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م براى   -انجمن حقوقدانان در افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علىم  را تحت عناوين مختلف و مبر
م ( بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس   ٢٠٢٠افغانان و افغانستان داير مينمايد . در سال )  

ى انجمن تصميم اتخاذ نمود ، تا مقاالت پژوهشى  ممكن نگرديد و برمبناى نظرات   ه گان شوراى رهبر خبر
ه گان حقوق و دانشمندان ورجاوند ، بشكل كتاب منتشى گردد .    خبر

مسلىك انجمن منعقده در كشور شاىه بلجيم ، بخاطر دستيابر   -م ( در كنفرانس علىم    ٢٠١٩در سال )  
، قوم و تنظيم محورى ( را   حور « ) برخالف شخص » ارزش م به صلح واقىع و پايدار ، انجمن صلح 

  پيشنهاد و اصل : 
بحث محورى و گفتمان عام  دفاع از جمهوريت ، در برابر امارت را مطرح نمود ، كه خوشبختانه به 

مبدل گرديد ، در تداوم ان عنوان كنفرانس امسال كه اكنون ، عنوان كتاب ىم باشد ، مرتبط به نياز و 
  ردم ما ، بخاطر دستيابر به صلح پايدار : ارمان واقىع م

 

  صلح ، حقوق و حاكميت قانون                                    

 
پيشنهاد گرديد ، كه مجموع مقاالت مندرج در كتاب ، زوايابى مختلف موضوع را به بررىس گرفته    

  است . 
  اظهر من الشمس است كه :    
ط بقاى جامعه است و افغانان و افغانستان بعد از تحمل بيشبر از  صلح نياز اصىل مردم مظلوم و     شى

  چهار دهه جنگ و خونريزى : 
  بازسازى و ترقر گذار نمايند .  حق دارند و مستحق ىم باشند ، تا به صلح نايل و بشاهراه    

ى  كشور اماج تروريسم  در حاليكه ،  صيبت فقر ، و وايروس كرونا ، قرار دارد و با م ، ذهنيت تكفبر
ون   بيكارى و افت بر اتفاقر مواجه است ، مصايب خانمانسوز جنگ تحميىل ، دمار از روزگار مردم ببر

مقدرات تاريخى افغانستان ، كماكان در كشمكش هاى تاريخى و كالن جيوپولوتيك منطقوى و  و نموده 
ى الملىل و در تداوم همان  ميت   ، اين سوال ، » بازى بزرگ « رقم ميخورد  بير قبل از هر وقت ديگر مبر

  خاص كسب مينمايد كه : 
چگونه ميتوان به صلح واقىع و پايدار ) صلح مثبت ( ، دست يافت ، كه از اسقاط نظام و تكرار سقوط 
ى » تحريك  ى و زمينه پيوسير دهشتبار كه در قرن بيست دو بار ، بر افغانستان تحميل گرديده ، جلوگبر

  سه هاى سياىس و حيات مدبى ، مساعد ساخت . اسالىم طالبان « را در پرو 

 
 
          زمانيكه از ارزشها و جمهوريت صحبت ىم شود ، نبايد با فساد ساالرى و كليپتوكراىس ، مغالطه  

مطمح نظر ما ، همانا حقوق و ازاديهاى اساىس مردم است كه با فضيلت معنوى در وجود ، دو   گردد ،  
  حاكميت : 
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  مىلحاكميت   -
  حاكميت قانون -

 
  متبلور ميگردد ودرست همان مواردى است كه » امارت اسالىم « منكر ان ىم باشد . 

ى الملىل و ميثاقهاى جهابى بطور انحصارى  حق حاكميت مىل بر طبق تمام معيار هاى قبول شده حقوق بير
يت ان فرصت ر  اعمال خونبار ، جارى افغانستان  بمردم تعلق دارد و در احوال  ا براى مردم و سه اكبر

  بزرگ : 
  زنان -
  جوانان -
  و مستمندان -

ى    اينده كشور شان سهيم گردند .  شنوشت  مساعد ميسازد ، تا در تعير
حاكميت قانون ركن اصىل ديموكراىس و تحديد قدرت خود كامه است كه بحقوق و ازاديهاى شهروندان 

  و حقوق بشى ىم باشد .   معنى ىم بخشد و حاىم و حافظ ارزشهاى متعاىل
 

  بقول سیشون خطیب و فیلسوف معروف روم : 
 نماییم ، باید تابع قانون باشیم «

ی
  » برای اینکه آزاد زندگ

  سخن شاعرمعروف مىل ، گل پاچا الفت در تعببر حاکمیت قانون ، درخور توجه است : 
 

 په لخته وویی ظالم دئ  څوک که یم
 رس عدالت دئ غوڅوىکه قانون یم 

 
، پل وصل با جامعه جهابى ، سازمان ملل متحد و سازمان های اقتصادی  ( حاکمیت قانون    ۲۱در قرن )  

ى الملىل ىم باشد .   بير
ی

  و فرهنگ
ى به همدیگر پذیری  ى متخاصم و رفير ، تسامح و  حاکمیت قانون چبر کالن برای تمام احاد ملت ، طرفير

  تحمل ىم باشد . 
ى  پاشنه اشی ل افغانستان ، فقدان اقتدار ، مقتدر مرکزی قانون محور و عدالت گسبر ىم باشد ، چنير

  ماموىل فقط در وجود حاکمیت قانون ، ممکن میگردد . 
وطه خواهان ، آزادیخواهان ، تجدد قانون ، سیادت و حاکمیت آن ارزش اث مشى های تاریخى ما و مبر

وطه از همان  ىم باشد طلبان و شاخص ترین نماد آن شاه امان اله  وعه « و مشى و جدل تاریخى » مشى
  زمان و تا حال تداوم دارد و در مراحل مختلف ، مدافعان حاکمیت قانون بخاطر آن تالش نموده اند . 

ى قانون جزأ  ى « مولوی عبدالواسع قندهاری ، مولف نخستير ) تمسک القضات آلمانیه (  از » پدر تقنير
ى اساىس و در مراحل بعدی تا  ى ىم باشد ( و بویژه قانون   ) که قانون اساىس نافذ  مولفان قوانير ششمير

م ( که بعد از جنگ جهابى دوم و ایجاد سازمان ملل متحد ، تصویب منشور و اعالمیه  ۱۹۶۴اساىس ) 
ى اسالم در  ین نحو ممکن با سنت و اساسات دین مبير جهابى حقوق بشى و میثاقهای ناىسى از آن را به بهبر

  یک بافت ، بسیار منطقر و عمىل تسجیل نموده است . 
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و :    بدیبى
ین ارزش زمانیکه از  های تاریخى و مىل » دستاورد ها « صحبت میگردد ، باید ، موارد فوق بمثابه بزرگبر

د .  ى مردم فرار دارد ، مورد حمایت و تداوم قرار گبر   افغانستان که در مطابقت با دین و آیير
ام و رعایت ، اساس صلح و   عدالت ، » حرمت به کرامت انسابى بشى « ىم باشد ، که جوهر آن در احبر

ى   ) حق حیات ( بشى ىم باشد که در مواد سوم و ششم اعالمیه جهابى حقوق بشى و میثاق بير
ی

حق زندگ
 الملىل حقوق مدبى و سیاىس بازتاب دارد. 

ى اصل انسابى ، اسالىم و حقوقر ، باید :     متگ بر همير
  » حق حیات « در ش خط کار قرار داشته و در بحث صلح و مذاکرات جاری ، باید :  دفاع از 

د . در حاليكه طالبان از ده ماه  ى مورد ، مورد تفاهم قرار گبر اتش بس کامل و شتاشی بمثابه نخستير
  باينطرف با نظاميان امريكا اتش بس كامل دارند و با تبخبر گفته ىم شود كه : 

ىع ندارد !  عقد  بعد از  ى انان مجوز شى   قرارداد با امريكابى ها ، كشير
  مردم مظلوم حق دارند ، سوال نمايند كه : 

يعت است كه ، كشتار افغانان و برقرارى حمام خون را جايز ىم شمارد ؟   اين چه نوع شى
ى جنگ   هاى خاص خود را دارد و نخستير

ی
ى افغانستان ويژه گ خانمانسوز از جانب ديگر منازعه خونير

اف دارد ، در حاليكه حاىم دولت افغانستان ىم  است كه اضالع متحده امريكا بر هر دو طرف جنگ اشى
ى قرارداد بسته و در تمام اين  يك و پيمان امنينر دارد ، با طالبان نبر ى اتبر باشد و با اين دولت قرارداد سبر

بان انان در قطر ىم باشد . مدت ريشه هاى انان را در پاكستان ابيارى و از هشت سال باينط ى   رف مبر
ى و به مفهوم ان است كه ، اهداف سياىس را با توسل   و تداوم جنگ و خونريزى بسيار سوال برانگبر بديبى

  به جنگ و خشونت متحقق ميسازند . 
وح در مقاالت علىم   گذار به صلح واقىع ، بشكل مشى

ی
انجمن ما ، افتخار دارد كه مجموع موارد ، چگونگ

ه گان حقوق ، استادان گران ارج و دانشمندان بلند مرتبت ، بازتاب يافته و در كتاب » و تحقي قر خبر
صلح ، حقوق و حاكميت قانون « نشى و به هموطنان عزيز ، همسلكان گراىم ، مجامع علىم و مراكز  

ذيدخل  همچنان سازمان ملل متحد و ساير مراجع  و ، به تيم هاى مذاكرابر دولت و طالبان  پژوهشى 
ى الملىل تقديم ميگردد .    بير

ى انجمن از استادان بزرگوار و دانشمندان ورجاوند كه به ندابى انجمن  اصالتا و بوكالت از شوراى رهبر
لبيك گفته اند ، مراتب سپاس و قدردابى تقديم و خاطر نشان ميگردد ، كه نوشته هاى شان بدون هر  

  نوع ترصف و » سانسور « بنشى رسيده است. 
مال افتخار است كه ، ياداشت حقوقدان بزرگ و مجرب ، استاد سابقه دار فاكولته حقوق و علوم  ك

سياىس ، جناب پوهاند دوكتور فاضىل شاغاز نوشته دانشمندان گران ارج ىم باشد و با سپاس ، دست  
  را بر انجمن مستدام ميخواهيم .  تفقد استاد عاليقدر ما 

بخاطر  محق كه دست باالبى در علوم اسالىم ، تاري    خ و فرهنگ دارد جناب دانشمند بلند مرتبت  از 
  تشكر مينمايم .  تمام مرصوفيت هاى كارى فراوان ، لطف نموده ، نوشته تدقيقر و تحليىل شان كه با

مه صفيه   مقاالت سابقه داران و پيشگامان نهضت زن و حقوقدانان   حسابر  برجسته و فرهيخته ، محبر
مه ب مه عفيفه جان حقوق ، محبر » ازادزوى « در كتاب ، وجاهت اين را مضاعف  لقيس تابش و محبر

  ساخته است . 
جناب دوكتور مجاز استاد سابقه دار پوهنخ حقوق و علوم سياىس و با تجارب بزرگ در عرصه تدوين  
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يم صلح « را تدوين و  ى اسناد تقنينى و منشى كميسيون تسويد قانون اساىس در جمهورى دوم ، » مكانبر
  همراه با نوشته شان بنشى رسيده است . 

    نبيل  جناب  ر و ديپلوماتان مجرب ، جناب ظريف ، نوشته هاى پر ارزش از حقوقدانان سابقه دا
ابوى رييس شوراى افغانان مقيم دنمارك  هادی باركزى ، جناب دوكتور فرمان معاون انجمن ما و جناب

  درين اثر و جود دارد . 
 افغانهاى خارج از كشور جناب  

ی
مقاله مبسوط از پژوهشگر مسايل افغانستان و رييس شوراى همبستگ

  ر خالدى ، در تحليل و ارزيابر روند تجدد طلنر و ديموكراىس در تقابل با ارتجاع و ديكتاتورى دوكتو 
  داريم . 

ى عدالت محور و رعايت حقوق مدبى در حكومت دارى نوين را ، قاضى سابقه و قانون دان ارشد  قوانير
ى انجمن به بررىس گرفته است .    جناب قضاوتپوه صميم و عضو گران ارج رهبر

جناب وىل ، مقاله »   وصاحب اثار ارزشمند و حقوقدان سابقه دار ، علىم و مىل  خصيت ارجمند ش 
  صلح در پرتو قانون « را تحرير نموده است

ى الملىل جناب دوكتور پامبر بر موضوع  م » د افغانستان حقوقدان و كارشناس حقوق بير او  شخړه مبر
ى حقوق   « نوشته ارزشمند دارد نړیوال بشى

و نويسنده گرانقدر جناب فيض ، اثار حقوقر موافقت نامه دوحه   اماج نوشته حقوقدان بلند مرتبت 
  است . 

  جناب عزيز پور در نوشته شان مفهوم و انديشه دولت قانون ساالر را همجانبه بررىس نموده است . 
مسايل حاكميت  حقوقدان سابقه دار جناب پوهنيار دهزاد معاون و منشى انجمن معطوف بر  نوشته 

  قانون ، تقسيم قدرت و مسؤليت و شهروند در قرارداد اجتماىع ىم باشد . 
        صحت و سعادت هريك از دانشمندان گراىم را ارزو برده و رصير قلم ورجاوند شانرا ، رساتر ىمى    

  خواهم . 
ات انجمن اماده نشى گرديده ، كه از  كتاب به اهتمام  الطاف و مساعدت  جناب تميم ابوى مسؤل نشى

 شان سپاس مينمايم . 
ی

  هميشگ
 

ين مسله مربوط به  اميدمندم ، نشى اين اثر ارزشمند بتواند ،در بحث  مبر امون مبر و گفتمان وسيع ، پبر
ى بسوى صلح واقىع و شاشى ، قوم و  » ارزش محور « ) برخالف شخص  هست و بود كشور و رفير

د و با نقد و نظر انان ، ديدگاه هاى مسلىك و تنظيم محورى (مورد توجه همسلكان و كار  شناسان قرار گبر
ى الملىل صلح  الجوانب ، پيچيده و دارابى جوانب مىل ، منطقوى و بير علىم در حاشيه پروسه كثبر

 افغانستان روشن و مسلط گردد
 
 

 با حرمت
 مبر عبدالواحد سادات

 رييس انجمن
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  دوکتور محمد قاسم فاضلیپوهاند استاد محترم جناب نویسنده : 
 
 

 
 پوهاند دوکتور محمد قاسم فاضىل 

 

 
م حقوقدانان افغان در اروپا   ! به انجمن محبر

  

های متعاىل  مایه شور است که ، انجمن حقوقدانان بمثابه نهاد مسلىك و مستقل در دفاع از ارزش     
  باشد . حقوقر و در راستای دفاع از سیادت و حاکمیت قانون ، کوشا ىم 

 

خوشوقتم ، با ارسال این یاداشت در کار کنفرانس شما که امسال ، بنابر شیوع وایروس کرونا ، بشکل      
یک میسازم :    کتاب منتشى میگردد ، نظراتم را با دوستان شى

 

در احوال جاری که پروگرام صلح مطرح است ، بحث در حاشیه قانون اساىس و سیادت قانون      
م از دیدگاه مسلىك و تخصیص  نموده ارجعیت کسب  و کمال مطلوب است ، تا به این موضوع مبر

 .پرداخته شود

 

م ( به قانون اساىس جمهوری اسالىم افغانستان تخصیص داده   ۲۰۰۷من در تالیقى که در دسامبر )       
  بودم ، ازین قانون به عنوان » ترکینر از پدیده های متعارض « نام برده ام . 

 

ده سال ، در حالیکه مردم ، در فردای سقوط امارت اسالىم ، بیک صدا ، جمهوری       ى مرور بر سبر
اسالىم ىم خواستند ، نشاندداد ، که پیوند پدیده های متعارض در یک ساختار دولنر ، کار ساده و 

ده اسالىم که های سیاىس در غرب شکل گرفته ، با پدیعاقالنه نىم باشد . پدیده جمهوریت که با ارزش
ند .  ى   از باور های اعتقادی اسالم حمایت میکند ، به هیچ صورت با هم نىم امبر

 

یعت ، در       ى آغاز مذاکرات صلح با طالبان در قطر دیدیم ، که ذهنیت اعتقادی در لباس فقه و شى حير
  برابر مراودات سیاىس با اشکال مواجه است . 

 

ى دولت را تابع معتقدات و احکام دین مقدس ( قانون اساىس جمهوری اسال ١٣٠ماده )   ىم که نفاذ قوانير
اسالم شناخته ، حصار های جدیدی را در برابر روند قانونمندی خلق کرده ، زمینه برخورد های مکتنر  

  و افرایط را فراهم ساخته است . 
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ى اسالم تذکر ىم( رصفا از اساسات دین م ۱۰۲م ( ، در ماده )  ۱۹۶۴در حالیکه قانون اساىس )        بير

  داد ، در فرصنر که این بحث جریان داشت ، بدون مبالغه ، صدا های افغانان قربابى شدند . 

 

وضع در کشور های همجوار افغانستان که قانون اساىس » جمهوری اسالىم « را اختیار کرده اند ، زیاد 
  تشویق کننده نبوده است : 

 

 که دستاورد ، انقالب اسالىم است ، در جهت حاکمیت » والیت در ایران اسالىم ، قانون اساىس -     
  فقیه « در محدوده یک نظام تیوکراتیک ، وابسته به تفکر شعیه عمل میکند . 

 

در پاکستان که وجودش نتیجه تصفیه تاریخى مسلمانان در نیم قاره هند است ، از بدو وهله ، تا   -     
با شعار های اسالىم ، اغلبا از طریق طالبان  غلبه داشته و خواسته اند ، نظامیان بر اقشار ملىك  حال 

خسارات جابى به مردم بر گناه افغانستان وارد کنند ، آنها ازین طریق ، میخواهند ، خاک افغانستان را 
  بخود بخود ملحق سازند . 

 

  جای تردید نیست :      

 

ى اضالع متحد  ى  که این خسارات در زمان زعامت پشير ه امریکا شدت اختیار ، و وقت آن رسیده ، تا مسؤلير
ان آنها واداشته شوند .    به جبر

 

برای تمام همسلکان عزیز که درین راستا ، بذل مساىع مینمایند ، موفقیت های مزید و برای       
م .    افغانستان عزیز ، صلح پایدار آرزو میبر

 
 
 
 

 با حرمت
 پوهاند دوکتور محمد قاسم فاضىل 
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 محترم محمد محق نویسنده و دپلومات  ورزیده افغانستان :نویسنده 

 

 -طالبان و نظام اسالمی
 از شعار ات محتوا  

 
ی سخن از ماهیت نظام رود که هیچ موضوع فکری در صد سال اخبر مسلمانان به اندازهگمان نىم      

بوده باشد. شاید این وضعیت تداوم دعوای ی مناقشه سیاىِس مطلوب و مورد نظر، محل ابهام و مایه
ى به قدرت و جا به جابى آن همواره جریان داشته است، و دیرینه  دست یافير

ی
ای باشد که بر ش چگونگ

امون آن تنیده شده است. بقیه  ی دعواها در پبر

 

عمىل یافت، ی تاریخى مسلمانان هم در بعد نظری و هم در بعد علت ابهام را شاید بتوان در تجربه     
ترین دعوا در شتاش تاری    خ اسالم بوده است، نه رغم این که دعوا بر ش قدرِت سیاىس داغزیرا عىل

، چارچوبر نهابى برای حل این بحران در نظریه پیدا شد و نه چاره ِ به زور شمشبر
ی

گ ای به جز تغلب/چبر
ِ این موضوع با ورود جوامع مسلما

ی
ی ن به عرص حارصى و آشنابى با تجربهدر عمل پیش نهاده شد. پیچیدگ

ق و غرب جهان افزونملت تر گردید، زیرا هم الگوهای سیاىس گذشته محل جدل بود های دیگر در شى
. و هم مدل  های سیاىِس عرص حارصى

 

در گذشته، نگاه فقیهان به دستگاه قدرت سیاىس با نگاه متکلمان فرق داشت، و نگاه فالسفه با نگاه      
های مختلف نظری شکل گرفت، از امامت ای هر جریان، گرایشو بسته به مبابى مذهنر و فرقهعارفان، 

ی اسالىم پیدا ها کم و بیش صبغهی اینو والیت گرفته تا خالفت و امارت و سلطنت و ملوکیت، و همه
، این ابهام فرصنر داد به احزاب و گروه به قدرت   رىسهای مختلقى که خواهان دست کرد. در عرص حارصى

ای را به نام نظام بودند تا ادعاهای گوناگوبى را در این باب مطرح کنند، و کمک کرد تا هر کدام انگاره
 ی مشکالبر بداند که جوامع مسلمان از آن در رنجند. کلید همهمطلوب سیاىس در میان آوَرد و آن را شاه

های سیاىِس دینى بوده ش دادن یک شعار ی سیاىس که در عرص حارصى مورد توجه گروهترین انگارهمهم
کىل به نام برپابى نظام اسالىم بوده و هر گروه برای آن ناىم در نظر گرفته است، شعاری که به ظاهر 

شان را بر جذاب و در عمل تیه از محتوای مشخیص است. شماری مانند حزب التحریر از آغاز ادعای
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ى کرده ی بازآفرینى نظام خالفت نهاده و آن  پایه اند. شماری دیگر مانند اخوان را باالترین هدف خود تعیير
ى گاه خالفت و گاه نظام دموکراتیک مدبى با مرجعیت اسالىم را مطرح کرده که به اند، بدون اینالمسلمير

 کرده باشند. گروه
ی

هابى مانند تناقض نهفته در این کار توجه کرده یا تالىسى برای رفع ابهام از این دو گانگ
ى احیای نظام خالفت را هدف اساىس خود معرقى کردها اند. کسابى مانند طالبان اسم لقاعده و داعش نبر

شان که، دست خالفت را انتخاب نکردند، و به جایش امارت اسالىم را برگزیدند، اما برای شخص اول
ى دادند، و  ی این گروه را به عهده دارد، لقب امبر المومنير این لقب که به معنای   کم در ادعای رسىم، رهبر

ی همان خالفت ای معادل خلیفه است، و از این رو تداىع کنندهروای تمام مومنان است، کلمهفرمان
ش را  که چرا این گروه نخواسته است رسما اسم نظام مورد عالقهاست. اما این اش را خالفت و رهبر

 و سیاىس دارد. بخلیفه نام
ی

، در عرف افغانستان برای گذاری کند احتماال دالیل فرهنگ
ی

ه لحاظ فرهنگ
ی خلیفه استفاده گاه بلندی در مقایسه با مشاغل رسىم ندارند کلمههای عادی که جایصاحبان حرفه

ها شود، مانند بّنایان، نانوایان، رانندگان و.. که مردم آنان را به نام خلیفه بّنا، خلیفه نانوا و مانند اینىم
ى هم از اصطالح خلیفه استفاده کرده، و قى زنند. ظاهرا، ا صدا ىم المثل، گر طالبان برای امبر المومنير

گفتند، این اصطالح که داعش در عراق برای رهبر خود خلیفه ابراهیم ىمگفتند خلیفه هبت هللا، چنانىم
بود. دلیل ی "اوستا" در ادبیات گفتاری برخى از مردم ایران ی عامیانهبرای مردم افغانستان معادل کلمه

ای استفاده کنند که  اند از کلمهاش اما احتماال این بوده است که به لحاظ تاکتیگ ترجیح دادهسیاىس
مندتر مسلمان در ایران و سعودی و ترکیه و جاهای دیگر را تداىع نکند، رقابت مستقیم با حاکمان قدرت

ِب آنان در دیگر  های اسالىِم همگاه که دیگر گروه تا آن ی طالبان را مانند مشى کشورهای مسلمان رهبر
ان القاعده بپذیرند، و آن ى در جهان اسالم از آِن آنان باشد. رهبر  گاه یگانه امبر المومنير

 

های بنیادینى رو به رو ی نام و عنوان بگذریم و وارد جزئیات این نظام شویم با ابهاماما اگر از مسئله     
میان طرفداران آن شده است، سوای این که نامش خالفت باشد   شویم که سبب شدرگىم عظیىم در ىم

ى دیگری. شدرگىم از بابت چند مورد اساىس در باره ی ساختار قدرت در این نظام یا امارت و یا هر چبر
ی ی روی کار آمدن حاکم، چهار( نحوهیک( جایگاه قانون، دو( جایگاه قوه مقننه، سه( نحوهاست: 

، شش( چهگانهفکیک یا عدم تفکیک قوای سهبرکناری حاکم، پنج( ت ، تقنینی و قضایی گونگی ی اجرایی
ی رسنوشت، هفت( مصئونیت حقوق اسایس شهروندان، مشارکت مردم در عرصه ی عمویم و تعیی 

 ها. هشت( نقش اپوزیسیون و اقلیت
 

زیستند اهمیت چندابى های میانه و برای مردمابى که در دوران پیشامدرن ىماگر موارد یاد شده در سده     
ها  ی آنها قابل انکار نیست، و هر نظام سیاىس بر پایهنداشت، دست کم در عرص حارصى اهمیت آن

ى اهمیت بخشى از این مسمورد سنجش قرار ىم د. اگر چه، حنر به لحاظ تاریخى نبر ایل آشکار بوده  گبر
ی شهرهای آن اکبر این موارد به صورت جدی مورد مناقشهالمثل، در یونان باستان و در دولتاست، قى 

ی سیاست قرار داشته است. یعنى ناآشنابى مسلمانان با این قضیه را اهل علم و دست اندرکاران عرصه
نبوده و جدید هستند و از بابت ناآگیه  توان بدین گونه توجیه کرد که این امور در عرص قدیم مطرح  نىم

صد سال پیش از میالد دهد که در حدود پنجهای موجود از آن زمان نشان ىمها معذورند. نوشتهاز آن
ى اهمیت قانون، نقش قانون های یونابى مورد گذاران، مشارکت مردم و مسایىل از این دست در شزمير
شود که ارسطو در هنگام اند، و گفته ىمقانون اساىس بودهشهرهای آن دارای بحث قرار داشته، و دولت
ى کتاب سیاست به   قانون اساىس مکتوب مراجعه کرده بود.   158نوشير

وع عرص جدید، اهمیت تمام موارد یاد شده چندین برابر گردیده و با توجه       اما پس از رنسانس و با شى
 

ی
 اجتماىع در به پیچیدگ

ی
های مهمبر نظری و عمىل در آن باره سامان این عرص تالش های روزافزون زندگ

یت قرار دارد. یافته و امروزه تجارب گران  در اختیار بشى
ی

 سنگ
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گاه قانون اساىس به معنای امروز برای دربارهای خالفت دهد که هیچی تاریخى ما نشان ىماما تجربه     
ت نگرفته بود، برای جا به جابى قدرت مکانیسم اموی، عباىس و عثمابى وجود نداشت، تفکیک قوا صور 

، کور کردن و به سیاه روشنى پیش ى ى رقبا و مدعیان بینى نشده بود، و به همان دلیل کشير چال انداخير
ابر و درون ترین شیوه خاندابى رایجقدرت، به شمول برادران و فرزندان، و یا انتقال قدرت به شکل مبر

، تجربهبرای این کار بوده است. در عرص  ى های سیاىِس دینى که در برخى از کشورها به ی گروه حارصى نبر
ها به سازوکار کدام از آنقدرت رسیدند مانند سودان، افغانستان، ایران، و موصل و رقه دیده شد که هیچ

ِ رضایت ی قدرت تن نداد و هر کدام که به قدرت رسید کوشید تا آخر  مندانهقابل قبوىل برای جا به جابى
د و یا به زور کنار گذاشته شود. ی خود داشته باشد تا آن آن را در قبضه  گاه که بمبر

 

ى به امر قدرت را در شمار  های این وضعیت به این بر ىمیگ از علت       گردد که دین اسالم پرداخير
رص، گذرا ای هم داشته است به صورت بسیار مختکارهای اصىل خود قرار نداده، و اگر گاىه به آن اشاره

ى به سیاست را داشته باشد باید و حاشیه ای بوده است. هر مکتب یا جریان سیاىس که قصد پرداخير
ها را از آن بزداید، ی باال به صورت روشن بیان کند و ابهامی یکایک نکات هشتگانهدیدگاهش را در باره

ى ماهیت نظامزیرا این نکات در فلسفه  اهمیت کلیدی دارد. اما اسالم  های سیاىس ی سیاىس و در تعیير
ی گفته است و نه در بارهنه در باره ى ی نکابر که در ارتباط با مهار قدرت، ی خود قدرت و پیدایش آن چبر

توان فهمید که ها. این را وقنر بهبر ىمتوزی    ع قدرت، جا به جابى قدرت، مشارکت در قدرت، و مانند این
گونه این القیات و اعتقادات ایمابى مقایسه کرد و دید که چهآن را با موضوعات مرتبط با عبادات و اخ

ها را  ها و کیفرها پرداخته و آداب و اصول آنمسایل را با دقت و تفصیل مورد توجه قرار داده، به پاداش 
ى به دستواضح ساخته است، و حنر این ون شدن از آن پای راست را بگذاریم یا که در رفير شوبى و ببر

ی جامعه و حدود ی شیوهوضوح و تفصیل نظر داده است، اما در باره پای چپ را به ی انتخاب رهبر
 پیامبر اسالم مواردی هست که از نوع کارهای هایش هیچصالحیت

ی
ى نگفته است. البته در زندگ چبر

آوری عشى و ها، جمع دىه جنگی دوم، پیمان مدینه، فرمانرود مانند بیعت عقبهسیاىس به شمار ىم
ى واىل برای برخى مناطق، اما تمام اینزکات ها در چارچوب عرف رایج محیط عرب آن زمان ، و تعیير

ی که نشان دهندهگنجد و نوآوری چشمىم ها  داری نوینى باشد در آنگذاری سیستم حکومتی پایهگبر
ن دینى و از  شموىل مانند عدالت که اساسا نیازی برو های عام و جهانشود، جز تاکید بر ارزشدیده نىم

 مسلمات عقىل است. 

 

توان گرفت این است که دین اسالم امور دنیوی محض ای که از این امر ىمشراست ترین نتیجه     
ها واگذار کرده و اجازه داده است که با آزمون و خطا به مانند قدرت و سیاست را به عقل و خرد انسان

، سیاست امری بالذات  ی انسابى آنپیش بروند و به کمک دانش و تجربه را رفع و رفو کنند. به عباربر
ى مصلحت و خبر عموىم است، که با روش های متعارف علىم و عقىل دنیوی است، و مبنای آن تامير

های غبر  ی دینى به آن سبب سوء استفاده از امور مقدس در نزاعقابل مدیریت است، و افزودن صبغه
ی داگر این نتیجه  .گرددمقدس ىم گرفت راه را برای نظریه پردازی عقالبى در باب ر دستور کار قرار ىمگبر

داد که بدون چندان محدودینر در این کرد و به مردم اجازه ىمسیاست و قدرت در میان مسلمانان باز ىم
ین نظام سیاىس ممکن را طراخ کنند.   زمینه به گفتگو پردازند و بهبر
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های جوامع اسالىم، هم در گذشته و هم در حال، با پیوند زدن خواستههای سیاىس در اما گروه     
ِ موجود در زمینهاند که  اندکسیاىس شان به امر مقدس تالش کرده ی قدرت و سیاست را اشارات دینى

ى عوض شود، و آن  گاه در کانون توجه خدا و پیامبر نبوده چه هیچبرجسته کنند تا جای حاشیه و مير
سلمانان اهمیت کانوبى پیدا کند. پیامبر اسالم در تمام دوران بعثت خویش، حنر هنگاىم است در نگاه م

وانش رهبر بال منازع جامعه بود رتق و فتق سیاىس را اهمیت  که به دالیل نفوذ کاریزماتیک در میان پبر
اث سیاىِس خاض را به جا بگذارد، و حنر قضیه ِ جانشچندابى نداد، تا از خود مبر

ِ خود را که  ی حیابر ینى
گاه ی نوپای اسالىم باشد مسکوت گذاشت و هیچ توانست چالشى بزرگ برای جامعهدر آن عرص ىم

 ی عموىم مردم تبدیل شود. نخواست که به دغدغه

 

 جمىع اما گروه      
ی

های سیاىس در جوامع اسالىم، اشارات مخترصی را که به شکل طبیىع در هر زندگ
های سیاىس خود را به پیش های سیاىس خود قرار دادند تا از آن طریق پروژهشود مبنای بحثمطرح ىم

ند. از این رو، عده ی جامعهببر اوار حکومت ای رهبر ابر دانستند و خاندان پیامبر را شى ی اسالىم را امری مبر
 از قبیل "و ای آن را انتخابر دانستند و دالیىلی امامت را پیش نهادند، و عدهبر دیگران شمردند و نظریه

ی را وابسته به آرای مردم دانستند و نظریه خالفت را به میان  ى رهبر امرهم شوری بینهم" آوردند، و تعیير
ى حق را به کش دادند که از قوت و قدرت بیشکشیدند، و عده  ای نبر

ی
گ تر برخوردار باشد و بتواند با چبر

د، و ا کرد غالب،  کرد اخبر در تاری    خ اسالم رویین روی بر دیگران اختیارات دستگاه قدرت را به دست بگبر
وعیت صدها خلیفه و سلطان و پادشاه در خالل چهارده قرن گذشته بوده است که تنها با  و مبنای مشى

دهزور و غلبه شکل گرفته بود. گره زدن سیاست به امر مقدس عالوه بر این ای برای که فرصت گسبر
پردازی عقالبى در این باره را به ی نظریهراهم آورده است، زمینهروی کار آمدن مستبدان در تاری    خ ما ف
چه یونانیان کردند گاه بسبر پیدایش نظریات فربه سیاىس مانند آنشدت محدود کرده و اجازه نداد هیچ 

 در میان ما فراهم شود. 

 

ى که تئوری        بر در عرص حارصى نبر
ی

های عمىل جوامع های همراه شده و تجربپیشینههای سیاىس با پختگ
ى از دستاوردهای چشم های سیاىِس اسالىم گبر و ارزشمندی در باب مسایل یاد شده حکایت دارد، گروهنبر

ى به تدوین نظریهکه رسیدن به قدرت سودای دایىم و اساىس های سیاىس شان است، به جای پرداخير
شد، همت خود را رصف تبلیغ به شکل علىم، که در مجامع علىم و اکادیمیک قابل بحث و بررىس با

اند، و اکنون که نزدیک پسند و شکل دادن به گفتمابى ایدئولوژیک در این باب کردهشعارهای کىل و عامه
وع این جنبش  ی اول در جا زده و متوقف هستند. گذرد هنوز در همان خانهها ىمبه یک قرن از شى

، نزدیک شدن یک گروه سیاىس مذهنر به  ى وضعینر هم از نوع طالبابى آن با قدرت، آندر چنير
دهای مملو از خشونت و تبعیض، و متگ به شیوهچهتاری    خ ، به موج گسبر ای از نگرابى های قرون وسطابى

د. آنان ىمهای فراوابى را برىم انجامد و پرسشو ترس ىم ى کنند، پرسند که قانون را چه کسابى وضع ىمانگبر
توانند گونه ىمگذاری داشته باشند چهف؟ اگر تنها مالها حق قانونهای مختلمالها یا متخصصان رشته

 پیچیده
ی

،  نیازهای زندگ ی امروزی را درک، و قوانینى را وضع کنند که واردات و صادرات، مسایل حقوقر
ى  ، روابط بير داری، و بسیاری امور دیگر را پوشش دهد؟ مالهای مورد قبول الملىل، مسایل بانکجنابى

 شان از چه صالحیت علىم و از چه مقبولیت مردىم برای این کار برخوردار های مشابهگروهطالبان و  
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ى ها چه گاه قانون در نظام مورد نظر این گروهتر این است که اساسا جایهستند؟ از آن مهم  گونه تعیير
بى از این قانون هاهابى برای اجرا و تطبیق آن وجود دارد. اگر کسابى با بخش شود و چه ضمانتىم

ی برای این کار وجود مخالفت داشته باشند و بخواهند که آن را تعدیل کنند چه راهکارهای مسالمت ى آمبر
ها چشم  هابى از این قبیل فراوان است که برای خودداری از درازی بحث از آنها و پرسشدارد؟ نگرابى 

 پوشم. ىم

 
ده، طالبان و گروهبه گونه ى در آن به  مشابههای  ی فشى شان باید پیش از رسیدن به قدرت و یا سهم گرفير

 ها پاسخ بدهند: این پرسش

 
 
 

ىع باشد، چه جایها وضع ىمچه انسانقانون به معنای آن - گاىه در کنند، حنر اگر بر اساس اجتهاد شى
 نظام آنان دارد؟ 

د و از چه صالحیتگونه شکل ىممقننه چه یقوه -  است؟ هابى برخوردار گبر

ی نظام به چه شیوه  - ی قوهآید که مسالمت ای روی کار ىمحاکم یا رهبر ى و بدون به کارگبر ی قهریه و آمبر
 خشونت باشد؟

یت جامعه به این نظر رسید که حاکم  مهم - تر از روی کار آمدن حاکم، برکناری اوست. اگر به هر دلیىل اکبر
امون او را نىم ی و گروه پبر ی برای  های مسالمتجامعه کنار بگذارد، چه شیوهخواهد و باید از رهبر ى آمبر

 بینى شده است؟این کار پیش

گردد؟ های هر یک مشخص ىمشود و حدود صالحیتآیا تفکیک قوای سه گانه به رسمیت شناخته ىم -
ی توان از دخالت یگ در دیگری، به ویژه قوههای حفظ استقالل این قوا چیست و چگونه ىمضمانت

ی کرد؟ مجریه، جل  وگبر

اگر مردم بخواهند در شنوشت عموىم خود مشارکت داشته باشند این کار را از چه طریقر ِاعمال کنند،  -
کدام، که در آن صورت باید توضیح داد ی مدبى یا هیچها، نهادهای جامعهها، انجمناحزاب، اتحادیه

ى شنوشت خود بهتوانند ارادهکه مردم چگونه ىم  ند؟  ی خود را در تعیير  کار بگبر

ها صحه گذاشته کدام حقوق اساىس است که مردم از آن برخوردار هستند و پیشاپیش بر مصئونیت آن -
د، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی حریم ىم شود تا به هیچ صوربر مورد تعرض دستگاه حاکم قرار نگبر

 خصوض، آزادی مالکیت و مشاغل و..؟

ی از تضییع حقوق اق - ، چه اقلیتها، چه اقلیتلیتبرای جلوگبر
ی

های سیاىس و های دینى و فرهنگ
ی سنجیده ىماجتماىع، و چه اقلیت شود، و کسابى که به حیث اقلیت های زبابى و نژادی، چه تداببر

ند از چه حقوق و امتیازابر برخوردار هستند که در معرض حذف سیاىس در مقام اپوزیسیون قرار ىم گبر
ند   گاه خود ناچار نشوند که به خشونت و قهر روی بیاورند. و برای دفاع از حق و جای  و شکوب قرار نگبر
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های باال پاسخ روشنى داده نشود، ماهیت نظام در ابهام خواهد ماند و مستعد  هر گاه به پرسش      
 خواهد بود و به جای آن استبداد، ستم

ی
منافع مردم شود  که سبب آرامش و حفظ  گری و افسارگسیختگ

های فکری  های داخىل و فروپاىسى اجتماىع خواهد گردید. مراجعه به شچشمهموجب شورش، جنگ
برند و بسیاری از این مسایل دهد که آنان در این زمینه از فقر تئوریک شدیدی رنج ىمها نشان ىماین گروه

 ارائه کنند.  حنر برای خودشان هم روشن نیست چه رسد که برای دیگران طرح روشنى 

 

ى  ى شماری از مالهای مورد قبول خود به ساخير اگر طالبان بخواهند با تکیه بر دانش محدود و ناچبر
که یک بار ها انسان دیگر این جامعه تحمیل کنند، چنانسیستىم سیاىس دست بزنند و آن را بر ملیون

گرفت و در بی آن گردابر دهن باز های کنوبى جامعه ما ابعاد پیچیده تری خواهد  تجربه شد، بحران
ی از درافتادن در چنان غرقابر  خواهد کرد که هم طالبان را خواهد بلعید و هم دیگران را. تنها راه جلوگبر
این است که ماهیت و سازوکار نظام سیاىس مورد نظر از حد شعارهای کىل و مبهم فراتر رفته و وارد 

یت قاطع مردم قرار  ی ابعاد و جواگفتمان عموىم شود تا همه نب آن واضح و مورد قبول همه یا اکبر
د و راىه به نزاع  های دوباره گشوده نشود.  بگبر
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 حسابی، حقوفدان سابقه  دار و فعال حقوق زنان افغانستان -حقوق محترمه صفیه   :نوشته 
 

 

 اپهی اهی قانونی و حقوقی زن ستیزی رد افغانستان
 

 
ی       ى نوىع از پدیده اجتماىع است که در ان زنان مورد تبعیض ، تنفر و خشونت  Misogyny  زن ستبر

 واقع گردیده ، و یا غبر قابل اعتماد دانسته میشوند. 
ی

 خانوادگ
ی را )دشمنى و        ى ی در پیوند با خشونت علیه زنان مطرح است .  علوم اجتماىع زن ستبر ى زن ستبر

 و نهادینه شده علیه زنان ( تعریف ىم کند. خشونت سازمان یافته 

 
ی  درساختار های بغرنج اجتماىع       ى  ، نظام و سیستم قضابى و ایدیولوژیک جامعه  -زن ستبر

ی
فرهنگ

 ریشه دارد  که این جا به اختصار به بحث گرفته شده است. 
ى عل یه زنان به خشونت علیه زنان اصطالخ تخصیص است که برای توصیف کىل اعمال خشونت امبر

 ، جنسیت، پایه اصىل این شکل از خشونت است.  Hate Crimeهمانند  .کار ىم رود 
ى بر پایه جنسیت       مجمع عموىم سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را »هر گونه عمل خشونت امبر

( ، جنش یا روابى بشود« تعریف کرده است که شامل ته دید ، که بتواند منجر به اسیب  فزیگ )بدبى
 شخیص ، میشود. 

ی
 اعمال اجبار ، یا سلب مستبدانه ازادی زن ، چه در اجتماع و چه در زندگ

بیان ىم کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی    ۱۹۹۳اعالمیه رفع خشونت علیه زنان در سال  
 از همان جنس، اعضای خانواده ، و حکومت اعمال شود. 

ت اساىس در زمینه تحقق مندرجات اعالمیه جهابى حقوق بشى در خشونت علیه زنان یگ از معضال      
 افغانستان است. 

سازمان ها و کشور های جهان با بر نامه های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه ىم  کنند. سازمان      
 نوامبر را روز جهابى رفع خشونت علیه زنان اعالم کرده است.  ۲۵ملل متحد روز 
ن بیستم ، برای بار نخست بود که شکایات در برابر تجاوز جنش در جریان تصادمات »سال های نود، قر 

ى ا لملىل مورد بحث قرار گرفته و چند مورد مشخص این جنایت  مسلحانه در یک دادگاه حقوق جزای بير
 بررىس و اعالم گردید. به عالوه بر اساس اصل های 

ی
در جریان کار ان دادگاه ، به عنوان جنایت جنگ

ى الملىل تاکید نمود که ،تجاوز جنش در جریان برخورد های مسلحانه به پ ذیرفته شده، دادگاه جزای بير
 شناخته شده که باید در باره ان تصمیم قانوبى اتخاذ نمود«. 

ی
 عنوان جنایت جنگ
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ر موارد بیشمار از این پدیده ضد انسابى در جریان جنگ در افغانستان وجود دارد که دولت بنا ب     

ادور ، نه تنها ان را نادیده انگاشته ، بل در –جهادی    –مالیک    –ماهیت بورژ وا   مافیای مواد مخدره و کمبی
ی هم سوبى نشان داده و این جنایات وحشتناک را اغماض نموده است .  ى  واقع با زن ستبر

میه ها موسسات وابسته به سازمان ملل متحد بار ها خشونت علیه زنان را در افغانستان یط اعال 
ى  نکوهش نموده و از حکومت افغانستان خواسته اند تا این جرایم را مورد پیگرد قانوبى قرار دهند و عاملير

 ان را مجازات کنند. 

نمونه های فراوان از خشونت علیه زن در افغانستان ،مخصوصا در یط سالهای اخبر به مشاهده       
 رسیده است. 

ى که د       دست باال دارند ، روز تا روز افزون متاسفانه زنان زن ستبر
ی

ر ظلم ، ستم و خشونت خانوادگ
 تر میگردد. 

ی ىم کنند و مسلم است که وضع زنان بهبر از        ى و رهبر در افغانستان مال ها سیاست دولت را تعير
 این نمیشود. 

ى از هنگام که این مردان دست و ئمس       پا شناخته اند ، در له جنس دوم بودن زن ، در مردان زن ستبر
ات  مذهب و دین    ى شده است. نقش اجتماع ، وضع اقتصادی و تاثبر تربیت و رشد فکری شان عجير

ى است.   دالیل اصىل و اساىس این طرز تفکر در  مردان زن ستبر
بیسوادی و عدم دانش اجتماىع ،فقر اقتصادی  ، موجودیت حکومت های ضد ال ییک ، زندابى        

،شعایر،رسوم و سنت های کهنه و اسارت بار از جمله  سنت های قبیلوی، فرقه بى ،  بودن در اداب
جهل و خرافات و تعصب خشک مذهنر ان چنان به وجود این افراد النه کرده است که به ان ها اجازه 

 تفکر ودگر  اندیشى را نمیدهد. 
ی محدود به یک قوم و نژاد نمیشود ، بل در تمام اقوام د      ى ر تاری    خ بشى مشاهده شده است. زن ستبر

ى از این نمونه است.  ان در فرهنگ و تاری    خ برخى اقوام عرب نبر  چنانچه زنده به گور کردن دخبر
ین ظلم ها روا   و های اجتماىع متخاصم ، به زنان  بیشبر در تمام ادوار تاری    خ  جوامع تقسیم شده به نبر

ان دینى   به لجن کشیده شده و رصفا از زنان شده است و شخصیت اجتماىع شان با دستورات رهبر
د.   استفاده های جنش و ابزاری ىم شود و با انان همانند برده های جنش بر خورد صورت ىم گبر

 یگ از مشخصات عمده  حکومت های دینى تفریق جنسیت و برتری جنس مرد است.       
ی ، دین اسالم در مورد زنان دارای طیف متنویع ضدیت با زن، در   همانند دیگر مکاتب دینی بشر

تاری    خ بوده است . زن در اسالم به عنوان متاع و جنس پایان تر از مرد دیده میشود که موارد ان را  
ی اسالیم ، برجسته و مشخص نمود.   یم توان در رجحان مرد بر زن در چهارچوب قوانی 

 مانند: 
ی حق طالق برای زن )زن یم تواند مطالبه تفریق از شوهر را - در محکمه نماید و باید دالیل نداشی 

ی در افغانستان  ی ایط موجودیت خشونت های خانوادگی و زن ستی  تفریق را به ثبوت رساند که در رسر
ی کاری را بیابد، شوهرش و یا یگ  نا ممکن است که زن تفریق مطالبه نماید ، و اگر زن روحیه چنی 

د ، و   سنگسار کردن زن هم کار سهل تر در جامعه  دیگر از مردان خانواده، رس او را گوش تا گوش مییر
ی ما است ، تنها تحریک مردم محل کافی است تا بد  در اسالم یک مرد میتواند  چهار زن   -زن ستی 

 نکایح داشته باشد. 
 
 در اسالم  شهادت دو زن معادل شهادت  یک مرد حساب میشود  -
اث نابرابر)پش دو سهم و دخی  یک سهم (  -  حق می 
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اث  -  هشت یک به خانم )زوجه( حق می 
ی حق حضانت  پش بعد از سن هفت   - ی حق حضانت دخی  بعد از سن نه سالگی  و گرفی  گرفی 

 سالگی  از مادر ، بدون در نظر داشت منافع کودک. 
 ازدواج دخی  صغی  ) نکاح دخی  نه ساله(  -

ی در مرکز ایدیولوژی و ساختار دولن  کشور های اسالیم است.ترین شیو  ی ه کشتار نصیب زن ستی 
 زن گردد، مانند کشتار فرخنده. 

 
افغانستان به مثابه جامعه مرد ساالر به نفع مرد عمل میکند و منافع مردان را بر تر از منافع زنان       

ى سیستىم این است که جامعه مرد ساالر افغانستان بر زنان ستم روا  قرار ىم دهد، و نتیجه منطقر چنير
 ىم دارند. 

 
  ه  های عام ، بسیار زشت و غبر انسابى خشونت علیه زنان در افغانستان: نمون      

 
 آتش زدن زنان -
ان -  اسید پاىسى بروی زنان و دخبر

 سنگسار زنان -

 حجاب اجباری زنان  -

 تبعیض در حق کار برای زنان -

 مزد نابرابر در برابر کار مساوی.  -

 اعدام های صحرابى زنان -

ان بدون  -  رضا و میل شانازدواج های اجباری دخبر

 ازدواج کودکان -

 دره زدن زنان -

 بریدن و قطع اعضای بدن زنان -

 تجاوز و اختطاف زنان -
ى ایشان -  قتل زنان بار دار و به تنور انداخير

 در برابر زنان -
ی

 خشونت های خانگ

 برده داری و تجارت زنان -

ی های مسلحانه -  زنان و درگبر

ان -  بد دادن دخبر

ان  - ى دخبر  زنده به گور ساخير

ان. تجاوز گر  -  وىه به زنان و دخبر
 

این ها همه نمونه های از خشونت علیه زنان است که زیر نام دین در افغانستان و برخى کشور      
د.    های اسالىم صورت میگبر

در اکبر موارد  ، متنفذین محىل، شان قوىم و افراد پر نفوذ ازافشای  خشونت علیه زنان ،در      
ی بعمل  میاورند. و از ان است که این نوع خشونت ها روز تا روزافزایش یافته و محالت شان جلوگبر

 فجایع ناىسى از ان دامنه دار ترگردیده  است. 
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ى نافذ، که به هیچ       ى نابرابر، خشونت علیه زن را تشدید ىم کند. در کنار قوانير در کشور ما قوانير
وسیط بى در ش تا ش کشورما زنجبر  وجه ضمانت های اجرابى ندارد، ضوابط و موازین عرقى قرون 

 های اسارت زن و خشونت علیه زن را حمایت ىم کند.  
 قانون حمایت خانواده وجود ندارد. 

ایط کنوبى قابلیت اجرابى ندارد.   قانون منع خشونت علیه زنان در شى
ى های پارلمان شگردان است و برای توشیح  رییس جمهور به ریاست ج مهوری قانون ازدواج در دهلبر

 ارسال نمیگردد. 
  

ی
ی و خشونت های خانواده گ ى کشور ما در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان، مقام اول را در  زن ستبر

احراز نموده است و یگانه کشوری است در دنیا ، که ظلم ،تعدی، تجاوز و جنایت بر زن را اسالىم 
 میدانند . 

ی یک بیماری اجتماىع است و باید با ان  ى د. این مبارزه وظیفه تمام حلقات زن ستبر مبارزه صورت گبر
 اجتماىع و سیاىس دگر اندیش جامعه است. 

ان ندارِد       ین توجه به وضع زنان و دخبر دولت افغانستان به دلیل ماهیت دینى و مذهنر خود کوچکبر
، حق وحل مشکالت زنان در جمله اولویت های کاری این دولت اصال نیست. تبعیض در برابر زنان 

نابرابر ،عدم توجه به صحت و تحصیل زنان و بر اعتنابى در برابر خشونت علیه زنان، روز تا روز وضع 
ى از تعدی، تجاوز وقتل  زنان را دردناک تر و وحشت بارتر ساخته است و روزی نیست که حادثه غم انگبر

ان به گوش نرسد.  مجازات زنان را مال ها و متنفذین محىل بدس ت دارند و برای زنان محاکم  زنان و دخبر
ین عکس العمل در برابر این محاکم صحرابى از   صحرابى دایر و حکم قتل صادر میکنند. دولت کوچکبر
ى را مورد پیگرد قانوبى  خود نشان نمیدهد  . تا حال حنر یک مورد وجود ندارد که دولت مجرم یا مجرمير

 ه تطبیق شده باشد. قرار داده، تشخیص ،محاکمه و محکوم کرده  و حکم محکم
سازمان های اجتماىع در برابر خشونت علیه زنان به صدور اعالمیه اکتفا ىم کنند، وزارت امور زنان 
ی از خود نشان نداده است . کمیسیون  ى عمال کدام اقدام عمىل ، موثر و کارا در مبارزه علیه زن ستبر

ی که اطالع ندارد ،حقوق ى بشى و دفاع از ان است و تنها کاری که  حقوق بشى در افغانستان از یگانه چبر
میتواند انجام دهد، ارایه ارقام ناقص  احصا یوی ساالنه در مورد تخیط از حقوق بشى است. جامعه  

 مدبى هم اصال موثریت ندارد. 
ی( در افغانستان یک راه حل نسنر دارد و ان هم ایجاد یک   ى مبارزه بر ضد خشونت علیه زن )زن ستبر

جدابى سیاست از مذهب و دین است. تا زمابى که مذهبیون در افغانستان حکومت    حکومت سکیوالر و 
 کند وضع اسفبار زنان هم چنان ادامه خواهد داشت. 

تا زن برده است،مرد  ازاد نیست و جامعه اسبر است. تنها با ازادی زن است که جامعه میتواند ازاد 
 باشد. 
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 و برجسته در سازمان ملل متحد  قدان و دپلومات و کارمند سابقه دار فرید ظریف :حقومحترم 

 

 

 ارکات دوهح ، تضاد اه میان مواضع و اولویت اهی دو رطف ذم

 

 

ى خطوط اساىس طرزالعمل کاری در مذاکرات دوحه میان نمایندگان طالبان  بن بست طوالبى روی تعیير
کابل، پس از هفته ها چانه زدن و عدم تحرک، زیر بار فشار و هیأت اعزاىم شورای عاىل مصالحهء مىل از  

این انکشاف، و ادامهء مباحثات روی دستور کاری )اجندا(، اما، عمق  بازیگران خارخر شکستانده شد. 
بزرگ و پهنای وسیع اختالفات و تضاد ها میان مواضع و اولویت های دو طرف مذاکره را برمال ساخت.  

که درصدر قطار اولویت های هیأت کابل قرار دارد، آخرین مادٔه پیشنهادی بگونٔه مثال، آتش بس،  
طالبان را تشکیل میدهد. این امر به تنهابى افشاگر این واقعیت است که طالبان هنوز هم مصمم بر 

تمام شواهد موجود   استفاده از تشدد و جنگ بحیث شیوه برتر دستیابر به قدرت و اهدافش میباشند.  
اک  عدم صداقت ط نگ از یکسو با اشبر البان را آشکار میسازد که آنها و همگرایان شان میخواهند با نبر

در مذاکرات دوحه به غربر ها افادهء حسن نیت در صلح جوبى و اصالح طلنر بدهند، وىل از جانب 
دیگر با تشدید حمالت نظاىم بر مواضع دولت و افزایش عملیات دهشت افگنى در شهر ها و قصبات 

اهداف ملىك، کماکان به برنامه جنگ ودهشت برای ترصف انحصاری حاکمیت و احیای مجدد  علیه
 امارت نامنهاد اسالىم شان ادامه دهند. 

امریکا و متحدین آن ظاهرًا به وعده های طالبان مبنى بر ابأ از تهدید به منافع آنها و عدم همکاری با   
وهای ترور و دهشت، باور کرده اند و آ ماده یک گزار »آبرومند« بسوی مناسبات جدید باطالبان سایر نبر

ى را تحت فشار قرار داده اند تا روی راه حل همه شمول، که میتواند تعریف  سند. آنها طرفير بنظر مبر
دیگری برای یک »دولت سهاىم«، هرخی زود تر به موافقه برسند. بدنبال هشدار های قبىل اش به کابل 

د میلیون دالر از مساعدتهایش برای سال آینده را کاهش داد تا توجه ارگ را درین زمینه، امریکا مبلغ ص
به جدی بودن مطالباتش جلب نماید، و برای برطرف نمودن هر نوع شگ درین مورد، کاهش تعداد 

 نفر تا اوسط ماه آینده اعالم کرد.  ۲۵۰۰عساکرش را به 
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اییط در حال تکوین اند که    هنوز امید روشنى برای گشایش مثبت بسوی حل ابعاد این انکشافات در شى

از سوی دیگر، هیچ برنامه مشخص کاری برای آغاز بحث حنر روی   داخىل مسئله بوجود نیامده است.  
ی افغانستان در  شخط ابعاد بغرنج منطقوی قضیه تاکنون مطرح نشده است.  بنابرآن، تضییق جبر

اییط که هیچگونه اطمینان در مورد آرامش و چهارچوب میکانیگ یک توافق روی تقسیم قد  رت، در شى
ى  ثبات داخىل بر پایه یک حل سیاىس همه جانبه مبتنى بر اصول حقوقر و سیاىس وجود ندارد و تضامير
قابل اعتماد در مورد عدم مداخله از جانب همسایگان و سایرین بدست نیامده است، کشور ما بار دیگر  

ى تاریخى کشانده میشود.  بشعت بسوب یک چهار راه سهمگ درین احوال شنوشت ساز، انتخاب یک  ير
م ترین رسالت  ، بمثابه ی مبر ی از سقوط کشور در یک پرتگاه مهیب قرون وسطابى مسبر درست و پیشگبر

د.  ست قرار میگبر وهای آگاه، پیشتاز و وطنبی   میهنى در برابر تمام نبر
و ها حکم م  یکند که بخاطر مقابله موثر با طالب، متحدین و حاميان یک ارزیابر دقیق از آرایش فعىل نبر

ى الملىل آن باید به یک بسيج عموىم مىل دست یازید.  داخىل ، منطقوى  تحلیل واقعبینانه ازتمام   و بير
ى بسیج مىل جز تحکیم و تقویت دولت  ، انتخاب بدیل پذیرا تر دیگری را برای چنير مرزبندیهای کنوبى

اییط که وجود فساد و فاسدان کفایت دولت را به چالش کشیانیده و د کنوبى بدست نمیدهد.  رین شى
اعتبار آنرا در افکار عامه جدًا خدشه دار ساخته است، تحکیم و تقویت دولت فقط و فقط از طریق 
تطبیق جدی قانون و ایفای موثر وظایف عنعنوی دولت ممکن است. این اصل، دولت را مکلف به 

ى آن اعتماد و اطمینان برقراری امنیت وتالش  جدی برای حل مشکالت عدیده مردم میسازد، که با تامير
افزایش پیمانه ی کارآبى وتوانمندی دولت در تطبیق قانون  مردم نسبت به دولت افزایش خواهد یافت.  

ام مردم به قدرت و اراده  ى امنیت، بگونه ی مستقیم بر باور و احبر  قاطع دولت میافزاید.  و تامير
مان با این کارزار، دولت به تقویت بیشبر توانمندی اش برای مقابله با جنگ رواننر که دشمنان همز    

ى سخت نیاز عاجل دارد. چنانکه دیده میشود،  ین  داخىل و خارخر کشور براه انداخته اند، نبر بیشبر
د. آزادی بیان بیشبر در خدمت مخالفان دولت ق رار دارد و تخریب تبلیغابر از داخل نظام صورت میگبر

مجروح مردم، شعله های خشم آنها را  نود درصد مطبوعات و رسانه ها، با سؤ استفاده از احساسات 
سد  ى بنظر مبر نند و حس انزجار و نفرت نسبت به دولت را در میان آنها خلق میکنند. چنير ى بیشبر دامن مبر

ى زمینه ر  ا مساعد یافته و بر آتش بحثهای که ارگانهای اپراتیقى دستگاه های استخبارابر بیگانگان نبر
 ، ، مذهنر ، زبابى

ی
، فرهنگ احساسابر درصفحات مجازی رسانه های اجتماىع روی مباحث هویت تاریخى

ه روغن میپاشند. آنها بدینوسیله میکوشند این درز های شوم تاریخى را به شیار های  ، قبیلوی و غبر ملینر
و و  دل کنند. عمیق و گودال های وصل ناپذیر نفرت و انزجار مب برای برونرفت ازین تنگنا، باید تمام نبر

امکانات همه ارکان و اهرم های دستگاه دولت بالتأخبر فعال ساخته شوند تا با تبارز مؤثریت بیشبر 
د وظایف شان از یک طرف اعتماد بیشبر مردم را کمابى کنند، و از جانب دیگر هجوم تبلیغابر  درپبثبر

 ندازان داخىل را خننر سازند. دشمنان خارخر و تفرقه ا
یک دولت قرار داشته باشد و به    ى اتبر شعار صلح ، بحیث واالترین آرمان مردم، باید در صدر برنامه سبر

ون دستگاه دولنر و حامیان خارخر شان، مبنى بر  تبلیغات طالبان، همگرایان فکری شان در درون و ببر
 دولت برای 

ی
سخ روشنگرانه و اصل محور داده شود. مردم حق  جدیت بخاطر صلح، باید پا بیعالقگ

ى منافع علیای آنها و کشور ٔ دارند اطمینان حاصل کنند که برنامه صلح دولت عمدتا   بر پایه ی تضمير
 شان بنا یافته است، نه فقط براساس تغیبر گرایش در سیاست خارخر و جدول زمابى کشور های دیگر؛  
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ى شوند که برنا ، کشور رابسوی ثبات و آرامش پایدار رهنمون میشود و دستاورد  مٔه صلح  مردم باید مطمي 
های مبارزات یک ونیم قرنهء شانرا در عرصه های سیاىس، اجتماىع و مدبى حفظ وتحکیم میکند؛ آنها  
ى نظام سیاىس و حقوقر شان قرارداده  باید اطمینان یابند که اراده ی خودشان در مرکز ثقل انتخاب و تعیير

ى نظام سیاىس و حقوقر شان قرار خواهد داشت.  .  ميشود  ى یک نظام  و تعیير بدبختانه، صدای مدافعير
یت مطلق را تشکیل میدهند، در البالی آواز گوشخراش انفجارات و حمالت راکنر  مردم ساالر، که اکبر

 خود  و هیاهوی عوامفریبانٔه سیاست بازان دوره گرد و خودخواه، که برای حفظ منافع شخیص و گروىه
ى الزم را ندارد.   حارصى به هر نوع معامله اند، طنير

 
کت میکنند و از  بنابران، باید فورٌا به یاری مدافعان بالفعل دلبر که در بحث جمهوریت و امارت    شى

و شتافت.   میکنند، با تمام نبر
ی

ما باید  منافع و ارادهء بالقوهء قاطبهء مردم شجیعانه دفاع و نمایندگ
 وحدت مىل و اتکا بخود را با بوجود آوردن یک جبههء وسیع مدافعان جمهوریت تحکیم  ستونهای مردىم

ون برویم به عموم مردم و   ببخشیم.  های کار و سقف های دفاتر و منازل خود ببر ى ما باید از عقب مبر
 با   شسفیدان عنعنوی آنها مراجعه کنیم.  

ی
یک  ما باید با یک برنامهء کاری مشخص به مشوره و همآهنگ

ى گونه، باید مناسبات اصوىل کاری  دازیم. بهمير ست ببی طیف وسیع احزاب و سازمانهای مستقل و وطنبی
ش داده    شان گسبر

ی
خودرا با سازمانهای ا جتماىع و نهاد های مدبى و مردىم و ساختار های محىل نمایندگ

  و در جهت تقویت بیشبر جبهٔه هواخواهان جمهوریت بکوشیم. 
ها و اعتقادات، باید ادعاهای کاذبانه طالبان، مبنى بر دفاع از اسالم و استقالل در بحث روی ارزش

 آنها به دستگاههای استخبارابر 
ی

کشور، را در روشنى کارنامه های سیاه و ضد انسابى شان و وابستگ
فکرانه بیگانگان رسوا و خننر نمود. در برابر اندیشه و تحلیل جزىم طالبابى شان باید از یک دیدگاه روشن

، علىم و منطقر برخورد نمود و بدویت و تحجر فکری آنها را برمال ساخت. باید از حاکمیت قانون،  تاریخى
وهای   وطه خواهان و شاه امان هللا، شجیعانه دفاع نمود و نقش ارتجاىع نبر اث گرانبهای مشى بحیث مبر

، برمال ساختمذهنر نمای وابسته به استعمار را در مبارزه میان روشنابى و تاریگ فت و عقبگرابى    . ، پیشى
باید به مردم وضاحت داد که سوال روی حفظ دستآورد های بیست سال اخبر خالصه نمیشود، بلکه   

وظیفه پاسداری از دستآورد های پر ارزش نسلهای ارشد مبارزین روشنفکر ما مطرح است. به مردم باید 
در افغانستان نیست، بلکه قانون اساىس در کشور ما  یاددهابى کرد که قانون اساىس ودیعه حضور غرب  

ى سابقه  ى قانون اساىس کشور است. قانون جزا نبر و ششمير صد سال سابقه دارد و قانون اساىس حارصى
ی صد ساله دارد. کد مدبى ما بیش از پنجاه سال سابقه دارد. در عرصه های حقوق زن و حضور مدبى 

فت. عالوه براین اسناد حقوقر مىل،  زن، افغانستان یگ از کشور های پیشتا ز در منطقه بشمار مبر
ى الملىل پیوسته بود که یک طیف وسیع حقوق  افغانستان به تعداد زیادی از معاهدات و اسناد حقوقر بير

 را احتوا میکند. 
ی

، سیاىس، اجتماىع، اقتصادی و فرهنگ   و آزایهای مدبى
نظیم ها همگرای شان، باید بر اقشار و الیه های  در پهلوی تالش برای روشنگری مدافعان طالبان و ت

، باید سمینار ها ، بحث و گفتمان  ى توجه کرد. برای تأثبر گزاری هرخی بیشبر مختلف دیگر جامعه نبر
همگابى و وسیع، با استفاده از همه انواع رسانه ها، سازماندىه گردد. درین بحث ها، و در برآمد های  

ی و مطبوعابر دولنر باید م ى ارگانخبر  های حراست حقوق حضور فعال و برازنده داشته باشند. سؤلير
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به   ارنوال و وزیر عدلیه همه روزه باید ملموس گردد.  څهمچنان، حضوربرازنده ی قاضى القضات و لوی  
ان   های سیاىس و قونسىل افغانستان در خارج هدایات روشن برای کار  سفبر

ی
ى نمایندگ و سایر مسؤلير

لیغابر در مطبوعات و در میان افغانهای مقیم کشور های محل ماموریت شان داده شود. در  سیاىس و تب
، در مناظره های سیاىس در رسانه های اروپا و امریکا فقط و فقط مخالفان دولت و طرفداران  حال حارصى

الب اند. دولت حضور دارند، در حالیکه نود فیصد نهاد های مدبى افغابى مقیم اروپا و امریکا مخالف ط
یت قاطع را بسیج کند و جبهه ی متحد دفاع از برقراری یک  کار سیاىس و تبلیغابر دولت باید این اکبر

ومند تر سازد.    صلح اصوىل و پایدار و تحکیم اساسات نظام مردم ساالری را مستحکم تر و نبر
رنجکشیده ی ما بسنده   دیگر نمیتوان تنها به تقبیح مکرر و برحق دشمنان داخىل و خارخر کشور و مردم

ى های اقدام هدفمندعمىل را باال زد و هرخی زودتر برای نجات کشور بازو به  کرد؛ باید بال تأخبر آستير
ستان دست به کار شد.   بازو با دیگر وطنبی
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 د محترم دوکتور طاال پامیر ، حقوقپوه  لیکنه 

 
ي حقوق شخړه او نړیوال د افغانستان   بشر

 

 
دافغانستان شخړه د نړۍ په معارص تاری    خ گې  ترټولو اوږده شخړه ده. د دې شخړې د الملونو )  عواملو(  

ې خونړۍ شخړې د 
ى حقوپه اړه ډیر کتابونه او مقاىلې لیکل شوې خو د دىعى

ې اړخ  قر
ى  د  شخړېد  یابى

  حقوقر
ې شخړې د تړاو په هکله ډیر کم څه ویل  تعریف او 

ي حقوقو شه د دىعى  شوي. نړیوالو بشى

ي حقوقو ) ې د نړیوالو بشى ى تعریف ډیر مهم دی ځکه خی
 Internatinalدافغانستان د شخړې حقوقر

Humanitarian Law  ې کوربى ى خی (  پىلى کیدل د شخړې له څرنګواىلې شه تړاو لري. شخړه کیدای ىسى
ۍ او یا نړی ى یا قوىمى تاوتریخوا ىل،  کوربى (، بغاوت، د کودتا هڅه ، مذهنر ې نظىمى واله وسله واله اړدوړ ) بر

 شخړه وي. 

ي حقوقو تر   ي او د نړیوالو بشى ۍ وسله واله شخړه نه ګڼل کبر ږ هر کوربى تاوتریخواىل، اړدوړ او کړکیچ کوربى
 . ى

( الندې نه راخ   سیوري )چبر
ي حقوق یا د جګړې قانون )  ۍ او نړیواىلې وسله واىلې شخړې     Jus in Belloنړیوال بشى ( یوازې د کوربى

ۍ او کومه شخړه نړیواله شخړه ګنل   په حاالتو گې پىلى  ې کومه شخړه کوربى ي. دلته اړینه ده پوه شو خی کبر ږ
ي.   کبر ږ

 
ۍ وسله واله شخړه   :  (  Non-International armed conflict)کوربى

ۍ ۱۹۷۷پروتوکول )    ې تکمیىلى شمبر   یىمې ه  دو د  شه په تړاو    (۱۹۴۹)  کنوانسیونونو   نیوا د    د ژ ( پر بنا، کوربى
د یوه ملک د ننه د دولت د وسله والو ځواکونو او د دولت د مخالفینو اویا نورو منظمو   وسله واله شخړه

 : ې ط خی ى خو په دې شى  ډلو تر منځ وسله واىلې شخړې ته وابى
 وسله واله شخړه دیوه ملک په د ننه خاوره گې وي؛ -۱
 وسله واله ډله منظمه ) سازمان یافته( وي؛  -۲
ې پر وسله واله ډله  وىلې ئوسله واله ډله تر یوې مس -۳ ي خی ۍ )قوماندې( الندې وي،  داىسې مشى مشى

ول ولري؛   کنبر
ول ولري؛   -۴  وسله واله ډله  ډیره موده  دملک د خاورې پر یوه برخه کنبر
ى علمیاتو توان ولري؛ -۵

ى خوځښت او پوخ 
 وسله واله ډله د پرله پشې )داومداره( پوخ 

ي حقوق  لږ تر لږه، د ژنیوا د کنوانسیونونو) ډله د جګړې په ډګر گې  نړیواوسله واله  -۶ (   ۱۹۴۹ل  بشى
ه پروتوکول ) . ۱۹۷۷اړوند دوه یمه شمبر  ( په پام گې ونیشى
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ې پروتوکول )     ۱۹۴۹د ژنیوا د کننوانسیونونو )   (  په لمړۍ ماده گې راغىلى   ۱۹۷۷( اړوند د دوه یىمې شمبر
  : ى  خی

 
ې  -۱» ه ) واحده( ډ ،  د ژنیوا د کنوانسیونو درییمه  گىمې  12کال د اگست د   1949 د  دغه پروتوکول خی

ې   ې، پرته له ديو او بشبی   يماده پراخو  ې  خی
بدلون) تعدیل(  گې یطو  اکولو په موجوده شى   د پىلى  ېماد د دىعى

ې   يکبر ږ   و پىلړ ولو هغو وسله والو شخټ، په  راوىلى  د ژنیوا د کنوانسیونونو   ،ىمې   12کال د اگست د    1949د    خی
ې  تکمیىلى  ې شمبر  ړۍد لم ې  و د قرباړ یوالو شخړ د ن پروتو کول خی (    يتر سیور  ،ه دیړ په ا نیانو د ساتنى ) چبر
ى نه را ېالند 

ې  خ  د هغوی د وسله والو  خونو )دولتونو(  په خاوره گې ړ د معظمو متعاهدو ا او کوم خی
ې   يبر ږ ښپی ځلو ترمنډمنظمو  واکونو تر منخ او یا نورو داىسې ځنو د وسله والو فا واکونو او د مخالځ تر   خی
ول ولر   په یوه برخه داىسې  ې، د ملک د خاور يو  ې) قومانده( الند  ېمسئوله کوماند  ېیو  ې  يکنبر و   خی

ى  ى او منظم   پو  پرله پشې  کوالی ىسى
 ړي. عملیات  تر شه او دغه پروتوکول پىل ) اجرا( ک خ 

ۍ نا کرارۍ او ګډوډۍ لکه بلوا )بغاوت( د تاوتریخواىلى د جال  -۲ جال پیښو او نورو  دغه پروتوکول د کوربى
ي، دتطبیق وړ نه دی « ې وسله واله شخړه نه ګڼل کبر ږ  ۱  دې ته ورته حاالتو گې خی

 
 (: International armed conflictوسله واله شخړه )   نړیواله

. د ژنیوا د   ى ې ته وابى کنوانسیونونو نړیواله وسله واله شخړه د دوو او یا څو هیوادونو تر منځ وسله واىلې نښنر
 : ې  به دوه یمه ګډه ماده گې را غىلى خی

ى ، دغه کنوانسیون د اعالن شوې جګړې   ې د سوىلې په وخت گې باید  پىلى ىسى ه خی » پر هغو مقرراتو شببر
ې د دوو یا ډیرو لوړو متعاهدو اړخونو) دولتونو(  تر منځ   په ټولو حاالتو او هره بله وسله واله شخړه خی

ي، د تطبیق وړ دی ا (  که د جګړې حالت له دوی دواړو څخه  دیوه لوري لخوا نه وي  پیښبر ږ ن )حنر
ندل شوی ى  پبر

ې د اشغال    همدا شان، دعه کنوانسیون د ى  اشغال په حاالتو گې که څه هم خی
نیمګړي اویا بشبی   بهربى

ګون) مقاومت( موجود نه وي او دشخړې یو اړخ د دغه کنوانسیون غړیتوب ونلري،   پروړاندې کوم غبر
ې.«  پىل    ۲کبر ږ

ه تکمیىلى پروتوکول )  (  د لمړۍ مادې په څلورم پراګراف ۱۹۷۷د ژنیوا د کنوانسیونونو اړوند  لمړۍ شمبر
  : ې  گې راغىلى خی

ې  ) ( شه سم، د استعماري   ۱۹۷۴» د ملګرو ملتونو سازمان د منشور او دنړیوالو حقوقو داصولو له اعالمنر
ى اشغال او نژاد پرسته 

رژیمونو پر وړاندې د ولسونو له خوا د خپل برخلیک د ټاکلو په پار ادارې، بهربى
ي«   ۳وسله واله مبارزه، نړیواله وسله واله شخړه ) جګړه( ګڼل کبر ږ

ې نړیواله جګړه ) وسله   که د نړیواىلې وسله واىلې شخړې په هکله پورتنى بحث را غونډ کړو نو و یالی شو خی
 واله شخړه( الندې ډولونه لري: 

ى یرغل د دوو  -۱
اویا ډیرو دولتونو ترمنځ مخامخ اعالن شوې او نا اعالن شوې وسله واله شخړِه؛ دبهربى

(aggressionپر وړاندې وسله وال مقاومت؛ ) 
ى اشغال ) -۲

 ( پر وړاندې که څه بشبی  اویا نیمګړي وي، وسله واله مبارزه؛  Occupationد بهربى
وړاندې د آزادۍ ا و د خپل برخلیک د ټاکلو په پار دولسونو   داستعماري ادراې او نژاد پرسته رژیمونو  پر   -۳

 وسله واله مبارزه؛
ۍ وسله واله شخړه گې دیوه یا څو بهرنیو دولتونو وسله واله مداخله هم نړیواله  ې حقودانان  په کوربى ځينى

ى   وسله واله شخړه ګنى 
ي حقوق :   د افغانستان شخړه او نړیوال بشى
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، کلنه وسله و   ۴۰د افغانستان   اله شخړه یوه ډیره پیچىلې شخړه ده ؛ خپىلې ځانګړتیاوې ، جیو پولتیگې
ې مخه نه ده.  ې لیکنى

ې  د دىعى ه علىمى څبر  نه بى ې  بشبی  ى اړخونه لري خی  جیو اقتصادي او سوق الجیشى
و ) له   ى ې په افغانستان گې د وروستیو دوو لسبر ي خی کال را په دیخوا(    ۲۰۰۱په دغه لیکنه گې يوازې هڅه کبر ږ

ى تر څو په شخړه گې ټوىلې ښکیىلې وسله وا ي حقوقو ترمنځ اړیکه و ښودل ىسى ىلې شخړې او نړیوالو بشى
ى مس

، اخالقر او حقوقر ى
ې خونړۍ او ورانونگې جګړې  ئخواوې خپلو انسابى

ولیتونو ته ځبر )متوجه( او دىعى
دي.   ته د پاي تگ کبر ږ

ې ټولو ته مالومه ده په لم ړي ش گې د نړیواىلې وسله واىلې د افغانستان شل کلنه وسله واله شخړه لکه خی
ې په    ۲۰۰۱د    شخړې په بڼه پیل شوه.  ى ځواکونو    ۷/ ۶کال د اکتوبر د میاشنر

مه نیټه ) شپه( د امریگې پوخ 
ى سازمان شه د مبارزې په پلمه پر افغانستان  د  ولسمشى جورج واکر بوش په امر له القا عده تروریسنر

ې آزادۍ  )
( تر شعار الند برید وکړ خو د برید  هدف Operation Enduring freedomباندې د تلپابر

ې د افغانستان اسالىم  یوازې د » القاعده« ټکول نه بلىكې په افغانستان گې د هغه وخت د حاکم ژریم خی
دې   ې دافغانستان په شاوخوا نبر ږ ې عمال ) ۹۰امارت نومیده، را پرځول هم وو خی (  De factoسلنه خاوره بى

ول درلود.   موثر کنبر
ى ځواک   ۱۲کال د نوامبر په   ۲۰۰۱د   مه طالب چارواکو  او دهغوی وسله والو ځواکونو د امریگې  دهوابى

ې نور ښارونو د نوامبر ترپایه د طالبانو تر واک الندې   لخوا د درنو بمباریو له کبله  کابل پریښود خو ځینى
 وو. 

ې د طال  ۷کال د دسامبر په    ۲۰۰۱د    بانو د مقاومت وروسنر سنګر وو، نیټه دکندهار ښار په نیولو شه خی
خو، طالبانو خپله ماته ونه منله. یو شمبر طالب  ختم شو  د طالبانو رژیم " د افغانستان اسالىم امارت"

ان د دیورند پر کرښه پاکستان ته وا وښتل. ډیر طالب قوماند انان اوجنګیاىلى  په کلیو او سیمو گې  مشى
ې  ى جګړې په بڼه بى  د امریگې او متحدینو ځواکونو پر وړاندې خپل مقاومت جاري خواره شول او د ګوریالبى

 وساته. 
ې  ۍ الندې له   ۵ -۲له دوه یىمې تر منځىمې ) د دسامبر د میاشنر ې د ملګرو ملتونو سازمان تر مشى ( نینر 

ې د بن د کنفرانس په نوم يادیږي.   افغانستان څخه بهر د مختلفو افغان ډلو غونډه را وغوښتل شوه خی
ى  دبن د کنفر 

ې د افغانستان لپاره د طالبانو د رژیم پر ځاي یوه لنډ مهاله افغابى انس اصىلى مخه داوه خی
. د کنفرانس ګډونوالو حامد کرزی د لنډ مهاىلې ادارې د مشى په توګه و ټاکه. د بن دکنفرانس  اداره وټایکى

ې د لڼد مهاله ادارې ش  ه د امنیت په برخه ګډونوالو د ملګرو ملتونو  د امنیت له شورا څخه و غوښتل خی
 گې مرسته وکړي. 

ۍ الندې افغانستان ۲۰کال د د سامبر په شلمه )    ۲۰۰۱د ملګرو ملتونو امنیت شورا د   ( نیټه د ناتو تر مشى
ى مرستندوی لو     International Security Assistance Forceځواک ) ته د نړیوال امنینر ( د لبر ږ

  ( ۴پریکړه وکړه. ) 

ى مرستندوی  ( ته د لنډ مهاله ادارې، دکابل ښار او شاوخوا سیمو د امنیت د  ISAFځواک ) نړیوال امنینر
ى اشغال پر وړاندې د افغانا نو د 

خوندیتوب مامویت وسپارل شو. په دې توګه، د امریگې حکومت د بهربى
ولیت په غاړه وا نخیست. په ئل(  د افغانستا ن داشغال مسحساسیت په وجه په زغرده ) په مستقیه ډو 

( وضع نشو خو په ملک گې عمال    Occupation Regimeافغانستان گې د عراق په شان د اشغال رژيم )
ې د ملګرو ملتونو دامنیت شورا په   . شه له دې خی ه   ۱۳۶۸اشغال ته ورته یو وضعیت منځ ته راىعى شمبر

ې د ایساف )   ى ځواکونو ته د ایساف له چوکاټ څخه بهر په   ISAF پریکړه گې  خی ( په هکله ده، امریکا بى
ې  په خپل ش،   افغانستان د حضور او جګړې جواز نه وو ورکړل شوی، دغه هیواد) امریکا (  او متحدینو بى
ې شمبر  ى ځواکونو شتون په بیسارې توګه پراخ کړ خی

ى او استخبارابر   په  افغانستان د خپلو ځمکنیو، هوابى
ې په څو کلونو گې  له سلو رزو )   ى ځواکونو د افغانستان د حریم )ځمکنى ۱۰۰۰۰۰بى ( تنو واوښت. امریکابى
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ول په خپل الس گې واخیست؛ له القاعده شه د مبارزې تر څنګ په ټول هیواد گې له  ى ( کنبر او هوابى
ى اړخ په توګه په سخته ا

و خونړۍ جګړه گې ښکیل طالبانو شه هم د جګړې د یو خپلواک او ټولواک بهربى
ى ځواکونه او متحدین  ( د   Operation Enduring Freedomدتروریزم ضد ایتالف ) -شول. امریکابى

ى مراعات کول. دغه  ې هم د افغانستان قوانير ى حاکمیت الندې نه وو اونه بى ى او قضابى افغانستان تر دولنر
ې تر پایه دوام وموند.   ۲۰۱۴وضعیت د   کال د دسمبر د میاشنر

ى ځواکونو شتون   ۲۰۱۰حامد کرزی حکومت د د  ې په افغانستان گې د امریکابى کال را هیشې هڅه وکړه خی
ى کړي. د 

ې په دوه یمه د امریگې او حامد کرزي د حکومت تر     ۲۰۱۲او عملیات قانوبى کال د ىمۍ د میاشنر
یکو اړیکو موافقتنامه الس لیک شوه ) ى اتبر  (  ۵منځ  د دوامداره سبر

ې موافقتناىمې  
ى لوري د دىعى ې امریکابى

:   تعهد  له مخى ې  وکړ خی
ى حاکمیت او د افغانستان قوانینو ته درناوی وکړي؛ -۱  د افغانستان استقالل، مىلى او دولنر
ى عملیات له افغان حکومت شه  هما هنګ کړي؛  -۲

 دافغانستان په خاوره گې خپل پوخ 
 پر ملىكى وګړو او ملىكى سیمو باندې له بریدنو څخه ډه ډه وکړي؛  -۳ 
 د امریگې ځواکونه په افغانستان گې سیاىسى فعالیت ونکړي؛ -۴ 
 افغانانو ته د تاوان اړولو په صورت گې خساره وګاىلى ) تاوان ورکړي( او نور...  -۵ 

یکو اړیکو موافقتنامه( د تطبیق په پار د   ى اتبر ې موافقتناىمې ) د سبر
مه نیټه    ۳۰کال د سپتامبر په    ۲۰۱۴د دىعى

ى  ف غنى ې تر د امریکا او اشى ى مواففتننامه السلیک شوه خی کال پورې  په    ۲۰۲۴ د حکومت تر منځ امنینر
ى  ف غنى . په ورته وخت گې د اشى ى پوځیانو د حضور او عملیاتو څرنګواىلى ټایکى افغانستان گې د امریکابى

 ( ۶حکومت او ڼاتو تر منځ هم د ځواکونو د وضعیت په اړه یوه هوکړه وشوه. )
ى ځواکونود پورته نومول شویو مواف   Operation Enduringقتنامو پر بنا، په افغانستان گې د امریکابى

Freedom      ( او همدا شان د ناتو ځواکونو دISAF ى . د افغانستان امنینر (  به مامویت گې هم بدلون راىعى
دول شو. د امریگې ولسمشى بارک اوبا ما د  ئمس کال    ۲۰۱۴ولیت افغان حکومت او افغان ځواکونو ته ولبر ږ

ې آزادۍ عملیاتو «    ۲۸اګست په    د 
ى ځواکونو د » تلپابر ( دپای اعالن    ( OEFمه په افغانستان گې د امریکابى

ى ځواکونه له افغانستان څخه ووتل خو  بیا هم نږدې  ه امریکابى ى   ۱۶۰۰۰وکړ او په لویه شمبر امریکا بى
مه الندې په افغانستان ( تر ناOperation Freedom’s Sentinelعملیات )   پوځیان د آزادۍ د ساتلو

ې شول. د ملګرو ملتونو د  ایساف )  
( ماموریت پای ته ورسید خو د ناتو ځواکونه  دا ځل    ISAFگې پابر

ې او مالتړ په    (Operation Resolute Support د قاطع مالتړ )
تر نامه الندې د افغان پوځ د روزبى

 مخه په افغا نستان گې خپل شتون ته دوام ور کړ. 
ى  یک تړون او امنینر ى اتبر ى حکومتونو او امریگې تر منځ په سبر ف غنى ې د کرزي او د اشى د لته د یادولو وړ ده خی

ختمولو او له افغانستان څخه  د  تړون او همدا شان له ناتو شه په هوکړه گې له طالبانو شه د جګړې د 
ې  گې د دونالد ترامپ   ۲۰۱۸په  امریگې او ناتو پوځونو د وتلو موضوع نه ده را پورته شوي او بل داخی

ى پوځیان   ې یوه لوا نور  تازه دىمى امریکابى
ۍ (  له مخى ى اتبر ى اسیا.. سبر ۍ ) د جنوبر ى اتبر ې سبر حکومت د خپىلې نوبى

ې د دسختو عملیاتو واک  له طالبانو شه د جګړې په مقصد افغ ل او د طالبانو پر وړاندې بى انستان ته و لبر ږ
 ورکړ. 

ې په افغانستان گې د امریگې  ې   -یوازبى سند خی ته خی ناتو او طا لبانو تر منځ جګړې ته د پاي ټگ ږدي او چبر
تان په افغانستان ته دسوىلې د راوستلو،  له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشبی  وتلو او دافغانس

ې  د  ه شوې هغه د دوخې موافقتنامه ده خی ې خبر کال   ۲۰۲۰کورنیو چارو گې د امریگې لخوا د نه الس وهنى
ورۍ په     (۷)  مه نیټه  د طالبانو او امریگې تر منځ السلیک شوه.  ۲۹د فبر

ې موافقتناىمې پر بنا، د امریگې حکومت  پس له  
ې د افغانستان   ۱۹د دىعى کاله جګړې په رسىمى ټوګه ومنله خی

ې شخړې اصىلى اړخونه دي ؛ د » افغانستان 
جګړه یوه نړیواله شخړه ده ؛ دطالبانو تحریک او امریکا د دىعى
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ې د حکومت په توګه په رسمیت   ې د امریگې متحده ایاالت بى ى ډله نه اسالىمى امارت « خی ، تروریسنر ى
بى ى نه پبر

د دوخې د موافقتناىمې په  دی. تحریک مقاومت  پر وړاندې  د مىلى ( Invasionیر غل )بلىكې د امریگې د 
تروریزم شه د امریگې د   له افغانستان گې  په نه هم هیڅ ځای گې د تروریزم اصطالح نه ده کارول شوي او 

 شوې.  دونهجګړې یا
ې    ف غنى مول شوې» افغانستان ته د سوىلې د راړلو موافقتنامه « نو په دغه موافقتنامه گې خی ، د اشى

ى اړخ  په توګه  دامریگې او 
ې د جګړې د یوه کوربى ى له پامه غورځول شوي او ان تر دې خی

حکومت بیخى
و گې هم  برخه نده ور کړل شوې.   طالبانو تر منځ په افغانستان گې د جګړې د ختمولو پر ش خبر

انو  مسد دوخې په                    کال دري یم کنوانسیون د   1949ئله د ژنیوا د  موافقتنامه گې د جګړې د اسبر
ى جنګیاالنو )  ( مادي شه سم حل   118)  

ې یوازې په نړیوالو شخړو گې  د قانوبى    Combatantشوې خی
ى  ي. په دغه ماده گې را غىلې خی ان     (  به برخه گې پىلې ) تطبیق( کبر ږ جګړې له ختمیدو د  باید  : د جګړې اسبر

ى شه سم خو  ى ىسى ى به الندې ډول دی:  ىمې  مادې(۱۱۸)    ېورته نومول شو پ. د  او وسپارل ىسى  انګریزي مير
“ART. 118. — Prisoners of war shall be released and repatriated without delay 

after the cessation of active hostilities ……” 
:  د دوخې په موافقتنامه   ې انو په هکله ویل شوي خی  گې د اسبر

ې  متحده ايالتونه د اعتماد جوړولو د يوه اقدام په توګه  -ج»  شه پر   اړخونو سمالىسى له ټولو ژمن دی خی
ى  ى او سياىسى بنديان په چټگۍ خوىسى

ې جنگ  . تر پنځه زره پورې د افغانستان  يوه پالن کار پيل کړي خی ى ىسى
ې د  ې متحده ايالتونه بى ، بنديان او تر  اسالىمى امارت خی ى

بى ى ې پبې ى او د طالبانو په نوم بى
بى ى دولت په توګه نه پبې

ې په شلمه )   ١٣٩٨د زرو پورې د بىلې غاړې بنديان به  ى مذاکراتو( ۲۰کال د حوت د میاشنر
ى االفغابى  د بير

ې  تر 
ى  لومړۍ ورخ  . اړوند پورې، خوىسى ى ې ټول  خواوې هىسى

ې په ورپشې دريو مياشتو گې پابر دا هدف لري خی
ى بنديان خ ولو ژمنه کوي وىسى . متحده ايالتونه د دغه هدف د بشبی  ى  ....« ىسى

ى تعقیب، حق هللا او حق العبد ، محاکىمې  او 
انو د قانوبى (  د طالب اسبر دلته )د دوخې په موافقتنامه گې

انو موضوع  له   ى نه ده راغىلې ؛ د جګړې د اسبر
ه بیخى ( خبر ې » افغان حکومت « شه نه عفوي ) بخښنى

و لیت  پخپله غاړه اخیسنر دا  ئشوې. امریگې د افغانستان د جګړې د اصىلى اړخ په توګه د غه مسده تړل 
ول الندې   ې طالب  جنګیاىلى او شکمن کسان د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي اود هغوی تر کنبر ځکه خی

ى ډګر په جیل گې ساتل کیدل.   د بګرام د هوابى
ې د ژنیوا د   ان په جګړه گې د فعاىلې    کال د   ۱۹۴۹د یاودلو وړ ده خی درې یم کنوانسیون بر بنا، د جګړې اسبر

ى جنایتونو دارتکاب په صورت 
ي مګر د جنگ  ى تعقیب او محاکىمې الندې نه نیول کبر ږ

ونډې په وجه تر قانوبى
ى خو د جګړې په ختمیدو  ان د جګړې تر پایه پورې ساتل کیدای ىسى . د نړیواىلې وسله واىلې شخړي اسبر گې

ې ل . شه باید بر ى ى ىسى طونو  خوىسى ې له هر راز شى  ه ځنډه اوبر
ې بحث او   ی دایسې نتیجه واخیستل له پورتنى

ې ) موادو( څخه کیدای یسر
د دویحې د موافقتنایمې له منځپا نگ 

ې په افغانستان گې د امریگې او طالبانو ترمنځ  جکړه د دویحې د موافقتنایمې تر السلیک پورې یوه  ی یح 
یسر

ې 
ۍ وسله واله شخړه بدله شوه نړیواله شخړه وه  او وروسته له هغی ې د حل لپاره  په کوریی ې اوس بى خی

ې پیل شوې.   خبر
ې د افغانستان جګړه  په پيل گې نړیواله وسله واله  شخړ ه وه . د   ى خی د نړیوالو حقوقو ډیری پوهان منى
( هم نړیواله شخړه  ې آیا دغه  پیل شوې نړیواله شخړه اوس ) په اوس وخت گې نطر اختالف پر دې دی خی

ۍ شخړه بدله شوې وي نو بیا له څه وخت    ګڼل ۍ شخړه بدله شوې؛ که په کوربى ى او که په کوربى کیدای ىسى
؟  ) له کوم کال( را هیشې

ونگى       ي حقوقو څبر  -Annyssa Bellal ،Gilles Giacca Stuart Caseyد ژنیوا په اکادىمۍ گې د بشى

Maslen  
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   :  په یوه ګډه  مقاله گې لیگى
 
 

ې د ا ۍ   ۲۰۱۸فغانستان شخړه په اوس وخت گې ) به » باور لرو خی یدو تاری    خ( کوربى ې د خبی کال گې د لیکنى
 :دری پړاونه په بر گې نیشى وسله واله شخړه ده خو د غه شخړه 

( د امریگې له یر غل مخگې د طالبانو د حکومت    ۶کال  داکتوبر له    ۲۰۰۱د     -لمړي پړاو    ې ې )یعنى
ې  یابى ىمې تینر 

ۍ  واسله واله شخړه وه. او شماىلى ټلواىلې تر منځ  ې  کوربى  نښته ده خی

ې نړیواله  -دوه یم پړاو ى برید دی خی
مه پر طالبانو ) د طالبانو پر رژیم( باندې دامریگې پوخ  د اکتوبر پر شبی ږ

ي.   ل کبر ږ  وسله واله شخړه شمبر

ې دا هم نړیواله وسله واله شخړه ګڼل   -درې یم پړاو  د امریگې او متحدینو لخوا د افغانستان اشغال دی خی
( پای ته ورسید، د   ې  دغه اشغال کله ) څه وخت، په کوم کال گې ي. په دې اړه خی تر منځ   حقوقپوهانو کبر ږ

 ۸(  نشته.«    consensusګډ نظر )

ې له   ۲۰۰۲د د نړیوالو جنایتونو د محکىمې څارنوال  ې را په دیخوا ) په  ۱۹کال د جون د میاشنر ىمې نینر 
ۍ الندې د انتقاىلې حکومت   ې راغوښتل او د حامد کرزي تر مشى

ې جرگ  ى لوبى
افغانستان گې دمشوربر

ۍ وسله واله شخړه بوىلى )   (۹جوړیدل( د افغانستان جګړه کوربى

ې حقوقدانان د  صویب وروسته دافغانستان جګړه کال  را په دیخوا او داساىسى قانون له ت  ۲۰۰۴ځینى
 . ى ۍ وسله واله شخړه ګنى   کوربى

ې د افغانستان جګړه   پایه پورې  نړیواله وسله واله شخړه تر  کال    ۲۰۱۴  د داىسى نظر )نظرونه(  هم شته خی
ې  د امریگې ولسمشى بارک اوبا ما په افغانستان گې د امریگې د جګړې د پای اعالن وکړ او د   وه خو کله خی

دول شو، د افغانستان جګړه په ئپای گې دجګړې مس کال په  ۲۰۱۴ ف غنى حکومت ته ولبر ږ ولیت  داشى
ۍ وسله واله شخړه بدله شوه.   کوربى

ى برید د  
ې په افغانستان گې د طالبانو پر رژیم د امریگې پوخ    جون ترد کال   ۲۰۰۲زما په اند، که چبر

ى نو  میاش  ې منى ې ډیری حقوقدانان بى بیا خو د امریگې اوطالبانو تر منځ جګړه  د ې پورې نړیواله شخړه وه خی
کال د جون په میاشت گې نه یوازې  پا ی ته ونه رسیده بلىكې سخته او پراخه هم شوه. طالبان له   ۲۰۰۲

کابل اونورو ښارونو څخه وایستل شول خو مات نه شول. دوی ) طالبانو( د افغانستان داسالىمى امارت 
ې پر وړاندې خپل مقاومت ته دوام ورکړ؛ د تر نامه الندې  دامریگې د ځواکونو  ى عملیاتو جغرافیه بى

پوخ 
ې  ۴۰پراخه او دافغانستان شا وخوا  ته سلنه خاوره بى ول الندې را وسته. ببر کال    ۲۰۰۲له  تر خپل کنبر

د امریگې حکومت او متحدینو تر سلو زرو زیات پوځیان افغانستان ته له طالبان   کال پورې  ۲۰۱۰څخه تر  
ل.  دامریگې حکومت په شه دجګړې  ې آزادۍ د عملیاتو  )    ۲۰۱۴ډګر ته ولبر ږ

کال گې په افغانستان د تلپابر
OEF  ې د مه پيل شوي وو. د امریگې حکومت په  همدغه  ۶کال د اکتوبر په   ۲۰۰۱( د پای اعالن وکړ خی

ى مس  ۲۰۱۴ ى ئولیت ) د جګړې مسئکال گې دافغانستان امنینر ى ولیت( او د افغانستان پر ځمکنى او هوابى
ول د کاغذ پر مخ افغان حکومت ته    پاره. وسحریم کنبر

ى مس  ى  ځواکونو څخه د امنینر ف غنى د ده حکومت ته  د امریکابى د په مراسمو گې و ویل: ئاشى  و لیت د لبر ږ
ې افغانستان په اساىسى توګه خپل مىلى حاکمیت تر السه کوي. پخوا به په افغانستان   » نن هغه ورځ ده خی

ى ځواک  کارول د ملګرو ملتونو د  'نن مونږ د افغانستان کال د پریکړې پر بنسټ وو خو   ۲۰۰۱گې د پوخ 
. په    د دولت او نړیوالو همکارو حکومتوو ترمنځ د برابرۍ شاهدان یو ى ې پگې وساتل ىسى ې خپىلې مىلى ګنر  خی

ې  ؛  دې قرارداد گې به زموږ د خلکو او سیىمې او نړۍ د خلکو لپاره ثبات وي. مبارک دې وي.'' هرڅوک خی
، نړیوال قراردادونه باید  ى ، باید د یوه نظام له خوا د وېزې پربنسټ دې خاورې ته ننوخ  ى افغانستان ته راخ 

ى ننوتىل. زموږ  ؛د مشخصو قوانینو پربنسټ کار وکړي ''نړیوال ځواکونه هېڅ سپېڅىلى ځای ته نه ىسى
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ي. له دې کبله له نړۍ شه دا زموږ د تحول یو مهم  کورونه او ولس به د اساىسى قانون پربنسټ ساتل کبې ږ
 ( ۱۰) ټگ دی.''

و گې څو ټگې د مکث وړ دي:     ف غنى په خبر  د اشى
ې  تر  -لمړۍ  ى ځواکونه )  کال پورې د افغانستان جګړه   ۲۰۱۴دا خی

(    ISAFیوه نړیواله شخړه وه او بهربى
( د دغه نړیواىلې وسله واىلې شخړې اصىلې اړخ وو. افغان حکومت پر دغه شخړه او دافغانستان OEFاو )

ول نه در لود؛  ې حریم  بشبی  حاکمیت او کنبر ى او هوابى  پر ځمکنى
. دملګرو ملتونو پریکړه په افغانستان گې د نړیواىلې  وسله    -دوه یم  واىلې شخړې په کرکبر گې بدلون نه راوىلى

ې  نړیوال ځواکونه ) د ملګرو ملتونو جګړه ایز مامویت( له یوه منظم، دوامداره او سخت وسله  که چبر
ي. نړیوال  ل کبر ږ ى نو داىسې یو وضعیت هم نړیواله شخړه شمبر وال  محىلى ) مىلى ( مقاومت شه مخامخ ىسى

وعیت  ي حقوق د جګړې له دالیلو، مشى ې څوک مالمت او څوک سالمت بشى او قانونیت شه او یاد اخی
ې حقوقو اصىلى هدف د جګړې د مصیبتونو، دردونو او ورانیو کمول. د ملىكى   دي ، کار نلري. د نړیوالو بشى

ى چلن دي؛
انو.....( شه انسابى  وګړو خوندې ساتل او دجګړې د قربانبانو ) زخمیانو، اسبر

د غوڅ مالتړ    نهواکو ځ( ماموریت ختم شو خو د ناتو  ISAFځواکونو )    کال گې د نړیوالو   ۲۰۱۴په    -درې یم
    (Operation Resolute Support  تر نامه  ) ې افغانستان گې پا په الندي

له امریگې شه په  شول.  بر
ى بڼه ورکړل شوه خو په دغه تړون گې د 

ى ځواکونو شتون ته څه نا څه قانوبى ى تړون گې د امریکابى امنینر
ى  ځواکونو د وتلو او له طالبانو شه په جګړه گې د دغه ځواکونو د نه ګډون په اړه هیڅ نه دي را  امریکابى

ې وویل شول شاوخوا  .غىلى  ى عسکر داځل د آزادۍ ساتونکو عملیاتو  ۱۶۰۰۰لکه مخگې خی امریکابى
(Operation Freedom’s Sentinel تر نوم الندې  له طالبانو شه په مخامخ جګړه بخت وِو تر )  څو

ې د امریگې حکومت او طالبانو د  ورۍ په     ۲۰۲۰خی مه( د دوخې د موافقتناىمې په السلیک  ۲۹کال د فبر
 شه  دامریگې او طالبانو تر منځ جګړې ته د پا ی ټگ کیښود.  

ړې د دوو اصىل اړخونو ) د طالبانو اسالىم امارت او طالبانو دغه موافقتنامه د افغا نستان د شخ امریگې 
ى حکومت په دغه  موافقتنامه گې د او  ف غنى دامریگې متحده ایالتونه( په توګه السلیک کړې. د اشى

وع  او یا برحال حکومت په توګه نه دی یاد شوی، د طالبانو او امریگې تر منځ د جګړې   افغانستان د مشى
ى کول، د ملل متح د له تور لیست پای او له افغانستان څخه دبهرنیو ځواکونو ایستل ، د بندیانو خوىسى

ى د حکومت په هوکړه )تا ف غنى (  پورې نه دي تړل شوي.  ئید څخه د طالب چارواکو نوم ایستل د اشى
  په هرحال،

ۍ شخړه (  یو پیچىل او اوږد بحث دې؛ له  دافغانستان    د شخړې د څرنګواىلى بحث ) نړیواله او که کوربى
ۍ وسله واىلې  ي حقوق پخپله  د کوربى ى بله اړخه نړیوال بشى شخړې په اړه ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وابى

ې د افغا نستان  ى خی ى بنسټونه منى
ې د نړیوالو حقوقو ډیری  کار پو هان او نړیوال حقوقر خو، نن مهمه داده خی

ي حقوقو  ۍ شخړه وي او یا نړیواله شخړه، د نړیوالو بشى  International)شخړه که کوربى

Humanitarian Law)     ى
کال د    ۱۹۴۹. پر دغه شخړه لږ تر لږه، د ژنیوا د تر سیوري الندې را خ 

کال د کنوانسینونو اړوند دوه یم تکمیىلى پروتوکول،   ۱۹۴۹(  ګډه ماده، د ژنیوا د  ۳کنوانسینونو درې یمه )
ي تعامىلى حقوق، د بشى نړیوال حقوق ) کال د    ۱۹۵۴( ، د  International Human rightsڼړیوال بشى

ې    ى ارزښتونو د ساتنى
 Rome”کنوانیسون او همدا شان د نړیوالو جنایتونو د محکىمې اساسنامهفرهنگ 

Statute of the International Criminal Court”  (۱۱ د تطبیق وړدي؛ دافغانستان په شخړه )
ى   ى ځواکونه او دطالبانو   –گې ټول ښکیل ځواکونه ) امریکابى ناتو ځواکونه او متحدین، د افغانستان حکومنر

ي حقوقد تحریک ځواکو  ې  نه ( باید نړیوال بشى
ې مخگې په ګوته شول، مراعات کړي اوکه نه نو دشغړوبى خی

  په صورت گې به ځواب ویونگى وي
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ي حقوق او په ځانګړې تو ګه د ژنیوا د  ې   ۱۹۴۹نړیوال بشى کال کنوانسیونونو اړوند دوه یم پروتوکول خی
ه شخړه گې له ښکیلو اړخونو څخه غواړې په کورنیو وسله والو شخړو گې د تطبیق وړ دی، په وسله وال

ې لږ تر لږه ) حد اقل( الندې تگى په پام گ ونیشى :   خی
ې له جګړي نه الس په ش شوي  - ې نیغ په نیغه په جګړه گې ګډون نه لري او یا داخی ټول هغه کسان خی

ې شخصیت، ې محدوده شوي وي اوکه نه )نیول شوي او بندي شوي( ، حق لري خی  وي، که آزادي بى
. هغوی باید په هر ډول حاالتو گې او له هر ډول نا روا توپبر  ى ې درناوی وىسى ى مناسکو ته بى عقیدې او مذهنر

ې   )تبعیض( ي سلوک نه برخمن وي. د پورتنیو کسانو پر وړاند داىسې امر ورکول خی هیڅوک  "  پرته د بشى
ې جنایت ګڼل کږي. " ژوندی مه پریږدئ

ه ذکر شویو کسانو پر د پورت شان، همدا، جواز نلري او جنگ 
 ي: جواز نه لر  په هر ځای گې دالندې کړنو تر شه کول  حاالتو او هر ډول په وړاندې

ی، په ځانګړی ټوګه عمدی وژنه ) قتل( او زور زیابر لکه وهل   - ى سالمتیا تبر
په ژوند، جسىمى او روابى

ا ورکول؛  ټکول) شکنجه( ، دبدن د غړو پري کول او هر راز جسىمى شى
ا؛  ډله -   برمته کول) ګروګان نیول( ؛  -ایزه شى
 ترور؛  -
ى حرمت ته سپکاوی )هتک(؛  -

 انسابى
 په غالىمۍ نیول او د غالمانو سوداګري؛   -
 لوټماري؛ -
 په په پورتنیو کړنو ډارول )تهدید( .  - 

ي حقوق یا دجګړې قانون د جګړې په حالتوگې ما شومانو او تنکیو ځوانانو ته په  نړیوال ځانګړې بشى
  پاملرنه ټینګار کوي: 

؛ -  ى ى روزنه ورکړل ىسى
ى او اخالقر  ما شومانو ته باید د هغوی د والدینو په خوښه تعلیم ،دینى

؛  -  ى ته شه یو ځای ىسى ۍ هر څومره ژر ببر ې د جګړې په وجه ویشل شوې کوربى ى خی  هڅه وىسى
ې له  - ې عمر بى . هغوی په  کالو کم وي، په جګړه گې د ګډون لپاره  ۱۵هغه ما شو مان خی ى استخدام نشى

ې حق نه لري؛   ې اخیستنى
 جګړه گې د برخى

ې له  - ې عمر بى ې وي، د نیول کیدو په صورت   ۱۵هغه ما شومان خی ى برخه اخیسنر کالو کم او په جګړه گې بى
ى او دوالدینو په خوښه ې او مواظبت الندې ونیول ىسى

ى ټوګه د جګړې    گې باید تر ځانګړې پاملربى په موقنر
؛ لر   له سیىمې نه ى دول ىسى  ې خوندي ځای ته ولبر ږ

ي حقوق د جګړې په ټړاو د نیول شویو کسانو او بندیانو په هکله هم اړین تر تیبات په پام گ   نړیوال بشى
 نیوىلى دي:  

ې د وسله واىلې شخړې ټولو هغو  - ، باید د يد ياو یا بندیان شو  يشه په تړاو نیول شو   کسانو ته خی
؛  یکى توگى و خورااڅښاک  وګړو په څبر   نورو ملىكى  ى  برابر ىسى

ى او معنوي آزادۍ څځه برخمن وي؛ -   له مذهنر
ۍ غړي )   -  ې ښځه اونر دیوي کوربى ى مګر داخی ښځینه او نارینه بندیان باید په جال جال خونو گې وساتل ىسى

ه اوښځه( وي؛   مبر 
 له خپلو کورنیو شه د خط اوکارت له الرې اړیکه ولري؛  -
ې ځای )بندي خانه( بابد د جګړې له سیىمې څخه لرې په خوندي ځای گې وي؛ -  دبندیانو دسا تنى
. د   غو چا شهله ه  -  ى ى سلوک وىسى

ې د جګړې په تړاو نیول شوي اویا بندي شوي وي، انسابى دې خی
 . ى ى سالمتیا ته خطر پیښ نه ىسى

 هغوی جسىمى او روابى
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ي  ي، دیوې   نړیوال بشى ى تعقیب الندې نیول کبر ږ ې د جګړې په تړاو تر قضا بى حقوق د ټولو هغو کسا نو خی
ې او عادالنه محاکىمې غوښتنه کو   

ې پرې ، ربى  ي: بر
؛   -  ى ا نه ور نه کړل ىسى ې پرې محکىمې له حکم پرته باید هیچاته شى  خپلشې محکىمې جواز نه لري. د یوې بر
ې  -  ، بر ى ې د محکىمې د قطىعى حکم پر بنا ګرم ونه بلل ىسى بري الزمه اصىلى حالت دی. تورن کس تر هغه خی

ي؛  د جګړې د پای ته رسید په صورت ) جګړه ایز جنایت( پرته ، دي له ځانګړو حاالتو  گى  ګناه ګڼل کبر ږ
.    ټول ى ې نیول شوي او محکوم شوي وي و بخښل ىسى  هغه کسان خی

ي حقوق په جګړه گې د نا روغا نو، ټپیانو او ډوب شویو کسانو شه د ښه سلوک غوښتنه کوي  نړیوال بشى
 : 
ې وي او که نه، باید له هر ډول توپبر ) تب - ې برخه اخیسنر عیض( پرته له ټول نا روغان که په جګړه گې بى

 صخى خدمتونو څخه برخمن وي؛  
ې  - ى  په پای گې تر کومه خی شو د هرې نښنر

وي، د جګړې ټپیان، ناروغان اوډوب شوي کسان ولټول  بى
  . ى ( . له هغوی شه دې له بد سلوک او د هغوی له لوټولو) چپاول( څخه ډه ډه وىسى ى ى ) وموندل ىسى ىسى

) و  ى ( ، دجسدونو  له همدا شان د مړوکسانو جسدونه دې و لټول ىسى ى لوټولو څځه مخنیوی  موندل ىسى
 . ى   او په درناوی خاوروته وسپارل ىسى

ي  ې د ملىكى وګړو ژوند     گې له ښکیلو غاړو څخه   وسله واله شخړه حقوق په نړیوال بشى په کلکه غواړي خی
 ته ګواښ پیښ نکړي :  

ى څخه خوندي دي؛  -
ه توګه، له هر راز برید او زور زیابر ى  ملىكى وګړي په فردي او ټولبر

ى نه ډه ډه  د ملىكى وګړو په منځ گې د ې د ترور او ویری )ډار(  -
؛اچوبى ى د ملىكى وګړو په منځ گې د  وىسى

 ي؛جواز نلر  قحیطۍ او لوږې راوستلو څخه د جګړې د وسیىلې په توګه کار اخسیتل

ې او ژویو ) حیواناتو( په محصوالتو شچینو او توکو دژوند د لمړنیو اړتیاوو په - 
او دڅښلو د   لکه د کربى

 ر تاسیساتو برید ونه جواز نه لري؛ اوبو پر تاسیساتو  او همدا شان د اوبو پر بندونو ، د انرژۍ ب
، د عبادت ځایونه -  ې

ى خوبى
ى ارزښتونه باید له هر ډول برید څخه خوندي وي.    فرهنگ 

 او تاریخى
ي  :   حقوقو ) دجګړې قانون( د نړیوالو بشى  څخه د ش غړونو حقوق پایىلې
ي" ا  ى " په جنګ گې حلوا نه ویشل کبر ږ ې " په جنګ گې زمونږ په عام ولس گې یو متل دی خی وابى و یا داخی

" ى
ي ټوىلې په   عامیانه د جګړې یو دا  وچ او النده دواړه سوخ  پوهاوی دی. د جګړې دود او دستور د بشى

ې لري. ډیری حقوق پو هان د جګړې دود او دستور د ننینو )معارص (  نړیوالو  تاری    خ گې ډیرې ژورې ریشىر
ي. نن د جګړې قانون ي قانون( په لیکل شوې بڼه د نړیوالو  حقوقو له لمړنیو ش چینو څخه شمبر )بشى

 حقوقو غوره برخه ګرځیدىلې ده.  
ي حقوقو ) د جګړې قانون( څخه  جګړې له قانون ماتول، په قصدي او پر له پشې ټوګه د  د نړیوالو بشى

ى 
ې جګړه ایز -پټه او څرګنده ش غړونه، حقوقر

ى پایىلې لري. داىسې ش غړوبى ( جنایت ګڼل  جزابى ى
) جنگ 

ي.  . دا شان  کبر ږ ى
ى تعقیب وړ ګرخ  ى جنایتونو په ارتکاب تورن کسان په مىلى او نړیواله کچه د قضابى

د جنگ 
ۍ پورې تر  ى تعقیب، په وخت ) زمان( پوری محدود نه دی. تورن کس به د خپل ژوند تر وروسنر قضابى

 . ى ى اوعدالت پرې تطبیق ىسى ې محکىمې ته را کش کړل ىسى  تعقیب الندی وي مګر داخی
ې هم   څو کاله وړاندې ې د ها لنډ تابعیت بى ى چاروایک خی

د هالند دولت یو پخوابى افغان لوړ پوړی پوخ 
ى تعقیب الندی نیوىل وو.   درلود، د جګړه ایزه جنایتونو د ارتګاب په تور تور لګول  په نموړي تر قضابى

ې په ) شوي  نیول  گې د جګړې پر محال او دده په امر په جګړه گې د دوښمن  ( کال 1979   شوی وو خی
رزداد په  مجا هدینو یو نامتو ټوپکساالر   ( کال گې د افغان 2005جنګیاىلى او ملىكى خلک وژل شوی . په )

ا ورکړل شوه.   په تور محاکمه او د انګلیستان گې د جګړه ایزه جنایتونو د ارتکاب   بند شى
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ى ټو پکساالران د   
ى او پخوابى ، اوسنى جګړه ایزه جنا یتونو په تور   د افغانستان په لسګونو لوړ پوړي چاروایکى

ې د عدالت منګوىلې په یوه ورځ هرو  ې الندې دي. شک نشته خی
ې او عدىلى بنسټونو تر څاربى دنړیواىلې ټولنى

 . ې  غو د يلور  له  حکومتد افغان   مرو د دوی ګریوان ته هم رىسى ې  ىلې قانون نړیوا کسانو ته د بخښنى ټو لنى
 دی.  د منلو او اعتبار وړ نه تهقربانیانو  او دجګړې

د ملګرو ملتونو لخوا په جګړه ایزه جنایتونو گې  په نړیواله کچه او تر دوه یىمې نړیواىلې جګړې وروسته
ا ور کولو په مخه ځانګړې ) ګ تریبونال) ad hocښکیلو کسانو ته د شى -1945( محکىمې لکه د نیورنبر

(، دیو ګو سالویا د پیښو په  1994  ، د رواندا لپاره تریبونال )(1946-1948)(، د توکیوتریبونال1946
ا ورکړل شویده. په 1993اړوند تریبونال ) نړیوالو  د کال گې  2002 ( جوړ شوي او جنایت کارانو ته اړینه شى

ې د جګړه ایزه جنا یتونو   ( International criminal Curt   جنایتونو دایىمى محکمه ) جوړه شوه خی
ې له ځانګړو  څارل ، تعقیب او  واکونو او صالحیتونو څخه دي. محاکمه بى

کال د کنوانسینونو، د ژنیوا په کنونسینونو پورې اړوند لمړۍ او دوه   ۱۹۴۹دافغانستان دولت د ژنیوا د 
ه تکمیىلې پروتوکولونو )  کال گې د   ۲۰۰۳( غړی دی. همداشان، د افغانستان دولت  په  ۱۹۷۷یمه شمبر

. نړیوالو جنایتونو د محکىمې ستا توت ) اساسنام    ۱۵ه ( منىلې
ې د افغانستان  په  وسله واله شخړه گې   ۲۰۲۰د نړیوالو جنایتونو محکىمې د  کال په پیل گې پریکړه کړې خی

ى او بشى ضد جنایتونو 
ى ځواکونو او طالب ځواکونو د ممکنه جنگ  دې د بهرنیو ځواکونو، افغان حکومنر

 . ى نه وىسى   په هکله  څبر 
ې پای  د لیکنى

 

ۍ لیکنه گې د    الندې شچینو څخه ګټه اخیستل شوې:  په پورتنى

 دژنیوا د کنوانسینونو اړوند د دوه یم پروتو کول لمړۍ ماده –( ۱)

“1. This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing 

conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not 

covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 

August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed 

Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting 

Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized 

armed groups which, under responsible command, exercise such control over a 

part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted 

military operations and to implement this Protocol. 

2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and 

tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a 

similar nature, as not being armed conflict “  

 

 

 )۲(- د ژنیوا د ۱۹۴۹  کال د کنوانسیونو دوه یمه ګډه ماده
ARTICLE 2  
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“In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the 

present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other 

armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting 

Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. 

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the 

territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no 

armed resistance. 

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present 

Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in 

their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in 

relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions 

thereof.” 

 

ه تکمیىلې پروتوکول )   ۱۹۴۹(  د ژنیوا د ۳) (  د لمړۍ مادې ۱۹۷۷کنوانسیونونو اړوند  لمړی شمبر
 څلورم پراګراف

the preceding paragraph include armed “4. The situations referred to in 
licts in which peoples are fighting against colonial domination and alien conf

-occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self

s and the etermination, as enshrined in the Charter of the United Nationd

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 

operation among States in accordance with the Charter of the United -and Co

Nation “  Nation  
  ۲۰۰۱امنیت شورا د د نړیوالو ځواکونو ) ایساف( د جوړیدو او ماموریت په اړه د ملګرو ملتونو د  ( ۴)

ه پریکړه ۱۳۶۸کال   شمبر

https://undocs.org/S/RES/1386(2001 

یکو اړیکو موافقتنامه -( ۵) ى اتبر  د امریگې او حامد حامد کرزی د حکومت تر منځ  د دوامداره سبر

-https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.

afghanistanspasignedtext.pdf 

 
ف غنى د حکومت تر منځ د  -۶  (  (SOFAځواکونو دو ضعیت په اړه موافقتنامه    د ناتو او اشى

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/20141216_14

0913-SOFA-en.pdf 

 

 ( د امریگې او طالبانو تر منځ د دوخې موافقتنامه ) افغانستان ته د سوىلې راړلو موافقتنامه ( ۷)
 -For-content/uploads/2020/02/Agreement-https://www.state.gov/wp

02.29.20.pdf-Afghanistan-to-Peace-Bringing 

 

 (۸                                )Annyssa Bellal, Gilles Giacca, Stuart Casey-Maslen                               
International law and armed non-state actors in Afghanistan” “   

https://undocs.org/S/RES/1386(2001
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
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https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27089.pdf 
 

ې رپوټ ( د نړیوالو جنایتونو ۹)
ۍ ارزوبى  دمحکىمې د څارنوال د لمړبى

-PE-rep-otp-rep/2017-PE-cpi.int/itemsDocuments/2017-https://www.icc

Afghanistan_ENG.pdf 
 
 
ى مس۱۰) و یوه برخهولیت د ئ(  د امنینر ف غنى د خبر د په مراسمو گې د اشى  لبر ږ

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140930_k05_bsa_singed_

between_nato_usa 
 نو د محکىمې ستاتوت ) اساسنامه(( د نړیوالو جنایتو ۱۱)

http://law.acku.edu.af/fa/download/file/fa/45411/80296 
ف غنى د حکومت تر منځ امنینر تړون  --۱۲  دامریگې او د اشى

-http://staging.afghanembassy.us/contents/2016/04/documents/Bilateral

Agreement.pdf-Security 

  داکبر ط. پامبر : افغانستان او نړیوالو جنایتونو محکمه -۱۳

afg.jimdofree.com-https://afghanistan 

 

  جګړه او دجګړې قانون -داکبر طال پامبر  -۱۴

afg.jimdofree.com-https://afghanistan 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27089.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-Afghanistan_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-Afghanistan_ENG.pdf
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140930_k05_bsa_singed_between_nato_usa
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/09/140930_k05_bsa_singed_between_nato_usa
http://law.acku.edu.af/fa/download/file/fa/45411/80296
http://staging.afghanembassy.us/contents/2016/04/documents/Bilateral-Security-Agreement.pdf۱۳
http://staging.afghanembassy.us/contents/2016/04/documents/Bilateral-Security-Agreement.pdf۱۳
https://afghanistan-afg.jimdofree.com/
https://afghanistan-afg.jimdofree.com/
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 دوکتور نوراحمد خالدی

 
 
 

لبی و   دمورکاسی رد تقابل اب ارتجاع و دیکتاتوری رد افغانستانروند تجدد ط
 2020نوامبر  25

 

 پیشگفتار
 

نهضت مدرنیته یا تمدن غربر در حقیقت با انتقال از یک جامعٔه زراعنر دهابر به یک جامعٔه صنعنر 
 مردمان شهری و جدابى دین از دولت واقع شده است. این انتقال سبب بهبود قابل مالحظٔه سطح  

ی
زندگ

کشورهای غربر و غنى شدن دولتهای آنها شده و این کشورها را قادر ساخت با استفاده از تکنولوژی به 
قدرت نظاىم خود پرداخته مستعمرات وسیىع را در جهان بدست آورند که سبب افزایش بیشبر ثروت و 

ش دموکر  ، نظام قدرت آنها گردید. زمینه های این افزایش ثروت و قدرت را گسبر اىس، انقالب صنعنر
ى مدبى در جامعه تشکیل میداد که از اواخر قرن  اقتصاد شمایداری، جدابى دین از دولت وحاکمیٔت قوانير

 هفدهم در جهان غرب آغاز شده بود. 
قر در نیمه  متاسفانه نهضت تجدد طلنر نه تنها در افغانستان امروزی بلکه در بسیاری از کشورهای شى

یکم با همان عوامىل مواجه است که در افغانستان صد سال قبل نهضت امابى با آن اول قرن بیست و 
م در پاکستان به شکها ىم  2020مواجه گردید. وقنر صدها هزار نفر با خشم و نفرت بر پایان در سال 

با ریزند و درمقابل آنچه که اهانت به مقدسات دینى شان میخوانند که هزاران کیلومبر دورتر در فرانسه 
ى یک جامعه هنوز با تمدن و  اض میکنند خود بیانگر آن است که چنير نشى یک کارتون واقع شده اعبر
نهضت بسیار فاصله دارد. موجودیت و ایجاد دولتهای قرون وسطابى آخندی در ایران، طالبان در 

در  افغانستان و داعش در قسمتهابى از سوریه و عراق در قرن بیست و یکم نشان میدهد که زمان
 افغانستان و کشورهابى مانند آن منجمد شده است؟ 
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در افغانستان مشکالت امروزی در مقابل نهضت تجدد طلنر پیچیده تر از مشکالبر است که نهضت 
امابى با آن مواجه بود. هستند گروهها و عنارصی که مشکل قومیگری و زبابى را به عوامل افراطیت 

یت قاطع مردم افغانستان اعم از هر قوم محبوبیت روز افزون مذهنر افزوده اند. در حالیکه برای  اکبر
 قوىم 

ی
، تجدد خواىه و ترقر پسندی او میباشد نه وابستگ امبر امان اله خان ناىسى از استقالل طلنر

یت قاطع مردم  موصوف، که حنر قادر به تکلم بزبان پشتو نبود، به همان اندازه تنفر از طالبان برای اکبر
 آنها به افغانستان ا

ی
عم از هر قوم، ناىسى از خصلت ارتجاىع ضد تجدد و ضد ترقر آنها است تا وابستگ

عنوان عنارص سننر قوم پشتون. همانطوریکه امروز تعداد معدودی از شورش ارتجاىع "سقاوی" بخاطر 
ان آن به قوم تاجیک حمایت میکنند، هستند تعداد افرادی  حبیب هللا کلکابى و سایر رهبر

ی
که از وابستگ

 طالبان بخاطر پشتون بودن آنها حمایت میکنند. 
دولنر را تجربه کردند. این نظامها شامل -در صد سال گذشته مردم افغانستان نظامهای متعدد سیاىس

، نظام سوسیال دیکتاتوری خلق   وطه دموکراىس، جمهوری مطلقه داوودخابى شاىه مطلقه، شاىه مشى
مسعود، نظام افراطیت مذهنر امارت اسالىم طالبان و جمهوری -و پرچم، جمهوری انارىسى اسالىم ربابى 

افيت سياىس ابر تنظیمهای جهادی از شاخصه های آن  -اسالىم پسا طالبان که در حقیقت عنرصاشى مبر
 میباشد.  

در این نوشته سبر تحول صد سالٔه نهضت تجدد طلنر )یا مدرنیته( و موانع آن در افغانستان منجمله 
 روزمره مردم، داخل شدن زن در حیات اجتماىع وتساوی حقوقر زن و استفاده از تکن

ی
ولوژی در زندگ

ی بیشبر مردم در دولت، رعایت  مرد، اشاعٔه دموکراىس و حقوق شهروندی، عدالت اجتماىع، سهمگبر
ى مدبى در جامعه؛ از  حقوق بشى و آزادیهای فردی، جدابى دین از دولت، رسیدن به عرصحاکمیٔت قوانير

مبر امان هللا خان به اینطرف به بررىس گرفته شده و کارنامه دولتهای افغانستان در این زمینه در زمان ا
 صد سال گذشته، از اصالحات امبر امان هللا خان به بعد، ارزیابر شده است. 

 آوردهای آن  تهضت تجدد طلنر و دسن
فتهای علىم  ، ترقیخواىه یا "مدرنیته" همزمان با پیشى و تخنیگ در سه قرن گذشته در  روند تجدد طلنر

تمام جهان شعت واهمیت بیشبر یافته است. وقنر شاه امان هللا خان بعد از حصول استقالل در سال 
م خواست نهضت تجدد طلنر را در کشور توسعه دهد افغانستان دو قرن از این جنبش بدور 1919

فته ک ه عمومآ کشورهای غربر بشمول مانده بود. دست آوردهای نهضت مدرنیته در کشورهای پیشى
 امریکا بودند عبارت بود از: 

، امتعه، ترانسپورت، تولید و مرصف  • استفاده وسیع از تکنولوژی در تولید محصوالت، تولیداد زراعنر
 انرژی، اتصاالت؛

 روزمره مردم؛ •
ی

 استفاده وسیع از تکنولوژی در زندگ
، مبارزه علیه تبعیض نژادی؛ •

ی
 الغای بردگ

 در جامعه وتساوی حقوقر زن و مرد؛ داخل شدن زن •
 اشاعٔه دموکراىس، حقوق شهروندی و ختم نظامهای مطلقه؛ •

ی بیشبر مردم در دولت؛   •  سهمگبر

ى دولت ها و سازمانها به رعایت ازحقوق بشى و آزادیهای فردی؛  •  مکلف ساخير

 تهیٔه وسیع خدمات اجتماىع و خدمات صخ از طرف دولت؛ و باالخره •
ى مدبى در جامعه.  •  جدابى دین از دولت و رسیدن به عرصحاکمیٔت قوانير

ش دموکراىس، انقالب صنعنر و نظام اقتصاد شمایداری  نتایج نهضت مدرنیته یا تمدن غربر که با گسبر
 مردمان کشورهای غربر و غنى شدن دولتهای آنها 

ی
همراه بود سبب بهبود قابل مالحظٔه سطح زندگ
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را قادر ساخت با استفاده از تکنولوژی به قدرت نظاىم خود پرداخته مستعمرات شده و این کشورها 
 وسیىع را در جهان بدست آورند که بذات خود سبب افزایش بیشبر ثروت و قدرت آنها گردید. 

قر یگانه کشوری که اهمیت تجدد طلنر یا مدرنیته را درک کرد و کوشش کرد با  از جمله کشورهای شى
فته صنعنر غربر همگام شود کشور جاپان بود.   استفاده از آن با   کشورهای پیشى

ى ریشه و پایه دارد و نباید  تجدد خواىه منحرص به تمدن غرب نیست ودر فرهنگ اصیل جامعهء ما نبر
آن را در انحصار تمدن غرب قرار داد. فراموش نکنیم اسالم زمابى به اوج قدرت خود رسید که از 

ى منجمله شزمینهای افغانستان و آسیای میانه رسید و با شزمینهای عرب به شزمینهای  ق زمير مشى
تمدن تاجر پیشه این شزمینها آشنا شد و دوران شگوفان خالفت عباىس را به میان آورد که دانشمندان 
ین مفشین اسالىم  وبى را به جهان ساینس و معرفت، منجمله بزرگبر بیشماری را منجمله ابن سینا، الببر

ی سلقى  را مانند ت ه ارزابى داشته است. بیجهت نیست که امروزه گروههای تکفبر رمذی، بخاری و غبر
 عرب مخالف شسخت این دوران میباشند. 

این موضوع را باید بخاطر داشت که عقاید اسالمیستها و طالبان در بر خورد با مظاهر تمدن بشى از 
 نمیکند. به ق

ی
 ول مبر عبدالواحد سادات: سنتهای عنعنوی مردم این شزمینها نمایندگ

"اسالم سننر افغانستان در بیشبر از هزار سال و تا آمدن پای استعمار و تاسیس مدرسه دیوبند، اسالم  
ى حال  ین فرهنگ ساالران که در عير متساهل و آمیخته با عرفان بوده است و به شهادت تاری    خ بزرگبر

ت سنابى  ى میباشند همانند حرصى ، موالنا ، جاىم و ... رحمن بابا، امبر عىل  شخصیت های بزرگ اسالىم نبر
 را بوجود آوردند که تساهل ، تسامح ، تحمل و ... مظاهر عاىل آن بوده و 

ی
شبر نوابى و ... بسبر فرهنگ

و  القواىم است، گردیده است . در صد سال اخبر و کثبر باعث همدیگر پذیری در جامعه ایکه بذات متکبر
ر اوج جنگ شد که افغانستان بحیث میدان آن جنگ استعمال با خلق اسالم سیاىس و بخصوص د

ور است تا  گردید و تا کنون، ما شاهد دگرگوبى دراسالم واقىع و سننر افغانستان و منطقه میباشیم ورصى
د وبه این سوال پاسخ داده شود که اسالم سیاىس  ده دانشمندان ما قرارگبر این موضوع مورد نقد گسبر

 1و یا ایدیالوژی سیاىس میباشد؟"همان دین اسالم است؟ 
 اعراب 

ی
ف شدند اما در برابر سلطه جوبى های فرهنگ ى افغانستان با آنکه به دین اسالم مشى مردم شزمير

مهاجم مقاومت نموده و نگذاشتند که به عوض زبانهای مادری شان، لسان عربر تروی    ج و رسمیت بیآبد. 
  

ی
، در هرات، بلخ و غزبى آثارمهم علىم وفرهنگ وبى به رشتهءتحریر درآمد ودانشمندابى چون ابوریحان ببر

 داشتند که دست آورد های علىم و  
ی

بوعىل سینای بلخى و صدها ادیب و شاعربزرگ در آنجاها زنده گ
ی قابل درک بوده و امروز هم میتواند راه مارا به سوی تمدن و تجدد   شان، در مجموع تمدن بشى

ی
فرهنگ

 بگشاید. 
ى وجود داشته جرگه همچنان در عرصه  اجتماىع جرگه و مشوره از عرص تمدن بلخ در تاری    خ این شزمير

ها در نقش محاکم عمل کرده، مسئلهء جنگ و صلح و انتخاب پادشاه از صالحیت های آن بود. به 
 مردم در حل مسایل مربوط به شنوشت شان بود. طوریکه میدانیم 

ی
عبارت دیگر، جرگه نوىع از نمایندگ

که خود نوىع از تبارز دموکراىس قوىم و و لویه جرگه ها که تبارز دموکراىس در سطح مىل است  جرگه ها  
وعیت  در فرهنگ پشتونوىل و در مجموع در فرهنگ مردم افغانستان مقام باالبى دارد و مرجع مشى

 اقدامات زعیم کشور و دولت را فراهم میکنند. 
ی قوىم پشتونها را نباید از نظر انداخت. آنانیکه همچنان تضاد دروبى جنبش طالبان با سیستم عنعنو 

جنبش طالبان را جنبش متگ بر فرهنگ قوم پشتون میدانند از تضاد نهفته دروبى میان ارزشهای کود 
اند. اصول "پشتونوىل" که از یکطرف  مدبى "پشتونوىل" و ماهیت عمیقآ مذهنر جنبش طالبان بر خبر

 

 .و ...، سایت انترنتی هودذهنیت تکفیری و تداوم کشتار، سالخی ارزشهای مدنی  میرعبدالواحد سادات، 1
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یک مجموعهء حقوق مدبى را تشکیل میدهد، به قول اولیور روی یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر 
یعت" در تضاد قرار دارند. اولیور روی مینویسد  در ذات خود غبر مذهنر بوده و درسطح قانون با "شى
وی   اییط که پبر یعت" تشکیل میدهد اما در شى در جوامع غبر پشتون چوکات اصىل اصول جزابى را "شى

یعت رصف در حد شعار  د". نتیجه  از شى باقیست، هیچ سیستم دیگری موجود نیست که جای آنرا بگبر
ى و زورگویان  ى بوجود آمدن حاکمیت مطلقه خوانير ى حالنر در روستاهای غبر پشتون نشير طبیىع چنير

ى هزاره جات مشاهده میکنیم.  ان دینى میباشد که اشکال افرایط آنرا در دهات هزاره نشير  محىل و رهبر
نها، در دهات، مقام مال در آن سطخ نیست که در قرا و قصبات غبر پشتون در جوامع سننر پشتو 

ى افغانستان، بخصوص در میان اقوام هزاره وجود دارد. مظاهر آنرا همه روزه در بوسیدن دستهای  نشير
محمد محقق توسط هواداران هزارهء او در صفحات تلویزیوبها مشاهده میکنیم. مقام مال و روحابى در 

ى مقاىم در جامعه پشتون هزاره جات ، در میان شیعیان، در سطح پیشوا، و مرجع تقلید است. مال چنير
ندارد. اکبر این مالها حنر در جرگه های قوىم دعوت نمیشوند. نقش مال در جوامع سننر پشتونها نقش 

نده.   مشوربر است نه نقش تصمیم گبر
فت و اصالح جامعه را منحرص به تمدن بنابر آن با توجه به این سابقٔه تاریخى تجدد خواىه نبای د پیشى

قر را غبر موثر ساخته  جوامع غربر نمود. اما آنچه نهضت تجدد خواىه و اصالح جامعه در کشورهای شى
ش تکنالوژی، کندی رشد مناسبات اقتصاد شمایداری و پیوند جداب  ناپذیر دین و دولت  بود عدم گسبر

 در این جوامع محسوب میگردید. 
 یی اما نهضت

ى در راه تجدد طلنر گام  در عرص امان هللا خان در میان کشورهای اسالىم در منطقٔه ما دوکشور دیگر نبر
ی رضا خان.  ی کمال اتاتورک و فارس تحت رهبر  برداشته بودند: ترکیه تحت رهبر

ملکه ثریا شاه امان هللا خان از اهمیت نهضت تجدد طلنر در ترکیه و فارس بخوبر مطلع بود. خانم او 
ی نهضت تجدد  در سوریه تولد شده بود که همراه با فامیل روشنفکر خود )فامیل طرزی( در شکل گبر
طلنر دوره امابى نقش بسیار برازنده داشت. از فیض رهنمابى های سید جمال الدین افغان، شناخت پدر 

ى جریده محمود طرزی و خودش از ماهیت استعمار به درجهء کمال رسیده بود. مادر ملک ه ثریا اولير
 نسوان کشور )شاج النسوان( دوره امابى را نظارت میکرد. 

(  شامل ساحات متعدد میگردید که منجمله میتوان از  پروگرامهای تجدد طلنر دوره امابى )نهضت امابى
 اینها نام برد: 

 توسعٔه تعلیم و تربیه برای همه بشمول زنان؛ •
ان، به اروپا برای کسب دانش عرص از جمله طبابت؛اعزام شاگردان افغان، منجمله  •  دخبر
 سهم دادن زنان در امور اجتماىع و رفع حجاب؛ •
 انکشاف مطبوعات؛ •
؛ •  اصالحات مالیابر
؛ •  اعمار ساختمانهای ادارات دولنر
 معرقى خط آهن؛  •
 معرقى قانون اساىس جدید؛ •
؛ و • ى مدبى جزاب   معرقى قوانير
 در میان مامورین دولت. تروی    ج پوشیدن لباسهای اروپاب  بخصوص  •

 متٔاسفانه نهضت امابى با سه قیام ارتجاىع زیرین مواجه گردید: 
؛1924. قیام 1  م مالی لنگ در جنوبر
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؛ و 1928. قیام قوم شینوار در سال 2 قر  در مشى
 در شماىل.  1929. شورش حبیب هللا کلکابى در سال 3

ک باهم داشتند؛ مخالفت با  اقدامات اصالخ و بازگشت به حاکمیت  تمام این شورشها یک وجهه مشبر
 ، یعت! در تمام این شورشها شاه را كافر و منحرف از دين اسالم ىمى دانستند. هیچکدام جنبش طبقابر شى
ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جوبى و حاکمیت قوىم نبودند. در صفوف آنها افراد وابسته 

کت داشتند و حامیان آنها  ان عنعنوی مذهنر تشکیل میدادند. بیشبر   به اقوام مختلف شى را مالها و رهبر
شان قبایل پشتون به اسم مبارزه با پادشاه کافر، با حبیب هللا تاجیک تبار همکاری کرده بودند .در  
ان   قر شکوب شدند، شورش حبیب هللا کلکابى که از حمایت نزدیک رهبر حالیکه شورشهای جنوبر و مشى

 و منجمله فرقه نقشبندیه مستقر در شوربازار کابل بر خوردار بود موفق گردید.  عنعنوی مذهنر در شماىل  
قر آغاز گردید که  شورش مردم شینوار  دو نفرخان بنامهای محمدعلم ومحمدافضل در مشى

ی
بشکردگ

وهای نظاىم از کابل به آنسو سوق شدند. با استفاده از این فرصت وقنر کابل از  برای شکوب آن نبر
ظاىم خاىل گردید، حبیب هللا کلکابى )بچٔه سقاو( از سمت شماىل دست به اغتشاش زد و با قوتهای ن

وهای خود برکابل حمله کردند. مطابق کتاب فیض محمد کاتب بتاری    خ   وقنر که بچٔە 1928دسمبر    12نبر
نفر از  80سقاو برکابل حمله کرد، محمدوىل خان وکیل مقام سلطنت وعبدالعزیز وزیردفاع ، فقط 

تن آنها   200نفر لشکر ایلجاری سقاوی که    2000محافظان دیپوهای اسلحه را جمع کردند تا به مقابل  
دازند!   مسلح بودند و بقیه چوب و تبر بدست داشتند به مقاومت ببی

هللا خان در جنوبر دست م( شماری از مالها و روحانیون افرایط علیه دولت امان1924)  ١٣٠٣در سال  
م را به شورش واداشتند. آنان تماىم اصالحات دوره امابى را خالف دین اسالم خوانده، به تبلیغ زده مرد

شاه را کافر و جهاد علیه او را فرض اعالن کردند. این شورش بنام شدستٔه آنان مال عبدهللا مشهور به 
 مالی لنگ شهرت دارد. 

آن بنیادگرایان علیه دولت مردىم شناس و نویسنده دنمارگ واقعه خوست را که در استا اولسن انسان
ح ىمامان ى شى  :دهد هللا خان اغتشاش نموده بودند چنير

ی مال عبدهللا مشهور  ۱۹۲۴"اغتشاش خوست در مارچ  بر ضد اصالحات اجتماىع دولت امابى برهبر
به مالی لنگ و سایر مالهای آن سمت به تحریک و رهنمابى روحانیون پرنفوذ مرکز به راه افتاد. در 

، قبایل سلیمانا ت صاحب شوربازار بنام عبدالغنى خیل را در کنار غتشاش خوست یگ از مریدان حرصى
مالعبدهللا و مال عبدالرشید سهایک قرار داد. این دو مال در دسنر قرآن و در دست دیگر قانون جزا را  

دند:  گرفته در میان قبایل که متأسفانه از سواد و دانش بر  ى کدامیک را قبول دارید! بهره بودند فریاد مبر
 2قرآن یا قانون را؟ و طبعًا مردم میگفتند: قرآن را و سپس مردم را بشورش دعوت میکردند"

ى شینواردر عرصامابى طرف لشکر جهل مالی لنگ را گرفتند. مهار این شورش که بیش  تعدادی از خوانير
مالیات یکساله در آن به هدر رفت و از یکسال به طول انجامید بار سنگینى بر دولت امابى بود. تقریبا 

هللا مجبور شد که با روحانیون مرتجع از راه مماشات پیش رفته متعاقبا در لویه جرگه پغمان شاه امان
 .بخشى از برنامه اصالحاتش را کنار گذارد

باختند دولت با آنکه در نهایت موفق به شکوب باغیون گردید اما صدها تن از شبازان دولنر در آن جان  
هللا خان بنای یادبودی به نام »منار علم و جهل« در کابل برای تجلیل از خودگذری  که به پیشنهاد امان

 .آنان اعمار گردید که تا کنون در نوآباد کابل در جوار باغ وحش پابرجاست
الخره مال عبدهللا مشهور به مالی لنگ شدسته شورشیان جنوبر که در واقع مالعمر عرص امابى بود با

باران شد  ۱۳۰۴جوزای  ۴به تاری    خ   .به جزای اعمالش رسیده در تپه مرنجان تبر

 

 . ۱۳۳ – ۱۳۱کتاب استا اولسن »اسالم و سیاست در افغانستان« ترجمه خلیل هللا زمر، ص  به نقل از   2
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 سقاوی شورش

م( دولت امبر 1929ه ش ) ۱۳۰۸حبیب اله کلکابى )مشهور به بچٔه سقآو نظر به کسپ پدر( در سال 
طلب، و ترقر  امان اله خان را که نزد عامهء مردم افغانستان تا امروز به عنوان شاه آزادی خواه، تجدد 

" شنگون کرد.   خواه شهرت دارد با شعار های "کفر" و "البر
( آغاز کردند. شاه سلطنت را به ۱۹۲۹جنوری  ۱۴) شورشیان حملٔه نهابى بر کابل را در شب

د و خود به هللاعنایت برادرش هللا خان هم شانجام پس از سه روز پادشاىه با رفت. عنایت قندهار سبی
  ۱۳۰۷جدی    ۲۸هللا مقر سلطنت را مترصف شد و در  اش کابل را ترک گفت. از آن سوی حبیبخانواده

هللا کوشید  کرد. امان  هللا مسىم( بر تخت سلطنت نشست و خود را به امبر حبیب1929جنوری  18)
ت نورالمشايخ مجددی د رپکتيا با چند هزار  رساند، اما شکست خورد. تا دوباره خود را به کابل ب حرصى

وهای نظاىم امان هللا را که به صوب کابل  مريد مسلح خود امرمارش به استقامت غزبى و حمله عليه نبر
وی بودند، صادر نمود. قوای اعزاىم نورالمشايخ )سليمان خيلها( درغزبى بر روی قوت   درحالت پيشى

مان هللا خان آتش کشودند و بدستياری سبوتاژکننده گان داخل دربار، اردوی شاه را  های تعرضى ا
وی به سمت کابل باز داشته، تبليغابر را سازمان دادند که درنتيجه قوای وفاداربه شاه امان هللا  ازپيشى

 .رفت ایتالیا به هند  و شانجام از طریق پراگنده شده وخودش مجبوربه عقب نشينى گرديد 
ان عنعنوی مذهنر در شماىل و منجمله فرقه شور  ش حبیب هللا کلکابى که از حمایت نزدیک رهبر

نقشبندیه مستقر در شوربازار کابل بر خوردار بود موفق گردید. امان هللا خان از حکومت دست کشید 
ر غزبى و به قندهار رفت. باآنکه در قندهار کوشید با جمع آوری قوه دوباره کابل را اشغال کند اما د

 شکست خورد و مجبور به ترک کشور گردید. 
وقت افغانستان را لغو کرد و خواستار اعمال  اساىس قانون هللا کلکابى پس از به قدرت رسیدن،حبیب

یعت اسالىم شد چونکه امان ى شى خواست فرهنگ غربر را در افغانستان تروی    ج دهد و  هللا خان ىمقوانير
 .دانستند های اسالىم ىمان او این عمل را مخالف فرهنگ و ارزشاو قیام نمود زیرا موصوف و حامی

ال ى که از وزیر مختاری نادرخان  محمد  در زمان شورش سقاوی بر ضد امان هللا خان جبى ، وزیر دفاع پیشير
 ىم فرانسه در

ی
کرد، به کمک برادرانش قصد کابل کرد و شانجام به استعفا کرده بود و در شهر نیس زندگ

ان  ۲۱مخصوصًا افراد دو قبیلٔه جاخر و وزیری در  کمک قبایل ى خود را به م( 1929اکتبر  13) ۱۳۰۸مبر
هللا و یارانش به شماىل فرار کردند و باآنکه نادر خان به آنجا رسانید و شهر را در اختیار گرفت. حبیب

ط تسلیىم وعدٔه عفو داده بود، اما به دستور نادرخان همه به دار آویخته ى   آنها به شى شدند، از همير
 گویند. جهت است که نادر شاه را طرفداران کلکابى نادر غدار ىم

 
وزی فرهنگی  و  اجتمایع های زمینه  سقاوی شورش شکست و  پی 

حکومت نه ماهٔه حبیب هللا کلکابى با آنکه یک دورٔه کوتاه اختالل در مسبر طبیىع زعامت عنعنوی 
دٔه بنیادگرایان را در افغانستان بر مال  دولت افغانستان محسوب میگردد اما موجودیت یک زیربنای گسبر

مناطق تحت نفوذ    کرد. بچٔه سقاو از حمایت علمآ )مالها( در شماىل و سائر نقاط کشور و بخصوص در 
فرقٔه نقشبندیه برخوردار بود. همچنان ابراهیم بتگ رهبر جنبش باسمخی های آسیای مرکزی که به 

از قیام بچٔه سقاو حمایت کرد. پبر تگاو که بچٔه سقاو را به  1929افغانستان فراری شده بود در سال 
م 1919ان پاچا بود که خود در سال  عنوان امبر حبیب هللا خادم دین رسول هللا اعالن نمود پش سید ج

 نرصهللا خان کاکای امان هللا خان را در جالل آباد پادشاه اعالن کرده بود. 
یعت را دوباره احیا  بنیادگرایان مذهنر کش را میخواستند بر تخت سلطنت کابل ببینند که حاکمیت شى

 داشت.    نماید و تمام اصالحات امان هللا خان را لغو نماید. حمایت عامه از 
ی

قیام بچٔه سقاو دالیل فرهنگ
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، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جوبى و حاکمیت  این قیام هرگز مبنای سیاىس، طبقابر
 قوىم نداشت. 

در طول نه ماه حکومت حبیب هللا کلکابى تمام پروگرامهای اصالخ امان هللا خان متوقف شد. قانون 
ب مسدود شدند، اصالحات مالیابر و اصالحات در ساحٔه قضائیه اساىس و قانون جزا لغو گریدند. مکات

یعت با  متوقف گردید، پروگرامهای ساختمابى لغو شدند. کشور دوباره به اصول بنیادگراب  و حاکمیت شى
 تفسبر شاگردان مدرسه های دیوبندی واقع در هندوستان برگشت. 

مت حبیب هللا کلکابى چرا حکومت او شاید جای تعجب باشد که با وجود حمایت روحانیون از حکو 
بیش از نه ماه نتوانست در قدرت باشد؟ دو عامل مهم در سقوط حکومت حبیب هللا کلکابى دخیل  
بود: عکس العمل اقوام پشتون برای احیای دوبارٔه زعامت عنعنوی اریستوکراىس دولت افغانستان و 

 تغیبر موقف خانوادٔه مجددی در کابل. 
با برنامه های تجدد طلنر بعیصى اقوام پشتون را ترغیب به قیام نمود، اما نمیتوان  در حالیکه مخالفت

ى زعامت قدرت دولنر  انتظار داشت تمام اقوام پشتون به مدت طوالبى آرام نشسته شاهد از دست رفير
/بارکزاب  باشند. بنابر آن به مجردیکه یک اریستوکرات صاحب نام، در این مور  د از اریستوکراىس درابى

، وارد صحنه گردید تمام اقوام دو طرف شحد با او همکاری کرده اورا به  ال محمد نادر خان بارکزاب  جبى
 سلطنت رساندند. 

افیت دولنر عنعنوی افغانستان  عالوه بر آن، زمانیکه خانواده با نفوذ مجددی مستقر در کابل که با اشى
در دوران حکومت حبیب هللا کلکابى ضامن  روابط بسیار نزدیک داشتند متوجه شدند که انارىسى حاکم

منافع دراز مدت آنها نیست، از حمایت او رو گرداندند. به قول مارشال شاه ولیخان از کتاب 
ود و  "یادداشتهای من" در جریان تدارکات حمله بر کابل، نور المشایخ مجددی بدیدار او در اورگون مبر

ود.   همچنان بدیدار نادر خان در پکتیا مبر
ماههء امبر حبیب اله کلکابى زیر القاب "خادم دین رسول هللا" تمام پرَوگرامهای  9دوران حکومت  در 

ى مصوب به خصوص قانون اساىس را ملىعى ساخت،  اصالخ و انکشاقى امان اله خان متوقف شد،   قوانير
ى  ی شبیه این معارف و تعلیم و تربیه عرصی و مکاتب ممنوع اعالن گردید. در طول تاری    خ افغانستان چبر

-1996نوع سیاست رسىم دولت حاکم تنها در دوران حاکمیت استبدادی پنجسالهء طالبان در سالهای 
م میتوان مشاهده کرد باآنکه در دوران حاکمیت آنها حد اقل حق معارف و تعلیم و تربیه برای 2001

 پشان و مردان ممنوع اعالن نشده بود. 
معرف به "بچٔه سقآو" را بخاطر پایان بخشیدن به حالت "حذف  تعدادی زمامدادی حبیب هللا کلکابى 

(. این مطلب اشاره به ظهور مجدد قوم ۱۳۹۵در تاری    خ" هزار ساله تاجیکان تمجید میکنند )رزاق مآمون
تاجیک به قدرت سیاىس بعد از حاکمیت سامانیان ماوراالنهر، هرچند کوتاه نه ماهه میباشد. رزاق مآمون 

ننر خود "گزارش نامهء افغانستان" در مقالهء   ۱۳۹۵سنبله    ۱۳بتاری    خ شنبه   هجری شمش در سایت انبر
ی خط شکن پس از هزار سال"، ٬"تقدیم به حبیب هللاتحت عنوان  اصطالح "سقاوی" را به  نخستی 

" بیان استفاده از فرصت سیایس در مبارزه با غدر و حذف درتاری    خعنوان یک جنبش سیاىس "در 
 میکند. 

 ، از مقاومت همه جانبۀ سیاىس چهل ساله علیه  نسل جدید "سقاوی" او مینویسد "درحال حارصى
ى واژه استفهام ىم شود.   د و بدین سان، ترمینولوژی یک مجموعۀ فراگبر با همير بیدادگری نسب میگبر

اع کلمه "سقاوی"  ، دشمن شماری ونجس پنداری مخالفان در زمان نادرخان، و اخی  برسبیل کم زبى
ه بغض و شکوفت خورده س پس احیای آن در ادبیات قدرت در دورۀ طالبان، به جای آن که دربرابر ذخبر

 ده ها سال مردم، بازدارنده باشد، به نمادی از
ی

ی وعزم در گفتمان قدرتگ ، بازبینى تاری    خ، به پا پیگی 
سنت تک اندیشى ایستاندن تاری    خ جعىل به فرق ایستاده، بازی درمیدان »تاج وتخت« وپایان ابدی 
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ی مطالبات " ایط کنوبى و اوج گبر از زهر  عرصی برای عدالت"  سیاىس مبدل گشته است. این واژه در شى
ى  طعن وترس، تیه گشته است." رزاق مآمون " بدون ترس از "زهر طعن"، نسل خودرا "نسل پسير

و گفتمان تاریخى سقاوی" میداند که رسالت دارند اصطالح "سقاوی" را " به رمز عبور هویت سیاىس 
" مبدل کنند.   ریشه دار وضد تک قطنر

 نقش 
ی

سوال این جاست که این، به گفتهء رزاق مآمون، "حذف در تاری    خ" و یا بهبر تر بگوییم کمرنگ
ى ناىسى از چه عوامىل است؟ آیا ناىسى از کمبر بودن نسنر  تاجیکها در تاری    خ هزار سالهء سیاىس این شزمير

هن است که تعداد نفوس تاجیکها کمبر از نفوس پشتونها  است اما نفوس  تعداد نفوس آنهاست؟ مبر
ی در   تاجیکها به مراتب بیشبر از ترکتبارها میباشد در حالیکه ترکتبارها نقش بسیار برازنده تر و چشمگبر
ى بازی کرده اند. بنابر آن علل آنرا در سایر زمینه ها باید جستجو کرد که این خود یک   تاری    خ این شزمير

تحقیق دقیق حوادث تاریخى و اجتماىع به آن مباحثهء جدی و مهىم را نیاز دارد و باید بر اساس یک 
هن است این  پرداخته شده عوامل ان مشخص شوند. آما آنچه از بررىس تاری    خ یکهزار سالهء منطقه مبر

 ناىسى از تخویف و اعمال سیستماتیک زور و تشدد توسط قوم پشتون نبوده است. 
ی

 کمرنگ
 مرحله آبر میتوان تقسیم کرد: بر اساس نوشتهء رزاق مآمون جنبش "سقاوی" را به چهار 

ان  -۱۳۰۷. سقاوی اول )جدی 1 ى ؛ ۱۳۰۸مبر  ه ش( یا زمان حاکمیت حبیب اله کلکابى
 مسعود؛-ه ش( حکومت ربابى  ۱۳۷۵-۱۳۷۱. سقاوی دوم )2
 ه ش( دوران مقاومت ضد طالبان شورای نظار؛ و ۱۳۹۳-۱۳۸۰. سقاوی سوم )3
کت در قدرت سیاىس. ( بازگشت شورای ن-ه ش   ۱۳۸۱. سقاوی چهارم )4  ظار و شى

ایط ویژه سیاىس و اجتماىع دهه اول   1300به گفتهء رزاق مآمون "پیدایش »سقاوی اول« در شى
ی در مقیاس  ى ی اقامۀ نیم بند وخورشیدی، چبر د عدالت نخستی  آگاهانه( در نبر توان سوز تاریخى )کمبر

پاشیدن خشم و خروش، و خط   خواهانه برای اثبات حضور و سهم در قدرت بود. سقاوی اول، برای
ى تئوری تئوری مدون شنوشت خویش،  ى از داشير نداشت؛ واکنون که قریب نود سال از آن ىم گذرد، نبر

محروم است. درآن ایام، ابزار نقد وضعیت و روش مقابله، ارزیایر انتقادی و طبقه بندی شده  مبتنى بر
 با یک رشته قواعد مذهنر وعامیانه صورت ىم گرفت." 

د عدالت خواهانه برای اثبات  آیا  این تئوری باقى درست است؟ آیا شورش "سقاوی اول" واقعآ "نبر
حضور و سهم در قدرت بود" یا یک شورش ضد ترقر و ضد تجدد ارتجاع سیاه مذهنر که برای برگرداندن 

؟ این شو  رش از چرخ زمان و چرخ معارف و تعلیم و تربیه عرصی بدوران تاریک پندارهای قرون وسطابى
م چه تفاوبر داشت؟ حاال اگر ما شورش  1924شورش سلف خود شورش مالی لنگ در پکتیا در سال 

د عدالت  د عدالت خواهانه" میدانیم آیا شورش سلف او شورش مالی لنگ هم نبر "سقاوی اول" را "نبر
د عدالت خواهانه" را تنها یک تاجیک میتوان ؟ یا اینکه افتخار "نبر د داشته باشد و خواهانه است یا خبر

 نه سایر اقوام؟
 امایی  نهضت سقوط عوامل

ى و سننر افغانستان با تندروی  هابى همراه بود و با روحیٔه مردم ده  شاه هللاامان اقدامات اصالخ نشير
 سازگاری نداشت، به شورش قبایل، مخالفت روحانیان و مردم و شانجام سقوط او انجامید. 

ى گناه  بسیاریها علل سقوط نهضت امابى را کامآل بسته به دسایس استعمارگران انگلیش میدانند. انداخير
تمام بدبختیهای یک کشور به گردن خارجیها در میان تعداد زیادی از نویسندگان افغان و سایر کشورهای 

سها عبدالرحمان خان رو به انکشاف به یک عنعنٔه مبدل شده است. به وفرت خوانده میشود که انگلی
را آوردند، انگلیسها امان هللا خان را ساقط کردند، انگلیسها نادر خان را به قدرت رسانیدند، شورویها در 
کودتای داوود خان دست داشتند، شورویها کودتای هفتم ثور را طرح ریزی کردند، پیلوتهای روىس بر 

ه از این قبیل. در بسیاری از نوشته   ارگ حمله کردند، امریکاییها طالبان و داعش را ایجاد  کرده اند و غبر
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ى کننده حوادث  ى کننده اینگونه برداشتها و برجسته کردن آنها به عنوان عوامل تعیير ها به حد مشمب 
ى که در تاکید باالی اینگونه برداشتها ما افغانها تنها نیستیم، دیگران،   داخىل تکرار میگردند. به یقير

ى د  ست کىم از ما ندارند. بخصوص ایرانیها، نبر
ى تاکید بر همچو برداشتها عوامل عینى  در رابطه با عوامل شکست نهضت ترقیخواهانٔه امان هللا خان نبر
داخىل را کمرنگ جلوه داده سبب انحراف فکری و در نهایت خود فرینر میگردد. واقعیت آنست که 

ى مفاهیم و اهداف تجد  دورٔه امابى با  Modernismد طلنر متاسفانه مغالطه و اختالط و درهم آمیخير
Western-ism  در تطبیق برنامه ها، در کنار دسایس آشکار و پنهان 

ی
 و شتابزدگ

ی
یا غرب زدگ

فت یک افغانستان مستقل را خطر برای ادامٔه تسلط استعماری خود در   استعمارگران انگلیش که پیشى
 خان فراهم نمود. کشور جاپان دست به هند میدانستند، عوامل شکست نهضت ترقیخواهانٔه امان هللا

ى   را در جامعٔه عنعنوی خود معرقى کند و از همير
ی

تجدد طلنر وسیع زد بدون آنکه مظاهر غرب زدگ
وز شد.   جهت پبر

در حالیکه برنامه های تجدد طلنر در ترکیه با موفقیت مورد تطبیق قرار گرفته بود، آنچه را امان هللا  
ند تشخیص نمایند این بود که در ترکیه، تحوالت اجتماىع سابقه داشته و خان و همکاران او نتوانست

ى طوریک اردوی منظم در اختیار دولت  ى بر خورداربود. همير طبقهء متوسط از یک توانمندی معير
ومند را در کنار خود  قرارداشت. در حالیکه شاه امان هللا نه یک طبقهء پرتوان شهری و نه یک اردوی نبر

 داشت. 
 Western-ismدورٔه امابى همراه است با  Modernismدرست مفاهیم و اهداف تجدد طلنر درک نا

 و فشار باالی عوام برای پوشیدن لباس رسىم وکاله اروپاب  ومثالهای مشابه. جای تعجب 
ی

یا غرب زدگ
د روحانیون بنیاد گرا فرصنر  ى حالت که فرهنگ عنعنوی عوام طرف تحقیبر قرار میگبر  نیست که در چنير

مییابند تا علیه اصالحات امابى وارد میدان شده وبا تحریک اذهان مردم، اغتشاشات پراگنده و بعدًا 
ایط استفادٔه سؤ نموده  ى از همچو شى ى که عمال استعمار انگلیس نبر شتاشی را به وجود آورند. به یقیير

یزند.  م مبر ى  به آتش طغیان مردم هبر
 

 ات تدریجر نادر خان و محمد ظاهر شاه: عرص اصالح

با شکست شورش ارتجاىع سقاوی عرص اصالحات تدریخر زمان نادر خان و محمد ظاهر شاه آغاز  
را    خان هللاامان های دورةگردید. محمد نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت، اصالحات و نظامنامه

ى به رعایت ح د؛ زنان را نبر جاب مکلف ساخت. در دورٔه به کنار نهاد و محاکم را دوباره به عالماِن دین سبی
ى پوهنتون کشور ایجاد  او اردوی منظىم بنیاد نهاده شد و با تأسیس  فاکولته طب هستٔه اصىل نخستير

 گردید. 
، قانون اساىس جدید )اصول اساىس دولت عالیۀ افغانستان(، توسط م(1931)شمش  ۱۳۱۰در 
دهه پیش در مورد قانون اساىس یکهای عمدۀ این قانون اساىس از تفاوتجرگه تصویب شد. لویه

دىه کابینه )به استثنای صدراعظم( به مجلس منتخب شورای مىل و مجلس اعیان که اعضای حساب
وجود، قدرت حکومنر در انحصار خاندان سلطننر قرار داشت شدند، با این آن توسط شاه انتخاب ىم

وطه بود.   و افغانستان تنها به نام سلطنت مشى
را دولنر  انیس روزنامهٔ  م در کابل بنیاد نهاد و 1929ش /  ۱۳۰۸محمد نادرشاه روزنامه اصالح را در 

ى دوره تأسیس شد که مجلٔه   ساخت. دیگر انتشارات دولنر را تقویت کرد. انجمن ادبر کابل هم در همير
ى انتشار ىم های کهنه ر آغاز کرد. جادهش به انتشا۱۳۱۱داد. سالنامه افغانستان هم از ماهانٔه کابل را نبر

ى بانک کشور در تعمبر و جاده  .م تأسیس شد 1931ش/  ۱۳۱۰های نو تأسیس گردید. نخستير
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ب گلولٔه یک متعلم لیسه  1933نوامبر  8ش/  ۱۳۱۲عقرب  ۱۷شانجام محمد نادرشاه در  م به رصى
غالم ننر خان چرخى کشته    ها به خون خواىهدر مراسم توزی    ع شهادتنامه عبدالخالقامابى )نجات(  بنام  

عبدالخالق که در قوم هزاره بود یگ از نوکران غالم ننر خان چرخى بوده که از طرفداران امان هللا  .شد 
ى محمد نادر خان از طرف نادر خان به قتل رسیده بود.   خان و بخاطر مخالفت آشکار با به تخت نشسير

و  وهای آزادیخواه، مشى طه خواهان مىل گرا و تجدد طلبان از عرصه در دوران سلطنت نادر خان نبر
افیت  ، روسای قبایل، زمینداران بزرگ، اشى ان محافظه کار مذهنر سیاىس رانده شدند و در عوض رهبر

نادر خان به قول مبر محمد صدیق فرهنگ مورخ افغان،  .درباری در کنارخانواده نادر خان گرد آمدند 
، قوىم و درباری او شخصیت ممتاز گروه محافظه کار در دولت اما ى اطرافیان مذهنر بى بود و همچنير

 شاه امان هللا بودند. مخالفت با  
ی

، اقتصادی و فرهنگ ، قانوبى مخالف بخش اعظم اصالحات حقوقر
بسیاری از آزادی های اساىس مندرج در نظامنامه اساىس دولت و بخصوص مخالفت با آزادی مطبوعات 

دی از روشنفکران در دوره نادر خان زندابى شدند و خصوصًا در دورۀ تعدادی زیا  .در میان آنها آشکار بود
ى ىم رفت و یا زندابى میشد   .صدَات هاشم خان هر روشنفکری که پیدا میشد از بير

اما عىل رغم آنچه گفته شد برخى از پژوهشگران تاری    خ و افرادی که شاهد حوادث آن روزگار بودند، 
رائه ىم کنند. و به این نظر اند که خط مشى او به تناسب وضعیت تصویر دیگری از نادرشاه و عرص او ا

قر بود. در خاطرات سیاىس سید قاسم رشتیا یگ از صاحبنظران افغان، ىم خوانیم در این "  :آن زمان مبر
شگ نیست که خط مشى محمد نادر شاه طوری ترتیب یافته بود تا با افکار مردم محافظه کار تصادم نه 

قر داشته و اساسات عمده ای را که عبارت از توجه به معارف و کرده باشد. ام ا اساسا استقامت مبر
توسعه عموىم مملکت باشد در بر ىم گرفت. اما جوانابى که خاطره دوران پر هیجان امان هللا خان را 
بیاد داشتند و طبعا مالحظات محییط و مقتضیات وقت را درست درک نىم توانستند، نسبت به این 

شى به هر وسیله ای که ىم توانستند، در مجالس و محافل با گفتار ها و نوشته ها و بعضا ذریعه خط م
 ."شبنامه ها اظهار عدم موافقت ىم کردند 

به قول عبدهللا شادان گویندهء بر بر بر ىس "عزیز نعیم برادر زاده نادرشاه که از استادان رشته تاری    خ 
یده بود که در داوری بر وضعیت مطبوعات این دوره باید سیاىس در پوهنتون کابل بود به این عق

ات و تحوالت تاریخى و اوىل بودن ثبات و استقرار سیاىس باید در نظر گرفته  وضعیت کىل آن زمان و تغیبر
حم توصیف کرده اند که از کشتار مخالفان خود هراىس    .شود" اما برخى دیگر او را فرد منتقم، خشن و ببر

  .نداشت

ی اول دوران سلطنت محمد ظاهر شاه اىل صدارت دکتور محمد یوسف خان، قدرت اصىل در سالها
حکومت در دست صدراعظم های خاندابى بود. در زمان زمامداری چهل سالۀ ظاهرشاه سه صدراعظم 

، مجموعًا نه صدراعظم، به وظیفۀ صدرات پرداختند خاندابى  .خاندابى و شش صدراعظم غبر

ى درکشور به وجود آمد. مبر محمد  دردوران صدارت شاه  يه هاي حزبر ى بار نشى محمود خان نخستير
نويسد: هرچند اين هر سه جمعيت ]ويش   در کتاب افغانستان در پنج قرن اخبر ىمى   صديق فرهنگ

وطه طرفداري ىمى   زلميان، حزب وطن و حزب خلق[ اصواًل از دموکراىسى  به شکل دولت شاىهى مشى
ى ايشان  و نحوهء تبليغات تفاوتهاي بارزي  ازنگاه اسلوب  کردند؛ اما به نظر ىمى رسيد. به اين    در بير

ى  ى " وطن " و "ولس " معتدل و استداىلى    معنى ى و بود،   و طرز بيان  که مضامير
"نداي خلق " تند جذبابر

  " انگار" اسلوب خاضى نداشت.«  درحاىلى که
يه را پرورش دهند.     يک نسل سياىسى در کشور  ها چنان کانونهاي پرورش افکار سياىسى توانستند    اين نشى

يه ها دههء   اجتماىعى  –بعدًا در رويداد هاي سياىسى   نسل سياىسى پرورش يافته به وسيلهء اين نشى
ى داشتند 1973-1963دموکراىسى ) ى نقش برجسته بى ى ىمى توان گفت که مبارزات سياىسى و  ( نبر . حنر

ى سياىسى دوران شاه محمود  مطبوعات سياىسى دهه ء دموکراىسى ادامهء همان تجربهء   خان است.    هابى



   

48 

 

و مبارزهء   آگاىهى و اطالعات مردم و نسل جوان افغانستان درارتباط به مفاهم حزب سياىسى  
ى    سازمان يافته   سياىسى  يه ها دست کم در ميان   به وسيلهء همير ش    نشى اقشار آموزش ديدهء کشور گسبر

 پيدا کرد. 
عنوان صدراءظم معرقى کرد. داوود دداوود، پش کاکایش را بهشدار محم ۱۹۵۳/ خ  ۱۳۳۲شاه در سال 

های فردی، اقتدار و نظم داخىل را اولیت خان طرفدار نوسازی بود، وىل او به قیمت دموکراىس و آزادی 
های و احزاب سیاىس فعالیت های جدید متوقف شد نامهداد. وقنر او به قدرت رسید، انتشار هفته

شد. کاری در نتایج آن برگزار ىمکردند؛ هرچند انتخابات شورای مىل هنوز با دستشان را متوقف  عموىم
زی و سپس اساس و واىه، اول عبدالمالک عبدالرحیمهای بر پولیس با اتهام ۱۹۵۷/ خ  ۱۳۳۶در سال 

 ها که در جریان دورۀ کوتاهتعدادی از دیگراندیشان دیگر را بازداشت کرد. در نتیجه احساس امنیت آن
 دموکراىس به میان آمده بود، نابود شد. 

در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و تروی    ج افکار دموکراتیک مخالف بود، دموکرات ها شکوب شده 
 و  

ی
بودند و عظیم ترین بخش هابى از مردم جامعه در نا آشنابى با آن به ش ىم بردند. آن بر عالقگ

ز ارکان مهم دموکراىس، محصول چنان سیاست آسیب زای پیشینه ناآشنابى با انتخابات و در واقع با یگ ا
 یا یگ از عوامل مهم آن بود. 

فت با این  ساله انکشاف اقتصادی و اجتماىع رشته پالنهای پنجهای اقتصادی از طریق یکوجود، پیشى
ى  ش نظام آموزش جدید و کشف در داخل نظام اقتصاد دولنر به میان آمد. در عير تدریخر زمان، گسبر

 حجاب به افزایش صفوف روشنفکران ناامید کمک کرد. 
م با 2001م قانون اساىس جدید کشور را انتشار داد. این قانون، بعدها در سال  1963ظاهرشاه در سال 
کلمٔه   .عنوان قانون اساىس موقت )با حذف مواد مربوط به سلطنت( پذیرفته شد سقوط طالبان به

ى  م و در قانون اساىس تصوینر محمد ظاهرشاه با تعریقى جدید 1964بار در سال "افغان" برای نخستير
 .کار رفتمعنى همه اتباع کشور افغانستان بهو به

ه کردن افغانستان، به اصالحات سیاىس و اقتصادی، احداث زیربناهای مواصالبر و  ى وی به قصد مدرنبر
دموکراتیک، تروی    ج نظام آموزش و پرورش مدرن، تأسیس  گذاریبندهای برق تأسیس سیستم قانون

 .پوهنتونها و آموزش برای زنان اقدام کرد
 

 ش(  ـه ۱۳۵۲  تا  ۱۳۴۳) افغانستان در  دموکرایس دهۀ
بعد از سالها حکومتهای دیکتاتوری هاشم خان، شاه محمود خان و محمد داوود خان، مردم افغانستان 

ى بار با تدوین و انفاذ قانون اساىس سال  هجری شمش( به یک سیستم دولنر  ۱۳۴۳م ) ۱۹۶۴برای اولير
وطه دست یافتند که به موجب آن آزادی  عات های سیاىس، حق بیان فکر و آزادی مطبو شاىه مشى

مسوول و واجب  ى گردیده. شاه با کسب موقف غبر ام در رأس دولت و قدرت اجرائیه، مقننه و تضمير االحبر
قضائیه را به مردم واگذار نمود و اعضای خانواده سلطننر را مطابق تعامل کشورهای شاىه دموکراتیک 

قب آن که به دهۀ دموکراىس های صدارت و وزارت ممنوع نمود. در طول ده سال متعااروپابى از احراز کرىس 
ی فعالیت های اوج شهرت دارد، همانند هر کشور دارای سیستم دموکراىس تازه پا، سال  های سیاىس در گبر

دولنر سیاىس و اجتماىع ها حزب سیاىس و ده آید. ده کشور به حساب ىم  ها روزنامه و جریده آزاد غبر
انات سیاىس را در کشور اعم از چپ افرایط )منجمله های تشکل و قوام افکار و جریعرض وجود کرده زمینه 

ى که بعدًا خلق، پرچم، شعلۀ جاوید(، راست افرایط )منجمله سازمان جوانان مسلمان یا اخوان  المسلمير
رو )مانند افغان ملت، مساوات( را های میانه به حزب اسالىم و جمعیت اسالىم مبدل شدند( و جریان 

عظمان متعددی آمدند و رفتند )دکتور یوسف، محمد هاشم میوندوال، فراهم آورد. در این مدت صدرا
دکتور عبدالظاهر، نور احمد اعتمادی و محمد موىس شفیق(. این دوران با همزمان بود با آزادی بیان افکار 
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ى  سیاىس و اجتماىع در مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات مسلسل و پیهم محصالن، استادان و متعلمير
ى و ک . و معلمير  ارکنان مؤسسات صنعنر

 
 دموکرایس دهۀ مخالفان

اییط است که باید قباًل و یا به تدری    ج تحقق دموکراىس واقىع نیازمند مؤلفه  تعدادی معتقد اند که  ها و شى
باشد، کار به سمت سالم به پیش برده شوند... آوردن این تحوالت که الزمه تحقق دموکراىس در کشور ىم 

یسند که نو تواند. سید عبدهللا کاظم در این زمینه ىم ساده نیست و یک شبه در میان صورت گرفته نىم 
 ،

ی
"شهید محمد داوود یط یک بیانیه خود تذکار داده اند که ترقر اقتصادی و اجتماىع و تحول فرهنگ

ى دیموکراىس واقىع، باهم ارتباط نزدیک دارد". بطور ساده داوود خان اجرای ریفورم  های بنیادی و تأمير
گردید تا بعد از تعمیم آرزو داشته تا دوره صدارت موصوف برای حد اقل بیست سال بعدی تمدید ىم 

، دموکراىس آنهم بطور تدریخر معرقى ىم 
ی

 فرهنگ
ی

، رشد اقتصادی و آمادگ مشکل این   گردید. سواد همگابى
ی آن است که زمان این اجازه را برای معرقى تدریخر دموکراىس دلخواه داوود خابى نىم  ى اتبر دهد. بیایید اسبر

یم. محمد رضا ش خواست تطبیق اه در عمل مودل پیشنهادی داوود خان را ىم تجربه ایران را در نظر بگبر
فت اقتصادی و اجتماىع بعد دموکراىس. نتیجه آن شد که با شمایه گذاری  های هنگفت کند: اول پیشى

ى زمان نظام اختناق عواید نفنر در واقع سطح زنده  ، رفاه، سواد، صحت به سطوح عاىل رسیدند در عير
ی

گ
د. مردم منتظر نشدند تا شاه دموکراىس موعود را معرقى کند و انقالب اسالىم کر سیاىس ساواک بیداد ىم 

به عوض دموکراىس بدترین نوع دیکتاتوری و ارتجاع را برقرار کرد. اگر خمینى اختناق مذهنر را برقرار 
ناتف دوىم استقرار یک نظام کمونیسنر از بطن انقالب مردىم بود. نىم   کرد البر
 خر دموکراىس یا مودل داوودخابى منجر به استقرار اختناق مذهنر در ایران شد مودل معرقى تدری اگر 

توان امکانات تکرار این تجربه در افغانستان و یا استقرار یک نظام کمونیسنر تا چه حدودی بود؟ آیا ىم 
نقش تعمیم معارف را در تشدید خواسته های آزادی خواىه و دموکراىس طلنر در ایران دست کم گرفت؟ 

ى صادق است.  ى اصل در افغانستان نبر  همير
ى عقیده به دموکراىس، معرقى دموکراىس و تعهد قبول عواقب و نتایج آن است  . دستگاه اصول اساىس داشير

( معرقى کرد اما از عواقب آن در هراس 1964) ۱۳۴۳سلطنت دموکراىس را بر اساس قانون اساىس سال 
ى نتایج آن ندا  م کاظم تشویش داوود خان از به قدرت بود و تعهدی در قبال پذیرفير شت. در نوشتة محبر

گرا رو مىل های افرایط از مجرای انتخابات پارلمابى در غیاب یک حزب میانه ها و یا راسنر رسیدن چنی 
ى شد.   توضیح شده است. این همان هراىس است که مانع انفاذ قانون احزاب سیاىس توسط ظاهرشاه نبر

مداران پنجاه سال اخبر افغانستان کامل ذهنى و سیاىس جامعه. تمام سیاست دموکراىس فرصتیست برای ت 
پرورده شدند. اگر به تجربه دموکراىس ظاهرشاه اجازه تکامل داده  ۱۳۵۲تا  ۱۳۴۳در دهۀ دموکراىس 

، سیستم اداره دولت )ىم  (، اردو، پولیس، قوۀ Public Serviceشد، هرگاه از یکجانب نهادهای دولنر
ات بهبر و دادن مقننه از  ى ، تجهبر ( آنها، تعلیمات بهبر ى ى این نهادها )غبر سیاىس ساخير طریق مسلىك ساخير

ى الزمه تقویت ىم  شد و نهادهای گردید و از جانب دیگر قانون احزاب نافذ ىم آگاىه بهبر و با معرقى قوانير
ى دموکراىس با داشت گردید و ترىس از نتایج دموکراىس وجود نىم دموکراتیک حمایت و تقویت ىم  به یقیير

 الزم ىم گام 
ی

رسید و به یک نهاد اساىس اخالق سیاىس جامعه های استوار به مرور زمان در جامعه به پختگ
شان گردید. هندوستان، تا حدودی هم پاکستان، این راه را انتخاب کردند و منتظر نشدند مردم مبدل ىم 

ند و امروز ثمر آن را در نهادینه شدن دموکراىس در تار همه مرفه و باسواد شوند تا دموکراىس را معرقى کن
یت کشورهای دموکراتیک مانند و پود این کشورها به چشم ش مشاهده ىم  کنیم. این راىه بود که اکبر

ها منتظر نشدند مردم شان همه مرفه و باسواد شوند تا بریتانیا، فرانسه و امریکا آن را تجربه کردند. آن 
دموکراىس را معرقى کنند در عوض نهادهای دولت و نهادهای دموکراتیک را تقویت کردند و به نتایج و 
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ام گذاشتند. آوردهای دمدست   وکراىس احبر
ی مردم  از اینجاست که برای من یک دموکراىس غرق در گل و الی که ضامن آزادی بیان و آزادی سهمگبر

ى قدرت دولتیست، هزار بار از یک دیکتاتوری که برای مردم پل و تونل در پروسه  های دموکراتیک گرفير
ى کند بسازد ارزش دارد. فراموش نکنیم که یک دموکراىس لنگ لنگ  ان هم قادر است امنیت مردم را تأمير

فراموش نکنیم که که از همچو امنیت و مصونیت در دهۀ دموکراىس ظاهرخان مستفید بودیم! طوری 
ى کند طوری  که از همچو امنیت و مصؤنیت یک دموکراىس لنگ لنگان هم قادر است امنیت مردم را تأمير

 در دهۀ دموکراىس محمد ظاهرشاه مستفید بودیم! 
م( شدار محمد داوود به سقوط دولت شاىه 1973) ۱۳۵۲شطان سال  ۲۶متأسفانه کودتای بدفرجام 

وطه محمد ظاهرشاه، انحالل قانون اساىس دموکراتیک و ختم دهۀ دموکراىس انجامید. این کودتا ش  مشى
ایط تغیبر ثبابر سیاىس در کشور است که تا امروز ادامه دارد. این کودتا، بدون تآغاز دوران بر  وجه به شى

، آزادی  های سیاىس و اجتماىع و مطبوعات آزاد را گرفت و یافته در کشور، جلو تکامل دموکراىس پارلمابى
های شاه ایران، رییس جمهور منجر به استقرار یک دولت دیکتاتوری یکنفره گردید. در اخبر داوود با وعده 

ا که عامل به قدرت رسیدن او بودند از دولت مرص و عربستان سعودی کوشید افشان و عنارص چنی ر 
خارج کرده و حساب خود را با حزب دموکراتیک خلق تصفیه نماید. این عمل موجب سقوط او و به قدرت 

 گردید.   ۱۳۵۷رسیدن ح.د.خ.ا در کودتای هفت ثور 
 

 و جمهوری داوود خان  ۱۳۵۲رسطان   ۲۶کودتای 
وطه بزور  تفنگ توسط افشان وابسته به حزب دموکراتیک خلق و   در نتیجه این کودتا نظام شاىه مشى

هواخواهان آنها به همکاری افراد بسیار نزدیک به داوود خان با پالنگذاری و قومانده شخص داوود خان 
 ساقط شد و بدینصورت عمل ناپسند کودتای نظاىم در کشور رواج یافت. 

مىل در آغاز جمهوری خود تعهدکرده بود شدارمحمد داود خان از انچه در مورد دموکراىس و حاکمیت 
ى تدوین قانون اساىس طفره رفت. ارزیابر مواد مبنى بر وظایف و صالحیت های ریس جمهور در   حير

ین صالحیت در مقام ریاست  1355قانون اساىس حوت  جمهوری افغانستان نشان میدهد که بیشبر
است که ملت و مردم از طریق نماینده جمهوری که خود در راس آن قرار داشت متمرکز شده بود.مسلم  

ند اما در قانون اساىس حوت  گان یعنى اعضای پارلمان یا ولش جرگه در حاکمیت کشور سهم میگبر
جمهوری محمد داود حکومت مکلف به اخذ رای اعتماد از پارلمان یا ولش جرگه نبود،ولش  1355

ه سلب اعتماد نماید ،با این اساس مردم جرگه یا شورای مىل نمیتوانست از حکومت یا اعضای کابین
ند و اراده خود را در حاکمیت دولنر تمثیل  نمیتوانستند از طریق نمایندگان خود در اداره کشور سهم بگبر

 نمایند. 
در قانون اساىس محمد داود خان جز حزب انقالب مىل )که هنوز تشکیل نشده بود( سایر احزاب اجازه 

ى توضیح گردیده است. فعالیت نداشتند. این   موضوع در ماده چهلم قانون اساس چنير
به خاطر روشنى خواست های اجتماىع و تربیت سیاىس مردم افغانستان تا زمانیکه این ارزو براورده "

ی حزب انقالب مىل که بناد گذار و پیش اهنگ انقالب  سد تحت رهبر میشودو به شد طبیىع خود مبر
قر   در کشور رصف سیستم یک حزبر مستقر میباشد." بدین  غانستان استشطان مردم اف  26مىل و مبر

سد   ى سیاىس مبر  معير
ی

ترتیب از نظر شدار محمد داود خان تا زمانیکه جامعه افغانستان به رشد و پخته گ
 برای دولت افغانستان شکل حکومنر یک حزبر را برگزیده بود. 

ى آفرین شدار محمد داوود خان و آرزوهای ایشان  ام و تقوای تحسير رصف نظر از شخصیت قابل احبر
فت اقتصادی و  فت اقتصادی کشور، نتایج این کودتا از لحاظ سیاىس و امنینر و پیشى برای پیشى
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 اجتماىع کشور فاجعه بار بوده اند. عواقب فاجعه بار کودتای داوود خان، نقطٔه چرخش سیاىس در 
 تاری    خ افغانستان است. 

 : بیایید نتایج و عوقب این کودتا را بطور خالصه جمعبندی کنیم
در نتیجه این کودتا نظام شاىه بزور تفنگ توسط افشان وابسته به حزب دموکراتیک خلق و  .1

هواخواهان آنها به همکاری افراد بسیار نزدیک به داوود خان با پالنگذاری و قومانده شخص داوود 
 اقط شد و بدینصورت عمل ناپسند کودتای نظاىم در کشور رواج یافت؛خان س

وطٔه پارلمابى متگ به قانون اساىس و دموکراىس ساقط شد و بجای آن یک رژیم  .2 نظام شاىه مشى
 دیکتاتوری یکنفره متگ بر فرمان رییس دولت کودتا در کشور حاکم شد و نام آنرا جمهوری گذاشتند؛

مثبت در حیات سیاىس، اقتصادی و اجتماىع مردم و کشوربوجود نه آورد بلکه نه تنها هیچ تحول  .3
 برعکس مردم افغانستان را از تمام دست آوردهای سالها مبارزات اجتماىع و سیاىس محروم ساخت؛

 مقام صدراعظم که در برابر پارلمان مسول بود لغو شد؛  .4
 پارلمان لغو شد؛ .5
  استقاللیت قؤه قضاییه لغو شد، .6
 مطبوعات لغو شد،  زادیآ .7
با لغو مقام صدراعظم، پارلمان، لغواستقاللیت قوه قضاییه و لغو آزادی مطبوعات تمام ارگانهای  .8

  دولت در دست یک نفر تمرکز نمود؛
استقاللیت پوهنتونها در انتخاب رییس پوهنتون و روسای پوهنخ  ها بر اساس انتخابات آزادانٔه  .9

 لغو شد؛  کدرها علىم پوهنتونها و پوهنخ  ها 
آتحادیٔه استادان لغو شد، اتحادیٔه محصالن لغو شد، حق و آزادی بیان لغو شد، آزادی اجتماعات لغو  .10

 شد؛
ازه تاریخى نظام دولت افغانستان را برهم ریخت و به تمام عنارص مخالف این  ۲۶کودتای  .11 شطان شبر

وزی را نظام از یک طرف فرصت شنگوبى آنرا میش ساخت و از جانب دیگر راهه وزی وامید پبر ای پبر
 فراهم ساخت؛ 

ى بالقوه و بالفعل دست زد که تعداد زیاد افراد قربابى این شکوب   .12 ى مخالفير رژیم کودتا به شکوب خونير
 شدند؛

در این شکوب گروههای راستگرای مذهنر و روشنفکران دموکرات میانه رو هدف قرار گرفتند. از  .13
وشنفکر و دموکرات در زیر شکنجه جالدان رژیم جان داد و جمله محمد هاشم میوندوال صدراعظم ر 

 تعداد دیگری اعدام شدند؛
، گلبدین و مسعود از کشور فرار  .14 ان گروههای افرایط راست مذهنر مانند ربابى در نتیجه این کودتا رهبر

ادامه نموده به آغوش سازمان استخبارات نظاىم پاکستان پناه بردند که نتایج فاجعه بار آن تا امروز 
 دارد؛

ى منطقر رژیم کودتا دانسته  .15 با استفاده از فرصت گروههای کمونیسنر پرچم و خلق خودرا جانشير
ى فرصت رژیم را   گرفتند و در نتیجه با اولير

ی
ى قدرت آمادگ مجددا متحد شدند و برای بدست گرفير

 ساقط کردند؛ 
ول و دوم بود در دوره دموکراىس اگر تمام دستآورد دوران صدارت داوود خان تطبیق پالنهای پنجساله ا .16

ى پالنهای پنجساله سوم و چهارم طرح و تطبیق شدند؛  بعد از او نبر
 رژیم کودتا ناگزیر بدست همان کودتاچیان اوىل و رفقای آنها ساقط شد؛  .17
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کسانیکه حقوق و آزادیهای دوره دموکراىس، آزادی مطبوعات، استقاللیت قوهء اجراییه، قوهء مقننه 
ایط بحران امروزی را ناىسى و قویهء قضا وطه پارلمابى قدرت دولنر را محکوم کرده شى ییه و سیستم مشى

از آن آزادیها میدانند باید بدانند که به حکم روند طبیىع تکامل سیاىس و اجتماىع و اقتصادی جوامع  
ی ملتها دیر یا زود این آزادیها را میخواهند و بدست ىم آورند و کسانیکه این آزادیها  را از مردم  بشى

شطان  ۲۶کودتای   سلب میکنند در هر فرهنگ و قاموس سیاىس به عنوان دیکتاتور شناخته میشود. 
وطه متگ به دموکراىس پارلمابى را ساقط کرد و بجای آن یک نظام  ۱۳۵۲ در عمل نظام شاىه مشى

 حاکمیت مطلقه سیاىس را نصب کرد و اسم آنرا جمهوریت گذاشت. 
بسیاریها معتقدند داوود خان با حمایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت رسید، اما  با آن که 

ان حزب دموکراتیک خلق در سالهای آخر حکومت داوود خان برای او  ومند شدن روز افزون رهبر نبر
ان عمده این حزب را زندابى کرد.  ۱۳۵۷ر اوائل سال داوود خان د .خوشایند نبود وىل  شماری از رهبر

هواداران حزب دموکراتیک خلق با نفوذ زیادی که در بدنه دولت، به خصوس در اردو و پولیس داشتند، 
ی حزب دموکراتیک خلق آغاز شد    .دست به کودتا زدند  کودتا علیه داوود خان بامداد هفتم ثور به رهبر

ى تغیبر کرد. داوود خان با  ود در داخل کاخ ریاست تن از اعضای خانواده خ ۱۸و تا پایان روز همه چبر
 .جمهوری کشته شدند و قدرت به دست حزب دموکراتیک خلق افتاد

 
 م(1992-1978کودتای ثور و ایجاد دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان )

 27هجری شمش معادل    ۱۳۵۷دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان برای چهارده سال، از هفتم ثور  
م در قدرت بود. در این مدت چهار رهبر حزب  1992اپریل سال  28ا ی ۱۳۷۱تا هشتم ثور  1978اپریل 

ی نمودند   دموکراتیک خلق در مقام رییس دولت و منشى عموىم حزب دموکراتیک خلق دولت را رهبر
ک کارمل و داکبر نجیب هللا.   ، ببر ى  که عبارت بودند از: نورمحمد تره گ، حفیظ هللا امير

وزی کودتای شدار محمد  گروههای کمونیسنر پرچم و خلق، که صاحبمنصبان وابسته به آنها در پبر
ى منطقر رژیم کودتای داوود خان میدانستند. بعد از اتحاد   داوود خان نقش اساىس داشتند خودرا جانشير
مجدد پرچم و خلق، که به تحکیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و صفوف آنها منجر شد، برای  

 گرف
ی

ى قدرت آمادگ ان این بدست گرفير ى فرصت که داوود خان با زندابى نمودن رهبر تند. در نتیجه با اولير
حزب بتایخ ششم ثور فراهم کرد، افشان وابسته به حزب دولت جمهوری داوود خان رابتاری    خ هفتم 

 ساقط کردند.   April 1978 27ه ش مطابق  ۱۳۵۷ثور سال 
شاه ایران و عربستان سعودی همکاران پرچىم داوود خان یط چرخشى به امید کمکهای ملیارد دالری 

خویش را از کابینه اخراج کرد و مورد بر لطقى قرار داد. همزمان با آن، اتخاذ سیاست تشنج زدابى با 
ى به شوروی، روابط نزدیک با ایران و عربستان سعودی،  ان سیاست اتکأ پیشير ى پاکستان، گسست از مبر

قالب مىل"  همه نشانه های اقدام قریب الوقوع مستقیم کوششها در جهت ایجاد یک حزب واحد "ان
 .بر ضد عنارص سیاىس دست چنی میداد

این بود که حزب آمادگیهای الزم را بخصوص در اردو اتخاذ کرده بود. از آنجمله بود اقدام در اتحاد 
ک کارمل و ای ی ببر ی نورمحمد تره گ و جناح "پرچم" به رهبر جاد مجدد  مجدد دو جناح "خلق" به رهبر

 م. انجامید. 1977"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" )ح. د. خ. ا( در سال 
ى قدرت خلقر  ها با تطبیق الگوی انقالب اکتوبر و ایج اد  ها و پرچىم در مدت کوتاىه بعد از بدس               ت گرفير

دولت مطابق آن مؤفق ش        دند تمام اقش        ار جامعه را برض        د خود قرار دهند و - س        اختمان س        یاىس حزب 
بخش مىل مب  دل  ره ب ا دعوت از م داخل ۀ اتح اد ش               وروی، ی ک مب ارزه ای دیولوژی ک را ب ه جن گ آزادی ب االخ 

ًا فری د مزدک مع اون داکبر نجی ب در مص               احب ة ب ا بر بر ىس اظه ار داش               ت،  ای ک اش حزب  س               ازن د. اخبر
ی  گفت که ره رس ید. به نظر من آرزوی منطقر نیس ت باید ىم دموکراتیک خلق افغانس تان به قدرت نىم  بر
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ات حزب   حزب با از دس    ت دادن یک فرص    ت تاریخى برای ایجاد یک جامعة واقىع دموکراتیک که در نش    ى
م س               ی  اىس، تحقق آزادی همیش                 ه منعکس ىم  ى ه  ای دموکراتی  ک ب  ه مردم  گردی  د، از جمل  ه ایج  اد پلورالبر

انت کرد و های اجتماىع، به ص        فوف خود و به مردم افغانس        تان خی منجمله آزادی بیان و ایجاد س        ازمان 
 دان تاری    خ فرو رفت! الگوی دیکتاتوری اتحاد شوروی را در عوض تطبیق کرد و با شوروی یکجا به زباله 

پیش از ابالغ برخى از فرمان ها، نورمحمد تره گ "خطوط اساىس وظایف انقالبر جمهوری دموکراتیک 
یت مردم اعالم داشتافغانستان" را به حیث خط مشى و با ادعای ایجاد تحوالت اجتماىع به نف  ع اکبر

. 

ى داده شود و اسثمار از  افرادی که پنداشته بودند، جامعه فیوداىل است، برای محو آن به دهقانان زمير
ى بر بهره بودند. زیرا در بسا از  ى ىم رود، از فقدان تجانس ساخت اقتصادی در شاش افغانستان نبر بير

ته و در برخى مناطق فیوداىل وجود نداشت. پس اتخاذ نقاط افغانستان زمینداری خرده مالىك حضور داش
 چنان تصامیم فقط ىم توانست به درد اغواگری و اقناع اذهان قرار داشته باشد. 

، به عنوان شکل و الگوی استبداد حزبر شوروی، دیکتاتوری حزبر را مطالبه ىم نمود  تحمیل ارادۀ حزبر
ى شوند، حیات خویش و دهقانان تا آن که حتا در چارچوب همان طرح ه ای دور از واقعیت صاحب زمير

 بهبر بهره مند شوند، برای نجات از 
ی

را در معرض از دست دادن ىم دیدند. بقیۀ مردم تا آن که از زندگ
شى شکوب ها به مخالفت و مهاجرت روی آوردند. دولت به تبلیغات روی آورد که گویا فیودال ها و 

ار شده اند. در   .حاىل که شهرها فیودال نداشت و تعداد فیودال ها هم اندک بودضدانقالبر ها اشى

، با همجوىسى و همسوبى که با اتحاد شوروی داشت، به شکوب ها عامل و   ساختار دیکتاتورانۀ حزبر
ُبعد خارخر هم بخشید. از آن رو اتحاد شوروی وقت در همه فعالیت ها و منجمله شکوب های مردم  

 .سهیم گردید 

بر جمهوری دموکراتیک افغانستان فرهنگ مورد نیاز چنان ساختار را اشاعه ىم داد. افکار دیکتاتوری حز
ى در همه  ى و کسالت آور، کیش شخصیت نور محمد تره گ  و حفیظ هللا امير واندیشه های اختناق آمبر
 ادارات، موسسات تعلیىم و حتا موسسات سواد آموزی حاکم بود. تنها روزنامۀ انقالب ثور نبود که
اژ بیشبر از صدها هزار به سود   ى بار تبر چنان وظیفه را عهده دار بود. در تاری    خ افغانستان برای نخستير
ى به خدمت گرفته شد. افتتاح تلویزیون که کار آن در زمان جمهوری داوود خان آغاز  فرهنگ اختناق آمبر

ى به شده بود، وسیلۀ دیگری در اختیار پخش چنان فرهنگ نهاد. وادار سازی متعلم ى و محصلير ير
ل سطح معارف ىم انجامید. افزون بر آن   ى تظاهرات بیهوده، شعاربازانه و بر محتوی هر چه بیشبر به تبى
ى پوهنتون و مکاتب اعدام و یا زندابى شدند. گزینش هابى که با معیارهای  تعدادی از استادان و معلمير

ل بیشبر آموزش و آموزگاری انجامید  ى  .حزبر عمىل ىم شد، به تبى

ى وسعت یافت و به گونۀ  با استیالی چنان فضا از سیاست های دیکتاتورانه و شکوبگرانه، مخالفت ها نبر
ک نداشتند.  ى یکسان نبود و مخالفت ها خاستگاه مشبر ه های مخالفير ى فزاینده بى تشدید گردید. اما انگبر

، از تبا
ی

ه های عقیده بى تا ضدیت با استبداد و وابستگ ى رز نارضاینر کتله هابى که خود مخالفت ها از انگبر
ش پیدا نمود. نظامیان مخالف بارها به  و یا نزدیکان شان خویش را در معرض ستم ىم دیدند،... گسبر

 .قیام ها و تشبثات شنگون کنندۀ جمهوری د. ا دست زدند 

برانگیخت روابط با پاکستان به تنش های بر سابقه بى رسید و آن کشور را برای مقابله و استفاده هابى 
ى و اندوهبار شد. قتل دابس، سفبر امریکا در کابل  که برای مردمان افغانستان و پاکستان مصیبت آمبر

وری  14)  بیشبر روابط افغانستان و امریکا انجامید 1979فبر
ی

ه گ  . (، به تبر

ان کننده، مقام های شوروی در غیاب حفیظ هللا ام ،  برای مقابله با آن وضع و اتخاذ راه های جبر ى ير
ى را به زودی  ک کارمل در ماسکو به وجود آورده و امير سىع نمودند توافقر را میان نور محمد تره گ و ببر
ى از اول  ى که در دستگاه حزبر نفوذ بیشبر داشت، از طرح آگاىه یافت. )امير بکشند. اما حفیظ هللا امير
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وری  ى او ناموفق بم 1979فبر ى شده بود( طرح کشير اند و تره گ خود از طرف به حیث صدراعظم تعیير
ى خلع و بعد وسیلۀ بالشنر که روی دهنش گذاشته بودند، خفک گردید )   .( 1358سنبلۀ  25امير

ى ماه های  ى قدرت را رسما ًبه چنگ آورد، اوضاع افغانستان از حالت نخستير هنگاىم که حفیظ هللا امير
ناهنجاری ها و مخالفت های گوناگون  بعد از کودتای ثور، تفاوت های بسیار کرده بود. زیرا مظالم و 

ده بود. هزاران تن به قتل رسیده بودند، هزاران تن دیگر در زندان ها بودند.عده بى که تعداد  دامن گسبر
شان به شدت رو به افزایش بود، مهاجرت کرده بودند. پس مسلم بود که نه تنها از تحقق برنامه ها و 

ی نبود؛ بلکه جنگ و خونریزی و ابقای قدرت  فرمان های ابالغ شده حتا با همان شیوه های قبىل خبر
 .در دستور کار بود

ى فرو ىم پاشید، وضعیت معیشنر  ى نبر ازه های پیشير اقتصادی، آموزىسى و روابى  -در چنان اوضاع که شبر
ترین لحظات بود.   ى  جامعه شاهد یگ از دردآمبر

ى یک رژیم به تمام معنى دیکتاتوری استالینى  نه تنها تعداد زیادی از اعضای   را ایجاد کرد. حفیظ هللا امير
حزب خودرا که وابسته به جناح پرچم بودند یا زندابى کرد یا اعدام نمود بلکه هر مخالف بالقوه را از ش  

 راه خود بر میداشت. 
اما قیامهای مردم بر ضد دولت دیکتاتوری در تمام کشور افزایش یافتند. از جمله در بادغیس و در لوگر  
به قتل تمام کارمندان دولت توسط شورشیان انجامید و در هرات با شورش شبازان فرقه و قیام مردم 

 انجامید که بشدت شکوب شدند. 
 هجری شمیس  ۱۳۵۸حوادث ششم جدی سال 

ى نا گذیر برای مقابله با آنچه او عنارص ضد انقالبر میخواند از اتحاد شوروی تقاضای  حفیظ هللا امير
هجری   ۱۳۵۸کمک نظاىم کرد و قوای کوماندوی اردوی شخ در طول یک هفته تا ششم جدی سال 

 شمش با ایجاد یک پل هواب  به میدان هواب  کابل فرود آمدند. 

اش    غال کردند بخص    وص جنگهای ش    دیدی در اطراف دس    تگاه این قوا در ش    ام ش    ش جدی ش    هر کابل را 
ى در قرص              تپهء تاج بیگ در عقب قرص              دار  رادیو و تلویزیون و هم چنان محل رهایش حفیظ هللا امير
ک کارمل توس       ط قوای ش       وروی بکابل  ى کش       ته ش       د و ببر االمان به وقوع پیوس       ت که در نتیجهء آن امير

بر و رییس دولت قدرت را بدس ت گرفت. به تعقیب آن قوای آورده ش د و به عنوان رییس ش وارای انقال
 از بنادر مختلف وارد افغانستان گردید و در اطراف و اکناف شهرهای بزرگ  

ی
اتحادشوروی در ابعاد بزرگ

 کشور مستقر شدند. 
ىِ یک گروه در حزب  6رویداِد  دولت پایان بخش          ید، همراه بود با تعمیِق  -جدی که به دیکتاتورِی خونير

" حزب "ا ِ
ی

 دولِت شوروی قرار داشت. -دولت که دیگر کاماًل در اختیاِر حزب -ز خود بیگانه گ
  خلق دموکراتیک دولت علیه مقاومت تشدید 

با مداخله مستقیم نظاىم اتحاد شوروی برای حمایت از دولت حزب دموکراتیک خلق مقاومت مردم در 
شوروی مبدل و تشدید گردید. اما این اشتباه خواهد مقابل یک حکومت خودکامه به جهاد ضد مداخلٔه  

بود که قیام مردم افقانستان برضد حاکمیت جمهوری د خ را به نتیجهء تجاوز اتحادشوروی خالصه 
و ورود قوای شوروی به افغانستان،  ۱۳۵۸کنیم. حقیقت آن است که شش ماه قبل از شش جدی 

ول بیش از  کوهستابى و دور افتاده از دست داده بود. مطابق   فیصد کشور را در مناطق 35دولت کنبر
فیصد   ۳۵این مناطق که  ۱۳۵۸احصاییه های رسىم اداره مرکزی احصائیه در جریان ششماری سال 

 میکردند از لحاظ امنینر امن نبودند تا عملیات ششماری در آنها تکمیل گردد. 
ی

نفوس در آنجاها زندگ
و کیفیت این قیام افزود و آنرا به یک جنبش آزادی بخش مىل   اما ورود قوای اتحاد شوروی به وسعت

ى لوگر، بادغیس و هرات )  اسماعیل خان( اتفاق افتاد.  1979مبدل کرد. قیامهای خونير
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هفت گروه جهادی سنى مذهب مجاهدین در خاک پاکستان تنظیم شدند و هشت گروه شیعه 
جمهوری دموکراتیک در افغانستان به بخصوص گروههای هزاره در ایران تنظیم شده بر ضد دولت 

اجرای عملیات جهادی پرداخته این فعالیتها را به کمک کشورهای پاکستان و ایران از یکطرف، عربستان 
ه تشدید نمودند. مداخلهء مستقیم اتحادشوروی منجر به توسعهء  سعودی، امریکا انگلستان و غبر

ى الملىل بخشیده به   کمکهای این کشورها به مجاهدین افغان گردید و جنگ داخىل افغانستان را ابعاد بير
وهای افرایط جهادی کشورهای عربر بخصوص عربستان سعودی فرصت مناسب بدست داد تا در   نبر
ند. در این باره برژینسگ مشاور امنیت مىل جیىم کرتر رییس  جهاد در کنار مجاهدین افغان سهم بگبر

ها بطور رسىم از مرز ]افغانستان[ گذشتند، »روزی که روس  گوید: ای ىمجمهور وقت امریکا در مصاحبه
ها جنگ ویتنامشان را من به رئیس جمهور کارتر نوشتم که ما هم اکنون این فرصت را داریم که به روس

 وارد شود که حکومتش 
ی

عرضه کنیم. واقعًا این طور بود، برای مدت ده سال، مسکو مجبور بود در جنگ
ى رسوىل، بر بر ىس فارىس(. زبیگینو برژینسگ، دیپلمات و  توانابى پیش برد آنرا  نداشت" )یاسير

اتژیست آمریکابى پولندی االصل، دانش آموخته هاروارد، شوروی شناس برجسته و مشاور امنیت اسبر
وهای جهادی علیه کمونیسم را وارد سیاست  مىل جیىم کارتر و مشاور دولت ریگن بود. او استفاده از نبر

 .یکا کرد خارخر آمر 
ده ۵عملیات سایکلون سیا در افغانستان با مرصف حدود  ین و گسبر ترین عملیات میلیارد دالر، بزرگبر

جوالی یعنى شش ماه پیش از  ۳تحت پوشش استخبارابر سیا تا آن زمان بود که به گفته برژینسگ از 
یکا دخالت مستقیم در آغاز شده بود. گرچه آمر   ۱۹۷۹دسامبر    ۲۴اشغال افغانستان توسط شوروی در  

ها به مجاهدین نداشت و تنها تعداد انگشت شمار مأموران سیا از ساحات هم شحد میان توزی    ع کمک
برژینسگ انتقادهابى که طرح و نظر وی سبب رشد گروهای جهادی  .نمودند افغانستان مرتبًا بازدید ىم
ی در تاری    خ مهمبر استشده است را نپذیرفته و ىم ى ؟ وجود طالبان یا فروپاىسى شوروی؟ گفت: »چه چبر

 های به هیجان آمده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ شد؟وجود یک تعداد مسلمان
ش قیام ضد دولت و مصارف هنگفنر که برای مقابله با آن اتحادشوروی متحمل میشد دولت   با گسبر

ات در اداره دولت افغانستان گردید و داکبر نج ک کارمل به شوروی در صدد تغیبر یباهلل به عوض ببر
 قدرت رسید. 

ها دولت های اقتصادی آن م و قطع کمک ۱۹۸۹بعد از خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان در سال 
داکبر نجیب هللا سه سال دوام آورد و در این سه سال توانست مؤفقانه از سقوط دولت به دست 

ی کند و دست به اصالحات متعددی د  ر ساختمان حزب و دولت زد و حنر حزب وطن مجاهدین جلوگبر
های را با تمایالت ناسیونالیسنر ایجاد نمود باالخره با ختم منابع ماىل، عدم تحقق یک توافق سیاىس با گروه 

ًا آماده به تسلیىم قدرت  مجاهدین برای ختم جنگ و ایجاد یک دولت مىل، دوام دولت امکان نداشته جبر
جیب هللا در آخرین اجالس کابینه از ختم منابع ماىل به وزرای خود اطالع داد به مجاهدین گردید. داکبر ن

های مجاهدین به آخر کار های او برای رسیدن به یک توافق سیاىس در ژنیوا با گروه و با شکست کوشش 
 دولت خود رسیده بود از این جهت به رفقا و وزرای خود اجازه داد تا در مورد شنوشت آینده خود تصمیم

ى خواست تا به دهىل نزد فامیل خود برود، اما ملیشه  ند و خود نبر های دوستم که امنیت میدان هوابى بگبر
ی کرده موصوف ناگذیر به دفبر ملل متحد در کابل پناهنده شد.   کابل را به دست داشتند از پرواز او جلوگبر

جهت جیب هللا برای خروج از کشور، بر با اعالن خاتمه کار حکومت به مجلس وزرا و متعاقبًا ناکاىم داکبر ن
نبود که رفقا و وزرای دولت نجیب هللا در مورد آیندة خود، خود تصمیم گرفتند و هر که به راىه رفت. 

ال عبدالرشید دوستم از احمد شاه مسعود و تسلیىم دولت در این بحبوحه جانبداری فرصت  طلبانه جبى
وهای نظاىم داکبر نجیب هللا توسط تع ال و نبر دادی عنارص پرچىم دولت او مانند وکیل، فرید مزدک، جبى
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ه در سال   ال علوىم و غبر م، به احمد شاه مسعود و حزب جمعیت فرصت داد تا با ۱۹۹۲ننر عظیىم، جبى
ى توافقات میان گروه   های مجاهدین تمام قدرت را به دست گرفته حاکم مطلق گردند. نادیده گرفير

در حالیکه از آغازین روزهای حیات خویش، مظالم حکومت های   حزب دموکراتیک خلق افغانستان
ى حزب  پیشینه را به نکوهش ىم گرفت، استبداد و گونه های دیده شدۀ آن را محکوم ىم کرد، اما همير
همزمان با تبلیغابر که در این زمینه داشت، با اعمال ظالمانه دل های مردم افغانستان را به سخنر آزرد 

 تخم دشمنى کاشت.  و در ژرفای جامعه
ِش دامنۀ جنگ و افزایِش شسام آوِر تلفات انسابى در دو سوِی خِط کارزار بارآوِر باالخره سبب  گسبر
ىِ حاکمیِت   " گردید. در سالهای پسير  انسابى

ی
ىِ "زنده گ

ى توزی و انتقام جوبى و بر ارزش ساخير روحیۀ کير
الها و گروه های حزبر نه ت نها روی اصوِل حزبر شان پا گذاشتند، بلکه با حزب دولت برخى از اعضأ، جبى

ى شان همدست شدند و بر رفقای شان تاختند   !در غلتیدن در لجِن خیانت با دشمنان پیشير
آن بخش از جامعه که با حزب دولت پیوند داشت باور و اعتقاد خود را نسبت به ارزشهابى که حزب در 

ى نامۀ رسىِم خود درج کرده بود و خود را ممث  اجتماىع جلوه ىم داد، کاماًل از  آیير
ی

ِل آنها در پهنۀ زنده گ
نگ جای کنِش سیاىس را به حیِث پراتیِک ارزشمنِد  دست داد. "سیاست بازِی" ِگره یافته با فریب و نبر
ِ نظام 

اجتماىع گرفت. تسلیم دىه "قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان" یگانه عامل فروپاىسى
ِ نظاِم ارزىسى و استقراِر انحطاط بود که عوامِل تسلیم دىه قوای مسلح و افول نبود، بلکه این فروپا

ىسى
ی جز یک مفهوِم -حزب ى دولت را ساختند. ارزش ها دیگر از ذهن ها کوچ کرده بودند و "معنویت" چبر

ى است که امروز )پس از رب  ع قرن از فروپاىسى حزب  دولت( به جز شماِر اندگ از  -میان تیه نبود. چنير
ِ پیامد های انحطاط به ش ىم برند حز

 " !بر های وفادار به آن ارزشهای واالی انسابى ، دیگران در بسبر
ساله در افغانستان و مداخلهء اتحاد شوروی در آن به فروپاىسى نظام فرسودهء  14در نتیجهء جنگ 

بهء  م را جمع کرد و رصى ى اتحاد شوروی کمک کرد و در نتیجه جنگ شد پایان یافت. این جنگ بساط کمونبر
ان ناپذیر به تیوری حقانیت و موثریت سیستم سوسیالیسنر و کمونیسنر در سطح مىل و  ى الملىل  جبر بير

وارد نمود و جنبشهای چپگرا را در تمام منطقه و جهان دستخوش بحرابى بزرگ ساخت.اعتماد  و اعتقاد 
م به مثابه دورنمای نجات کشورهای عقب مانده از فقر و بر عدالنر و نابرابریهای  ى م و سوسیالبر ى به کمونبر

 سیاىس برای همیشه خدشه دار شد. 
ها شهید و معلول و مهاجر میباشد. جمهوری دموکراتیک افغانستان میلیون نتایج و اثرات انسابى ایجاد 

نفر افغان   876,825حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان جمعآ    1987-1978در طول ده سال اول  
زن در افغانستان حیات خودرا در نتیجهء جنگها از دست دادند  227،769مرد و  650،056منجمله 

 88( . به این حساب در این مدت بطور متوسط ساالنه نزدیک به  106م، ص 1991)نوراحمد خالدی،  
دموکراتیک خلق سال حاکمیت حزب  14هزار نفر جان خودرا از دست داده اند. اگر این رقم را باالی 

توسعه دهیم تعداد مجموىع کشته شدگان افغان در جنگهای زمان زعامت جمهوری دموکراتیک 
 ملیون نفر بالغ خواهد شد. 1.32 افغانستان به  

مزید بر تعداد کشته شده گان، ملیونها نفر افغان نظر به سیاستهای دولت، نظر به حمالت مجاهدین 
ای میان قوای دولنر و مجاهدین مجبور به ترک خانه ها ، دهات و به دهات و شهر ها و نظر به جنگه

شهرهای خود شده به مناطق امن تر در داخل شهرها پناه بردند و یا به خارج از کشور مهاجرت نمودند.  
  تعداد پناهنده گان به  کشورهای پاکستان و ایران ش به ملیونها نفر زد. 

الیا و اروپا رو به در حالیکه پناهنده گان مستعد شهری به  امید متوطن شدن به کشورهای امریکا، آسبر
پاکستان و هندوستان نهادند، پناهندگان دهابر سنى مذهب در کمپهای مهاجرین در پاکستان و شیعه 

گان دهابر به   مذهبان بخصوص هزاره ها به ایران مهاجر گردیدند. بازگشت تعداد زیاد این پناهنده
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 در کشور بوجود آورد که به 2002افغانستان از سالهای 
ی

م به بعد اثرات قابل مالحظه ذهنینر و فرهنگ
 مشکالت کشور افزود. 

عالوه بر آن ساختمان دموگرافیگ نفوس افغانستان در نتیجهء این جنگها بطور قابل مالحظه دستخوش  
یت نفوس اولیهء شهرها مجبور به مهاجرت شدند و نفوس ده ابر جای آنها تغیبر گردید و بخصوص اکبر

ات قابل مالحظه به وجود آمد و  را اشغال نمود. بدین ترتیب در ترکیب و کیفیت نفوس شهرها تغیبر
ى دستخوش تغیبر شد.      موازی به آن فرهنگ شهری نبر

ی نظم دولن  در افغانستان  دولت مجاهدین و فروریخی 
ی مقاومت در مقابل رژیمها ، کارمل و نجیب در جامعٔه عمیقآ عنعنوی افغانستان رهبر ى ی، تره گ، امير

وها به دو گروه بودند: گروه  وهای سیاىس اسالمگرای جامعه افتاد. این نبر هللا متآسفانه بدست نبر
ى محمد قطب( مانند گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربابى  و  اسالمگرایان مکتنر )مکتب اخوان المسلمير

، سید احمد گیالبى و گروه اسالمگرایان سننر افرایط مانند مولوی یو  نس خالص، محمدی، حقابى
مجددی. در میان گروه دوىم همچنان میتوان گروه وهابر عبدالرب سیاف و همچنان گروههای شیىع 

روحانیون مردم را به ادامه  ایران و پاکستان درحزب حرکت و وحدت هزاره ها امثالهم را شامل نمود. 
" حکومتقیام علیه  کردند. با آنکه هستهء اصىل این احزاب مانند حزب اسالىم تشویق ىم "کمونیسنر

گلبدین حکمتیار و جمعیت اسالىم برهان الدین ربابى از زمان جمهوری داوود خان در پاکستان مستقر 
ود آمد.  ها و روشنفکران و مهاجرین بوجبودند اما برعالوه رفته رفته سائر احزاب جهادی از بطن روحابى 

های مهاجرین و مجاهدین گروه که بعدها به ائتالف هفتگانه مشهور شد محور فعالیت  ۷در پاکستان 
سازمان  بود و حزب حرکت اسالىم افغانستان ترین شانشدند و در ایران شورای احزاب هشتگانه که مهم

 .که شدیدا به ایران وابسته بودند  نرص
 های قوىم و زبابى و مذهنر آنها مربوط تمام این احزاب و گروهها ریشه های 

ی
ی آنها به وابستگ شبازگبر

م به 1980-1960از اینجاست که سیاست در افغانستان از جنبش روشنفکری سالهای میگردد و 
البته سیاسیهای فعال و انتخابر قومیگرانه و مذهنر دولت   وابستگیهای مذهنر و قویم نزول میکند. 

ى مورد نظر های پاکستان و ایران و جری ان دادن انتخابر کمکهای پوىل، نظاىم و سیاىس به گروههای معير
یها نقش برازنده دارند.   در تشکل و رشد این جهت گبر

این تنظیم های هفتگانه جهادی در پاکستان و هشتگانٔه جهادی در ایران سابق امروز هم در دولت و  
 سیاست افغانستان نقش بارزی دارند. 

ی نظاىم و سیاىس مجاهدین نقش کلیدی سازمان  استخبارات نظاىم پاکستان )آی اس آی( را در رهبر
افغانستان میتوان از نوشته های نویسندگان کتاب "تلک خرس" بهبر دانست. در کتاب مذکور میخوانیم 
( یط هشت سال کار به حیث رئیس عموىم )آی.اس.آی( در   ال عبدالرحمن اخبر ال اخبر )جبى که: "جبى

ی همه جانبه جهاد، زمینه را برای  واقعیت طراح وسازمانده جهاد افغانستان بود. وی توانست با رهبر
وزی نهابى مجاهدین آماده سازد.   پبر

 مسعود  توسط میل مصالحهء پروسهء سبوتاژ  عواقب

ى سیوان، میان افغانستان و پاکستان با نظارت شوروی  موافقتنامه جنیوا )ژنو( در زمان ماموریت آقای بنير
بر اساس این  .جنیوا امضاء شد م در 1988اپریل  14برای پایان جنگ در افغانستان بتاری    خ  مریکا،و آ

 15آغاز کرد و خروج کامل بتاری    خ  1988ىم   15توافق اتحادشوروی به خارج کردن قوای خود از تاری    خ 
وری  ى گام را در رویگردابى از نجیب هللا و دولت تکمیل گردید.  1989فبر شوروی ها در واقع نخستير

اشتند. ادوارد شوارد نادزه حزب دموکراتیک خلق با امضای توافقنامه ژنو و سپس خروج قوای خود برد
ى کنندگان امضاء  وزیر خارجه شوروی که در پای این توافقنامه با همتای امریکابى خود به عنوان تضمير

"من در وقت امضای این قطع نامه احساس بدی  :گذاشت، بعدًا از خیانت با نجیب هللا سخن گفت
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گشت در طیاره فهمیدم که ما با نجیب هللا  داشتم و این کار برایم به شدت مشکل ىم نمود. و در راه بر 
 3" .خیانت کردیم

اما ایاالت متحدهء امریکا برخالف تعهدات جنیوا همچنان به ارسال اسلحه و مهمات به مجاهدین از 
طریق پاکستان ادامه داد. با توجه به ادامهء کمکهای نظاىم و سیاىس امریکا و پاکستان، گروههای  

اک نداشتند از قبوىل این توافقات اجتناب کردند. مجاهدین که در مذاکرات   و عقد توافقات جنیوا اسبر
، ویا از طریق  ى وزی کامل نظاىم یگ از جانبير جنگهای داخىل معمواُل به دو طریق خاتمه مییابند: پبر

م( 2016اگست  5( و توافق اخبر )2009ىم   18رسیدن به یک مصالحُه مىل. ختم جنگهای شیالنکا )
م در 1979ولمبیا مثالهای زنده این دو طریق میباشند. قرار بود جنگهای جهادی که از سال صلح در ک

م با یک مصالحٰه مىل و انتقال قدرت به یک حکومت 1992افغانستان جریان داشت در ماه اپریل سال  
عود، موقت مجاهدین مطابق معاهدٔه جنیوا خاتمه یابند. اما در آخرین لحظات، به گفتهء احمد شاه مس

وهاییکه  ی نموده قدرت را بصورت یکجانبه توسط نبر او تصمیم گرفت که از تطبیق این پروسه جلوگبر
ی   ى الملىل جلوگبر د و به گفتٰه او "از تطبیق یک توطئهء بير از طرف مردم شماىل ایجاد شده بود بدست گبر

ل کردند.  ناگفته نماند شهر کابل را اشغا  1992بعمل آمد". قوای مسعود در بیست و هشتم اپریل سال  
ال دوستم   ى فرصت طلبانٰه تعدادی از عوامل پرچىم دولت داکبر نجیب هللا و هم چنان جبى که پیوسير
با ملیشه های احمدشاه مسعود این امکان را برای مسعود فراهم نمود و در نتیجه فرصت صلح در کشور  

 از دست رفته کشور غرق در جنگهای تنظیىم گردید.   
م در کابل نبودند، یک تصویر روشن از وقایع جنگهای  1993-1992فغانها ییکه در سالهای بسیاری ا

ى و نتایج و عواقب این جنگهای خانمانسوز را که  تنظیىم در افغانستان ندارند و به درسنر علل، عاملير
ر ساخت در آنها خونهای هزاران هموطن ما ریخته شد و هزاران خانواده بیگناه کشور را آواره و دربد 

ده ۱۳۷۵-۱۳۷۱های جهان در جریان چهار سال )اکبر رسانهنمیدانند.   ( افغانستان را به باد فراموىسى سبی
ى بودند و به ی در افغانستان داشتند الملىل، رسانهجز چند رسانه محدود بير های طراز اول جهان نه دفبر

نگاری.   و نه خبر
که 1371دیگر مصاف داده اند بعد از هشتم ثور سال  تنظیمهای به اصطالح جهادی به کرات علیه یک  

زمام امور بدست احزاب جهادی رسید و برهان الدین ربابى بر اریکه قدرت تکیه زد جمعیت اسالىم او 
در یک ایتالف بااتحاد اسالىم رسول سیاف، جنبش مىل اسالىم دوستم وحزب وحدت اسالىم عبدالعىل 

ى را در کابل براه انداختند و بعد از یکسال مزاری علیه حزب اسالىم گلبدین حکمت یار جنگ های خونیير
 بنانموده بر 

ی
جنگ وخونریزی جنبش اسالىم و وحدت اسالىم با حزب اسالىم گلبدین شورای هماهنگ

ضد متحد دیروزی زور آزمابى کردند که دامنه این جنگ بزودی از کابل به والیات شمال کشور کشانده 
 . شد 

باالی هزاره ها و سائر شیعیان  مستقر در ه. ش.(  ۱۳۷۱)م 1993سعود در سال م -لشکرکشى ربابى 
در عبدالرحمن خان امبر اقدام ا اختالقى ب، و متعاقب ان باالی چنداول در شهر کابل هیچ افشار کابل
اختالف در آنجاست که استاد ربابى و احمدشاه مسعود رصف یکسال بعد از به قدرت .  ندارد  هزاره جات

عبدالرحمن رسید  ن به این عمل دست زدند در حالیکه بیش از یکصد سال بعد از ایجاد دولت ابدالیها امبر
 خان به این کار دست زد. 

 مجاهدین دولت سقوط
م که به تسلط مجاهدین در افغانستان پایان 1990در واقعیت تبارز جنبش طالبان دراواسط  سالهای 

داد، نتیجه ی سوء استفاده دولت پاکستان از استیالی انارىسى حکومت مجاهدین در افغانستان وسٔو 
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ور طالبان بر جهت نیست که ظهاستفاده از احساسات نشنالیسنر پشتونها در کشور میباشد. از این رو  
ى کابل و والیات در سال 1995در سال  وزی چشمگبر آنها در سقوط حکومت مجاهدین و گرفير م و پبر

م پشتونها از یک طرف و نارضاینر مردم از  1996 ى ًا بدون جنگ، در حقیقت عکس العمل نشنلبر م، اکبر
 انارىسى لجام گسیخته و بر امنینر مستوىل در کشور بود.  

م افغانستان بالقوه در حالت تجزیه قرار داشت و میان جنگساالران 1994سال    پیش از ظهور طالبان در 
 تقسیم شده بود: 

ول داشتند؛-حکومت ربابى  -  مسعود کابل و اطراف آنرا تحت کنبر
 سه والیت غربر در دست اسماعیل خان قرار داشت؛ -
ها، از ط - ى همشحد با پاکستان، ننگرهار، لغمان و کبى قر پشتون نشير قر سه والیت شى رف شورای مشى

 ادارم میشد؛
ق و جنوب کابل در دست گلبدین حکمتیار بود؛ -  یک منطقهء در شى
ال رشید دوستم شش والیت شمال را در دست داشت؛ -  جبى
 گروههای هزاره والیت بامیان را در افغانستان مرکزی در اختیار داشتند؛ -
ى جنگساالران خورد و گروههای س - ى تقسیم شده بودند. افغانستان جنوبر و قندهار در بير  ارقير

 اسالیم جمعیت عروج و  مجاهدین حکومت
وهای نظاىم داکبر نجیب هللا به احمد ش  اه مس  عود و حزب جمعیت فرص  ت داد تا از   تس  لیىم دولت و نبر

وی محدود محىل به یک قدرت حاکم در کشور مبدل گردند.  این نفوذ غبر متوازن در قدرت سبب  یک نبر
 خ های خانه بروز جنگ 

ی
های حزب اس    الىم حکمتیار  های مجاهدین گردیده، ملیش    ه انمانس    وز میان گروه گ

های نظاىم هزاره به  های مس       عود و س       یاف در مقابل ملیش       ه در مقابل جمعیت و دوس       تم و بعدًا ملیش       ه 
ی مزاری و متع اقب ًا جن گ  های مختلف هزاره در ش               هر کابل هرکدام برای توس               ع ة نفوذ  ها می ان گروه رهبر

ول ش ان، کش ور را به ویرانه مبدل س اخته، نفوذ دولت مرکزی و خود در دو  لت و افزایش س احه تحت کنبر
 ساالران جهادی منقسم گردید. حاکمیت قانون از میان رفته و کشور عماًل میان جنگ 

ى حکومت مجاهدین در س ال   ی در کش ور با به قدرت رس یدن اولير ى احس اس ات قوم پرس تانه و پش تون س تبر
ال دوس تم و تس لیم دىه دولت داکبر نجیب هللا و اردوی افغانس تان توس ط عوامل  ۱۹۹۲ م با کودتای جبى

وم پشتون،  پرچىم دولت وقت به احمد شاه مسعود، اوج گرفته و منجر به حاشیه راندن انزوای سیاىس ق 
ین قوم از میان اقوام برادر کشور( گردید.    )بزرگبر

ى زمان در طول  های س   یاىس و گونه س   ازمان متش   کل س   یاىس مىل که از آرمان س   ال گذش   ته هیچ  ۲۴در عير
 کند، وجود نداش       ته اس       ت. باید اظهار نمود  اجتماىع ملیت پش       تون بدون دخالت ُدگم مذهنر نماینده 
ی

گ
های جهاد، حزب افغان ملت نتوانس         ت این خال را پرکند.  مس         اعد س         یاىس س         ال که به دالیل اوض         اع نا 

های  متأس           فانه این خالی س           یاىس را افراطیون مذهنر از جمله حزب اس           الىم گلبدین حکمتیار در س           ال
 م و بعد از آن جنبش طالبان پر کرده اند.  ۱۹۹۲-۱۹۹۶

ى احزب مت در میان این  ومند مانند جمعیت و وحدت که  ها قوم تاجیک و ملیت هزاره از داش      ير ش      کل و نبر
، اجتماىع و تاریخى آن ممثل خواس             ته  باش             ند برخوردار بوده اند، در ها ىم های قوىم، س             یاىس، س             منر

، گیالبى و حکمتی   ار در من   اطق  ک   ه تنظیم ح   اىل  ه   ای جه   ادی، م   انن   د س               ی   اف، محم   دی، خ   الص، حق   ابى
ى بیش         بر بر ایدیولوژی مذهنر متگ بر خطر  پش         تون  م و مقابله با آن تکیه داش         تند، در مقابل  نش         ير ى کمونبر

حزب جمعیت اس   الىم، رهبر و تش   کیالت آن برای احمد ش   اه مس   عود و همفکران معتقد به مفکورۀ س   تم  
ها،  مىل او یک پوش         ش مناس         ب و یک فرص         ت مطلوب برای خاتمه دادن به حاکمیت س         یاىس پش         تون

، محس       وب ىم  ى ها احمد ش       اه  مورد نیس       ت که س       ایر تنظیم گردید. بر بخص       وص در مناطق تاجیک نش       ير
های شی با قوای اتحاد ش وروی و دنبال کردن مقاص د قوىم، زبابى و س منر متهم  مس عود را به عقد توافق 
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 کنند.  ىم 
 

: حکومت طالبان )  م(2001-1996عرص افراطیت مذهنر
سپس نام حکومت خود را   .کابل پایتخت افغانستان را ترصف کردند  1996 سپتامبر   26طالبان بتاری    خ 

"  را به عنوان " مال محمد عمر و رهبر خود امارت اسالىم افغانستان گذاشته   ى المؤمنير معرقى نمودند.  امبر
کشورهای پاکستان، امارات متحده عربر و عربستان سعودی تنها سه کشوری بودند که طالبان را به 

 رسمیت شناختند. 
، از سال  ى بار نام تحریک طالبان در مطبوعات ش زبانها 1994برای یک رب  ع قرن اخبر م که برای اولير

ی حوادث افغانستان و  25افتاد تا امروز که  سال از آن میگذرد تحریک طالبان نقش بارزی در شکل گبر
 تشکیل، تبارز، به قدرت رسیدن طالبان 

ی
شنوشت آن بازی کرده اند. از این جهت مطالعٔه چگونگ

ى فعاالنه در حیات سیاىس کشور مطرح سیاستها اهداف آنه ا و حوادث مابعد آن، که همچنان امروز نبر
وری پنداشته میشود.   اند، از یک دید گاه تاریخى بیطرفانه برای نسل جوان افغانستان بسیار رصى

خط دیورند،  هستند که در مناطق شمال غربر پاکستان و دو سوی پشتونهابى  بیشبر افراد گروه طالبان
 ىم

ی
تعدادی از پشتونهاب  که از تمرکز یکجانبٔه  قدرت بدست حزب تاجیک تبار  کنند. عالوه بر آن  زندگ

یها ناراضى بودند و همچنان -جمعیت اسالىم ربابى  مسعود و بخصوص انحصار دولت در دست پنجشبر
ى از طالبان حمایت کردند.  رهبر کنوبى طالبان پس از کشته شدن مال اخبر   خلقیهای سابق نبر

 .است هللا آخوندزادهمولوی هیبت صور،من
ى امنیت شاهراه ترانسپوربر میان پاکستان و آسیای مرکزی از طریق کویته، قندهار و هرات و  تآمير
 بود که بر اساس آنها 

ی
همچنان تمدید پایپالینهای نفت و گاز از ترکمنستان به پاکستان از اهداف بزرگ

مریکا به حمایت مستقیم و غبر مستقیم از طالبان دست حکومت بینظبر بوتو در پاکستان و حکومت ا
زدند. در زمان حکومت طالبان کمپنى بزرگ امریکاب  یونیکال و بریداس ارجنتاین کوششهای وسیىع برای 
جلب حمایت طالبان و کشورهای ذیدخل برای احداث این پایپالینها انجام دادند ودر آنزمان بود که 

کتها روی زبانها افتاد.   نامهای زلىم  خلیلزاد و حامد  بعد از کرزئ به عنوان مشاورین و کارمندان این شى
میالدی و استقالل کشورهای آسیای میانه ترکمنستان  1991فروپاىسى اتحاد جماهبر شوروی در سال 

کت بریداس آرژانتینى و یونوکال آمریکابى  .درصدد صدور منابع ششار گازش به جنوب آسیا شد  دو شى
طرح عبور خط لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند در سالهای   .اجرا این طرح به رقابت افتادند برای  

شود که ظهور گروه طالبان با حمایت سازمان اطالعات گفته ىم  .میالدی بیشبر ش زبانها افتاد 1994
کت آرژانتینى را  اردوی پاکستان در این راستا بوده است.  مشکل اصىل ترکمنستان این بود که حضور  شى

کت یونوکال آمریکابى درمنطقه باعث ىمآمریکا نىم شد که آمریکا مسایل حقوق خواست و حضور شى
ی را مطرح   .کند بشى

نزدیگ گروه طالبان با اسامه بن الدن، رهبر شبکه القاعده باعث شد که آمریکا به گروه طالبان به دیده 
 حقوق بشى و ممانعت از کار زنان و آموزش آنان تحریم کند.   شک نگرد و بعدا طالبان را به دلیل نقض

ى اقدام خود گستاخانه وارد حريم سازمان ملل متحد   وی طالبان به محض ورود به کابل، در نخستير نبر
شده و دکتورنجيب هللا رئيس جمهور پناه گرفته در دفبر سازمان ملل متحد در کابل را به همراه برادرش 

گرفتند، آنها درست به شيوه های قرون وسطابى و بربريت عمل کردند و دکتور احمد زی به اسارت  
نجيب هللا و برادرش را طناب پيچ کرده و در طول چند جاده شهر به مقصد ميدان آريانا، با ريسمان بر 

ى کشيدند و در بی شکنجه های وحشتناک در برابر انظار مردم اين دو را تبر باران و جسد شان  روی زمير
 در برابر مقر رياست جمهوری آويزان کردند.  را 
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 4گوشٔه ازاحکام و مقررات دولت طالبان را در ذیل معرقى میکنیم تا با طرز تفکر آنها آشنا گردیم: 
 مسدود کردن حمام های زنانه درکابل وهرات؛ •

ان باالتر از  • ان وگفته شد که هیچ مکتب اجازه ندارد دخبر ( برای دخبر
ی

ى مکاتب خصوض )خا نگ بسير
 ساله را تدریس کند، مگر برای خواندن قرآ ن مجید؛  ۸سن 

، ولو با چادری؛  • یه خارخر  منع کار زنان با مؤسسات امدادی و خبر

 ه باشند، ندارند؛طفالن حق بازی کردن با اسبابر که شباهت به اجسا م زنده داشت •

دازند؛ • ان مرد حق ندارند به معا ینه و عملیات جراخ مریضان زن ببی  داکبر

ی کرده و مغازه های نمایش لباس دائر نمایند؛ •  خیاط های کاالی زنانه حق ندارند بدن زن را ا ندازه گبر

لباس تحریک هیچ راننده مجاز نیست زنان ملبس به چادرهای که صورت را نىم پوشاند یا زنابى که  •
کننده برتن دارند ویا آنهائیکه یک مرد محرم را به همراه ندارند، سوارموتر کنند درصورت تخلف راننده 

 زندابى و شوهر زن تنبیه خواهد شد؛

ام کارانه اسالىم به وسیله  • موتر به زنا نیکه درحال کاالشوب  درکنار دریا مشاهده ىم شوند به طریق احبر
ل شان برده میشون ى   د درآنجا شوهران شان به شدت تنبیه خواهند گردید؛مبى

ى عکس العمل ها وجنجالهای مختلف به وجود آمد وطالبان  بعد از مدبر با انفاذ این هدایات و فرامير
 :زیرفشارهای وارده مجبور شدند تا بردو موضوع فوق قسمًا تجدید نظرکنند 

ى بگذرد یعنى اندازه آنرا بیک قبضه یگ اندازه حد اقل ریش را. تا حدیکه به اصطالح از شیش ه اریکير
ایط خاص کردند  ان را در وظایف محوله موکول به شى محدود ساختند و دیگر کار پرسونل طنر و داکبر

و به پرسونل طنر زن اجازه دادند که بالباس ساده و بدون آرایش درمکان های کامال جدا کارکنند وبه 
دازند،  معیت محرم رفت و آمد نمایند و همچنان ان طب مرد ىم توانند به معاینه مریضان زن ببی داکبر

طیکه مریض به معیت محرم با شد وداکبر و مریض هردو لباس اسالىم داشته و داکبر مرد جز محل   بشى
 .مورد معا ینه مریض، زن را لمس نکند ونبیند 

هم به خاطر   نکته دلچسپ آنست که جزای عدم رعایت دساتبر فوق بیشبر متوجه مردان بود، آن
تخلفاتیکه زنان شان مرتکب ىم شدند، زیرا به زعم طالبان "مردان مسئوول زنان خود هستند و بناًء 

 ."مرد جوابگوی کوتاىه زن خود در تطبیق این دساتبر میباشد 
 

 مبایی تفکر طالبایی 
ات عنرص وهابیت و مکاتب دیوبندی و بریلوی باالی تشکل تفکر طالب ابى بر گرفته از تحلیل آبر از تاثبر

 : 5محمد اکرم عارقى تحت عنوان "مبابى مذهنر و قوىم طالبان" میباشدویا متگ بر نوشته 
ق( بنیانگذار جنبش 1207-1111محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن عىل بن محمد بن احمد تمیىم )

ین تاثبر را در وی گذاشت. وی وهابیت در عربستان از فقهای حنبىل مذهب بود که آثار ابن تیمیه   بیشبر
با اعتقاد به سلقى گری و بازگشت به اصول اولیه و سننر اسالم، مذهب وهابیه را پایه گذاری کرد. پس 
از آشنابى و تحت تاثبر قرار دادن ابن سعود حاکم منطقه نجد عربستان، این دو حکومنر تشکیل دادند  

بن عبدالوهاب و امور سلطننر و حکومنر بر عهده ابن که امور فکری و سیاستگزاری برعهده محمد ا
سعود قرار گرفت. جنبش وهابیه و خاندان آل سعود با تسخبر شزمینها یگ پس از دیگری پس از مدبر 

ه شدند.   بر کل عربستان چبر

 

 در افغان جرمن آنالین رفته شده از مقالهٔ جناب داکتر عبدهللا کاظمگ 4
 . 4شماره  - 1378مجله علوم سیاسی، بهار  "مبانی مذهبی و قومی طالبان"عارفی، محمد اکرم  5
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، تفسبر جدیدی از اسالم سنى است که  وهابیت، گذارترین باورها در سه دهه اخبر به عنوان یگ از تاثبر
محمد پش عبدالوهاب شدمدار آن بود. وی طرفدار و بسط دهنده اندیشه های ابن تیمیه بود و بر 
اساس بنیانهای فکری او مکتب وهابیت بنا شد. در حال حارصى طرفداران القاعده و سلقى های جهادی 

ى ابن تیمیه ىم شمارند.  وان راستير ی خود را پبر     یا تکفبر
افکار ابن تیمیه روشن و رصی    ح است، او با اندیشه و عقل به کىل مخالف است! و خواستار الغای عملکرد 
 روزانه است و با فکر کردن و اندیشیدن دشمن است، مگر اینکه آن فکر و  

ی
عقل از تمام شئون زندگ

 این عرص 
ی

 را نقى ىم کند. به  اندیشه در راستای تایید نقل باشد. در واقع او همه نمادها و مظاهر زندگ
ین مصلحت در این است که با کفار دشمن باشیم. برای او مهم نیست که در این راه  نظر او مهمبر
ر اقتصادی ببینند. او با این کار، افکار تندروانه و  ى رصى مسلمانان اذیت و آزار شوند و مسلمان نبر غبر

: اینکه برخى از پیامبر نقل کرده اند که هرکس  نژادپرستانه و کراهیت را مورد تایید قرار ىم دهد و ىم گوید 
 کافری را آزار دهد، من را آزار داده، این یک دروغ بزرگ است. 

ابن تیمیه ىم گوید: کسابى که به دین اسالم پایبند نیستند، دو دسته اند: یا کافرند یا منافق و مردم پس  
)ص( تاکنون سه طبقه هستند: مومن، منافق و ک مومن )منافق و از هجرت پیامبر افر. سپس او خون غبر

کافر( را حالل شمرده و حنر در این راه دسته دیگری از مسلمانان مانند شیعیان دوازده اماىم را که از 
ى در زمره منافقان و کافران قرار ىم دهد. به هر حال این   وی نىم کنند نبر شیوه و روش فهم او از اسالم پبر

اىم قائل نیستبرداشت فکری، برای فکر و فرهنگ   . و تمدن احبر
عمده و مهم و مالهاى دينى سننر پاکستان، از لحاظ گرايشهاى كالىم و فقیه به دو گروهاكبر مدارس

اين دو گروه، نماينده دو نوع تفكر كالىم و فقیه   «. »بريلوى  و گروه  «گروه »ديوبندىشوند،  تقسيم ىم
( است كه هر يك به تدري    ج ى گرديدند.  داراى حزب سياىس  )در چارچوب فقه حنقى ديوبنديها مستقىل نبر

هاى آنها مانند وهابيت، در برابر سايرفرقه اند. وهابيت پيدا كردهاز نظر اعتقادى، شباهت كیل به 
ك  دهند. اما بريلويها  « تفسبر مخصوض ارائه ىماسالىم، حساسيت زيادى نشان داده و از »توحيد و شى

ىپذيرىحالت انعطاف   ك  بيشبر انه  گاه تفسبر سخت« هيچداشته و از »توحيد و شى و مغاير با مشهور گبر
 صوفيانه دارند. دهند. بريلويها تا حدودى، گرايشهاىارائه نىم

"مكتب بريلوى در ( بود.  1921  -  1856بريلوى )مؤسس مكتب بريلوى، شخیص به نام احمد رضاخان 
هللا، شاه اسماعيل با عقايد دينی شاه وىلجنبش محمد بن عبدالوهاب و در مخالفت  بهواكنش نسبت

مای سياىس اين مكتب در پاكستان، گروه »جمعية العل نماينده و مالهاى ديوبندى پديدار شد."
ى موالنا شاه احمد نورابى و عبدالستار نيازى ىمپاكستان « در پاكستان باشد. مكتب »ديوبندى« به رهبر

، نماينده »دين رسىم يت در ميان مسلمانان اهل سنت است. شمار ىم« بهكنوبى آيد و داراى اكبر
، رشد ديوبنديها به است. در دو دهطرفداران ديوبندى در اين كشور، همواره در حال افزايش بوده ه اخبر

ى حمايتهاى دولت دليل رشد بنيادگرابى اسالىم در منطقه و شمايه گذارى هاى وسيع عربستان وهمچنير
ى يافت. عمدهضياءالحق و جناح او از آنها، شعت در ترين گروههاى وابسته به مكتب ديوبندىبيشبر

«. اين سه  « و جمعيت »اهل حديثصحابه«، »سپاه عبارتند از: »جمعية العلمای اسالم  پاكستان
واحدى ديوبندى و داراى عقايد مشابه و شعارهاى يكسان و حاميان خارخر جناح، متعلق به مكتب 

ى فضل الرحمان و » جمعية العلمای اسالم  هستند. تنها تفاوت اين سه جناح در اين است كه « به رهبر
كه »سپاه است در صوربر سياىس كشور گرديده صورت يك حزب سياىس وارد صحنهسميع الحق، به

 روآورده« به ترتيب به فعاليتهاى« و »اهل حديثصحابه
ی

 اند. نظاىم و فرهنگ
ده ارتباط نزدیک دارد و ازحمايتهاى معنوى و مادى و حنر انسابى  جنبش طالبان با هر سه گروه نامبر

ى حهمه آنها در اين سالها  « به اسالمال، اين ارتباط با » جمعية العلمای برخوردار بوده است. در عير
ى تجربه ، زبابى و نژادى و نبر

ی
سياىس در عمل بيش از دو گروه ديگر بوده و هست.  دليل عوامل فرهنگ
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بلوچستان و پشتونخوا كه موطن تبار بوده و در ايالتهاىالحق، هر دو پشتونالرحمان و سميعموالنا فضل
افغانستان، اى هستند. طالب علوم دينى  آيد، داراى نفوذ فوق العادهه شمارىماصىل پشتونهاى پاكستان ب

اند. قبل از تجزيه هند و به وجود  قاره هند داشتهاى با مدارس ديوبندى در شبهرابطه تاريخى ديرينه
ادامه تحصيل به ، اكبر طالب اهل سنت افعانستان براى1947آمدن كشورى بنام پاكستان در سال 

 رفتند. س ديوبنديه در هند ىممدار 
، قوىم، زبابى و قبيله

ی
كات فرهنگ در مدارس جمعية العلمای اسالم اى سبب جذب جوانان افغان مشبر

ىگرديد.  ناخودآگاه آنان به آموزهشد، كه در نتيجه، عامل گرايش  هاى ديوبندى جمعية العلمای اسالم نبر
اند  ، راسابه مدارس جمعية العلمای اسالم پيوستهطالبان كه بينش وسيع نداشته، از قراء و قصبات

انه طالبان ازاسالم و تعصب ديوانه بالقيد ديوبنديها مبدل گشتند. لذا تعببر سخت   يكباره، به مريدان گبر
 .وار آنها در برابر زنان از آنجا ناىسى شده است

وزى قا طع در افغانستان، عجوالنه طالبان با اعتقاد به اصل خالفت، قبل ازدستيابر به هر نوع پبر
ى خليفه ى نموده و باالگوپذيرى از ابوالكالم آزاد تئوريسير دولت احتماىل آينده خود را در قندهار تعيير

« »امارت اسالىم « را در افغانستان به اجرا گذاشتند. تئورى»امارت اسالىمجمعية العلمای هند تئورى 
ى  ه وسيله ابوالكالم آزاد وجمعية العلمای هند پيشنهاد گرديده و بار در تاري    خ معارص شبه قاره هند باولير

قر و جنوبدر دوره جهاد، گروههاى و ديوبند، آن را در برخى والیات شى قر كشور تجربه وهابر گراى پبر شى
ى كه از اعقاب رود، اين طرح را در فكرى جمعية العلمای هند به شمار ىمنمودند و هم اينك، طالبان نبر

 پياده نمودند. نافغانستا
خواهند، مردم و احزاب جايگاىه ندارند. طالبان آن را ىم« آن طورى كه« و »امارتدر تئورى »خالفت

آمده و فردى را براى اين پست از شان قبايل و نخبگان دينى تحت عنوان اهل حل و عقد گرد هم تعدادى
ى منتقل خواهد شد. طالبان اختيارات كشور به شخص خليفنمايند و آنگاه تمامنامزد ىم ه يا امبر المؤمنير

برگزار نخواهد شد، چون انتخابات يك تقليد غبر به وضوح اعالم كرده اند كه »در افغانستان انتخابات
و تمدن غربر در كل، يگ از شعارهاى اساىس تماىم گروههاى با مفاسد فرهنگ مخالفت  اسالىم است.«

سازد، نفی  گروههاى اسالیم جدا یم اما آنچه بنيادگرایی افراىط از نوع طالبان را از بقيهاست، اسالىم
تمدن هگروههاى ديگر اسالىم مانند اخوانيها با ديد نقادانه ب  آنهاست. مطلق مدنيت غریر به وسيله
نمايند در صوربر  هاى مثبت آن استقبال ىمجنبههاى منقى آن، از پذيرشغربر نگريسته و ضمن رد جنبه

برخاسته و مخالفتديوبندى و وهابر در اوايل كار با هر نوع دستاورد تمدن غربر بهكه طالبان و مكتب
نقادانه، چه در امر پذيرش و يا  برخورد غبر   كنند. به سوى محافظه كارى تمايل پيداىمسپس به تدري    ج

، مشكالت بيشمارى را به همراه دارد. مخالفت تعصبنقى فرهنگ  طالبان با تلويزيون، وسايل غربر ى آمبر
ه ى ، سينما وامثال آن، نشانه آشكارى بر روحيه ستبر

ی
جوبى آنان با مظاهرتمدن تصويربردارى، لباس فرنگ

 غربر است. 
«، به مبارزه با تماىم مذاهبوهابر بنيادگرابى افرایط از نوع  و فرق اسالىم غبر  ، با توسل به حربه »تكفبر

، ساير گروهها رايكشه بر باطل و حنر كافر ىم ى پندارد. مكتب ديوبندى در از خود رفته و به جز خويشير
حنقى مسلك است، كافر قلمداد   « را كه حلقه ديگرى از سنيانپاكستان،جناح فكرى رقيب خود »بريلوى

ىع خود ىم با آن را از وظايفوده و مخالفتنم « در اوان پنداشت چنانكه »سپاه صحابهشى
خود قرار داده بود اما پس از سياىس ظهورش،مبارزه با بريلويها و شيعيان را در كنار هم، از اهداف اصىل

در تاري    خ عهبه عنوان تنها دشمن اصىل براى آنها مطرح گرديد. دشمنى با شيشدن گروه مذكور، شيعيان
 اى دارد. مكتب ديوبندى سابقه ديرينه

ى تفكر ضد شيىع ىمجنبش طالبان در افغانستان ى داراى چنير يف نبر باشد. طالبان پس از ترصف شهرمزارشى
را صادر كرده و نظاميان آن، گروه گروه شيعيان را به ، دستور قتل عام وسيع شيعيان1377در سال 
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يف )خاك و خون كشيدند. افراد طالبان كه « و »كافر« به»رافیصى عنوان  ( 1376در جنگ اول مزار شى
وهاى حزب وحدت اسالىم درآمده بودند، آشكارا از »وجوب جهاد« عليه ازبكهاى سخن  به اسارت نبر

طالبان دانستند. دشمنى « در راه خدا ىم »جبهه متحد« را »شهادتبر زبان آورده و كشته شدن در مقابل 
ى  ى باور نادرست آنها دارد;چنانكه همفكران آنها )ديوبنديها( در پاكستان، با ايران نبر ريشه در همير

مدارى همراه با اعمال دارند. وجود پندار خود حق را با ايران شيىع از كش مخقى نىم خصومت آشكارشان
جويانه عليه افكار و جناحهاى ى لبان ارائه ناپذير از طاديگر، تصويرى كامال خشن و انعطافروشهاى ستبر

 براى آزادى انديشه، است. حاكميت داده
ی

ى كامل اين تفكر در عرصه سياىس و اجتماىع،خطر بزرگ يافير
 اعتقاد و بيان و در نتيجه، رشدعلم و دانش و خالقيت در بی خواهد داشت. 

اىس هاى سيترين حقوق عموىم مردم درزمينهاداره بنيادگرابى افرایط، بديیهمعموال در نظامهاى تحت
 ناديده گرفته ىم

ی
خشكد; چنانكه امروز در شهرهاى در سايه آن ىمشود و تشكلهاى مستقلو فرهنگ

رسد. احزاب وگروههاى جهادى و هاى آن به وضوح به مشاهده ىمطالبان، نمونهتحت اداره جنبش
ين ها رسانهجايگاىه در نظام سياىس ادارى طالبان ندارند. شخصيتهاى علىم و سياىس مستقل، كمبر

يه ى عىل ونشى هاى كشيده شده است و شمايهرغم حفظ هويت اسالىم و علىم به تعطيىلهاى مخالفير
، قربابى تعصبهاى ا به نابودى كشيده شده و يا در معرضعلىم و باستابى نابودى قرار ناروا گرديده و اكبر

 گرفته است. 
شود. تفكر  رزهاى افغانستان تغذيه ىمفكرى، از خارج از م جنبش طالبان، جنبشى است كه از لحاظ

هاى اسالىم شناخته شده درداخل جامعه افغانستان سياىس كنوبى طالبان، ريشه در انديشهمذهنر 
اىل و اصالخ از نوع خردگرايانه آن است  ، ليبر ندارد. تفكر رايج در جامعه افغانستان، تفكر اخوابى

، رصفا در منا طق روستابى در حدانسجام نيافته، حضور داشته كه به وبنيادگرابى افرایط نوع طالبابى
هاى زمينهقابل توجه نبوده است. اما تحوالت سه دهه اخبر با توجه بهگاهعنوان يك انديشه جدى هيچ

، سبب شكل ى و رشد نوع تفكر طالبابى در اينتاريخى  كشور گرديد. گبر
 

 افغانستاننظام سیایس پسا طالبان: دولت جمهوری اسالیم 
م توسط قوای هوابى امریکابى با استفاده از ملیشه های تنظیم 2001شنگوبى دولت طالبان در سال 

های سابقه جهادی محىل در بدل هزارها ملیون دالر نقد، کمکهای تسلیحابر و با همکاری نزدیک قوتهای 
مبدل ساخت. دولت حاصله خاص امریکابى یکبار دیگر افغانستان را به حوزه های نفوذ جنگ ساالران 

از کنفرانس بن در حقیقت انعکاس سیاىس تقسیم بندی منطقوی قدرت در کشور میباشد و تا امروز  
ى نماید.  ۱۹بعد از   سال دولت مرکزی نتوانست حاکمیت مرکزی را در کشور تامير

اییط ى الملىل با آنها شى وهای بير  را فراهم ساخت  با اشغال کابل توسط شورای نظار و همکاری دوامدار نبر
وی سیاىس و نظاىم در تا شورای نظار و حامیان محىل آنها بصورت غبر متوازن به قوی ترین نبر

الهای اردوی مىل ارتقاء یافتند و پست  کشورمبدل گردند. تمام قوماندان های جهادی شورای نظار به جبى
گرفتند و طوریکه انتخابات   سال گذشته در اختیار ۱۴های کلیدی سیاىس، اداری و نظاىم را در طول 

م نشان داد به هیچوجه حاظر به از دست دادن این قدرت سیاىس، اداری ۲۰۱۴ریاست جمهوری سال  
اکت متناسب دیگران در آن نیستند.   و نظاىم و حنر شى

م و ایجاد یک دولت مبنى بر اساسات دموکراىس و قانون اساىس بر مبنای 2001سقوط طالبان درسال 
استیالی دولت مذهنر با استقبال عظیم مردم کشور و بخصوص روشنفکران مواجه گردید.  توافقات بن  

 بر 2001-1996فاشیسنر و قرون وسطاب  طالبان در سالهای 
ی

م به کمک مستقیم پاکستان، لکه ی ننگ
ین قربابى تداوم تروریزم و جهل   دامان ملت افغان و بخصوص ملیت پشتون محسوب میگردد و بزرگبر

ى کنار شحد با پاکستان است. پرسنر ا  ین گروه تمام پشتونهای ساکن والیات پشتون نشير
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 بن کنفرانس  تصامیم
دهم دسمبر سال   ى کت کنندگان نشست بن در   ۹میالدی به دنبال    ۲۰۰۱در سبر روز بحث و مشاجره، شى

ز بیست سال آلمان، یک توافقنامه دو مرحله ای را امضا کردند که سنگ بنای ایجاد نظام جدید را پس ا
، تعدادی از چهره ها و گروه های  .جنگ داخىل در افغانستان گذاشت براساس این توافقنامه تاریخى

ى   کلیدی درگبر در مسایل افغانستان روی ایجاد یک حکومت موقت شش ماهه توافق کردند و همچنير
ى الملىل حافظ  وهای بير ، نبر ى امنیت در افغانستان، پس از سالها بر ثبابر پذیرفتند که برای کمک به تامير

 .مستقر شوند صلح در افغانستان 

کت کننده در این نشست، از جبهه متحد شمال گرفته تا سایر گروه های جهادی  جناح های مختلف شى
ى افراد طرفدار محمد ظاهرشاه این توافقنامه را امضا کردند  توافقنامه بن، با انتخاب حامد کرزی،  .و نبر

 .یدی را در افغانستان آغاز کند از چهره های جهادی پشتون تبار به عنوان رئیس اداره موقت، روند جد 
ى حقوق   از نکات مهم توافقنامه بن، تاکید بر آزادی های اجتماىع افغانها، از جمله آزادی بیان و همچنير

طدر این توافقنامه ترصی    ح شده است که "حق مردم افغانستان به انتخاب آزادانه .زنان و حقوق بشى بود
ى شود  آینده سیاىس کشورشان براساس اصول اسالىم،  .دموکراىس، پلورالیسم و عدالت اجتماىع" تضمير

به سازمان ملل متحد در این توافقنامه صالحیت داده شد تا موارد نقض حقوق بشى را تحقیق کرده و 
 .پیشنهادات و توصیه های خود را در این رابطه ارائه کند 

ى  رئیس اداره انتقاىل ششماه پس از تشکیل برگزاری لویه جرگه اضطراری برای ایجاد اداره انتقاىل و تعیير
اداره موقت و برگزاری لویه جرگه دیگری برای تصویب قانون اساىس جدید افغانستان، هجده ماه پس 

 .از ایجاد اداره انتقاىل، از دیگر نکات مهم توافقنامه بن بود

 متوازن نا  ترکیب با  انتقال اداره

 .و حامد کرزی به عنوان رییس دولت انتقاىل انتخاب شد لویه جرگه اضطراری برگزار شد    2002در سال  
حکومت موقنر که برای دوره شش ماهه در نظر گرفته شده بود، هدفش این بود که حاکمیت مىل را در 
ان    قدرت بود. رهبر

ی
افغانستان متمرکز سازد. پیش از ایجاد حاکمیت موقت، افغانستان شاهد پراکندگ

ن بر اساس صالح دید خویش ىم توانستند قدرت را اعمال کرده و متعدد در نقاط متعدد افغانستا
ه  مبادرت به جنگ و صلح کنند. حاکمیت موقت توانست به این مشکل پایان دهد. اداره انتقاىل در گسبر
وسیع تری قرار بود فعالیت کند. این اداره مسوولیت داشت تا راه هابى را جستجو کند که بتواند به صلح 

 در افغانستان برسد. یگ از مهم ترین این راه ها قانونمند سازی جامعه ىم توانست باشد. و ثبات دایىم 
ی را   2001"توافقات بن در سال در بر بر ىس مینویسد:  2009تیمور شاران در سال  روی کاغذ بسی 

وصف، برای یک حکومت دارای پایه های وسیع، چند قویم و متوازن سیایس به وجود آورد. با این 
قدرت عماًل به صورت عمده در اختیار آنچه که "ائتالف شمال" خوانده یم شد و بخصوص میان  

ی' قرار داشت"  .شاخه کوچک نظایم حزب جمعیت متشکل از چهره های موسوم به 'پنجشی 

پست را از آن خود کرد که وزارتهای مهم دفاع، داخله،   30پست مهم از میان جمعًا  17ائتالف شمال، 
جه، پالن، تجارت و ریاست امنیت مىل جزو آنها ىم شد. در این میان تنها دو پست ریاست دولت و خار 

 .وزارت مالیه در اختیار گروه به اصطالح "روم" متشکل از طرفداران ظاهرشاه قرار گرفت

ل خود گرفته بود، برنده تم ام عیار بدین ترتیب، ائتالف شمال، که به دنبال سقوط طالبان کابل را در کنبر
بازی بود. این کابینه متوازن نبود، چرا که در آن به برخى از گروهها بیش از اندازه الزم سهم داده شده 
بود و برخى دیگر از سهم واقىع برخوردار نشده بودند. کوتاىه در عمىل کردن توافقات بن در زمینه 

را میان چهره های مختلف    برقراری مناسبات مبتنى بر تسهیم متناسب قدرت، کشمکش داخىل شدیدی
 .داخل حکومت به دنبال داشت
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ومند بود و حوزه نفوذش به کابل  آقای کرزی که ىم توان گفت به نوىع در احاطه "جنگساالران" نبر
سیاست کنارزدن حریفان از قدرت را در پیش گرفت و تالش کرد تا سهم  2003محدود ىم شد، از سال 

 .دود سازدائتالف شمال را در کابینه خود مح

ى سالهای  ى دلیل دوره بير ى نخبگان  2005تا  2002به همير شاهد کشمکشها و منازعه شدید داخىل بير
گوناگون دولنر بود که در جریان آن رییس جمهور و با متحدان نزدیک خود در یک طرف و "جهادیهای" 

 .ائتالف شمال در طرف دیگر قرار داشتند 
 جدید اسایس قانون

تصویب قانون اساىس یک گام مهم در پیش برد پروسه ملت سازی در افغانستان بود که به تدوین و 
ک به عنوان  عنوان یگ از مهم ترین بخش های موافقت نامه بن محسوب ىم گردد. تهیه یک سند مشبر
 مردم خسته از جنگ افغانستان 

ی
ک تمام مردم افغانستان، ىم توانست به خستگ مظهر خواسته مشبر

 .دهد پایان 

برگزار گردید به  1382قانون اساىس جدید در لویه جرگه قانون اساىس که در ماه های قوس و جدی 
تصویب رسید. تصویب قانون اساىس مهم ترین و نهابى ترین گاىم بود که برای گذار افغانستان به ثبات 

برای برگزاری انتخابات و دموکراىس در توافقنامه بن پیش بینى شده بود. تصویب قانون اساىس زمینه را 
وع در افغانستان مساعد  ریاست جمهوری و پارلمابى و حاکم شدن یک دولت مقتدر، مردىم و مشى

و انتخابات  1383انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال  1382ساخت. در پرتو قانون اساىس 
سازی حاکمیت که به عنوان  برگزار شد و پروسه واگذاری قدرت به مردم و مىل  1384پارلمابى در سال 

 .زمینه رسیدن به ثبات در معاهده بن در نظر گرفته شده بود، به اجرا گذاشته شد 
 (2004) ۱۳۸۳ افغانستان جمهوری ریاست انتخابات

ى  2004انتخابات سال  ى انتخابابر ریاست جمهوری در تاری    خ افغانستان بود که مردم برای تعیير اولير
ان   ۱۸به پای صندوقهای انتخابات رفتند. این انتخابات در تاری    خ  جمهور و دو معاون ویرئیس ى مبر

ى رئیس ۵۵،۴با کسب  حامد کرزی برگزار شد و ۱۳۸۳ جمهور منتخب درصد آرا به عنوان اولير
 افغانستان برگزیده شد. 

ى الملىل برگزار شد  ده ناظران داخىل و بير مسئولیت برگزاری این انتخابات  .این انتخابات با حضور گسبر
را کمیسیون یازده نفری برعهده داشت که براساس فرمان رییس جمهور دوره انتقاىل تشکیل شده و پنج 
 سیاىس سازمان ملل متحد  

ی
ى الملىل امور انتخابابر بودند، نمایندگ نفر از اعضای آن را که کارشناسان بير

ى کرده بود  .در کابل تعیير

برابر بیشبر از بقیه نامزدها رأی مردم را کسب کند. دوازده نامزد   ۳ت در این انتخابات  حامد کرزی توانس 
دهد بیش از درصد آراء را به خود اختصاص داده بودند. تخمینها نشان ىم ۱دیگر در انتخابات کمبر از 

ایط در این انتخابات حضور پیدا کردند. ا  ۱۲سه چهارم از جمعیت تقرینر   ین انتخابات میلیوبى واجد شى
ک انتخابات که به ریاست زکیم شاه و معاون ارشدی ری کندی که آمریکابى  تحت نظارت سازمان مشبر

 کارمند سازمان ملل هست بود. 

 با حامد کرزی از در رقابت وارد شده و تالش کردند تا  
ی

، محمد محقق و ژنرال دوستم همگ یونس قانوبى
 کنند از گروههای مختلف قوىم در این 

ی
 .انتخابات نمایندگ

ى حال سیاست کنارزدن  2006آقای کرزی از سال  و با برکناری حریفان "جهادی" از دولت، درعير
ى کرد و یط آن شبکه پیچیده ای از روابط با فرماندهان،  مخالفان را با سیاست مدارا و دلجوبى عجير

ان قوىم و دیگر بازیگران قدرت به وجود آورد ى سیاست است  2009 انتخابات سال .رهبر بازتاب همير
که براساس آن وی با بازیگران عمده قدرت چون ژنرال دوستم، محمد محقق و دیگران به معامله روی 
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آورد تا در ازای حمایتشان پستهای دولنر و دیگر امتیازات را در اختیار آنان قرار دهد. یعنى همان کسابى 
 .ان را در جامعه و سیاست افغانستان تضعیف کند را که پیش از این تالش کرده بود تا موقعیت ش

 افغانستان 2009انتخابات ریاست جمهوری سال 
ان آرای حامد کرزای حدود  هجری شمش ۱۳۸۸اسد  ۲۹ در این انتخابات ى برگزار شد.در ابتدا مبر

ایط اعالم شد وىل با برررىس تقلب در انتخابات آراء   کرزی به زیر پنجاه و پنج درصد آرای واجدین شى
پنجاه درصد رسید و انتخابات به دور دوم کشید، عبدهللا عبدهللا رقیب کرزی اعالم کرد که در 

کت   اض به عملکرد نادرست حکومت و عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات، در انتخابات شى اعبر
 .جمهور منتخب اعالم شد و در نتیجه کرزی رئیس[ ۱] نخواهد کرد

 به شکایات در بی این انتخاب و ابراز نگرابى 
ی

ها در مورد سالمت این انتخابات کمیسیون رسیدگ
های ىس مبتنى بر اینست که در بی بازشماری آرا رایبر انتخابات بازشماری آرا را آغاز کرد. به گزارش بر 

ى انتخابابر افغانستان در صوربر که هیچکدام . ]است٪ سقوط کرده  ۵۰حامد کرزی به زیر  طبق قوانير
 .آرا نشوند انتخابات به دور دوم کشیده میشود ٪۵۱از کاندیدها قادر به کسب 

ايطش برای برگذاری دور دوم انتخابات برآورده نشده  ، داکبر عبداهللا اعالن کرد، ازينکه شى در اول نومبر
کت نخواهد کرد. تقاضا است، او در دور دوم انتخابات که قرار ب ود بتاري    خ هفتم نومبر برگذار شود، شى

ايط داکبر عبد اهللا عبارت بودند از: سبکدوىسى عاجل رئيس کميسيون مستقل انتخابات، و معطل  ها وشى
ى دولت به شمول وزير داخله، وزير معارف و وزير شحدات و اقوام وقبايل.  قرار دادن کار بعیصى از اراکير

ت بر اعمال وزارت ماليه، اطالعات و فرهنگ، حج و اوقاف و راديو وتلويزيون مىل را او همچنان نظار 
    .تقاضا کرده بود

ى نتایج انتخابات را آغاز کرده و  به این ترتیب عبدهللا عبدهللا روش ناپسند و غبر دموکراتیک نه پذیرفير
ل تغیبر روسای کمسیون در دو انتخابات بعدی همچنان ادامه میدهد. او همچنان ادعای غبر معمو 

انتخابات را در جریان سه انتخابات ریاست جمهوری بعمل ىم آورد. مانند این است که کپتان تیم حریف 
 در جریان یک مسابقه فوتبال خواهان تغیبر ریفری بازی گردد! 

کانديد نومبر کميسيون مستقل انتخابات رئيس جمهور کرزی را که در دور اول پيشتاز بود و يگانه   2در  
دور دوم بعد از انرصاف داکبر عبد اهللا بود، برنده اعالن نمود. اين کميسيون برای اين اقدام خود به 

قانون اساىس اتکا نموده گفت که: برگذاری انتخابات دور دوم در صوربر امکان دارد که حد اقل   61ماده  
 دو کانديد پيشتاز در آن به رقابت پردازند. 

در کتاب "رواینر از درون" ىم نویسد، حامد کرزی در سال های آخر حکومتش، "از   اما آنگونه که سپنتا 
دنده و ناشکیبا" بدل ىم شود. بخصوص پس از یک آدم صبور به آدىم بیشبر خودمحور، یک

ى ىم۲۰۰۹های انتخابات ریاست جمهوری در سال جنجال شود که ، کرزی چنان به آمریکا و غرب بدبير
  .ای از جانب آمریکا" استاره منتظر توطئهبه گفته سپنتا "همو 

 دولن   قدرت واگذاری از  نظار  شورای خودداری و  م2014 سال انتخابات
 ، ی   2019و  2014، 2009نتایج س            ه انتخابات اخبر به وض            احت نش            ان داد که ش            ورای نظار به رهبر

کنفرانس بن به آنها ارزابى ش   ده  عبدهللا عبدهللا به هیچص  ورت حاظر نیس  ت قَدرت دولنر راکه در نتیجه  
 در پای صندوقهای رای از دست بدهند. 

القوىم بوده و از لحاظ س  اختمان اجتماىع و س  یاىس عمیقا یک کش  ور عنعنوی   افغانس  تان یک کش  ور کثبر
 

ی
، تنظیىم و مداخالت  باش د. بر عالوه، ىس و پنج س ال جنگ داخىل، فرقه های قوىم ىم متگ به وابس تگ بى

الفات قوىم، س  منر و زبابى را در افغانس  تان عمیقبر س  اخته اس  ت. در یک کش  ور عنعنوی هرگاه  اجننر اخت 
ها بال درنگ به کاندید قوم مربوطۀ ش            ان رای  به مردم بص            ورت دموکراتیک حق انتخاب داده ش            ود آن 

  تر ساخت. رصف نظر از مشنر م ریاست جمهوری این حقیقت را برجسته 2014دهند. نتایج انتخابات ىم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)#cite_note-2
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فکر، پش  تون به پش  تون رای داد، تاجیک به تاجیک، هزاره به هزاره و اوزبیک به ازبیک. حنر تعداد  روش  ن 
ی از روشنفکران ششناس از این قاعده مستثنى نشدند.    کثبر

،  2014نت ایج انتخ اب ات  م عماًل نش               ان داد ک ه مردم افغ انس               ت ان، رصف نظر از هی اهوی تقل ب انتخ اب ابر
ف غنى   61.2طوط قوىم و نژادی رای دادند. مطابق تخمینها در حدود   عمدتًا بر مبنای خ  فیصد آرای اشى
فیص د از   3.1فیص د از هزاره ها و  5.4فیص د از ترکتبارها، 12.7فیص د از تاجیکها،  17.7را آرای پش تونها، 

ا آرای  فیص        د ر  19.6فیص        د آرای عبدهللا را آرای تاجیکها،  42.3س        ایر اقوام تش        کیل میدهد. در مقابل 
فیص      د را آرای س      ائر اقوام   8.5فیص      د را آرای هزاره ها و  14.7فیص      د را آرای ترکتبارها،  14.9پش      تونها، 

فیص د آرای غبر پش تونها   39تش کیل میدهد. مطلب مهم دیگر این اس ت که در حمایت ازغنى کىم کمبر از 
د مجموع آرای او را میس   ازد. به  فیص     57ش   امل اس   ت در حالیکه برای عبدهللا آرای غبر تاجیکها بیش   بر از 

بیان دیگر عبدهللا بیش       بر مدیون حمایت محقق هم تکت هزاره خود اس       ت تا اینکه غنى مدیون دوس       تم  
س              ال ریاس              ت جمهوری دور اول او و در انتخاب همکاران   5باش              د. این حقیقت در رفتار غنى در طول 

 مشهود است.  2019تکتهای انتخابابر سال 
ال دوس      تم رای دادند در حاىل ها و ترک پش      تون    ف غنى و جبى ها به داکبر ها و هزاره که تاجیک تبارها به اشى

تواند  عبدهللا و محقق رای دادند. حنر یک فرد غبر مس   لىك با یک ش   ناخت عامیانه از مردم افغانس   تان ىم 
ها  ها و هزارهجیک تبارها به مراتب بیش     بر از تعداد تا ها و ترک حس     اب کند که در افغانس     تان تعداد پش     تون 

اک داش     تند، نتایج  ىم  باش     ند. حنر با ارزیابر نتایج دور اول انتخابات که در آن هش     ت کاندید پش     تون اش     بر
در فیس    بوک پیش    بینى کرده بود   2014اپریل س    ال  27دور دوم قابل پیش    بینى بود. نویس    نده این مقاله در 

ف غنى در د ک ه ب ا تمرکز آرای رای دهن ده   ۶۰ت ا  ۵۶آوردن ور دوم انتخ اب ات ب ا ب دس               ت گ ان پش               تون، اشى
وز خواهد شد.    درصد آرا پبر

دانس     تند هرگاه انتخابات دور دوم در حامیان دکتور عبدهللا با ش     ناحت از س     اختار قوىم نفوس کش     ور ىم 
د، نتیجه نهابى به نفع  فض      ای دموکراتیک انجام ش      ود و به ص      ندوق  د ص      ورت نگبر های آرای مردم دس      تبر

 نخواهد بود. داکبر عبدهللا این واقعیت تلخ را در همان ش             ب ختم دور دوم انتخابات چند  داکبر عبدهللا 
وع شمارش آرا در تمام حوزه   های انتخابابر دانست.  ساعت بعد از شى

س         االران مبدل ش         ده اس         ت. برای  های نفوذ جنگ افغانس         تان در نتیجه ىس و پنج س         ال جنگ به حوزه 
الزم باالی پروس           ه اجرای انتخابات در این مناطق یک امر ناممکن   کمس           یون مس           تقل انتخابات نظارت 

یت حوزه  س    االران محىل وابس    ته به معلم عطا  های انتخابابر والیت بلخ در اختیار مطلق جنگ اس    ت. اکبر
س         االران  کند و در هرات جنگ محمد نور اس         ت. در بدخش         ان فامیل ربابى در حاکمیت کامل حکومت ىم 

و کاپیس    ا حاکمیت مطلق حامیان احمد ش    اه مس    عود و حزب  وابس    ته به اس    معیل خ  ان. در پروان، پنجش    بر
، س       یاىس، اجتماىع و انتخابابر دارند. مناطق   جمعیت اس       تیالی بال منازع باالی همه امور منجمله امنینر

نامند و حاکمیت دول ت  مرکزی کش               ور منجمله بامیان و دایکندی را حامیان محمد محقق هزارس               تان ىم 
ش ناس ند. هرگاه کش  نتایج انتخابات در خوس ت و پکتیا را لکه دار از  را در این مناطق برس میت نىم مرکزی 

، بلخ، بدخش ان، هرات، بامیان  خواند چگونه ىم تقلب ىم  تواند از وجود تقلب مش ابه انتخابابر در پنجش بر
ى  ى بير ان نس       نر تقلب را در تم و دایکندی انکار کند؟ در واقع مفتش       ير ى ام مناطق دور افتاده کش       ور  الملىل مبر

 مشابه هم یافتند.  
 عبدهللا-غنی  میل وحدت حکومت

م را نه پذیرفت و بهانه  2014، یکبار دیگر عبدهللا عبدهللا نتایج انتخابات 2009همانند انتخابات س             ال 
ف غنى را مجبور نمود به تش             کیل یک   تقلب انتخابابر با تهدید حمله بر ارگ و ایجاد حکومت موازی اشى

ی وزیر خ   ارج   ه  50/ 50حکوم   ت ائتالقى  امریک   ا ک   ه موقف   موافق   ت نم   ای   د. بخ   اطر بی   اوریم ک   ه ج   ان کبر
ى تاکید نمود که رییس جمهورغنى   ف غنى و عبدهللا در واش      نگير میانخر را در کابل بازی کرد در حض      ور اشى
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که هیچ اجباری نداشت به ایجاد حکومت وحدت مىل توافق کرد. همچنان  به میل و رغبت خود در حاىل 
ت نتایج نهابى تفتیش ش             ده  بخاطر بیاوریم که متعاقب تش            کیل حکومت وحدت مىل کمس            یون انتخابا

ى  ف غنى با کس        ب بير ف    ۵۶الملىل را نش        ى نمود که مطابق آن اشى درص        د برنده انتخابات اعالن ش        د. اشى
غنى و عب دهللا عب دهللا دو ک ان دی د دور دوم انتخ اب ات ری اس               ت جمهوری بودن د. رصف نظر از اینک ه داکبر 

ف غنى را ب  ه حی  ث رییس جمهور  عب  دهللا نت  ایج انتخ  اب  ات را در آغ  از قبول نکرد، ب  ه مجر  د آنک  ه تقرر اشى
ى   پ  ذیرف  ت و خود ب  ا فرم  ان رییس جمهور ب  ه عنوان رییس اجرائی   ه مقرر ش                 د، در عم   ل ب  ه معنى پ  ذیرفير

ف غنى درانتخ اب ات ىم  وزی اشى ب اش               د. بن ابرآن اگر ب دون در نظرداش               ت نت ایج انتخ اب ات ی ک حکوم ت  پبر
ی، میداش تیم،  وحدت مىل، میان دو ش خص ثالث که در دور دو  اک نداش تند با میانجیگری جان کبر م اش بر

در آنص      ورت حکومت حاص      له خارج ازانتخابات و خارج از چوکات قانون اس      اىس ناىسى از توافق س      یاىس  
 بود! ىم 

ف غنى قبل از امض        ای توافق حکومت وحدت مىل عدم تاکید او بر پذیرش   ین اش        تباه س        یاىس اشى بزرگبر
ى نتایج انتخابات از جانب عب  ف  دهللا بعد از ختم پروسه تفتیش بير الملىل بود. در آنزمان مشوره من به اشى

ى بود: "  ط نتیج ۀ انتخ اب ات از  غنى چنير ط تش               کی ل حکوم ت اتح اد مىل قبوىل بالدرن گ و بر قی د و شى شى
ه ای دولنر ب ه قیم ت پ ذیرش نتیج ۀ انتخ اب ات  ج ان ب ک ان دی د ب ازن ده اس               ت. هرچ ه غبر از این، خری د کرىس 

یزی خواهد کرد." تلقر خ  لزل را پبر ى  واهد شد و زیربنای یک حکومت مبر
ی قهرمانانه نزدیک به هفت میلیون افغان با رای پاک ریاس   ت جمهوری با س   هم   ۲۰۱۴انتخابات س   ال  گبر

ى  ایط  و تفتیش ش  ده بير ین انتخابات در شى الملىل بعد از باطل کردن بیش از یک میلیون رای مش  کوک، بهبر
ان  یک کش ور جنگزده و  ى عقب مانده بود. اگر در خوس ت و قندهار تقلب ص ورت گرفته باش د به همان مبر

یف هم واقع ىم  ش               ود. ب ای د فراموش نکرد ک ه حنر ب ا ب اط ل کردن تم ام آرای پکتی ا و در پنجش               بر و مزارشى
 خوست باز هم غنى برنده بود. 

م آور است که مافیای شورای نظار و جمعیت شکست کاندید خود را نه پذی  رفت و به بدناىم انتخابات  شى
 کوشید و با تهدید شورش و حمله بر ارگ کشور را دچار بحران مصنوىع نمود.  

 س            اختمان س            یاىس دولت  
ی

ف غنى و عبدهللا عبدهللا ناىسى از بر موازنگ تزلزل ائتالف س            یاىس میان اشى
نظاىم  -تش کل س یاىس ائتالقى آنهاس ت. در یک قطب داکبر عبدهللا رییس اجراییه از حمایت یک س ازمان م 

ده س      اله،  در وجود حزب جمعیت و حزب وحدت وحامیان جهادی آن  ى ها در داخل س      اختمان دولنر س      بر
تمام عنارصیکه در  های وابس         ته، جامعه مدبى وابس         ته، در وجود وکالی وابس         ته در پارلمان و در رس         انه 

ده س      ال اخبر با اس      تفاده از قدرت دولنر به جاه و منال رس      یده اند ب  ى ر خوردار اس      ت. در قطب دیگر  س      بر
ف غنى بدون برخورداری از حمایت یک س  ازمان متش  کل س  یاىس حزبر به حمایت روش  نفکران و  داکبر اشى

س  ال اخبر به    ۲۴س  االران در های خورد و ریزه غبر جهادی و افراد عامۀ ملت که از اس  تیالی جنگ س  ازمان 
 ستوه رسیده اند، دل بسته است. 

ف غنى به داکبر عبدهللا در توافقنامه س  یاىس و دادن  های س  خاوت دىه مض  اعف بر آن، امتیاز  مندانه اشى
ف غنى را از حمایت مورد نیاز  پنجاه در دولت س     بب نارض     اینر عموىم پش     تون  - س     هم پنجاه  ها ش     د و اشى

ها عماًل امروز حکومت او  مداران پشتون محروم ساخت. این امتیاز دىه بسیار نزدیک بسیاری از سیاست 
ف غنى در زم  ان تش               ک  ل توافق  ر  ا فلج نموده و در گروگ  ان داکبر عب  دهللا قرار داده اس                ت. از بی  ان  ات اشى

های وس         یع  س        یاىس معلوم بود که در دادن امتیازات به داکبر عبدهللا، موص        وف به رصاحت ص        الحیت 
ى  وهای بير ور تکی ه  الملىل از پروس               ه قانوبى در کش                رییس جمهور من درج در قانون اس               اىس و حم ایت نبر

وهای خارخر  ىم  کرد. در کش               وری که هنوز حاکمی ت قانون دردوران طفولی ت خود قرار دارد و حم ایت نبر
ى منافع مش    خص آن  نظاىم موجود در کش    ور اس    ت، حس    اب  - های س    یاىس ها توس    ط گروه بس    ته به تظمير

ی ا  ز نش               ى نت   ایج  کردن ب  االی عوام  ل م  ذکور نت  ایج مطلوبر ن  دارد. اخط  ار نم  این  ده مل  ل متح  د در جلوگبر
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لزل بودن موقف حامیان خارخر   ى ف غنى از مبر تفتیش ش               ده انتخابات قبل از توافق س               یاىس باید به اشى
وزی  گذاش   ت. در نهایت طوری ها هیچ ش   گ باقر نىم کارانه آن کش   ور و نقش س   ازش  که دیدیم با وجود پبر

ین تفتیش انتخابابر در جهان آن را تأیید نمو  ف غنى که بزرگبر لزل و س              ازش              کارانه  قاطع اشى ى د، موقف مبر
ف غنى شد که نتایج نامیمون آن را امروز در کشور مشاهده   ۵۰- ۵۰امریکا سبب تحمیل ائتالف  باالی اشى

 کنیم. ىم 
 

 بحران تشدید  و  جمهوری ریاست 2019 سال انتخابات
ى شده  کمسیون مستقل انتخابات افغانستان )نوت: که به آرای کاندیدان مقام ریاست جمهوری تعیير

وری  18مطابق  ۱۳۹۸دلو  ٢٩شنبه بودند( به روز سه ف غنى را برندٔه انتخابات 2020فبر ، محمد اشى
متآسفانه  اعالم کرد و وثیقه قانوبى مقام ریاست جمهوری را به او اعطٔا نمود.  2019ریاست جمهوری 

، به عوض پذیرش مردانه وار نتایج  رقیب اصىل انتخابابر او آقای عبدهللا، کاندید دسته ثبات و همگرابى
ى به رییس جمهور منتخب مطابق عرف پذیرفته شده در جهان دموکراىس، نتیجه  یک گفير انتخابات و تبر

" خواند و با شورش آشک وزی کرده انتخابات را همانند دو شکست قبىل خود "تقلنر ار خودش اعالم پبر
حدود سه هفته پس از اعالم نتیجه انتخابات  .دهد شمول" تشکیل ىمگفت "حکومت همه 

ف غنى رسما به عنوان رئیسریاست جمهور در "ارگ" سوگند ادا کرد. در جمهوری افغانستان، محمد اشى
وز انتخا ى که خودش را پبر ى حال عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرابى پیشير ى در یک شورش  بات ىمعير داند، نبر

آشکار در برابر پروسه های قانوبى به طور جداگانه در قرص سپیدار )محل کارآقای عبدهللا( مراسم تحلیف 
ی صالح الدین  .برگزار کرد " را احزاب جمعیت به رهبر کای اصىل دستٔه انتخابابر "ثبات و همگرابى شى

ال عبدالرشید دوستم ی جبى ، جنبش به رهبر ی محمد محقق تشکیل  ربابى و حزب وحدت به رهبر
ى طالبان از  2001میدهند. در سال  این گروهها "اتحاد شمال" را ایجاد کرده بودند که برای بر انداخير

قدرت سیاىس کمکهای هنگفت ماىل و نظاىم از امریکا دریافت کرده و در نتیجه کنفرانس بن قدرت 
 ض گردید.  سیاىس و نظاىم در کشور عمدتآ به آنها تفوی

حقیقت آن است که انتخابات تکمیل شد و برنده مطابق احکام قانون اساىس توسط رییس کمسیون 
ف غنى رییس جمهور منتخب انجام شد که رییس ولش  انتخابات اعالم گردید و مراسم تحلیف اشى

ه محکمه، دپلوماتهای خارخر بشمول نم انوجرگه، قاضى القضات و اعضای سبر اینده جرگه، رییس مشى
اک داشتند. این که انتقال  رییس جمهور امریکا و قوماندان قوای ناتو در افغانستان در مراسم تحلیف اشبر
قدرت مطابق به احکام قانون اساىس از مجرای دموکراىس صورت گرفت نه از طریق معامالت پشت 

کشور است. به این    ىل مانند دولت موقت و یا ادامه حکومت وحدت مىل مطابق منافع مىلپرده و تحمی
ام شد.عبدهللا و گروهش با اجرای مراسم تمردی تحلیف جعىل   صورت تمامیت نظام محفوظ و احبر
خالف قانون خودرا در معرض تعقیب عدىل به جرم خیانت مىل قرار دادند. با تکمیل مراسم تحلیف  

 طالبان چارٔه بجز دولت افغانستان در موقف مستحکم برای مذاکرات صلح باطالبان قرارگرفت. حاال 
 مذاکره بادولت ندارند

گفته میشود رییس جمهور غنى برای تطمیع شورش عبدهللا و خواسته های دستٔه ثبات و همگرابى حنر 
ی پروسه صلح با امتیازات یک معاون رییس جمهور را به عبدهللا پیشنهاد نموده به  پست ریاست و رهبر

طیکه عبدهللا نتیجهء اعالم شده رسىم  م(. با وجودیکه  2020انتخابات را قبول نماید )هفتم اپریل شى
ى نتایج انتخابات به بهانه تقلب حامیان رییس جمهور غنى معتقد اند   نبايد به هیچ قیمنر سه بار نپذیرفير

ی سیاىس و بدناىم انتخابات مبدل شود، با آنهم  این این پیشنهاد به يك سنت زورگوبى برای باج گبر
ی نیست، یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه رییس جمهور با آن اکت در قدرت رهبر که به معنى احیای شى

تلقر میشود و تقاضاهای امریکاییها را برای ایجاد یک دولت همه شمول باید مرفوع کرده باشد. اما شوراى  
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ى ثبات و همگرابى بر لغو نتيجه انتخابات تأكيد دارد. در حالیکه به موجب احکام قانون اسا ىس رهبر
هیچ مرجع بشمول رییس جمهور صالحیت ابطال نتایج انتخابات را ندارد. یگانه امکان استعفای رییس 

 جمهور است! 
نگرابى اصىل نهفته در این موقف دستٔه انتخابابر ثبات و همگرابى و قبول شکست انتخابابر به معنى به 

ى از قدرت سیاىس برای اتحاد شمال )جمعیت وحدت( و کوبیدن آحرین میخ بر -جنبش-حاشیه رفير
ى این شکست آغاز پ روسه های  تابوت تنظیمهای سیاىس نهفته است. نگرابى آنها در این است که پذیرفير

، اختالس در   ، غضب زمینهای دولنر قانوبى بازپرىس و جواب دادن به اتهامات نقض حقوق بشى
ه میباشد.   ، حیف و میل کمکهای خارخر و غبر  قرادادهای دولنر

ارصار عبدهلل و تیم او بر ابطال نتایج انتخابات نشان میدهد که اینها در رسیدن به خواسته های  
ام و اعتن ابى به پروسه های قانوبى ندارند! در حالیکه رییس جمهور غنى اقدامات فراقانوبى خودهیچ احبر

ى قانون اساىس را رد کرده است. باید بخاطر داشت که حنر ریاست اجراییه حکومت  و نادیده گرفير
ى فرمان رییس جمهور غنى بعد از اجرای مراسم   ى در چوکات قانون اساىس با اولير وحدت مىل سابقه نبر

هن است،    .به حیث رییس جمهور ایجاد شده بودتحلیف   با پافشاری باالی ابطال نتیجه اما طوریکه مبر
انتخابات، گروه عبدهللا تمام راههای تفاهم سیاىس را مسدود کرده و در نتیجه دولت را به مقابله نهابى 

   !دعوت کرده است
دازیهای سکناریسنر تجزیه طلبانه؛ نباید رو  شنفکران تاجیک، هزاره و ترکتبار در هیاهوی این خیالبی

 آنها با روشنفکران پشتون 
ی

قر و عادالنه مردم این کشور در همبستگ فراموش کنند که آینده با عزت مبر
 .نهفته است نه در تقابل و مخاصمت با آنها

حاال با شکست میانجیگری وزیر خارجه امریکا به وضاحت معلوم گردید که نظام سیاىس دولت 
افغانستان با دو خطر جدی مواجه است. خطر مافیای جهادی جنگساالران که با جوهر نظام و حاکمیت 

 .قانون در تقابل قرار دارند و خطر سقوط به جهنم امارت اسالىم طالبان
ایط حساس تاریخى حمایت وطن دوستان که معتقد به حاکمیت قانون اساىس و دفاع از حقوق  در این شى

یک نظام جمهوری میباشند از دولت متگ به نتایج اعالم شده انتخابات اخبر یک امر اساىس مردم در 
وری است  .رصى

اتژیک تحول  سیایس حاکمیت بیالنس در  سی 
اتژیک در بیالنس حاکمیت حایز اهمیت زیاد برای کشور بوده یک    2019نتیجٔه انتخابات سال   تحول سبر

فکر توانست با حمایت از یک رهبر هدفمند  در فرجام نسل جوان روشنسیاىس محسوب میگردد. 
اکادمیک مافیای قوىم جهادی تفنگساالران را با آنهمه شمایه های بر حساب و ملیشه های مسلح مزدور 
شان با پشتوانٔه مردم، قلم ودموکراىس در میدان دموکراىس شکست دهد! مافیای قوىم جهادی 

اتژیک بسیار ناراضى هستند. بیجهت نیست که تفنگساالران و کاسه لیسان شان از این تحول اسبر 
عبدهللا عبدهللا در طرح پیشنهادی "مصالحٔه مىل" خود برگشت قدرت را به مافیای قوىم جهادی 
گذار  ان احزاب تاثبر ی دولت همه شمول، متشکل ازرهبر تفنگساالران پیشنهاد کرد "شورای عاىل رهبر

وزی را ارج گذارند واجازه باشد". بنابر آن السیاىس و شخصیت های مىل ىم زم بود روشنفکران این پبر
ندهند این زراندوزان تاریک اندیش که با حاکمیت قانون و دموکراىس بیگانه اند دوباره قدرت سیاىس را 

ى نشد. عبدهللا و حامیان شکست خورده او در انتخابات قادر شدند با  !قبضه کنند  اما متاسفانه چنير
بزور  50/ 50امریکا با خلق بحران و حکومت موازی دوباره با یک فورمول  حمایت و فشار دپلوماتیک

ف غنى شامل سازند.    خودرا دردولت جدید اشى
" شکل گرفته است )از صفحٔه  ى

ابر افيت سياىسى مبر ف ترین نوع اشى در كشور ما، به گفتٔه فرید بهمن "بیشى
یىم مسلح به عشق تبار، دين، م(. مهره های جنگساالر تنظ2020فیسبوک فرید بهمن، ششم اپریل 
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م بدینسو قشى همیشه حارصى در قدرت سیاىس را تشكیل داده که بخاطر 2001از سال  مذهب و زبان
حفظ قدرت سیاىس و ثروتهای چپاول شده قاروبى خود از هیچگونه زد و بندها و معامله و قرار و مدار 

 دری    ع نىم ورزند. 
افیت سیاىس در محوریت عبدهللا عبدهللا رنگ قوىم ضد پشتون دارد از  متآسفانه از آنجاییکه این اشى

نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متگ به شمایگذاری -حمایت کورکورانٔه و بیدری    غ پشتون
ان پشتون ایرانیها، بشمول رسانه های اجتماىع، مستفید بوده به یک زبان همه پشتونها  منجمله رهبر

ى خصلت پشتون نفربر -تبار ارگ را فاشیست، طالب و طالب پرست و طالب پرور میدانند. اتفاقآ همير
افیت  نامرب  انتخابابر پشتونها در حمایت از -سیاىس-اشى

ی
قوىم عبدهللا محور، سبب یکپارچگ

شکستهای چشمگبر   روشنفکران پشتون تبار ضد طالبان حارصى در قدرت سیاىس گردیده عامل اصىل
افیت  قوىم عبدهللا محورمیباشد. -سیاىس-انتخابابر اشى

به این حساب، در این مبارزٔه قدرت، روشنفکران پشتون تبار حارصى در قدرت سیاىس مخالف طالبان و 
وی   حمایت روشنفکران پشتون تبار خارج از قدرت سیاىس از آنها، همانند انگشت ششم به یک نبر

کسان برای اتحاد شمال و طالبان و حامیان خارخر آنها منجمله امریکا و پاکستان ارتعاش آور، بطور ی
ف غنى از طرف طالبان به عنوان  مبدل شده اند. عدم پذیرش دولت حامد کرزئ و متعاقب او دولت اشى

ى زاویه ارزیابر کرد.   یکطرف قضیٔه افغانستان را باید از همير
ىس را بدون در نظر داشت ترکیب قوىم افغانستان و سابقٔه تاریخى در حالیکه امریکاییها برتری و تفوق سیا

به اینطرف آشکارا از  2009زعامت سیاىس کشور در کنفرانس بن به اتحاد شمال ارزابى کردند، از سال 
ى روند  زدودن پایه ها و اثرات تفوق سیاىس اتحاد شمال در قدرت سیاىس ناراضى اند. در نتیجٔه پایه گرفير

اىس  در کشور واقعیتهای عینى ترکیب قوىم نفوس در جامعٔه سننر قوم محور افغانستان در های دموکر 
نتایج انتخابات منعکس شده سبب شکست پیهم انتخابابر عبدهللا به عنوان کاندید دلخواه اتحاد شمال 

روحیٔه حمایت   در سه انتخابات پیهم گردید.  امریکاییها آشکارا از این روند ناراضى بوده ناگذیر بر خالف
از خصلت دولت پسا طالبان در مخالفت با روند انکشاف دموکراىس در کشور قرار گرفته اند. امریکاییها 

برای شکست حامد کرزئ شمایه گذاری و مداخله کردند که این مخالفت  2009آشکارا در انتخابات 
شده است. امریکاییها این  آنها در کتب و نوشته های متعدد مقامات مسول و دخیل امریکابى تآیید 

عبدهللا در دوره اول  ۵۰/ ۵۰تاشحد ایجاد حکومت وحدت مىل و شمولیت  2014مداخله را در سال 
وزی آشکار رییس جمهور غنى در انتخابات  آ با وجود پبر ف غنى ادامه دادند. اخبر ریاست جمهوری اشى

اکت مجدد  ، با پافشاری و ایجاد فشار باالی غنى برای تشکیل دو 2019سال   لت همه شمول به معنى شى
عبدهللا و همراهان در قدرت سیاىس پنجسال آینده بدون در نظر داشت نتایج انتخابات، حمایت آشکار 

افیت ى ابراز میکنند. -قوىم عبدهللا محور-سیاىس-خودرا از اشى  پشتون ستبر
مارچ  24ک خود )باالخره یگ از تئوری پردازان شورای نظار بنام آصف منصوری در صفحه فیسبو 

" تیم عبدهللا را بدور انداخت و واضح و پوست کنده با تکیه 2020 م( نقاب و فریب "تقلب انتخابابر
ت گرفته "به تعصب قوىم این گروه نوشت که  ان داخىل و جهادى بايد از دو دهه ... سبر نزوىل عبر رهبر

كار مدبى يا مجراى پارلمان و انتخابات   باشند كه در اين كشور قدرت از ميله تفنگ ... حاصل ميشود نه از 
کش باید به این آقا یادآوری کند که سبر نزوىل سهم اتحاد شمال   .ریم.كه ما فرسنگ ها از آن فاصله دا

ى سیاىس آنها نبوده بلکه این . در قدرت سیاىس و اداری کشور ناىسى از استفاده از تفنگ توسط مخالفير
ىه مردم و نفرت روز افزون از استیالی قدرت مافیابى جنگساالران در سبر نزوىل ناىسى از انتخابات و آگا

 جامعه بوده است. 
قدرت سیاىس، اقتصادی،  ۲۰۰۱مافیای جهادی و جنگساالر و بخصوص شورای نظار که در بعد از 

نظاىم و اداری را قبضه کرده بودند با وجود شکست فاحش در سه انتخابات پیهم، هرگز راضى به آن  
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که این قدرت را در پای صندوقهای رای و اراده مردم از دست بدهند با هزار حیله و توطئه نیستند  
همچنان به قدرت چسپیدند در حالیکه جوهر نظام متگ به قانون اساىس موجوده را اراده آزادانه مردم 

 .و انتخابات تشکیل میدهد 
تنظیمهای جمعیت، وحدت و پس منظر بغاوت و ستون فقرات دولت تخیىل همه شمول عبدهللا را 

جنبش تشکیل میدهند. بخصوص با فروپاىسى جمعیت این ملیشه های وحدت و جنبش اند که با 
 کامل در مناطق نفوذی خود به پشتوانه و تکیه گاه بغاوت 

ی
دازی برگشت به دوران خودکامگ خیالبی

ى  ى خالصه میکند: عبدهللا مبدل شده اند. دلیل اصىل این بغاوت را آصف آشنا یگ از فعالير هزاره چنير
 نشود، دستکم دو تا سه نسل "جان گپ این است که اگر در این مرحله

ی
، ایستادگ ای حساس و تاریخى

 کنیم. پس به هر طریقر 
ی

 ."شود بسیج شوید و به هر قیمنر که ىم دیگر را باید در ذلت و حقارت زندگ
فهیم، قانوبى و امثالهم این عنارص  در غیاب چهره های مطرح تاجیک مانند احمدشاه مسعود، قسیم

ستىم سکتاریست اند که با طرح های ضد پشتون و ضد افغابى و مرکز گریز خود زمینه های فکری  
ی میکنند. این سه عنرص متشکله بغاوت هرکدام با اهداف  شورش و بغاوت عبدهللا را شکل داده رهبر

لنر فرقوی میان خودرا هنوز بخاطر دارند مشخص خود که داغها و تجربه جنگهای خانمانسوز برتری ط
برای یک سازش تاریخى با طالبان به قیمت تمامیت دولت افغانستان، آزادیهای مردم، دموکراىس و ترقر 
 کامل دارند. بیجهت نیست که قریشى وزیر خارجه پاکستان از نقش مهم عبدهللا در آینده 

ی
آمادگ

 .افغانستان صحبت میکند 
ف غنی وعبدهللا عبدهللاتوافقنامه سیایس می  ان رییس جمهور ارسر

ف غنى د عبدهللا عبدهللا مورخ  از آنجاییکه نگرانیها در مورد توافقنامه سیاىس میان رییس جمهور اشى
میالدی بصورت عام در میان قشى ععظیىم از روشنفکران کشور   2020هفدهم ماه ىم  سال جاری 

عبدهللا حکومت    موجود بود  الزم است این موافقتنامه را مورد ارزیابر قرار دهییم. طوریکه قبآل گفته شد 
موازی اعالم کرد، خواهان ابطال نتایج انتخابات و محاکمٔه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شد، 
ى شصت فیصد قدرت دولنر و مقام صدراعظم اجرابى نمود. اما   سازش خودرا با غنى موکول به گرفير

خود در حکومت و فیصد همکاران  50باالخره به تقرر در پست رییس شورای مصالحٔه مىل و سهم 
 اعطای رتبٔه اعزازی مارشاىل به دوستم و شمولیت او در کابینه و شورای امنیت مىل موافقه نمود. 

از اینکه با حصول توافق سیاىس میان رییس جمهور غنى و داکبر عبدهللا عبدهللا بحران ناىسى از  –اول 
ى عدم پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخبر توسط داکبر عبدهللا  عبدهللا در فضای مسالمت آمبر

خاتمه یافت و در نتیجه بعد از این  دولت قادر به عطف توجه کامل به وظایف اصىل خویش میگردد  
 افغانهای خارج از کشور میباشد. 

ی
 موجب تٔایید شورای همبستگ

ف غنى به عنوان رییس جمهور کشور، در حق –دوم  یقت  امضای این توافقتنامه، و پذیرش مقام اشى
تٔایید نتایج رسىم اعالن شدٔه انتخابات ریاست جمهوری اخبر از جانب داکبر عبدهللا عبدهللا بوده که  
 افغانهای خارج از کشور میباشد و آنرا برای استحکام نظام جمهوری در 

ی
طرف تٔایید شورای همبستگ

 افغانستان یک امر مثبت و طرف تٔایید تلقر مینماید. 
ى زمان نگ  –سوم    افغانهای خارج از کشور آن است که اگر قرار باشد حکومتها  در عير

ی
رابى شورای همبستگ

ند.   بر اساس توافقهای سیاىس ایجاد شوند، اصل انتخابات و مصارف هنگفت آن مورد سوال قرار میگبر
 انعقاد این توافقنامه را مخالف اساسات دموکراتیک شامل قانون اساىس که 

ی
بنابر آن شورای همبستگ

ی و مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات است میداند.  متگ  به انتخابات زیر رهبر
 افغانهای خارج از کشور انعقاد این توافقنامه را دادن پاداش به شورش و   –چهارم 

ی
شورای همبستگ

اک در اداره دولت و حکومت زیر فشار ایجاد یک بحران مصنوىع دانسته و آنرا مخالف   بغاوت برای اشبر
 دموکراىس در کشور و تحکیم حکومت قانون دانسته و ایجاد یک عنعنٔه نا پسند میپندارد.  پروسه های
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 افغانهای خارج از کشور  – پنجم 
ی

  ایجاد شورای عاىل مربوط به  سه مادٔه کلیدیشورای همبستگ
شورای مصالحٔه مىل و مادٔه مربوط به  تقرری داکی  عبدهللا عبدهللا به حیث رییس مصالحٔه میل،

شامل این توافقنامه را خارج از چوکات قانون اساىس  مصالحٔه میل میم و تصاویب شورای عاىلتصا
 کشور پنداشته و بدین وسیله نگرابى عمیق خودرا از عواقب آنها ابراز میدارد. 

"با امضاء این سند شورای عاىل مصالحه میل بر اساس توافق در توافقنامه گفته شده که:  –ششم 
م داکی  داکی  عبدهللا عبدهللا به عنوان رئیس شورای عاىل   .گرددها ایجاد یمسیایس میان طرف محی 

ی یم و  "شورای مصالحه میل"  به موجب مادٔه فوق ایجاد نماید." مصالحه میل پروسه صلح را رهیر
ى مقام ریاست جمهوری "رییس شورای مصالحَه میل"    تقرر عبدهللا عبدهللا به حیث بدون صدور فرامير

د. در عمل داکبر عبدهللا خودش را خود مقرر کرده است. این دو عمل خارج چوکات قانون   صورت میگبر
ه محکمه افغانستان در  اساىس بوده اعمال غبر قانوبى میباشند. خطر آن موجود است که مقام عاىل سبر

یک عمل غبر  هرزمابى با صدور حکم الزم تشکیل این شورا و مقرری داکبر عبدهللا را به حیث رییس آن 
 قانوبى پنداشته این شورا را فسخ نماید. 

تصامیم و تصاویب شورای عاىل مصالحه میل "یک ماده توافقنامه سیاىس آمده است که در  –هفتم 
 افغانهای باشد".  نهایی بوده و در پرتو قانون اسایس کشور عمیل نمودن آن الزایم یم

ی
شورای همبستگ

خارج از کشور این ماده را نفس خود متضاد دانسته آنرا خارج از چوکات قانون اساىس و غبر قانوبى 
شورای عاىل مصالحٔه مىل در پرتو قانون اساىس کشور نبوده  میپندارد. نهابى بودن تصامیم و تصاویب

ى صالحینر به یک ارگان دولت که در  هیچ مقاىم بشمول رییس جمهورخالف قانون اساىس نمیتواند چنير
 قانون اساىس موجودیت حکىم ندارد اعطٔا نماید. 

یشنهادات الزمه برای تصامیم و تصاویب شورای عاىل مصالحٔه مىل به امر خطبر ختم جنگ و پ  –هشتم  
تعدیل نظام برای شمولیت طالبان در پروسه سیاىس و اجتماىع کشور ش و کار دارد. اینگونه تصامیم و 
ى شورای مىل و تصویب  یید مجلسير تصاویب در درجٔه اول به منظوری رییس جمهور و متعاقب آن به تأَ

اىس نقض واضح صالحیتهای مقام رییس جمهور آن از طرف لویه جرگه نیاز دارند. این مادٔه توافقنامٔه سی
ین مسائل مربوط به ساختار نظام و آیندٔه کشور  ى شورای مىل کشور در مهمبر َبوده تجرید و نادیده گرفير

 است. 
با توجه به توضیحات فوق تشکیل شورای عاىل مصالحٔه مىل درمغایرت با صالحیتهای مقام  –نهم 

 انستان بوده خارج از چوکات قانون اساىس و غبر قانوبى میباشد. ریاست جمهوری و مقام شورای مىل افغ
 

 میل اتحاد  واقعا  دولت یک ایجاد 
وهای س         یاىس ش         امل قدرت دولنر نیاز   اک متوازن و نس         نر نبر ایجاد یک دولت واقعا اتحاد مىل به اش         بر

ی جمعیت اس     الىم و همدس     تان آنها در حزب وحدت دارد. در حالیکه  و جنبش مىل ش     ورای نظار به رهبر
ان روش  نفکران پش  تون تبار   دوس  تم در حیات س  یاىس کش  ور بطور جمىع س  ازمابى فعال اند، در مقابل رهبر
ف غنى و حلقات نزدیک به آنها بطور انفرادی عمل کرده هیچ کوش               ش               ى برای   اعم از حامد کرزی و اشى

ی س     یاىس را در مناطق پش     تون  ى از احزاب و گروههای   تش     کل س     ازمابى انجام نداده اند تا ابتکار رهبر نش     ير
ند.   افرایط مذهنر مانند حزب اسالىم و تحریک طالبان بدست گبر
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ى قرار  مداران س  اکن والیات پش  تون اهم ایجاد توازن س  یاىس در کش  ور بردوش روش  نفکران و س  یاس  ت  نش  ير
فکر پش               تون اس                ت. مت  اس               ف  ان  ه  دارد. طرد و دوری کردن از هرگون  ه تفکر ط  الب  ابى وظیف  ۀ هر روش               ن 

ه  روش     نفکران پش     تون و بخص     وص رییس جمهور غنى و نزدیکان و همکاران س     یاىس او فرص     ت تاریخى را ک
انتخابات پارلمابى اخبر فراهم کرده بود برای تش               کل و قوام یک حزب س               یاىس مىل متعهد به منافع مىل 

مداران و روشنفکران را  کشور، دموکراىس و حقوق اساىس مردم از دست دادند. آنها قادر نشدند سیاست 
ى اهداف ترقر بخص وص در والیات پش تون  ى کش ور با تعیير های مىل که  ه آرمان خواهانه برای رس یدن ب نش ير

ی سیاىس اقوام ساکن والیات خود را هدف   متضمن سعادت تمام اقوام کشور باشد متشکل نموده و رهبر
خواهانه س       یاىس را در یک جبهۀ متحد به پارلمان کش       ور منتقل نمایند. تنها در قرار داده این تش       کل ترقر 
ى حالنر است که ىم  یت چنير وع و هدفمند را  توان در صورت امکان با کسب اکبر پارلمابى یک حکومت مشى

ی   ایجاد کرد که در پیشگاه مردم، پارلمان و رییس جمهور انتحابر کشورمسوول و متعهد باشد و ابتکار رهبر
ى از دس    ت احزاب افرایط مذهنر مانند حزب اس    الىم و تحریک   س    یاىس کش    ور را در مناطق پش    تون نش    ير

ند. این ناکاىم و ض   عف س   از  مابى س   بب گردید تا ش   ورای نظار و همدس   تان آنها در حزب  طالبان بدس   ت گبر
یت پارلمابى را از آن خود سازند.    وحدت و جنبش دوستم قادر شدند اکبر
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 نوشته از پوهنیار  ع. بصیر دهزاد و معاون و سکرتر مسئول انجمن حقوقدانان افغان درراروپا
 

 حاکمیت قانون ، تقسیم قدرت و مسؤولیت دولت و شهروند  
 رد یک رقارداد اجتماعی

 

د که عوامل و فکتور های  بازدارنده  تطبیق  قانون توسط موسسه  بحث حاکمیت قانون زمان باال میگبر
وعیت قدرت با استفاده  د. اصل مشى دولت و نهاد های حراست حقوق بشکىل  این اصل را به چالش گبر

ى و بخصوص قانون اساىس  پیش بینى دول ت و دولتمداران فراتر از قدرت و صالحیت های که قوانير
د.  از جانب دیگر  شهروندان  یا اینکه حقوق پیشبینى شده شان در   ٬نموده است زیر سوال قرار میگبر

بزرگ آسیب قانون را بشکىل مورد سٌو استفاده قرار میدهند که ناىسى از آن فرد، جامعه کوچک و جامعه  
 پذیر میگردد. 

ی از سیستم توتالیبر در گفته مهم ژان ژاک روسو دراثر مهم  اش  "قرارداد  حرف بزرگ و نتیجه گبر
ى خالصه گردیده است  که : "بعیصى ها خود راصاحب اختیار دیگران ىم دانند، حاالنکه   اجتماىع" چنير

ی ىم توا ى ند این امر را خود از آن ها بد ترند. این تغیبر چگونه صورت گرفته است؟ نىم دانم. چه چبر
وع جلوه دهد؟ تصور ىم کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم." )  (  ۱مشى

 

در جامعه کنوبى افغانستان بحث حاکمیت قانون بحث  حق آب حیات را بخود گرفته است  که عدم 
ى از  ٬سیاىس   ,آن تمام عرصه های حیات اجتماىع  جامعه را  نه تنها به باز داشير

ی
اقتصادی وفرهنگ

ی    ،  اوجگبر انکشاف و نهادینه شدن آن مواجه ساخته است بلکه  ملت را به  فروپاىسى قوىم و زبابى
فقر و بحران عمیق اجتماىع مواجه ساخته است.  باید   ٬تضاد های اجتماىع، طوالت  جنگ وخونریزی  

ه های گفت که جامعه در نزد ى ود و انگبر ه سال بعد از کنفرانس بن  روز تا روز در عمق بحران فرو مبر
ند    ٬خطر ناک  برای تضعیف و سلب حاکمیت مىل تمامیت ارضى و منافع و ارزش های مىل  شکل میگبر

ویم.    ما در یک جمع کل بطرف نیسنر هویت  و بقای مىل مبر
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در اروپا  در این سال که  شیوع ویروس کرونا  تمام   جای افتخار بزرگ است که انجمن حقوقدانان افغان
 اجتماىع را زیر سایه قرار داده است

ی
ابتکار  تنظیم و نشى یک کتاب دیجیتال  از  ٬عرصه های زنده گ

 مقاالت نویسنده گان و حقوقدانان داخل و خارج کشور را روی دست گرفته است .  
ا  ضمن یک توضیح و تفسبر از محتوای حقوقر حاکمیت  نویسنده هم در این مقاله  تالش خواهد نمود ت 

وعیت قدرت تقسیم    ٬قانون، روی فکتور های بازدارنده تطبیق حاکمیت قانون و موضوعات مانند مشى
قدرت  و  تساوی حقوق  بحث خود را متمرکز سازد.  در اخبر مقاله نویسنده با یک جمعبندی  کوتاه  

یک خواهد ساخت. یافته ها و پیشنهادات خویش را با   خواننده گان ارجمند شى
 

 حاکمیت قانون  در یک توضیح کوتاه  -:  ۱
 

ى کتان است که سال   انتشار یافت.    1762آز لحاظ تاریخى کتاب قرارداد اجتماىع، اثر ژان ژاک روسو اولير
وی است (.  این جمله اول رساله  ۲او نوشت که »انسان آزاد زاده ىم شود اما همه جا در بند است.« . )

ی شده است.  ى که از بدو انتشار باعث به وجود آمدن گفت و گوها و مباحث پرحرارت و چالش برانگبر
روسو با رد این نگرش که تحت سلطه درآوردن سایرین، حق طبیىع هر کش است، از قراردادی اجتماىع 

وجود داشته سخن ىم گوید که باید میان همه ی شهروندان یک حکومت عنوان خاستگاه نهاد قدرت 
باشد. او پس از مطرح کردن این نظریه بنیادین، به مسائل مربوط به قانون، آزادی و عدالت ىم پردازد و 
تصویری را از جامعه ای ارائه ىم کند که برخى آن را طرخ از حکومت های تمامیت طلب در نظر گرفته 

 .(۳اند و برخى دیگر، اعالمیه ای برای اصول دموکراىس )
قانون  بذات خود سیستم  حقوقر است که در آن حقوق و مسؤلیت شهروندان و موسسه  حاکمیت 

حقوقر دولت تثبیت گردیده  که نه تنها در قانون اساىس  تسجیل میآبد  بلکه   نهاد های حراست حقوق   
ى پیشبینى گردیده است، میباشد.  موظف به تطبیق آن در چوکات  قدرت و صالحیت  که در قوانير

ى های  حقوق شهروندی  خویش  را کسب مینمایند    همچنان   شهروندان در زیر چبر حمایت قانون  تضمير
و خانواده  ٬و بر آن اعتماد  مینمایند، بدین معنى که  شهروند  در حفظ و حراست  از امنیت شخیص

، اجتماىع  ، بدون استثنآ،  برخوردار میگردد.  حاکمیت قانون مسآله  مسؤولیت فردی  را ن
ی

بر بیان گ
 خود را بهر طوری شکل و نظم دهد 

ی
بدون اینکه فرد یا افراد دیگر  ٬مینماید که "فرد  حق  دارد زنده گ

ر سازد" ) وعیت قدرت  را مترصى  (۴ویا  اجتماع و مشى
ام به محتوای  حاکمیت قانون بیان این هم است که  دولت  شهروندان را مکلف به  رعایت  قانون و احبر

ى میسازد.   قوانير
ه از یک مفهوم و ارزش بزرگ ارائه میدارد  که  شورش و  ى  یک فشى نظر مونتسکیو در کتاب روح القوانير

د و آنچه یک جامعه بدان نیاز دارد قانون است.  )  ( ۵خونریزی کاری از پیش نمیبر
ى یک فکتو  وعیت  قدرت  نبر ر اصل حاکمیت قانون  نه تنها  تقسیم قدرت را افاده میدهد بلکه اصل مشى

اساىس  جدا نا پذیر است که  شامل  فکتور دموکراىس  میگردد که شهروند حق دار انتخاب نماینده گان 
م   ى را بوجود بیآورند که خود شهروندان باید آنرا رعایت  نموده محبر شان را کسب مینماید تا آنها  قوانير

دولت است  در همان  بشمارند.  فکتور دیگر  در مفهوم حاکمیت قدرت  عبارت از پرنسیپ  قدرت
محدوده صالحیت و قدرت کسب مینماید که قانون  به این موسسه حقوقر تفویض نموده است. بدین 
معنى که دولت بمانند شهروندان باید خویش را  در محدوده  همان صالحیت ها حفظ  و انجام خدمت  

 (۶نماید. )
که دولت و شهروند  در دو طرف یک   توضیح و تعریف از  مفهوم حاکمیت قانون  بیان این  هم است

وعیت قدرت ) تقسیم قدرت( و تساوی  ٬قرار داد اجتماىع  قرار دارند که موضوع  کسب حقوق مشى
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حقوق  در محور یک نظام  تبلور میابد  که یک  تقابل و بدیل در برابر  سیستم   توتالیبر  یا  » قدرت 
آرایه گردیده است. )یعنى من«  که در نظریات فیلسوف بزرگ قرن هژده ژ  ى  (۷ان ژاک روسو  نبر

 

 ۲ : - حاکمیت قانون  بحث داغ  در جامعه افغایی 

 

 مردم خسته از  
ی

ى سالهای پس از تدویر کنفرانس نامهاد  بن  بر زنده گ بیداد عدم حاکمیت قانون از اولير
جدید امید بسته دیکتاتوری ظالمانه و عقب گرایانه  طالنر  سایه انداخت و بدان بحیث یک روزنه 

ی جامعه جهابى   امون  ساختار نظام در افغانستان ، تحت رهبر ى همه پالیش ها پبر بودند.  در تعير
کای ناتو آغاز گردید. این    ٬بخصوص  دستبازی های معلوم و مکتوم ایاالت متحده آمریکا   انگلستان  و شى

ه سال اخبر بر وسعت و عمیق یک واقعیت اظهر من الشمس است که  بحران حاکمیت قانون  در نزد
شدن بحران و عدم اعتماد شهروندان با آن  بر روان اجتماىع جامعه مسلط بوده است. عالوتن  شدت 

ى  پرنسیپ های دموکراىس بر بنیان حقوق بشى   ى  تفاوت نظر ها بير دموکراىس و جامعه  و حقوق   ٬گرفير
یعت عقب مانده  برگرفته ش ده از مدرسه های دیوبندی و بالخره تسلط مدرن  مدبى با  پرنسیپ های شى

م در تقابل و تضاد قرار گرفته   ٬رسوم و عنعنات نا پسندیده اجتماىع که  با نوگراب   ى روشنگری و مدرنبر
ی ها  و عملکرد ها را  در بحث های گرم و داغ  ٬اند،  تقابل  این اندیشه ها و تفاوت نظر ها  موضعگبر

 تبلور میدهند . 
وسیع از حاکمیت قانون و عوامل بازدارنده آن در جامعه افغابى ما باید ما  موضوع را در برای یک دید  

عنعنات، نورم ها و ضابطه های قبول شده(  و جامعه   ٬جامعه  ) مناطق  با رسوم    ٬سطح فرد و خانواده  
 مورد تعمق و بحث خویش قرار دهیم.    ٬بزرگ که دولت ممثل آن است 

 

 ۳ : -  در سطح فرد و شهروند 

قبل از آنکه بر اصل موضوع داخل بحث گردیدم، باید مکنر کوتاىه بر مفهوم تعلیم و تربیه اجتماىع 
نمائیم که فرد در یک اجتماع کوچک مانند خانواده  تولد میابد، بزرگ میشود و در همان اجتماع کوچک 

د که بالخره این فرد با به تکمیل شخصیت ، اخالق  اجتماىع و رشد جسىم و روابى خویش  نایل میگرد
دازد  ى روابط اجتماىع میبی همان کرکبر و شخصیت کسب کرده شده اش ، داخل اجتماع میگردد و  به تامير
که در یک تناسب عمل و عکس العمل، خود بر جامعه اثر میگذارد و پدیده های مسلط اجتماىع رفتار، 

دهد.  بدون شک  فرد آموزش و تکمیل شخصیت کردار و تفکر اجتماىع وی را متقابلن تحت تٌاثبر قرار می
ى   ى تفاوت بير ى در خانواده  تکمیل مینماید،  یعنى اموخير خود را با  پذیزش نورم ها و ضابطه های اولير
خوب و بد که ما بدان اخالق  مینمامیم ، به بیان دیگر عکس العمل دربرابر زشنر و خوبر .  در هر  

د که  فرد از دوران طفولیت  خود را باید بدانها  مطابقت دهد. یعنى   خانواده  سالم  نورم های وجود دارن
 آنچه بد است، به معنى آسیب به نورم  و ضابطه و،  پذیرش نظم به و وجاهت خانواده است. 

هدف از طرح موضوع این است که  رشد اخالق در سطح یک خانواده کوچک  یک پروسه طوالبى است 
 

ی
ى به  ارزش ها، نورم ها و ضابطه های  که  انسان این سمبول زنده گ  اجتماىع و روان و اخالق  تمکير

د و در کرادار و رفتار اجتماىع اش تبلور میابد. در حالیکه  خانواده  اجتماىع  را با خود به جامعه میبر
 قانون شکن ، فرد قانون شکن را به جامعه  تحویل میدهد.  برای طفل که دریک خانواده  همراه با الدین

ام به حاکمیت قانون  یک امر معموىل    ٬با سابقه جرىم  بزرگ شده باشد  عمل خالق قانون و یا عدم احبر
است که در اخالق و کردار کسب کرده اش انعکاس میابد.  بگونه مثال متوجه شده باشید که فرزندان  

ى  و دارابى های عامه، افراد مر  ی   بعیصى از قوماندان ها و زورمندان، غاصبان زمير بوط به   مافیای زنجبر
ى خط پدر را تعقیب    ٬فساد و مواد مخدر همه و همه  در عمل و تبارز اخالق کردار و رفقار اجتماىع عير
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اخصن حاکمیت قانون و  پذیرش   ٬نموده و پدر ناقض حقوق و قانون یک الگوی منقى و مرصى برای اجتماع
د.   حاکمیت قانون قرار میگبر

ام به قانون  و  ى  و احبر ى اخالق و روان اجتماىع تمکير باید  بر این  مسآله  علىم  معتقد بود که  داشير
 به  کسب اخالق  قانون 

ی
ایط خانواده گ تن دادن به حاکمیت قانون مرتبط میشود به  اینکه درکدام شى

ى شهروند طرف  یک قرارداد اجتماىع است که حق وق، صالحیت و پذیری نایل گردیده است و همير
مسئولیت خویش را  شناخته  که استفاده از این حق و صالحیت  برای شهروند دیگر ، جامعه و دولت 

 آسیب رسان نباشد. 
مرتبط به  بحث بعدی باید این سوال را مطرح نمود که آیا  فرد یا شهروند  خود  در فضای  فشار های 

، خشونت های مختلفه اجتماىع ، فقرمادی و م  فکری والد روابى
ی

ین و قانون عنوی ، عقب مانده گ
 گریزی بزرگ شده است؟

 

نفوذ  رسوم و عنعنات     ٬تعلقیت به گروه اتنیگ   ٬بحث حاکمیت قانون در  سطح جامعه ) محل  -:   ۴
 منطقوی(

بحث حاکمیت قانون  را نمیتوان مجزا از درجه رشد و انکشاف  اجتماىع  به ارزیابر گرفت.  روان اجتماىع  
ى مدون نگردیده اند، در یک پروسه  برای پذیرش نورم ها و ضابطه های اجتماىع که هنوز در قوانير

دولت های   ىس  و بعد از طوالبى  تغبر و تکامل.میپذیرند. جامعه اروپا  با طوالبى ترین تاری    خ  دموکرا
دهم  دراوایل قرن هژده  میالدی،    ٬توتالیبر  ى بخصوص  سمبول  تتوتالیتاریزم قدرت  یعنى لودویک  سبر

وعیت وتقسیم  قدرت نایل گردیده است که بدون شک  در یک  به پذیرش  اصل حاکمیت قانون ُ مشى
 پروسه به روان خلل ناپذیر اجتماىع مبدل گردیده است.  

عه سننر افغانستان که  رسوم و عنعنات و سنت های اجتماىع هنوز بحیث بخشى از روان اجتماىع  جام
و تفکر کهنه  و مسلط جامعه است و یگ از عوامل بزرگ بازدارنده  حاکمیت قانون  است.  پرواضیح 

های است که پدیده های روان اجتماىع مانند عرف ، تعامل  رسوم و عنعنات سخت جان ترین پدید 
پذیر میگردند و با پدیده های جدید در تقابل قرار  اند که در یک پروسه طوالبى شکل گرفته اند و تغبر

ند. که ما آنها را تضاد نو و کهنه مینامیم.   میگبر
من و ماها همه  در جامعه بزرگ شده ایم که نمیتوانیم دور از خصوصیات پذیرفته شده در روان جامعه 

 کنیم. 
ی

اگر در برابر آنها ایستاده شویم و بر علیه آن مخاصمت نمائیم، در محیط ، خانواده   افغابى زنده گ
 و جامعه به انزوا و بدبینى و حنر به فشار،نفرت و خشونت مواجه میگردیم. 

افغانستان جامعه با رسوم و سنت های مختلف اند که در یک پروسه تاریخى یعنى  قرنها شکل گرفته   
خود ما پذیرفته شده اند و از دیدگاه اخالقر یک مسئولیت فردی میدانیم  تا آنانرا که اکنون برای هر یک  

 
ی

 فرزندان خویش تطبیق نموده و مشورت دهیم، یعنى اینها را بحیث ضابطه های خانواده گ
ی

در زنده گ
 و اجتماىع به آینده گان انتقال میدهیم. 

 باید بر این امر متمرکز شده که تعداد از سنت ها و رس
ی

وم غبر پسندیده نه تنها در موارد مختلفه زنده گ
اجتماىع انسان ها را قربابى مینماید، بلکه نتیجه بر آن میشود که ما بحیث انسان های قربابى شده از 
رسوم و سنت های خشن اجتماىع از اپتداب  ترین حق حیات، حق خوشبخنر و حق انتخاب برای خود  

به بد بخنر ، بخت ، طالع ،نصیب و قسمت ، در پیشابى نوشته شده و آینده خود محروم میگردیم و تن  
ى روان و شنوشت   میدهیم.   بدین معنى که ما خود به نسبت تسلط همير

ی
و صد ها نا مالیمات زنده گ

ى برای   ى حق  را به پدیده های نا پسندیده  اجتماىع  واگذار مینمايیم  که  هیچ تضمير خود و اراده  داشير
 پر وجاهت اجتماىع  برای ما ندارند خوشبخنر و ز 

ی
ى  خوشبخنر و استفاده از ٬نده گ ، وىل از حق داشير

ى دلیل  خود آگاىه اجتماىع  از  ى پیشبینى گردیده اند، آگاىه نداریم ، روی همير حقوق که در قوانير
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ام میشنویم  مسئولیت  در برابر حقوق خود و حقوق دیگران نداریم . بطور مثال ما از پدر و مادر و مال ام
ى زن و مرد بعد از ازدواج به وجود میآید، پس نتیجه این است که ازدواج در عالم   که عشق و دوسنر بير
چشم، گوش و دهان بسته  آغاز و یک آینده مبهم و غبر قابل پیشبینى تحمیل میگردد. وىل نظر به قانون 

ی هر انسان حق دارد برای آینده خود  یک همش  انتخاب نماید.  درنکته اوىل رول  و حقوق  اولیه بشى
فکتور رسوم و تفکر عقب مانده  برجسته است وىل در نکته دوىم  حق و صالحیت قانوبى یک شهروند 
 فکتور رسوم و عنعنات  در آن است که نورم  ها و ضابطه های 

ی
در اجتماع افغابى ما .  نا پسندیده گ

وع دولت اجتماىع  در یک جامعه عقب مانده نه تنها  نقض ح اکمیت قانون و مانع تطبیق قدرت مشى
در تطبیق قانون است بلکه یک فکتور قوی بازدارنده تکامل اجتماىع و رشد اخالق و روان اجتماىع  در 

 پذیرش حاکمیت قانون است. 
مثال: در بسیاری مناطق کشور تا سطح جرایم شدید که در قانون بحیث جرم و جنایت توضیح گردیده 

ویل و یا  دوام برای آنها  پیشبینى شده است، در یک جرگه به  اصطالح قوىم و یا است و حبس ط
ریشسفیدان  حل و فصل میگردد . در نتیجه مجرم نه تنها مصئون از مجازات قانوبى باقر میماند، بلکه 

ى به بد داده میشود که در حقیقت جرم اول خود زمینه ساز جرم دوم است . دربسیار  ی یک دخبر جوان نبر
ان در سن صغارت در عقد نکاح بزرگساالن داده میشوند که  نظر به اساسات حقوق  از این حاالت دخبر

ی در حکم جرم  مجازابر قرار میگردند.    بشى
یگ از فکتور های حفظ این سنت ها و عرف محىل و منطقوی نقش مال امامان عقب مانده است که 

وعیت میبخشند، که اصاٌل نمیتوان آن این رسوم  را با بعض مسائل مذهنر رو پوش و   نسبت داده ، مشى
 دالیل را در نصوص کتاب الیه ما مسلمانان یعنى قرآن کریم جستجو نمود . 

ى ترتیب  سو استفاده جنش از اطفال  ، کلتور بچه بازی  و رقصانیدن طفل درجمع مردان  در   به همير
عقیب عدىل و قضابى  این جرایم شدید  مناطق دیگر افغانستان  معضله بزرگ در سلب حق طفل و ت

مآور و وحشیانه  است که اجتماع محل خود   میباشد.  فروش زن های بیوه  در یگ از مناطق کشور شى
اکت جرم ممکن یک روشنفکر محل و   یک اند و در این شى در جرم و گنهکاری به حق یک زن مظلوم  شى

 شته باشند. یا یک  ریشسفید قوم و بالخره یک مال امام  نقش دا
با کمال  تآسف موضع تحصیل کردگان در برابر این سنت  ها که در یک چهره روشنفکر و تجدد پسند 
اند وىل در چهره دیگرهیچ گونه موضع در برابر این سنت های ضد حقوق اولیه انسابى از خود تبارز 

خود عامل حفط و   نمیدهند و با همان چهره روشنفکری و تجدد خواهانه خود در محیط و خانواده
وع انسابى  و پروسه  ی و خواست های مشى تسلط سنت های نا پسندیده ، خالف ارزش های حقوق بشى

 رشد  و تحکیم حاکمیت قانون میشوند. 
دور از واقعیت نیست که تعداد از روشنفکران و تحصیکرده های مناطق مختلفه کشور خود تابع رسوم 

 و عنعنات منقى محل و منطقه خود اند. 

در سطح جامعه  بزرگ افغابى و دولت  ما تقابالت و تناقضات واضیح را  میان ترکیب اجتماىع و سیاىس 
وىم و مذهنر  و تجدد گراب  نسنر  تکنوکراتها  عرض وجود دولتمداران  میبینیم که میان  سنت گرابى ق

ى  هم یگ از فکتور های اند که  فرهنگ تفکر سننر را   ى حال  تناقضات در متون قوانير نموده اند.  در عير
نه تنها سخت جان نگهمیدارند بلکه  به نسبت تسلط سوناىم بنیادگراب  اسالىم این فرهنگ سنت گرابى 

ر گردیده ، اندیشه ها و جهانبینى های عقب گرایانه را شکل و فورم میدهد  و به روان روز تا روز مدون ت
 مسلط اجتماىع جامعه  تحمیل میگردند.   

یعت  دیوبندی -:  ۵  حاکمیت قانون و شى
ى اسالم نیست و نباید خواننده توجیه  در این بحث هدف  نقد براعتقادات دینى و اساسات دین مبير

د که در اصل ناىسى نادرست از طرح موضو  ع ارائه نماید.  بلکه  نویسنده میخواهد نکات را به بحث گبر



   

83 

 

 اجتماىع، رسوم و عنعنات ناپسندیده  اجتماىع افغابى ماست  که بدانها رو پوش و 
ی

از عقب مانده گ
یعت عقب مانده دیوبندی مدرسه های پاکستان  رنگ و بوی مذهنر داده شده اند و یا صادر شده از شى

 ه  خود محصول و تداوم و بازمانده  از پالن های جهل و تاریگ  استعمار انگریزی اند. اند ک
یعت دیوبندی  و حاکمیت قانون، به مفهوم تجدد ،   ٬الزم است در این بحث  تفاوت ها و تقابالت میان شى
ى تمام حقوق  شهروندی و عدالت و مساوات را در یک توضیح مخترص به شمار  ش مصئونیت، حق داشير

یم:   گبر
وع و پیشبینى شده از قانون است  که   - ى حقوق و استفاده مشى در حاکمیت قانون   مسآله اصىل تآمير

وع   ی و تجربر دانشمندان حقوق   و در نظر داشت حقوق مشى پیوسته با  دیدگاه های جدید بشى
یعت   دیوبندی پیوسته   شهرواندان ُ دستگاه های حراست حقوق تغبر و تکامل میابند و ىل در حاکمیت شى

ىع به گذشته ها حنر صد ها سال قبل مراجعه میگردند که   بر دیدگاه های   پیشگامان و اهل نظر شى
 مردم در سطح بدوی قرار داشت.  

ی
 زنده گ

ی  تغبر و تکمیل میگردد   - یعت  دیوبندی  ٬قانون  نظر به انکشاف و تکامل  جامعه بشى در حالیکه  شى
 ستدل باقر میماند. ال تغبر ُ خشک و غبر م

وع شهروند مطرح است وىل   - ، وسعت دموکراىس و آزادیهای  مشى حاکمیت قانون  متگ بر حقوق بشى
 

ی
یعت دیوبندی با نورم ها و ضابطه های مبنى بر سلب آزادیها و ممنوعات  و محدودیت  زنده گ شى

   اجتماىع آمیخته اند.  همه روی امر بالمعروف و نیه از منکر میچرخند. 
 و حق مساوی از تمام نعمات  مادی و معنوی جامعه بشى  در یک   -

ی
حاکمیت قانون  بیان حق زنده گ

ایط  و محدودیت های فقط برای   یعت دیوبندی   ممنوعات ، تطبیق شى عدالت  مطرح است وىل در شى
کتاب الیه رسیدن به جنت  تبلیغ ىم گردد و صد ها موارد دیگر که در واقعیت بنیاد اساىس با نصوص  

ما یعنى قرآن ندارند و فقط محصول تراوش های فکری مفکرین بوده که ممکن صد ها سال بدون تغبر  
 و تکامل  باقر مانده و در بسیاری موارد با اصل در تفاوت و تقابل قرار دارند. 

 
 در سطح  اورگانهای حاکمیت قدرت و اداره دولت  :  -:  ۶

ا مون حاکمیت  قانون و شیوه استفاده قدرت  بر بنیاد قانون اساىس  آنچه  در بحث های داغ امروزی پبر
مطرح میگردد،  ناکاىم دولت در تحکیم  حاکمیت  قانون   و نقض و موقف بازدارنده اوگانهای  دولت )   

ارنواىل ( اند  که  درتطبیق و تحکیم حاکمیت قانون  څریاست جمهورُی  ُ پارلمان و دستگاهای قضائیه و 
 و ناکم بوده است.   نا کارا 

وع از قدرت  ۱۹تجربه از  سال اخبر  نشان داده است که  اعتماد  ملت بر نقش دولت در استفاده مشى
ول بر رشته های  و صالحیت  قانوبى  روز تا روز  کمبر میگردد و دولت خود در حالت از دست دادن کنبر

  قرار دارد که هر لحظه   در برابر آب  اساىس  قدرت دولنر  قرار دارد.  در واقعیت در برابر یک بند 
ی

ریگ
 و فشار آن آسیب  پذیر است. 

 
 کدام فکتور ها را میتوان  در محدوده این مقاله برجسته ساخت.   -:  ۷
فساد و کار شکنى  در دستگاه دولت  ناىسى از موجودیت  مثلث زشت، بد و شوم  افراد وابسته به     - ۱

ی قدرت ، موجودیت ز  ومایز مافیای زنجبر ور داران  تنظیم های جهادی که دولت در یک معامله و کامبی
با آنها  در زیر پرده  تقسیم قدرت و صالحیت میکند و افراد وابسته با  دستگاه های  استخبارابر  و یا 

و های  سیاىس و نظاىم خارخر  که زیر نام معادله ، معامله  و مصالحه   معامله گران  در زدو بند با  نبر
د حمایت قرار گرفته دولت قادر به تصفیه حساب  با این  تیپ فراد نمیباشد. در واقعیت میتوان مور 

ى  مىل  و ضد منافع مىل و حاکمیت مىل، تحت نام  جاسوس استخبارات خارخر  آنها را بحیث خاینير
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میت قانون  تعریف نماید.  این حلقات یگ از فکتور های  خیىل قوی و بازدارنده در تطبیق و تحکیم حاک 
 تلقر میگردند.  

فساد و کارشکنى در  دستگاه  پارلمان کشور، دستگاه که رکن و یا یک پرنسیپ  مفهوم حاکمیت   – ۲
ى حدود  وعیت قدرت و تعير قانون است ،  مردم  توسط نماینده گان خویش  قانوبى را برای تقسیم  و مشى

ای  مبنى بر فسا حقوق و صالحیت های  دولت و شهروند ایجاد مینمایند ، وىل در  افغانستان  زدوبند ه
ى  مرجع قانون گذاری  وع  زورداران و بیگانگان در همير د، غضب داراب  های عامه  حفظ منافع غبر مشى
مورد حمایت قرار گرفته و  در عوض جاگزین تطبیق  و  نهادینه شدن حاکمیت قانون  گردیده اندغبر 

ی بر تمام ا عضای پارلمان  صدق کند وىل نماینده عادالنه  و غبر اخالقر خواهد بود که  این نتیجه گبر
افت و صادق به وطن در پارلمان  و مردم  تواناب   تقابل در برابر زورداران را  گان با مسئولیت ، با شى
ندارند چون حلقات  بازدارنده حاکمیت قانون  راوابط تنگاتنک به همان مثلث بد، زشت و شوم دا ند  و 

 مصلحت حفظ مینمایند.  یگ دیگر را در معادله،  معامله  و 
ارنواىل را هم در همان  جو  مریض  در حساب آورد که در مورد مثال های زیاد را څدستگاه قضا و   - ۳

 میتوان ارائه نمود. 
 ،  قطب بندی  – ۴

ی
رول و تآثبر  تقابالت قوىم ، زبابى  و مذهنر  و برخورد های  تفوق و، نفاق بر انگ

ى در درون د ستگاه دولت عوامل و فکتور های خطرناک اند که  نه تنها تطبیق  حاکمیت های  تنش برانگبر
قانون را به چالش بزرگ  مواجه میسازند بلکه  جامعه را بطرف عمیق شدن بحران اعتماد، ترس و 
وع از  صالحیت و قدرت   تشویش از عدم تحقق  تساوی حقوق ، عدالت اجتماىع و استفاده  نا مشى

وعیت د.  دولت مداران  دو دهه اخبر   میکشاند که  مشى قدرت  بدون شک تحت سوال قرار میگبر
ین میدان  تنش های قوىم و زبابى را  باز نموده و  هیچ اقدام قانوبى  که جز صالحیت و تطبیق  بیشبر
قدرت است ، رویدست نگرفته بلکه  خموىسى اختیار نموده اند. کشمکش های اتنیگ  حنر  در انتخاب 

ناطق جدید شهرُی،  نام مراکز دولنر  و یا  تمایل به تغبر نامها  اضطکاک ها و تنش ها را  نام شک هاو م
در سطح  جامعه بزرگبر ساخته که  بحران اعتماد و دامنه تنش ها و بر اعتمادی ها ،  تضعیف  وفاق 

 مىل  و در مجموع کشور را در پرتگاه  نیسنر قرار داده است . 
مطالب توضیح شده در این مقاله را  در یک مخترص  بیان و راه های برون    بعنوان جمعبندی  میتواند 

 رفت را  مطرح نمود. 
 در سطح میکرو 

ى سوال که در سطح میکرو  را در   -اولير
ی

پروبلم مطرح میگردد  چگونه نورم ها و ضابطه های خانواده گ
ى به آنها  رشد  و قابل تطبیق ساخت تا   رشد و انکشاف اخالق و وجدان  طفل  مبنى بر پذیرش  و تمکير

ر   ى  و شناخت حق خود و دیگران نایل گردد.  رصى ام به  قوانير ى و احبر عضو خانواده با همان اخالق تمکير
های سنت و تفکر سننر را برای خود و خانواده خود باید به بحث گرفت. آیا از خود باید سوال کرد که 

چه و چگونه است و چگونه خود را میتوان فارغ از برخورد من با این سنت های عقب مانده اجتماىع 
این سنت ها ساخت و در عوض به حقوق اولیه انسابى ، حق انتخاب و حق خوشبخت شدن  نایل 

 شد؟
باید شجاعت، تعقل ، تفاهم و هبى بحث های فامیىل را بکار گرفت. باید بدین ترس و تشویش پایان داد 
که ترک سنت های عقب مانده مرا به انزوا خواهد کشانید. باید این انتخاب را برگزید که نباید اطفال ما 

 قال دهند. سنت های را که من قربابى آن هستم با خود به  جامعه و آینده گان خود انت
و:  ى  در سطح مبر

خواىه و حاکمیت قانون -مسئولیت بزرگ است که افراد صاحب تحصیل و آنهای که برای تجدد و ترقر   
سنگ به سینه میکوبند، نه تنها خود را از چنگال سنت های عقب مانده و فرهنگ سنتگراب  رهاب  
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ت جمىع و رسانه ب  جهات منقى و بخشند ، بلکه در نوشته ها، برامد های اجتماىع و بخصوص اطالعا
ند و تالش نمایند تا روان خانواده، جامعه  ضد حقوق انسابى  آن  سنت های را به باال کشیده به نقد بگبر

 فکری رهابى بخشند.  
ی

 و محل و منطقه خودش را از چنگال اسارت و عقب ماده گ
در فامیل خود نبایدعامل تسلط   نباید تنها علیه سنت های نا پسندیده اجتماىع حرف زد بلکه خود و 

 آنها و عامل نقض حقوق  شهروندی  عضو خانواده خود شد. 
 در سطح مکرو: 

در سطح مکرو نقش نهاد های اجتماىع، احزاب سیاىس، جامعه مدبى  حایز اهمیت جدی اند تا چگونه 
ی اثرات منقى و با استفاده وسیع و جمىع از امکانات دنیای مجازی، تلویزیون ها بحث های گرم را رو 

مرصى تفکر سننر بر انکشاف جامعه و تغبر روان اجتماىع  در پذیرش جوانب مختلفه حاکمیت قانونُ  
، منجمله  ى ى به قانون و حقوق شهروندی دیگران براه اندازند.  امروز تناقض  و تقابل در متون قوانير تمکير

ی و مناب ى ارزش های حقوق بشى ى مربوط به خانواده  و  بير ع دیگر قانون منجمله عرف و تعامل  را  قوانير
باید به بحث های گرم کشانید. من معتقد بر آنم که کشانیدن بحث ها روی موضوعات عام و غبر   
امون رفع تناقضات  در متون قانون و  مشخص در تغبر روان اجتماىع و زمینه سازی تفکر سیاىس پبر

 جامعه اثر گذار خواهد بود. ضابطه های مولود فرهنگ تفکر سننر ، کمبر در روان 
ى از دو دهه اخبر  باید به یک گذار قاطع و مصمم  معتقد شد که مبارزه  در درون نظام  و  با نتیجه گرفير
پاکسازی و تصفیه شجاعانه  علیه مثلث زشت، بد و شوم حنر تا سطح احیای  تطبیق  شدید ترین 

ق مىل  ،عمدتن عوامل بازدارنده حاکمیت قانون مجازات علیه مجریان ضد منافع  و ارزش های مىل و وفا
 ، قدم گذاشت. 

--------------- 
 منابع و مآخذ که در این مقاال از آنها استفاده گردیده است: 

ننر  ایران کتاب  قرارداد اجتماىع اثر  -۱ ژان  ژاک روسو ،  ، برگرفته شده از سایت  انبر  

ننر کتاب    -۲  های کتاب قرارداد اجتماىع اثر  ژان  ژاک روسو ، سایت  انبر
ی

ویژه گ
www.itanketab.ir  

ننر  یه زبان هالندی حاکمیت قانوُن سایت علىم و حقوقر     -۳ " قانون اساىس هالند" سایت انبر  

Rechtstaat( The Rule of Law ) , Nederlandse grondwet    -۴ 

حقوقر قانون اساىس هالند   -، سایت علىم  Nederlands grondwet ۵-   

ى اثر مونتسکیو    -۵ م. استفاده از دانشنامه آزاد ویگ پیدا ۱۷۴۷روح القوانير  

توضخ بر قراداد اجتماىع اثر ژان ژاک روسو   برگرفته شده از  دانشنامه ویگ پیدا  -۷  

 
 
 
 

 
 

http://www.itanketab.ir/
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 نوشته از محترم عبداالحمد فیض حقوقدان و نویسنده مقاالت تحلیلی حقوقی
 

 

 آاثرحقوقی موافقتناهم دوهح ربای افغانستان!
 

 
موافقتنامه ترک رویاروب  نظاىم میان ایاالت متحده وتشکیل مسلح طالب درجنگ این گروه 

بزرگ ومتمدبى مانند ایاالت متحده   دربرابردولت افغانستان ازاستثناب  ترین توافقابر است که یک قدرت
ى الملىل ، امضای  با یک گروه شبه نظاىم انعقاد نموده است، درفروغ اصول وهنجارهای حاکم درنظام بير
ى ایاالت متحده وپیکارجویان طالب، نا متعارف ترین اکت است که  موافقتنامه ترک منازعه قى مابير

قر این توافقنامه سنگینى مینماید، مسلم است که ماهیت سیاىس ومعامله گرایانه آن برمحتوای حقو
این توافقات درمحورتمایالت هژمونیک اداره ترامپ با یک گروه شکش که جنگ را یگانه گزینه 
ى الملىل مانند قواعد حاکم برجنگ وسایرارزشهای بنیادین  بخاطرکسب قدرت پنداشته وبه ارزش های بير

ى نه مینماین د ، صورت گرفته است که مفاد ناىسى ازین توافق سیاىس بمثابه یک گروه مسوول تمکير
دی ایاالت متحده وگروه درحال جنگ طالب بوده که بر تردید،نتایج  متضمن منافع و تمایالت راهبر

 ناگواری بمثابه یک تصمیم غیابر  علیه منافع وحق حاکمیت افغانستان درقبال دارد. 
ى ومحتوای کىل توافقات  ى برعقب کشى کامل  با عنایت به مير دوحه، به استثنای موافقت واشنگير

وازقلمروافغانستان وتعهد جنگجویان طالب مبنى برعدم تعرض برمواضع نظامیان امریکا وقطع  نبر
، مجموع مفاد این توافقات معطوف براوضاع وجوی  ده این گروه با تشکیالت تروریسنر مناسبات گسبر

 نظام آ
ی

ینده افغا نستان بوده که با بر مباالبر اهانت باردرعدم حاکم سیاىس ونظاىم اعم ازچگونگ
ى تعهد شده است.   موجودیت کابل ازسوی واشنگير

ى   ى درین مقطع زمابى با توجه به مشکالت عدیده داخىل وبير دی درواشنگير دولت ترامپ وطراحان راهبر
ون ازمرز  ى طوالبى ترین مشارکت رزىم آن کشورببر های مىل،اشتباهات الملىل وبه ویژه هزینه های سنگير

د جنگ، عدم تمرکزمبنى براعمال فشارمؤثربرکانونهای تمویل وتسلیح جنگ کنوبى  مکرری درراهبر
ى   د خونير ی  های اغوا کننده اداره اسالم آباد بمثابه فکتورخارخر نبر وبخصوص درنتیجه دیپلوماىس و البر گبر

وت رجیح بخشیدن اسالم آباد نسبت به چند دهه درکشورمان، متقاعد گردید تا به سیاست تعویض پارتبى
نظام کابل که ازبر ثبابر های سیاىس،عدم اتحاد وانسجام داخىل رنج ىم برد، متوسل وگروه طالبان را که 
ی آزمندانه این  ى اتبر محصول حمایت وپیشتبابى بیدری    غ پاکستان وفکتورامید بخش برای تحقق اسبر
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دی خود جا دهد، چنانچه هربرت کشوردرقبال افغانستان است ، بمثابه بدیل قدرت د رمحاسبات راهبر
ى ازمشاوران اسبق امنینر کاخ سفید ، اداره کاخ سفید را به همسوب  با مخالفان مسلح  یکير مک مسبر
مسووالنه ازافغانستان متهم وازنگرابى خویش مبنى برتعقیب  درامضای موافقتنامه دوحه وخروج غبر

 است.  رویکرد کنوبى دردولت بایدن پرده برداشته
موافقتنامه دوحه طوریکه تذکاریافت که محتوای سیاىس معامله گرایانه آن سنگینى دارد، این توافقات 
اگریکسودرپیو ند به جنگ افغانستان بمثابه اساىس ترین عنرصدرمذاکرات دوحه میان امریکا وگروه 

صىل جنگ،  با توجه به طالبان مطرح بود اما ازجانب دیگرنقى کابل ونظام سیاىس کنوبى بمثابه طرف ا
اصل حق حاکمیت وهکذا ازین منظرکه  هیچ معامله واکت حقوقر به عنرصغایب ونبود اراده الزامیت 
خلق نه مینماید، بنابرین مجوع تعهدات ایالت متحده به جانب ثالث درفقدان وجاهت حقوقر  

وهای خارخر دخیل دربحران افغانستان بر  د. هکذا وضعیت حقوقر نبر  تردید تابع معاهدات قرارمیگبر
دوویا چند جانبه میان دولت افغانستان وهم پیمانان خارخر بوده وبا صدورقطعنامه وفیصله های 
ى الملىل درمبارزه علیه  ک بير شورای امنیت ملل متحد مبنى برحمایت ازنظام افغانستان ومساىع مشبر

 تروریزم قوام یافته است. 
یک بنابرین با عنایت به قطعنامه های ملل   ى الملىل افغانستان با طرفهای خارخر شى متحد ومعاهدات بير

ى  درجنگ کنوبى که حاوی حمایت ازدولت ونظام سیاىس ودستآوردهای چندین ساله مردمان این شزمير
وری دوحه،عدم تذکرنام دولت افغانستان  ى است نقى تعمدی کابل درموافقتنامه فبر با پراخت بهای سنگير

ى این سند،مطالبه جا ى منافع وامنیت این کشورازگروه درحال جنگ درمير نب ایاالت متحده مبنى برتضمير
معامله گرانه  ذکرمذاکرات میان افغانها نه دولت افغانستان ازمفاهیم هدفمند است که کرکبر ى طالبان ونبر
موافقتنامه مذکوررا بزیان افغانستان که هیچگونه تعهد والزاىم به اجرای مفاد آن ندارد برجسته نموده 
لذا نه تنها به صلح وخاتمه منازعه نخواهد انجامید بلکه بدون ابهام بمثابه یک رویکرد سلطه گرایانه 

مآوربرای انتقال اقتدار سیاىس فراهم خواهند نمود.   زمینه را دریک فرایند شى
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 هادی ابوی حقوقدان و دپلومات
 
 

 
 

 

نموهن ای از شیوه تفتیش اداری ردعرص اامنی
 

 

 
تجربه حکومت داری که متضمن تسلسل تشکیالت اداره و نحوه عملگرد آن باشد در افغانستان      

بسیار محدود و متاخر است .با وجود تالش هابى که از زمان امبر شبر عىل خان آغاز گردید،بازهم اداره 
ین حالت وظیفه دولت رصف به منشیان و کارگزارابى  چون حکام ووالیان محدود ماند که این ها در به بر

داشتند  اوامر باال  یعنى مرکز را با تفسبر های گاه متفاوبر که از خود داشتند در محل تطبیق کنند تا مرکز 
ین  همان درامه معرف  سید در بیشبر را راضى نگهدارند . گاىه هم که تفتیش هابى از مرکز به محالت مبر

 "مفتش" اثر انتون چخوف را به یاد میداد و بس . 

 

اما انسان متعجب میشود وقنر ىم بیند که درست پس از ظهور امان هللا خان به حیث پاد شاه      
اصولنامه هابى که تشکیالت و عملکرد های شان را توضیح ىم کند به میان ىم آید  تعداد آن کم از کم به 

سد . طرز العمل های اداری تثبیت ىم گردد ... تشکیالت دولنر  نسبتأ  واقعبینانه طرح و مورد  پنجاه مبر
د .   تطبیق قرار ىم گبر

 

واضحست که درین میانه مسئلهء تفتیش و بررىس امور اداره و به خصوص والیات که از چشم مرکز       
ى به تنهابى   ى قوانير د زیرا تجربه نشان داده که رصف موجودیت مير دور است اهمیت زیادی به خود ىم گبر

ى کند . از اینجاست که مفکورهء یک تشکیل مرکزی تفتیش به میان نىم تواند حاکمیت قانون را تض  مير
 ىم آید . 

 

اسناد مارا به تعجب وامیدارد وقنر ىم بینیم در عرص امابى تفتیش بر عالوه مقامات مسوول مرکز،از      
د . اوبه والیات سفر ىم کند و کم از کم یک ماه در آنجا میماند.  طرف شخص پادشاه  صورت ىم گبر

ى حال مسئله تفتیش اهمیا ت دارات را شخصأ تفتیش و گزارش ترتیب ىم کند . واضحست که در چنير
 استثنابى کسب ىم کند . 
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بدین ترتیب شاه سفر هابى به الیات شماىل مرکزی و جنوب کشور داشته است که از ان جمله از      
ان اىل  18 ى ته است که جریان ان در رساله ای عقرب به کندهار رفته و به تفتیش آن والیت پرداخ  27مبر

 بنام " تفتیش قندهار " به قلم خود ایشان تدوین و نشى گردید . 

 

 به کوشش جبیب هللا رفیع  تجدید چاپ شده است.  1378این رساله در سال      

 

ى ها مدیران و مامورین  ملىك و ن 1304قوس  4به تاری    خ       در ، پادشاه در جمع وسیىع از وزرا ، معير
 نظاىم درقرص دلگشا گزارش مکمىل از سفر و دریافت هایش از امور دولنر در آنجا  ارائه کرد . 

 

ى این گزارش جالب و حنر در نوع خود در تاری    خ اداری افغانستان بر مانند است  که از یک طرف       مير
 پادشاه ترقیخواه آ شنا ىم سازد . ما را به اوضاع کشور در آن برهه و از جاننر به نیات و نظریات آن 

 

من  درینجا خالصه موضوعات مطرح شده در آن گزارش را بایک عنوان بندی جدید ىم آورم تا      
 گوشه ای از این جریان را باز گو کرده باشم . زبان گزارش مطابق اصل حفظ شده است . 

 
 

 
ام که شما را ببینم وش بودم تا حال نتوانستهام، چون ناخ"از قندهار اگرچه یک هفته میشود که آمده     

خواهم که یک قدری از معلومات این سفر چند روزه قندهار ، و از کارهای که در آنجا  معافم کنید. ىم
اجرا شده است بشما معلومات بدهم بلکه ازین گفتار من برای شما نصیحت و برای اشخاصیکه در 

ت اطراف افغانستان ىم  شود. داده باشند یک درس عبر

 

تر از بیست روز اگرچه بروز وداع ایام اقامت خودم را در قندهار گفته بودم که کمبر از پانزده و اضافه     
نخواهد بود وىل پس از اینکه وارد قندهار شدیم و بر کارهای آن یک نظر ششی افگندم دیدم که در 

عد از پانزده روز گویا به کارهای مطلوبه آن موعد ممکن نیست که اصالحات الزمه بعمل آید. چنانچه ب
 خود آغاز کردیم. 

خواستم که کارهای آنجا را ششی دیده اجراات درسنر در آنجا نموده به وعده مقررٔه اگر فقط ىم      
دانید که نه تنها کارهای آنجا از بد بدتر میشد، بلکه این گذشت و عدم بازخواست آمدم ىمخود واپس ىم
ى میگشت. لهذا از اقامت ایام موعدٔه جب چشماز قندهار مو  سفیدی دیگر گوشه و کنار افغانستان نبر

خود رصفنظر کرده تنها تمام کارهای آنجا را موعد حرکت خود از قندهار قرار دادم و ازین یک ماه و چند 
ى کار کردم تا که درین قدر مدت کارهای  آنجا را روز تا مقدور ما بود شب و روز حنر روزهای جمعه نبر

 تمام کرده توانستم."

 

 
 

ى آنها به مکاتب نه نموده   -  "      اشخاصیکه اطفال خود را به مکتب داخل کرده بودند و باز توجه به رفير
های شانرا خارج کرده بودند، بحضور خود خواسته و با آنها نطقر کرده و به دالیل معقول بودند، و یا بچه

دانانده امر کردم که مجددًا فرزندان خود را بمکاتب بیاورند و عالوتا پنچ پنچ اوشانرا ازین خطای شان 
اف کرده بصورت فوری  ى بدین غلیط خودها اعبر روپیه هر واحد آنها را محض تنبیه جریمه نمودم. آنها نبر

اوشان بود. البته که از کردند و مرتبٔه اول نىمهای خود را بمکتب آوردند و اگر اظهار تاسف نىمبچه
 شد. سخت بازخواست ىم
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باید که ما و شما مراعات خاطر میدانید که اهل هنود در افغانستان یک جز بسیار ضعیف میباشند، ىم
آنها را به هر طور که بتوانیم بکنیم و به آنها دلداری بدهیم و به هیچ صورت اوشان را از خود خفه و 

 دلگبر نسازیم. 

 

و به تعلیم خود حارصى بودند البته به اخبار خوانده باشید که انعامات را که برای طلبٔه که داخل مکاتب   
ى افزوده امر کردم که علیحده به تعداد هفتصد نفر   اوار بودند دادم و در تعداد مکاتب قندهار نبر شى

صد اىل هشتصد نفر طلبه دیگر بران افزوده شود.  ایکه اکنون شهر قندهار منظوری دارد از ششطلبه
تب اهل هنود رفتم تعداد طلبه ایشان را نسبتًا کمبر یافتم و آن علت دارد زیرا که هندوهای قندهار در مک

را ما از دست خود از مکاتب رم دادیم چنانچه که سال گذشته کدام شمعلم یک یا دو نفر هندوبچه را 
و باید ما با هندوهای بزور مسلمان کرده؛ بى ما چنانچه پیشبر گفتیم که مسلمابى بزور دادن پول نیست 

طور وضع را اختیار نه کرده اسباب تنفر آنها را روی کار نیاوریم و معلم و مدیر مکتب مملکت خود، این
ماندن آنها غرض و کاری داشته شدن و هندو بجز دادن تعلیم به هیچ حق این امر را ندارند که به مسلمان

شوند،  و اوامر صحیح اسالىم متاثر شده مسلمان ىمباشد اگر آنها به میل و رضای خود از عقاید پاک 
 پس باید که بزور تعلیم بى بلکه به محکمه به نزد قاضى رفته ایمان بیاورند. 

 

باید که ما و شما مراعات خاطر میدانید که اهل هنود در افغانستان یک جز بسیار ضعیف میباشند، ىم
آنها دلداری بدهیم و به هیچ صورت اوشان را از خود خفه و آنها را به هر طور که بتوانیم بکنیم و به 

 دلگبر نسازیم. 

 

 

هرکش که در افغانستان سکونت دارد و از هر فرقه که باشد و هر کار و هر صنعت و خدمنر که  -     
ى افغانهای مملکت خو بکند تمامًا افغان گفته ىم اقر را در بير د  شوند. و خودم هیچ یک نوع امتیاز یا افبر

و قرآن میدانم. امر کردم که نامهای سابقه بینم. شیعه و سنى را مسلمان و کلمهمناسب نىم گوی و پبر
های قریب و موقوف و آینده تمام مکاتب بنام مکاتب ابتداییه با اسم گذر و محل خود یاد شوند و بچه 

ند و بى اوست آمده مجمو نزدیک هر مکتب بدون تفریق در همان مکتب که پهلوی خانه عًا تعلیم بگبر
در تعلیمات عموىم هندو و مسلمان پهلو به پهلو نشسته درس بخوانند البته در وقت تعلیم دنیات 
هندوها علیحده و مسلمانها علیحده دنیات و عقاید خود را یاد کنند ما را نباید که از حاال تخم نفاق و  

تحاد و اتفاق و گرمجوىسى شان بکوشیم. جایهای تفرقه را درمیان ملت خود بینداریم، بلکه تا بتوانیم در ا
سابقه مکاتب هم اگرچه چندان بد نبود اما چون حاال تعداد طلبه افزوده شد جایهابى درجه دوم قندهار 

 را از برای مکاتب تخصیص کردم تا طلبه در آن درس بخوانند. 

 

د، اگرچه در تعداد نفری امروز روزیکه به قندهار داخل شدم بسیار نفری به استقبال من آمده بودن     
توانم که به فکر و خیال ام ىمهای را دیدهبسیاری مردم مبالغه میکند لیکن خودم چون بیشبر جمعیت

ى درسنر امثال این ازدحامات و انبوىه خالیق را بکنم. گفته ىم توانم که تعداد جمعیت آنروزه خود تخمير
ست وقتیکه این نفری مرا دیدند به اندازٔه محبت و  در میان ىس اىل ىس و پنج هزار نفوس بوده ا

العاده خود را بمن نشانداده که مرا خیىل متاثر ساختند. میدانید که من به امثال این گرمجوىسى فوق
ها و رسمیات چندان پابندی ندارم و نه به مدح کش خوشحال و نه به قبح کش اهمینر میدهم پذیرابى 

 پرورانم. محبوبم را بدل ىم فقط عشق ترقیات و تعاىل ملت

 

 
 

چنانچه در اثر خواندن اوراق تفتیشیه خودم با لذات به شفاخانه رفتم و به تمام جزئیات و کلیات   -      
آن علم آوردم در نتیجه از احمال و اغفال مدیر و داکبر شفاخانه سه هزار نفر مریض بیشبر از تعداد که 

 شده بود. دار و برده اند به کابل رپورت داده 
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شود زیرا که دوا بر پول نه بلکه مفت و رایگان برای اهاىل داده اگرچه این تعداد او خیانت گفته نىم     
اند در بودیجٔه آینده شود البته ممکن است که بواسطه این تعداد زیاد و غلیط که به کابل مخابره کردهىم

د حاصل میکردند عالوتًا مدیر شفاخانه از کار نبود سه هزار روپیه افزونبر منظوری خریداری ادویه را بخو 
آمد و در فرصتیکه من به شفاخانه رفتم به مضمون )الخاین خایف( سخت پریشان و وارخطا به نظر ىم

حنر بنا گریه و زاری را نهاده. عدم خوشنودی خود را بکار موجودٔه خود حکایه میکرد. لذا من نظر بدین 
های کابل غلط امضا کرده بود و یک انتظام درست و فعالینر از او در اپورتاحمال و اغفال او که در ر 

امور شفاخانه به نظرم نرسید از ماموریت موقوفش کردم. داکبر شفاخانه را چون نسبت به سال گذشته 
ها در آن صحیح نبود و به هائیکه تعداد مریضها را نموده بود و راپورتامسال کمبر معالجٔه مریض

 خط کرده بود امر دادم که یک هفته تنخواه او را کش نمایند. مدیر دست متابعت

 

نظر به اینکه در تحریر جواب دقت بکار برده نشده و حکم رسىم بصورت یادداشت به حاشیٔه همان 
 اش امر دادم. روزهمکتوب وارد تحریر شده مدیر مستقله طبیه را بقطع معاش سه

 

 

 

شناسید که یک شخص درست و کارهای خوبر کرده اگرچه بعیصى  ا ىم مدیر معارف قندهار ر  -       
های جزوی از وی ش زده بود و یا به حقیقت آن نرسیده.... بهر تقدیر، چون خدماتش خوب و در   ى چبر
ی از او دیده نتوانستم برای خود مدیر  ى امور عرفابى قندهار کوشش ورزیده بود و در تفتیش هم چبر

ى دیگر سه معارف نشان ستور درجه دو  م و به دو نفر شمعلم درجه سوم ستور و برای شش نفر معلمير
 ماهه تنخواه بصورت بخشش داده شد. 

 

 
 

هئیت ادارٔه گمرک کارهای خود را بکمال فعالیت ایفا داشته در امور مؤظفٔه خویش اندک  تمام -      
ل شش ماهه او از روی سسنر و تنبىل بخود راه نداده بودند، نسبت به سالهای گذشته چون محصو 

ی افزوبى و زیادت را نشان میداد، بنابرآن برای مدیر گمرگ آنجا نشان درجه  ى ى سنجیده شد، چبر تخمير
یک است نشان حسن خدمت داده شد،   ى درین خدمت با وی شى اول ستور و برای شکاتب او که وی نبر

ارهای گمرگ آنجا را بسیار خوب کنم. که کاما درین خصوص از مدیر گمرک کابل اظهار مشت و تشکر ىم
ى از قندهار خبر دادم که   تنظیم و ترتیب داده یک اساس بسیار خوبر برای شان گزارده، مکافات او را نبر
برایش در کابل داده شود. میدانید که مجازات و مکافات قندهار را چرا زود زود در معرض اجرا آوردم، تا 

ری با  شد بصورت فوری در اصالح آن بکوشند. کسابى که در کارهای شان نقص و رصى

 

 

 

ى علم   -       یکه یک ملت را به نظر دوست و دشمن به وقار و صاحب اعتبار نشان میدهد همير ى چبر
ی که حقیقتا یک ملت را با  ى  سازد علم است. ترقر ىماست چبر

 

اند و پروری تجار قندهار بر سوداگرهای کابل گوی سبقت را ربودهخواىه و معارفازاین رهگذر ترقر      
ترین ثروبر که در اعىلبضاعنر و بر ه خود بیشبر جلب کرد که باوجود کم موجبات محبت و خلوصیت مرا ب

شود و حنر از بسیار اسباب کارآمد دکانهای اعىل دوکانهای شان بیشبر از پنج هزار روپیه مال دیده نىم
العموم خاىل میباشند، بدون یک گفت و شنود و مذاکره به محض اظهار فیصد یک روپیه بر آنها عىل
ت ثروت  تمحصوال  شان اعانه معارف را قبولدار شدند و تاجرهای کابل باوجود این وسعت تجارت و کبر

؛! باید کردهتا حال برای ترقر معارف و ازدیاد امور عرفابى مملکت خویش هیچ یک اقدام شایابى نه اند بى
م به اندازٔه تجار کابل معارف خود را دوست داشته باشند و برای اعانه امور عرفابى خود کم از ک

ی گم های بر قندهاری ى یکه باقر  شدبى و زوال ىمبضاعت ابراز همت نمایند، زیرا که هرچبر ى پذیرد، تنها چبر
یکه برای  ماند و هیچ اندیشه گمىم ى ى علم است و عرفان چبر ى و نقصان را ندارد همير شدن و بدزدی رفير
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یکه یک ملت ر سعادت دینى و دنیوی بکار ىم  ى ا به نظر دوست و دشمن به وقار و  افتد علم است، چبر
ی که حقیقتا یک ملت را با  ى ى علم است چبر  سازد علم است. ترقر ىمصاحب اعتبار نشان میدهد همير

 

 

آوردن امنیت و انظباط آنجا کاری نه نموده، و این  اگرچه قوماندان موجوده کوتواىل در فراهم  -     
اختیارات کاقى را که نظامات برای او درین مورد داده است به اصول مطلوب در معرض اجرا نیاورده و 

کوتواىل از سابق ربط بود، اما چون نو مقرر شده بود و کارهای  نظم و بر هم دفاتر اوراق او بسیار بر 
ى درهم و پریشان افتاده بود از شخص او خیاننر به مشاهده ام نه پیوست محض تنبیه یک رتبه همچنير

یل کرده شد.  ى  منصب او تبى

 

 

 

شد که باز، بدافعال و مفسد بود هرقدر که سىع ىمقاضى مرافعه یک شخص بسیار چاالک، زبان -      
ىع و قانوبى میکرد شخص را وض مقرر داشته بود. تحت کدام مواد جزائه بیاید. مدافعه   شى

ى و رفقای ما برین ساز فتنهخلص اینکه اینطور یک قاضى مفسد اسباب ى کم دیده شده است. مفتشير انگبر
استعمال میکرد بسیار افسوس میکردند، بهر تقدیر. چون شخص مشهور بالفساد دابى که او را سوءقانون

ٔه تعطیل مانده بود و در معاملٔه سمت جنوبر مبلىعى را از حکومت برای و کارهای وی تمامًا در زاوی
ى شکاری را جمع وریات خود رصف و نفر هم نفرستاده بود و یک زمير آوری نفر گرفته، اما پیسٔه را به رصى

ى فاحش خریداری نموده و حاصالت آن را ىم یر و خورد و پیسٔه آنرا نهبه غير رسانیده به اشخاص شى
ه شوکار داشت، او را نه تنها از قضا موقوف کردم بلکه امر دادم که وصایت او فسخ شود و پیشفساد 

د گردد و خودش محبوسًا   ى شکاری به همراه حاصل مالیه ازو مسبر پول دولت از وی با جریمه گرفته و زمير
 به کابل آورده شود. 

 

جا ممکن هار کردند بیان آن درینخوىسى را که عموم اهاىل در وقت موقوقى این قاضى بدبخت اظ     
نیست. حنر از غلغله و دعاگوبى و خوشحاىل عموم تقریبًا چند دقیقه من بیان خودم را قطع کردم،  
ى بیان  وقتیکه سپاهیان او را از میدان کشیدند و نفری تا یکدم سکوت کردند من به واسطه از ش گرفير

ى یک قانوبى را خود، اهاىل را ساکت کردم عالوتًا در یادداشت خو  د نوشتم که در ریاست شورا اینچنير
تواند اگر از سابق وض شده باشد باید از وصایت خود وضع کنند که آتیًا هیچ یک قاضى وض شده نىم

 را فارغ کند و اىل قاضى نشود. 

 

 

ا به الحکومه چر است، تعجب دارم که نایبمستوقى سابق که حاال وفات کرده کارهای خوبر نکرده  -     
کاری را داده است، امر کردم که تصدیق او را در دایرٔه تحریراتم پشان او یک تصدیق خدمت و صداقت

الحکومه را مالمت کردم که چطور به فرزندان شخص تصدیق داده که پدر شان خواسته پاره کند و نایب
نموده است. آتیًا نباید   هیچ یک خدمنر درسنر نکرده، بلکه بالعکس همه کارها را درهم و برهم و خراب

ى تصدیق را به کش بغبر از علم و اطالع بر خدمت و صداقت او الحکومهکه نایب ها و حکام این چنير
ند و مجبور   ى بدهد زیرا در آن صورت معامله بجابى میکشد که صاحب تصدیق دست بدامن من مبر

ور برای او نوازش و دلدىه بکنم.   میگردم که رصى

 

 

 

هابى که در حربیه قندهار از دست عبدالقیوم خان لوامشى بعمل آمده جمااًل میگویم خرابر ینقدر اا -     
شود، نسبت به دفاتر و امور تحریریه یک نفر مهمبر دربارٔه حیوانات و مواىسى متعلقه خود هم روادار نىم

 شود. داری بانتها درجه خوببر و بهبر گفته ىماو یک دفبر خاصه
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آید بیاید داناندم که حکومت من برای قومیت و شخصیت اعتباری نیست، هر کسیکه ىم  برای اهاىل  -   
ط اهلیت و لیاقت کار کند.   و بشى

 

وی مجلس مشوره عالوه بر این نایب      الحکومه را در موضوع کدام یک مسئله شخیص خویش پیشى
ى تهدید کرده گفته بود که یا فالن فیصله را بر طبق خواهش من   بنما و اىل تا حال آن عناد و خصومت نبر

انتظاىم را که با تو خفیفه داشتم، بصورت علنى در معرض اجرا خواهم گذارد. لذا نظر بدین خرابر و بر 
که از وی در امور حربر مالحظه شد و از این حرف نفوذی که ازو بحکومت آن به تصدیق رسید آخرین  

 آمد بر وی اجرا کرده، امر دادم که اىل چهار سال حبس شود. درجٔه مجازات مادٔه را که هم به زیر آن ىم 
ام اگرچه از زیر مجازات آمدن عبدلقیوم خان لوامشى که یگ از رفقای مکتب ما بود، قدری متاثر شده

 اما خدا را شکر میکنم که به مقابل خرابر او یک نفر است. 

 

 

آید شخصیت اعتباری نیست، هر کسیکه ىمبرای اهاىل داناندم که حکومت من برای قومیت و   -     
ط اهلیت و لیاقت کار کند. خودم در عقب پبر و جوان نىم گردم، فقط آرزوی من اینست که بیاید و بشى

ی که صاحب فکر و تجربه ىمباید عالقه باشند دارهای شما جوان باشند تا به سلسلٔه مراتب در وقت پبر
 و دیگر کارهای بزرگ به نایب

ی
ها را عالقدار مقرر کنم، پش باید که یک پبر الحکومگ برسند. اگر من پبر

های چهارگانه چهار چهار سال ها و حکومتشصت ساله را بعد از اینکه ىس و شش سال در عالقداری
دانید که این الحکومه مقرر کنم ىمباشد نایبکار کند در سن نودوشش سالىكی که از فکر و عقل رفته ىم

 طور کار خواهند توانست. تودٔه استخوان چ

 

 
 

از غزبى بسیار وخت روان شدم تا به کابل وقنر برسم که مردم هنوز از خانه و جای خود حرکت   -      
 کرده نباشند و برای شان از این آمدن من تکلیف نرسد. 

 

ل ترتیبات وقتیکه من از قندهار در غزبى رسیدم به واسطه تلفون خبر شدم که برای پذیرابى من در کاب     
اند، اگرچه من آنها را ازین مسئله مانع شدم، بازهم از غزبى بسیار وخت روان شدم تا به کابل وقنر کرده

برسم که مردم هنوز از خانه و جای خود حرکت کرده نباشند و برای شان از این آمدن من تکلیف نرسد 
خواهم که در هر وقت  میکنم. اما نىم  ازین حسیات شما که برای پذیرابى من ترتیبات گرفته بودید، تشکر 

های من شوند، البته که من از یکجا به دیگر جای حرکت کنم اهاىل کابل مکلف به ترتیبات و پذیرابى 
ام آن وقت خواهد بود که برای  های شاندارهم من چنانچه باربار گفتهفرصت تکلیفات و پذیرابى 

 افغانستان یک خدمنر مهىم را انجام بدهم.". 
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 نوشته از محترم سخی صمیم، عضو رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

رعایت حقوق  مکانیزم اسختاری ردنظام سیاسی استواررب قوانین عدالت محورو
 مدنی نمااینرگحکومت داری نوین است.

 
 

درین مخترصمن برُمحتوای نظامهای سیاىس که حقوق و قانون در زمرٔه پایه اساىس آن قرار داشته باشد 
 تأکید ىم نمایم:     

در هر نقطٔه از جغرافیای جهان نظام سیاىس و حکومات کارآ که ارکان وعنارصبنیادی آن موافق با روحیٔه 
دراسناد ووثایق مىل بویژه قانون اساىس که ب ى اجرا داشته حقوق بشى ااراده وخواست مردم بنیاد و تضمير

باشد ىم تواند معیارسنجش جامعٔه  قانونمند وحیات جامعٔه مدبى وجامعٔه متحرک درمسبر عدالت 
 اجتماىع شناخته شود.   

 رعایت و تنظیم آن درمندرجات و محتوای یک مجموعٔه اسناد و 
ی

برباورمن اصل حق وحقوق وچگونگ
که ازآن بنام قانون یاد ىم کنیم برمبنای خواست وپذیرش مردم منحیث اسناد حقوقر دراساس   وثایق معتبر

و اصول یک نظام سیاىس اگر کهنه بوده ویا نو بگونٔه  صادقانه و با نیت و مرام سالم ریشه داشته باشد 
  ىم تواند محور سنجش اهداف نظام قرار گرفته و گویای حکومت قانون مدارو حقوق پسند باشد، مگر 

ى اساىس که حقوق بطورعام وصادقانه درمندرجات  برقوانير فراموش نىم کنیم که تأکید این اصول بیشبر
 آن شامل و برای اتصال و رسیدن برعدالت اجتماىع بنا یافته  باشد مصداق دارد.    

ى اساىس قید میگردد منظورآن است: هر قانون اساىس ایکه برای حفظ    زمانیکه صداقت متنى در قوانير
قدرت ومنافع نظام سیاىس، در تخلف با اراده و خواست مردم، حقوق بشى و حقوق جامعه و افراد آن  

 تسوید و نافذ گردد مورد قبول عدالت نخواهد بود. 
*** 

ى نافذ طورمحسوس وعینى  زمانیکه حقوق بشى وحقوق انسان به عنوان جوهر اصیل در قوانير
امعه  درچار چوب یک نظام حقوقر و کیفری جاه داده  بمنظوراصِل اتصال برعدالت اجتماىع ورفاه ج

ى نگردد وکار وعمل آن طورعینى و مستند ازطرف حکوماِت بر ش اقتدار  نشود و تطبیق آن تضمير
 مشاهده نگردد  باور بر صداقت آن  کار مشکل است. 
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ى عد  م نظام سیاىس وتأمير ى  های مکانبر
ی

الت درساحات تیوری های چکیدٔه مغزانسان در ارتباط به چگونگ
 رسیدن

ی
عدالت اجتماىع مرزندارد، همانطوریکه نظریات  وتقرب به مختلف جامعه و در نهایت چگونگ

ده طور نوشتاری وگفتاری ادامه دارد توقف و انتهای حساب شده هم درآن دیده   مختلف بگونٔه گسبر
 نمیشود. 

ف جهان با ماهیت های گوناگون  وىل یک تصوردقیق را نمیتوان رد کرد که همه نظام های سیاىس  مختل 
ى عدالت و برابری  که مورد استفاده قرار دارند هیچ نظاىم را خاىل ازعنارص حقوق و قانون که برای تأمير

 و حفاظت جامعه و افراد آن عنوان شده باشد شاغ نخواهیم داشت. 
، احزاب س یاىس و امثالهم در بر باورمن: زمانیکه ازهرنظام سیاىس، حکومات برشاقتدار، جامعٔه مدبى

ى   بارٔه اهداف غابى ومرام نهابى شان ُپرسشى به عمل آید زیاد تر روی این نکات تأکید ىم کنند که: تأمير
ش امنیت فردی و جمىع، رسیدن به عدالت اجتماىع و.و.  حقوق جامعه و مردم، حاکمیت قانون، گسبر

جواب دیگری لزومن وجود ندارد، واقعیت امر این و را در نظر و هدف قرار داده اند     زیرا بجزاین پاسخ     
است؛ درهر نظام سیاىس و یا نهادیکه این اهداف ومرام توأم با رعایت حقوق و قانون درآن محور قرار 

د.   نداشته باشد مورد پذیرش جامعه قرار نىم گبر
ه در کنار و چنانیکه عملن مشاهده میشود هیچ ساختارونظام سیاىس در جهان وجود نخواهد داشت ک

سایر قواعد و پایه های  اساىس نظام از اتکا به آنچه متذکر شدیم در راستای منافع اجتماىع انکار ورزند 
ند.   و یا مخالف حقوق بشى وحقوق اساىس  افراد جامعه و عدالت اجتماىع قرار گبر

ى خالصه شود: قاعده حیات سیاىس نظام های مطرح در ج دٔه مطالب اگر چنير وط ببینید: فشى هان مشى
، تدوین قانون اساىس با بنیاد ارادٔه مردم ومنافع جامعه ،   بررعایت حقوق بطورعام َاعم ازحقوق بشى
ى کیفری ومدبى در راه سالمت جامعه  ، تسجیل وتطبیق احکام قوانير رعایت اساسات جامعٔه مدبى

عدالت اجتماىع وامنیت فردی وجمىع وسایرعنارصمکِمل منافع مردم که درنهایت انتخاب اتصال بر 
ه وصداقت عمل  ى وزی درین راستا نیت ُمبى ط پبر وسعادت مردم مطرح باشد تحقق یافته ىم تواند مگر شى

 است و بس. 
ى یاد شده را ىم توانیم در چند شماره بگونه تخلیص بشماریم و تصویری برای  پس کنون محتوای مير

باورجمىع را  عمل نمایندىم توانند  برآنخویش ایجاد کنیم که اگر حکومات بر شاقتدارصادقانه وموافق 
 کسب  و موفق به کار خویش باشند: 

۱  ) ى وحقوق اساىس افراد جامعه منحیث محور اصىل در  اسنادیکه تذکر داده شد)قوانير    حقوق بشى
 بگونٔه عدالت محور و قانونمند درج و تسجیل شود. 

و قدامت آن منحیث منبع اصىل و سایر     همه حقوق انسان وجامعٔه انسابى باپذیرش اصالت حقوق  ۲
ى که درآن هستٔه   وع که تبارز دهندٔه ارادٔه مردم و حقوق آنها باشد در قانون اساىس وسایرقوانير منابع مشى

د درج وانعکاس یابد.   اصىل عدالت واقىع قرار گبر
وین و بنا ىم     قانون اساىس منحیث سند حقوقر ووثیقٔه مىل که بر مبنای خواست و رضائیت مردم تد  ۳

د.   یابد مورد حمایت  صادقانه قرار گبر
ى گردیده وطوری عمىل گردد که   ۴ م تضمير ى منحیث وظیفٔه ُمبر    تطبیق قانون اساىس وسایر قوانير

 محسوس و دیدبى باشد.  
    رونِد تحقِق تقرب بر عدالت اجتماىع درین راستا بگونٔه برجسته و شفاف دیده شود.  ۵
 ی اضاقى تذکر دهم.     سایر اصول و اساسات که من نتوانسته ام آن ها را در قید شماره ها ۶

*** 
ى عدالت محور برجسته    یک نظام و ساختار سیاىس را استوار برحقوق وقوانير

ی
ما تا اینجا چگونگ

داخته ایم؟ ُپرسشهای  د نبی ساختیم. وىل بر پاسخ سوال های زیرین که مرجع باورواعتماد مردم قرار گبر
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ى لطفن بخوانید  ح عنوان پایير  :     مطروحه و پاسخ آن ها را در شى
ى حقوق؛ اساس باورمردم دایربرصداقت نظام های سیاىس است:   حاکمیت قانون و تأمير

م ىم تواند قابل دقت و ُپرسش باشد؟   اکنون با توجه به آنچه عرضه نمودم این موضوعاِت بسیار مبر
و جامعٔه     تبارز نظام سیاىس با بیان اهداف و مرام معینٔه ظاهری آن با ادعای ایجاد حکومت قانون  ۱

ى بدون تطبیق و اجرا مورد باور مردم وموجب  ى دست داشته و یا تنها نفاذ قوانير مدبى مبتنى بر قوانير
 اعتبارنظام شده ىم تواند؟ 

ى با ادعای عدالت محور بودن  بدون اجرا و تطبیق ىم تواند  ۲     رصف موجودیت وانفاذ قوانير
ى حقوق، رفاه و   امنیت و ایجاد جامعٔه مدبى و سالمت جامعه گردد.؟ جوابگوی نیاز مردم در راه تأمير

د کاقى و پذیرفتنیست؟  ۳      تنها َتلوین و ُملون سازی نظام با َالوان مختلف به هرمنظوریکه صورت گبر
    انتشار و تذکراهداف با محور قرار دادن عدالت  و مردم دوسنر قبل ازعمل قابل باور است؟  ۴

و سایر سواالت همگون که  تسجیل و ارائٔه اسناد و اقامٔه نظر و بیان را بدون عمل و اثبات نپذیرند و 
 خواهان عمل و کار طور ملموس و مشهود باشند. 

ی این پرسشها  مبنى بر اعتماد و باور مردم بر اعمال حکومات حال کدام پاسخ ىم تواند جوابگو  
 سیاىس و کارکرد های حکومت داری مثبت آنها گردد ؟:  

من میخواهم جهات مثبت این سواالت مطروحه و نتایج ُپرسشها را که ریشه در صداقت و اعتماد ، 
ى داشته باشد با یک دید مث بت ارزیابر و ازآن نتایخر تحقق ادای حقوق و تطبیق بال انحراف قوانير

 بدست آرم: 
ِم کاِر حکومات در یک نظام سیاىس با بنیاد محکىم از صداقت و ایمانداری  ى ببینید: اگرقبول کنیم که مکانبر
استوار برعمل در تطبیق قانون اساىس وایجاد حاکمیت قانون مدبى و کیفری، ایفای حقوق مردم و در  

ى ازآن تذکربه عمل ىم آیدآغاز گردد  مجموع رعایت اساسات یک حکومت داری خ وب که دراین مير
ى رویکردی ىم تواند جوابگوی پرسشهای مطروحه   ممکن نیست وچنير رسیدن به اهداف یاد شده غبر

 گردد.  
 اکنون بهبر است اندگ باالی حکومت وحکومت داری خوب مکنر نماییم: 

 حکومت و حکومت داری نوین: 
ى حکومت داری خوب را با توجه  م یک نظام سیاسنر با مؤجز این کلمات   تبیير ى به آنچه نوشتیم در مکانبر

وجمالت ىم توان خالصه ساخت: اگرحکومت یا حکومات وظایف معینٔه قانوبى را با سایر وظایف 
، قوىم ،  حکومت داری طور منصفانه و شفاف که عاری از فساد باشد اجرا وانواع تبعیض )جنسینر

وع مردم پاسخگو،  لسابى و.و.( را درچار چوب هدا ى نافذ نابود ودر مقابل خواسته های مشى یات قوانير
وبرای رفع نیاز مندی های مردم کوشا و.و. . ودر نهایت مطابق نقاط تأکیدی برنامٔه توسعوی ملل متحد  

(UNDP توجه به خرد جمىع، مؤثریت ، ( که درآن قانون مداری، شفافیت، مسئولیت ماىل، پاسخ گوب 
 مهم نشابى شده است عمل شود حکومت داری خوب خوانده ىم شود.  کاری ودیگر نکات

*** 
و حکومت  با ساختار   ه ای تغیبر ى جامعه شاهد آنست زمانیکه نوعیت نظامهای سیاىس با هرعلت و انگبر

ى کیفری و مدبى برحکومت   ى بطورعام و بویژه قوانير سیاىس آن تعویض گردد و قانون اساىس و سایر قوانير
اث رس ى نافذ جامعه چه جدید مبر د، درینصورت برخورد حکومت جدید با نظرداشت موجودیت قوانير
 ىم تواند باشد؟ 

زیاد تردیده شده است که نظام های سیاىس جدید بعد ازبه قدرت رسیدن  قانون اساىس موروبر را بنام 
و یا هم بطور   قانون اساىس دوران خویش تجدید و یا محتویات آن را با ایزاد و اضافات تغیبر ىم دهند 

 مکمل با در نظر داشت اهداف نظام سیاىس خویش قانون جدیدی ىم سازند. 
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، رعایت  ى مطلب اصىل درینجا ارزیابر  فعالیت و رویکرد های حکومت جدید در راستای تطبیق قوانير
ى دروازه های فعالیت جامعٔه مدبى بمنظور رفاه ،  ، حقوق اساىس افراد جامعه  باز نگهداشير حقوق بشى

 امنیت و سالمت جامعه که نمایانگر حکومت داری خوب است ىم باشد. 
عرصه کارو فعالیت حکومت مطابق عرایضیکه در صدر این نوشته کرده ام به نیت وبدون تردید درین 

مساعد با موجودیت یک چارچوب ساختاری درون دولت،   د که ازین بسبر و اهداف آن ها ارتباط ىم گبر
ى و.و.و برای خوشبخنر جامعه و مردم چگونه   ى وحقوق مسجل در مندرجات قوانير حکومت و قوانير

 آید؟.  استفاده به عمل ىم
ایط واساسات  ان یک حکومت داری خوب همانطوریکه در باال متذکرشدیم همه شى ى حکومت اگردر مبر
آن را قبول وعمىل سازند از میهن و وطن مدینٔه فاضله ساخته شده    مردم آرام و جامعه با کمال میل 

 رشد ىم کند. 
*** 

همه نورمهای قبول شدٔه جهابى در تضاد وىل اگرنظام سیاىس وحکومات برش اقتدار با مرام سؤ و خالف  
ایط و قواعد حکومت داری معمول    قانون و حاکمیت قانون، رعایت  حقوِق فرد و جامعه را نادیده  با شى

د و بر قانوبى بر جامعه حاکم و زور حکومت کند.    گبر
ى ایجاد و نابودی جامعه و مردم را سازمان ىم   ى حکومنر در مملکت دوزخ روی زمير دهد که امان از چنير

ى حکومنر باد . باحرمت سخى صمیم.   چنير
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 نوشته از محترم عنایت نبیل بارکزی حقوقدان و دپلومات سابقه دار  افغانستان
 

 مذارکات صلح دوهح و جهات حقوقی آن 

 
 

مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان در دوحه پایتخت کشور قطر که قدمهای اول آن در زمان 
بشکل رسىم  2020سپتمبر 12زمامداری حامد کرزی و رئیس جمهور اوباما براداشته شده بود، بناری    خ 

ى االفغابى آغاز گردید.    آن تحت عنوان دیالوگ یا مذاکرات بير
مجبور شد با یک گروه شورىسى که هنگام سقوط حاکمیت طالبان اصال  اینکه حکوکت افغانستان چرا 

ى آنها از قدرت، به مذاکره بنشیند، بنظر  نام ونشابى از آنهاوجود نداشت، نوزده سال بعد از کنار رفير
تیوری پردازان عرصه "صلح و جنگ" یک امر غبر عادی ای نیست. این دانشمندان معتقد اند که اگر  

حرکات گروه های شورىسى را در نطفه خننر نماید و این گروه ها توانستند برای مدبر حکومنر نتوانست 
وهای حکومتهای را که با آنها در جنگ اند، تحمل کرده و به مقاومت ادامه دهند، در جریان  بات نبر رصى

ومند ترشده و باالخره قدرت شان به پیمانه ای بیشبر میگردد، که در نهایت امر دولته ا مجبور مقاومت نبر
میشوند با آنها به مذاکره بنشینند. که این نظر در مورد طالبان کامال صدق مینماید. یعنى اینکه طالبان 
ى سلطه شان در افغانستان توسط امریکا و متحدینش کامال مضمحل شده بودند و در   بعد پایان یافير

رفته نشده و حنر محسوس هم  پالن وپالیش های افغانستان و متحدین امریکابى شان و ناتو در نظر گ
نبودند. اما رصف چهارسال بعد از ناپدید شدن از صحنه، دوباره بشکل گروپهای کوچگ ظهور نموده و 
آهسته، اهسته بنا بر ضعف حاکمیت قانون، حکومتداری ناسالم، زور گوىه و حق تلقى توسط  

دی درسالهای زمامداری حامد قوماندانان جهادی، بخصو قوماندانان جمعیت اسالىم که از قدرت زیا
کرزی برخوردار بودند، کشت وزرع و قاچاق تریاک و قاچاق سالح واز همه مهمبر حمایت وسیع و همه  
جانبه سازمان استخبارابر پاکستان، آی.اس .آی، اردوو حکومت پاکستان تواناب  و قدرت زیاد نظاىم و 

 متحدینش تبدیل گردیدند.     اقتصادی کسب نموده به یک تهدید جدی برای افغانستان و 
وهای امنینر افغانستان که با بقدرت رسیدن جمعیت اسالىم افغانستان درراس ربابى و  همچنان نبر

 2002مسعود منحل و سالح های خفیف و ثقیل آن به پاکستان تسلیم داده شده بود، از سالهای 
م وتربیه ومهارتهای الزم مسلىك عیسوی به بعد، اهسته، آهسته در حال تشکیل مجدد بودند، ازتعلی

برخوردار نبوده و سالح مناسنر که بتواتنند طالبان را درمیدان جنگ شکست دهند،دردست نداشتند، 
، نتوانستند از طرق نظاىم برطالبان  ى وهای امریکابى و ناتو، نبر ى ترتیب نبر برطالبان غلبه نتوانستند. به همير

مداخله نطاىم امریکا و ناتو در افغانستان استند ادعا مینمایند،    فایق گردند. بعیصى از کارشناسان که علیه
امریکا و ناتو، بخاطر پالیش های درازمدت خودشان در منطقه، اصال نخواستند طالبان را شکست داده  
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و از صحنه سیاىس افغانستان بطور همیشه ساقط نمایند، که البته این یک بحث کامال متفاوبر بوده 
 پذیرفت.  ونىم شود آنرا 

ی
 به سادگ

وری    29بهرصورت نتیجه آن شد که امریکا در   بدون مشوره و حنر اطالع رسىم به حکومت   2020ماه فبر
وهایش از افغانستان به امضا رسانید. این  افغانستان قراردادی در رابطه به خروج مرحله به مرحله نبر

بر ستندرد است، برعالوه ای که در آینده قرارداد که هم از نظر شکل و هم از نظر محتوی یک قرارداد غ
ین نکات مورد اختالف هیات مذاکره کننده  برای افغانستان مشکالت را سبب خواهد شد، یگ از مهمبر
ى میباشد، که فعال طور موقت کنار گذاشته شده است، و معلوم نیست  حکومت افغانستان وطالبان نبر

 ه آنرا عنوان خواهند کرد یانه؟در مراحل بعدی مذاکرات، باز طالبان مراجعه ب
گ را با حکومت افغانستان به  ى روزاعالمیه مشبر ى حکومت افغانستان، امریکا در عير برای قانع ساخير
وی نظاىم در  رسانید، که در آن از آتش بس ومشوره با حکومت افغانستان در مورد تقلیل تعداد نبر نشى

ور امریکا بزودی آنرا نقض کرده، و بدون مشوره با افغانستان، سخن رفته بود وىل متاسفانه رئیس جمه
حکومت افغانستان، متحد چندین ساله اش، و حنر بدون مشوره باناتو، طور یک جانبه اعالن تقلیل 
ى  وهای امریکابى را قبل از عید مسیحیان )کرسمس( اعالن نمود، که بعد از باخير قوا و برگشت نبر

یعنى پنج روز  2021جنوری  15 اش، حاال در در نظر دارد در انتخابات به جو بایدن رقیب اتنتخابابر 
د، قوای امریکابى در افغانستان را به  تقلیل  2500قبل بر اینکه بایدن زمام اموررا درامریکارا دردست گبر

 دهد.  
سال جاری عیسوی با مراسم خاض آغازگردید.   ى الفغابى بتاری    خ دوازده سپتمبر بهر صورت مذاکرات بير

ى هم روی مسایل پروسیجری هم محتوابى خیىل از هم دور بود، این اما از  آنجاب  که موقف طرفير
ى حارصى شوند روی اجندای  ازدوماه را در برگرفت تاطرفير مداکرات به بنبست جدی مواجه شده و بیشبر

است، با وصف  2020مذاکرات به موافقه برسند. باید گفت تا امروز که روز بیست و نهم ماه نوامبر 
ى مقدمه توافق صورت نگرفته است، که قراراست موضوع در  ت وافق روی مواد شامل اجندا، روی مير

د. اینکه مذاکرات نتیجه مطلوب را ببارآورد  جلسه عموىم به بحث گرفته شده وروی ان توافق صورت گبر
، زمان روشن خواهد کرد. زیرا هنوز هم مواضع طالبان و جانب حکومت در بسیاری از م سایل یا خبر

م تفاوت زیادی دارد. امید است حوصله مندی جانب حکومت و تسهیل کننده مذاکرات )  مبر
ود طالبان بادرک واقعیتهای کنوبى  بان( بتواند این فاصله هارا کمبر سازد. همچنان توقع مبر ى کشورمبر

از   کرده و درروشنى جامعه افغانستان، از خواسته های غبر معقول، غبر عمىل و در تناقض با نیاززمان احبر
ایط امروزی حاکم در کشور و خواست مردم افغانستان که رسیدن به یک صلح باعزت، دوامدار و  شى
ى  شاشی که در آن خقوق تمام شهروندان اعم از زن ومرد، پبر و جوان بدون هرگونه تبعیض، تضمير

 شده باشد تن در دهند.  
بان از نظر شکل و ماهیت یک قرارداد غبر ستندرد است، اگرچه در باال تذکر رفت که قرارداد امریکا با طال

ى الملىل کشورها را از انعقاد  اما غبر قانوبى نیست. یعنى پرنسیپ های قبول شده حقوقر و حقوق بير
، منع نىم نماید.اما از  قررداد با طرقى که باوی در جنگ است، چه یک کشورباشد چه یک گروه شورىسى

اىم به یک حکومت دوست  نظر سیاىس عقد این قرارداد ک امال غبر مناسب میباشد، زیرا از یکطرف بر احبر
ین حامیان آن بوده و چند هزار   و متحد که به مساعدت امریکا به قدرت رسیده و تا اکنون امریکا از بزرگبر

وعیت به یک  –جوان امریکابى در دفاع از این حکومت جان داده اند، میباشد  و از جاننر دادن مشى
که امریکا و غرب زمابى آنها را تروریست و حاىم تروریست ها میدانست بوده و به حیثیت حقوقر گروىه  

ود. الزم بود امریکا مذاکرات صلح را از طریق حکومت   دولت افغانستان صدمه ای جدی ای بشمار مبر
را با طالبان افغانستان با طالبان شو سامان ىم داد، که معلوم نیست به چه دلیىل راه مذاکره مستقیم 

انتخاب کرد. اما شامل نبودن افغانستان در این قرارداد یک مفیدیت هم دارد، یعنى این قرارداد برای 
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حکومت افغانستان الزامینر را ببار نىم آورد. تقاصای طالبان مبنى بر اینکه حکومت افغانستان مکلف 
ى الملىل است. ماده به رعایت آن  میدانند، در مغایرت کامل بااصول خقوقر و نورمها ی قبول شده بير

، مشعر است: " یک  کشور سوم  بخش اصل عمده در مورد "میثاق ویانا در مورد قانون معاهدات"   34
قرارداد نمیتواند حقوق یا وجیبه ای را برای کشور سوىم بدون توافق آن بوجود آورد" و ماده ىس و پنج 
آن ترصی    ح میدارد که، یک قرارداد زمابى میتواند برای کشورسوم وجیبه ای ببار بیاورد که بصورت واضح 

ى قرارداد تذکر رفته و کشور سوم آنرا پذیرفته باش د. و ماده ىس و ششم درمورد کسب و حقوق و  در مير
ى حکم رادارد، یعنى موضوع به کشور سوم اطالع داده شده و کشور سوم انرا پذیرفته باشد،  ى عير امتیازنبر
که حکومت افغانستان به پذیرش این قرارداد هیچگونه تعهدی ننموده، بلکه از آغاز مذاکرات امریکا و 

ابراز داشته است. اینکه طالبان مدىع شده اند قررداد آنها با امریکا طالبان مخالفت خودرا به آن رسما 
ى قراداد  ى اال فغابى است، مبنى حقوقر ندارد، زیراحکومت افغانستان یگ از طرفير اساس مذاکرات بير
ى االفغابى قبل بر قرارداد امریکا و طالبان هم مورد بحث قرارداشته و  نبوده و از طرف دیگر مذاکرات بير

 های هم صورت گرفته بود. نشست 
آنچه برای مردم افغانستان وآینده کشور اهمیت دارد، نتایج نهابى مذاکرات و توافق روی ساختار 
 آینده 

ی
تشکیالبر دولت، حقوق ووجایب شهروندان و ماهیت رژیم سیاىس، افتصادی، اجتماىع و فرهنگ

 مینماید  افغانستان میباشد. تا جائیکه دیده میشود هیابر که از حکومت
ی

براصل  افغانستان نمایندگ
حاکمیت قانون اتکا نموده و از طالبان میخواهند قانون اساىس افغانستان را که در ماهیت خود یک سند 
 همه 

ی
، اقتصادی، اجتماىع و فرهنگ مناسب برای کشور بوده درآن دموکراىس، حقوق سیاىس و مدبى

، عقی ، مذهنر دبر و منطقه ای تسجیل گردیده است، بپذیرند. شهر وندان بدون تبعیض قوىم، لسابى
درقانون اساىس به برابری همه شهر وندان که شامل زن ومرد میگردد، تاکید شده است. ماده بیست و 
ى شهروندان افغانستان  دوم فصل دوم قانون اساىس افغانستان مشعر است " هرنوع تبعیض و تفاوت بير

در برابرقانون دارای حقوق مساوی اند".  اما، ما میدانیم  ممنوع است. شهروندان افغانستان مرد وزن
یعت موافق اند، در عمل به حقوق زنان  که طالبان، درحالیکه میگویند به حقوق زنان درمطابقت به شى
ام ندارند. برخورد زمان حاکمیت شان با زنان به همه معلوم است  و ازطرز صحبت های شان در   احبر

ی زیادی در طرز دید شان نسبت به زنان نیامده است. این اواخر هم معلوم میشو   د تغبر
ى الملىل از جمله مشاقهای  در پهلوی قانون اساىس، افغانستان عضویت یک تعداد میثاقهای عمده بير
 را دارد که حقوق وسیىع را به شهروندان 

ی
ى الملىل مدبى و سیاىس ومیثاق اقتصادی، اجتماىع و فرهنگ بير

ى نموده و همچنا ى الملل رفع کلیه اشکال تبعثض علیه زن، الحاق نموده  تضمير ن افغانستان به میثاق بير
و به تطبیق تمام مواد آن تعهد سپاریده است. با توجه به پیشینه حکومتداری طالبان و صحبتهای فعىل 

ن شان به روشنى دیده میشود که طالبان باارزشهای مندرج این میثاقها نظرمساعد و مثبت ندارند، که ای
امر مشکىل را در مذاکرات بوجود خواهد آورد. باید گفت که تشویش از ناحیه مخالفت طالبان تنها به 
مطالب فوق نبوده، بلکه آنها به بسیاری ازارزش های دموکراتیک موافق نیستند. طرزدید آنها و اینکه 

حکومت سچه اسالىم دررابطه به هرموضوع به شکل مبهم پاسخ داده و پیوسته اظهار میدارند، که ما 
ده شود،   یعت، به پیشبر  روزمره مردم وکارکشوری بر مبنى شى

ی
را درکشور خواسته ومیخواهیم امورزندگ

یعت را در رابطه  به ابهام موقف حقوقر آنها دررابطه به حقوق شهروندان، ىم افزاید.  یعنى احکام شى
مهىم که به حیات سیاىس،  هیچ مطلب مشخص ننموده و بصورت بسیار مبهم دررابطه به قضایای

 کشوردارد، صحبت مینمایند. این تشویش ها بخصوص در روشنى 
ی

اقتصادی، اجتماىع و فرهنگ
اظهارات طالبان که مکررا اظهارداشته اند، قانون اساىس افغانستان را قبول ندارند و خواهان تغبر بنیادی  

امعه مبتنى برقانون که دراکبر  آن اند، بیشبر شده است. چون طالبان یک تصویرروشنى از یک ج
کشورهای اسالىم مناسبات شهروندان را بایکدیگر و مناسبات دولت را با شهروندان سایر دول تنظیم 
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یعت خالصه مینمایند،  ى رابگفته خودشان دریک رژیم سچه اسالىم و شى میکند، ندارند و همه چبر
رچه ناممکن نیست، امر نهایت دشواری مذاگرات دوحه یک مذاکرات خیىل مغلق و رسیدن به توافق، اگ

خواهد بود. باید عالوه نمود، در حالیکه ماده سوم قانون اساىس افغانستان به رصاحت اشعار میدارد 
ى اسالم باشد"  معلوم نیست  که " هیچ قانوبى در افغانستان نمیتواند مناقى احکام و اساسات دین مبير

تا جائیکه دیده میشود مشکل اساىس طالبان در ؟  هدف طالبان از یک رژیم سچه اسالىم چه است
ى اسالم است. زیرا آنها تفسبر احکام دینى را به شکل جزىم و به شیوه  نحوه تفسبر و تعببر احکام دین مبير

ایط  1400 سال قبل مینمایند. مثال  میگویند دست سارق را باید بصورت فزیگ قطع نمود. که در شى
ین نوع مجازات، سبب معیوب شدن سارق شده ووی به یک فرد باردوش کنوبى کار معقوىل تیست زیرا

فامیل و جامعه تبدیل میگردد. در حالیکه با سلب آزادی سارق هم میتوان دست وی را از دزدی قطع  
ى   97گردد. برای طالبان الزم است تا ازروش بیشبر از   فیصد کشورهای اسالىم، که در تفسبر ووضع قوانير

ایط قرن بیست و یکم  شان، نیازها و شى  ند، استفاده برده وبا در نظر داشت شى ایط زمان را مدنظر میگبر
در قبال موضوعات سیاىس ،اقتصادی، اجتماىع و فرهنگ  موقف مناسب اتخاذ نمایند، تا به مخالفت 

     مردم مواجه نشوند. 
ى الم کشورهای دونرو سازمانهای بير لىل برای انکشاف الزم به یاد آوری است که در کنفرانس اخبر

اک کنندگان،  2020نوامبر  24اىل  22افغانستان که از  درشهرژنیوکشور سویس، منعقد گردید تمام اشبر
حنر حکومت پاکستان که همواره از طالبان حمایت نموده است، با رصاحت و جدیت حمایت شان را 

ت اینده افغانستان دست ازحاکمیت قانون در افغانستان اعالم داشته وتاکید نمودند که درهرحکوم
مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حقوق بشى بشمول حقوق زنان و حقوق  آوردهای دودهه اخبر
، نهاد های دموکراتیک و سایر دست آوردها باید حفظ و حقوق شهر وندان  اقلیت ها، جامعه مدبى

ى ورعایت گردد.   طالبان باید اعالن این حمایت وسیع و همه جانبه را بحیث یک هوشدار پذیرفته   تضمير
ى الملىل برای شان اجازه نىم دهدکه یکبار  ایط داخىل و بير و و بدانند که اکنون دهه نود نیست وشى
دیگربتوانند بزور تفنگ، و زجر و شکنجه، خود و نظریات غبر قابل قبول شانرا برمردم تحمیل نمایند. 

مذاکره کننده دولت و حکومت افغانستان اما برای رسیدن به توافق دوجانبه، الزم است هیات 
ى و عده ای از مواد قانون  شوند نظریات معقول  وعمىل طالبان را در مورد تغبر بعیصى از قوانير حارصى ى نبر
ى را در   بان که نقش تسهیل کننده را دارد، بتواند طرفير ى اساىس، بپذیرند. همچنان امید است، کشور مبر

ح وثبات دایىم در افغانستان،  صلخ که حقوق تمام اتباع رسیدن به یک توافق عادالنه به سود صل
ى شده باشد، مساعدت نماید.         کشور در آن تضمير
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 نوشته محترمه  عفیفه آزاد زوی ، معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 
 

 جامعه رد  زانن جايگاه و حقوق
 

 
 

جامعه و اجتماع از چه جايگاه برخوردار اند ، بايد نخست ِبه براى درك بهبر ، اينكه بدانيم زنان در هر 
نوع ديدگاه ، ان جامعه نسبت ِبه زنان توجه ويژه داشته باشيم. كه ايا در ان جامعه زن ِبه با شخصيت 
خود ِبه اجتماع وارد شده است َوَيا با جسميتش ؟ و ايا زنان از حمايت هاى حقوقر و قانوبى برخوردار 

 در اينجا نگاه كوتاه ِبه تاري    خ مياندازيم. بوده اند ؟ 
فت و قابل تملك بود. دوره اى كه  تاري    خ دوره هاى را پشت ش گذاشته كه در ان ، زن ملك بشمار مبر
مردان براى زن اهليت حقوقر قايل نبوده و با او همانند اموال خود رفتار ميكردند ِبه هركس ميخواستند 

نج او ب دند ، اساس ملك انگارى زن ، نگاه فرودسنر ِبه او بوده است.  قرض ميدادند ، و از دسبر هره ميبر
پس از گذر از دوره ملكينر ، زن توانست ِبه اهليت تمتع دست يابد و مانند مردان مالك شود اما باز هم  
نده بود .   نميتوانست ملكيت تحت ترصف داشته باشد. و فقط شوهر ، پدر و برادر در ان تصميم گبر

ده شان در كار و دريافت دستمزد كم در برابر كار مراحل بعد  ى زنان دوران انقالب صنعنر و حضور گسبر
وع گرديد.   مساوى با مردان شى

حقوق زنان هرچند سابقه جنبش هاى حق طلبانه زنان و تالش براى كسب حقوق مدبى و اجتماىع شان 
كشور هاى توسعه يافته صنعنر اغاز شد وىل به اواخر قرن نزدهم و اوائل قرن بيستم بر ميگردد كه از  

ى بار يكصد و  ى اولير یط دهه هاى بعدى ِبه تدري    ج بيك جنبش جهابى تبديل شده است. در كشور ما نبر
ى پا گذاشت و نهضت دوره امانيه كه با كسب استقالل و تدوين قانون  پنج سال قبل ِبه تدوين قوانير

وسعه پايدار كشور باز نمايد اما باوجود اين ، جنبش مزبور اساىس اغاز شد ، نتوانست راه خودرا بسوى ت
ى بنياد  اثر مهم در حقوق افغانستان ِبه يادگار گذاشت و زنان ِبه ازادى هاى نسنر دست يافتند و اولير

ى دوره اساس گذاشته شد.   نهضت زنان در همير
ايط تحصيل در خارج از كشور ، ك ى شى انه ، مساعد ساخير ار در ادارات دولنر و  با ايجاد مكاتب دخبر

 و سياىس بوجود امد. كه بدبختانه با مداخالت عوامل 
ی

ريفورم هاى مدرن اجتماىع ، اقتصادى و فرهنگ
 و افراط گرابى ، اصالحات، ش انجام حركت ترقر خواه افغانستان را عقيم ، جنبش

ی
 خارخر ، كم تجربگ

 
 



   

103 

 

 
عدالت اجتماىع و رعايت حقوق زن و مرد در   نو پاى حقوق اساىس را متوقف گرديد. اما از انجايكه 

ى همواره مورد بحث و مناظره بوده و براى رسيدن به مدنيت ، يكسان سازى ديدگاه  تمام جوامع بشى
ى و شناخت ازادى هاى فردى و نوع برخورد زن و مرد تالش هاى روشنگرانه جريان  انسابى براى تامير

ىس به وسايل ، فرصتها و داشته و دارد تساوى زمابى بوجود ميايد كه  زنان و مردان بشكل مساوى دسبر
ول ان داشته باشند اخالقيات و ارشهاى انسابى و مدرن حكم ميكند كه زنان و مردان در   امكانات و كنبر
ند. از   جامعه از حقوق و امتيازات برابر خوردار بوده و با روحيه همديگر پذيرى در كنار هم بش ببر

 در حركت است.   انجايكه انسان از بدو 
ی

تولد در مسبر تكامل جسىم عقىل ، اجتماىع ، اقتصادى و فرهنگ
حقوق و جايگاه شان در عرصه خصوض ) خانواده ( و عرصه هاى اجتماىع ، اقتصاد شناخته نشده 
 ، اجتماىع و سياىس و اقتصادى 

ی
است. ورود رو ِبه افزايش زنان در مسووليت هاى اموزىسى ، فرهنگ

ورت بازنگرى و تجديد نظر در حقوق زنان و مردان ِبه عنوان دو شهروند برابر در  جامعه جديد ، رصى
 مقابل قانون را مورد سوال قرار ميدهد . 

ده ، در كشور ما   سوال كه مطرح ميگردد اينكه ايا حقوق زنان مطابق ِبه قانون اساىس بشكل عام و گسبر
 كاربرد دارد؟

رفت براى زنان حمايت هاى حقوقر ايجاد شوند. اما مسله در كشور ما پس از طالبان تالش صورت گ
ى ميباشد و اين در حال  ى و اجراب  شدن اين قوانير اصىل همچنان اصالح فرهنگ مرد ساالر اصالح قوانير
ى نگرابى هاى زيادى نسبت ِبه اينده  بود و است كه موجوديت گروه هاى مثل طالبان و داعش زن ستبر

ى مشكالت فراوان فرا روى دموكراىس و حقوق زنان در من طقه خلق كرده . و همچنان در بعد داخىل نبر
ين ان فرهنگ مرد ساالرى  ود. كه مهمبر زنان وجود دارد كه تحديد جدى براى نقض حقوق زنان بشمار مبر

ى و عدم حاكميت قانون ميباشد.   ، ، اجراى قوانير
قوقر است.يعنى اين اصل ِبه مفهوم  قسميكه همه ميدانند. حاكميت قانون يگ از اصول مهم سياىس و ح

 برابرى و مساوات در برابر قانون تعببر شده است. 
ى در منطقه   ١٣٨٢قانون اساىس مصوب   هجرى شمش كه تقريبًا گفته ميتوانيم يگ از مدرن ترين قوانير

 ، است ِبه ارزشها و مطالبات تاريخى كنوبى و اينده مردم افغانستان و همينطور واقعيت هاى اجتماىع
 جامعه توجه الزم صورت گرفته و از طرف ديگر ِبه ارزشهاى مدرن و ايجابات يك جامعه مطلوب 

ی
فرهنگ

 و دموكراتيك و قابل قبول براى جهان امروز ميباشد. 
حقوق زنان ِبه عنوان يك انسان ، شهروند و تعبه افغانستان در تمام ماده هاى قانون اساىس بشكل 

ى حقوق انسابى اتباع افغانستان از كلمات استفاده مساويانه و برابر ذكر شده   ِبه اين معنى كه در مورد تامير
شده كه بارى معناى عام دارد و شامل هر دوجنسبت ميشود. و در بعیصى موارد حنر زنان ِبه عنوان قشى 
اسيب پذير و نيازمند حمايت هاى ويژه ، بصورت خاص َتر مورد توجه قرار گرفته است. كه از جمله  

قانون اساىس حق برابرى و تساوى جنسينر و انسابى بشكل برجسته و اساىس انعكاس   ٢٢توان از ماده  مي
ى اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از مرد و زن   يافته است. هر نوع تعبيض و امتياز بير

، در مورد تعليم و  ٤٤،  ٥٤در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى ميباشند. و همچنان مواد 
 تربيه و حمايت ها از خانواده رصاحت دارد. 
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و اما قابل تامل و تذكر ميدانم اينكه ،در چند سال اخبر حقوق زن يگ از موضاعابر بوده كه در كنار 
دموكراىس و حقوق بشى ِبه صورت بسيار وسيع شعار داده شده است ، در انجمن ها ، محافل و 

ى المىل برگزار شده كلمات را ياد اورى نموده اند و در هر قانون ،  بخصوص انهايكه با ت مويل نهاد هاى بير
ابى ها داشته اند كه در ظاهر اين موضوع  اليحه و مقرره درج شده و هميشه از دست اورد هاى سخبى
محسوس بوده ، حضور نمايندگان در لويه جرگه ، حضور چند وزير زن در كابينه و چند پست كليدى 

اك پنجاه در صدى زنان در انتخابات رياست جمهورى و ديگ ى وزير زن در كشور ، اشبر ى اولير ر و حنر تعير
 

ی
فت ها تاثبر خاص در زندگ پارلمابى ، مثالهاى اند كه در اين زمينه اورده ميشود. با اين اقدامات و يا پيشى

ر در بهرمندى از حقوق شان  زنان افغان داشته و توانسته است انان را در ميان جامعه سننر مرد ساال
كمك كند. براى كسيكه حقوق زن را در چوكات رسىم دولت ، انجو ها و نهاد هاى سياىس بررىس ميكند 
ى جامعه و دورتر از پايتخت در گوشه  شايد اين اقدامات رضايت بخش باشد. اما اگر وضعيت زنان در بير

د هرگز نميتوان جواب مثبت براى اين سوال پيدا و كنار و در ذهنيت مردم مورد ارزيبابر و بررىس قرار گ بر
 كرد. 

ى  حقيقت اين است كه تا كنون با همه جذابينر كه موضوع حقوق زن هم براى دولت و هم براى فعالير
 شخیص زنان و در 

ی
ين اقدام موثر كه در زندگ مدبى و جامعه جهابى و نهاد هاى حقوقر داشته اما كمبر

ده موثر باشد صورت نگرفته است. و زير شدن و يا ريس شدن تعدادى بهبود حقوق زن در محيط خانوا
از زنان يا تسجيل ان در قانون اساىس در جامعه عمدتًا بيسواد هيچ تاثبر در احياى حقوق زن ، و ايجاد 
 

ی
فرصت هاى برابر انسابى براى انان در بی نداشته است. و هرگز ِبه درون خانواده كه محيط اصىل زندگ

 ت راه نيافته و از بار ستم و تعبيض كه بر شانه هاى زنان سنگينى ميكند نكاسته است. يك زن اس
 مشكالت فرا روى زنان در جامعه ما. 

جامعه ما قبل از اينكه جامعه دينى باشد يك جامعه عنعنوى و متشكل از اقوام و قبايل مختلف است.  
سند و  بيشبر مردم پابند رسم و رواج هاى حاكم در اين جامعه هستن د و از خالف سنت ها و عادات ميبر

هر انچه كه با عادات شان نزديگ نداشته باشد ، يا در مقابل اش ىم ايستند و يا هم انرا بمشكل قبول 
ى جامعه موقف و جايگاه زن از قبل  ميكنند و حل قضاياى شان توسط بزرگان قوم صورت ميگرد در چنير

ى گرديده است. و اگر با يك ديد كىل  ِبه وضعيت زن در افغانستان بنگريم نقش زن انچه در قانون تعير
ى نگرديده و رصف در كنار مرد جز فزيگ جامعه را تشكيل ميدهد. زن در همه عرصه هاى  است تامير
 و سياىس سهم فعال ندارد. كشور ما از ان جمله كشور هاى است 

ی
 اجتماىع ، اقتصادى ، فرهنگ

ی
زندگ

اىس مدرن ، جامع را با الهام از اعالميه جهابى حقوق بشى و ميثاق و كه در سالهاى نزديك قانون اس
ى گرديده است. و اما  ى المىل تصويب نموده است. كه برابرى مرد و زن در ان تضمير كنوانسون هاى بير
ون از خانه  بنابر سنت هاى خاص جامعه كه بر طبق ان زن فقط براى خانه تربيت شده و مرد براى ببر

ا پش و دخبر از هم متمايز ميشوند و هريك ارزش خاص ميابند و اين امر باعث ميشود و از همان ابتد 
جامعه دوگانه افريده شود كه در ان زن و مرد بودن با خصايل بسيار جدا شكل گرفته شود كه نتيجه 
طبيىع ان دور ماندن از جامعه ، خانه و عرصه هاى اجتماىع خواهد بود. و در نهايت ِبه پيدايش دو 
ى رفتار و نگرش و   انسان حاكم و محكوم منجر ميشود. زنان در یط سالهاى اخبر ، شاهد شدت يافير
ى حاصل كرده اند كه در اين جامعه احراز مسووليت  بينش مرد ساالر در محيط هاى كارى بوده اند و يقير

ه و متانت و خود خواىه وجود شان ، اعتماد ِبه  ى نفس خود را از ها از فنون مطلقه مردان است ، انگبر
دست داده اند. و در واقع مردان و زنان بر اين عقيده اند كه بهبر است زنان خانه دارى كنند. بنًا توصيه 

 براى زنان جامعه ما. 
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ى نيازمند اگاىه و خود اگاىه است تا نخست با حقوق و  ى در نهايت بايد گفت ، زنان پيش از هر چبر
شوند. ، سپس با مبارزات جمىع و همه جانبه اهداف انسابى خود را تحقق جايگاه انسابى خود اشنا 

بخشند. ازين رو تحصيل و كسب اگاىه ، براى زنان اهميت حيابر دارد اگاىه ، تنها زمينه ساز تغبر است  
و زنان بايد براى افزايش و رشد اگاىه خود حريصانه و شبانه روزى بكوشند كه راه نجات جز اين نيست. 

ينكه زنان خود ندانند و نخواهند و نتوانند ، مردان و جامعه هرگز از منافع خود ِبه نفع انان نخواهند چه ا
 گذشت اين يك واقعيت است هر چند تلخ. 
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نوشته  و طرح محترم  پوهندوی دوکتور محمد سلیم مجاز  دوکتور حقوق  سابق استاد فاکولته 
 حقوق  پوهنتون کابل 

 

 

 
 

 پیشگفتار
 ۲۱عیسوی یک هيئت مذاکره کننده  ۲۰۲۰.دولت افغانستان در جریان هفته دوم ماه سپتامبر سال 

ند نفری را به شهردوحه فرستاد تا با هییت طالبان    مذاکرات صلح را به پیش ببر

ک طالبان نهابى بسازند و جهت  طرح  این هیئت وظیفه داشت  یک موافقتنامه صلح را با توافق مشبر
ی هر دو طرف آنرا  ی خود بسپارند تا مقامات رهبر ان به مقامات رهبر   به امضاء برسانند  امضای رهبر

 

وسط هیئت تماس مذاکره کنندگان به بسیار کندی .جریان مذاکرات باالی طرح شیوه کار یا طرزالعمل ت
فت که باالخره به بنبست مواجه شدند. این بنبست هفته ها و ماه ها دوام کرد  به پیش مبر

 

که هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان،  یگ ازد الیل عمده ایجاد بنبست اینبود  
 ی چه مذاکره کنند. الزم بود تا مقامات دولنر بصورت واضح ، روشن ودقیق نىم فهمیدند که باال

ان طالبان بصورت قبىل یک مسوده توافقنامه صلح افغانستان و یک  افغانستان و رهبر
را برای هیئت های خود تهیه میکردند و قبل از حرکت بطرف شهر دوحه به انها ىم  طرزالعمل خاکه

دند. حد اقل چهار چوپ طرح یک توافقنامه را بصورت  قبىل روی کاغذ طرح ریزی میکردند و یک سبی
یک کابی آنرا به هرعضو هیئت خود میدادند تا با خود به .قطربرده و برمبنى آن مذاکرات را به پیش 

ند  ببر
هر دو طرف درین عرصه بکىل با غفلت واضح و روشن عمل کردند. حامیان هر دو طرف یعنى 

ى ، ی راجهت همکار   حقوق دانان و قانون گذاران خود جکومت های پاکستان و ایاالت متحده امریکا نبر
و رهنمابى آنها تو ظیف نساختند تا همانگونه که در عرصه های نظاىم به هرد وطرف آموزش میدهند 

ى آموزش بدهند. دست های اعضای هردو طرف بکىل خاىل بود     هیئت های  ، درین عرصه حقوقر نبر
ای هیئت های هردو طرف شخصیت های فهمیده و با و تا هنوز هم خاىل است. با وجود آنکه اعض 

ده نشده است.   دانش میباشند اما بصورت قبىل هیچ رهنمود از مرکز به آنها سبی

  

 میکنم وکىم 
ی

، که در کالیفرنیا در ایاالت متحده امریکا زندگ شاپا تقصبر ایط، این حقبر فقبر ى شى درچنير
سالها در  نموده ام ن درفاکولته حقوق کابل تدریس تحصیالت حقوقر در افغانستان و فرانسه دارم، چو 
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ارگانهای عدىل و قضابى ، انجمن حقوق دانان وشورای قانون اساىس در افغانستان کار کرده ام، وظیفه 
ى صلح  ی حنر بسیار کوچک هم اگر مقدور باشد درتامير وجدابى خود دانستم تا بمنظور سهمگبر

فته دست و دروطن عزیز ما، باید دین خود را به وط ن عزیز ادا کنم . بنابرین با این سن وسال پیشى
با تحریک اسالىم طا لبان  پاچه را بر زدم وباالی یک مسوده طرح توافقنامه صلح که دولت افغانستان 

تا این طرح با محتوی  به امضاء برساند کارجدی را آغاز نمودم . من تا حد امکان تالش میکردم 
خواستهای دولت افغانستان دران گنجانده شوند و هم مطالبات تحریک   هم بیطرفانه تسوید شود. 

  طالبان. 

ى توافقنامه شبیهه خارخر یا وطنى  من مطابق تجارب فرانسه و ایاالت متحده امریکا در تگاپوی یک مير
بودم تا از استخوانبندی و چهار چوب آن استفاده شود. خوشبختانه آنرا یافتم که عبارت است 

ى »  از  ى یک سند خوب  مير توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسالىم گلبدین حکمتیار« این مير
ایط خاص کنوبى و با ویژه گیهای  است، من این توافقنامه رااساس کار خود قرار داده و کوشیدم تا با شى

 تحریک طالبان توافق داده شود. 
 ناپذیراین م

ی
  سوده مقدمابر تکمیل گردید. کار تسوید آغاز شد وبا الخره با تالشهای خستگ

ى منازعه  نا گفته هویداست که تهیه کننده این مسوده ،  توقع ندارد که این طرح توسط طرفير
افغانستان اساس مذاکرات قرار داده شود. توقع ما اینست که این طرح در پهلوی سایر منابع منحیث 

ه هرد یگ از مواد خام،  د. مورد استفاده قانون گذاران واهل خبر و طرف قرار گبر  

چون این طرح تاحد امکان بصورت غبر جانبدارانه تسوید گردیده است شاید بسیار مطالب مندرج آن 
ک هر دو    طرف گنجانیده شوند.  با کىم تغبر کلمات وجمالت در طرح مشبر

  این طرح به بیست و هفت ماده و در پنج فصل بقرارتقسیم شده است: 

 فصل اول: اصول اساىس. 

ى که به دو بخش تقسیم میشود: فصل دو  م: تعهدات طرفير  

 بخش اول: تعهدهای دولت جمهوری اسالىم افغانستان.     
 بخش دوم، تعهدات تحریک اسالىم طالبان.     

ى زیربط با توافقنامه صلح.   فصل سوم تعدیل قانون اساىس و سایر قوانير

 فصل چهارم دوره انتقال. 

 .  وفصل پنجم احکام نهابى

 

  حرمت بر پایانبا عرض 

 دکتورمحمد سلیم مجاز 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 فصل اول: اصول اساىس

 

 ماده اول: 

 

دولت جمهوری اسالىم افغانستان وتحریک اسالىم طا لبان با ایمان مستحکم و تزلزل ناپذیر به خداوند 
وی ط از اصول واالی این دین  متعال و اعتقاد راسخ به دین مقدس اسالم، خود را به پبر بالقید و شى

 مکلف دانسته و آن را هدف خویش قرار ىم دهند. 

 

 ماده دوم:  

 

ى واجرائیات دولنر خواهد بود،   دو طرف معتقدند که اصول و رهنمودهای دینى پایه اصىل تماىم قوانير
ى بر آن تاکید دارد که »د ین دولت جمهوری همان گونه که ماده های دوم و سوم قانون اساىس کشور نبر

اسالىم افغانستان دین مقدس اسالم بوده و در افغانستان هیچ قانوبى نىم تواند مخالف معتقدات و 
 احکام دین مقدس اسالم باشد« 

 

 ماده سوم:  

 

ى براین باورند که تمام مردم اعم از زن و مرد، بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون حق و ۱) ( طرفير
ابر دارند. مسوولیت مساوی و بر   

ى تعلق داشته و حاکمیت ۲) ( دولت واحد و یکپارچه افغانستان به تمام اقوام و مردم غیور این شزمير
مىل حق مسلم ملت ىم باشد که آن را بطور مستقیم و یا توسط نمایندگان منتخب خویش اعمال ىم 

 نماید. 
 

 ماده چهارم: 

 

وهای نظاىم خارخر براساس م وافقتنامه ها برای تحکیم حاکمیت مىل و منافع هر دو طرف از خروج نبر
، بحران 

ی
کشور حمایت نموده و باور دارند که مردم افغانستان ىم توانند از طریق وحدت و همبستگ

 ناىسى از جنگ را مهار و با تهدیدها ی نوین متحدانه مقابله نمایند. 
 

ى   فصل دوم: تعهدات طرفير

 

افغانستان بخش اول: تعهدهای دولت جمهوری اسالىم   

 

 ماده پنجم:  

 

ى ىم کند که با امضای این موافقتنامه، در تماس با شورای  ۱) ( دولت جمهوری اسالىم افغانستان تضمير
امنیت سازمان ملل متحد و تماىم دول ونهادهای ذیربط، بخاطر قطع دایىم جنگ و برقراری صلح و 
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آن، امنیت پایدار در افغانستان روند رفع تمام تحریم های را ک ه در مورد تحریک اسالىم طالبان، رهبر
شخصیت های برجسته واعضای آن وضع شده با ارایه تقاضای رسىم مبنى بر رفع تحریم ها آغاز  

 نماید. 
( دولت افغانستان مکلف است تا در این راستا با استفاده از تماىم امکانات، تالش های همه جانبه را ۲)

د تا هر نوع تحریم برعلیه  ان و اعضای تحریک اسالىم طالبان در اشع وقت از میان بکار گبر رهبر
 برداشته شود. 

 

 ماده ششم:  

 

دولت جمهوری اسالىم افغانستان همزمان با امضای این موافقتنامه رسما اعالم ىم دارد که رهبر  
تحریک اسالىم طالبان و دیگر شخصیت های برجسته آن ىم توانند درشهر کابل یا هر محل دیگر  

 نمایند و افغا
ی

ى نافذه این کشوربصورت آزادانه زندگ نستان که خواسته باشند مطابق احکام قوانير
ایط  ایط الزم و مساعد برای تحقق این شى ى شى دولت جمهوری اسالىم افغانستان خود را مکلف به تامير

 ىم داند. 

 

 ماده هفتم:  

 

اید که حق فعالیت سیاىس دولت جمهوری اسالىم افغانستان متعهد ىم گردد که رسما اعالم نم
ى جاری در کشور به رسمیت  تحریک اسالىم طالبان را در تماىم ابعاد سیاىس و اجتماىع مطابق با قوانير

شناخته و در تحقق آن همکاری همه جانبه نموده و تحریک اسالىم طالبان ىم تواند در انتخابات 
کت نم ، شهری و شهرداری شى وده و نامزد داشته باشد. ریاست جمهوری، پارلمابى و والینر  

 

 ماده هشتم:  

 

( دولت جمهوری اسالىم افغانستان متعهد ىم گردد تا در مشاوره با نهادهای سیاىس، مدبى و دولنر ۱)
کشور زمینه را جهت اصالح بیشبر روند انتخابات آماده ساخته و طرح های مشخص را در این زمینه 

ئه کند. جهت نظر خواىه از مردم و احزاب سیاىس ارا  

( دولت متعهد است تا زمینه را برای حضور تحریک اسالىم طالبان در روند اصالحات نظام ۲)
 انتخابابر فراهم سازد. 

( دولت مکلف است در مشاوره با احزاب مطرح سیاىس افغاستان وتماىم نهادهای ذیربط، نظام ۳)
ى انتخابات افغانستان نهادینه بسا ى در ساختارهای انتخابابر انتخابابر تناسنر را در قوانير زد.همچنير

ى کند.   حضور تحریک اسالىم طالبان را درمطابقت با قانون، تامير
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 ماده نهم: 

 

رییس جمهور اسالىم افغانستان یط فرمان خاص روز وارد شدن رهبر و سایر شخصیت های برجسته 
زگشت آنها به وطن، با اعزاز و تحریک اسالىم طالبان را توسط برگذاری مراسم خاص صادر میکند تا با

د.   ام خاص صورت بگبر  احبر
 

 ماده دهم:  

 

رهبر تحریک اسالىم طالبان ىم تواند دو یا سه محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان 
ى و معقول را به این مقصد فراهم ىم سازد.   انتخاب نموده و دولت تداببر الزم امنینر و هزینه معير

 

 ماده یازدهم:  

 

( دولت جمهوری اسالىم افغانستان مصونیت قضابى رهبر و اعضای تحریک اسالىم طالبان را ۱)
دررابطه با فعالیت های سیاىس و نظاىم گذشته با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه و احکام قانون 

ى ىم نماید.   اساىس تضمير
ای تحریک اسالىم طالبان را که شامل ( دولت اسالىم افغانستان متعهد ىم گردد تا زندانیان و اش ۲)

لیست توافق شده بوده و مرتکب جرایم جنابى نشده باشند و دعوای حق الناس علیه آنها وجود 
نداشته باشد، از طریق کمیسیون علنى که بدین منظور تشکیل ىم گردد در اشع وقت که بیشبر از 

نباشد رها سازد.  ماه  سه  

د ىم گردد تا افراد رها شده تحریک اسالىم طالبان، به میدان جنگ ( تحریک اسالىم طالبان متعه۳)
قانوبى و تروریسنر  علیه دولت جمهوری اسالىم افغانستان برنگشته ه وبه هیچ گروه مسلح غبر

 نپیوندند. 
ده ىم ۴) ک اجرابى سبی ( نظارت بر روند حل و فصل هر نوع اختالف در این رابطه به کمیسیون مشبر

ره خاص تنظیم خواهد شد.  شود که توسط مقر   

 

 ماده دوازدهم:  

 

ى بهبر ثبات سیاىس و استحکام هر چه بیشبر دولت جمهوری اسالىم افغانستان و جهت  بمنظورتامير
ی دولت جمهوری افغانستان متعهد ىم  ایجاد فضای اعتماد میان دولت و تحریک اسالىم طالبان، رهبر

ی تحریک اسالىم طالبان را  در روند مشوربر برای تنظیم و تحقق سیاست های گردد که حضور رهبر
ى نماید.   مهم دولنر و کشوری تامير
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دهم:   ى  ماده سبر

 

ایط الزم را برای حضور و مشارکت تحریک اسالىم ۱) ( دولت جمهوری افغانستان مکلف است تا شى
 طالبان افغانستان در نهادهای دولنر مطابق با احکام قانون اساىس فراهم سازد. 

 چهارچوب مناسب و قابل قبول برای تحقق این امر از طرف شورای عاىل مصالحه در  (۲)
ی

چگونگ
 تفاهم با هیات تحریک اسالىم طالبان تنظیم و به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد ىم گردد. 

 

 ماده چهاردهم:  

 

ایط تحریک  دولت جمهوری اسالىم افغانستان متعهد ىم گردد طبق قانون، افراد و فرماندهان واجد شى
وهای دفاىع و امنینر کشور نماید.  اسالىم طالبان را که عالقمند به خدمت عسکری باشند جذب نبر

، با عزت وپایدار آ ى جمهوری اسالىم افغانستان متعهد است تا زمینه ادغام قانوبى نها را در  همچنير
 تحقق این ماده توسط مقرره خاص تنظیم ىم گردد. 

ی
ى نماید. چگونگ  جامعه تامير

 

 ماده پانزدهم:  

 

دوره انفصال آن عده از ماموران و افشان تحریک اسالىم طالبان که قبال در اداره های دولنر خدمت 
یه نمایند طبق قانون دوره نموده و انفصال از خدمت شده اند، در صورتیکه بتوانند اسناد قانوبى ارا

د.  ایط قانوبى صورت ىم گبر  خدمت آنها محسوب شده و جذب مجدد آنها بر اساس شى

 

 ماده شانزدهم:  

 

( دولت جمهوری افغانستان متعهد ىم گردد تا برای حل مشکالت مهاجران افغانستان مقیم پاکستان ۱)
ى  و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را منجمله تهیه زمير

د.   برای شپناه با امکانات الزم در کابل و سایر والیت های کشور بعهده گبر
( در این راستا دولت جمهوری افغانستان متعهد ىم گردد تا در گام نخست زمینه عمىل عودت  ۲)

ى الملىل هموار سازد  . داوطلبانه خانواده های مهاجررابه کمک جامعه بير  

 به بازماندگان شهدا و معلوالن تحریک اسالىم طالبان ۳)
ی

( دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگ
 اعمال این برنامه توسط  

ی
د. چگونگ مانند سایر شهدا و معلوالن کشور اقدامات الزم را بعهده گبر
ک اجرابى طبق مقرره خاص تثبت و تنظیم خواهد شد.    کمیسیون مشبر
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: :  ماده هفدهم  

 

 

 ىم 
ی

سایر مسایل بازگشت شخصیت ها ومنسوبان تحریک اسالىم طالبان که در خارج از کشور زندگ
د.   جزئیات نمایند با طبق مفردات این موافقتنامه و تنظیم مقرره خاص صورت ىم گبر بیشبر  

 

 بخش دوم، تعهدات تحریک اسالىم طالبان 
 

 ماده هجدهم:  

 

قتنامه، تحریک اسالىم طالبان رسما اعالم ىم نماید که بخاطر مصالح ( بعد از اعالم رسىم این مواف۱)
ى صلح پایدار بعنوان یک سازمان س یاىس مهم در  علیای کشور وقطع دایىم جنگ و خشونت و تامير

 کشور فعالیت نموده، قانون اساىس جمهوری اسالىم افغانستان را رعایت میکنند. 

ریک اسالىم طالبان تعهد میکنند تا آتش بس دایىم را که دولت جمهوری اسالىم افغانستان و تح (۲)
 بعد ازامضای این توافقنامه، مطابق مقرره خاص تنظیم خواهد شد رعایت میکنند. 

( در جریان برقراری آتش بس دایىم، تحریک اسالىم طالبان، هر نوع تحریکات نظاىم اش را متوقف  ۳)
ک اجرابى تداببر الزم را برای تحقق این و تشکیالت نظاىم خویش را منحل ىم سازد. کمیس یون مشبر

 ماده مطابق مقرره خاص فراهم ىم سازد. 

( دولت جمهوری اسالىم افغانستان و تحریک اسالىم طالبان متعهد ىم گردند تا آن عده از اشابى را ۴)
ه رها که در قید اسارت هردو طرف بش ىم برند با امضای این موافقتنامه یط مدت کمبر از سه ما

 نمایند. 
ى امنیت افراد رها شده از زندان که مربوط ۵) ( دولت جمهوری افغانستان تداببر الزم را برای تامير

د.    تحریک اسالىم طالبان ىم باشند بعهده ىم گبر
( تحریک اسالىم طالبان تعهد میکند که اشای آزاد شده آنها دوباره به میدان جنگ بازگشت نىم ۶)

 کنند. 

 

    زدهم: ماده نو   

 

تحریک اسالىم طالبان متعهد است که بعد از امضای این توافقتنامه اعالم نماید که هیچگونه رابطه با 
قانوبى داخىل و خارخر برقرار ننموده و از آنها حمایت  گروه های تروریسنر و سازمان های مسلح غبر

 نىم کند. 
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 ماده بیستم: 

 

ى امنیت  تحریک اسالىم طالبان خود را متعهد  ىم داند تا بعنوان یک حزب سیاىس در امر دفاع و تامير
پایدار در شاش کشور با دولت جمهوری اسالىم افغانستان همکاری نموده و بعنوان یک حزب رسىم 

 سیاىس دفاتر خود را در مرکز و والیت ها فعال سازد. 

 

 

 ماده بیست و یکم: 

 

 کامل دارد تا 
ی

ى تحریک اسالىم طالبان آمادگ با درک مسوولیت های دینى و تاریخى اش در جهت تامير
صلح و ثبات دایىم در افغانستان تالش کند و در این راستا از تالش های دولت جمهوری اسالىم 

 افغانستان حمایت نماید. 
 

 

 

ى زیربط با توافقنامه صلح   فصل سوم تعدیل قانون اساىس و سایر قوانير

 

 ماده بیست ودوم: 

 

ى دولت جمهوری  ى اسالم وتامير اسالىم افغانستان تعهد میکند تا بمنظوررعایت بیشبر احکام دین مبير
تحریک اسالىم طالبان در تمام مقامات اداره دولنر قانون  ی بهبر اساىس جمهوری اسالىم سهمگبر

افغانستان را تعدیل نماید. دولت جمهوری اسالىم افغانستان به این منظور اقدامات ذیل را انجام 
:  میدهد   

 

ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساىس توسط فرمان رئیس جمهور در مدت کمبر از یکماه بعد از  -اول 
 تاری    خ امضای این توافقنامه. 

ى انتخابابر افغانستان.  -دوم  ایجاد کمیسیون تعدیل در قوانير  

ى زیربط با توافقنامه صلح .  -سوم  ایجاد کمیسیون تعدیل سایرقوانير  

کمیسیون های فوق به نمایندگان تحریک اسالىم طالبان و سایر احزاب پر وزنه در ترکیب   -چهارم 
 افغانستان سهم منصفانه داده خواهد شد. 
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 فصل چهارم دوره انتقال 

 

 ماده بیست سوم: 

 

ى زیربط با توافقنامه صلح زمانگبر میباشند و مهمبر از همه بعد  چون تعدیل قانون اساىس و سایر قوانير
از تعدیل این اسناد حقوقر الزمست انتخابات پارلمابى و ریاست جمهوری مطابق احکام تعدیالت نوین 

ند، بنابرین از تاری    خ امضای این توافقنا ى صورت گبر مه اىل تاری    خ اعالن نتایج قانون اساىس و سایر قوانير
 انتخابات پارلمابى و ریاست جمهوری بنام دوره انتقال یاد میشود. 

 

 ماده بیست چهارم : 

 

( یط مدت یکماه از تاری    خ امضای این توافقنامه حکومت دوره انتقال ایجاد خواهد شد. ۱)  

 ترکیب و طرز فعالیت حکومت دوره انتقال توسط یک سند توافق خا۲)
ی

ص توسط  ( چگونگ
وهای مطرح سیاىس افغانستان ، نمایندگان دولت اسالىم افغانستان و نمایندگان تحریک  نمایندگان نبر

 اسالىم طالبان در شهر دوحه یا یک شهرتاشکند یا شهر بن تنظیم خواهد شد. 
کت کنندگان خواهد رسید.  ۳) ( این سند توافق و به امضای شى  

 

 

 فصل پنجم احکام نهابى 

 

 

و پنجم :  ماده بیست  

 

ى دولت جمهوری اسالىم افغانستان و تحریک اسالىم  این موافقتنامه به عنوان سند معتبر رسىم بير
طالبان با مدیریت و وساطت شورای عاىل مصالحه مىل جهوری اسالىم افغانستان از تاری    خ امضای آن 

ی که بعد از امضای این  ى دارای اعتبار بوده و قابل اجرا ىم باشد. هر تغیبر سند توسط یگ از طرفير
 تقاضا ىم شود باید به شکل کتنر و بعد از موافقت هر دو طرف وارد این سند گردد. 
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 ماده بیست و ششم : 

 

ک ۱) ( به منظورنظارت ازتحقق همه جانبه این موافقتنامه، هر دو طرف به ایجاد یک کمیسیون مشبر
یندگان با صالحیت دو طرف تشکیل ىم گردد، موافقت نظارت بر تطبیق این توافقنامه متشکل از نما

 ىم نمایند. 

ک نظارت بر تطبیق این توافقنامه تحت نظرشورای عاىل مصالحه مىل دولت ۲) ( کمیسیون مشبر
 جهوری اسالىم افغانستان فعالیت های خود را انجام ىم دهد.  

 

 

 ماده بیست و هفتم : 

 

ى نافذ  این توافقنامه درپنج فصل و بیست و هفت ماده تنطیم شده است که بعد از امضای طرفير
 میگردد.  

 

 

 

 تهیه کننده این طرح 
 دکتورمحمد سلیم مجاز  

ى از دری به پشتو  غفارگراىم  -ترجمه مير  

 

 لطفآ نظریات تانرا با پیشنهادات اصالخ تان به آدرس ایمیل ذیل بفرستید 
mohsalim@gmail.com 
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 نوشته از محترم محمد ولی ، حقوقدان ، نویسنده و تحلیلگر سیاسی 
 

 رد رپتو قانون  صلح

 
ى  حاال که صلح احتماىل ماده بحث دولت جمهوری افغانستان و گروه طالبان است سوال قانوبى ساخير

 صلح وحاکمیت قانون بعد از برقراری صلح مطرح میگردد. 

هردو طرف به این سوال جواب جداگانه ارائه خواهند کرد . ازلحاظ ماهوی   

دارای   میتواند کرکبر صلح را تعریف نماید چون خود را ارگان  جانب دولت بر مبنای قانون اساىس
 فاقد قانون و موسسات 

ی
حاکمیت بر خاسته از قانون میداند ، اما جانب طالبان بحیث یک گروه جنگ

رده خود را تابع مسئولیت های موضوعه برخاسته از پروسیجبر های  حقوقر با اتکا بر جنگ عمل ک
 معمول در قانون نمیدانند .ازین جهت مسئولیت دولت در جریان مذاکرات و پروسه تحقق عمىل صلح

بیشبر از طالبان بوده باید اماده بحث های دشوار تر با انها باشد ، زیرا تجربه امدن مجاهدین به کابل 
ی انها تا آخر  نشان داد که بن ا بر نبود حاکمیت دولنر نه تنها صفوف و بدنه تنظیمها بلکه مقامات رهبر

ى را بنام  کار تن به قانون وقانونیت ندادند ، انها قانون اساىس جمهوری افغانستان را ملىعى وسائر قوانير
ى حاکمیت قبىل برخود قابل تطبیق نمیدانستند ، جامعه را در خالی قانون بردند  وخود درآن خال  قوانير

. با سبکشی وال قیدی عمل میکردند   

ى معضالت مواجه ساخته برای  وی بر گشته از جنگ حاکمیت را با عير حضور طالبان بحیث یک نبر
دولت چالش ها و دستبندی ها ایجاد خواهد کرد . تصور شود اگر لشکر موتر سایکل سواران دوپشته 

ی ش شانه با ذهنیت اینکه شهر کابل شهر کفر ومسکن گاه با دستار های سیاه و کلشنیکوف ها وراکتها
تان است داخل شهر شوند چه وحشنر برپا خواهد شد وچه کش جلو اعمال عقده مندانه  بر سبر

  شانرا خواهد گرفت؟

پس از برقراری صلح ، قانونگذاری هم به ان اسابى که بعد از هجوم امریکا به ش   در حالت جدید 
س ى میان انها رسید به ش نمبر د . اگر همه جوانب در تشکیل دولت جا داده شوند تضاد نخستير

ى بوده میتواند ، شاید عده ای از تنظیمهای جهادی با همنوابى با طالبان   وضع وتطبیق قوانير
ی

چگونگ
ى جاری در طباق نباشد بر ایند . درین   ى خالص مذهنر نوع خود شان که با قوانير در صدد وضع قوانير

ه خواهان بکوشد تا در  حالت برای  ى ى اکنون در ایجاد یک صف مدرنبر ور است که از همير دولت رصى
ى دمو کراتیک وجود داشته باشد .   مجالس قانون گذاری وزنه ای به نفع قوانير
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  چرا قانوبى سازی ؟

صلخ که در پرتو قانون به میان نیاید پایدار نمیباشد ، صلخ که حاکمیت ان قانونیت نداشته باشد 
ابعت مردم از حاکمیت را بدست اورده نمیتواند . ملنر که پس از چهل سال به صلح دست یابد مت

 اش حکمفرمابى کند نه اینکه حاکمان زیر نام صلح به حیث 
ی

ورت دارد قانون در همه ابعاد زندگ رصى
تباع قدرت های مایشای قانون بر ان حکم برانند . مزیت وجود قانون در عام بودن انست که بر همه ا

کشور از راس هرم قدرت تا قاعده و میان شهروندان یکسان تطبیق میگردد . در جامعه قانون پذیر 
یکه بیش از ىس دهه در افغانستان پامال زور وزور مندان گردیده است .  ى  حق ملت بجا میشود ، چبر

ایط صلح است  ى دولت در شى تا به اثر تحت قانون در اوردن قدرتهای ماورای قانون از وظایف اولير
اقدامات نا بخردانه قدرت های محىل صلح بار دیگر بر هم نخورد . خصایل ش کشى ، عصیانگری، 
ى مردمان محل را    صلح آمبر

ی
قانون گریزی تا شحد مقابله مسلحانه با مراجع انفاذ قانون میتواند زندگ

 برهم زند . 
ان وقانون ى ى ش باز زده   آئینه بیست سال حکومت داری نشان داد که قانون ستبر گریزان از تطبیق قوانير

درا  اند ، دارابى ها وعواید شانرا ثبت نکرده اند ، مالیه نىم پردازند ، از پرداخت محصول گمرگ خو 
  معاف ساخته اند . 

ارنواىل ها و ادارات زور ، واسطه وپول حاکمیت داشته نه قانون ، گروههای اوباش ، دزد ځدر محاکم ، 
 با حمایت وتعلق شان با مراجع قدرت از چنگ قانون فرار کرده شهر ها را در تب وباجگبر   ، آدم ربا

وتاب بر امنینر وخانواده ها را در ماتم عزیزان نشانده اند ، اینها در کلیت خویش مافیابى های اند که 
.  جز از طریق تطبیق قانون ومبارزه دوامدار با ایشان نمیشود جبر شانرا از دوش جامعه دور ساخت  

 

  ملت سازی وقانون : 

ازه همگرابى ووحدت مىل را متاثر ساخته است ، جزایر قدرت بر  جنگ عالوه بر کشتار وویرابى شبر
سنر میان اقوام و ملیتها بر اساس تساوی  مبنای قوم وملیت تشکیل شده اند ، احیای روح مىل ووطنبی

ی حقوق ووجایب را میان مردم برقرار حق انها در برابر قانون عمىل شده میتواند ، قانون اصل تساو 
 میسازد . 

در صلح پیوند های اسیب دیده اقوام وملیتها باید مجددآ باهم جوش بخورد یعنى ملت سازی صورت 
د زیرا در دوران جنگ ذهنیتها و صبغه های معنوی هم پیوندی مردم صدمه دیده است ، احیای  گبر

کات معنوی وما ى گردد تا از تخلف  مجدد ذهنیت عامه به تقدیس مشبر دی باید در پرتو قانون معير
سنر چون پی ى واحد با روح مىل واحساس وطنبی کر وتکرار تخلفات کاسته شده اقوام وملیتها در شزمير

فت در عرصه های تولید ، اشتغال وکار  واحد به باز سازی کشور شان مشغول شوند ، باز سازی وپیشى
 غالب گردی

ی
ده جای تفرقه و سالح کشى را همدىل و همگرابى بر بنیاد یابر میتواند بر خصایل جنگ
د .   منافع مادی ومعنوی بگبر

قانونیت در تنظیم مناسبات باهىم مردم و نظام حاکم از اهم مبادی و تکامل پروسه ملت سازی 
 میباشد . 

  دمو کراىس در پرتو قانون : 

چبر ازادی های سیاىس ، فکری ،  ملنر که بعد از جنگ چهل ساله به صلح گذار کند مستحق است زیر 
 نماید . 

ی
 مدبى وفردی زنده گ

خشونت وامر ونیه از تمایل جنگجویان بنابر عادت قوماندانیت به اسابى زدوده نمیشود مگر از طریق 
 اش دچار اثرات نا گوار انواع 

ی
ى عادالنه ودمو کراتیک . ملت ش براورده از جنگ که زندگ وصع قوانير

 اش مصائب گردیده نباید 
ی

 با   افق زنده گ
ی

را خشونت و استبداد تاریک سازد ، حق دارد به زنده گ
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د وبر سعادت آغاز کند نه اینکه بیداد گران زورمند وجنگجو بار دیگ ر تسمه های حیاتش را بدست گبر
وعیت نظام در انست که مردم از آن حمایت کند وبه  طبق میل خود به جوالن اورد . قانونیت ومشى

باشد ، این اصل بوسیله موازین وهنجار های دمو کراتیک مسجل میگردد .  ان وفادار   

نباید افغانستان از بحران جنگ به بحران استبداد برده شده جوالنگاه امیال زور گویان باقر بماند . 
بسیج مردم در تحت چبر واحد نظام دمو کرداتیک میتواند دست ستمگران نا اگاه از ارزش های انسابى 

ی را از ش مردم دور سازد . وحقوق ب شى  

بخواهند با ان زنده  "فاتحان  "تطبیق یکسان قانون از شاه تا گدا مانع عوامىل میگردد که به اصطالح 
 قانوبى مردم را مختل سازند ، همانطوریکه در طول ده سال حاکمیت جهادی وطالنر وتداوم ان در 

ی
گ

برهم زده اند .   بیست سال اخبر این نظم  

ارت ، فساد و استبداد فکری مجال حکمروابى داده به  حکم خواست واراده عموىم مردم نباید به شى
ى شیوه های کهنه و فرسوده گردد. .   شود ، قانون ، ارای مردم و حاکمیت انتخابر باید جایگزین چنير

 

  تحکیم پایه های نظام

 بر بنیاد قانون : 
ند بطور متداخل با یکدیگر عمل کند و بصورت یک نظام سیاىس مجموعه ای از ارگانهایست که میتوا

 سیستم به کار افتد . 

تداخل مجموعه های نظام وتعامل انها با یکدیگر را قانون تنظیم میکند ، حتىم نیست که عنارص یک 
ت گرابى را مناسب  نظام همیشه در طباق باشد ، تضادها و تفاوت ها در نظام که بیشبر اصطالح کبر

 وبه ان دانسته 
ی

اند سطح عام شمول بودن و دمو کراتیک بودن انرا نشان میدهد ، پیوند ، همآهنگ
تحرک در اوردن مهره های متفاوت در یک مجموعه اگر بر طبق قواعد وضوابط نباشد تضادها به بر 

خوردها و تفاوتها به انقطابها ىم انجامد که نظم وثبات جامعه را بر هم زده تا شحد برخوردهای 
ش ىم یابد . قانون است که روابط و ظوابط متداخل مهره هارا بیکدیگر تنظیم مسل حانه وجنگ گسبر

وعیت میدهد و حدود تداخل را با حدود انقطاب ازهم جدا میسازد .   میکند ، مشى

ی و استقاللیت نهادها ، آحاد و عنارص نظام را تنظیم کرده نظام را  ى ى دموکراتیک حدود درهم آمبر قوانير
مجموعه متشکل از متضادها وموافق ها به حرکت در ىم اورد و مانع فرو پاىسى ان میگردد .  بحیث یک  

جنگ افغانستان از نوع جنگهای نیست که قوماندانیت جانب مقابل ان دارای آگاىه از تیوری های  
جنگ و فهم قانوبى باشد . درین جنگ تعصب عقیده بر ، بر بایک ، ال قیدی و عدم پا بندی به 

 بوده است . تحت قانون در اوردن جنگساالران ارزش
ی

های انسابى از اول تا اکنون محرک جنایات جنگ
زمانگبر میباشد ، باید از اول کار ، قانون بر عملکرد ها وخصائل جنگساالری حاکم گردد . دولت مقتدر 

 وزور ورزی را دریابد. 
ی

 قانوبى میتواند راههای معقول زدایش تفکر مسلط جنگ

ظر داشت همه مشکالت ونا هنجاری هایکه شاید پس از برقراری صلح در جامعه نمایان گردد با در ن
باید نظام مبتنى بر قانون ، دارای قدرت تطبیق قانون وصالحیت باز پرس از ال قیدی و قانون شکنى 

 وجود داشته باشد . 

را بوده جوابگوی برقراری رژیم حقوقر که ظرفیت حفظ حقوق وازادی های فردی و اجتماىع را دا
ایط صلح میباشد وباید بوجه احسن   نیازمندی فردی واجتماىع باشد  به از وظایف اولیه دولت در شى

 ان پرداخته شود. 
 و شیوه 

ی
د وحاکمان بیشبر متمایل به خود کامگ نبود قانون یا عدم رعایت ان نظام را بسوی استبداد میبر

 های استبدادی میگردند . 
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 نبود حاکمیت قانون 
ی

در بیست سال اخبر نشان داد که نقض قانون از راس تا بدنه قدرت ، خود کامگ
و تنظیم های مفتخوار ، نظام را   ها و خود محوری ها ، دسته بندی های قدرت محور وثروت اندوز

 در داخل وخارج بر کفایت ونا به کار معرقى کرده است . 

 بر میل نمیباشند که ساختار قدرت بعد از استقرار صلح را باید قانون تشى 
ی

ی    ح کند ، قدرت های جنگ
ى شده از جنگ   شکل دهند ، اما برای حل معضالت ته نشير

ی
ساختار قدرت را به محوریت اوضاع چنگ

ور است تا در ساختار قدرت اصل اقتصاد محوری برتری یابد تا فرو پاىسى های اقتصادی دوران  رصى
 جنگ و مصیبتهای عایده از ان رفع شده بتواند . 

 

  پروبلم در برابر صلح : 

یگ از پروبلمهای صلح که شاید بر قرار گردد این است که اقدامات برای مذاکره و صلح زیر فشار امریکا 
ون کشیدن  بر طبق میل ترامپ صورت گرفته است ، ترامپ زیر نام اقدامات صلح برای افغانستان وببر

ورت است تا پیمان انعقاد صلح از  عساکرش ازین کشور اهداف انتخابابر داشت . برای رفع مسکل رصى
ون شده ثبت سازمان ملل متحد گردد و ماهیت حقوقر به ان داده شود ، ضمانت  اختیار تنها امریکا ببر

ور است .   جهابى برای حفظ وتداوم صلح رصى  

وبى ها دور کرده به ملکیت افغانه ى داخىل افغانستان پروسه را از اختیار ببر ا مبدل صلح در پرتو قوانير
 میسازد . 

 

  خالصه : 

ی از همه ، آزادی مطبوعات ، توسعه  شکل دىه ملت ، توسعه دموکراىس ، باز پرس وحساب گبر
ى حاکمیت قانون ، تشکیل قوه مقننه ) پارلمان( با  اموزش ومعارف ، استقالل قوه قضائیه وتامير

ى  از طریق انتخاب وکالی شایسته ، پاک نفس ، دلسوز به مردم و   صالحیت دارای اهلیت در امور تقنير
ی از تمایل به انحصار قدرت متضمن اساسات یک نظام با  اعتبار و با ثبات  و نظارت از قانون ، جلو گبر

میباشد . همه این احوال را قانون حمایت میکند ، این حالت را حاکمیت قانون میگویند ، افغانستان 
در بیست سال گذشته بود یا شاید بدتر ازان .  حالنر باقر ىم ماند کهبدون این حاکمیت به همان  
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محترم  یونس فرمان  معاون اانجمن حقوقدانان افغان در اروپا حقوقدان  و دپلومات  سابقه 
 دار و بلند مرتبت  کشور

 

 

 بسم هللا الر حمن الرحیم  
 

 قانون ااسسی 

 

 
 

 مقمدمه : 

حقوقدانان بلکه برای همه هموطنان که شاید معلومات حقوقر از انجاییکه این نوشته نه تنها برای 
عیصى کلمات و اصطالحات  انها محدود باشد ، نگاشته شده است بنا بر ان رجحان دارد تا در مقدمه ب

 حقوقر تعریف و در باره سوابق تاریخى انها توضیحات  الزم ارایه گردد. 

ى قاعده و ت ى از كانون به معنى
رتيب اتخاذ شده است. قانون در زبان يونابى  

احكام و مقررات الزام آوراست. كه توسط مقاىمى كه   منظور از قانون در اصطالح عبارت است از
ارد وضع و نافذ میگردد . تخلف از قانون قابل مجازات میباشد. اختيار قانونگذاري د  

ى آنها سلسله مراتب وجود دارد  ى از حيث اعتبار برابر نيست و بير
. قاون اساىس معتبر تمام متون قانوبى

 ترین سند حقوقر در یک کشور میباشد. 
ین سند حقوقر یک کشور ، ساختار ، سلسله مراتب ، جایگاه ،حدود  قانون اساىس منحیث  عالیبر

ى کننده جقوق شهروندان است. هیچ  ى  و تضمير قدرت سیاىس  و صالحیتهای قوای سه گانه  را تعیير
ایرت داشته باشد. همچنان  موضوعات دیگر مانند  سیاست قانون دیگر نباید با قانون اساىس مغ

ه را در بر داشته میباشد.  ق، نشان مىل ، وغبر ،سیاست اقتصادی ، ببر  خارخر
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ی اسایس در افغانستان:   قوانی 

اد استقالل کشور در زمان شاه امان هللا بنام نظامنامه اساىس  ى قانون اساىس افغانستا ن  بعد اسبر اولير
میالدی بتصویب رسید.  ۱۹۲۳اپریل  ۱۹مطابق  ۱۳۰۲حمل  ۲ ۰افغانستان  بتاری    خدولت علیه   

ان  ى در زمان محمد نادر شاه اصول دولت علیه افغانستان    ۱۹۳۱مطابق با سپتامبر   ۱۳۰۹در ماه مبر
ى شده بود بتصویب رسانید.  ۱۵۰ توسط هیینر مرکب از  نفر که از طرف لویه چزگه تعیير  

ى قانون اساىس به ت ى جدید، توسط  ۱۹۶۴سپتامبر  ۲۰برابر با  ۱۳۴۳سنبله  ۲۹اری    خ سومير   ۴۵۴در مير
ان  ۹نماینده در لویه جرگه به تصویب رسید و ده روز بعد به تاری    خ  ى   ۱۹۶۴برابر با اول اکتوبر  ۱۳۴۳مبر

ح شده رسمًا به مرحلۀ اجرا گذاشته شد. یاین قانون از سوی محمد ظاهر شاه توش  

قانون اساىس از طرف لویه جرگه بتصویب رسید .  ۱۳۵۵دلو  ۲۵ان بتاری    خ در زمان زمامداری داود خ  

حمل    ۲۵اصول اساىس جمهوری دموکراتیک افغانستان، پس از فیصلۀ شورای انقالبر ج.د.ا  به تاری    خ 
به تصویب رسید. ۱۳۵۹سال   

 از در زمان زمامداری دکتورنجیب هللا ۱۳۶۶قوس سال  ۸.خ: این قانون در ه  ۱۳۶۶قانون اساىس 
 طرف لویه جرگه به تصویب رسید. 

جوزا سال  ۸باشد. این قانون در ىم ۱۳۶۶: این قانون در واقع تعدیل قانون ۱۳۶۹قانون اساىس 
به تصویب رسید.  ۱۳۶۹  

ه ش از طرف لویه جرگه افغانستان تصویب و  ۱۳۸۲جدی سال  ۱۴قانون اساىس نافذ کشور  بتاری    خ 
همان سال از طرف ریس دولت انتقاىل اسالىم افغانستان نافذ گردیدو دلو  ۶بعد توشیح ان بتاری    خ 

 تاکنون مدار اعتبار میباشد. 
قانون اساىس افغانستان سبی مردم ووسیله مبارزه حقوقدانان کشور درمقابله با ظلم ،ستم وبر عدالنر 

ام آن ى الملىل وتطبیق آن مکلفیت تمتم ارگانهای   است .احبر دولت، حکومت  وجیبه مجامع مىل وبير
میباشد. اتباع و باشندگان حمهوری اسالىم افغانستان   

قانون اساىس، وثیقه مىل ما  کامل نیست. نظر به به مقتضات زما ن و مکان  بایست تعدیل گرد د.  
ى ان ، فصل دهم  مواد  پیش بینى شده است  و بایست رصف   ۱۵۰و  ۱۴۹طرز تعدیل ان در مير

د.   مطابق ان تعدیل صورت گبر

رقسمت اول سىع بعمل خواهد امد تا نظری به جایگاه حاکمیت قانون  در قانون اساىس  افغانستان د
انداخته شود و در قسمت دوم مالحظه گردد که عوامل عدم تطبیق  قانون اساىس چیست؟ چرا حکام  

شکل  افغانستان قانون شکنى میکنند ؟چرا در کشور ما حاکمیت قانون بر قرار نمیگردد ؟ ایا این م
؟ یا هم  عدم معلومات جامعه شناىس قانوگذار وتقلید از دیگران ؟ ى  متوجه اشخاص است یا مير

ى اظهارات و نوشته های  اشخاص ذیصالح پیشنهادابر در زمینه  در اخبر تالش میگرد تا با در نظر گرفير
 رفع این معضالت ارایه گردد. 

 

 قسمت اول حاکمیت قانون: 

 قسمت اول: 

، دولت مکلف  است  که تمام امور را به اساس قانون تنظیم و بدون هیچگونه تبعیض ، قوىم، زبابى
وی از قانون از طرف شهروندان بشمول  نژادی،جنسیت و مذهب  باالی شهر وندان تطبیق نماید.پبر

 حکام االزاىم است. 

ایط غبر  دانشمندان حاکمیت قانون را ستون قانون اساىس ومفاهیم مدرن دموکراىس و از جمله شى 
قابل تعدیل برای حسابدىه میدانند. تطبیق مساویا نه قانون باالی تمام شهروندان بشمول حکام 

الزاىم است.همه اتباع بدون هیچگونه تبعیض قوم قبیله زبان جنسیت و مذهب در برابر قانون 
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نون اساىس: مساوی بوده و دولت مکلف  است همه امور را مطابق قانون تنظیم نماید.) ماده پنجم قا
ى  ، دفاع از استقالل، حاکمیت مىل و تمامیت ارضى و تامير ى تطبیق احکام این قانون اساىس و سایر قوانير

ایط  امنیت و قابلیت دفاىع کشور از وظایف اساىس دولت ىم باشد.(هیج کش در هیچ مقام وشى
ه ریس جمهور هم در  مافوق قانون بوده نمیتواند.  در  قانون اساىس برصاحت نگاشته شده است اینک

مسوول ىم باشد.  ۶۹برابر ملت و ولش جرگه مطابق احکام ماده   

ى امنیت ،عدالت اجتماىع ، محو هر گونه تبعیض، مباره با فساد   بخاطر صلح، استقالل ، ازادی، تامير
اداری و قاچاق مواد مخدر، الزمست تا حاکمیت قانون  در کشور نهادینه شود. درد اور است اما نا 

ى گ ى المملىل را بپذیرییم که گفته اند )حکومت افغانستان در قسمت تامير زیریم انتقادات  جامعه بير
ى عدالت یگ از شکایت  حاکمت قانون برای مردمش ناکام مانده اند.( یا )کمبود یک سیسم موثر تامير

 های معمول در مورد حکومت مرکزی است.(

ى بکررات نا رضاینر خود ر  ا ار عدم تطبیق  حاکمیت قانون اظهار نموده اند. جامعه مدبى کشور نبر
 متاسفانه وعده های  حکومت دراین باره هم بجاه نشده است. 

ده، باعث قاچاق مواد مخدر و یک سلسله نا بسامابى  عدم تطبیق حاکیت قانون باعث فساد کسبر
  را مینماید. های دیگر هم است که ایجاب فصل دیگر مطالعه و ارزیابر 

بعیصى هم پیمانان افغانستان نبر در این زمینه مقرص اند. من شاهد عینى هستم که بعد  بدهیست که 
 احازه نمیدانند تا حرقى  کنفرانس بن نمایندگان شان  نظریات خود را حاکمانه بکرىس مینشاندند. بکش

ى از عدالت انتقاىل  بزبان ارد. شعار شان مصلحت بود نه حاکمت قانون .استثنابى که قاعده را  از بير
ى بنوبه خود مقرص هستند.   ى حاکمت قانون انها نبر  برد. در عوامل ناکاىم تامير

اگر نگاه مخترصی بوقایع روز بیندازیم مشاهده میگردد که ایاالت متحده امریکا ، حاکمیت قانون و یا 
ى الملىل را تطبیق  و مراعات نمیکند.موافقنامه انها با طالبا ى بير ن، نا دیده بهبر بگویم حاکمیت قوانير

یک دو کشور، ى اتبر ى دو کشور از زمره پیمان اسبر ى  تعهدات بير ى دولت افغانستا ن با وجود داشير  گرفير
دخالت در امور داخىل کشور ما) وعده در باره ازادی زندانیان طالب از زندان های دولت ما( کم ارزش 

ى الملىل بشمول سازمان ملل  ى سازمانهای بير ى و یا نادیده گرفير متحد و غبر مسایل که شامل دانسير
 بحث ما نیست. 

اگر ایاالت متحده مداخله نظاىم خود را در افغانستان مطابق به فیصله سازمان ملل متحد و یکجاه با 
ى با نظر داشت  ى الملل حکم میکند تا در مورد خروج ان نبر هم پیمانان خود میداند ، حاکمیت قانون بير

با مشوره هم پیمانانش و ملل متحد تصمیم اتخاذ نماید.  تعهداتش در برابر دولت افغانستان و   

تاری    خ شاهد است اینکه ایاالت متحده امریکا بعد شکست دادن و فرو پاىسى اتحاد شوروی بقیت خون 
وریستان را منحیث مکافات بجا گذاشته و گفتند که افغانستا ن در ساحه نفوذ ما   شهیدان کشور ما تبر

وریستان ب االی خودشان حمله وحشیانه کرد. نیست، تا انکه تبر  

-۳-  

اگر جنانچه گفته میشود که خون افغان ارزش ندارد ، من فکر میکنم که ایاالت متحده امریکا یکیبار 
ان نا پذیر را مرتکب میشوند . اقای خلیل زاد میگوید ما هر وقت که بخواهیم  دیگر اشتباه تاریخى و جبر

 ىم ایم یا خرج میشویم 

ا م بحاکمیت از رویکا امدن  ى الملل و احبر اداره نو در ایاالت متحده انتظار است تا در موارد تعهدات بير
د نه عجوالنه.  ى الدول توجه الزم مبذول نمایند. ارزو انست تا خروج مسووالنه صورت گبر   قانون بير

ودولت   اگر بخون افغان ارزش قایل هستند چرا اتش بس فوری و شاشی ،خواهش مردم رنجدیده  
م پیمان جدید خود تحمیل نمیکنند؟ الزم افغانستان  خواهش ملل متحد تقاضای جهانیان را باالی ه

ى گام پذیرفته ىم شد.   بود اتش بس بحیث اولير
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ان   اگر ای . اس. ای و هم پیمانانش که نقشه  خونریزی افغانان را ترسیم میکنند و قادر هستند  رهبر
مطابق   ۲۰۲۰نوامبر  ۴نمیتوانند اتش بس را باالی طالبان بقبوالنند؟ امروز طالبان را به زندان بیندازند 

خبر  انست که گویا اتش بس در اجندای مذاکرات دوحه شاید کنجانیده شود در  ۱۳۹۹قوس   ۱۴به 
ى مدت طوالبى را  ى گردد. بدون اتش بس ادامه مذاکرات که بقير حالیکه قبل  از همه باید اتش بس تامير

گرفت ، جان هزاران انسان دیگر را از هر دو طرف که همه افغانها هستند خواهد گرفت. در بر خواهد    

ما، خواستار یک روند  چند جمله را که من نقل قول میکنه بنظرم ارمان مردم را خوب بیان میدارد :)
م. ما  ها هستیهای نژادی، مذهنر و سایر اقلیتصلح جامع و معنى دار با مشارکت زنان، جوانان و گروه

ها ها از جمله زنان، جوانان و اقلیتکنیم که هرگونه توافق سیاىس باید از حقوق همه افغانتأیید ىم
ام ها برای دستچنان باید به آرزوهای دیرینه افغانپاسداری کند. هم  یابر به صلح و رفاه پایدار احبر

 افغانبگذارد و مطالبات همیشه
ی

های اقتصادی، اجتماىع، زمینهآوردها در ها را برای حفظ دست گ
بندی به حاکمیت قانون، شمول پایاند، بهتا کنون به دست آمده ۲۰۰۱سیاىس و انکشاقى که از سال 

ى  ام به تعهدات بير شمول و پاسخگو، مد نظر داشته داری همهالملىل افغانستان، و تقویت حکومت احبر
 باشد.(

 هم جنگ و هم صلح ؟

 هم خشونت و هم مذاکره؟

م قانون اساىس وهم حکومت موقت؟ ه  

 خبر خبر خبر ... 

 مردم چه میخواهد؟ 

ام به قانون اساىس!   اتش بس فوری ، مذاکره و احبر
 

 قسمت دوم عوامل عدم تطبیق قانون اسایس: 

 

د . اما عوامل  ى صورت گبر ى قانون اساىس وجود دارد و الزمست تا تعدیل مطابق مير مشکالبر در مير
ا ن ما به حاکمیت عدم تطبیق ان  بصورت عمده تا بع مداخالت خارخر و بخصوص عدم اعتقاذ رهبر

 قانون است. 

را یک دست اورد دانسته  بود. رییس  ۲۰۰۲ش منشى سازمان ملل متحد کوقى عنان  قانون اساىس 
ى اظهار نظر نموده بود:)قانون اساىس  جمهور ایاالت متحده  در انزمان جورج دبلیو بوش چنير

و در افغانستان بوده و ایاالت متحده بکمکهای خود به مرد جدیدیک م افغانستان در قدم تاریخى  پیشى
ى یک اینده مرفه ادامه میدهد(.   راستای ساخير

 نظریات دانشمندان در کل راجع به قانون اساىس مثبت بوده است. 
ست. این قانون اندرو فنکلمن نگاشته است که این یک سند دارای اصول و ارزشهای میانه روانه ا

ى مذهنر و عرقى را به شکل مثبت ان تحت قانون رسىم  حقوق مذهنر غبر مسلملنان را پذیرفته ، قوانير
قرار داده، تبعیضات جنش را ممنوع ساخته است واعالمیه جهابى حقوق بشى را پذیزفته است . 

ى اساىس گذشته که در معرض مباحث عموىم  موصوف همچنان بیان داشته است که بر خالف قوانير
قرار نکرفته بود، اینبار روند تدوین قانون اساىس جدید به مراتب بهبر شده بودو بنوبه خود موفقینر 

 برای فعاالن دموکراىس در جنوب اسیا بحساب ىم اید. 
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ایط سیاىس، اقتصادی و اجتماىع انوقت کشور در کل من هم بنوبه خود قانون   با نظر داشت شى
ا هم الزم  به نذ کار میدانم که جهت رفع منازعات اساىس نافذ کشور ر  ا یک دست اورد میدانم . اما ایبى

ى قانون اساىس و ایط موجود ، اجراات  الزم در فرصت  ناىسى از نارسابى بعیصى موارد در  مير شى
ى نباید فرموش   ى رویدست گرفته شود. قاعده حقوقر فقیه را نبر منسب  برای تعد یل ان مطابق مير

ى تغیبر ىم یابند.(   کنیم که چ ى مشعر است : ) با تغیبر زمان قواعد نبر نير  

 

: موارد قابل تعدیل  

 

ى دامنگبر ان هستیم موضوع تفکیک صالحیتهای قوای سه گانه ، اجراییه،  ین معضله که امروز نبر مهبر
د  مقننه و قضا است . مشکل عدم اجماع سیاىس از همینجاه شچشمه میگبر

ى بار در ماه ىم   هنگام  رای عدم  ۲۰۰۷حیطه صالحیت سه قدرت و تفسبر قانون اساىس برای اولير
 اعتماد دو وزیر کابینه در ولش جرگه مطرح گردید .  

ی و یا هم مرجع  حل منازعه  ى  قوای سه گانه مرجع تصمیم گبر الزم است تا در صورت منازعه فیمابير
که از نامش معلوم است رییس جمهورحرف اخبر را دارد. در سیستم  معلوم باشد. در سیستم ریاسنر طوری

ى قوای سه گانه  منتج به بر  پارلمابى  طوریکه تجربه بش کشور ها نشان داده است ، منازعات فیمابير
نظىم شده است. جمهوریت چهارم کشور فراسته با این مشکالت رو برو بود  اما در جمهورت پنجم  این 

اساىس  اصالح نمود ند و به ریس جمهور که از طرف مردم انتخاب میشود صالحیت   مشکل را در قانون
ال دو گول از این صالحیت  ورت  شورای مىل را منحل نماید. جبى داده شده است تا در صورت رصى
ى  مجلس شورای مىل توانست به حالت مشهور به حوادث ماه ىم  استفاده نموده و بعد منحل ساخير

 خاتمه دهد.  ۱۹۶۸
( در نشست ژنو اعضای پارلمان را ۱۳۹۹عقرب    ۳امرهللا صالح  معاون اول رییس جمهور روز دوشنبه )

ى در فساد متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته اعضای متهم به فساد آن را به به دست داشير
 ود. دادن به مصئونیت قضابى اعضای پارلمان شده بدادگاه بکشاند. او همچنان خواهان پایان

دىه به نامزدوزیران توسط مجلس نمایندگان شد. شدن روند رأیاین سخنان معاون اول  سبب مختل
ی به نامزد وزیران از ش گرفته شد . در باره چه  بعد مذاگره رییس جمهور با مقامات شورای مىل رای گبر

و بالخره سوال   مسایل در این مذاکرات صحبت شده است ؟ چه تصامیم برای اینده اتخاذ شده است؟
اصىل اینجاست که اگر شورای مىل باالی فیصله خود مبنى بر استعفای معاون رییس جمهور و معرقى 
 میکرد.رییس جمهور چه امکانات قانوبى برای رفع معضله در دست 

ی
وی به مقامات قضابى ایستادگ

 داشت؟
قانون  و بصورت اخص  یگ از معغضالت مهم دیگر مطرح در قانون اساىس کشور ما موضوع تفسبر 

 تفسبر مواد قانون اساىس است . 
قانون اساىس :  ۱۲۱ماده   

ى الملىل با قانو ن اساىس  ى الدول و میثاقهای بير ى تقنینى ، معاهدات بير ، فرامير ى ))بررىس مطابقت قوانير
ه محکمه  و تفسبر انها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ، مطابق به احکام قانوم از صالحیت سبر

 میباشد.(( 

ى وضاحت موجود نیست که کلمات  )تفسبر انها( مربوط قانون اساىس هم میشود یانه؟  در این مير

ى مشعر است:   ۱۵۷در فصل احکام متفرقه ماده   چنير  
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))کمسیون مستقل  نظارت بر تطبیق قانون اساىس مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.اعضای این 
ى میگردد.(( کمسیون از طرف رییس جمهور به  تایید ولش جرگه تعیير

با وجود انکه در باره صالحیتهای این کمسیون در قانون اساىس کدام تذکری داده نشده است اما سوال 
 مطرح است که چطور بدون داشته صالحیت تفسبر این مرجع میتواند تطبیق انرا نظارت نماید. 

اهد انست که این کمسیون طور شاید و کار های انجام شده از طرف این کمسیون در سال گذشته ش
یفابر بوده است.   باید  اجراات نتوانسته و موجودیت ان  تشى

با وجود مرصفیتهای  مهم دیگر که در حال حارصى مطرح است ، پیشنهاد میگردد تا اقدامات الزم برای  
شورای  تعدیل قانون اساىس رویدست گرفته شود. به فرمان ریس جمهور هیت  متشکل  از حکومت،

ه محکمه تشکسل گردد و هیت بعد ارزیابر همه جانیه ، با نظر داشت نظریات مردم  ، مشوره  مىل و سبر
 با نخبگان  و مشکالت ناىسى از تطبیق ان در ده سال اخبر طرح تعدیل  تهیه گردد. 

وی از احکام دین مق ، نظام دسهر تعدیىل که در آن اراده مردم دخیل نباشد یا ارزش اساىس از قبیل پبر
، حق انتخاب کردن و انتخاب ، حق تحصیل، حق آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد جمهوری اسالىم

 ، مردود خواهد بود. ، حق کار و سایر حقوق اتباع در نظر گرفته نشود ، حق آزادی شدن
 

 عدم اعتقاد به حاکیت قانون: 
ى اللىم  در گذشته ها ما بکررات شاهد قانون شکنى از طرف زورمنان چه در سطح مىل، منطقوی و بير

 بوده ایم.  
متا سفانه برصاحت  گفته میتوانیم که تا هنوز در کشور ما زور حق است و تا اینکه  حق زور  شود راه 

 طوالبى در پیش داریم. 
ى ق انون اساىس بعد انفاذ ان جهت یاداوری خوانندگان فهرست موارد مهم قانون شکنى و نا دیده گرفير

 گراىم نگاشته میشود: 
( وضاحت ۰۰۰بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق میشود. ۰۰۰قانون اساىس )  ۴ماده  

ند؟ جرا انها  کامل دارد.سوال انست که چرا به یکعده اشخاص اجازه داده میشود تا این امر را نادیده گبر
 ات نمیشوند؟مجاز 
ى اتباع افغانستان ممنوع است......( بر خالف مندرجات ۲۲ماده   قانون اساىس)هر نوع تبعیض و امتیاز بير

چوکیهای وزارتها به اساس قوم وقبیله تقسیمات میشود و در داخل  ٬مصلحت ٬این ماده و به اساس 
 ادارات از قوم وقبیله وزیر. 

ت انسابى از تعرض مصون است...( با عقیده راسخ به ازادی بیان قانون اساىس)....ازادی و کرام  ۲۳ماده  
برایم سوال است که ازاشخاض که در نوشته و یا بیا ان خود باالی کرامت انسابى اشخاص تجاوز 

د.   مینمایند ، پرسان صورت نمیگبر
ردم  قانون اساىس)... هر عضو شوری در موقع اظهار رای، مصالح عموىم ومنافع علیای م ۸۱ماده 

افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد...( هر گاه به ارشیف مباحثات و اظهارات اعضای شوری مراجعه 
د ، عدم تطبیق این ماده در بسیاری موارد مشخص شده میتواند. اما تا کنون از این امر هیچ  صورت گبر

 ممانعنر صورت نگرفته و هیج شخص مسوول دانسته نشده است. 
یست و میتوان انرا ادامه داد.ار هممسلکان گراىم خود توقع دارم رهنمابى فرمایند که این فهرست مکمل ن

 موارد ذیل مطابق کدام احکام قانون صورت گرفته است: 
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تمدید های دوره های ریاست جمهوری، شورای مىل، تشکیل پست رییس اجراییه، تدویر لویه جرگه 
، عفو زندانیان مجکوم به حق  العبد، .....جواب اگر مصلحت باشد ، این هما استثناات های مشوربر

د.  ى میبر  است که قاعده را ازبير
ى گریز از قانون است وباید مجازات  عالوه بر موارد ذکر شده بدهیست که موارد عدم ایفای وظایف نبر

 شود. فهرت موارد ان طویل است و در این مخترص نمیگنجد. 
  ۱۶مطابق به  ۲۰۲۰دسامبر  ۶ در باره مسایل امروز ) یکشنبه در اینجا الزم میدانم تا تبرصه مخترص 

ى نگاشته است: ۱۳۹۹قوس   ( نمایم. نماینده وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا یط یک اعالمیه چنير
 بس خواهد بود. شورای مصالحه نهاد با صالحیت در جریان مذاکرات، تقسیم قدرت و آتش

  ۱۱۰داخىل کشور ماست . این اعالمیه  لویه جرگه که مطابق ماده این اعالمیه مداخله  واضح در امور 
ین مظهر اراده مردم ماست ،را نا دیده گرفته است.   قانون اساىس  عالبر

در بیانات ضد ونقیض  جلسه دیروز که تشکیل ان از نگاه شکل ،قانون اساىس و نه از نگاه محتوی یعنى 
وعیت و یا قانونیت ندارد    ۶۴ماده  ۲۰،. استدالل اینکه این شوری مطابق به فقره اعضای ان کدام مشى

قانون اساىس تشکیل شده است ، چندان منطقر بنظر نىم اید. اساس تشکیل این شوری را توافقنامه 
نده در باره  سیاىس که گویا انهم یک مصلحت باشد ، تشکیل شده است و بیهجوجه  ارگان تصمیم گبر

 صلح بوده نمیتواند. 
صورت عموم  اشخاض دارد . در بیانات خود از حکومت اینده افغانستان و  فدا کاریهای عضویت انرا ب

گذشته خود صحبت کردند. اگر انها مانند دشمنا ن ما از حکومت اینده بحث میکنند بخاطر انست که 
مهیا انها میخواهند با طالبان در تقسیم چوگ ها سهم داشته باشند تا باز فرصت چور و چپاول برایشان  

گردد. از یکعده انها باید سوال شود که شما از فداکاری صحبت میکنید ایا شما تاکنون بخاطر منافع مىل  
خدمت کرده اید یا منافع شخیص . بخاطر مردم خدمت کرده اید یا بخاطر جیب های خود. شمایه 

یت قاطع مردم با انها نیست و تاری    خ  های هنگفت را چطور بدست اورده اید؟  انها باید بدانند که  اکبر
در باره شان قضاوت خواهد کرد. اکبر بیانات انها  در تناقض شی    ع با مندرجات قانون اساىس وخارج 

 حیطه صالحیت انها بود. 
ى مطاب فوق تخریب نه بلکه عطف توجه به انهاست.بزرگان گفته اند کا تاری    خ گذشته  منظور از نوشير

گاىه از تاری    خ الزمیست تا اشتباهات گذشته را تکرار ننمایم. پناه در زیر است و نمیتوان انرا تغیبر داد اما ا 
چبر حاکمیت قانون و قانون اساىس راه نجات ما از دست دشمنان ماست. بر ماست تا همه، خواهران،  
 برادران، بزرگان، جوانان از هر قوم و قبیله که هستیم  متحد شویم و نگذاریم تا بیشبر از این نظام  ما که

ى منفع مىل  گامهای استوار برداریم.   متگ به قانون اساىس کشور است متالىسى شود. در راه تامير
انچه مسلم است و بایست با رنگ طالبى نوشته شود اینست که قانون اساىس وثیقه مىل افغانستان 

نده کشور تصویب شده است. هیچ  ین ارگان تصمیم گبر شخص، است که از طرف لویه جرگه عالیبر
د ویا انرا  ه و حنر هیچ کشور حق ندارد انرا نا دیده گبر  کند.   ٬٬قربابى  ٬٬مقام،  سازمان ، گروپ و غبر

ام قانون اساىس کشور  صلح دایىم ، ارزوی  مردم رنجدیده ما  با عقیده  بحاکمت قانون ، تطبیق و احبر
ى خود م ى الملىل  و صلح بير ا میبش شده میتواند.همه باید  از طرف همه جوانب  ، مىل، منطقوی و بير

 متحد شویم تا در راه این خواست مقدس مردم کوشان باشیم. 
اتحاد و یگپارچگ ما کلید موفقیت و یگانه راه بقای  ماست . اگر دست با دست هم بدهیم دست  

این دشمنان مردم و وطن را کوتاه،  روی شانرا سیاه  و یکبار دیگر مانند  دوره های درخشان  تاری    خ 
ى برایشان ثابت میسازیم که افغانستان یک ملت است.   شزمير
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وظیفه مقدس ماست که اجازه ندهیم انها یکبار دیگر کشور زیبای مارا به ازمایشگاه تروریزم ازمایشگاه 
ى کامل دارم  که مردم غی بم مادر و دیگر سالحهای مخوف شان تبدیل نمایند.  ور ما با ایمان کامل یقير

داغ قهرمانان قوای امنینر خود از خانه خود  افغانستان  تا اخرین رمق دفاع خواهند کرد. درسنگر   

 با اجازه این بیانات دانشمندانه را من هم در اینجا تکرار میکنم : 
گویند که اسکندر مقدوبى به شهر کورینت رسید. او که پرورده ارستو، فیلسوف نامدار روزگار قدیم 

داد، دیژون فیلسوف رفت. فاتح نامدار از فیلسوف که درویشانه تنش را آفتاب ىم یونان، بود، به دیدار 
پرسید که آیا از او خواست و خواهشى دارد؟ فیلسوف مغرور در پاسخ گفت: »سایه ات را از شم دور 

 خواهم!« کن، نیگ دیگری از تو نىم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



   

128 

 

 نوشته محترمه بلقیس تابشُ حقوقدان سابقه دار و فعال حقوق زنان افغانستان 
 

 ! حقوق زانن رد رپوهس صلح و تضمین آن رد قوانین

 
 

ی جامعهٔ  ناپذير جدابى  نيمه بمثابهٔ  زنان ورت جهابى  عرصهٔ  در پيگبر  تالش و رزم از پس بشى  حضور رصى
 بالخره و کردند تثبيت زمان بمرور جهان سياىس و اقتصادی ، اجتماىع انکشافات در را خود موثر و فعال

 حقوق جهابى  اعالميهٔ  چون حقوقر  معتبر  اسناد طريق از را خود رنگبر  پر حضور زمينهٔ  تا شدند مؤفق
ى  آن به مرتبط ميثاقهای و ها کنوانسينو همهٔ  و بشى   .  سازند مساعد نبر

يت  رفع برای زنان برحق خواست تا شدند توظيف متحد ملل اعضای بمثابه جهان های کشور اکبر
ى  مربوطه کشورهای اساىس قانون در درج با را شان حقوق از تبعيض ى  نبر  .  نمايند تضمير

يم نام آنها ترين عمده  از و مکث متذکره اسناد ترين برجسته روی تا بجاست   :ببر

 

 ( ۱۹۴۸  دسامبر  )  بشى  حقوق جهابى  اعالميهٔ  -

 ( ۱۹۷۹ دسامبر   ) زنان عليهٔ  تبعيض اشکال کليه محو کنوانسيون -

 ( ۱۹۹۳ دسامبر   ) متحد ملل مجمع در زنان عليه خشونت محو اعالميهٔ  -

ى  ميثاق -   و اجتماىع ، اقتصادی حقوق الملىل بير
ی

 (۱۹۷۶جنوری ) فرهنگ

ى  ميثاق -  ( ۱۹۷۶ مارچ  ) سياىس و مدبى  حقوق الملىل بير

 

ى  برای جهابى  بزرگ کنفرانسهای همچنان ح به زنان حقوق تضمير ى  زير شى  ذکر به که است يافته تدوير نبر
  :ميکنيم اکتفا آنها نام

 

 .  شد مسىم زنان جهابى  دههٔ  بنام ( ۱۹۸۵ - ۱۹۷۶ ) آن در که ( ۱۹۷۵  ) مکسيکو کنفرانس-  

 ( ۱۹۸۰ ) کوپنهاکن کنفرانس -

 (۱۹۸۵  ) نايروبر  کنفرانس -
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 را زنان حقوقر  برابری تا ميسازد موظف را عضو کشورهای دولتهای متحد ملل الذکر فوق اسناد همهٔ  در
 قانون بالوسيلهٔ  اجتماىع و اقتصادی ، سياىس های عرصه همهٔ  در جنسينر  تبعيض عليه مبارزه در

ى  تقنينى  اسناد سائبر  و اساىس  .  نمايند تأمير

ی شمايه نيمهٔ  زنان هم افغانستان ما وطن در  دوگانه ستم بار طوالبى  سالهای یط که اند ما جامعهٔ  بشى
 خشونت و خانمانسوز جنگ بار تنها نه يعنى  ، اند نموده حمل خود ناتوان هایدوش روی مانهمظلو را

 انواع بيداد بار بلکه اند گرديده متحمل افغانستان مردم همهٔ  با همراه را بيعدالنر  و فقر ، آن از ناىسى 
 .  ميکنند هتجرب روزه همه خود پوست و گوشت با خانواده در وهم جامعه در هم را جنسينر  خشونت

باران ، صحراب   محکمه ، سنگسار چون های واژه افغانها همهٔ  ترديد بدون ى  دار به ، تبر  آتش ، آويخير
ى  محروم ، وحشيانه وکوب  های لت ، بريدن بينى  و گوش ، زدن  شيوهٔ  دها و فرزندان حضانت از ساخير

 .  اند ديده يا و شنيده کرات به را زنان عليه خشونت منفور

 انسابى  آزاديهای و بحقوق رسيدن برای تالش از هيچگاه افغان زنان شده ياد دشواري  های وصف با مگر
ى  استقالل حصول از پس ، برنداشتند دست ى  در اميد های جرقه اولير  در افغانستان اساىس قانون اولير
ده حضور با زنان زمان باگذشت و زد جوانه هللا امان شاه دوران  وزير صفت به تبهعالبر  مقامات در گسبر

ى  و  بدينسان و کردند کسب را دولنر  ادارات سائبر  در کار حق و پوهنتون استادان ، پارلمان نمايندگان ، معير
  و دقيق کار با زنان

ی
ورت الزم شايستگ ده حضور رصى  .  ساختند مطرح جامعه در را خود فعال و گسبر

ى  حقوقر  اسناد به متحد ملل عضو صفت به افغانستان دولت ديگر جانب از  و بود پيوسته الملىل بير
 دست روی زنان حقوقر  برابری راه در را اقدامابر  خود تقنينى  اسناد و اساىس قانون در تا بود موظف

ند ى  به استناد به و گبر ى  همهٔ  در اصل همير  اساىس قانون بشمول شدند تصويب که بعدی اساىس قوانير
 دادند رصاحت مردان با زنان حقوق برابری برای را خود داتتعه هادولت همهٔ  ، است نافذ  که موجود

ين و گرفت دربر را سال ده تقريبأ مجموعأ که طالبان و مجاهدين دوران استثنای به البته ،  عقبگرد سياهبر
ود بحساب زنان آزادی و حقوق مورد در تلخ ى  با که مبر  بی  يگ زنان آزادی و حقوق همهٔ  جداگانه فرامير

ى  ، شدند زندابى  خانه حصار در محروم زنان نهايت در و سلب ديگری م اعمال چنير  لکهٔ  بسان آور شى
 .  ماند خواهد باقر  تاري    خ حافظه در سياىه

 را تازهٔ  اساىس قانون و شد رويکار ديگری نظام ، کرد سقوط طالبان امارت ناتو و امريکا حملهٔ  با باالخره
 .  است نافذ هم فعأل که نمود تصويب

ى  نافذ اساىس قانون ( ۲۲ ) مادهٔ  در   : است آمده چنير

ى  امتياز و تبعيض نوع هر»   .  است ممنوع افغانستان اتباع بير

  «اند مساوی وجايب و حقوق دارای قانون برابر در مرد و زن از اعم افغانستان اتباع

ى  در همچنان  حق ، تحصيل حق ، کار حق با رابطه در مردان با زنان حقوقر  برابری اساىس قانون مير
 ، تابعيت کسب و تابعيت تغبر  ، تابعيت حق ، سياىس مشارکت حق ، صحيخ امکانات از استفاده

 .  است گرديده تسجيل امثالهم و اقتصادی حقوق از برخورداری

 قانون کود چوکات در البته اساىس قانون ( ۵۴ )و ( ۲۴ )مواد استناد با که زنان عليه خشونت منع قانون
ى  برای و تعريف را زنان عليه خشونت انواع و گرديده تدوين جزا ى  آن مرتکبير  .  است نموده مجازات تعير

ى  در ميشود ديده طوريکه  افغانستان امکان حدود در زنان حقوق تا آمده بعمل سىع تقنينى  اسناد و قوانير
 .  بماند مصوون صدمه از

ى  و زنان برای آنچه وىل  از که است راستگرايابى  هایتالش ، مينمايد نگرابى  ايجاد زنان حقوق مدافعير
ى  شدن اجراب    ، صلح اولويت چون های بهانه به و ميآورند بعمل ممانعت زنان حقوق مورد در قوانير
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ى  ويا ناامنى   احکام هم ويا ناپسند عنعنات و رسوم مطابق و حذف را زنان حقوق ! طالبان رضائيت تأمير
يعت  .  مينمايند  اتخاذ تصميم مورد در شى

ى   ملل چون جهابى  سازمانهای برای بلکه داخل در نتنها که است رصي    ح و محسوس آنقدر روىسى  چنير
ى  عفو سازمان ، متحد  .  است شده نگرابى  باعث هم جهان کشورهای و الملىل بير

 کنفرانس در متحد ملل سازمان شمنشى  گوترش انتونيو

 قربانيان بازماندگان و جوانان ، زنان صدای دوحه در صلح گفتگوهای در : » گفت ژنيف در افغانستان
 «.  شود شنيده جنگ

ى  عفو سازمان ان و زنان حقوق : » نمود اعالم افغانستان در پژوهش آخرين از پس الملىل بير  در دخبر
 زنان حقوق ش بر .  است روبرو طالبان با احتماىل توافق نتيجهٔ  در شدن قربابى  خطر با افغانستان
 « .  نميتواند شده معامله کشور اين صلح پروسه در افغانستان

 گران ميانخر  به زنان عليه خشونت منع قانون بجای افغانستان قضابى  مقامات : » ميدهد گذارش يوناما
 توسط هم زنان يعنى  ، کنند حل را زنان عليه خشونت دعوی که ميدهند اجازه محىل های حکم و

ند پس را خود شکايت تا ميشوند گرفته فشار تحت شان خانواده بوسيله وهم مقامات  «.  بگبر

ى  در که زنان وآزاديهای حقوق که ميدهد نشان حقايق  اند مواجه جدی خطر با شده تصويب هم قوانير
د صورت موثری اقدامات آن برابر در بايد که  .  گبر

 البته اند خونبار جنگ اين اصىل قربابى  که ماست مردم ديرينهٔ  آرزوی صلح برقراری که ميدانيم همه
 تا اند مستحق همه از بيشبر  آنها پس ، دارند قرار دلخراش ژيدیترا اين قربانيان صدر در کودکان و زنان

ی الزم صالحيتهای صاحب و نمايند احراز را خود برازندهٔ  نقش صلح پروسهٔ  در  اينکه نه شوند تصميمگبر
 با اخبر  قرن يک یط را آنچه مذاکرات جريان در حضور عدم با هم يا و سمبوليک و نمايشى  حضور با

 .  بدهند دست از دوباره اند آورده ستبد قربابى  و تالش

ى  وسيطرهٔ  يابر  ريشه جنگ علل تا آنست منصفانه  معضالت کورگرهٔ  بر تازهٔ  گره روز هر که آن اجبر  عاملير
 زنان صلح آمدن برای هم و باشند زنان جنگ قربابى  هم اينکه نه ، شود برچيده ميافزايند افغانستان

  !شوند قربابى 

  !شود آن مرتکب ميتواند مردساالر جامعهٔ  يک فقط که عمليست ترين منصفانه غبر  ديگر اين

 انکارناپذير واقعيت يک افغابى  جامعهٔ  در شان حضور و زنان ، نخواهد ويا بخواهد کش چه حاليکه در
  !باطل و پوچ تصوريست زنان ورحض عدم و است

دازيم پس  ؟ کرد عمل چگونه و نگريست بايد چگونه آينده بسوی اينکه به ميبی

ى  ، افغان زنان  زنان حقوق تساوی اصل به معتقد و روشنضمبر  هایانسان همهٔ  و زنان حقوق فعالير
ى  سازمانهای بشمول  از تنها نه ، زنان حقوق از حفاظت برای امکان همه با بايد جهابى  جامعهٔ  و الملىل بير
ى   شوند آن روی معامله يا و تعديل مانع و حمايت زنان حقوق مورد در موجود تقنينى  اسناد سائبر  و قوانير

 اقدامات صدر در را تقنينى  اسناد اين دان قرار اجرا بمنصهٔ  برای گبر  همه هایتالش آن به پيوست بلکه
 .  دهند قرار خود

 شده آن باعث ديگر طرف از قانون حاکميت فقدان و يکطرف از جامعه در مردساالری سنت تسلط زيرا
ى  زن زورمندان بخواست سازشکارانه مصلحتهای با ضعيف دولت تا  های عرصه در را زنان حقوق ستبر

ى  اگر که ، بسپارند فراموىسى  به مختلف  اهميت از که صلح پروسهٔ  در زنان نقش با ابطهر در اغماض چنير
د صورت است برخوردار حيابر    از زنان حذف خطر ، بگبر

ی
 دور چندان نه گذشتهٔ  مانند اجتماىع زندگ

  !دارد قرار هموطن زنان راه ش بازهم
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ورت ، اند مواجه آن با زنان که دشواري  های از درک و جامعه خصوصيات داشت نظر در با  مطرح آنرا رصى
ى  بوسيلهٔ  صلح پروسهٔ  در زنان حقوق که ميشود د قرار حمايت و دفاع مورد قوانير  معامالت گرو در تا گبر
 

ی
 .  باشد آن مدافع قانوبى  پشتوانه قوت و نشوند پا زير بسادگ

  اساىس و عمدهٔ  ساحات پس
ی

ى  طرح با بايد اساىس قانون مواد استناد به زنان زندگ  مدون جديد قوانير
 .  ميگردد صلح پروسهٔ  در زنان نقش و اعتبار افزايش باعث خود که شود

ايط در اگر بود خواهد بجا  تا شود گرفته دست روی « خانواده از حمايت قانون طرح »وطن موجود شى
 وافر هایخشونت ، قانوبى  سن زير های ازدواج ، اجباری هایازدواج چون مشکالبر  برای آن بکمک

 
ی

  امثالهم و خانوادگ

 .  بود خواهد زنان حقوق از حمايت و دفاع برای ارزشمندی کمک که بدارد ارائه قانوبى  هایحل راه

ى  به ى  « مادر و طفل از حمايت قانون طرح » ترتيب همير  زيرا است برخوردار حيابر  بزرگ اهميت از نبر
 عرضه از عاجل استفاده نيازمند و اند صخى  نظر نکتهٔ  از جامعه قشى  پذيرترين آسيب نوزادان و مادران

 .  شود گرفته نوزادان و مادران مبر  و مرگ افزايش جلو تا ميباشند مناسب تغذيهٔ  و صحنر  خدمات

ى  مستحق اند بوده جنگها قربابى  همه از بيشبر  که زنان  برای اميدواری با تا اند حفاظت و حمايت چنير
ى  بپا امکان خود حق از دفاع  .  باشند داشته را خاسير

ورت همه از ترخوب هموطن خواهران که اميدوارم البته   و اتحاد رصى
ی

 از حفاظت برای را زنان همبستگ
 .  کنند درک بوضاحت شان حقوق

  !ماست آرزوی افغانستان ما محبوب وطن در پايدار صلح يک استقرار

 

 

  تابش بلقيس
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 نوشته محترم دوکتور  حقوق  عید محمد عزیزپور  
 

 
 

مفهوم، اندیشه و نشاهن اهی دولت قانون اسالر
 

 خرابر ز ب یداد گرد جهان 
 چو بستان خرم زباد خزان

 »گفتاورد«
 

 
 

 :آغاز سخن

دانشواژۀ »قانونساالری« یا »حاکمیت قانون« یگ از اصطالح های بس مهم در تیوری دولت و  ٠٢٠
ى مفهوم در رسانه ها استفاده  حقوق است. البته اصطالح های دیگری هم هست که کم و بیش به عير

 میشود مانند »دولت حقوق بنیاد«، »حکومت قانون«. 

از سوی دیگر ما مفهوم »حاکمیت قانون« را به جای مفهوم »حاکمیت حقوق« استفاده ىم کنیم در  
ده تر از  »قانون« دارد، شاید درست این است که بگوییم  حالیکه میدانیم »حقوق« مفهوم گسبر

»حاکمیت حقوق«. اما دلیل عدم استفاده از آن این است که واژۀ »حاکمیت حقوق« در زبان پارىس 
  .نامانوس است. پس به جای آن »حاکمیت قانون« یا »قانونساالری« را درین پرسمان به کار ىم برم

هم معنای قانون و هم حقوق را دارد، یعنى نه تنها قانون، پس، واژۀ قانون چنانچه گفته شد درین جا 
د، از هنجار های حقوقر فرادست در قانون اساىس  ى دربرمیگبر بلکه تمام هنجارهای حقوقر دیگر را نبر

  .گرفته تا مقرره های فرودست اجرابى از سوی قوه اجرابى در سطح محىل

م بودن هنجار ها و قاعده های حقوقر در تمام مراد از حاکمیت قانون یا قانونساالری در واقع حاک
 است بشمول حاکم بودن قانون بر اعمال دولت و زمامداران کشور

ی
 .بخش های زندگ

اما از آنجاییکه دولت و حقوق باهم پیوند ناگسستنى دارند، »حاکمیت قانون« یا »قانونساالری« تنها 
ساالر داشته باشد »حاکمیت قانون« یا در »دولت قانونساالر« ممکن است. کشوری که دولت قانون

ى دارد.   »قانونساالری« نبر
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درین نوشتار کوشیده شده است درین باره روشنى انداخته شود. اول مفهوم »دولت قانونساالر« و 
مقوله های مربوط به آن را بررىس ىم کنم. سپس ىم پردازم به نظر یا دیدگاهای برخى از متفکران بزرگ 

 ساالر و اینکه دولت قانونساالر در طول تاری    خ یک آرمان اجتماىع بوده است. دربارۀ دولت قانون 
ى دولنر بریزند، نشانه ها یا اصوىل برای آن   اندیشه پردازان غربر کویشده اند طرخ برای برپای چنير

ین  ى الملىل دربارۀ حقوق بشى بزرگبر بیاندیشند. پذیرش اعالمیه جهابى حقوق بشى و پیمانهای بير
 د درین راستا است. دستاور 

 
 . مفهوم دولت قانونساالر ١

دولت قانونساالر دولنر است که از قانون به گونه شایسته و بایسته حراست و نگهبابى ىم کند و دولت  
ى پابند قانون است  .   6خودش نبر

دولت قانونساالر دولنر است که در آن هنجارها و مقرره های قانون و قاعده های دیگر حقوقر بر 
ى   ، قانون باالتر از همه چبر ى دولنر اند. در چنير همه کسان به شمول دولت و ارگان های دولنر فرمان مبر

  .است

  .  به زبان ساده، شوری و ساالری و برتری از آن قانون است، نه از زمانداران و قدرتمندان حکومنر

، از بینوایان تا توانگران، تاب ى ى تا باالیير وی قانون اند و باید در برابر  همه کسان و اشخاص از پایير ع و پبر
قانون پاسخگو باشند. هیچ کس نىم تواند از مسوولیت قانوبى شانه خاىل کند، در صورت جنایت باید 

 .جنایتکار کیفر ببیند 

ى دولنر دادگاه مستقل به عنوان رکن مهم دولت وظیفه داوری و قضاوت از نقض قانون را  در چنير
ى ىم کند.   دارد. در صورت تخلف دادگاه  کیفر قانون شکن را تعیير

وقنر که از یک دولت قانون ساالر سخن میگوییم الزم است بدانیم قانون چیست و هنجارهای قانوبى 
  کدام است. الزم است بدانیم حاکمیت قانون یا ساالری قانون به چه معناست. 

 .درینجا توضیح کوتاه به این دانشواژه ها داده میشود
  :قانون

ر اصطالح عبارت است از  احكام و مقررات الزام آور كه توسط مقاىمى كه اختيار قانونگذاري قانون د
 .7 دارد وضع و به موقع اجرا گذارده شود

هرجای که از قانون سخن ىم رود، سخن از حقوق جاری کشور است و آن مجموع از هنجار های  
به آن عیار سازیم یا از عمل و کرداری که الزاىم رفتار است که ما باید عمل و کردار خویش را مطابق 

 قانون آن را منع کرده است، خودداری ورزیم. مراد از قانون، همیشه، حقوق نافذ در کشور است. 
 :هنجار

 
ی

منظور از هنجار قاعده و نورم است. هنجار حقوقر پیشنوشت و یا مقرره حقوقر حاکم بر امور زندگ
که قانون ساالری به این معنا است که هنجار های حقوقر است. به گونه ساده ىم توان بیان کرد  

ها، بر تمام  9ها، نهاد  8کشور بر کردار و رفتار ما، به شمول کردار و رفتار زمامداران، تمام بودمان
اند.   ارگانهای دولنر فرمان مبر

ارگانهای دولنر در برابر همه کسان، همه بودمان  ها، تمام نهاد ها، سازمان ها، از جمله سازمان ها و 
 .قانون و هنجار حقوقر پاسخگو اند 

 

6 Теория государства и права, Курс лекций Под ред. Н.И.Матузова Масква, 2013, стр.306 
7 https://www.abdilawyer.com/ 
8 Entity  
9 Institution 
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 حاکمیت قانون یا قانونساالری 

ى بودن قانون و حقوق نافذ کشور بر همگان است.  درینجا به معنای برین بودن، برترین بودن و باالیير
تواند قانون را زیر هیچکس نىم تواند خود را باال تر و برتر از قانون بداند و هیچ مقام و هیچ قدربر نىم 

و پاسخگوبى اشخاص در مقابل قانون، یک اصل زرین  پا کند. برابری افراد و اشخاص در مقابل قانون
  .10حاکمیت قانون یا قانونساالری است

ى عدالت دارد، نىم توان نام  ى و تضمير وىل از آنجای که »دولت« نقش مرکزی را در اجرای قانون و تامير
»قانونساالری« حذف کرد. زیرا دولت است که منافع عامه را حمایت ىم کند. دولت را از دانشواژه 

از سوی  .آشکار است که اختیار، قدرت و کردار یک دولت قانون ساالر باید بر پایۀ قانون استوار باشد 
دیگر دولت پدیده بى است دارای حاکمیت. اما حاکمیت دولنر به این معناست که قدرت عاىل و 

.  11هم در امور داخىل و هم خارخر . اما حاکمیت دولنر ناىسى از حاکمیت مىل ىم باشد استقالل دارد 
 این حاکمیت هیچگاه به این معنا نیست که حاکمیت دولت باالتر از حاکمیت قانون است. 

ادف هم استفاده ىم شود   .درین نوشته »قانونساالری« و »حاکمیت قانون« مبر

 
 آرمان اجتمایعبه مثابۀ  12.دولت قانونساالر ٢

، قانون عبارت از اراده و خواست شدمداران و زمامداران  ى است که در درازنای تاری    خ بشى الزم به گفير
حاکم بر عموم مردم بوده است. آنچه را که حاکمان و قدرتمندان میخواستند بر مردم عادی تطبیق ىم 

دیده گرفته ىم شد. کردند. نقض قانون، پایماىل هنجار های حقوقر و حتا جنایت از سوی قدرتمندان نا
این امر امروز هم در کشورهای که قانون حاکم نیست وجود دارد. اینگونه دولت ها را ىم توان دولت 

 های ستمساالر یا دیکتاتور یا دولت غبر قانونساالر نامید. 

. دولت قانون ساالر مفهوىم است که دربرابر دولت ستمساالر و استبدادی یا غبر قانون ساالر قرار دارد 
وقنر از ستم و ظلم سخن ىم گوییم، از آن سخن میگوییم که عدالت اجتماىع وجود ندارد. جنایتکار 

ده نىم شود. مردم عادی ستم و آزار را به گوشت و پوست خود احساس ىم کنند.    به چنگال قانون سبی

ى ىم نماید در افغانستان، دولت قانونساالر وجود ندارد، هرچند بر اساس فشار دولت های غربر چن ير
که دولت در بی قانونساالری پا میگذارد. زمامداران و گروهای مقتدر چه در داخل دولت و چه در 

  .خارج از حاکمیت زمابى که منافع شان زیان ببیند، خود را تابع قانون کشور نىم داند 

ى بردن بر قانوبى و استبداد به وجود  ى برای از بير آمد. در گذشته  در اروپا اندیشه حاکمیت قانون نبر
یزی تیوری ها و آموزه های جدید قدرت دولت  متفکران و اندیشه ورزابى بوده اند که ىم کوشیده با پبر

وی از قانون و آنهم از قانون مبتنى بر عقل و خرد  را محدود بسازند و حاکمان و زمامداران را به پبر
 تشویق و رهنمابى کنند. 

ند که حاکمیت شان باید مبتنى بر قانون باشد. قانون هم باید آنان میکوشیدند به زمامداران بفهمان
برای مردم واضح و اشکار بیان شده باشد. افالطون در یونان باستان ىم گفت که قانون خداوندگار 

ارسطو، به این نگر بود که جای که در آن قدرت   13زمامداران است و زمامداران بردگان قانون اند. 

 

10 https://www.encyclo.nl/begrip/Rule_of_law 
11 Теория государства и права, Под ред. профессоров А. С. Пиголкина Ю. А. Дмириева  

Масква, 2011,  стр.405  
  Правовоеو در زبان روسی.   Rechtsstaatدولت قانونساالر در زبانهای المانی و هالندی   12

государство .است 
13 https://ru.wikipedia.org/wiki به زبان روسی  

https://ru.wikipedia.org/wiki
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یعنى اینکه ساختار دولنر و نظم باید بر پایۀ   14ار دولنر هم وجود ندارد. قانون وجود ندارد، ساخت
ى کند    .قانون باشد. قانون باید عمل و کردار دولت را تعیير

وری است  اجتماىع یک امر واجب و رصى
ی

 .پیداست که قانون در زندگ

ورت دادگر  ی و عدالت در ما در زبان فارىس ده ها و صدها نصیحت به حاکمان داریم که بیانگر رصى
 اجتماىع است و آن اینکه عدالت و دادگری جامعه را به آسایش و آراىم رهنمون ىم کند. 

ی
 زندگ

 :سخنابى چون »شاه اگرعادل نباشد، ملک ویران ىم شود«. یا همانگونه که سعدی ىم گوید 

 15ریاست به دست کسابى خطاست..... که از دست شان دستها برخداست

ى عدالت و دادخواىه در جامعه است نمونه های ازین پند   .و اندز برای تامير

آرمان ایجاد یک دولت قانون ساالر دایم نزد بشى موجود بوده است. مطابق به این آرمان دولت 
قانونساالر دولنر است که کردار و رفتار آن تابع هنجار های حقوقر بوده، مبتنى بر عدالت و دادگری  

  حمایت کند.  باشد و از حقوق و آزادی های بشى 
  .به این شکل آسایش و امنیت برای مردم بوجود ىم آید 

 
 .دولت قانونساالر در اندیشۀ متفکران غریر ٣

ین متفکران و اندیشمندان را در تمام دوران های تاری    خ به  پدیده های چون عدالت، آسایش مردم بهبر
ى باشد،  فکر و اندیشه وامیداشت که چگونه ىم توان جامعه ایجاد کرد که در آن برابری حقوقر تامير

اران و جامعه که در آن هنجار های حقوقر برای همه یکسان تطبیق شود، جامعه که در آن زمامد
ى پاسخگوی کردار های قانونشکنانه خود باشند و شانجام جامعه که در آن آرامش و  قدرتمندان نبر

 امنیت باشد. 
ى جامعه باید دارای دولت قانون ساالر باشد و تمام اعمال و رفتار  آنان به این عقیده رسیدند که چنير

ى دولنر تابع هنجار ها و اصول بنیادین حقوقر بوده و در  راستای دفاع از حقوق و آزادی های  چنير
درینجا اندیشه هابى را یادآوری ىم کنم که بر اساس آن دولت های امروزین شکل  .طبیىع بشى گام نهد 

 گرفته اند. 

ترسابى ىم نویسد اینکه چگونه یک دولت طراخ ىم شود،   ١٧سپینوزا فیلسوف و روشنگر نامدار سدۀ 
هدف دولت هم همانا پایداری صلح و آرامش در جامعه بیشبر برخاسته از هدف یک دولت است. 

 خود سمت و سو دهند و در آن  
ی

ین نظم است که در آن مردم در زندگ است. ازین رو، نظىم بهبر
ام شود.  اىم ها به قانون را نىم توان تنها  هنجار های قانون احبر مالمنر شورش ها، جنگ ها و بر احبر

 16لکه به گردن اعمال نادرست دولت افگند. به گردن رعیت های بدکنش انداخت، ب

جان الک فیلسوف انگلیش نوشت که هر فرد در طبیعت آزاد به دنیا ىم آید و تمام مردم با هم  
برابراند. در حات طبیىع کدام قدرت دولنر بر انسانها حکمفرما نبوده و نیست. اما انسان ها درهمان 

ى خود را پابند هنجار ها و قاعده ها ىم نگریستند که هرکس رعایتش میکرد.   حالت نبر

 

 همانجا روسی  14
15 https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/sh1/ 

 یو را ریباب اول: در عدل و تدب ،بوستان ،یسعد
16 Togadrager s i n de rech tssta at en toegang tot recht, zie: 

https://warehouse.budh.nl/system/assets/uploads/001/114/928/3647b354bf389a279313ab

107d8e0f93c60ee9d6/9789462906754_inkijkexemplaar_original.pdf 

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/sh1/
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، در حالت طبیىع هم ىم توانست با پابندی به این  از  دیدگاه جان الک بشى بدون قدرت دولنر
ى را ادامه دهد، وىل خطر ناامنى و جنگ در صورت نبود یک   صلح آمبر

ی
هنجارهای ابتدابى زندگ

 حکومت هنجارآفرین یا قانون ساز و دادگر موجود بود. 

وآرامش عامه پیمان اجتماىع بستند تا بخشى از ازادی  به این اساس بود که مردم در برای نگهبابى نظم
های طبیىع خویش را به بودمان که دولت نام گرفت بسپارند تا دولت در عوض این تبادله، صلح و 

 آرامش را برای مردم برقرار سازد. 

ا قرار از نگر جان الک، شهروندان ىم توانند دولت را به مسوولیتش متوجه کنند و اگر دولت به پیمان ی
 .17اجتماىع رفتار نىم کند آن را شنگون کنند 

ى عقیده را بیان میکرد که تمام انسان ها آزاد آفریده شده اند و باهم برابر اند  جان جاک روسو هم همير
دولت حاصل یک قرارداد یا پیمان اجتماىع میان مردم است. بر اساس آن افراد، برخى از آزادی و ارادۀ 

رادۀ عموىم کردند تا صلح و آسایش در جامعه فرمانروا گردد. دولت پابند پیمان شخیص خود را تابع ا
  .اجتماىع است که صلح و آسایش جزو از آن است

شانجام شارلس مونتسکیو به این عقیده بود که تمرکز قدرت به دست یک شخص باعث سوء 
 ی.  استفاده از آن قدرت میشود که خود خطر بزرگ است برای آزادی های فرد

که عبارت است   18برای اینکه از قدرت سوء استفاده نشود قدرت دولنر باید به سه بخش تقسیم شود
 .از قوۀ قانونگذاری، قوۀ اجرابى و قوۀ قضابى یا داوری

د. قوۀ  به نگرش مونتسکیو هر شهروند ارادۀ آزاد دارد و باید بتواند به امور ادارۀ دولت سهم بگبر
مردم باشد که آنان از طریق انتخاب نمایندگان خویش به آن دست ىم یابند.  قانونگذاری باید به دست

قوۀ اجرابى باید به دست شاه )حکومت( باشد و قوۀ قضابى بر اجرای قانون، در صورت تخلف، داوری 
 ىم کند. قاضى ها یا داوران باید مستقل باشند. 

یدند قدرت مطلقه شاه را محدود به این وسیله اندیشه ورزان دوران روشنگری در فرنگستان کوش
 .کنند 

وعیت داشته باشد، و  ، وقنر ىم تواند مشى از سوی دیگر آنان به این دیدگاه بودند که قدرت دولنر
 رعیت زمابى ىم تواند از قدرت و فرمان او تابعیت کند که پادشاه/حکومت خودش تابع قانون باشد. 

وطه یا به این شکل آهسته آهسته پادشاىه های مطلقه برا فتاد و جایش را پادشاىه های مشى
 جمهوری گرفت. 

در عمل زمامداران دولت باید در محدوده قانون عمل کنند و تابع قانون باشند. دولت نىم تواند 
فراقانوبى یا غبر قانوبى باشد. به یک سخن حاکمیت قانون یا قانونساالری جای حاکمیت پادشاه را 

 .عوض کرد

 
 قانونساالر.نشانه های یک دولت ٤

تمام این آموزه ها باعث شد که با گذشت زمان دیگردیش های و دیگرگوبى ها در جامعه های غربر  
 بوجود آمد و دولت های استبدادی جای خویش را به دولت های قانونساالر داده اند. 

حقوقر نزد در دولتهای قانونساالر شهروندان حقوق و آزادی های شهروندی دارند و همه از نظر 
قانون برابر اند. نمونه های از آزادی شهروندی آزادی عقیده و آزادی بیان است که شهروندان ىم 

  تواند آزادانه اندیشه و فکر خود را بگویند یا بنویسند. کش نىم تواند مانع این حق شود. 

 

 همان منبع  17
 همان منبع  18
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است. البته در یک دولت قانونساالر قدرت دولنر از سوی قانون و حقوق جاری کشور محدود شده 
یعت  قانون بر اساس عدالت، خردورزی و آزادی شهروندی بنایافته نه بر دگم های یخ بستۀ دینى یا شى
ی و حقوق اساىس اند. وظیفه دولت نگهبابى و  . شهروندان برخوردار از آزادی های بنیادین بشى مذهنر

 اس قانوبى داشته باشد. حمایت ازین حقوق و آزادی هاست. هر عمىل که دولت انجام میدهد باید اس

 19اصل انساندوسن  و عدالت

اصل انساندوسنر و عدالت اساس و بنیاد و بنای دولت قانونساالر است. بر پایۀ این اصل تمام انسان 
افت انسابى میباشند.  دولت قانون ساالر برای هر فرد انسان  ها باهم برابر اند و دارای حثیت و شى

پذیراست و هرگونه ستم و آزار را در رابطه به افراد به ویژه افراد ناتوان، حقوق حیثیت و کرامت انسابى 
 اقلیت های گروىه از میان برمیدارد. 

 ازینگونه پند ها و اندرز ىم توان در آثار ادبر زبان پارىس فراوان دید. 
ین سخن درین رابطه در بوستان در باب اول »در عدل و تدببر و رای« چه زیبا  شوده سعدی شبر

 است: 

 
وان  شنیدم  که در وقت نزع  روان ى گفت نوشبر  به هرمز چنير

 نه در بند آسایش خویش باش  که خاطر نگهدار درویش باش

 چو آسایش خویش جوبى و بس  ن یاس اید ان د ر د یار تو ک  س

 شبان خفته و گرگ در گوسفند  ن یا ید به  ن زدیک  دانا پس ند

 که  شاه  از رعیت بود  تاجدار  داربرو  پاس درویش محتاج  

 درخت، ای پش، باشدازبیخ سخت رعیت چو بیخند وسلطان درخت                       

 20کنى بیخ خویشکنى ىموگر ىم   مکن  تا توابى  دل  خلق ریش 

 
دولتمردان که دربند آسایش و منفعت شخیص خویش هستند کشور را به تباىه ىم کشانند. چنانچه 

ی ىم گوید گزند کسانش نیاید پسند، که ترسد که در ملکش آید گزند. کش که نىم خواهد  سعد 
 کشورش ویران نشود، باید به شهرواندانش به مردمش گزند و زیان نرساند. 

 اصل قانویی بودن اعمال دولت

ى بودن قانون و حقوق نافذ کشور بر همگان است.  هیچکس  قانوبى بودن به معنای فرمانروابى و باالیير
 .نىم تواند خود را باال تر و برتر از قانون بداند و هیچ مقام و هیچ قدربر نىم تواند قانون را زیر پا کند 

ى ىم شود. طوریکه خاطر نشان شد مراد از قانون  دولت قانونساالر اعمال و رفتارش مظابق قانون تعیير
هم باید بر اساس مراسم  در این نوشتار حقوق جاری و نافذ کشور است. تصویب و وضع قانون

د. هر عمل دولت از پیش در قانون یاد شده باشد، دولت نىم تواند  پذیرفته شده در قانون صورت بگبر
 به دلخواه خود عمل انجام دهد که در قانون نیست. 

در زمان تصویب قانون اساىس دولت اسالىم افغانستان، رییس جمهور کرزی، این جمله را به قلم خود  
ى است: »مصطلحات علىمى و اداري مىلى موجود   ١٦ در مادۀ قانون اساىس افغانستان درج کرد که چنير

 21در کشور حفظ ىمى گردد«. 

 

19 Теория государства и права / Под ред   М. Н. Марченко,  стр .401 
 یو را ریباب اول: در عدل و تدب   ،بوستان ،یسعدهمان جا،   20

21 https://president.gov.af/da/?page_id=7462قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مادۀ ١٦  

https://president.gov.af/da/?page_id=7462
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اىم به قانون اساىس و نمایندگان مردم  این عمل کرزی نه تنها یک قانونشکنى آشکار است بلکه بر احبر
ی به  ى ى است. در دولت قاونونساالر رییس جمهور نىم تواند چبر این شکل به قانون بیافزاید یا از آن  نبر

البته این جمله هیچ مکلفیت حقوقر برای شهروندان ایجاد نىم کند زیرا از سوی »کرزی« غبر   .بکاهد 
 قانوبى درج قانون شده است. 

اض ها از سوی نماینگان جرگه جمله بر ربط  کرزی هنوز هم در قانون اساىس یا »شقانون«  باجود اعبر
ت. حتا بر اساس این جمله عده بى به دلیل کاربرد واژه های اصیل و ناب به زبان کشور موجود اس

 .22مادری خویش به ناحق جزا هم دیده اند 

، عاىل ترین قانون کشور را این گونه خنده ناک تحریف و جعل کند،   در کشور که عاىل ترین مقام دولنر
 .از قانونشکنى مردم عادی نىم توان گیله داشت

 بودن به این معنا هم است که هر عمل و کردار که از سوی دولت و مقام های دولنر اصل قانوبى 
انجام ىم یابد بر اساس هنجار های قانوبى باشد که از پیش وضع شده است. همچنان اینکه قانون 

ى امر در ماده  نباید، به ویژه در ارتکاب جرم به اعمال گذشته و پیش از وضع قانون شایت کند. همير
ى که  ٢٧

ى بیان گردیده »هيچ عمىلى جرم شمرده نىمى شود مگر به حکم قانوبى قانون اساىس افغانستان نبر
قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نىمى توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر  

مطابق به طبق احکام قانون. هيچ شخص را نىمى توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صالحيت و 
ى که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.«

 23احکام قانوبى

ی دیگر  ى ى است و تطبیق عمىل آن یک چبر ى قانون یگ چبر   .البته الزم به یاد آوری است، نوشير

هنجار های قانون اساىس اگر عمىل شوند سهم شایسته در راستای تحقق دولت قانونساالر برداشته 
 .میشود

نباید فراموش کرد که تمام این ماده ها انساندوستانه )فصل دوم حقوق اساىس و وجایب اتباع( در 
 قانون اساىس بر اثر فشارهای کشور های کمک کننده درج قانون شده است. 

ى لملىل دربارۀ حقوق بشى است که نىم  افزون بر آن افغانستان هموند و عضو بش از معاهده های بير
ى اتباع افغانستان تواند از مسوو  لیتش شانه خاىل کند. در قانون اساىس هر نوع تبعيض و امتياز بير

ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي ىمى 
  باشند. 

در مقابل هنجار های هم در قانون اساىس هست که از سوی بنیادگرایان اسالىم درج قانون شده 
ست مانند مادۀ سوم قانون اساىس که ىم گوید در افغانستان هيچ قانون نىمى ت واند مخالف معتقدات ا

 واحکام دي   ن مقدس اسالم باشد. 

قانون اساىس  ٣٤مادۀ سوم، قانون اساىس را بر شک به تناقضات و ابهام دچار ساخته است. مادۀ 
ى قان ٣دربارۀ ازادی بیان است که البته با مادۀ  ى است. زیرا آزادی بیان درعمل مخالف  همير ون در ستبر

ى حقوق بشى و 
د. شماری از مفاد اعالميۀ جهابى معتقدات واحکام دي   ن مقدس اسالم قرار میگبر

، با مادۀ سوم قانون در تضاد است.  ى ى الملىلى که افغانستان به آنان پیوسته، نبر از جمله  پیمانهای بير
ق زن و مرد را برابر قانون مساوي قرارداده است، حال اینکه مادۀ بيست و دوم قانون اساىس که حقو 

یعت اسالىم زن و مرد هیچگاه باهم برابر نیستند   .در شى

 

و خبرنگار تلویزیون بلخ به خاطر استفاده از واژه های  بصیر بابی، روزنامه نگار شناخته شده ی افغانستان   22
 از سوی وزیر فرهنگ جزا دید.   ١٣٨٦دانشگاه، دانشکده و دانشجو در سال 

 همانجا  ٢٧ماده   23
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در یک دولت قانونساالر نه تنها مهم است که عمل و رفتار همه کسان به شمول دولت بر اساس قانون 
ى خودشان میان هم ، در تضاد باهم نباشند. زیرا تضاد استوار باشد بلکه قانون و هنجار های قانوبى نبر

مقرره های قانون باهمدیگر قانون را مبهم و ناکارآ میسازد و استفاده نادرست از قانون را بیشبر ممکن ىم  
 گرداند. حقوق شهروندان درین صورت ىم توانند زیان ببینند. 

  اصل تقسیم قدرت

تقسیم قدرت به این معناست که قدرت تقسیم قدرت یگ دیگر از نشانه های دولت قانونساالر است. 
دولت به دست یک شخص یا ارگان نه بلکه میان ارگان های دولنر تقسیم ىم گردد تا از سوءاستفاده 
ی شود. دولت ارگانها قوۀ مقننه یا قانونگذاری دارد که پارلمان کشور است، قوۀ اجرابى   قدرت جلوگبر

و مقام های تابع آن است، قوۀ قضابى دارد که به دارد که حکومت است و آن متشکل از وزیران است 
 عنوان داور در مسایل قضابى و نقض قانون حکم صادر ىم کند. 

در مورد قوۀ مقننه باید گفت که چون تمام مردم همزمان نىم توانند به مجلس قانونگذاری حضور 
برمیگزینند تا در مجلس قانونگذاری حارصى شخیص بیابند، آنان نمایندگان خود را بر اساس انتخابات آزاد  

 از مردم است. 
ی

 باشند. وظیفه قوه مقننه وضع قانون به نمایندگ

در مورد قوۀ قضابى باید گفت این قوه باید استقالل قضابى داشته باشد و وابسته به قوۀ اجرابى نباشد. 
ى از تمرکز قدرت به یک شخص، یک  امر عادی است.  تقسیم قدرت در کشورهای جهان برای پرهبر

دفاع واقىع از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان امری است که تنها در یک دولت قانونساالر ممکن 
  است. 

  اصل حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین

 

دفاع از حقوق و آزادی های بنیادین یگ از نشانه های اصىل دولت قانونساالر است. این حقوق و آزادی  
ى و تحقق ها باید د ر قانون نوشته شده و در عمل تطبیق یابند. تنها اعالن حقوق و آزادی بدون تضمير

ى شود،  ایط ایجاد کند که این حقوق و آزادی ها تامير آن کاقى نیست. دولت قانونساالر باید نه تنها شى
ى  بلکه باید به حریم حقوق و آزادی های فردی مداخله نکند و در صورت مداخله افراد دیگر،  از چنير

ی کند   . 24 مداخله جلو گبر

 حقوق و آزادی های بنیادین را در کجا ىم توان یافت؟ 
البته شچشمه حقوق و آزادی های بنیادین اعالمیه جهابى حقوق بشى و پیماننامه های دیگر حقوق  

ی است که از سوی دولتها پذیرفته و تصویب شده است. بسیاری از این حقوق و آزادی ها در قا نون بشى
  .اساىس کشور ها گنجانیده شده است

در افغانستان این حقوق و آزادی ها در فصل دوم قانون اساىس به فرنام حقوق اساىس و وجایب اتباع 
 درج است. همچنان تبعیض و امتیاز میان شهروندان منوع است. 

 

 

 

 

 
 

24 Beginselen van de democratische rechtsstaat Prof. mr. M.C. Burkens Prof. mr. 

H.R.B.M. Kummeling Prof. mr. drs. B.P. Vermeulen Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven 
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ى اتباع  برای مثال در مادۀ مادۀ بيست و دوم قانون اساىس بیان شده است که هر نوع تبعيض و امتياز بير
 افغانستان ممنوع است. 

حال اگر سازمان ها یا افرادی پیدا ىم شوند که تبعيض و امتياز را میان شهروندان افغانستان رواج ىم 
 دهند، دولت افغانستان باید مانع آن شود. 

 
 

  اصل برابری در مقابل قانون

برابری به مقابل قانون یک نشانه دیگر از دولت قانونساالر است. مطابق مادۀ یک اعالمیه جهابى حقوق 
ها ارزابى بشى تمام ابنای بشى آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقالنیت و وجدان به آن

قانون اساىس  ٢٢رادرانه رفتار کنند.  مطابق بند دوم مادۀ شده و الزم است تا با یکدیگر عادالنه و ب
 .افغانستان اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي ىمى باشند 

اوار   25اعالمیه جهابى حقوق بشى   ٧همچنان، مادۀ   بیان ىم دارد که همه در برابر قانون برابرند و همگان شى
ها محق به پاسداری و حمایت طور برابر در پناه قانون باشند. همٔه انسانن هیچ تبعییصى بهآنند تا بدو 

باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این اعالمیه است، ىم
ى تبعیضابر شود، حفظ شوند تحریک ی که منجر به چنير ى  .آمبر

ون یگ و اجرای آن دیگر است. قانون باید اجرا شود. از سوی دیگر  همانگونه که گفتم اعالن و بیان قان
 قانون باید برای مردم واضح و مفهوم باشد تا آنان بتوانند محتوای آن را درک کنند. 

هنجار های متضاد، مبهم و نامفهوم نه تنها فهمیدن قانون را دشوار ىم کند بلکه راه را برای کاربرد گزینشى 
  .نادرست، حتا سوء استفاده از قانون هموار ىم سازدو و 

 

 

 

 نتیجه

 

 

 

دانشواژۀ »قانونساالری« یا »حاکمیت قانون« یگ از دانشواژه های بس مهم در تیوری حقوق است. اما  
از آنجاییکه دولت و حقوق باهم پیوند ناگسستنى دارند، »حاکمیت قانون« یا »قانونساالری« تنها در 

ى بر »دولت قانونسا الر« ممکن است. یک دولت قانون ساالر دولنر دارای حاکمیت است و قانون نبر
 همه از جمله بر دولت حاکم است. 

در عرص روشنگری در اروپا دانشمندان کوشیدند تا آموزه هابى را طرح بریزند که بر اساس آن قانون 
. یعنى در یک کشور  قانون باید به مردم حکومت کند نه باالتر از همه باشد حتا باالتر از حاکمیت دولنر

ى دولنر را دولت قانونساالر یا دولنر  که در آن قانون حاکمیت دارد، در نظر گرفتند. پس در  پادشاه. چنير
دولت قانونساالر قانون باالتر از هرکس است. قانون دارای عاىل ترین قوت حقوقر است و اعمال 

 اید مطابق قانون باشد. اشخاص و اعمال زمامداران و نگهبانان حقوق ب
، یا حکومت، یا پارلمان و مردم نىم توانند عمىل انجام دهند که خارج از  هیچ مقام دولنر یا ارگان دولنر

 مرز قانون باشد. 

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر   25
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 . ى دولنر قدرت دولنر تقسیم شده است به قوۀ مقننه، قوۀ اجرابى و قوۀ قضابى  در چنير
ى شده تصویب و نشى شوند. در آن حقوق و آزادی  هنجار های قانوبى باید مطابق با  ایط از قبل تعیير شى

ى ىم گردد. برابری افراد در مقابل قانون موجود است. هرکس باید به نظام حقوقر  های بنیادین بشى تامير
ىس داشته باشد   هیچگونه تبعیض در میان مردم نباشد.  .کشور دسبر
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غا ن  ت   و ا ه ا قای جا رط  وم و  ظ دم  یاز اصی  ح  ص

ی :   و نگ و  ه  ھار د ر از  مل  عد از  تا  ن  غا  و ا

اه  شا ل و  ح  د ،   ص ی با ق  د و  ق دار      

د !   ما ذار  ی    بازسازی و 


