما افسوس ) ...
درعوض آقای عزیزهللا لودین رئیس اداره عایل مبارزه با فساداداری ر ن
چنی صحبت نمود ... :که یگانه
راه برای محو فساد ،اراده سیاش برای مبارزه با این پدیده در سطوح باالی حکومت افغانستان یم باشد.
قضان  ،ادارات مبارزه با فساد
آقای لودین گفتند :به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد ،معافیت ومصونیت
ی ً
"شیهای ن دندان" یم مانند که تنها نظاره گرفساد هستند وعمال کاری از دست شان بر
افغانستان به ر
نیم آید .
ن
آقای لودین افزودند که :در حال حاض چندین دوسیه فساد دراین اداره وجود دارد ویل نمیتوان این
دوسیه ها را تعقیب وعامالن آن را مجازات کرد.
به گفته لودین ،فرهنگ معافیت به قانون نا نوشته ای تبدیل شده و راهید مبارزه با فساد را ناکام کرده
.
بیانات آقای لودین باآنکه ازحامیان خاص کرزی میباشد وضع ناهنجارکشورواحساس مردم ووطن
وواقیعت رابیان کردند که  ( :اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد )
لذا مطلب متذکره ر ن
مبی ثبوت توضیحات فوق ما دردولت آن زمان افغانستان میباشد.
مثال دیگر :به اساس گزارش آقای ملیار صادق خینگار تلویزیون خصوض یک در کابل تهیه شده ،رئیس
جمهور کرزی یکصدوده ( )۱۱۰مشاور داشت که ( )۶۰تن آنان "وزیر مشاور" بودند.
در گزارش آمده که این افراد به عنوان مشاور رئیس جمهور کار میکردند ن
بعض از آنان یط یک سال ی
حت
یک بار رئیس جمهور رامالقات نمیکردند.
امریکان بود که مجموع معاش ومصارف شان ساالنه به بیش
معاش ماهوارهروزیرمشاورپنجهزاردالر
ی
ازشش میلیون دالر یم رسید.
وقضان وپنج تن دیگر دربورد عایل
طبق گزارش در کنار ( )۶۰وزیر مشاورپنج مشاور دیگر دربخش عدیل
ی
تعینات ریاست جمهوری کارمیکردند
طبق گزارش ازجمله  ۱۱۰مشاور رئیس جمهور تنها ،ده تن آنان در نشست ها و مشوره دیه به رئیس
ی
ی
خدمان ومصارف روزانه
جمهورنقش همیشیک داشتند.مشاورین برعالوه موتر ،دو محافظ،سه کارمند
ازجمله امتیاز یان دیگری بود که همه مشاوران ریاست جمهوری دریافت یم کردند.حداقل به پنج تن از
شیپورکابل ر ن
نیخانه داده شده است.
وزرای مشاور رئیس جمهور ،درمنطقه ر
ازسوی دیگرساختمان های برای ن
برج ازمشاور وزیران درشش درک کابل ازسوی اداره امورماهانه ۱۲هزار
دالر امریکان به کرایه گرفته شده بود.درمیان ( )۱۱۰مشاور ریاست جمهوری ،ن
جیال سهیال صدیق تنها
ی
خانم بود که به صفت وزیرمشاوردرامورصخ کار ارزشمند میکرد .این تحقیق نشان یم دهد که رئیس
جمهورکرزی هیچ مشاوری درامور زنان نداشت.
هان که رئیس جمهور کرزی در رابطه به
محبوبه شاج درزمینه حقوق زنان گفت ":با وجود وعده ی
حقوق زنان و ی
گسیش نقش زنان در جامعه داده  ،درعمل به مالحظه نرسید.

او گفت (:من فکر یم کنم به ر ن
گیند
همی سبب شورای علما تصامیم برخالف حقوق و آزادی ها زنان یم ر
ن
پشتیبان یم کرد).
و آقای کرزی هم ازآن
ی
ین
داشی ( )۱۱۰مشاور بیش ییین رقم
تحقیف همچنان نشان یم دهد که رئیس جمهورکرزی با
گزارش
مشاوران را درمیان روسای جمهور جهان داشت .امام عیل رحمان رئیس جمهور تاجیکستان( ) ۶
مشاور،محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران  ۳۵مشاور و آصف عیل زرداری رییس جمهور پاکستان
(  ) ۵مشاور داشتند.
کاندیس راندوکس تحلیلگرارشد گروه ر ن
بی الملیل بحران که ازسال ها درافغانستان وکشور های منطقه
کارمیکند،میگوید که آقای کرزی بگونه نادرست با گزینش این مشاوران یم خواست مشارکت سیاش را
به وجود آورد وکرزی موقف مشاوریت را به اعضای ن
برج ازفامیل های قدرتمند،بزرگان قویم ورهیان
سیاش به گونه تحفه،هدیه داده و فکر میکرد که به این کارمیتواند مشارکت سیاش رابه وجود آورد
واظهارتاسف کرده ومیگوید که این افراد بیکار دردفاتر شان نشسته اند ،هزاران دالرمعاش اخذ ودر ر ن
عی
دشمت و رقابت ر ن
ن
نی میکردند.
زمان با هم
کرزی با این عمل خویش نه تنها قانون تشکیالت اساش دولت مصوبه پارلمان در ( ۱۳عقرب سال
۱۳۸۵هجری شمیس ) که شمارمشاوران را(  ) ۹تن تصویب نموده بود نقض کرد ،صدمه بزرگ به
بودجه دولت وارد نمود ،که استفاده سئوازدار یان عامه بود .
یط دوران حکومت آقای کرزی جنایات ،تخلفات وتجاوزات متعدد به حقوق و آزادیهای مردم
وسایرقانونشکنیها صورت گرفته طورنمونه میتوان یاد آورشد :
ی
اسیشده
تهداب نظام جدید با جنایت جنیک گذاشته شد که میتوان ازقتل وکشتاربیش از هفتهزار انسان ر
دستگیشدند.توسط
بنام طالب که ازمناطق شمال افغانستان (کندز،بغالن سمنگان وسایرشهرها)
ر
ن
ی
ی
ن
غیانسان جابجا شده،
شبازان وافشان قوای امریکان و افغان درگرمان تابستان بداخل کانتییها بشکل ر
درمنطقه دشت لییل والیت جوزجان وحشیانه بقتل رسیدند ودرگورهای دسته جمیع بالواسطه
تراکتورها زیرخاک گردیدند .
شیپورکابل که توسط رهیان و زورمندان دولت آقای کرزی
غیعادالنه زمینهای منطقه ر
غصب وتوذیع ر
ً
ن
ر
صورت گرفته که ییک ازنمونه های رشوه ستان چوروچپاول میباشد .اکیدولتمردان دولت کرزی قبال
زنده یگ عادی داشتند وبه مشکل اعاشه واباطه یم کردند یط مدت ن
زمان کوتاه آنان صاحب قرصهای
مدرن وشمایه های عظیم گردیدند که همه ازپول فساد دراداره اعمارشده.
جی( .وزیر فواید عامه  ،وزیر
تداوم ترورهای سیاش وعدم تعقیب قضایای ترورهای زن ر
رن
،مسوولی زون شمال وپولیس والیت تخار ،رهیتنظیم
هوانوردی،اعضای پارلمان در والیت بغالن
نجیی  ،وهزاران حوادث قتل وانفجارات در مرکز ووالیات کشور...گرچه
جمیعت اسالیم وصد ها ترور ز ر
با وقوع ر ن
چنی جنایات جناب رئیس دولت با ابرازاحساسات وترحم حتا اشکریزی نموده وعده به مجازات
رمی را داده وکمسیونها ر ن
نمودن مج ر ن
تعی گردید اما بعد ازیط چند روز وهفته قضیه ها فراموش گردیدند
.
ن
عدم تعقیب جنگساالران که مرتکب اعمال خالف قانون میگردند .
غاصبی وچپاولگران زمینها
ر
ودارائیهای عامه وخصوض .
ی
رهان تعداد زیاد تروریستان طالب که مرتکب صدها قتل وجنایت ،تجاوزبه حقوق اتباع کشورگردیده
اتیف خویش درجهت ی
ی
بودند.درآخرین روزهای قدرتش ابتداء با سیاستهای خاص واوپر ن
بیشیطالبان
رهان
ازمحابس امریکائیها درکشورما ر ن
چنی گفت:

رن
همی شعارتوانست بیش از( ) ۶۵۰طالب راکه درترورها
(بگرام کارخانه طالب سازی است).تحت
ر
دستگیشده بودند ،رها نماید ،اکییت آن رها شده
وجبهات جنگ مستقیم توسط رنیوهای نظایم امریکا
ر
گان دوباره به جبهات طالبان پیوستند وعلیه دولت میجنگند.
رن
ننجیی که توسط طالبان صورت میگرفت ،چنانچه صدها
عدم توجه وبررش
عاملی ترورهای ز ر
ی
دولت ،سیاش وقوماندان جهادی که علیه جنایات طالبان دست داشتند به شمول برهان
کادرهای
ن
ر
الدین ربان رهیجمیعت اسالیم افغانستان،توسط طالبان ترورشد .قراراخبارنششده ازسایت کابل پرس
ربان ،طبق اظهار ضی ح حامد کرزی ،برهان الدین ر ن
چندروزپس ازتروربرهان الدین ن
بان درسفر بود و با
ی
اضارکرزی ،استاد ن
ربان سفر خود را نیمه تمام گذاشته وبه کابل آمد .فردانتحاری درهمآهنیک کامل
ی
حلقان ازارگ ریاست جمهوری وافراد نزديک کرزی درشورای عایل صلح قرارداشت.هرچند به احتمال
با
ی
ن
زیاد ترورربان نتیجه یکبازی استخباران پیچیده است،نمیتوان نقش مهم حلقه حامد کرزی درارگ
برج ازآگاهان تروراستاد ن
رادراین بازی نا دیده گرفت .ن
نکتان پوش
ربان رانمونه کامیل از همکاری طالبان
ی
و ...میدانند.
ن
ر
پیگیی فرار(  ) ۵۴۷زندان که اکییت آنرا طالبان تشکیل میداد،ازمحبس کندهار .قراراسناد ر
منتش
عدم ر
شده درقضیه فرارمحبوسان ،افراد وابسطه به کرزی دست داشتند.
ین
غیمستقیم کرزی با کمیته طالبان درکویته و..
داشی ارتباط ر
تقررتعداد قابل مالحظه افرادیکه درخدمت استخبارات پاکستان بودند ،درادارات ریاست جمهوری،
حکومت به شمول ن
بعض وزرا وسایر ادارات دولت.
ی
بیتفاون دربرابرقضایای عمده کشورکه به نفع طالبان بود ،طورمثال اظهاربیخیی از پیاده شدن قوای
طالبان توسط طیارات درشمال کشور.
ن
ی
امنیت با امریکا ،که مانع توسعه قدرت طالبان درآن مقطع زمان میگردید باآنکه
عدم امضای موافتنامه
ی
لویه جرگه افغانستان که عالییین مظهراراده مردم افغانستان میباشد،فیصله نمود تا آن قرارداد
مذکورامضا گردد ،اما شخص کرزی درجهت منافع طالبان تصمیم لویه جرگه را نه پذیرفت وازامضای
غیمستقیم به نفع طالبان وسایر سازمانها کمک کننده آن.
آن قرارداد اباء ورزید .ودها خدمت گذاری های ر
ر ً
ی
تروریست درداخل دستگاه حکومت فعال بوده با
اکیا باندهای
طبق اظهارات کارمندان دولت ومردم
نظرداشت سوابق دوره به اصطالح جهاد ،با اضافت قدرت وصالحیت ،اختیارات وامکانات دولتی
هرعملیکه میخواستند،انجام میدادند ویا جناح مخالف دولت که آنهم درداخل نظام فعال بود،مرتکب
اعمال خالف قانون گردیدند که میتوان از :
ی
رهان وفراردادن جنابتکاران و تروریستان از زندانها بخصوص تروریستان طالب طور مثال فراردادن بیش
ً
ن
تقریبا  ۳۲۰ی
میصوف از داخل محبس به خارج محبس کندهار بتاری خ
نفرزندان با حفر
از( ) ۵۴۷
یازدهم اپریل سال(  ) ۲۰۱۱میالدی.
انفجاردرمقابل دروازه زندان کندهار وفرار طالبان درسال(  ) ۲۰۰۸میالدی
فراردادن زندانیان ازمحبس زندان فاریاب .
ن
ن
ن
همی شکل ازبعض والیات دیگرمیتوان نامید .چون درهمه
فراردادن طالبان ازمحبس
پلچرج کابل .به ر
ن
ی
میگید.
تاروپود دولت فساد بود که زمینه سازماندیه فعالیت های تروریست اززندانها رنیصورت
ر
قرارگذارش خینگاران در ر
ی
رن
دولت درحبس به
تروروغیه اعمال ضد
محبوسی که به اتهام
اکی محابس نزد
ر
ش مییند تیلفونها جیت یا موبایل که زمینه های تماس شان رابا سایراعضای گروپ ر ن
تامی مینماید ،وجود
ً
دارد وهم جلب وجذب به گروپ های ضد د ی
ولت وسازماندیه جنایات بعضا ازداخل محابس وزندانها
میگید.
صورت
ر

موجودیت شبازان خیایل و مکاتب خیایل
ادامه کارلوی څارنوال  ،رئیس ی
سیه محکمه وچند تن اعضای کابینه که توسط شورای میل مورداستیضاح
ن
ی
قانون
غی
قرارگرفتند.درپرنسیپ فیصله های سیه محکمه و تصامیم لوی څارنوایل و وزرای مربوطه ر
ی
اعتنان برآن برخورد نموده که این عمل تخلف ازقانون اساش تخلف میباشد.
بود.اما آقای کرزی بان
چپاول دارائیهای عامه توسط زورمندان ،دولتمردان ووابستگان شان مانند اختالس کابل بانک ویاطبق
ن
توضیحات آقای ر ن
عثمان عضوکمیته مبارزه بافساد درقضیه اختالس کمک(  ) ۴۲ملیون دالرامریکا
یاسی
رن
که جهت ترمیم شفاخانه شدارمحمد داود خان اعطا شده بود معلوم نیست.
مسئولی وزارت دفاع در
مسئولی وزارت دفاع ن
ن
رن
همی شکل صدها موارد
آن متهم میباشند  ،اما
حاض به ارائه جواب نگردیدند .به ر
ن
قانونشکت وعدم رعایت قانون اساش  ،تخلفات از قانون وجود دارد
نقش پارلمان یا قوه مقننه دولت کرزی درتطبیق وحاکمیت قانون :
ی
ن
تقنيت ومظهراراده مردم میباشد که از مردم نمايندگ یم
شورای میل یا پارلمان عایل ترين ارگان
گیی باید مصالح ومنافع عليای مردم وکشور را درنظرگرفته وظایف
نماید.هرعضو شورا درموقع تصمیم ر
خویش راانجام دهند.
ً
ن
دربی مردم وجامعه
اعضای پارلمان پرنسیپا متشکل ازافراد با سواد ،دانشمند ،مجرب وبا تجربه که ر
ازمحبوبیت برخوردارباشند وتوسط مردم درانتخابات شفاف عمویم ،آزاد ،شی ومستقیم انتخاب
گردند.درآنصورت پارلمان مظهراراده مردم میباشد ووظایف خویش را درمطابقت باقانون اساش انجام
میدهند .
وظایف وصالحتهای شورای میل جمهوری اسالیم افغانستان را مواد(  ۸۱ایل  ) ۱۰۹قانون اساش تثبیت
رن
لغوقوانی ویا
که طبق آن مجالس پارلمان باید وظایف خویش را انجام دهند.ازجمله تصویب ،تعدیل یا
ی
ن
ن
فر ر ن
انکشاق اجتمایع ،فرهنیک  ،اقتصادى وتکنالوژییک وبودجه
تقنیت،تصویب (پروگرامهاى
امی
ی
دولت)،اجازه اخذ یا اعطاى قرضه،ایجاد ویا لغوواحدهاى ادارى ،تائید معاهدات ومیثاقهاى ر ن
بی الملیل
یا فسح الحاق افغانستان به آن و سایرصالحیتهاى مندرج قانون اساش میباشد.تحقق این وظایف
نضورت به نماینده گان بافهم ،بادرک و واقیع مردم دارد.
افسوس که یکتعداداعضای پارلمان (قوه مقننه) مانند کادرسایربخشهای دولت درمحیط جنگ تربیه
وتعداد قابل مالحظه شان برعالوه یکه ازتحصیالت الزم ن بهره بودند در بحرانات ،جنگها،
کشتاروجنایات نقش موثرداشتند.قابل تذکر است که عدم فهم  ،دانش و تجربه الزم دربرخورد با
ر ً
ی
اکیا غیابت
اعتنان درانجام وظایف
قضایای وظیفوی،اخالق و کلتورخشن و انظباط ناپذیر ،ن
ن
قانون برخوردارنیم باشد  .حاکم بودن کلتورخشن درداخل پارلمان تا شحد
درجلسات که ازنصاب
چنین
دشنام دادن تا به ناموس وبرخورد های فزییک،ییک ازعوامل ناکایم پارلمان دولت کرزی بودکه با ر
روحیه واخالق خشن از یکطرف وظایف اصیل واساش خویش را انجام نمیدهندوازجانب دیگرمناسبات
ن
قانون رابا(حکومت و قضا) ر ن
تامی نیم نمایند.
وهمکاری
ی
طورمثال آقای مالعبدالسالم راکت که به اصطالح دردوران جهاد راکت درشانه داشت وبا هدف قراردادن
توسط راکت آرج ن هفت وسالحهای مختلف صدها هموطنما (عساکر ،صاحبمنصبان،کارمند دولت
ی
وسایرموسسات) راتحت عناوین مختلف شهید نمودند،به ه ر ن
وکالمحیم
می شکل تعداد قابل مالحظه
داشی ر ن
با ی ن
چنی تربیه واخالق که ازسوادالزم برخوردار نبودند وظایف شان که درمواد فوق الذکرقانون
اساش تسجیل یافته و شامل پشنهادات معضالت سیاش ،تخنییک،اجتمایع ،فرهنگ ،اقتصادی  ،ن
مدن
وغیه میباشد بکدام شکل انجام دادند ؟
ر

محیم در هنگام جلسات پار ن
نشات تلویزیونها را بدقت مشاهده فرمائید یکتعداد ازوکالی ی
هرگاه ر
لمان
درکرش های خویش به خواب غفلت فرورفته اند و تعداد قابل مالحظه اعضای مانند رهیان
تنظیمها،جنگساالران ویا آنانیکه پشتوانه تنظییم ویا قدرت دارند بصورت متواتر در وظایف
غی ن
حاضشورای میل
خویش(جلسات شورای میل) حضورنداشتند.گرچه چندین بار لست وکالی ر
رن
کشورنیبه ر
سیده شده درانجام وظایف خویش
درمطبوعات
نشرسیده اما با عدم درک ازمسئولیتهای ر
اعتنا نکرده و پابند نبودند.
ً
ر
رن
بهمی شکل دها عضودیگرمجالس ولیس جرگه و مشانوجرگه ،فعال آنان با استفاده از ظلم  ،قدرت،
ی
دولت بحیث اعضای پارلمان (خود را انتخاب ) نمودند و مانند حکومت سیستم
پول وسایرامکانات
ی
ی
مافیان را وسعت بخشیدند.چنانچه درمصاحبه مطبوعان که بتاری خ ( ۱۷جنوری سال
گردید،اشیاک کننده گان :خانم وژمه ن
ی
صاق ،آقای همایون
۲۰۱۳میالدی)ازطریق تلویزیون طلوع پخش
ن
سپی غر
(همایون) وآقای فرهاد مجیدی اعضای مجلس نمایندگان ،آقای شورجوادی و آقای جانداد ر
رئیس نهاد (فیفا ) رشکت نموده بودند ضمن تبرصه درباره برخورد فزییک روز( ۱۵جنوری سال ۲۰۱۳م)
باجگیی مینمایند .که
در داخل پارلمان ،خانم وژمه گفت:که درداخل پارلمان مافیا وجود دارد که از وزرا
ر
باجگیشامل قراردادها  ،تقررونصب دوستان ونزدیکان شان درادارات وموسسات میباشد وهمیش
این
ر
قانون از طرف حکومت پایمال میگردد .آقای همایون (همایون) ضمن توضیحات وانتقاد ازگروه ها در
پارلمان گفت که:
لت وکوب درپارلمانها مطلب عادی است .این گفتارآقای همایون ر ن
مبی این ادعا است که :
ً
( واقعا تعداد قابل مالحظه اعضای مجالس تربیه واخالق خشن دوران جنگ را دارند)
رن
توهی
آقای مجیدی ضمن توضیح علل پرخاش وزخیم شدنش ،اضافه نمود که روحیه خشونت،
ودشنام درپارلمان حاکم میباشد دراندک ترین اختالف نظر درجلسات ،ادامه جلسه با دشنام دادن به
یکدیگر ادامه ویا خاتمه میبابد.
طبق توضیحات آقای همایون ،آقای ابراهییم رئیس پارلمان وآقای الیل نماینده مردم کندهار با دشنامها
به ناموس یکدیگرفضای جلسه را مکدروبه جنگ فزییک خاتمه یافت.
ی
ومنطف روی مطالب صحبت کرد و فرمودند
اما صحبت آقای شورجوادی جوان روشن ،با استدالل
ن
چنی اشخاض رای میدهند که
که «:مردم هم درزمینه انتخاب وکالی خویش مسئولیت دارند ،چرابه ر
تعی ر ن
سوابق واخالق خوب ندارند واضافه نمودند که :با ر ن
چنی وکال وحکومت شنوشت جامعه
ن
ومدن درتفاهم
افغانستان دربا تالق افتاده است واظهارتاسف نمود که باید مردم ،نهاد های میل
وهمدیگربا گذشت وبرده باری جهت رفاه عامه کار وفعالیت نمایند».
میسیم که پارلمان دولت
با نگاه مخترصدرمورد پارلمان وعملکردهای آن وجوسیاش کشوربه این نتیجه ر
افغانستان با موجودیت ر
اکییت قابل مالحظه وکال که مزین با سوابق فوق الذکرمیباشند،نه تنها که
ن
شکت
درجهت حاکمیت قانون مصدر خدمت به مردم ووطن نگردیده اند خود درایجاد فساد وقانون
نقش مهم را بازی نموده اند.
اماباید یادآورشد که درهردومجلس پارلمان یکتعداد وکالی بااحساس وجوانان رسالتمند بادانش ،وطن
ً
پرست و آینده سازوطن انتخاب وانتصاب شده اند گرچه فعال دراقلیت قرار دارند ویل ما به آینده
پرسعادت آنان امیدواریم .
ن
می عدالت
قوه قضائیه (قضا )  :قوه قضائیه نقش اساش دررعایت،نظارت،تحکیم حاکمیت قانون و تا ر
ن
استقالل الزم برخوردارباشد .استقالل وبیطرق قضات
درنظام دموکراتیک داردو قوۀ قضاییه باید از
ِ
دربررش قضایا سبب ر ن
تامی عدالت وصدورحکم عادالنه یم گردد.عدم استقالل قضا به مع نت فقدان
ی
دموکراش بوده ووابستیک قوۀ قضاییه به حکومت ،سبب تمرکزقدرت گردیده ودرنتیجه تهدیدی
برحقوق و آزادیهای اتباع درجامعه میگردد.

با تطبیق قانون توسط قوه قضائیه ازیکطرف عدالت ر ن
تامی وحاکمیت قانون درجامعه تطبیق میگردد
رن
رن
ومجرمی متکررباترس ازحاکمیت قانون
ان،متخلفی
ازجانب دیگرافرادجامعه به شمول قانون گریز
ن
قانون ،اقدام به اعمال خالف قانون نه ورزیده ،باترس ازآینده ،مجبورمیگردند تابا رعایت ازقانون
وپیگرد
تن دردهند وزمینه های حاکمیت قانون وفرهنگ قانون پذیری درجامعه حکمفرما میگردد.
یط سالهای دولت کرزی گرچه قوه قضائیه ازنظرشکیل یا طبق قانون اساش در روند دموکراتیک
ً
ن
شکت وفساد
واستقالل قرارداده شد اما عمال مانند دوقوه دیگر دولت آغشته با نواقص  ،قانون
تاثی حکومت قرارداشت.چنانچه
بود.برعالوه اینکه استقالل خویش را نتوانسته حفظ نماید،تحت ر
ر ً
ن
اکیا کوشش نموده اند تا اعمال خالف قانون خویش را درلحاف تصامیم
جناب کرزی و همکارانش
ی
ن
مجرمی،معضالت
وفیصله های قوه قضائیه بپوشاند.مثالهای متعدد درزمینه ازاختالسها،رهان
ر
ی
انتخابان،ایجاد محاکم ن نتیجه ون اثرو ..وجود دارد.
زنجیی خویش و متحدان کسب قدرت را
چون جناب رئیس جمهوردرپستهای کلیدی ،دوستان یا حلقه
ر
بدون شایسته ساالری نصب نموده بود به ندرت اعمال خالف قانون آنان را مورد بازرش
قرارمیداد.نمیتوان چشم ر
پوش نمود که درقوه قضائیه کشورکارصورت نگرفت ،چراکه قضات پاک نفس،
باایمان،صادق باتجربه وکادرهای جوان که آینده سازان کشورمیباشند وجود دارد که بادرک احساس
ی
ومیگیند.اما تعداد
قضان را گرفته
خیکشور ،با وجدان پاک تصامیم
ر
ازمعضالت وپروبلمهای سه دهه ا ر
ن
جهان جهت برطرف نمودن فساد مزمن اداری درکشور که توسط دولتمردان
شان محدود بود .جامعه
ی
ی
نازل شده ،سیع و تالش نمود تا ارگان قضان افغانستان راتحت پوشش کمکهای تعلییم،تربیت ،تخنییک
ی
بیشیین
و مایل که دولت ایتالیا متضمن آن بود ،قرارداد.اما موفقیت های الزم بدست نیآمده چرا که
ن
فساد اداری ،حق ن
قضان کشور وجود داشت .نسبت عدم موجودیت
ستان درارگان های
تلف ،رشوه
ی
ی
ی
ین
داشی تعلیمات
قضان،
حقوق ونبود تجربه
کادرهای مسلیک،یکتعداد قضات فاقد تعلیمات
خصوض،تجربه جنگ وخشونت ( زمانیکه وظیفه قضاوت را درجبهات به اصطالح دوره جهاد انجام
میدادند هزاران هموطنان بیگناه ما راتحت عناوین مختلف بدون دلیل والزام با ربیحیم بقتل رسانیدند
ً
ویا به اتهام عدم تادیه پول ،جزیه و جریمه مجازات نمودند فعال با همان روحیه خشونت و زوردرمسند
قضا قضاوت مینمائید .چنانچه آقای ی
محیم عظییم ن
قاض القضات کشورضمن مصاحبه ای فرمودند
ی
قضان ،تحصیالت مسلیک و
حقوق ،تجربه
که(:بیش از چهل درصد کارمندان محاکم فاقد تعلیمات
ی
ی
شایستیک یم باشند).
درحالیکه طبق فقره ۲ماده  ۱۳۲قانون اساش جمهوری اسالیم افغانستان  :تقرر ،تبدل ،ترفیع،مواخذه
ی
وپیشنهاد قضات مطابق احکام قانون ازصالحیت ی
بیشی درباره
سیه محکمه میباشد .پس سواالت
ن
ی
ین
داشی
انصاق وعدم حاکمیت قانون در نظام وجود دارد که چرا مسئول قوه قضائیه با
بیعدالت،ن
ن
قانون ن
مبت بررفع فساد دراداره که شامل تقرر و عزل قضات بیسواد واستفاده جومیباشد
صالحیت
اقدام نیم نماید ومانند آقای کرزی وسایر رهیان دولت ازفساد در ادارات خود ایجاد نموده ،نالیدن
ی
فضان کشورهای جهان را مکدرنموده بود.دراین صورت فساد اداری ،حق ن
تلف ،خیانت و
وفغان شان
ن
قضان یک امرعادی بوده و ثبوت عدم حاکمیت قانون میباشد.
ستان در ادارات
رشوه
ی
ی
ن
ن
چنی تحریر
مثال دیگرمحیم آقای حسيت ییک از تحليلگران مسائل افغانستان درباره قوه قضائیه ر
داشتند(:من فكرمیكنم كه بررش رويكردهای مربوط به قوه قضائيه افغانستان شامل تمام نظام دولت
يعت درمجموع دولت افغانستان همانطوركه درسال (  ) ۱۳۸۹هجری شمیس چندان ر
میباشد ن
پيشفت،
وبی الملیل نداشت درارگان قوه قضائيه ر ن
توفيق و دستاوردهای اثربخش درسطح میل ر ن
نیچندان دستآورد
قابل مالحظه ندارد.

چند مسئله رامیتوان بصورت شاخص درنظرگرفت كه تقريبا استقالل قوه قضائيه راخدشه دارنمود:
ر ً
ً
ی
واکیا تالش
بيشی با حكومت نزديك بوده
اول اينكه قوه قضائيه درادامه عملکردهای سالهای گذشته
درمسیاجراات حكومت عمل كند.
نموده تا
ر
ً
ر
ثانیا اينكه قوه قضائيه استقالل خویش رابصورت مستقل پيش نه برده اکیاوقات بصورت خواسته يا
سیمواد قانون
ناخواسته درامورسياش كشورمداخله نموده است مثال درمورد مسایل مربوط به تف ر
مربوط به رويكردهای پارلمان يا ايجاد محاکم اختصاض درمورد انتخابات ومسائل ديگر ،نزدییک بيش
ازحد قوه قضائيه يا پیوی ازديكته های حكومت ،فساد ی
گسیده اداری رادرساحه قوه قضائيه ومداخله
ر
ن
كردن قوه قضائيه درامور سياش ،عوامیل اند كه براستقالل وتوانمندی قوه قضائيه افغانستان ضبه
وارد كرده كه این امر در سال ( ) ۱۳۸۹هجری شمیس كامال مشهود بوده.پس همانطوری كه ما يك
حكومت توانمند وبا ظرفيت وكارآمد نداريم ،يك پارلمان قابل اعتماد و فارغ ازبحرانها وچالشها را نداريم
 ،یک قوه قضائيه توانمند ومستقل را هم متاسفانه نداريم).
ی
ی
ن
حسیت
محیم ناصح استاد حقوق پوهنتون كابل درموردعملكرد قوه قضائيه کشور با محیم
همنظرمیباشند.
ن
ی
میان جرایم و تخیط از قانون در نهاد هاى نظایم
جناب رئیس محکمه نظایم ضمن صحبت گفتند که ر
چند برابر افزایش یافته است.
همچنان رئیس عمویم محکمه استیناف نظایم عالوه نمودند که درسال جاری بیش از ( ) ۹۰۰دوسیه
عالیتبه
جرایم وتخیط ازقانون به این اداره رسیده است .طبق اظهار آن مقام ،متهمان شامل مقامات ر
ای چون ن
بعض والیات ومسئوالن ن
جیاالن ،فرماندهان نظایم ،روساى ادارات امنیت ن
برج زندانها
ی
دولت ویاسهل انگارى دراجرای
میباشد.تجاوزجنیس ،دزدی های مسلحانه ،سوء استفاده ازوظیفه
وظایف(،خیانت به کشور) وفرار دادن زندانیان ،ازجمله اتهاماتیست که به ن
برج مسئوالن ارشد نظایم
درافغانستان نسبت داده شده است.
ن
رئیس عمویم دادگاه استیناف نظایم اضافه کرد که دربرج ازاین دوسیه های جریم ،مقامات درسطوح
عایل از جمله ژنرالها و فرماندهان پولیس در ن
برج از والیات متهم به ارتکاب جرایم هستند.
مثال دیگرازفساد وسواستفاده درمحاکم میتوان ازقضیه خانم  ...درمحکمه شهر جالل آباد میباشد که
بتاری خ(  ۱۲دسامی  ۲۰۱۲م) توسط رادیو وسایت ی
انی ینت (ن ن ش ) پخش و ر
نشگردید میباشد که
ن
قاض سالخورده ازخانم جوان  ...درمقابل انجام کارش تقاضای ازدواج را نمود که همه ثبت نوارشده
ر
ونش گردید.
مثال دیگر :در ن
بعض واقعات تجاوز به زنان  ،اطفال ونوجوانان توسط جنگساالران و زورمندان،
متجاورین آزاد ویل مظلوم یا شخصیکه باالیش تجاوز صورت گرفته محکوم به حبس گردیده اند .طبق
گزارشگر رادیواز والیت فاریاب درطول سال( ۲۰۱۲م) بیش از () ۱۵۰واقعه تجاوز وخشونت علیه زنان
در آن والیت ثبت گردیده است طورنمونه خانم  ....که مورد تجاوز زورمندان آن والیت قرارگرفت
موصوفه به اتهام زنا محکوم به حبس گردید وبا طفل خورد سالش به محبس اعزام گردید و زندا نن
ن
میباشد.به ر ن
وقربان فساد دراداره قضا گردیده است.
همی شکل خانم  ...درآن والیت مورد تجاوزقرارگرفته
ر ً
جوانان و اطفال اکیا توسط محاکم مربوطه به اتهام تن دادن به سکس مورد تعقیب عدیل قرار گرفت
ومتجاوزین زورمند وپولدار آزادانه به جنایات ومظالم خویش ادامه داده ومیدهند.
سازمان دیدبان حقوق ر
بش ضمن تحقیق وبرش عدم رعایت قانون ،تجاوز و خشونت علیه نوجوانان
ن
قربان تجاوزجنیس در افغانستان انتقاد نموده
قضان با کودکان
وکودکان از شیوه برخورد نهادهای
ی
قضان با
وازدولت افغانستان خواسته که درقانون جزا وهمچنان نحوه برخورد پلیس و نهادهای
ی
ی
ی
اصالحان به میان بیاورد .برعالوه از دولت خواست که به جای محاکمه اطفال
اخالق
پروندههای جرایم

گیند ،عامالن تجاوز به آنان را تحت پیگرد قانون قرار
ونوجوانیکه که مورد سوء استفاده جنیس قرار یم ر
دهد.
مثالهای فوق نمونه ازصدها سئواستفاده وفساد درقوه قضائیه کشوربود که چگونه مردم وازجمله زنان
قضان افغانستان به عدالت دست نیم یابند .چون فساد در دولت کرزی قوس صعودی راپیموده
درنظام
ی
ن
وبه اثربلند شدن شکایات مردم ازطروق مختلف وفشار جامعه جهان رهیی دولت مجبورشد تا مج ر ن
رمی
را مجازات نماید.چنانچه ازجمله هزاران جنایتکار،چلوصاف فساد در اداره قضا به اتهام قتل ،تجاوز
ربان(  ) ۲۶۰تن به اعدام محکوم شده اند بتاری خ  ۳۰عقرب سال قبیل حکم اعدام  ۱۲نفر
جنیس وآدم ی
آن را رئیس جمهورمنظورنمود .وامکاندارد که پیش ازتطبیق حکم یکتعداد آن عفو ویا فرارنمایند.
بانظرداشت مطالب فوق میتوان گفت که دردوره حکومت انتقایل وریاست جمهوری حامد کرزی نسبت
عوامل ودالیل متعدد داخیل وخارج به ندرت از حاکمیت ورعایت قانون یاد آورشد چرا که با نظرداشت
شکلگیی،ایجاد حکومت،کادرهای دولت و کنارآمدنها بخاطر کسب ونگهداشت قدرت :
ر
(اراده رعایت قانون،حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری درنظام وجودنداشت )
درموقفگیی ها ،صحبتها ،استقالل طلت ،شکل وبرخورد جناب کرزی با حوادث و قضایای (بااشاره
گرچه
ر
مخصوص چشم شوردادن خاص) وعده میداد ویل عمال درتحقق وتطبیق قانون نظربه دالیل فوق کمیی
توجه داشت .نظربه دوره های مجاهدین و طالبان تا حدودی درحصه استقالل وحاکمیت میل درکشور
میسد .
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