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 بخش دوازدهم
تحقق قانون  در دوره حکومت وحدت مل   سیر

ف غنی وصدارت دکتور عبدهللا  ) ریاست جمهوری دکتورمحمد اشر
 ایل امروز  ۲۰۱۴شمیس یا سپتامیر  ۱۳۹۳عبدهللا (    سنبله 

  
 قسمت اول : 

ف غنی کیست و   وقانونی رژیم : اشر
ی

 ماهیت حقوق
غنی   ف  شاپسند  اشر لوگرتولد ۱۳۳۸ثورسال  در ولد  ابتدای    شده  والیت  و تحصیالت   

در  را  عایل  جهت  و کابل  متوسطه   لبنان    تحصیالت  وت به  بیر آمریکای   ودردانشگاه  رفت 
سیایس   علوم  ودرهمان نمو تحصیل    بهدررشته  روال  د  با  میالدی     ۱۹۴۸درسال    کهجا 

ف با مح   ۱۹۷۵مسییح به دنیا آمد. وال غنی در مارچ  درکشورلبنان دریک خانواده   مد اشر
ازدواج شان یک دخیر بنام مریم و یک پرس بنام طارق است که  غنی ازدواج کرد که ثمره  
 میکنند.  

ی
نگار یر یر یس درماه یم  درامریکا زنده گ میالدی گفت    ۲۰۱۸وضمن مصاحبه با خیر
بعد از آن نصیب من شد که خداوند مرا به راه رئیس   .عیسوی بزرگ شدمکه : من به دین 

   ۴۳صاحب ماند و ما ازدواج کردیم.  
ی

سال است که در یک فامیل مسلمان و پشتون زندگ
فریب مردم   وجهت   ...کنم. همینجا در افغانستان دین من اسالم و قوم من پشتون استیم

ف غنی نامش را    ( گذاشت. یر یر گل  ) اشر
است تا برماهیت حقوقر و قانویی  قبل ازبحث برتطب یق قانون وقانونیت دراین دوره ، بهیر

 ایجاد حکومت وحدت میل بحث نمائیم. چرا که ؟؟؟ 
تحقق قانون   حامد کرزی    وریاست جمهوری  دردوره حکومت انتقایل  در بخش یازدهم سیر

 پیشبینی نموده بودم که : 
انتقایل)...   ازجمله    دردوره حکومت  متعدد  دالیل  نسبت  حامد کرزی  جمهوری  وریاست 

عقاید وافکارآقای کرزی،عوامل داخیل وخارجر به ندرت میتوان ازحاکمیت ورعایت قانون  
شد،مگرجناب   آور  خویش،ازاستقالل  یاد  یهای  ،درموقف گیر افکارطالبایی ی  باداشتر شان 

،رعایت ، تطبیق قانون وحاکمیت میل درکشوربصورت تظاهری   وشکیل صحبت میکرد  طلنر
جلب  خویش  نشانده  دست  بخاطرشخص  آینده،  رادرانتخابات  مردم  اعتماد  بتواند  تا 

 نماید.(. 
 آقای کرزی با 

ْ
،سمنر ،لسایی و...  نظرداشت افکار طالبایی   عالوتا سنر عبدهللا  با  ،قومییر داکیر

وگروپش خصومت قبیل داشت ونیم خواست تا موصوف بقدرت برسد، چرا ؟ درصورت  
ت داکیر عبدهللا درانتخابات امکان داشت که تخلفات ، ارتباطات وسایراعمال جناب موفقی

ی هزاران هموطن )قاتلتر نفع طالبان  به  پیگرد   کرزی که  برمال گردد، وموصوف مورد  ما(، 
د.همان بود که کرزی کمسیون انتخابات که اکیر شان افراد مورد اعتمادش بود   قانون قرار گیر

 ستایی  طبق فرمان مقرر نمود . بریاست احمد یوسف نور 



ی شخص مورد نظرش درپست  بنا بردالیل فوق جناب کرزی اقدام به مهندیس درجهت تعتر
ازنبض جامعه ومشوره  باشناخت  نمود وهمچنان   ) ف غنی  ) آقای اشر ریاست جمهوری 
ی اش رابرگزیند. قابل یاآوری است که تعداد قابل   ف غنی ومعاونتر های همه جانبه به اشر

حظه هموطنان آگاه که ازنابسامانیهای کشوربه ستوه آمده بودند با این تفکرکه رئیس مال 
جمهورآینده، با رعایت اصل دموکرایس وقانون،ازمیان کاندیدان بخصوص دودکتوریکه خود 
دیده  عذاب  مردم  منافع  درجهت  بودند،  نموده  جمهوری  ریاست  مقام   کاندید  را 

خ مصدرخدمت  افغانستان  موفقیت وکشورجنگزده  درجهت  آنان  تیمهای  واهند گردید. 
تیمهای   اعضای  بعضی  انتخابایر  پیکارهای  درجریان  پیکارانتخابایر کردند.  به  اقدام  شان 

 ، ،توهینها باجانب مقابل اقدام به منازعه  انتخابایر وحرکات فزییک »شهکاریها « کردند،    تحقیر
 ازطریق  

ْ
ا سید.اما  که سبب ایجاد دشمنیها تا امروز گردید که اکیر میر اطالعات جمیع به نرسر

 توسط کرزی سازماندیه 
ْ
ا انتخابات اکیر ی شیوه جعلکاریهای وسایرتخلفات کمسیون  رهیر

برای   انتخابایر  میگردید.جعلکاریهای  عمیل  انتخابات  اعضای کمسیون  یکتعداد  وتوسط 
مآورمیباشد( باهمه این مهندیس درانتخابات دو  راول هموطنانما وجهانیان معلوم است )شر

رئیس کمسیون انتخابات اعالن گردید که   هجری شمیس توسط  (۱۳۹۳حمل    ۳۱بتاری    خ )
عبدهللا   غنی    ۴۹عبدهللا  آقای  ف  اشر وداکیر آراء  آورند   ۳۳فیصد  بدست  را  آراء  فیصد 

 . تیب فیصدی های کمیر  ودیگرکاندیدان بالیر
هدایت ورهنمایی مقام اما دردور دوم انتخابات یکتعداد ازاعضای کمسیون انتخابات طبق  

ی ) کرزی که تجربه کاقی درزمینه داشت( بدون ترس وهراس،مانند انتخابات ) اسد    ۲۹رهیر
هجری شمیس اقدام به تقلب وسیع انتخابایر نمودند چنانچه کمیسیون مستقل   (۱۳۸۸

ازهزار کارمند موقت کمیسیون انتخابات را که متهم به تقلب بودند، به   شکایات لست بیشیر
نورگفتنرسر  نورمحمد  م  محیر سخنگوی کمیسیون  درانتخابات  رسانید.  زورمندان  :بعضی 

  ( انتخابایر بشکایات   
ی

نادرمحسنی سخنگوی کمیسیون رسیدگ آقای  است.  نموده  د  دستیر
مورد علیه کارمندان   (۷۷۲( مورد تخلف در روز انتخابات راگزارش داد که ازجمله )  ۳۱۰۳

به اصطالح عامیانه  داراالنشاء کمیسیون انتخابات    کمیسیون انتخابات بود. امرخیل رئیس
گردید  ی ومتجاوزین به حقوق مردم   » با پشتواره«توسط  پولیس دستگیر چون همه متقلبتر

طبق هدایت رئیس جمهور وقت وظایف خویش راانجام میدادند، هیچکدام آنان بشمول  
اْء بانظرداشت مطالب  رئیس داراالنشاء ورئيس کمسیون مورد پیگرد قانون قرارنگرفتند. بن
ی انتخابات را دردست داشت.      فوق جناب کرزی درعقب پرده رهیر

سپنتا سابق وزیرخارجه ومشاور کرزی بتاری    خ  ایجاد   داکیر
ی

امون یکساله گ ضمن ابراز نظر پیر
ی آمده:  حکومت وحدت میل توضحیات مفصل ارائه داشتند که در یک قسمت آن چنتر

جمهوری پس از انتخابات ریاست:  !یک سال »حکومت وحدت مل« چه بیهوده گذشت
میالدی    ۲۰۰۹  )   سال دیپلومات (  ی حکومت نیر حل  راه  یر  در  امریکا  متحده  ایاالت  های 

 ازحامد کرزی با آنان روی مبایی ایجاد توافقر بحث یم    وحدت
ی

میل بودند. من به نمایندگ
ازجانب نمایندگان ایاالت متحده ارایه گردید )آن متنها  ی ی های نوشته شده نیر کردم. حتا متر

خواهند شد(. زمایی که رییس جمهورکرزی نظرمرا در در کتاب خاطرات سیایس اینجانب نرسر
اه حل ایجاد مقام اجرای  پرسید من گفتم که این طرح درمغایرت آشکار باره قانویی بودن ر 



ی نظر بود. پاسخ کرزی به  از همان آغاز برهمتر ی با قانون اسایس افغانستان قراردارد.وی نیر
ان جهادی   با همکاران ورهیر به کابل ومشورت  مقامات امریکای  این بود که بعد ازرسیدن 

رابطه ابرازمیکند که در نتیجه پیشنهاد یاد شده را به  وسیایس افغانستان نظرش را دراین  
 دلیل مغایرت با قانون اسایس افغانستان رد کرد. 

( هجری شمیس را مملوازتقلب  ۱۳۹۳اما به دلیل مختلف انتخابات ریاست جمهوری سال)  
اف کمیسیون مستقل انتخابات وناظران خارجر که انتخابات افغانستان را    بود . طبق اعیر
کردند.  »کابویس   وحشتناک« تعبیر
در کشور  جما  بحران  یک  بود آستانه  قرارگرفته  سیایس  از   دی  اعالمیه کمیسیون  نرسر پیش 

تقلب بوده است، نگارنده شاهد یک سلسله  از مستقل انتخابات درباره اینکه انتخابات پر 
دفیر حامد ای در کنم. درجلسهها را دراینجا نقل میآنبودم که برجی از   ها ها و گفتگو بحث

جمهوری،استاد خلییل  جمهوری وقت که درآن آقای قانویی معاون اول رییس  کرزی رییس
جمهور کرزی گفتم که به رییس   من حضور داشتیم،آقای خرم رییس دفیر و معاون دوم ،

شود کامال درمغایرت باقانون اسایس وقانون این انتخابات و نتایجر که از آن صحبت یم
ده سال گذشته مواردی از نقض قانون دیده شده است اما انتخابات قراردارد  ی . در سیر

  با این پیمانه و... نه هرگز 
ف غنی طبق احکام قانون اسایس، رئیس جمهور   بدالیل فوق نمیتوان گفت که آقای اشر

انتخاب شد،بلکه توسط بازیگران اصیل وتاکتیک های نماینده خاص آنان جناب کرزی، به  
ماده   جمهورخالف   رئیس   ( امریکا  اتباع    ۶۱میانجیگری  تجاوزبرحقوق  با  اسایس  قانون 

ف غنی برمسند قدرت نشست. (    افغانستان،جناب اشر
ی ودر رشته انسان   ف غنی دارای تحصیالت عایل علیم درسه رشته سند ماسیر باآنکه اشر

اما به اصطالح وطنی نزد حامد کرزی ورئیس کمسیون انتخابات    )دهن    شنایس دکتورا دارد،
ی امکانات فوق،  پرآب( میباشد،استقال لیت واقیع رادرعملکردهای خود ندارد وکرزی با داشتر

ند، پروژه ) کرزی   غنی (  باعث   ی مستقیم اختالفات را درابعاد مختلف دامن میر بصورت غیر
ادعا  مصداق  طالبان  جنایتکارانه  فعالیتهای  طالبان گردید.ازدیاد  وتقویه  دولت  تضعیف 

تا  میباشد  شده  امضا  توافقنامه  خالف  مردم  .  سنگ  دکتور که  و  دانشمند  دو  حال 
نند ودرمبارزات ی ،قصبات،شهرها  ایر خویش به مردم قراء انتخاب  ووطندوسنر رابه سینه میر

 کشوروعده های    ووالیات
ی

شدن سطح زنده گ   ، ون،رعایت وتطبیق قان   ،آوردن امنیت   بهیر
شدن وضع فالکت بار  ی حقوق زنان،محوخشونت علیه زنان، مبا  ،اطفال بهیر رزه علیه تامتر

ی شده حنر  دادند.اما یط سالهای سیر و....را  ونییک  الکیر اداری، توذیع تذکره های  فساد 
 مردم عذاب اختالفات شان را که نایسر از   نتوانستند تا 

ی
خودخواهیها وعدم توجه به زنده گ

نمایند و  میباشد،حل و فصل  نا  هرروزجان صدها هموطنمادیده کشورما  آرزوهای  فدای 
طالبان،دکتور دو معلوم   بخصوص  ومخالفان  طرف شده  این  وسایرسازمانها  داعشیان 

اتباع  وناموس  جان،مال  به  شان  تجاوزات   ، پرسنر خدا  و  اسالم  نعره  با  وآنطرف شحد 
نموده اند، و جوانان وطن پرست شامل شبازان وصاحبمنصبان قوای مسلح  کشورما بیشیر

( جانهای خویش را درسایه اخ نمودند و )اردو،پولیس وامنیت میل  تالفات دو دکتور فدا 
ی  مینمایند.                                              درحالیکه جهت دفاع ازحقوق مردم وجلوگیر



که معلومات کاقی    رای  مسلیک وبا تجربه  )داخله ، دفاع وامنیت(وز ازجنایات جانیان تقرر 
باش الجییسر کشورداشته  وسوق  امنینر  جننازوضع  ایط  وری د،درشر ضی خییل  فعیل   

ی
یک

ان میباشهمک متهم ب  اشخاصیکهنه    میباشد  بدون درنظرداشت   د ناری تروریستان وقاچاقیر
ی  میکردند.    یط مراحل قانویی )تایید پارلمان ( قانون اسایس   ۶و  ۵ازیکطرف طبق ماده    تعتر

ه دادانجام  وظایف اصیل خویش را    امنینر از یکطرفوزارتهای    ا، بخصوصر وز   دولت با تقرر 
هزاران هموطنان ملیک وشبازان قهرمان ما که جانهای خود رانسبت  وازجانب دیگر   نمیتوانند 

ی دورهیر یا به اصطالح   دو دانشمند )دکتوران( ازدست داده ومیدهند.  اختالفات بتر
  اشت احکام لذا طبق دالیل فوق وآخرین گزارش ادارات مربوطه سازمان ملل متحد بانظر د

وظایف ومسئولیتقانون این دو  یط    هموطنانما کشتار بخاطر انجام نداده  های خویش رارهیر
 باشند.  میمردم وتاری    خ جوابگو  درمقابل  حکومت و دولت داری سالهای

قانون              آیا توافقنامه حکومت وحدت میل ،ماهیت قانویی دارد ؟                   سوال عمده
هجری  که مریع االجرا میباشد،  ۱۳۸۲جدی    ۱۴اسایس جمهوری اسالیم افغانستان مورخ 

حدود صالحیتها ووظایف رئیس جمهور،حکومت وسایرارگانهای دولت به صورت مشخص 
ورت به توافقنامه ندارد.                               توافتنامه   وواضح درآن تسجیل یافته وضی

ی دو شحص یا   حکومت وحدت میل خالف قانون میباشد،ضف یک مصالحه سیایس بتر
برای خویش جایگاه    دوگروپ میباشد، تا جهت رسیدن بقدرت،بدون رعایت حقوق مردم،

الع مادام  رانمیتوان  قانون  یک  آوردند.گرچه  بوجود  جدید  نظربه  های  مردانست،قانون 
نیازمردم ونظم جامعه توسط ارگان باصالحت تصویب وتعدیل میگردد. اماامضاءکننده گان 
 قانون راتعدیل  

ْ
توافقنامه به این عقیده اند که ابتدا عمل خالف قانون را انجام دهند وبعدا

ف غنی که د  ی ، بخصوص جناب اشر کتورا در نمایند.          باوجود امضای توافقنامه طرفتر
افغایی   وکلتورجامعه  ،خصوصیت،عنعنه  خصلت  بادرک  دارد،باید  شنایس  انسان  رشته 
درمقابل قضایا با تعقل، تعمق وخونرسدی برخورد نماید،درحالیکه صحبتها وعملکردهایش  
بشکل تکروانه و احساسایر بوده ونتایج مثبت را یط تصاحب قدرتش نداشته،اختالفات 

ی ریاست جمهوری و ریاس ی ،دولت ضعیف  بتر شده وطبق اهداف محرکتر ت اجرائیه بیشیر
شده شده وجنایات طالبان وسایر گروپ  ها وابسته به آن درجهت قتل وکشتاراتباع   کشوربیشیر

ود.   سالهای  میر هموطنانما یط  وکشتار  قتل  درتمام ارقام  متعدد  انفجارات  شاهد  ما  اخیر
پایتخت کشور،سقوط یر دریر ولسوالیها   نقاط کشور  متعدد درنقاط مختلف   بخصوص 

ی مردم کشورما را بخصوص قوای امنینر با شهامت وشجاع   کشورمیباشیم. که تلفات سنگتر
شطان ازپروگرام آریانا گفتند:  ۱۴شب    ۸رادربرداشت. معاون رئیس حکومت دراخبارساعت  

ساعت ازمقام ریاست جمهوری درزمینه کمک به پولیس ولسوایل جلریزکه ۲۰که من یط  
درتماس بودم،اما کدام اقدام عاجل درزمینه ارسال قوای    والیت کابل میباشد   ا هم شحد ب

نفر قوای امنینر وافراد   ۳۸سبب شهادت    ،این غفلتکمیک،جهت رهایی آنان بعمل نیآوردند 
،.  گردید ملیک  پکتیا  بدخشان،   ، دروالیات کیی شکل  ی  سقوط کرد.بهمتر ی نیر کندز  ولسوایل 

 نقاط کشور.   وچغچران وسایر 
 هدف دولت ،کشتارمردم ،تسلییم قدرت به طالبان وسایر گروه ها میباشد ؟ آیا 



دولتمردان به اصطالح حکومت وحدت میل وظایف ومکلفیتهای   اگرجواب منقی است باید 
ی   ،ازبتر

مل وشکیبایی
ْ
ایط فعیل کشوردرک نمایند، با گذشت وبرده باری،تا شان رادرشر خطیر

دربرابروجدان ،خودرا  خواهیها  خود  جانب    بردن  فکرکرده،نه  مسئول  ومیهن  شان،مردم 
ووطن پرست، درمرکزو والیات نموده، بخصوص    ی مجرباقدام به تقررکادرها  ،مقابل را 

رعایت وتطبیق نظارت ،جهت  ارنواالن راڅارنوال و څوزرا ، قاضی والقضات ، قضات، لوی  
ف   برعکس قانون وایجاد نظم وامنیت،رعایت حقوق وآزادیهای اتباع کشورو...   جناب اشر

غنی رفقا ودوستان خود وخانم خود را که بعضی آنان با لسانهای افغایی بلدیت کامل ندارند 
ما  هموطنان  اند،باکلتوروعنعنه  داده  ازکشورانجام  درخارج  ا  خویرسر وتحصیالت 
دولنر  مهم  درپستهای  ندارند،  وبلدیت  شناخت  کشورما  وشهرهای  درقرا،قصبات 

) وزیر  ازخارج    مقررنمودند طورنمونه  افراد که  این  اکیر و.( عالوتا  معارف و.. شاروال کابل 
ورت  کشور آمدند ویا ازداخل کشوردرپستها دیگرمانند مشاورین تقررحاصل نمودند که ضی
میدارند.  اخذ  های گزاف  پول  دولت  بودجه  از  وفعال  بیکاربودند    نمیباشد،اشخاصیکه 

 کث خواهیم نمود. دربخش بعدی باالی تعداد، معاشات وعملکردهای شان م
،وظایف وصالحیتهای رئیس جمهور، صدراعظم، وزرا    وقانونی

ی
ـ طبق پرنسیپهای حقوق

ی مربوطه آن تسجیل میگردد، نه درتوافقنامه .     وسایرادارات درقانون اسایس ویا قوانیر
کت سهایم بدون ثبت درجریده رسیم ایجاد  طبق سخنان روزمره هموطنانما،آنان شر

وع شده که :)کردند. ـ   ی مقدمه شر این موافقتنامه به تنهای  نمیتواند   موافقتنامه باچنیر
رابطه میان رئیس جمهورورئیس اجرای  را به صورت کامل تعریف کند،بلکه این رابطه باید 
پذیری  ازهمه،مسوولیت  ومهمیر مشارکت،تعاون،همکاری  به  تعهدهردوجانب  درنتیجۀ 

تعریف گردد  افغانستان  دربرابر . دربرابرمردم  تعهد  آنان  هدف  افغانستان  ..(.هرگاه  مردم 
( قانون اسایس   ۶۱و   ۳۳بحقوق وآزادیهای مردم افغانستان که درمواد)  هرگزتجاوز  میبود،

تسجیل یافته ومردم درراه تحقق مواد مذکورجانهای خود وفامیلهای خویش را از دست 
گیها، عدم توجه به حقوق و   لذا تحقق این توافقنامه نظربه خود کامه  نمیکردند. ،دادند  

 ص
ْ
وبعضا ها  ده  روزانه  ووطن که  مردم  فعیل  وضع  اتباع کشور،   هموطنما دها  آزادیهای 

جانهای خویش را ازدست میدهند، محدود میباشد بخصوص عدم تفاهم ومناسبات کاری،  
گرویه تیمها برمنافع مردم و... .  وضع کشور را بغرنج ساخته    ترجیع دادن منافع شخض و 

   است. 
ک با روحیه    ی مقدمه،رئیس جمهورورئیس اجرانی متعهد ومکلف به کارمشیی   طبق همیر

  ارنوال څ عدم معرقی وزیردفاع ،لوی یط مدت زمان طوالیی اما .همکاری باهمدیگر میباشند
ه محکمه ،والیان والیات، شکایتهای ضمنی رئیس اجرائی ، بخصوص دردیداربا هرئیس سیر

چهاردره والیت کندز:)از زمان تشکیل دولت وحدت میل، تصمیم های گرفته مردم ولسوایل  
      .های بوده استشده که "اشتباه" بوده اند( ویل اومشخص نکرد که منظورش چه تصمیم 

ی ارگانهای امنینر داشت،  ی شکل درسفرش بوالیت بلخ که مالقات باوایل ومسئولتر به همتر
یکتازی وعدم همکا بیانگر  با  صحبت هایش  توافقنامه  ی  ری رئیس جمهورطبق روحیه متر

 رئیس اجرایی میباشد. 



مل    ـ وحدت  حکومت  آرمان  میتوان  ،که  توافقنامه  مقدمه  اخیر  دربخش 
وع و کارا نیاز دارد تا به  :)نامید افغانستان دراین مقطع خاص تارییحی به یک حکومت مرسر

افغانستان متعهد باشد و   یک برنامه همه جانبه اصالحات درراستای توانمند سازی مردم
محقق گردد.   افغانستان  مردم  روزمره   

ی
زندگ در  اسایس  قانون  های  ارزش  آن  درنتیجۀ 

همکاری واقیع سیایس میان رئیس جمهورورئیس اجرای  تحت قیادت رئیس جمهور، باعث  
 تحکیم ثبات درکشور میگردد...(. 

ی  متر تعهدات  به  بندی  پا  بدون  میل  وحدت  حکومت  سال  هفت  موافقتنامه امایط   
ک،) ی مشیر ی همدیگروتصمیمگیر علیه آرمانهای مردم افغانستان (غفلت وعدم توافق بیر

خدمات،   وعرضه  اقتصادی  قانون،عدالت،رشد  ثبات،امنیت،حاکمیت  صلح،  ی  تامتر که 
 توجه به زنان، جوانان علمای کرام واشخاص آسیب پذیرعمل نمودند. 

بر  پرده دستهای  اختالفات شان )درعقب  تقویه طالبان وسایرسازمانهایکه علیه ادامه  ای 
کار مینمایند(،باعث قتل وکشتارهزاران هموطن    منافع مردم وبد نایم اسالم فعالیت دارند

امنینر   قوای  بشمول  وقهرمان کشور(عزیزما  دلیر  ولسوالیها  )فرزندان  دریر  یر  ،سقوط 
بدرجه   این همه بدبختیها  میباشد، وشهرها گردید. مسئول  ان خود خواه دولت  اول،رهیر

 میتوان بار مسئولیت را بدوش دیگران انداخت.هرگاه امضا کننده گان توافقنامه ترحم  
ْ
بعدا

 که:                   بحال ملت بیچاره افغان داشته باشند 
های  فیصد کودکان زیرسن پنج سال به دلیل تغذیه ناسالم وابتال به بیماریــ  ۴۵ساالنه    ـ 

 دهند.   جان میمعمویل
 ـ مشغولیت هزاران طفل به کارهای شاقه .    

 ـ معتاد شدن اطفال به مواد مخدره،بخصوص درحدود یک میلیون فامیل معتاد.   
ی تحصیل نسبت نا امنی درکشور.     ـ محروم بودن درحدود سه ملیون کودک ازفراگیر
 از دیگر مشکالنی کودکان افغان میباشد. ـ خشونت 

ی
 های مسلحانه و خانوادگ

 ـ خشونت علیه زنان، تجاوز،سلب حقوق و آزادیهای آنان .  
ی روزافزون سطح بیکاری وازدیاد فقر درجامعهـ   بیکار ،ییک ازعبلند رفیی ی قشر وامل پیوسیی

           با نظرداشت تبلیغات روحانیون فروخته شده به گروه های تروریسنی شده ومیشود. 
 ـ صعود قیم مواد غذانی ودها مشکالت مردم . 

، تاحدودی نقش کلیدی    گرچه رئیس جهمورسالهای مدیدی است که درارگانهای دولنی
بازو  اصطالح  بود   ومشاور   وبه  افغاازمعضال و   کرزی  مظلوم  ملت  آگاه ت  نستان 

هفت  میباشد، یط  انسان   سالاما  دررشته  آنکه  با  خود کامه،  حکومت  اصطالح  به 
ن مردم گامهای عمل  معضالت  رفع  زمینه  در  دارد،  دکتورا  رصف   برداشت،ه  شنایس 

 ازنظرتیوری با بیانات پرشورو احساسانی اکتفا مینماید. 
تا ُپست صدر اعظم  طبق فقره اول توافقنامه باید لویه جرگه بمنظور تعدیل قانون اسایس )

دایرگردد دهد(  قرار  مداقه  مورد  را  ازمداقه چیست اجرای   هدف  رئیس    .  همان  هرگاه  ؟ 
ویه جرگه را چنان سازماندیه نمایند که کمسیون انتخابات وبعضی اعضای آن ،انتخابات ل 

پست صدراعظم رادرتعدیل قانون اسایس تصویب نکنند، آیا کدام توافقنامه جدید به امضا 
ی استنباط میگردد که هدف ازتوافقنامه ، فریب دادن طرف مقابل بود.    خواهد رسید؟  چنتر



 باید انتخابات پارلمانی         
ْ
قانون اسایس   ۸۳طبق ماده  .    صورت میگرفت   ۱۳۹۴ـ عالوتا

 ادامه  از 
ْ
وع میکردند، فعال بکار خود شر کار  تاری    خ اول شطان ،اعضای جدید شورای میل 

که وظایف وصالحیتهای    قانون اسایس  ۶۴وطبق ماده  شورای میل خالف قانون میباشد
جمهور  مرئیس  شورای  تمدید کاراعضای  یافته،اجازه  تسجیل  صالحیت  درآن  ازحیطه  یل 
 شمیس   هجری۱۳۹۴جوزا    ۲۹ریاست جمهوری افغانستان بتاری    خ  باشد.اما  رنمیرئیس جمهو 
 صادرنمود که : اعالمیه را 

تایس ) با  دوربعدی  انتخابات  نتایج  اعالم  زمان  تا  نمایندگان  ادامه کارمجلس  به  تصمیم 
تداوم قانونگذاری واعمال    ازاحکام ضی    ح قانون اسایس مبنی برفعالیت مستمرقوای ثالثه،

قانون اسایس   ۱۴۷حاکمیت از سوی نهادهای سیایس تعریف شده...( .اما ضف طبق ماده  
وحالت   شود.  ملتوی  جدید  انتخابات  اجرای  ایل  تقنینی  دروه  اضطرارمیتواند  درحالت 

ایط فعیل تطابق ندارد.   ۱۴۳اضطرار درماده   مثال  قانون اسایس توضیح شده است، که با شر
انت دایرنکردن  دولت  میباشد. دیکرغفلت                                                                                    خابات 

ونییک،     طبق توافقنامه ،حکومت وحدت میل متعهد گردید تا روند توزی    ع شناسنامه الکیر
ین زمان ممکن تکمیل کندوتری را برای تمام شهروندان کشور کامپی اما کارتوذیع آن به  .درکمیر

ی رئیس عملیایر اداره کارمند آن بیکار شدند،    ۸۰۰تعویق افتاد وحدود   احمد امتر آقای نصیر
ونییک گفت که : )کشورهای کمک کننده اعطای پول کمیک به اداره توزی    ع   تذکره های الکیر

ونییک راقطع کردند آی دی"  اداره توسعه ی  ایاالت متحده امریکا  "یو اس .تذکره های الکیر
حکومت  بدلیل اینکه  .واتحادیه اروپا ازمنابع تمویل کمک کننده پروژه توزی    ع تذکره هستند

ونییک سهل انگاری کرد.باید رئیس جمهوری در  زمینه وحدت میل درتوزی    ع تذکره های الکیر
، نیم  .میکردفرمان صادر  امید واریم تا زیر کاسه به ارتباط توذیع تذکره به طالبان پاکستایی

 نباشد.( کاسه
توافقنامه   حکومتطبق  اجرای   پیشنهاد   رئیس  براساس  اجرای   صدراعظم  باوظایف 

ی میگردد.رییس اجرای  به رئیس جمهور پاسخگو  کاندیدای دوم وموافقت رئیس جمهور تعیتر
 فقرات چهارده گانه این   .است

ْ
 هدف از کاندیدای دوم ضاحت ندارد. وثانیا

ْ
ی اوال   دراین متر

 
ْ
ا  وسایرمواد ( قانون اسایس کشورمیباشد.    ۷۷،  ۷۱،  ۶۴ ، ۶ )مواد درمغایرت با  ماده اکیر

ی   ـ به ارتباط   ۱۵ایل    ۱۱که فقرات)    درتوافقنامه باید متذکرشد  رتبه  عایل  مقامات  تعییر
 ماده و 
 قانون اسایس ضاحت دارد.   ( ۶۴ 
ی تیم دوم  چیست    ی تیم دوم اتباع ؟  هدف ازایجاد پست مقام رهیر هرگاه اعضای رهیر

ی درزمینه تقرراتباع کشور ضاحت دارد. افغانستان باشد  ، قانون اسایس وسایر قوانتر
ی   ،  توافقنامه  بودن  والزایم  تطبیق  با   رابطه  در   ـ )تفاوت دیدگاه و اختالف :   است  آمده  چنیر

ی حل میگردد یا تعمیل این موافقتنامه با مشورت جانبتر ( .یط دوسال نشان  .در مورد تعبیر
ه هردوتیم، باعث کشتارهموطنانما وویرایی کشور شده داد که تفاوت دیدگاه وعدم موافق

  . یت  ومیشود  اکیر انتقاد کارساده است وبصورت عموم جزخصلت  اینکه  بانظرداشت 
 هموطنان عزیز ما 



سالم  انتقاد  است.هرگاه  مینمایند،گردیده  کشورزیست  درخارج  آنانیکه  بخصوص 
منتقد  آن  باشد،  وجنایات  تخلفات  وافشای  اصالح  جهت  ومردم    وسازنده  وطن 

انجام   ومیهن خویش  درمقابل مردم  را   وانسانی خود 
ی

اخالق  ، دوست،وظیفه وجدانی 
 میدهد. 

 


