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 بخش یازدهم 

تحقق   وریاست انتقایلدر دوره حکومت  انون قسیر
 هوری حامد کرزی مج

 ( هجری شمس ۱۳۹۳) ایل  سنبله  (۱۳۸۰سال ) جدی
 میالدی  (۲۰۱۴سال )سپتامی   ایل   ( ۲۰۰۱) سالدسامی  

 
امون  در  وعیت  الزم است تا    یک نظامدر   حاکمیت قانونو   تحققبحث پیر   درجه دولتمردان ،  و   دولت مشر

ن  جهت تاو ند  دار   اراده خدمت بوطن ومردم  را   دولتمردان  ،اینکه  کادرها وتجربه  ،مسلیک بودن    تحصیل میر
ن عام المنفعه  و مثمر   چه اقدامات  کشور حقوق مردم ، رفاع عامه واعمار    را درزمینه   انجام داده وکدام قوانیر

 ؟ نمودند تصویب وتطبیق 
پرتلذا دوره  دراین  قانون  تطبیق  برسیر تاری    خ  نگاه  بهکشورما  الطم  ورت   فوق،  نکات کلیدی  توضیح  ضن

بوجود  ایط  شر ن   آمدهبانظرداشت  انگیر بحران  ازسیاستهای  در ناشر   ازجمله کشورما   منطقه  ابرقدرتها 
با نصب مهره های خود درجهت حصول اهداف و   میباشد افغانستان   تالش   منافع خویشتحقق  که 

 . د مینمایه و نمود
ه  عوامل،بر   است تا   اما الزمازبحث اصیل خارج میگردیم    گرچه ن دوره که اثرات    اینجریانات    و   ها انگیر

  . مداشته باشی تبرصهمستقیم بررعایت وتطبیق قانون داشت، 
تروریستی   های  سازمان  تقویه وانکشافایجاد    جنگ شد ییک ازپیآمد های  که  دربخشهای قبیل متذکرشدم  

دیگر القاعده   وباندهای  ودها گروپ  سلسله. بود ،طالبان  و فعالیته  به  افکار   ا  روانه  تروی    ج  اسالیم  تند 
آنان در  ،سلسله تولد وتکیر ی تعلیمات نظایم تروریستی تا شاخه های افریقا یا  جنوب آس  منطقه  وفراگیر

یدخل درقضیه افغانستان  ذ  کشورهایطبق اهداف   د کهبو آن   های ییک ازچگیدهطالبان که   انتشاریافت
بافتدریس    با  انسانن  وغیر اسالیم  غیر های  ی  واندیشه  در   تعلیماتراگیر دیتن   نظایم   ومذهت    مدارس 

 کشور در   را بیشیی تروریستی    ایجاد و فعالیتهایپاکستان طبق خواست وآرزوی دیرینه استخبارات آن کشور 
   ومیبخشند .  د بخشیوسعت  ما، منطقه وجهان

درمن وتروریزم  ،بنیاد گرانی  )افغانستان  وبخصوص  ،  طقه  اثر   ،افریقا ایرانپاکستان  به  تهای سیاس  ( 
افغانستان غصب وبه توسعه    در   وبکمک بانیان شان قدرت را   رشد نمود   انتقامجویانه ابرقدرتها به شعت

خانه    بهتربیه شده گان  طبق پالن ترسیم شده    آنکه  تا   ای تروریستی درهمه نقاط جهان پرداختند فعالیته
( بوقوع پیوست. اسپت  ه)حادثه یازدو  ولینعمتان خود حمله نمودند  انه قراردادن حادثه تصمیم به  بابه  می 

نظام ، نصب کادرهای جدید که درذیل مطالعه مینمایید اتخاذ شد و آقای حامد کرزی را برگزیدند.   تغیر
شده    تولد   افغانستان   قندهار   والیت ، درروستای کرز  میالدی ۱۹۵۷دسامی  سال    ۲۴  در   یکرز حامد  

  و   لیسه حبیبیه شهرکابلتحصیالت دوره مکتب را در و 
ْ
رشته حقوق وعلوم سیاش تا فوق لیسانس   در بعدا

شده در   انجام داد درکشورهندوستان   ستان به تحصیالت خویش کشورهای ایتالیا وانگل  وقرارمدارک نشر
تجاوز    علیهمبارزه      جهتهند به پاکستان  از   بعدا   مد کرزیحا  ومدنی درامریکا اقامت داشتند.   ادامه داد 

ی صبغت هللاابتداء درتموصوف . هدین پیوستشوروی سابق به صفوف مجا  نظیم نجات میل به رهی 
ربانن  های سیاش داشت    مجددی فعالیت الدین  درپست معاونیت وزارت ودردوران حکومت برهان 

داره امنیت میل آنزمان  تش با آقای قسیم )فهیم( مسئول ابعدازآنکه مناسبا. وظیفه نمود  یخارجه اجرا
 با سالح ومقدارپول نقد به شهر   خراب

ً
طالبان بخش    پباگرو و   کویته پاکستان فرار   شد به کندهاروبعدا

بود مال ظاهرشاه  ازطرفداران  پاکستان،سفارت    ربانن که  وادارات  باارگانها   
ً
قبال موصوف  پیوست.چون 

وسایرادار   وقونسیل شناخت،استخبا  اتامریکا  طالبان    واعتبارداشتارتباط    رانی  نماینده  حیث  به 
ن گردید.     درسازمان ملل متحد تعیر



از  عبداالحد کرزی  قوم  پدرش  میالدی در و کندهار   پوپلزیمتنفذان  دهه شصت  رئیس     سالهای  معاون 
حامد کرزی    . د شترور توسط طالبان  شهرکویته پاکستان    در   حامد کرزیپدر   زمانیکه . پارلمان افغانستان بود 

 .مبارزه جدی خود را برای شنگونن رژیم طالبان آغازنمود
ین وپرتجربه ترین افشان  فعال  جملهمشهور به کرنل امام از تارر سلطان امیر   پاکستان بودوبا استخبارات  یی

ان و تم اصیل طالبان بود. پدر و  ارتباط داشت وآنان را هدایت ورهنمانی میکرد  قومندانان تنظییم  ام رهی 
برجسته(  آی.اس.آی  )اداره  در  داشتنقش  میگروهموصوف   . ای  آموزش  را  جهادی  و های  اکیر   داد 

خرابکارانه  برنامه در در    را های  میکرد.  تنظیم  افغانستان  در  داخل  امریکا  اهداف  د  جنگ پیشی  جریان 
ده شد و مدنی منحیث بعدا وظیفه ایجاد و  . ضدروش موفق بود  ی طالبان به او و نرصهللا بابر سیر رهی 

ن ایفای وظیفه کرد ارهایش  تلویزیون »جیو«، کرنل امام از دید   درمصاحبه.قنسول پاکستان در هرات نیر
 . یادآورشده بمراتب کرزی   احد  شبا حامدکرزی و پدر 

مامورا از  ون  شر عملیات گری  چگونه ش.آی.ای  سقوط:  »ماموریت  در کتابش  ن  نیر »سیا«  ارشد  ن 
ی کرد؟«     ه . د متذکر گردی  باارگانهای استخبارانی کرزی و   ازهمکاریبراندازی طالبان را در افغانستان رهی 

فامیل،کرزی مس آقای حامد  تندرومیباشد.   
ً
ات    لکردهایشوعمبرافکار   قومو     زادگاهشلمان نسبتا تاثیر

توسط طالبان    پدرش  . ل میباشد(چراکه افکارونظریاتش همیش درحال تغیر وتحو   )،ه ودارد خاص داشت
انتقام قتل پدرش   به شهادت رسیدند وادعا های وجود دارد که پدرش به دستورمالمحمدعمرشهید شد و 

ی طالبان قدعلم نماید.  قوای   همان بود که بالوسیله  ییک ازعوامیل بود که با کمک ودستورامریکاعلیه رهی 
د وعلیه طالبان مقاومت هوانی امریکا با سالح ومهمات درشهر دهراود والیت ارزگان افغانستان پیاده ش

نمود.  راآغاز  شمیسه  سال۱۳۸۰عقرب    ۱۳)بتاری    خ  وبغاوت  طالبان  درا(  جری  توسط گروه  رزگان 
 و تا جلسه بن اول درآنجا بود. محاضه 

جمع    هد اویل که با طالبان درکویته پاکستان نموده بود باآنهم جناب کرزی نظربه عقیده تندروانه وتع
کا   انگلیس درتحقق سیاستهای پنهانن مثلث استخبارانی امری وقویم   خصلت پشتونوایل وارتباطات قبیل  

 . نقش داشت  پاکستان 
ب اییط  درشر دولت  حامد کرزی  درافغانستان  ن گردید که  تعیر موقت  دولت  رئیس  پاشیده حیث  ازهم 

بود شده،بانکها    نا     کشور به اثرچوروچپاول  ثه بشمول قوای امنیتی وجود نداشت،اقتصاد قوای ثال ،بود 
در و شده  وتیه  چپاول   افغانن  تجارنی کشور کمیی پول  روزمره  روپیه  مناسبات      درچلند پاکستانن    نظربه 

،  ب امنیت  وده  ون   افغانستان  بینظیم  نقاط  بود درهمه  ساختارهای    . حکمفرما  تمایم  دریک کالم 
  جنگ حاکم وهر درجامعه فن ملوک الطوایبود. نابود ودرهم ریخته کشور قانونن  ش،اقتصادی،اداری و سیا

در  تسلطساالر  تحت  میکر   با   اش  منطقه  فرمانروانی  و خشونت  درحالت  مر دند  دم 
دند  ن کادرهای  ،  حکومت مقتدربا پایه های وسیع  آنزمان به یک. فالکتباربشمیی  با دانش   ،مجرب  فهم،چیر
ست که م ورت بود.  ند،را درنظرمیداشت  کشورمردم و نافع اولیای ووطنیر که درکنفرانس  بخصوص این ضن
 مکلفیت   و   ،وظایفافغانستان  جهت اعمارمجدد وسیع  تعهدانی کمکهای اقتصادی    با بن جامعه جهانن  

 ایجاد سیستم اداری،  ،صلح  که بصورت عموم آوردن،  گذاشت  بدوش حکومت جدید   ا ر   متعدد های  
 . های جامعه افغانستان بود  پروبلم وسایر کشت آن مخدره و  مواد مافیای  زم ،تروریمبارزه علیه 

از ییک افغانستان رو تحلیلگر   به   داشت که: ره جلسه بن نظریات خویش راابراز ( درباان درسایت)  حمله 
ن واز ه  افغانستان  اتژی کامل  اسیی یک  فاقد  بخشها  درتمام  بلکه  نظایم  دربخش  شده   تنها  ن  تعییر قبل 

ی برای حرکت افغانستان بسوی  در هرچند  بود.  ن گردید اما دراین کنفرانس بن مسیر تعییر
یک فردای بهیی

نهادهای دکنفران ن  به ساخیی تاکید  بیشیی بود.   موکراتیک و س  مدنن  بلکه  جامعه  تنها خارجیان  زنان   نه 
،همه ند بودازطالبان  آیندهء افغانستان بعد درجهت تغیر آمده بودند    کشورهای خارجمردان افغانن که از و 

فت افغانستان فقط درگرو ودند  ببه این تصور  وان ارزش های هانی است که درجهان غرب بعنارزشکه پیشر
تجارب خود  ناشر از   جوامع غرن  غافل ازاین حقیقت که ارزشهای دموکراتیک در   دموکراتیک مطرح است

 طول دهه های متمادی است. ملت ها درمحیط های متفاوت ودر 



غرب بیشیی به مشوره مجموع جهان  امریکا و در ت کنفرانس بن اول این بود که  بنابراین ییک از اشتباها
ایط  تغییر از کشور شان دوربوده و   دادند و عمل کردند که یط سالهای طوالنن   گوش  انن های افغان   را در شر

 درک نکرده بودند. های اخیر سال طول
اک کننده گان   شامل : اول بن جلسه اشیی

حاج    - داکیی عبدهللا عبدهللا -یم فهیممحمد قس -مد یونس قانونن مح -: یندگان جبههء متحد نما
ن انوری -عباس کرییم  -عبدالقدیر  آمنه  -     محمد ناطفی  -مصطفن کاظیم  -عارف نورزی -حسیر

ویس صادق و افضیل  .  میر
 : از  بودند  عبارتد ظاهر شاه مخلوع افغانستان نمایندگان جریان صلح روم به رهی  محم

ن ارسال -عزیزهللا واصفن  -تعبدالستار سیر  -  زلیم رسول  -محمد اسحاق نادری -هدایت امیر
ن فرهنگ - س:   رنا منصوری -سیما ویل  -مصطفن طاهری -محمد امیر همایون   -  از جریان صلح قی 

 سید اسحاق گیالنن  -  جریر
 وارالحق احدی شامل بودند. از جمله ان : شاور ازجریان صلح پ  یکتعداد اشخاصوهمچنان  

اص ملل متحد در  از طرف سازمان ملل متحد دهها نفر مشاور تحت نظر اخرصن ابراهییم نمایندهء خ
کت داشتند. امور افغانستان و   نمایندگان کشورهای دیگر شر

میالدی    ۲۰۰۱سال)دسامی    ۲۲در در فبنابر (  موقت  بن،حکومت  برهی  یصلهء کنفرانس  ی  افغانستان 
ن کرده بود. ان آمد تا آغازگر حامدکرزی بمی  برای افغانستان تعییر

ی باشد که جامعهء جهانن این مسیر    مسیر
دشوار،انجامید حکومت انتخان   به  م  شانجابعدا با حکومت انتقایل و  افغانستان دو لویه  . دراین مسیر

مث افغانستان رای  برای  قانون اساش جدیدی  به  لویه جرگه  ن  ن تجربه کرد و دومیر نیر داد.  جرگه را  بت 
 شد.  یک نظام  ایترتیب دار  افغانستان به این

بود. دلیل  نواقص    خطا و دارای  همان ابتدا  از ه میشویم که سنگ بنیاد این تعمیر متوج  لسا  ا دهاما بعد از 
می در تو آنرا  شد  اشاره  قبال  همانگونه که  سپتامی  این  اان  ازیازدهم  بعد  جریانات  تمام  عت بش ست که 

اتژ و  ن یک اسیی یی مدون سمتبدون تعییر شتاب کیس به عمق مشکالت که  های پر   درآن روز یافت و   گیر
انشاهللا همه ها بر بنیاد اینکه  دی را موجب گردد توجیه نکرد. کار در آینده یم توانست چالش های ج

ن خوب خواهد شد و  فت.انتقاد مثبت،  باید چیر باشیم پیشر ن  آینده خوشبیر ببه  با  دید  ادف  دبینانه ومیی
ن انتقاد ها توجیه مبذول نگردید. هدیه داده بود تلفی شد و  اش که غرب بما دموکر ه مخالفت ب  به چنیر

ه بود توجیه نکرد که  افغانستان تجربه شدبه این حقیقت که یط سالها جنگ در بعنوان مثال هیچکس 
ازمیان    انبا زورنمیتوان آنسخت جان اند و تروریستی که ازخارج کشورتمویل واکمال میگردند،گروههای  

این باوراند که باید همه جوانب ازجمله طالبان دراین کنفرانس    تاری    خاز د و بر  حذف کرد. بعضن ها به 
کت می ایط خاص آن زمان و روحیهء مردم شر داشتند تا مشکالت بعدی بمیان نیم آمد اما با توجه به شر

، دعوت از  امریکا بعد از  کت در طالبان براواقعهء یازدهم سپتامی  ن اجالس نامی شر  مکن بود.  چنیر
امارت   مسلح  سقوط  وهای  ازنیر هزارتن  ازهشت  بیش  تا  شد  موجب  طالبان  شمال  در   طالباناسالیم 

گردافغانست وهای جبههء متحد اسیر    د. یان بدست نیر
انتقال قدرت مشکل ایجاد شد.    رشکل درآغازاین گفتگوها بروزبه طول انجامید (    9بن اول)ی  گفتگوها

مورد بود که تصامیم در   آنال قدرت را دردست داشت،خواستار کابل عمبانن که در  استاد برهان الدین ر 
در  باید  افغانستان  اآیندهء  اما  داخل  شود  بودفغانستان گرفته  عقیده  این  به  آیندهء   ند کهیکتعداد 

ن دلیلبود به  افتاد. مجاهدین خواهد    افغانستان بدست متحد را ترغیب نمودند   بههجناح ج  اعضای  همیر
رت قد   کرد کهمتحد پیشنهاد    جبههامریکا به  د. انتقال قدرت گرد  آماده  کهند  کنفشار وارد  استاد ربانن  تا بر 
انتقال قدرت شدند. استاد ربانن به این  ستار ستاد ربانن خواااز ن با  آنا،ود داده شحکومت آینده  به  بیشیی 

ن داشته اند،  طالباشنگونن رژیم  در   عمدهکه نقش  ایندلیل    کار آماده شد اما نمایندگان جبهه متحد به
معتن  قبول ظاهر شاه بعنوان رئیس حکومت موقت که به  دردولت جدید بودند، از بیشیی قدرت    خواهان

 شد، شباز زدند. بازگشت نظام سلطنتی تلفی می



ی ها شکل قویم بخود گرفت و حاج  عبدالقد  دولت یر به این دلیل که از پشتونها در به تدری    ج موضع گیر
صورتجدید   واقیع   

ی
است  نمایندگ کرد.    نگرفته  ترک  را  صورت    درانتخاباتجلسه  که 
ت از گرفت،عبدالستار  ین رای را بدست آورد سیر وی  اما دراثرفشارامریکا وکشورهای دیگر،  . جناح روم بیشیی

حق از کنفرانس حضور نداشت،کرزی که خود در   شهور یعتن حامد کاندید نه چندان م  شد تا به نفعمجبور 
ن اقدام درد و به ایخود بگذ  یت ازهمان آغاز کار دراثر موکرات ن ترتیب اولیر ام به رای اکیر فشار  یک یعتن احیی

کت کنندگان امضا    توافقنامه بنو   امریکا نادیده گرفته شد  پس از بحث و مشاجره های زیاد از سوی شر
 . شد 

ناط از محمد  ییک  اک فی  بنکنندهاشیی کنفرانس  برگزار در   گان  اختالفاتمورد  بن،  کنفرانس  ،  ی 
 انتخاب حامد کرزی به عنوان رییس اداره موقت  مشارکت اقوام، چگونهها،بحث

ی
روزنامه هشت    که در گ

شد    ۱۳۹۶قوس سال    ۱۷صبح مورخ )   کنفرانس بن پس ازسقوط گروه   : میگوید هجری شمیس ( نشر
ی دولت افغانستان درشهر بن آلمان برگزارشد.   ایجاد یک اداره موقت و شکلطالبان به خاطر     گیر

آن    سیاشپناهندهو بودم  آلمان  بورگ«  در»اوسنا  زمانمن   
ی

بود گ شده  قبول  دعوت    ام  تا  ازمن  شد 
کت کنم  منحیث نماینده حزب وحدت در  رفتم و وارد   به بن  م(    ۲۰۰۱  ) سال  روز اول دسامی    . جلسه شر

زبورگ شدم.  حادیه شمال من هم جزهیأت ات  کهآنجا هیأت اتحادیه شمال یا دولت استاد ربانن  هوتل پیی
 . د بودن آمده،بودم 

ابراه  آقای اخرصن  بود.  اول در مورد شکلیات کنفرانس  از کنفرانس کرد واز روز  دولت ییم یک تعریف 
جندای کنفرانس با جزییات صحبت نشد. اما گفت که باید به ادرمورد  . تشکرکرد وجامعه جهانن    آلمان

نگ ن  صحبتوقت اران قبل از فکر ایجاد یک اداره موقت باشید. او گفت که با خی  گونه روز   نشود وهمیر
ی شد.   اول سیر
ی دوم  که اداره  فیصله شد.   شود،ایجادمساله بود: اول باید اداره موقت    چند   بحث باالیه  روزدوم جلس

مسأله اصیل  شد، مشارکت احزاب باشد، چه باشد؟موقت برچه مبنا تشکیل شود؟ مشارکت اقوام با
اقوام   اقوام تصویب شد.دیگران مشکل نداشت،مشابود درافغانستان  من مشکل داشتم.بعد  مگر   رکت 

اقوام    جروبحثاز  مشارکت  و  موقت  شد.  اداره  بنتصویب  به  ششم  روز  در  بست   کنفرانس 
ت  رییس اداره موقت آقای عبدالستار انتخاب  بحث  در . کشید  به دودلیل  بود  هیأت روم  که پیشنهادسیر

شان به ضاحت به ما گفتند که او را   تعداد   یک پیش آمد،    انتخاب نشد،ییک اختالفات میان هیأت روم
 بود. ، دالیلش هم ترکیب قویم یمقبول ندار 

جلسه دایرشد ویک یاداشت به ما  . آقای اخرصن ابراهییم گفتند که باید کیس دیگر را پیدا کنیم   دیگر روز 
بود که مساله انتخاب    یناآقای قانونن به جلسه نیامد. دلیلش  . آمد که آقای حامد کرزی پیدا شده است

 که شود،  ازاین قضیه ناراحت    جای استاد ربانن باشد. استاد ربانن امکان دارد برییس اداره موقت یعتن  
پدرش  د کرزی پیدا شد که اومجاهد است و حام  اطالعات درباره  عدابراه انداختند. بعلیه ما  رایک کودتا  

قای کرزی به اتفاق آرا کرزی تایید شد.آن زمان آویل درجلسه من فکر میکنم که    ا طالبان کشته است. ر 
ارزگان بود در کوه  پید حامد  ابراهییم گفت که  اخرصن   . های  تا درکنفرانس صحبت کند کرزی را  ا میکند 

خواند انگلییس پشتو،دری و  هایبیانیه خود را به زبانسیم صحبت کرد و طریق ن  وفردایش حامد کرزی از 
همه ما امضا    ند و جلسه کتاب را آوردیر خاو روز    فیصله نمود ا  به اتفاق آر   نشست بنو   وتشکری کرد 

 دیم. نمو 
انتقایل    اداره  جرگه،اداره موقت، لویه: بیتن کرد نامه بن سه مرحله را برای اداره افغانستان پیش  موافقت

اداره از بخاطر .  منتخب  وبعد  از جمله کمیسیتشکیل چند کمیسیون  قانون اساش ییک   .   ون حقوق بشر
استثنای آن  ،بود ها  بحث به  شاه  ظاهر  زمان  اساش  قانون  همان  اساش  قانون  فیصله کردیم که  جا 
 های سلطنت. بخش

 



: خاطره جالب این بود آلمان  دراین قضیه خییل صادقه برخورد کردند و خییل جدی هم  ناطفی
ً
ها انصافا

 انبودند، در حاشیه این کنفرانس آلم
ی

رمضان بود،درهوتل مسجد  ماه    که  ها با توجه با مالحظات فرهنیک
ن جالب دیگر این بود که ییمدرست کرده بودند، آنجا نماز  تعداد  یکما روزه میگرفت و   کتعداد خواندیم. چیر

ها هم شب برای ما . ند نمیگرفت روزه    دیگر  ن ها شکایت کردند   ا هم روز.بعد میکردند و   آماده  غذا   آشیر ن آشیر
 میخورند.  غذا که افغانها شب وروز 
دهم دسامی    ن کت کنندگان نشست بن در    ۹میالدی به دنبال    ۲۰۰۱سال  در سیر روز بحث و مشاجره، شر

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. 

ت توافقنامه  این  توافق  اریخن براساس  ماهه  شش  موقت  حکومت  یک  ایجاد  ن   روی  همچنیر و  کردند 
ن الملیل حافظ  پذیرفتند که برای کمک  وهای بیر ، نیر

ن امنیت در افغانستان، پس از سالها ن  ثبانی به تامیر
شوند.  مستقر  افغانستان  در  از و   صلح  ییک  به  توانست  بن  معضال جنجاتوافقنامه  ترین  سیاش   تیل 

ره های چهاز   انتخاب حامد کرزیباد و ایم قدرت سیاش بود پایان دقسسه دهه گذشته که تافغانستان در 
  د. شرئیس اداره موقت، روند جدیدی در افغانستان آغاز  به عنوان جهادی

ی حامد کرزی قویم میان گروه های سیاش افغان    کرش داشت که با توجه به ترکیب  (۳۰)کابینه به رهی 
هزاره  قوم  به    رشک  ، پنجتاجک  قوم    بههشت کرش  ،پشتونقوم جمع یازده کرش به    آنتقسیم شد.از  

 اقلیت های قویم رسید. ، سه کرش به قوم ازبک و بقیه کرسیها به سایر 
م خان  تا د. عالو تقررحاصل نمودن  عامهت  زنان و صحوزارتهای امور در   (سیما سمر وسهیال صدیق)دو زن  
ن عنوان ییک از بسمر   .  ایفای وظیفه میکرد پنج معاون آقای کرزی نیر

حقوق زنان و حقوق بشر   ،کید برآزادی های اجتمایع از جمله آزادی بیانتا   از نکات مهم توافقنامه بن،
 بود. 

حق مردم افغانستان به انتخاب آزادانه آینده سیاش کشورشان  ترصی    ح شده است که    دراین توافقنامه
ن شود.  به سازمان ملل متحد    براساس اصول اسالیم، دموکراش، پلورالیسم و عدالت اجتمایع تضمیر

را تحقیق کرده و پیشنهادات و توصیه های ت داده شد تا موارد نقض حقوق بشر افقنامه صالحی این تو در 
 خود را در این رابطه ارائه کند. 

ن در  ن الملیل، کرش دائیم افغانستان داین توافقنامه همچنیر در ر سازمان ملل متحد را احیا کرد و سطح بیر
مسئول اوضاع کشور  ل بر و تمایم کنیی را منظور کرده و   بعد داخیل، خلع سالح عمویم گروه های مسلح غیر

  را به حکومت "موقت" مرکزی واگذار کرد. 
کرش و رئیس، کمیسیون مستقل تدویر لویه    (۳۰)با    براساس این توافقنامه اداره موقت شامل کابینه  

صورت گرفت که   توافق  ن  بود.همچنیر عایل  دادگاه  و  مرکزی  بانک  اضطراری،  یک کمیسیون  جرگه 
ن برای بازسازی و عدیل، احیای سیستم عدیل و قضانی افغانستان "مطابق با احکام اسالیم و قواعد بیر

 الملیل" تشکیل شود. 
تشکیل رئیس اداره انتقایل ششماه پس از  انتخاببرای ایجاد اداره انتقایل و برگزاری لویه جرگه اضطراری 

 جدید افغانستان، هجده ماه پس  برگزاری لویه جرگه دیگری برای تصویب قانون اساش  داره موقت و ا
وهای کمک  باحضور سازمان ملل خواسته شد از  نکات مهم توافقنامه بن بود. ، از از ایجاد اداره انتقایل نیر

 . کابل توافق کند به امنیت در 
 
وهای مسلح افغان تمایم گروه های  ا انتقال قدرت،که همزمان ب  توافقنامه ترصی    ح شد در   ستان  جهادی، نیر
ل اداره موقت درآمده و گروه های مسلح  سایر و  وی مسلح  تحت کنیی مطابق با نیازمندی های امنیتی نیر

 افغانستان شناخته شوند. 
 
 



الملیل   ن  بیر شبازان  دیگر   حضور  بندربخش  با   توافقنامه  تا  شد  خواسته  متحد  ملل  سازمان  از 
الملیل در حض  ن  توافق کند. کابل و ورنظامیان بیر آن  وها  امناطق اطراف  امنیت   که جهتین نیر به  کمک 

وهای ISAF)افغانستان اعزام یم شدند.   نام گرفتند.  یاری امنیتی  ( نیر
ها در  بن اول، توافق کردند که تمایم واحد گروه  از کابل و اجالس  مناطفی که    سایر های نظایم خود را 

وهای تحت حمایت سازم ون کنند.  ،ان ملل متحد در آن حضور یم یابند نیر  بیر
 

تاریخن بن آلمان به عنوان رییس    میالدی براساس فیصله  (۲۰۰۱)کرزی در تاری    خ پنجم دسامی    حامد 
اعضای لوی جرگه   توسط  (میالدی ۲۰۰۲  سال جون۱۳ )  بتاری    خو  نستان انتخاب شد. ادارۀ موقت افغا

ن الملیل درافغانستانیر حضور   .شد   انتخابانتقایل اسالیم افغانستان  به عنوان رییس دولت   ن ،  وهای بیر
وها و زمانبندی برای حضور آن  تعداد دقیق   وها   اننیر ن توافق شد که حضور این نیر مشخص نشد.همچنیر

ش یابد.  ورت، به سایر مناطق افغانستان گسیی  با توجه به ضن
میالدی به پایان رسید و براساس قانون اساش افغانستان، یک    (۲۰۱۴)حکومت حامد کرزی در سال  
ریاست دور  دو  از  بعد  بار جمهور   فرد  ن  سومیر برای  تواند  نیم  دیگر  ریاست  ی  انتخابات  نامزد  را  خود 

ده سال در افغانستان حکومت کرد. هوری کند. حامد کرزی بصورت کل درچهار جم ن  بار زمامداری، سیر
ای  یحامد کرز  دان مدت چالشها و فرصتهای زیادی در در  شت، موجودیت  مسیر حکومت اش وجود 

مو  وقاچاق  خشخاش  ، کشت  مخدر،ناامتن پاکستانمداخاد  بخصوص  خارج   فساد .  له کشورهای 
ده اداری، الشهای  جمله چدن فعالیت های شورای عایل صلح از ناکام بو حاکمیت قانون و   ضعف در   گسیی

 کرد. میجریان حکومت اش با آن دست وپنجه نرم حامد کرزی در  د که بو 
 طالنی را

توانست با درایت می    ود کرزی ب  برای حکومت حامد حضورجامعه جهانن درافغانستان فرصتی
به  این فرصت  جهان استفاده بنیادی کند اما از   قتصادی کشورهایامدیریت مسلیک از قدرت نظایم و و 

 . گرفت   الزم بود صورت استفاده زیربنانی  ندرت
 

ده ساله حامد کرزی ن اتتا حدودی    حکومت سیر ،  در   تغییر ،حرعایت  بخشهای نظایم، آموزشر  قوق بشر
حقوق زنان بوجود آورد که   و   مخابرات  تکنولوژی معلومانی    ،  ،آزادی رسانه ها   ی بیانآزاد  ،  دموکراش

یک سیاست    نبود نسبت    دست آورد حکومت حامدکرزی یاد یم شود.اما ییک از   رسانه ها آزادی بیان و 
،  حوزه هایپالییس مؤثر در و  حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری،  اقتصادی، مدیریت کمک های خارج 

سوی   همواره حکومت کرزی از ه  مخدر   بان و مبارزه با کشت وقاچاق مواد لحه با طالد صلح، مصارون
 گرفته است. قرار  کمک کننده مورد انتقاد هم چنان کشورهای  ، اقتصادی ومدنن افغان و فعاالن سیاش

ن بر   ،از   تروریزیم  تحت عنوان مبارزه علیهامریکا به همکاری جامعه جهانن تصمیم گرفت تا   دن النه  بیر
نمودهرا که  های   درتحقق اهداف    مخدرهمواد  تضعیف بنیه اقتصادی آنان یعتن مبارزه علیه  و   خود تعمیر
 بابمبارانها هوانی و   امریکا   همان بود که  . منطقه عمل نماید ل المدت خویش یعتن حضور نظایم در طوی

 داخل اق  کمک متحدین داخیل،حمالت زمیتن ب
ً
 ،خویش  وه دادن اعمالبخاطر قانونن جلو   د دام شعمال
   و زمینه حاصل  را در فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد  

ً
  همپیمانش کشور    (۴۸)قوای نظایم تقریبا

توافق کشورهای ذیذخل درقضیه   تصمیم امریکا با اساس  به    حکومت جدید   . ند درکشورما پیاده گردید 
و  جهادی  بعضن    آمدن  نار کافغانستان  وتنظیمهای  اس سازمانها  نقش  در که  دهه   اش  سه  جنگها 
کشورما  ن الملیل ،  ساخته  جدید خود قانونن جلودادن حکومت  جهت  و   ایجاد داشتند،  اخیر کنفرانس بیر

یکهرا دول  خواست  بدون حضور   طبق  داشتند  منافع  سازم  درمنطقه  همه  موافقه  و   انها،ویا   احزاب 
یت اعضای حگروپ  های افغانن   رئیس دولت حیث  را ب  حامد کرزی  آلمانشهربن  درجلسه  اضن ورعایت اکیر
ن موقت افغانستان     . نمودند  تعیر

 



ن دانش علیم و دولت موقت    شان درسطح پائیر
ودرمحیط    عمیل قرار داشتند که متشکل ازکادرهای که اکیر

یط مدت زمان    ایجاد گردید. ، میت تفنگ وتجاوز تربیه شده بودند عدم موجودیت قانون ، حاکجنگ و 
  نواقص سلسله خالو   یکدارای  تصویب نمود که    و   را طرح  اساش دلخوا قانون    و لویه جرگه عنعنوی را دایر 

ایط بود.طورمثال   درمراحل  قانون    تطبیقاز   ، که  نظارت کننده برتطبیق قانون  ارگانعدم  نظربه آن شر
انها  ارگدرهمه  قانون  دقیق ویکسان  تطبیق  رعایت و از   ارنوایل که  څارگان  مانند   نظارت میکرد.   مختلف

و   ارتدولتی نظ وموسسات راقانونگریزی  ها  قانون شکنیها،  جلو کند  و ونابسامانیهای   با کادرهای مجرب 
د  صادق  . بگیر

جایب و   حقوق و   ،وظایف دولت  ،تصویب  قانون اساش جدید  ( هجری شمیس    ۱۳۸۳دلو    ۴  )تاری    خ ه  ب 
قانون   (  ۹ایل    ۵  )طورمثال دولت طبق موادبروی کاغذ باقی ماند.    مگر ،تثبیت نمود   را قوای ثالثه  اتباع و 
ن را دولت    : تا   بود مکلف   ،    تمامیت ارضن دفاع نموده  حاکمیت میل و   ،استقالل  از   ،درجامعه تطبیق   قوانیر

را  نماید   امنیت  ن  ایجاد و   تامیر جامعه   به  و   یک  اجتمایعمرفه  عدالت  براساس  قی  ،حفظ کرامت    میی
حقوق،انسانن  ، حمایت  میلدموکراش   تحقق  بشر وحدت  ن  تأمیر می  ،  اعمال هر از باشد. مکلف    نوع 

، ی     استعمالو   تولید ه ،  قاچاق مواد مخدر   و   زرع  تروریستی   زیر    منابعوسایر   معادن  کند. مسکرات جلو گیر
یت میل وتمامیت  برحاکمد،یگردتطبیق  با تاسف قانون کمیی   . باشند. باستانن ملکیت دولت میوآثار  زمیتن 

تعرض صورت راکرفت. گ  ارضن  هزاران  و فیر دروالیات  توپت  پاکستان  ونورستانخانه    هم   صدها ،که  کین
و  دازخیم شد وطنما شهید  ادامه  در . شتند وتجاوزات  پایکشور شاش   امنیت    فاصلهو   تختبه شمول 

داخل   مرکزاداره استخبارات افغانستان،حتا به دروازه    . شتوجود ندای  ر ریاست جمهو ی مقر میی   چندصد 
لحظه  صورت گرفته وامکانات هر وترورها    داخل وزارت دفاع افغانستان حمالت انتحاریوزارت داخله و 
اموال    غصب،آزادیهای مردمحقوق و به  ز تجاو   . فتیر م  اداره و... ،شهر،   ون  امنیتی درهرقریهتروروکشتار 
ی،  وجایدادها، گیر به  گروگان  معادن  دارد،  چپاول  ادامه  فتن  غیر استخراج  غارت  شکل  جنگالت 

الف اعمال خوسایر   فتگر قرار اول    درجهدر مخدره افغانستان درسطح جهان    زرع وتولید مواد در . د یگرد
 د. درآن دوره بو درکشور ازعدم تطبیق قانون مثالهای کوچک  قانون.این
حمايت  کشور   تان درخارج از حق وق اتب اع افغانس دولت از : حکم مینماید   قانون اساش(  ۳۹  )ماده  همچنان

رقتبار .)نمايد   یم در وضع  افغان  و مهاجرین  ن زجر   پاکستان  مسئولیر توسط  آنان  وضع امور،  وشکنجه 
یعت اسالیمهای    اعدام  زجر،شکنجه و درایران بخصوص    افغان  رقتبارمهاجرین وضع   ،  خالف قانون وشر

 .( د بو سویدن وهالند قابل تشویش  مهاجرین درسایرکشورها بخصوص یونان،
مثال غصب اضافه ازیک    طور )  اید که ملکیت ازتعرض مصئون است. حکم مینم  اساش  قانون  (۴۰)ماده 

ن شک    (هامیباشد. نهای دولتی وشخض ثبوت خوب ازقانونشکنیملیون زمی ل قانون شکنیها درنظام  به همیر
 مفصل  بود محدود ن

ً
  ناهنجاروقانونشکنیهای که   مالحظه وضع  با جامعه جهانن  خواهیم دید. تر   که بعدا

ی  درافغانستان توسط  روزانه   ائتالقن    آقای کرزیحلقه زنجیر افغانستان وگروهای  ی  رهی  که  دردولت 
   . گرفت  ، صورتبود  دادهتشکیل  نظام را 

برعالوهدر  المیل  ن  بیر افغانستان  اتتعهد   کنفرانسهای  اعمارمجدد  جهت  اقتصادی  حتا و   کمکهای 
ا احت رص انتقاد نموده وبررفع آن فساد ب  دولت افغانستاناداره  ،فساد وقانونشکتن در ضعفبر آن،ز بیشیی

را نظام  ن  ساختمسئولیر متذکرشدند ،همتوجه  نب  حتا  و   ود که  منظم    ت نتوانس  حکومتعمیل    پالنهای 
اقتصادی را  تعهدات  دهند. خویش  جهانن  انجام  متعدد   درکنفرانسجامعه  تعهد    های  را  ذیل   کمکهای 

  :  نمود 
 . میلیارد دالر کمک برای باز سازی (۵،۴) تعهد م (  ۲۰۰۲ جنوری )کنفرانس توکیو    
ن     وبه اساس فیصله های    نمود   دالررا   ملیارد   هشت تعهد  امعه جهانن جم(    ۲۰۰۴مارچ    )کنفرانس برلیر

ن انرژی برق وب  هبود    این کنفرانس کمکهای مذکوربیشیی درجهت اعمار افغانستان ازقبیل راه سازی، تامیر
رفته    کنفرانسه  ب  دالر   ملیارد ۱۲تقاضای  با      مرداندولت  گرچهصخ وتداوی مردم درجامعه بود.   وضع
فقدان    اما بودند.  جانسبت  سالم    مع و طرح  موثر   نبود ،  امربازسازی  در اداره  کمکهای ،انکشاقن پالنهای 



مبارزه علیه    بازهم توقع جامعه جهانن ازدولت افغانستان   ست. مرصف کرده نتوان  را   کنفرانس قبیل توکیو 
که برای   مانند همیش تعهد کردند گرچه دولتمردان    بود. عایت حقوق بشر ر و   ایجاد حاکمیت قانون  فساد،

دولت ازفساد   ایجاد  وعاری  اجتمایع  ،سالم  گروهای  سکتورخصوض،مشارکت  بازسازی  تقویه   ،
 .... اما افسوس مینمایند. تالش کشورومبارزه علیه کشت،زرع ومافیای مواد مخدره 

وری  )در  کنفرانس لندن    کت    م(۲۰۰۶فی  برای بازسازی امیلیارد دالر ر ۱۰کشور وسازمانهای تعهد    ۷۰با شر
ن به امضا رسید که بر    سندی به نام " توافقنامه افغانستان "  نفرانس  درکافغانستان نمودند.  اساس آن نیر

در  آفغانستان  و دولت  میباشد  پاسخگو  شفاف  اداره  مبارزه فساد،  علیه    ایجاد  مخدره  ومواد  تروریزم 
 رلندن فراموش شد. فیصله های کنفرانس به اصطالح د و اسناد اماافسوس  مینماید. 

ن الملیل  دو روز ملیون دالر یط    ۳۶۰با تعهد    م(۲۰۰۷جوالی  )  کنفرانس روم تحت عنوان کنفرانس بیر
اک  افغانستان  حاکمیت قانون در  بیست  رتبه بیش از   نمایندگان عایلتان و افغانس رئیس جمهور آقای  با اشیی

ن  و کشور  تقویت نظام  قانون و   حقوقی وحاکمیت  بخاطرایجاد نظام  گردید و دایر ایتالیا  در   الملیلسازمان بیر
جهت رفع رسوانی فساد واداره ناسالم دولت کرزی )    قضانی افغانستان تصامیم اتخاذ نمودند. و   عدیل

ن دولتمردان  ند ومرصف آنرا هم تادیه مینمایند اما افسوس که درک واحساس دربیر جهانیان تصمیم میگیر
 (  شتوجود ندا

 ن این مطلبافغانستان نمود. گرچه بیا  باز سازی  بهملیارد دالر   ۱۰تعهد  م(    ۲۰۰۸جون    )کنفرانس پاریس
ده در سال گذشته مبتن بر موجودیت فس  هفتتجربه  ق اینکه  منط  با  ثابت کننده  خود  ،حکومت    اد گسیی

موجود در عدم  وشفافیت  قانون  تطبیق  اراده  بود یت  دولت  فهم  نصب کادرها  با ایکاش    . دستگاه  ن چیر
ن الملیل ،درجهتپالنها واهداف درنظرگرفته  زمینه تحقق وصادق   مجدد افغانستان  اعمار  موسسات بیر

   اقدام میکردند. ورفاه مردم 
لندن از م(    ۲۰۱۰جنوری    ۸  )کنفرانس  ونهاد    ۷۰  با حضوربیش  دایر های  کشور  تعهد    و کمک کننده 

ده    ۲۴و    ۲۳. درفقره  نمودند ملیارد دالررا۱۰ آقای کرزی یکه دردو قطعنامه جهت رفع فساد گسیی لت 
ن را بدوش دولت افغنستان  ذیل  مکلفیتهای  ،  جامعه جهانن برعالوه تعهدات  وجود داشت : نیر  گذاشت 

تطبیق پالن هایکه   طرح و خص و اهداف مش  دولت افغانستان  مبارزه علیه فساد و رفع عوامل آن با   
 مواد ذیل تاکید کردند: وبر  جنبه عمیل داشته باشد، اقدام نماید 

ن حکومتی آغش  ویه اداره عایل نظارت برتحقیق ونظارت بر اعمال  ایجاد وتق ته با فساد ومبارزه  مسئولیر
        . علیه فساد ذریعه  فرمان رئیس جمهوریط یک ماه 

محکمه اختصاض   جرایم بزرگ و جهت مبارزه با فساد بشمول  م (    ۲۰۱۰  )در سال    ایجاد محاکم خاص
ن   . قضا  یتاستقالل بخاطرمبارزه با فساد با داشیی

ی حکومت با    . قانون  ری طبقروند شایسته ساال    تقرروتبدل دررهی 
ااقارب  اینکه رئیس جمهور مبتن بر   فرمانصدور        وزرا،  مشاور   ،  وزیر   مانند   دولتی درپستهای بلند  خویشر

) اما  . نماید ه  حکومت مقررن در ریاست های عواید    گمرکات و ،اعضای پارلمان، وایل ها ، روسای  معینان
  ( خ نوشته ودرآفتاب گذاشته شد دری     

اک کنند   همچنان کمک نمایند  مبارزه با فساد    دولت افغانستان را در   کردند تا گان کنفرانس تعهد  ه  اشیی
پاریس  کردند که شفافیت وموثریت درکمک  عهد تو  افغانستان را طبق اعالمیه کنفرانس  به  های خویش 

   افزایش دهند. بارزه با فساد و کنوانسیون ملل متحد برای م م( ۲۰۰۸جون )منعقده 
دوم    بن  کت  م(  ۲۰۱۱سپتامی    ۸)بتاری    خ  کنفرانس  نماینده گان۱۰۰باشر مختلف    هیات  کشورهای 

 سال بعد از ۱۰ اقل تا  د تصمیم گرفت که حدوم بن کنفرانس جهانن   دایرگردید. 
وهای نظایم    نماید. کمک   را  افغانستان خارج  ،خروج نیر
 
 
 



  مبارزه با فساد اداری گردید. اصالحات و  به دولت آقای کرزی موظف بازهم
نن وسئواستفاده  جامعه جهانن با نگراو   نمود   را ملیارد دالر ۴،۱  تعهد   م(۲۰۱۲یم  ماه  ۲۰  )کنفرانس شیکاگو

ضمن   چنانچه ییک ازمفشین  . دولت افغانستان بحثهای داشتزمینه رفع فساد در ازکمکهای خویش در 
ن چن(میالدی  ۲۰۱۲ماه یم  ۲۰)تبرصه مورخ   :  داشتتحریر یر

 :  پاشنه آشیل غرب: طبقه سیاش افغانستان)) 
طبقه و   وجود  متعهد  ژئو  معتقد سیاش  و  جدید  سیاش  هویت  اقتصادی -به  و  اتژیک               اسیی
ورت اجتناب نا،افغانستان   .شودفغانستان و جامعه جهانن محسوب میاپذ یر ضن

جامعه  رسانه ها، احزاب سیاش و یسیون،پارلمان،اپوز سیاش موجود درافغانستان هم درحکومت و   طبقه
موارد م دراکیر واقعیت  دنن  استبازتاب  مانند  افغانستان  تلخ  قویمهای  شئونیسم  سیاش،  ،   -بداد    زبانن

، نگرش ایدئول  استخبارانی
ی

    . چپاولگری در دهه اخیر استوژیک به دین، مافیای مواد مخدر و وابستیک
،     اندوخته شده توسط مقامات  های  شمایهه،وبررش های انجام شد   اساس منابع بر طورنمونه،  دولتی

خانواد و اعضای  افغان،نمایانگر ه  دولتمردان  و از   نزدیکان  وسیاست  اوج  قدرت  شدن  مافیانی  عمق 
، این  در  ن د شمایه نزدیک به ده میلیارد  افغانستان است. طبق یک بررش استخبارانی الرآمریکانی تخمیر

افغان    شده است که در  مقامات  آورده اند و   مختلفراه های    از دهه اخیر به دست  قانونن  شمایه .غیر
سوم شمایه گذاری  به گونه ای که افغانها مقام ،بارزی از این شمایه است گذاری افغانها در دن  نمونه

، به دست آورده اند ایرانیها در  را پس ازروسها و    (( .بازار امالک دن 
بازهم تعهد حکومت افغانستان  رد دالر را نمودند و ملیا۱۶کمک تعهد  م(۲۰۱۲جوالی    )کنفرانس توکیو

،رعایت  آنرا    نمود که درتقویت حکومتداری که اساس ام به قانون اساش  حاکمیت قانون  حقوق بشر و احیی
در   ،دهد تشکیل    

ً
مجددا مینماید  انکشاف  اقدام  و  رشد  اساش  ط  شر نمود که  تکرار  خویش  تعهد 

میباشد پایدار  با  .اقتصادی  سالم که  و    ،حکومت  قانون  بشر رعایت  حاکمیت  بهبود  به  حقوق  هدف 
ومبارزه علیه فساد اداری راشعارقرارداده    خصوص زنان اطمینان داد   تیان  به عدالت برای همه،به دسو 

 و...  ه تالش مینماید مواد مخدر  منجمله در مبارزه علیه
ساند که دولت  طویل گردید اما همه مطالب فوق بهگرچه بحث ما خییل   مردان افغانستان    اثبات میر

 : یط این دوره همیش درتالش بودند که  
ً
نگ   بکدام شکل ،  اول جامعه جهانن راتحت    کمکهای  وچانه زنن   نیر

    . آنان را اخذ نمایند   تعهد جلب و افغانستان    نام اعمارمجدد 
ً
بودجه آن کمک ها را درچوکات  اگربتوانند  ثانیا

داشته    دولت ومیل  درحیف  آزاد  دست  تا  نمایند  ازبودجه ند  ش باداخل  خارج  درکمکهای  گرچه 
سئواستفاده وافر نمودند چون ن تصامیم اتخاذ شده    (ده بو زه با فساد اداری درنظام ن ) اراده مبار         : نیر

 . ند را در پرتگاه نابودی قرار دادافغانستان بروی کاغذ باقی ماند تا اینکه جامعه جهانن 
یکادرها  جامعه جهانن با نصب    ا آی  با نظرداشت مطالب فوق سوال بوجود میآید که  غفلت    ی رهی 

   نمودند 
ً
قصدا های    ویا  ن گروه  نگهداشیی یک  بخاطرراضن  ین    در شر بزرگیی مرتکب  گناه  حکومت جدید 
عامه، چرا که    تاریخن گردیدند.  رفاء  عوض کاردرجهت  به  دولتمردان  قانونشکنها،تخلفات عامل    اکیر

 . برآن خواهیم نمود مروری طورنمونه که ما ها شدند   جنایات وخیانت،
مل  عوا  و   دهد انجام  نمیخواست  ویا    دادهنها ووظایف خویش راچراانجام  مسئولیت  جدید که دولت  این

 ؟د بو  عمده ناکایم دولت چه
دولت کرزی،   درایجاد  امریکا  نقش عمده    عدم در که    داشت متحدینش    و کشورهای خارج  بخصوص 

 . شتدا نقش قابل مالحظهدوره  این در  قانون رعایت وحاکمیت
کا عوامل خارج  میتوان ازحکومت عقب پرده مانند نماینده خاص ویا سفیر با صالحیت دولت امریدر 

درکشورما  استخبارات آن شمولب زارقوانی نظایمصدهضافه از اموجودیت هم داشت و  که نقش اساش
ن شکل . د نشتدا حضور    نکشورها آکادرهایکه توسط   . فغانستانادر  دیگر  کشور   ۴۸حضور نظایم  به همیر

 . میباشند کرزی نصب ویا درنصب آنان مشوره دادند،   حکومت کابینه در 



ن کادر   دولت پاکستان در خبارات  نفوذ است  ی  بیر یا  ذشته  تنظیمها با نظرداشت اینکه گ  دولت و های رهی 
اصطالح   فعالیتهای  به  شده  تهداب  وپایه گذاری  آنان گذاشته  توسط  درتبایه    و   شان  اساش  نقش 
ن  (    به اصطالح دهان پرآب نزد استخبارات ودولت پاکستان میباشند )  . د نودار   ند کشورما داشت به همیر

   نه ایران را داشتند مانند تنظیمهایدولتمردانیکه عضویت تنظیمهای هشتگا  منوال
ً
ا ارتبایط پاکستان،اکیر

واستخب در  منافع کشورایران  دارند. جهت  تمایل  آن  را ارات  خود  بقاومنافع  یبانن  پشتدر سایرکادرهاکه 
 ارتبایط خود میدانند.  کشورهای

دولت افغانستان تحت نام نظارت ازفیصله    رامور صاحب صالحیت د  )یوناما ( درافغانستان کهنقش  
ن از   های موسسه ملل متحد میداند  ن  بند . د آورشد یاما میتوان  عوامل خارج  دروضع نا میمون کشور نیر

، میتوان  انجوها وسایر ادارات خارج   خارج  ،  موسسات امنیتی وباری وعدم رعایت نظم وقانون توسط  
 . د نمو حساب  ما  کشور ی  نابسامانیها ثبانی ، بنظیم و  ن  دردیگر  عامل

کشورما  سه دهه اخیر   ی  اساش درقضایاداشت ودارد اماعلت  نقش خویش را    با اینکه عوامل خارج  
نابسامانیها، ن   تخلفات  هم  این    نه باید ما    ( بود ومیباشد    عامل داخیل)  بحث  دوره مورد   بخصوص  
 ات را بدوش خارجیان انداخت. همه بیتفاوتیها وجنایقانونگریزی  ها وخالصه این  ل قانون،مقاباعتنانی در 

    اگر 
ً
میداشتند مردان    دولتواقعا دوستی  ومردم  وطن  جنایات  هرگز جیان  ر خا،روحیه    مکرر جرئت 
لذا    را آن  وتسلسل نمیگردیدند.  ده روز حوادث رقتبار و عمده دربعامل  نمیداشتند ومرتکب  فساد گسیی
روحیه  عدم    سواد،تحصیالت ورشته تحصیل،  ،تربیه ،نقش کادرها    میباشد که  داخیلعامل  ،درکشورما  

خدمت به وطن ومردم عدم  ع دادن منافع شخض برمنافع عامه ، خالصه  ترجی  مردم وطندوستی آنان ،
آنان خدمت ب. میباشد   . استو   گرویه بود ومنفعتهای شخض و   دول اجنت  درمقابل پولچون تهداب اکیر
سد   طوریکه  ؟  وجود دارد   دلیل دیگر آیا کدام   تروریستان    مراتب حکومتش ب  ییط سالها  بمالحظه میر
سالح ومهمات    ،کتهای انتحاریسواها،  بم  با   میباشند باآنکهبودند و   دشمنان مردم ما   کاران  کهوجنایت
ویا شدند،  دستیگر  آقای کرزی  وساطت    توسط  و به  شده گان  گردیدند رها  آن  این  تجربه   ورها  با 

دوباره به   رما  هموطن دیگ  ان ادامه داده ومرتکب شهادت صدها فعالیتهای جنایتکارانه شکشتارو بیشیی
 دلسوزی آقای کرزی ادامه دارد. گردیده وسلسله جنایات شان با 

ن و   برعالوه  مرصوف    و د  شده انکه مرتکب شهادت هزاران هموطنان ما  تروریستان  یکتعداد قاتلیر
ً
عمال

به اثرتالش  ثبت بود  شورای امنیت ملل متحد  امریکا و  لست سیاه  در   نام شاناعمال جنایتکارانه میباشند و 
 درجهت کشتار حذف  وتقاضای جناب کرزی ازلست مذکور 

ً
 وتبایه کشورما فعالیت مینمایند.  وفعال

ازجمله   که(    ،اطفال ونوجوانانزنان  ناموس مردم )حقوق و متجاوزین به    تعداد قابل مالحظه  برعالوه
که مثالهای زیاد وجود    گرفتند قانون قرار تحت پیگردبه ندرت    میباشد   زورمندان ویا نزدیکان دولتمردان

ن غاصبان ملیونها دارد.  محاکمه  و  دستگیر بوده،از مصئونیت قضانی برخوردار دولتی وشخض  جریب زمیر
 نمیگردند و... 
  یها عوامل متعدد ومختلف دارد. ها وقانون شکن بسامانن  همه این نا 

ن بادد بوجود میآید که چرا آقای کرزی  متع  تسواال  درجهت کمیی   حقوقی   مسلیک  عایل  تحصیالت    داشیی
 یم نماید. اقدام  حاکمیت قانوننظم و رعایت 

 وجنایتکاران میباشد؟ جنایات طالبان درتائید  وایده های شخض کرزیافکار  آیا 
 ؟  شتیا گروپ  های ومتحدانش قرار دا قوم وقبیلهفامیل ، فشار تحت آیا 
کایش درقضیه افغانستان امریکا و مخفن فشار آیا   شد؟ عامل تزلزل فکری شانشر
 د ؟گردیحکومات عقب پرده مانع حاکمیت قانون درجهت منافع مردم  یا آ
ن زیربنا، جنگهای بیشیی وویرانن   ازتوسعه هدف شان  آیا ن رفیی وطنما وکشورهای منطقه  های اقتصادی  از بیر

، مانند کشورهای عرن  میباشد   درآینده   کشورهای شمایه دار   ایه گذاریشمب  هیی بسیی   هموارنمودنجهت  
 ؟
 



  ؟د بو  جهت تحقق منافع شان درمنطقه استخبارانی مثلث فشارهای آیا 
میباشد   اش  داخیل  فشارمتحدین  جهت    آیا  در که  شخض  منافع  آوردن  و بدست  غصب   چپاول 

جهت   خویش را در   وظایفگذشته    بیشیی از و آزادانه  قدرت دولتی عمل نمایند ،شمایه با استفاده از  بیشیی 
خصلت اخالق و جز که  تجاوزبه حقوق مردم    ،  چوروچپاول ،غصب دارائیهای مردم ودولت ،قتل وکشتار 

شده   نمایند. بود  شان  اعمال   عمل  این  با  فساد   که  های  در   زمینه    د نآور   بوجود   کشور ح  همه سطو را 
،قانون    اول را در درسطح جهان مقام  و  شاید کسب نموده اند.  فساد،زرع وتولید مواد مخدره    شکتن 

ازکمنایم کرده بد جناب کرزی تحت شعار بهیی   )  انجام    (استنایم  آقای   عالوتا د.  داوظایف خویش را 
دیپلومز محفل تو کرزی در  می    ع  که مقام ریاست جمهوری را . حصالن پوهنتون کابل فرمودند که:). های 

 بدست آو 
ً
 میگذرد.  چه  شان بیتفاوت خواهد بود که در وطنبرای  (رده ام به زودی رها نمیکنم فعال

 میشود.اما  شده و   بربادی وطن وتبایه مردم  رعایت وتطبیق قانون،عامل  عدم  ،فساد و   سئواستفاده
ً
فعال

ه ن  ا  اکیر دولتمردان به شمایه داران بزرگ درکشور ومنطقه تبدیل گردیده اند. 
ن حکومت  تیهای  تفاو   نگیر

ن الملیل ازفساد وعدم    باآنکه در .    دیگر..   مطالبباشد ویا  کرزی شاید دالیل فوق   همه کنفرانسهای بیر
یادآوری شده وجناب شان درحکومت کرزی  قانون  اند   حاکمیت  آینده ساخته  آقای کرزی و   رامتوجه 

فیصله نمودن    نمودند اما افسوس که درجهت عمیل اداره  متذکره تعهد درجهت اصالح  درهمه کنفرانسها
  نمودند.  عمل کمیی   وتعهدات خویشها

وعیت قانونیت و  برمیگردیم بر  فوقبانظرداشت توضیح     دولت دراین دوره. مشر
ی دولت   حاکمیت   د روحیه وحدت،سازمانها، احزاب وایجا  ،سهیم نمودندرجهت ملت سازیکمیی رهی 

آنرا تشکیل میدهد اصل عمده ت  وقانونیجهت حاکمیت قانون را های حقوقی  پرنسیپکه رعایت   سیاش
 بعدی روشن خواهد شد.  درجریان توضیحات داشت.  توجه

مطالب ذیل مالحظه مینمائیم  درپرتو  نظام یا دولت آقای کرزی را  نظرداشت پرنسیپهای حقوقی فوق    با 
: 
 ،ساختار و کادرها یا دولتمردان     بوجودآمدن نظام1
   اهداف وعملکردهای نظام2
   مناسبات داخیل نظام ) روابط کاری قوای ثالثه ( 3
     شیوه برخورد دولتمردان با مردم .  4
 متذکرشدیم دولت موقت طبق پالنهای قبیل تحت نام مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدره  1

ً
  طوریکه فوقا

یازدهم سپتامی   ازحادثه  انتقام  )ویا  میالدی   ۲۰۰۱سال  اساس کنارآمدن    نیویارک،(  زدنهای  به  وچانه 
اکت در   تنظیمهای متخاصم جهادی وجنگ  تقسیم چوکیها وقدرت دولت، تشکیل   ساالران بشکل شر

ن شده وطبق پر   ایجاد گردید. ،وگرام تعیر
مستقیم  مردم    ،چون درایجاد دولت جدید  نهاد های  ،    ی سیاشسازمانها  ازطریق  نقش مستقیم ویا غیر
اک کننده گان   هم مردمنداشتند وستمایع  مدنن وسایرسازمانهای اج یت آرای اشیی کمرنگ بود وحتی اکیر

ذا ازنگایه  ل،دولت موقت طبق آرزوی امریکا ومتحدینش بوجود آمد. نشد   داخل جلسه بن درنظرگرفته
وع گفته نمیشود.   ایجاد شدهدولت  : حقوقی  ی    دولت جدید بانظرداشت ماهیت وشکل  قانونن ومشر گیر

افکار   ،آن منافع مردم ووطن کمرنگ بمالحظه   ات دولتنظریو   قانون اساش را طبق  مردان که درآن 
سد  (    ۱۱    ۱۰     ۶ )موادد که نمونه  آن رانمودنوتصویب    طرح ،طبق منافع گروه های متشکله دولت میر

  آورشد که طبق آن :  یاد   قانون اساش
به    )دولت، مطابق  بازار،  اقتصاد  نظام  بر  مبتتن  را  تشبثات خصوض  و  قانون، شمايه گزاري  ها    احکام 

ن یم نمايد  ، مطابق    .تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمیر امورمربوط به تجارت داخیل و خارج 
دولت به ايجاد يک جامعه .به ايجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توس  ط قانون تنظيم ميگردد

، حمايت حقوق ب قی بر اساس عدالت اجتمایع، حفظ کرامت انسانن ، تحقق دموکراش،  مرفه و میی شر



ن همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف یم   ن وحدت میل، برابری بیر تامیر
 (. باشد 

م را   دولت زمانن  اقتصادی  نماید که درکشور   یتواند نظام  بازارایجاد  براقتصاد  قانون  مبتتن   ،   حاکمیت 
، دولت  اما    عدالت اجتمایع رعایت گردد. خالصه    ،حمایت حقوق بشر   دموکراش،حفظ کرامت انسانن

بازار  اقتصاد  کهرا    جدید  کرد  مطرح  ایط  قبیل  درشر تحجری    درنظام  مانده  طالبان،    عقب 
نظر لت،عدااز  به  انسانن کمیی وآزادیهای  حقوق  سیدموکراش،رعایت  اشکال  د  میر به  جنگساالری   

ً
عالوتا

آزادیهای هموطنانما را پایمال    قوق و متعدد درمناطق مختلف کشور با ایجاد نظام ملوک الطوایفن ح
 متشکل ازهمان جنگ

ً
ا د، یط سه دهه اخیر با روحیه حصول  بو ساالران    میکردند. نظام جدید که اکیر

در  شخض  و   منافع  وطن  دشمنان  چورو    ردمم  خدمت  دیگربا  وازجانب  چپاول،غصب قرارداشتند 
اران بزرگ درافغانستان تبدیل گردیده های عامه وخصوض ودها اعمال خالف قانون به شمایه ددارائی

با استفاده ازقدرت دولتی   درقانون اساش که    بازار   سیستم اقتصاد و و بخاطر بدست آوردن منافع بیشیی
باتسجیل نمودن  ،ند  شتاراده ندا  قانون درجامعه اعتقاد و گرچه دولتمردان به حاکمیت  ،  تسجیل نمودند  

وب  هیی اساش  قانون    آن در  درچوکات قانون برای خویش  زر   زمینه های بیشیی اندوزی را با امکانات بیشیی
ایط زهری بود ومیباشد که بر  ن شر یت جامعه،    مهیا نمودند.ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد درچنیر حلقوم اکیر

 بخصوص) طبقه غریب ( انداخته شد ومیشود. 
ایط  ،میداشتراهرگاه دولت کرزی هدف خدمت بمردم ووطن    ون  که فقروغرب    درآن شر

ت ، مریضن
هموطنما  ملیونها  حیات  تهدید    شپنایه،  و نموده  میرا  مثبت  پالنهای  باطرح  تطبیق    ،  نقش  ،قابل 

 شان را ،  که سه دهه جنگسکتورمختلط وحتی سکتور دولتی را درجهت منافع ومصالح مردم  
ی

 زنده گ
قی   گردیده بود،نگاه  تباه وویران    ر ازه براساس عدالت اجتمایع    تقویه ودرجهت ایجاد جامعه مرفه ومیی

ن   سیع وتالش میورزید.  قانون اساش به مردم  (    ۶۳  )قدرت طبق ماده    کسب  گرچه جناب کرزی حیر
ن تعهد نمودند :    کشورچنیر

قانون  . ازآن حمايت کنمکه دين مقدس اسالم را اطاعت و )به نام خداوند بزرگ )ج( سوگند ياد میکنم  
وازتطبيق  و   اساش رعايت  را  ن  نمايمسايرقوانیر مواظبت  و استقالل،از  .آن  ارضن حاکميت میل   تماميت 

گار متعال    بارگاه پرورد با استعانت از دم افغانستان راحفاظت کنم و منافع مر افغانستان حراست وحقوق و 
اما افسوس که آقای    (مسایع خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برمو پشتيبانن ملت،  

تعهدات  ،نه خواستند و ند که جناب شان بوجود آورد  کرزی نسبت معضالت متعدد  نتوانستند که به اکیر
عمدی درقانون اساش دولت کرزی ازخال و نواقص عمدی ویا غیر   دها نمونه دیگر خویش عمل نمایند. 
سد.   بمالحظه میر

ان دولت جدید یا دولتمردان   شان  رهی  تحصیل وتربیه    درجنگ تولد وبزرگ شدند.ازنعمت سواد،  اکیر
اخالق  ال با  نداشتند.درجنگ  الزم  وتجربه  بلدیت  اداری  ،دراموردولت،وظایف  نداشته  بهره کاقن  زم 

تربیه وعادت نموده بودند  طبق هدایت ،وکلتورخشن،زجروشکنجه، قتل وکشتار، تخریب وویرانن 
ً
ا اکیر

ان تنظیمها درمظالم وقانونشکنیها عمل یم هات، قراء  آنان بودند برعالویکه ازمردمان درد  نمودند.   رهی 
استعمال سالح اقدام به غصب، تصاحب ، چور وچپاول با تهدید و   ،قصبات وشهرها جزیه میگرفتند،

نمودند.  اقدام  دولتی  و  اموال شخض  اثرچپاول   )،حریق  به  درمطبوعات  شده  نشر قرارارقام  طورمثال 
کت افسوتر شر عراده موترهای کاماز (  ۲۰۰۰)شاهراه سالنگ اضافه از شخض در وغارت اموال دولتی و 

غارت وعراده   ،ابتداء اموالشان را بود  عراده جات شخض  یا و که ملکیت عامه  موسسات دولتی را  ودیگر 
دریوران شهید    سوانح اکیر   را شهید نمودند که اسما و   دریور (    ۵۰۰  )جات راحریق نمودند واضافه از 

ن ادارات فع  ارانکجنایات  یکتعداد آن  درلوحه یاد گاری ریاست افسوترحک و نصب شده بود ( ال مسئولیر
 قابل تذکرودقت میباشد که  ند. د ش ولت عهده دار وظایف مهم  دمختلف  بخشهای  امنیتی ویا در 

ً
عالوتا

 مجریان اهداف دشمنان وطن ومردم ما بودند ومرتکب اعمال متعدد  
ً
یکتعداد ازکادرهای فعیل دولت قبال

آق و کشورگردیدند.طورمثال  مردم  منافع  وعلیه  قانون  عبدالجبخالف  لوی  ای  دولت څارثابت  ارنوال 



در  :   مصاحبه مطبوعانی   کرزی  استخبارات  دفاع دولتوزیر   بیان داشت  نام جهاد طبق دساتیر ، تحت 
نغلو  برق  بند  تخریب  به  اقدام  افغانستان   پاکستان  برق  دستگاه  ین  بزرگیی وازجمله  عامه  ملکیت  که 

نمونه ازهزاران  میباشد. و   بود  وتخریب کشورمانن ویراش ایل امروز   هدف پاکستان ازتاری    خ تولد . بود،نمود 
تانه جلوعمل  خوشبخ  وگروپش بود. دفاع  وزیر   جنابکارانه    اهداف شوم پاکستان ییک هم عمل تخریب

پاکستانو   فوقجنایتکاران   مربوط    استخبارات  چرئییک  وگروپ  آنوقت گرفته  امنیتی  قوای  توسط 
کرد که پروژه برق ملکیت شخض رژیم آن وقت  یفکرنم  شاننمودند.آیا جناب  فرار   پاکستان  استخبارات

به    زیردفاعجناب و   . ه ازپول بیت المال احداث شده بود رفاه عام بود بلکه ملکیت بیت المال وبخاطر ن
نکارنمود چنانچه )قراردادها ی بزرگ اکماالنی قوای  همان روحیه منافع شخض در دوره وزرات دفاع نیر

 عقد نمود(    اقاربشبا  داشت قراردادهایکه عواید هنگفت  ناتو وسایر 
ا
محسوب   کشور   شمایداراناز   وفعال

 به شمایه دنمیگرد
ً
ن همچوسوابق فعال با داشیی ن شکل صدها کادرحکومت کرزی  اران بزرگ  د.به همیر

اند  اهو   تبدیل گردیده  منافع شخض یط سه دهه اخیر درتحقق  ب  مرتکداف دشمنان وطن وحصول 
 کشورشدند.   علیه منافع مردم و  وتخلفات اعمال خالف
چنانجه  ،گذاشت  خارج   کشورهای کمک کننده    منفن باالیاستفاده آنان اثرات  سئو و دان  ر اعمال دولتم

 سوم حصه کمکهای جهانن در 
ً
وساطت انستان،داخل کشورنگردیده وباالثر رابطه به اعمارمجدد افغتقریبا

تعداد   اد درافغانستان یکلذا عامل اصیل فس  دولتمندان درخارج کشورحیف ومیل گردیده وادامه دارد. 
ان دولت   ند. بودکادرها ورهی 

 ، مکاتب  اعمار  ل،  ن مین بلند  ساختمانهای  کاردرکشورازقبیل  حدودی  تا  ازنظرشکیل  آنکه  با 
سپورت، به  توجه  معینه،  درچوکات  معارف  به  نست   توجه  ات   مدارس،پوهنتونها،  نشر نست   آزادی 

و وبیان، چانر  های  رسانه  ها تصویری،توسعه کلتوسعه  و ینکها،شفاخانه  ن    ،امتداد  های    ترمیم شک 
دربخشهای   متعدد  کتهای  شر همجوار،احداث  ازکشورهای  واردانی  برق  های  شبکه  توسعه  کیفت، 

ن و صد مختلف به شمول ترانسپورت ز  ، تصویب قوانیر  روی کاغذ باقی ور میتن وهوانی
ً
ا ن متعدد اکیر فرامیر

احزاب مذکور   )که اساسنامه وبرنامه    ثبت شدهحزب وسازمان سیاش تاسیس و   ۱۱۰مانده، بیش از  اکیر
  ،وحدت میل میباشد   منافع و   با درتضاد  

ً
ن را بخود گرفته(   عالوتا تاسیس احزاب مذکوردرکشورما شکل تفین

وری و... ،بلند   ضن  غیر
ً
 حجم واردات اموال ن  کیفت وبعضا

ن  ردانکه بصورت عموم منافع دولت مرفیی
  د. بو آن نهفته  در 

 بنیادی ودرجهت منافع مردم وکشورصورت نه گرفته  کارهای انجام
ً
ا . ازیکطرف روحیه مردم شده اکیر

سد  به نظرمیر
کادرها کمیی ستی دراکیر کادر جانب دیگر واز   دوستی وطنیر به اساس تخصص، فهم ،دانش ،   اکیر

ولیاقت ا  مسلک  نگردیده  نصب  دولتی  عمده   طور   ،ند درپستهای  نقش  وبرق که  آب  وزارت  نمونه 
دارد،درتوسعه،ا عامه  مقررمیگردید   نکشاف کشور ورفاه  تجربه  وبا  یک کادرمسلیک  تاسف   باید  )جای 

درجهان   پایتخت  ن  اولیر و است که کابل  روشنانی  بود  ازنعمت  ور ،برقمیباشد که    ضن
ی

زنده گ عادی  ت 
درآن نهفته   مردم وجامعه  منافعکه پست این وزارت حساس که    تاسف  میباشد،ن  بهره است( با   نانانسا
 به امیر ،اشد  میب

ً
مسلیک که فعال اسماعیل به اساس مصلحتهای نظام به ییک ازجنگساالران معروف غیر

رسید.  مشهورگردیده،  قوماندان  خان  نظرباندازیم   شان  جناب  برعملکردهای گذشته  نگایه  هرگاه 
قانونن مختلف ازجمله غ صب اموال وجایداد  اسماعیل وهمرزمانش تحت نام جهاد مرتکب اعمال غیر

اعمارشهرهرات ازعاید    ازبقدرت رسیدن بمقام والیت هرات تاحدودی در   گرچه بعد مردم شدند.   های
قانونن کارنمود غیر بشکل  قلعه  اسالم  های    .   ند کمرک  مرتکب سئواستفاده  ازقبیل غصب   تعدد مویل 

 ، دولتی وشخض  و   زمینهای  حقوق  وائتالف  یکتعداد   سلب  سئو   آزادیهای  ازپول  هموطنانما،استفاده 
ه اعمال خالف قانون گردیده است.    و   جهت منافع شخض   هرات در   کمرک آقای لودین  چنانچه  وغیر
ن   اداره عایل مبارزه با فساد اداری  آمر  های   ضمن مصاحبه مطبوعانی درباره بررش قضایای غصب زمیر

ن های دولتی در محمداسماعیل خان وزیر : شخض گفتند که  دولتی و  والیت   انرژی و آب به غصب زمیر



ن ها درحدود یکصد میلیون دالربالغ میشود.  هرات   آقای اسماعیل خان و  متهم یم باشد وارزش این زمیر
 در غصب زمینها سهیم میباشند  برجن دیگر 

ً
 .از قدرتمندان متحدا

مذکور   تخلفات  به  مربوط  پرونده  افزود که  ن  ش  ن   با   
در گفتگونی لودین  لوی  آقای  ارنوایل څبه 

خانه عبدالمجید خان که قبال  راست دراین مورد تحقیق شود و افزودند که: )افغانستان منتقل شده وقرا
به دولت تحویل داده شده بود قیمت بسیار بلند دارد،وزیرصاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده  

مو  شت اسماعیل خان معافیت اعمال جریم دا  چون)  شان است.(. ه  یک قسمت آن هم به نام خانم محیی
د تحت تعقیب عدیل قرارنشاید نگرفت و  عقیب عدیل قرار مورد ت ودارد،  ( گیر

کمک جامعه   ملیاردها دالر سبب گردیده که با وجود    وزیرآب وبرقن واستفاده جونی  عدم مسلیک بود
قدام به اعمارکدام ااولیتها میباشد،  جهانن تحت نام اعمارمجدد افغانستان که اعمارپروژه های برق در 

 پروژه های برق آن  کشور آن  ویا ترمیپروژه برق 
ن وی انژی برق  م وفعال ساخیی نه نمودند تنها به تورید نیر

با .درحالیکه  ند اقدام نمود دارد که  ترم  دها پروژه قبیل برق درکشورما وجود  میتوانستند  یم مرصف کمیی
ورت مردم از   .... د.اما افسوس انناحیه برق مرفوع گردوتوسعه یابد تا ضن
،سطعدم موجودیت ساختارمنظم   ن سواددولتی پائیر و لذا  و.... ح  نظم  قانون  حاکمیت  عدم موجودیت 

ن دلیل    ، تداوم جنگ ونا امتن چالش های اساش را در جامعهدر  برابرپروسه دولت سازی قرارداده به همیر
  ند. شتاز قانون شکتن  شکایت دابشمول رئیس جمهور است که همه 

اجر  قوه  ازنابسامانن وفساد رئیس جمهورودرمجموع  را ن   ائیه  چنانچه    گرفت  اله وفغان شان شاشدنیا 
درمراسیم که به مناسبت روز جهانن مبارزه  م (   ۲۰۱۲ سالدسامی   ۱۱ )رئیس جمهورآقای کرزی بتاری    خ
انن کردند :  با فساد درکابل برگذار شده بود  ن سخین  چنیر
اضافه کردند:       چیست ؟ (   زمینه رئیس دولت در   وظایفت. سوال )  زورگونی ییک ازعوامل فساد اس 

 برای مبارزه موثربا فساد اداری درافغانستان، کشور های خارج  نباید با ماموران دولتی قرارداد ببندند.  
ول درادارات وظیفه دولت درراس رئیس جمهور  سوال  است یا نه؟ (  )آیا نظارت ازرعایت قانون وکنیی
 سوالکرزی فرمودند: قانون شکنیها و واسطه بازی  ها درحکومت زمینه فساد را مساعد کرده است.  آقای  

  ) وظیفه دولت در زمینه چیست ؟ (
ده سال گذشته نه تنها برای تطبیق قانون  همکاران خارج  افغانستان در   :   اضافه نمودند که  همچنان
قانون اساش آیا تطبیق قانون وظیفه دولت   5)طبق ماده    سوال  . نکردند،بلکه خود مانع بودند ی  همکار 

 میباشد یا خارجیان( 
 
مبارزه با فساد   درحالیکه ییک ازتعهدات اساش دولت افغانستان به جامعه جهانن در کنفرانس بن دوم، 

وط به   م(۲۰۲۴  )اداری وحکومتداری خوب بود وتعهد جهانن برای حمایت ازافغانستان تا سال ن مشر نیر
ن دو نکته   د. ومیباش د بو همیر

:   اما  درداخل افغانستان ودرون نظام واسطه   جای تاسف میباشد که رئیس جمهور توضیح دادند که 
زیاد  ازاجتماع    پشت هرخراب کار است،  بازی ومعافیت  میآید  به بزرگان دولت  واسطه  تا  مردیم گرفته 

 حکومت واسطه جریان دارد درهر مورد. و 
به معاش،ارتقا وترفیع ماموران دولتی  درافغانستان باید  فساد برای کاهش آقای کرزی اضافه نمودند که: 

زیرا کسانن   نه برای مهارت،  توجه شود.او گفت که در ده سال گذشته برای پاسپورت معاش داده شد،
ین معاش را میگرفتند.    که ازاروپا میآمدند بیشیی

 سوال ) تقرروعزل کادرهای پاسپورت دار ازصالحیت دولت است یا نه ؟ ( 
ی دولت گ  شان ازمقام رهی 

 د. بو فتارجناب کرزی بیانگرعدم درک وناتوانانی
مواد)   مواد  ( ۱۳ایل    ۵درحالیکه  و  دولت  وظایف  اساش  ماده    ۶۰  ) قانون  وظایف (    ۶۴بخصوص 

را   جمهور  رئیس  حقوقدان    مشخصومکلفیتهای  شان  جناب  بااینکه  نموده.  وظایف  بود وتثبیت  ند، 
تخلفات وقانون شکنیها  د ویامیخواهد این همه  کردندهد یا تمثیل نادانن میخویش را درک نکرده تا انجام  



( به  کشورهای خارج ومردمبه سوی فساد ونا بودی کشانیده است بدوش دیگران )که نظام وجامعه را
 اندازد. 

یا درآینده   ، باید درهمان مجلس تعهد میکرد و شتبا این همه فسادیکه درادارات نظام کرزی وجود دا
از   جهت نظارت  عمیل  های  وشیوه  قانون،شکل  حاکمیت  وتحقق  بهیی اداره  بردن   بهبود  ن  وازبیر قانون 

 . )اما افسوس ... (قانونشکتن  وعده میداد 
ن صحبت نمود   آقای عزیزهللادرعوض    :  ... که یگانه لودین رئیس اداره عایل مبارزه با فساداداری چنیر

 ه با این پدیده در سطوح باالی حکومت افغانستان یم باشد. راه برای محو فساد، اراده سیاش برای مبارز 
معافیت ومصونیت قضانی ، ادارات مبارزه با فساد    : به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد،آقای لودین گفتند 

 کاری از دست شان بر  
ً
های ن  دندان" یم مانند که تنها نظاره گرفساد هستند وعمال افغانستان به "شیر

 نیم آید . 
افزودند که: در حال حاضن چندین دوسیه فساد دراین اداره وجود دارد ویل نمیتوان این    قای لودینآ

 دوسیه ها را تعقیب وعامالن آن را مجازات کرد. 
د مبارزه با فساد را ناکام کرده   به گفته لودین، فرهنگ معافیت به قانون نا نوشته ای تبدیل شده و راهی 

. 
با  لودین  آقای  ناهنجارکشور حامیان  از   آنکهبیانات  میباشد وضع  مردم  خاص کرزی  ووطن   واحساس 

 ) اراده مبارزه با فساد اداری درنظام نمیباشد ( واقیعت رابیان کردند که : و 
ن ثبوت توضیحات فوق ما دردولت    افغانستان میباشد.  آن زمان لذا مطلب متذکره مبیر

نگار    آقایگزارش  مثال دیگر :به اساس   تلویزیون خصوض یک در کابل تهیه شده، رئیس  ملیار صادق  خی 
کرزی   )جمهور  دا  (۱۱۰یکصدوده  کهمشاور  مشاور"  (  ۶۰)  شت  "وزیر  آنان   .ند بودتن 

یک سال حتی    یط  بعضن از آنانند  کرددر گزارش آمده که این افراد به عنوان مشاور رئیس جمهور کار می
 .ند کردنمیرامالقات یک بار رئیس جمهور 

 
ساالنه به بیش     شان   که مجموع معاش ومصارف  بود دالر امریکانی  هزار پنجوزیرمشاور ش ماهوارهر معا 
 .د یمیلیون دالر یم رس  ششاز 
 

تن دیگر دربورد عایل   وپنج مشاور دیگر دربخش عدیل وقضانی    پنج وزیر مشاور   (۶۰)در کنار    طبق گزارش
 میکردند کار ی  تعینات ریاست جمهور 

  
ست ها و مشوره دیه به رئیس  جمهور تنها، ده تن آنان در نشمشاور رئیس    ۱۱۰  جملهگزارش از طبق  

 
ی

سه کارمند خدمانی ومصارف روزانه  ر، دو محافظ،موتمشاورین برعالوه  . د نشتدا جمهورنقش همیشیک
تن از   پنج  حداقل به .ند ردی دریافت یم کمشاوران ریاست جمهور   که همه  بود ازجمله امتیازانی دیگری  

ن  نطقهمرای مشاور رئیس جمهور، در وز  پورکابل نیر  .خانه داده شده استشیر
 
هزار ۱۲ماهانه  اره امور سوی ادمشاور وزیران درشش درک کابل از ساختمان های برای برجن از ی دیگر سو از 

ال سهیال صدیق تنها  ست جمهوری،مشاور ریا(  ۱۱۰) میان  در بود. امریکانی به کرایه گرفته شده    دالر  جین
تحقیق نشان یم دهد که رئیس  این  .  د ر میکارزشمند   کار  امورصخ در مشاور که به صفت وزیر   بود   خانم
 .شتامور زنان ندازی هیچ مشاوری در کر جمهور 

 
به    زمینه شاج  در   همحبوب با وجود وعده هانی که رئیس جمهور کرزی در رابطه  حقوق زنان گفت:" 

ش نقش زنان در حقوق زنان و     به مالحظه نرسید. عمل در  جامعه داده ،گسیی



 
ن سبب شورای علما تصامیم برخالف حقوق و آزادی ها زنان یم گیر من ف  )او گفت:  د نکر یم کنم به همیر

 رد.( یم کآن پشتیبانن و آقای کرزی هم از 
 
ه   تحقیفی  رئیس جمهور گزارش  دهد که  نشان یم  ن  مچنان  داشیی با  بیش  (۱۱۰)کرزی  رقم مشاور  ین  یی

د جهان  جمهور  روسای  درمیان  را  ر   اشت. مشاوران  رحمان  عیل  تاجیکستانامام  جمهور  (    ۶  )ئیس 
 مشاور و آصف عیل زرداری رییس جمهور پاکستان   ۳۵محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران  ،مشاور 

 .د اشتنمشاور د(  ۵ )
 

ن الملیل بحر کاندیس راندوکس تحلیلگر  های منطقه    درافغانستان وکشور سال ها  که از   انارشد گروه بیر
مشارکت سیاش را   ستگزینش این مشاوران یم خوا  ست با ر گونه ناد،میگوید که آقای کرزی بمیکند کار 

ان وقف مشاوریت را به اعضای برجن ازفامیل های قدرتمند،بزرگان قویم و کرزی مو   به وجود آورد  رهی 
  به وجود آورد تواند مشارکت سیاش را د که به این کارمیر هدیه داده و فکر میکه گونه تحفه،سیاش ب

ن  در و   اخذ ه اند، هزاران دالرمعاش  دفاتر شان نشستاین افراد بیکار در گوید که  میرتاسف کرده و اظها و  عیر
ن زم  .ند کردمی ان با هم دشمتن و رقابت نیر

عقرب سال ۱۳  )      پارلمان در   مصوبه    قانون تشکیالت اساش دولت  کرزی با این عمل خویش نه تنها 
به    ود بده  نمو تن تصویب  (    ۹  ) را  شمارمشاوران    که(  شمیس  هجری  ۱۳۸۵ نقض کرد، صدمه بزرگ 

 که استفاده سئوازدارانی عامه بود .   بودجه دولت وارد نمود،
 

حکومت دوران  وتجاو   یط  ،تخلفات  جنایات  مردم ز آقای کرزی  آزادیهای  و  حقوق  به  متعدد  ات 
 وسایرقانونشکنیها صورت گرفته طورنمونه میتوان یاد آورشد : 

 گذاشته ش تهداب نظام جدید با جن   
ی

شده    هزار هفت قتل وکشتاربیش از  د که میتوان از ایت جنیک انسان اسیر
افغانست شمال  ازمناطق  طالب که  )کندز،بنام  وسایرشهرهابغالان  سمنگان  شدند.توسط  ن  دستگیر  )

انسانن جابجا شده،  ها بشکل غیر
شبازان وافشان قوای امریکانی و افغان درگرمانی تابستان بداخل کانتیین

والیت   لییل  دشت  بالواسطه درمنطقه  جمیع  دسته  ودرگورهای  رسیدند  بقتل  وحشیانه  جوزجان 
 تراکتورها زیرخاک گردیدند . 

ان و زورمندان دولت آقای کرزی     پورکابل که توسط رهی  عادالنه زمینهای منطقه شیر غصب وتوذیع غیر
میباشد.  ازنمونه های رشوه ستانن چوروچپاول  دولتمردان  صورت گرفته که ییک    دولت کرزی    اکیر

ً
قبال

 عادی داشتند وبه مشکل اعاشه واباطه یم
ی

کردند یط مدت زمانن کوتاه آنان صاحب قرصهای   زنده گ
 مدرن وشمایه های عظیم گردیدند که همه ازپول فساد دراداره اعمارشده. 

زن    ترورهای  قضایای  تعقیب  وعدم  سیاش  ترورهای  وزیر  جیر تداوم   ، عامه  فواید  )وزیر   .

پار  ز هوانوردی،اعضای  ن  ،مسوولیر بغالن  والیت  در  رهی  لمان  تخار،  والیت  وپولیس  شمال  تنظیم ون 
ی ، وهزاران حوادث قتل وانفجارات در مرکز ووالیات کشور...  گرچه  جمیعت اسالیم وصد ها ترور زنجیر

ن جنایات جناب ر  حتا اشکریزی نموده وعده به مجازات      ئیس دولت با ابرازاحساسات وترحمبا وقوع چنیر
ن گردید اما بعد ازیط چند روز وهفته قضیه ها فراموش گردیدند نمودن مج ن را داده وکمسیونها تعیر رمیر

  . 
    . میگردند  قانون  خالف  اعمال  مرتکب  جنگساالران که  تعقیب  زمینها  عدم  وچپاولگران  ن  غاصبیر

 . ودارائیهای عامه وخصوض 
گردیده  به حقوق اتباع کشور تجاوز که مرتکب صدها قتل وجنایت ،رهانی تعداد زیاد تروریستان طالب      

طالبان  وپراتیفن خویش درجهت رهانی بیشیی اش ابتداء با سیاستهای خاص و درآخرین روزهای قدرتبودند. 
ن گفت:   ازمحابس امریکائیها درکشورما چنیر



طالب  ) استبگرام کارخانه  ازسازی  بیش  شعارتوانست  ن  همیر در   (  ۶۵۰)(.تحت  راکه  ترورها طالب 
شده بودند،وجبهات جنگ مست وهای نظایم امریکا دستگیر یت آن رها شده رها نماید ،  قیم توسط نیر اکیر

 گان دوباره به جبهات طالبان پیوستند وعلیه دولت  میجنگند. 
صدها  چنانچه  میگرفت،  صورت  طالبان  توسط  ی که  زننجیر ترورهای  ن  عاملیر وبررش  توجه  عدم    

ه جنایات طالبان  دست داشتند به شمول برهان  کادرهای دولتی ،سیاش وقوماندان جهادی که علی
جمیعت اسالیم افغانستان،توس  رهی 

شده ازسایت کابل پرس نشر ترورشد. قراراخبار  ط طالبانالدین ربانن
،  چندروزپس و با    درسفر بود برهان الدین ربانن    ،ضی    ح حامد کرزی    ظهار ا  طبق  ازتروربرهان الدین ربانن

سفر ،استاد  کرزی  اضار  نیخو   ربانن  را  آمد د  وبه کابل  تمام گذاشته  در فرد  . مه   کامل  آهمانتحاری 
ی

هنیک
به احتمال    زديک کرزی درشورای عایل صلح قرارداشت.هرچند حلقانی ازارگ ریاست جمهوری وافراد نبا

یکبازی نتیجه  ترورربانن  پیچیده    زیاد  درارگ  نمیتوان  است،استخبارانی  حامد کرزی  حلقه  مهم  نقش 
طالبان نکتانی پوش     همکاری  ربانن رانمونه کامیل از استاد  ه گرفت.برجن ازآگاهان ترور دراین بازی نا دیدرا

 میدانند.  و... 
ی فرار یت آنرا طالبان  (    ۵۴۷  )  عدم پیگیر اسناد منتشر  تشکیل میداد،ازمحبس کندهار. قرار زندانن که اکیر

 شده درقضیه فرارمحبوسان ،افراد وابسطه به کرزی دست داشتند. 
ن  مستقیم کرزی با کمیته طالبان درکویته و..    داشیی  ارتباط غیر

افرادیکه درخدمت استخبار   جمهوری،   درادارات ریاست   ات پاکستان بودند،  تقررتعداد قابل مالحظه 
 حکومت به شمول بعضن وزرا وسایر ادارات دولت. 

پیاده شدن قوای    ی از اظهاربیخی  طورمثال    بیتفاونی دربرابرقضایای عمده کشورکه به نفع طالبان بود،  
 طالبان توسط طیارات درشمال کشور. 

باآنکه   میگردید درآن مقطع زمانن    عدم امضای موافتنامه امنیتی با امریکا ،که مانع توسعه قدرت طالبان  
م  ین  عالییی افغانستان که  جرگه  میباشد،لویه  افغانستان  مردم  نمو ظهراراده  قرارداد فیصله  آن  تا  د 

ا شخص کرزی درجهت منافع طالبان تصمیم لویه جرگه را نه پذیرفت وازامضای  ام  مذکورامضا گردد،
مستقیم به نفع طالبان وسایر   . نها کمک کننده آنسازما  آن قرارداد اباء ورزید. ودها خدمت گذاری  های غیر

با   بوده  باندهای تروریستی درداخل دستگاه حکومت فعال   
ً
ا طبق اظهارات کارمندان دولت ومردم اکیر

جهاد،نظرد اصطالح  به  دوره  سوابق  وصالحیت،  اشت  قدرت  اضافت  دولتی اخ  با  وامکانات  تیارات 
مرتکب د،بو فعال   ند ویا جناح مخالف دولت که آنهم درداخل نظام ادند،انجام مید ستخوامیهرعملیکه 

            :  که میتوان از    ند خالف قانون گردید  اعمال 
مثال فراردادن بیش    بخصوص تروریستان طالب طور   تان از زندانها رهانی وفراردادن جنابتکاران و تروریس    
  (    ۵۴۷)  از

ً
تقریبا با حفر  بتاری    خ    ۳۲۰نفرزندانن  به خارج محبس کندهار  از داخل محبس   صوف  میی

   . میالدی (  ۲۰۱۱ سال) اپریل یازدهم
   میالدی(  ۲۰۰۸ )طالبان درسال  انفجاردرمقابل دروازه زندان کندهار وفرار     
   دادن زندانیان ازمحبس زندان فاریاب . فرار    
ن شکل ازبعضن والیات دیگر   محبس پلچرجن کابل. فراردادن  طالبان از      د. به همیر همه چون در   میتوان نامی 

فساد   دولت  فعالیت  زمینه  بود که  تاروپود  د.   سازماندیه  میگیر صورت  ن نیر اززندانها  تروریستی    های 
نگاران دراکیر قرار  ه اعمال ضد دولتی درحبس به   گذارش خی  ن که به اتهام تروروغیر محابس نزد محبوسیر

ند تیلفونها جیت  یا  ن مینماید، وجود اموب  ش میی  یل که زمینه های تماس شان رابا سایراعضای گروپ تامیر
د به گروپ  های ضد  از دارد وهم جلب وجذب   

ً
بعضا جنایات  محابس وزندانها    داخلولتی وسازماندیه 

د    .صورت میگیر
 
 
 



 خیایل   ان خیایل و  مکاتبشباز   موجودیت 
ه محکمه وچند تن اعضای کابینه که توسط شڅلوی  ادامه کار     ورای میل مورداستیضاح ارنوال ، رئیس سیی

ه محکمه و تصامیم لوی  درپرنسیپ  فیص . قرارگرفتند  قانونن   وزرای مربوطه غیر   ارنوایل و څله های سیی
         ن  اعتنانی برآن برخورد نموده که این عمل تخلف ازقانون اساش تخلف میباشد. آقای کرزی بااما د. بو 
طبق  ویا   گان شان مانند اختالس کابل بانک  چپاول دارائیهای عامه توسط زورمندان، دولتمردان ووابست   

ن عثمانن عضوکمیته مبارزه بافساد درقضیه اختالس  کمک ملیون دالرامریکا  (    ۴۲  )توضیحات آقای یاسیر
ن وزارت . که جهت ترمیم شفاخانه شدارمحمد داود خان اعطا شده بود معلوم نیست دفاع در  مسئولیر

ن وزارت دفاع حاضن به ارائه جواب نگردیدند.   اما آن متهم میباشند ،   ن شکل صدها    مسئولیر موارد به همیر
   جود دارد و  از قانون  اتتخلف  قانونشکتن وعدم رعایت قانون اساش ،

      نقش پارلمان یا قوه مقننه دولت کرزی درتطبیق وحاکمیت قانون : 
یم     

ی
نمايندگ مردم  از  میباشد که  مردم  ومظهراراده  تقنيتن  ارگان  ترين  عایل  پارلمان  یا  میل  شورای 

ی باید   هرعضو شورا درموقع تصمیم.نماید   درنظرگرفته وظایف لح  ومنافع عليای مردم وکشور را  مصا  گیر
 .خویش راانجام دهند 

وبا  ،مجرب  ،دانشمند  با سواد  ازافراد  متشکل   
ً
پرنسیپا پارلمان  مردم    اعضای  ن  دربیر وجامعه تجربه که 

برخوردارباشند  عمویم،و   ازمحبوبیت  شفاف  درانتخابات  مردم  انتخاب آزاد   توسط  ومستقیم  شی   ،
مطابقت باقانون اساش انجام مظهراراده مردم میباشد ووظایف خویش را در   پارلمانگردند.درآنصورت  

 میدهند . 
قانون اساش تثبیت  (    ۱۰۹ایل    ۸۱  )موادوظایف وصالحتهای شورای میل جمهوری اسالیم افغانستان را  

ن ویا ازجمله تباید وظایف خویش را انجام دهند. پارلمان  که طبق آن مجالس   صویب، تعدیل یا لغوقوانیر
، تقنیتن ن  )پروگرافرامیر انکشاقن تصویب  ،اجتمایع  مهاى   

ی
فرهنیک وبودجه    ،  وتکنالوژییک  اقتصادى 

(،اجازه   ن الملیل  تائید معاهدات ومیثاقه  ،واحدهاى ادارىاخذ یا اعطاى قرضه،ایجاد ویا لغو دولتی اى بیر
  .تحقق این وظایف مندرج  قانون اساش میباشد   سایرصالحیتهاى    الحاق افغانستان به آن و   فسح  یا 

ورت به نماینده گان   واقیع مردم دارد.  ادرک و ب بافهم،ضن
( مانند کادرسایربخشهای دولت درمحیط جنگ تربیه یکتعداداعضای پارلمان )قوه مقننهافسوس که  

بهره    وتعداد  ن   الزم  ازتحصیالت  یکه  برعالوه  شان  مالحظه  در بودقابل   ،جنگها   بحرانات،  ند 
و  دانش   ، فهم  عدم  است که  تذکر  موثرداشتند.قابل  نقش  در تج  کشتاروجنایات  الزم  با  ربه  برخورد 

وظیفوی، و قضایای  و   اخالق  وظایف  ناپذیر،  انظباط    کلتورخشن  درانجام  اعتنانی  غیابت   ن    
ً
ا اکیر

برخوردارنیم قانونن  ازنصاب  درداخل  .   باشد   درجلسات که  بودن کلتورخشن  تا شحد      حاکم  پارلمان 
تا   دادن  ازعوام  ناموس وبرخورد   بهدشنام  ناکایم پهای فزییک،ییک  باد بو ارلمان دولت کرزی  ل  ن که  چنیر

وازجانب دیگرمناسبات  نجام نمیدهندا  یکطرف وظایف اصیل واساش خویش را   روحیه واخالق خشن از 
ن  با)حکومت و ری قانونن راوهمکا  نمایند.  نیمقضا( تامیر

ن  طورمثال آقای مالعبدالسالم راکتی که به اصطالح دردوران جهاد راکت درشانه داشت وبا هدف قرارداد
صاحبمنصبان،کارمند دولت  )عساکر،  توسط راکت آرج  ن  هفت وسالحهای مختلف صدها هموطنما 

ن شکل تعداد قابل مالحظه  ه  ،بهند تحت عناوین مختلف شهید نمود( راوسایرموسسات م میر وکالمحیی
ن تربیه واخالق که ازسوادالزم  برخوردار با ن چنیر

ون  که درمواد فوق الذکرقان  شانند وظایف  بودن  داشیی
تخنییک،اجتمایع، فرهنگ، اقتصادی ، مدنن    شامل پشنهادات معضالت سیاش،  اساش تسجیل یافته و 

ه میباشد    ند ؟داد بکدام شکل انجام  وغیر
 
 
 
 



م در هنگام جلسات پارلمانن  ات تلویزیونها را بدقت مشاهده فرمائید یکتعداد ازوکالی محیی هرگاه نشر
فرو درکر  غفلت  خواب  به  خویش  های  ان ا  رفتهش  رهی  مانند  اعضای  مالحظه  قابل  تعداد  و  ند 
متواتر یمها،تنظ بصورت  دارند  قدرت  ویا  تنظییم  پشتوانه  آنانیکه  ویا  وظایف    در   جنگساالران 

حضورنخویش)ج میل(  شورای  بار داشتلسات  چندین  میل   ند.گرچه  شورای  حاضن غیر وکالی  لست 
رسیده اما با عد  به نشر ن ده شده در م درک ازمسئولیتدرمطبوعات کشورنیر خویش   انجام وظایفهای سیر

 .ند نبود اعتنا نکرده و پابند 
ن    آنان با استفاده از   دها عضودیگرمجالس ولیس جرگه و ل  شکبهمیر

ً
انوجرگه ،فعال ، ظلم ، قدرت  مشر

پارلمان  پول وسایرامکانا انتخاب)ت دولتی بحیث اعضای  سیستم   مانند حکومت  نمودند و   (  خود را 
بخشید  وسعت  را  بتاری    خند. مافیانی  که  مطبوعانی  درمصاحبه   سال  جنوری۱۷  )    چنانچه 

اک کننده گان: (یالدیم۲۰۱۳ ،  ازطریق تلویزیون طلوع پخش گردید،اشیی آقای همایون   خانم وژمه صاقن
ن غر    )همایون( وآقای فرهاد مجیدی اعضای مجلس نمایندگان، آقای شورجوادی و  آقای جانداد سپیر

کت نموده    م( ۲۰۱۳ سال جنوری۱۵ )بودند ضمن تبرصه درباره برخورد فزییک روزرئیس نهاد )فیفا ( شر
ی مینمایند. خانم وژمه گفت:که در در داخل پارلمان ، که    داخل پارلمان مافیا وجود دارد که از وزرا باجگیر

شامل قراردادها  وهمیش   تقررونصب دوستان ونزدیکان شان درادارات وموسسات میباشد   ،  این باجگیر
گروه ها در  از   حکومت پایمال میگردد. آقای همایون )همایون( ضمن توضیحات وانتقاد طرف    قانون از 

 پارلمان گفت که: 
ن این ادعا است که : . لت وکوب درپارلمانها مطلب عادی است   این گفتارآقای همایون مبیر

 تعداد قابل مالحظه اعضای مجالس تربیه واخالق خشن دوران جنگ را دارند( 
ً
 ) واقعا

ن آ توهیر روحیه خشونت،  نمود که  اضافه  وزخیم شدنش،  پرخاش  علل  توضیح  مجیدی ضمن  قای 
جلسات ،ادامه جلسه با دشنام دادن به  یباشد دراندک ترین اختالف نظر در ودشنام درپارلمان حاکم م

 یکدیگر ادامه ویا خاتمه میبابد. 
با دشنامها    یل نماینده مردم کندهار طبق توضیحات آقای همایون، آقای ابراهییم رئیس پارلمان وآقای ال 

 به ناموس یکدیگرفضای جلسه را مکدروبه جنگ فزییک خاتمه یافت. 
اما صحبت آقای شورجوادی جوان روشن ،با استدالل ومنطفی روی مطالب صحبت کرد و فرمودند 

ن اشخاض رای میدهند چرا  مردم هم درزمینه انتخاب وکالی خویش مسئولیت دارند،  که:» که   به چنیر
واضافه   ندارند  خوب  واخالق  جامعه   نمودند که: سوابق  شنوشت  وحکومت  وکال  ن  چنیر ن  تعیر با 

مردم،  باید  نمود که  واظهارتاسف  است  افتاده  تالق  دربا  درتفاهم    افغانستان  ومدنن  میل  های  نهاد 
 « وهمدیگربا گذشت وبرده باری جهت رفاه عامه کار وفعالیت نمایند. 

سیم که پارلمان  به  کشور   عملکردهای آن وجوسیاشلمان و با نگاه مخترصدرمورد پار    دولت این نتیجه میر
با  مزین  وکال که  مالحظه  قابل  یت  اکیر موجودیت  با  تنها که    افغانستان  الذکرمیباشند،نه  فوق  سوابق 

مردم ووطن نگردیده اند خود درایجاد فساد وقانون شکتن ه  درجهت حاکمیت قانون مصدر خدمت ب 
 ی نموده اند. نقش مهم  را باز 

اماباید یادآورشد که درهردومجلس پارلمان یکتعداد وکالی بااحساس وجوانان رسالتمند بادانش، وطن   
قرار  دراقلیت   

ً
فعال اند گرچه  شده  وانتصاب  انتخاب  آینده سازوطن  و  آینده    پرست  به  ما  ویل  دارند 

 .  پرسعادت آنان امیدواریم
ن عدالت تا  اش دررعایت،نظارت،تحکیم حاکمیت قانون و قوه قضائیه نقش اس:    قوه قضائیه )قضا ( میر

دارد دموکراتیک  برخوردارباشد.   و درنظام  الزم  ازاستقالِل  باید  قضاییه  قضات   قوۀ  وبیطرقن  استقالل 
ن عدالت وصدورحکم عادالنه یمدر  تامیر به مع  بررش قضایا سبب  تن فقدان  گردد.عدم استقالل قضا 

و  بوده  قضادموکراش  قوۀ   
ی

حکومتوابستیک به  تهدیدی  ،  ییه  ودرنتیجه  تمرکزقدرت گردیده  سبب 
 برحقوق و آزادیهای اتباع درجامعه میگردد. 



 
ن وحاکمیت قانون در با تطبیق قانون توسط قوه قضائیه ازیکط جامعه تطبیق میگردد رف عدالت تامیر

ازحاکمیت متکررباترس  ن  ومجرمیر ن  قانون گریزان،متخلفیر شمول  به  دیگرافرادجامعه  قانون   ازجانب 
تابا رعایت ازقانون    باترس ازآینده، مجبورمیگردند   ،نه ورزیدهقانون    اقدام به اعمال خالف،وپیگرد قانونن  

 تن دردهند وزمینه های حاکمیت قانون وفرهنگ قانون پذیری درجامعه حکمفرما میگردد. 
روند  در  اساش  قانون  طبق  یا  ازنظرشکیل  قضائیه  قوه  دولت کرزی گرچه  سالهای  دموکراتیک   یط 

شد  قرارداده  نواقص   واستقالل  با  آغشته  دولت  دیگر  دوقوه  مانند   
ً
عمال وفساد ،    اما  شکتن  قانون 

تاثیر بو  نماید،تحت  حفظ  نتوانسته  را  خویش  استقالل  اینکه  ت.چنانچه داشقرار حکومت    د.برعالوه 
در  را  قانونن خویش  اعمال خالف  تا  اند  نموده   کوشش 

ً
ا اکیر همکارانش  و  تصامیم  جناب کرزی  لحاف 

از  درزمینه  متعدد  بپوشاند.مثالهای  قضائیه  قوه  های  ،معضالت  اختالسها،وفیصله  ن مجرمیر  
رهانی

،ایجاد   وجود دارد.  محاکم ن  نتیجه ون  اثرو..  انتخابانی
ی خویش و متحدان کسب قدرت  چون جناب رئیس جمهوردرپستهای کلیدی، را  دوستان یا حلقه زنجیر

نم نصب  ساالری  شایسته  قانو بود    ودهبدون  خالف  اعمال  ندرت  بازرش  به  مورد  را   آنان  ن 
چراکه قضات پاک نفس، ،  رقوه قضائیه کشورکارصورت نگرفتکه د  د.نمیتوان چشم پوشر نمود اقرارمید

و باای باتجربه  دارد که  کادرهای جوانمان،صادق  آینده سازان کشورمیباشند وجود  احساس با  که  درک 
کشور ازمعضالت وپروبلمهای سه دهه ا ند.اما تعداد   ،خیر  را گرفته ومیگیر

 با وجدان پاک تصامیم قضانی
توسط دولتمردان که    ف نمودن فساد مزمن اداری درکشور د. جامعه جهانن جهت برطر بو محدود  شان  

،  تا   تالش نمود   سیع و   ،نازل شده تخنییک   ارگان قضانی افغانستان راتحت پوشش کمکهای تعلییم،تربیتی
ین   د، قرارداد.اما بو الیا متضمن آن  تمایل که دولت ای  و  موفقیت های الزم بدست نیآمده چرا که بیشیی

نسبت عدم موجودیت   . شتدرارگان های قضانی کشور وجود داحق تلفن ،رشوه ستانن    فساد اداری،
و  حقوقی  تعلیمات  فاقد  قضات  مسلیک،یکتعداد  ،نبود  کادرهای  قضانی تعلیمات    تجربه  ن  داشیی

نت ) زمانیکه وظیفه قضاوت را درجبهات به اصطالح دوره جهاد انجام خصوض،تجربه جنگ وخشو 
حیم بقتل رسانیدند   میدادند هزاران هموطنان بیگناه ما راتحت عناوین مختلف بدون دلیل والزام با بیر

 با همان روحیه خشونت و زور مجازات نمودند  جریمه    و   جزیه    ل،ویا به اتهام عدم تادیه پو 
ً
درمسند  فعال

م عظییم قاضن القضا  وت مینمائید. قضاقضا   ت کشورضمن مصاحبه ای فرمودند  چنانچه  آقای محیی
، تحصیالت مسلیک و  )که:  ، تجربه قضانی

تعلیمات حقوقی فاقد  از چهل درصد کارمندان محاکم  بیش 
 یم باشند. 

ی
 (شایستیک

ترفیع،مواخذه    تبدل،  قانون اساش جمهوری اسالیم افغانستان : تقرر،  ۱۳۲ماده  ۲درحالیکه طبق فقره  
میباشد.  محکمه  ه  سیی ازصالحیت  قانون  احکام  مطابق  قضات  بیشیی سواال پس    وپیشنهاد  درباره    ت 

انصاقن وعدم حا  ،ن  
نظام  بیعدالتی قانون در  دارد که  کمیت  ن   چرا   وجود  با داشیی مسئول قوه قضائیه 

استفاده جومیباشد سواد و قضات بی  عزل  صالحیت قانونن مبتن بررفع فساد دراداره که شامل تقرر و 
آقای کرزی وسایر  نماید ومانند  د  اقدام نیم  ازفساد  ان دولت  نالید رهی  ایجاد نموده،  ادارات خود    ن ر 

، خیانت و  . بود نموده  شان  فضانی کشورهای جهان را مکدر وفغان   دراین صورت فساد اداری، حق تلفن
 در ادارات قضانی یک امرعادی بوده و ثبوت عدم حاکمیت

 قانون میباشد.  رشوه ستانن
دیگر  تحریر مثال  ن  چنیر قضائیه  قوه  درباره  افغانستان  مسائل  تحليلگران  از  ییک  حسيتن  آقای  م 

محیی
)من فكرمیكنم كه بررش رويكردهای مربوط به قوه قضائيه افغانستان شامل تمام نظام دولت : داشتند 

فت،شمیس  هجری(   ۱۳۸۹ ) میباشد يعتن درمجموع دولت افغانستان همانطوركه درسال  چندان پيشر
چندان دستآورد  توفيق و  ن ن الملیل نداشت درارگان قوه قضائيه نیر    دستاوردهای اثربخش درسطح میل وبیر

 قابل مالحظه ندارد. 
 



 
  : دارنمود   مسئله رامیتوان بصورت شاخص درنظرگرفت كه تقريبا استقالل قوه قضائيه راخدشه چند 
    

ً
 تالش    ی گذشته بيشیی با حكومت  ای سالهااينكه قوه قضائيه درادامه عملکرده  اول

ً
ا نزديك بوده واکیر

اجراات حكومت عمل كند.    نموده تا درمسیر
اوقات بصورت خواسته يا      اينكه قوه قضائيه استقالل خویش رابصورت مستقل پيش نه برده اکیر

ً
ثانیا

تف به  مربوط  مسایل  درمورد  مثال  است  نموده  درامورسياش كشورمداخله  قانون ناخواسته  مواد  سیر
نزدییک بيش   ،درمورد انتخابات ومسائل ديگر   محاکم اختصاض  ايجاد   های پارلمان يا مربوط به رويكرد

وی ازديكته های حكومت،  ازحد قوه قضائيه يا  ده اداری رادرساحه قوه قضا  فساد   پیر مداخله  ئيه و گسیی
به  عوامیل اند كه براستقالل وتوانمند   كردن قوه قضائيه درامور سياش، ی قوه قضائيه افغانستان ضن

امر در  این  ما يك .پس همكامال مشهود بودهشمیس  ( هجری    ۱۳۸۹)سال    وارد كرده كه  انطوری كه 
ظرفيت وكارآمد نداريم ،يك پارلمان قابل اعتماد و فارغ ازبحرانها وچالشها را نداريم   با حكومت توانمند و 

 نداريم.( ، یک قوه قضائيه توانمند ومستقل را هم متاسفانه 
حسیتن    م  محیی با  کشور  قضائيه  قوه  درموردعملكرد  كابل  پوهنتون  حقوق  استاد  ناصح  م  محیی

 همنظرمیباشند. 
ان جرایم و تخیط از قانون در     جناب رئیس محکمه نظایم ن هاى نظایم  نهاد   ضمن صحبتی گفتند که میر

 چند برابر افزایش یافته است.  
 دوسیه(    ۹۰۰)سال جاری بیش از  ایم عالوه نمودند که در ستیناف نظ رئیس عمویم محکمه اهمچنان  
تبه    طبق اظهار   رسیده است.   ادارهقانون به این  تخیط از جرایم و  آن مقام، متهمان شامل مقامات عالیر

زندانها  برجن  ومسئوالن  والیات  بعضن  امنیت  ادارات  روساى  نظایم،  فرماندهان  االن،  جین چون  ای 
م. میباشد  های  دزدی  از تجاوزجنیس،  استفاده  سوء  ویاسلحانه،  دولتی  دراجوظیفه  انگارى  رای سهل 

دادن زندانیان، ازجمله اتهاماتیست که به برجن مسئوالن ارشد نظایم    وظایف،)خیانت به کشور( وفرار 
 . درافغانستان نسبت داده شده است

ات درسطوح  رئیس عمویم دادگاه استیناف نظایم اضافه کرد که دربرجن ازاین دوسیه های جریم، مقام
 عایل از جمله ژنرالها و فرماندهان پولیس در برجن از والیات متهم به ارتکاب جرایم هستند. 

که درمحکمه شهر جالل آباد میباشد    ... درمحاکم میتوان ازقضیه خانم    مثال دیگرازفساد وسواستفاده
 )ن    ن    ش ( پخش  م(    ۲۰۱۲دسامی     ۱۲  )بتاری    خ

نتی گردید میباشد که   و توسط رادیو وسایت انیی نشر
د که همه ثبت نوارشده نمو جام کارش تقاضای ازدواج را  درمقابل ان  ... ازخانم جوان    سالخوردهقاضن  

 ونشر گردید. 
و  جنگساالران  توسط  ونوجوانان  اطفال   ، زنان  به  تجاوز  واقعات  :دربعضن  دیگر  زورمندان،    مثال 

صورت گرفته محکوم به حبس گردیده اند. طبق  متجاورین آزاد ویل مظلوم یا شخصیکه باالیش تجاوز 
خشونت علیه زنان  واقعه تجاوز و (  ۱۵۰)  بیش از   م(۲۰۱۲ )از والیت فاریاب درطول سالادیو گزارشگر ر 

ثب والیت  آن  خانم  در  است طورنمونه  قرارگرفت ....  ت گردیده  والیت  آن  زورمندان  تجاوز  مورد  که 
زنا محکوم به حبس گردید و  اتهام  به  اعزام گردید و   با طفل خورد موصوفه  به محبس  نن  زندا  سالش 

ن شکل خانم   اداره قضا گردیده است.  تجاوزقرارگرفته وقربانن فساد در   درآن والیت مورد   ... میباشد.به همیر
 توسط محاکم مربوطه به اتهام     جوانان و 

ً
ا   گرفت  مورد تعقیب عدیل قرار تن دادن به سکس  اطفال اکیر

 ادامه داده ومیدهند.  جنایات ومظالم خویش به  ر آزادانهداومتجاوزین زورمند وپول
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تحقیق وبرش عدم رعایت قانون، تجاوز و خشونت علیه نوجوانان  

برخورد   از   وکودکان با   شیوه  قضانی  تجاوز   نهادهای  قربانن  نموده  کودکان  انتقاد  افغانستان  در  جنیس 
خواس افغانستان  دوازدولت  جزا ر ته که  با و   قانون  قضانی  نهادهای  و  پلیس  برخورد  نحوه  همچنان 

از دولت خواست که به جای محاکمه اطفال  اصالحانی به میان بیاورد. برعالوه    های جرایم اخالقی پرونده



ند، عامالن تجاوز به آن  یم  ونوجوانیکه که مورد سوء استفاده جنیس قرار  را تحت پیگرد قانون قرار    انگیر
 .دهد 
که چگونه مردم وازجمله زنان   وفساد درقوه قضائیه کشوربود    ی فوق نمونه ازصدها سئواستفاده مثالها

وس صعودی راپیموده  دولت کرزی ق  درنظام قضانی افغانستان به عدالت دست نیم یابند. چون فساد در 
ی دولت مجبورشد تا مج  به اثربلند شدن شکایات مردم ازطروق مختلف وفشار و   رهی 

ن  جامعه جهانن رمیر
جنایتکار  هزاران  ازجمله  نماید.چنانچه  مجازات  تجاوز ،را  قتل،  اتهام  به  اداره قضا  در  فساد  چلوصاف 

نفر   ۱۲حکم اعدام    قبیلعقرب سال    ۳۰اند بتاری    خ    تن به اعدام محکوم شده(    ۲۶۰  )جنیس وآدم ربانی 
 فو ویا فرارنمایند. منظورنمود. وامکاندارد که پیش ازتطبیق حکم یکتعداد آن عآن را رئیس جمهور 

وریاست جمهوری حامد کرزی نسبت    دردوره حکومت انتقایل  بانظرداشت مطالب فوق میتوان گفت که
نظرداشت    شد چرا که با آور   عوامل ودالیل متعدد داخیل وخارج  به ندرت از حاکمیت ورعایت قانون یاد 

ی،  شت قدرت : کسب ونگهدا  کادرهای دولت و کنارآمدنها بخاطر ،حکومت ایجاد شکلگیر
 

 (  اشت)اراده رعایت قانون،حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری درنظام وجودند 
 

ی  ها، صحبتها، اس  گرچه ، شکل وبرخورد جناب کرزی با حوادث و تدرموقفگیر )بااشاره قضایای    قالل طلت 
  نظربه دالیل فوق کمیی   وتطبیق قانون  عمال درتحقق  مخصوص چشم شوردادن خاص( وعده میداد ویل

 یل درکشور استقالل وحاکمیت م  توجه داشت. نظربه دوره های مجاهدین و طالبان تا حدودی درحصه
بمالحظهتاحدودی تغ سد  یر    . میر

 


