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 قانون وقانونیت
 رددوران ببرک اکرمل الی سقوط رژیم داکترنجیب اهلل

 وحدت دوباره جناح های خلق وپرچم 

هجری ۱۳۷۱الی ثور  ۱۳۵۸از جدی   

هشتمبخش   

  قسمت دوم 
 

 ورهد درآن قانون تطبیق فیصد صد وادعای رژیم از حمایت فوق ازتحریرمطالب هدف

 ورتص نیزدرآن مرحله جنگ وغیرعمدی عمدی بشکل ازقانون تخلفات نمیباشد،چراکه

.دارد وجود درزمینه مثال صدها که ،گرفت  

 

 نونقا وحاکمیت قانون تطبیق واختناق،اراده جنگ،ترور شرایط درهمان دولتمردان اما

 یلیخ وامن عادی شرایط نظربه جنگ  شرایط در قانون تطبیق رچهگ.داشتند را درجامعه

چریکی  که جنگهایرا  وواقعیتهای جامعه شرایط باید درقضاوتها لذامیباشد. وبعید مشکل

هموطن تجاوزبرحقوق،جان ومال،جریان داشت مداخالت خارجیه باراهم داخلیمنظم و  

 را جامعه ذهنیو عینیبه اصطالح شرایط ،گرفتمیصورت مختلف  تحت عناوین،ما

بودند. تحقق اهداف خود وبیگانه گان چراکه جنایتکاران مصرف، باشیم نیزدرنظرداشته  

تروریستی ذیاْل تحریر میدارم که:ای ادامه جنایات گروه هدر   



 با اسناد ومدارک الزامی آنان که دروساهو  ساما هایگرفتاری هئیت رهبری سازمان ـ

جمله ،ازدرمرکز ووالیات کشور ن تحقیق به فعالیتهای ضد دولتی وجنایات شانجریا

اعتراف نمودند.، یک تاجر،ازمنطقه کارته سوم شهرکابل سالدوپسرخورداختطاف   

 

توسط گروپهای موسسات و مکاتب دن مخاذن آبنمو،مسموم اتاعتصابتحریک ـ  

موم مسبه اثر هموطنماصدها  د،داشت نقش کلیدی ،کههامخالف دولت به خصوص ماویست

را ازدست دادند.یش مریض وحتی حیات خو ،غذاهاو شدن آب  

دولت  ،بمکات مسئولین لت وکوب معلمین و ،ها شکستاندن شیشه،اعتصابات مکاتبدرـ 

بشمول  لت ارتباط داشتند،سازمانهای مخالف دو با که اکثراْ  را محرکینناچار

 وربا حض.میشد سازمان زنان مواظبت اعضایتوسط ه ودستگیرنمود ندخترایکتعداد

 ظرف کمتراز دراخذ وتوسط مستنطقین اناث ارنوال موظف،اظهارات مظنونین څداشت 

بشمول تن،۱۸دوسیه  دختر، ۵۲ازجمله  ،افغانی خصوصیت جامعه بانظرداشت یک هفته

ی محول ارنوالڅطریق  سرعت ازبتکمیل و دختریکی ازاعضای بیروی سیاسی زمان امین

محکمه  گردیدند. قانونا رها سه روز  طی دخترانتصاصی گردید.سایرمحکمه اخ

اه ی کوتهای تعلیقبه حبس آنان را ،شان ،حیثیت وموقف آیندهداشت احساسات جوانانبانظر

های شان تسلیم نمود. یلفامآنان را به ازختم جلسه قضائی بعدنمود.مدت محکوم   

 

.وص متعلمینمردم بخصدولت درمقابل  برخورد مختصراز این بود   

 

عکس  به دخترانکه نظرمکاتب پسران متعلمین  نفر بیشترازصد حدود شکلبه همین 

 ،دستگیر مقابل دولت نشان دادند.ه خشن درمظاهرات واعتصابات بو تر العمل زشت

 های محرکین حوادث که اکثرا دستوری ازطرف سازمانه ،دوسیات الزمقبعدازتحقیو

ول درط و تکمیل،الیتهای تخریبی وتروریستی داشتندمربوطه شان که علیه دولت فع

 ،احساسات جوانیمحکمه بانظرداشت سن،محول محکمه گردید.قانونی  کمترازمیعاد

 رااکث، نقش عمده داشت ارتکاب عمل جرمیکه درعلل وانگیزه ،دشوارکشور وضیعت

 صیرهای سپری شده رابه حال شان کافی دانسته ویا محکوم به حبسهای تعلیقی قحبس

تحمیلی  نسبت شدت جنگداشت.  ن جوانا ایج مثبت درادامه تعلیم وتربیهالمدت نمود.که نت

با ن رژیم مخالفیراجوانان کشور بدبختانه.بوقوع میپیوستوقضایای جدید  حوادثانه روز

 تحت عناوین مختلف ازآنان درجهت و جذب، به ساده گی یجواناناستفاده ازاحساسات 

خود اعمال خالف قانون  نموده، وآنان راسپر استفاده تحقق اهداف خصمانه خود

                                                                                                   ند.قرارمیداد

 

 



 ایقوانان جوانی که خسربره یکی ازقوماندگروپ تروریستی که دررهبری آن مثالً ـ  

 تها،تعداد ماویسیکوحزب اسالمی گروپ گلبدین با شاخه از،بود زمان امین زریدارارم هچ

هدف عمده و ، جذب را دختران وپسران()جوانان و،ایجادارم شهرکابل هدرمنطقه کارته چ

 موکراتیک خلق افغانستان،حزب دوسایر اعضای سازمان جوانان اعضای ترور شان

کشوربود.که درآن  درمکاتب وکارمندان موسسات عامه،وایجاد بینظمی  مسموم کردن

 ادویه بیهوش کننده رادراختیارگروپ خانم نرس ازشفاخانه علی آباد که یکگروپ 

کابل ازپاکستان بجهت مسموم نمودن  را سمی مواد ازگروپ ساما کهیک انجنیر،میگذاشت

ی رهاتروجنایات واز.نددیگرشامل بود انجوانذاشت ودراختیارگروپ میگو،انتقال میداد

اینکه سازمانی  اتهامرابه او بود. بنام حامد  جوانی چارده سالهترورهم  ییک،شان

ای موترتکسی یکی ازاعضبه  ،گروپ که همسایه مقتول بودمکاری یک عضو ه،بدبو

ذریعه دودختر بشمول،عا پنج نفرمجمو، نموده پل سوخته شهرکابل سوارمنطقه ازسازمان،

ل بقت ،شکمشبه  ضربات کاردوتوسط  ،ندبیهوش نمودرا آن جوان کننده شبیهو مواد

به جرم خویش  آنانانداختند.همه دیواری واقع تیمنی  ارهچدر را ش وجسد ، رسانیده

                                                                                              .اعتراف نمودند

 

:۱۳۶۰درسال  ـ بدست آمدن تشکیالت گلبدین درشهرکابل  

 

ه تشکیالت حزب اسالمی گلبدین راککابل بود شهرحوزه اول خاد که مسئول امنیت 

ون بشکل چ باشخص مُسول آن دستگیر نمود. ،زنجیری بود خیلی دقیق و بصورت شفری،

مطالعه دقیق  از .اما بعداست یکتاب تشکیالت ابتدا فهمیده نمیشد که شفری تحریرشده بود

دولت  امنیتی یهاشکیالت خیلی وسیع درهمه ارگانکه ت تثبیت گردید شفر، نمودن کلید وپیدا

روپ گعضوآن شامل بود.هر افرادسایر وسایروزارتخانه ها،پوهنتون ،مکاتب ،خادبشمول 

اف آسمان ص» د مثال شفر احم بود.سوال وجواب متشکل ازشفرمخصوص داشت.هرشفر

ه ازس.چون تعداد اعضای شامل لست بیشتر «میباشد سبزنی آسمان »  جواب .« است 

 مذکورباآنکه همه دارایگرفتاری همه اعضای گروپ  از هزارنفربود.دولت ورهبری خاد

که  وآنعده تروریستی ،بخشهای چرئیکی وها سرگروپنمود.تنها ،خودداریبودندشفر

دوصد  تعدادشان درحدود ساس دولتی اجرای وظیفه مینمودند،گرفتارنمود.کهپستهای حدر

انم که هیچ مید وقابل یاد آوریی صورت گرفت.حتوضی ضای شان کاردیگراع بارسید.نفر

تی یسترورانجام عمل و جنایت چون عمال مرتکب دستگیرشده یک ازاعضای این گروپ

ت مختلف ین مرتکب جنایامحکوم به اشد مجازات نگردیدند.گرچه تنظیم گلبد،نشده بودند

م وآن طرف جبهه علیه تنظیمها بخصوص کادرهای چیزفه ،در داخل کشور علیه دولت

 ،آقای مجروح وغیرهوان ازترور قیوم )رهبر( رهبرسامامیتکه  شده بود، ،هوباتجرب

                                                                                                         نامبرد.

 



 

بود. جریان داشت،درکشورویرانی  گذشت دولت درآن مرحله یکه جنگ،ترورواین    

 

ه کبا تشکیالت،اسناد ومدارک جرمیرهائی  سازمان ماوئیستیـ دستگیری اعضای   

ایم علیه راعضایش به جمیساخت،داخلی وخارجی کشورثابت علیه امنیت شان رافعالیتهای 

                                با حلقات خارج کشور اعتراف نمودند. دولت ووابسته گیهای شان

 رآن دهاتروریستان تنظیم جمعیت اسالمی که دسینمای پامیرتوسط انفجارتعمیرجوارـ 

 و .که برعالوه بدست آمدن مدارک جرمی،زخمی گردید.فاعلین آن گرفتارنفرکشته و

                     اعتراف نمودند.یش ضرمحکمه علنی به جرم خوشواهد مرتکبین آن درمح

این عمل هم توسط گروپ  ـ انفجاردرمحل ورودی مسافرین میدان هوائی کابل که

 می گردید.کشته وزخ که دراین حادثه اضافه ازصد نفر،تنظیم جمعیت اسالمیتروریستی 

                                                  عاملین قضیه گرفتاروبه جرم خود اعتراف نمودند.

 نقاط  کابل وت متعد د درسایر اراانفجوتل واقع چهاراهی تره بازخان وـ انفجاردره

                            گذاشت.سایروالیات کشورکه هزاران نفرکشته ،زخمی ومعیوب بجا 

 زا گروپها حقانی وسایر مولوی نبی، ،ـ حوادث ناهنجارراکت زنیهای گروپ گلبدین

به  ابلبه شهرک ،چهارآسیاب،شکردره وسایرنقاط،للندر،دره پغمان،مناطق کوه صافی

ل پ میدان هوائی، مکروریانها، ،پهلوی وزارت معارف ایستگاه سرویسخصوص منطقه 

اط نق ودیگرته پروان ر،کاشهرکهنه ،خیرخانه مناطق دشت برچی ،افشار،باغ عمومی،

د( که باید بو شده درکتابی تلک خرس تحریر)ابل.طبق هدایت استخبارات پاکستانشهرک

ان تازمامداران کابل مصروف نگهداشته شود.انس آتش جنگ همیش درکابل روشن باشد.

                                روزانه درجریان بود. مزدوران آن کشورکشی وجنایات ازطرف 

        ا گردید.طیاره جیت درمیدان هوائی شیندن که سبب کشتاردها هموطن م ۲۶ـ انفجار

 ی و مالیسنگین جانکابل که تلفات شهردرمنطقه قرغه نزدیک دیپوی مهمات ـ انفجارات   

                                                                            برای احالی منطقه ببارآورد. 

ضای ـ دستگیری اعضای گروپ شفا که متشکل ازوحدت تنظیم گلبدین ویکتعداد اع

ای مسلح بمنصبان قودرآن یکتعداد صاح بود که فرکسیون بنام زرغون مربوط جناح خلق

ه نتیجه آن ک . مذکورمیگردید وزیردفاع شهنوازتنی مانع دستگیری افراد،عضویت داشتند

قتل جالل رئیس  ـ  که مسببین آن دستگیرگردید.ود،ب علیه رژیم دکتورنجیب هللاناکام کودتا 

ن نفر وچندی وزخمی شدن صدراعظم خالقیارریاست پنج خاد وچندین همکارش 

هات ،شهرها،دعموم در والیات بصورتبهمین شکل جنگ،قتل وکشتار .دیگردرشهرهرات

 د.هموطنما ازهردوطرف کشته شدن ها ملیونهااین جنگودر،جریان داشتکشور وقصبات 

.این یدهست ءقراعالقه داریها و شما شاهد قبرستانها وتپه شهدا درهمه والیات،ولسوالیها،

                                             .ندمابود هموطنغیرحزبی،کشته شده چه حزبی و افراد

 



                                            

ات که عضویت گروپهای مختلف ضددولتی را داشتند. وطبق هدای جنایتکارانآیا آن  

 استخبارات کشورهای مختلف به خصوص پاکستان وایران بنام جهاد عمل مینمودند

 شدند ،ومرتکب شهادت،زخمی ومعیوب شدن هزاران هموطن ما وصدها جنایت دیگر

؟ازات میگردیدند یا نه طبق قانون وشرعیت مج  

              

 یستوبوبا بیشترازصدبود قت که عضویت سازمان ملل متحد آنوافغانستان در دولت

که علیه وسازمانهایحیثت حقوقی،اشخاص .باداشتن ک داشتیکشورجهان روابط دیپلومات

 یت عامه،جهت تامین امنتا مکلف بودمنحیث وظیفه،دولت فعالیتهای خصمانه انجام میدادند.

آن درکه ،شورک نافذ در طبق قوانینمتخلفین را لذا.قانون بسپاردرا دستگیروبه پنجه ان آن

مسئولین دولت . مینمود انونی مجازاتق طی مراحل بعد از ،بود مرعی االجرازمان 

رجامعه ایگانه راه اعمکه  .ومیدانستداشتبیشترونیت سعی درجهت تحکیم وتطبیق قان

ایه مجازات بلند پ ما شاهد پذیراست. امکانایجاد نظم وامنیت  واعاده حقوق افراد ازطریق

 مرتکب اعمال خالف قانون شدند، تن که صدها یمترین کادرهای حزبی ودولتی بود

          .شدند(  محکوم  اشد مجازاتمختلف وحبسهای به )صورت گرفت. قانونی برخورد

 

 ت،والیات کندهار،هرا حزبیاعضای  کمیته های ، بلخ منشی کمیته والیتیطورمثال 

قوماندانان مفرزه های ،درمرکز ووالیات کشور کارمندان خادغزنی وسایر والیات، 

 ،قتل مانند متعددکه مرتکب جرایم وکارمندان دوات لح مس وسایرمسئولین قوایخاد

انونا ق ،شده بودند خالف قانون اعمال،رشوت،اختالس،اذیت مردم وسایرنههای مسلحاسرقت

اد بشکل مجازات گردیدند.اینکه ادعا مینمایند که کارمندان امنیتی بالخصوص کارمندان خ

زب علیه حبلیغات منفی ت.مودنداقدام مین شکنجه مردم گرفتاری،اذیت وه خودسرانه ب

                         صورت میگرفت.توسط مخالفین داخلی وخارجی  شکلکه بودولت بود 

 

ابتداء اصول اساسی ،ی مختلف عرصه هاآوردن نظم در جهت اعمارجامعه و دولت 

رایط آن شمهوری دموکراتیک افغانستان را که حیثت قانون اساسی موقت را داشت ، درج

اصول  ۳۶ده ماطبق .تصویب رسانیده ب گ سردبرافغانستان وجنت جنگ تحمیلی شد

( : تازمانیکه شرایط الزم جهت انتخاب آزاد ومصئون لویه جرگه )شورای عالیاساسی 

اصول اساسی  ۱۵وماده  مساعد گردد،شورای انقالبی عالیترین ارگان قدرت دولتی میباشد.

اطر دفاع افانستان بخدموکراتیک  : جمهوری بود که شرایط سیاسی آنزمانتا حدودی مبین 

وسعه جلو گیری ازت، درجهت خلع سالح عمومی وقطع مسابقات تسلیحاتیازصلح جهانی،

ق پروسه ذروی، ازبین بردن پایگاهای نظامی متجاوز درقلمروبیگانه گان ، انکشاف وتعمی

ل ی بعمبین المللی مساعتخفیف تشنجات بین المللی واستقرار نظم عادالنه اقتصادی 

                           میآورد.درجمهوری دموکراتیک افغانستان تبلیغات جنگ ممنوع است.



 

 نمود تصویبرره واساسنامه ها را ،مققانون ۳۴۲ ،حاکمیت قانونبه همین شکل درجهت 

.به نشر رسید ۷۶۵ یال ۴۲۳جراید رسمی شماره های که در،  

 

، بخصوصکه کمسیون تصویب بود هجری شمسی۱۳۶۶ال قانون اساسی س ازجمله  

 وهاندپ، محمد یعقوب کمک،عبدالوهاب صافی مرکب ازمحترمان کمیته کارقانون اساسی، 

 سادات میرعبدالواحد سلیم مجاز،حمد دکتورم ، عبقریاکرم محمد سهرابی،عبدالواحد 

ب قانون تصوی جهت در را پرثمر کار، عبدالرحیم هاتف بریاست مرحومتوطاخیل ملیزی و

حدود  یقوانین اساس  ،دراولین اقدام  سیاسی انجام دادند.شرایط بغرنج  کشوردرآن اساسی

ی ، به اعضامعلومات ازدیاد  جهتدری وپشتو ترجمه نموده،را به لسانهای پنجاه کشور

دان وعلمای رشته دانشمن ،نفرحقوقدانان۱۱۵)حدود  تسوید قانون اساسی کشور کمسیون

تا  اشتکتابخانه های شهرکابل ارسال د وکاپی آنها را به  توزیع نمود(، های مختلف بودند

                                                                            .آن مستفید گردندهموطنانما از

 

سیاسی  که جو ۱۳۶۶ـ  ۱۳۶۴سالهای  نون اساسی بانظرداشت شرایط بحرانیقاکمیته کار 

ه قانون توانست تا مسود اختالفات درحال تغیرونوسان بود،نسبت کشور داخلی وخارجی

ماید آماده ن جامعه وسایراقشار،علما سازمانها،روشنفکران داشت نظریاتاساسی رابا نظر

نظریات خویش را به  تا به نظرخواهی عامه گذاشته شد،که مسوده مذکور بخصوص،

 دانشمنداناهل خبره ،نظرجهت اخذ علمی ـ حقوقی،سمینار همو،کمیته کار ارسال دارند

ننده گان با اشتراک کدایرگردید، دانان افغانستان حقوق به ابتکاراتحادیهوسایر هموطنان، 

ایت رع ،کلتورجامعه افغانی عنعنات و سنن، که حقوق، ،دقیق وهمه جانبه ارائه نظریات

             . برغنائی مسوده قانون افزودند،ورکش ادیان دریرساو اسالمیمذاهب  ،دینعقاید 

 

اومت تحلیل حقوقی ومقدقیق کمیته کارقانون اساسی رادرآن زمان که توام با تالشهای

 قوق اتباعمیتوان مبارزه بخاطراحقاق حدرمقابل افکار ونظریات مداخله گرانه بود 

ً یک ونیم سال ادامه یافت.این مبارزو افغانستان نامید، طرح ۲۵وطی این مدت ه تقریبا

یون مسوده قانون اساسی توسط کمیته کارتهیه وجهت بحث وابرازنظربه جلسات کمس

عداد ت شد که یکباید یادآورد.طرح جامع به لویه جرگه ارایه گردآماده نمودن جهت تسوید 

بول باید ق میکردند که سخنان ومشوره شانفکربا آنکه تخصصی نبودند، مشاورین 

               داشت.  اولیت قرارن دروطمنافع مردم واساسی،یته کارقانون برای کماما گردد.

 

 

 



ان تمام ر وسیع وهمه جانبه توسط نماینده گکا ۱۳۶۶چون باالی طرح قانون اساسی سال 

اساسی  گرفته بود،بانظرداشت شرایط جنگی کشور،یکی ازقوانیناقشارجامعه صورت 

 صلح،وی افغانستان را به سوکشوردرنظرگرفته، شارجامعهد که منافع همه اقافغانستان بو

وماده  دمهدرمق: چنانچه حاکمیت قانون سوق میداد،عدالت و انکشاف،پیشرفت،ترقی وتامین

ردن بلند ب،شدن وضع صحی بهتر ،مجدداعمار،درتامین امنیتتوجه  برعالوه قانون، ۲۵

ه ب سکتورخصوصیتشویق  ،جامعه ومردم اقتصاد  بهبود،دانش علمی ومسلکی سطح

 خدماتوعرضه سایرزراعت ترانسپورت  ،ساختمان تجارت، ،انکشاف صنایع منظور

یاسی درماده پنجم قانون،تعدد احزاب س. درنظرگرفته شده بود اقتصاد ملی  جهت انکشاف

د، احکام قانون اساسی نباشاساسنامه وفعالیت های آنها مغایرمشروط براینکه مرامنامه،

حفظ  علنی باشد. طبق همین ماده ارگانهای عدلی باید بیطرفی خویش راومنابع مالی آن 

د.قانون تشکل سازمانهای اجتماعی طبق قانون مجاز شمرده ش همچنان درماده هفتمبدارند.  

رشد همه  سیاستتصادی بود،اساسات نظام اجتماعی اقبیانگرفصل دوم قانون اساسی که  

 ، یمنظوربرابری سیاسملیتها،اقوام وقبایل کشوررابهمکاری و تفاهم،دوستی جانبه

اطق عقب مانده را وعده داده منرشدوانکشاف سریعتر ،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی

 تورلک ،عنعنه ورسوم وقانون رشد فرهنگ ،زبان ۳۲الی  ۱۳مواد بود.بهمین شکل از

راهم ف جوان ومواظبت ازنسل ه رکن اساسی جامعه راتشکیل میدهد،ک، نفش خانواده جامعه

همگیری س بام وتربیه ،تامین کار وتفریح و..،اعمارمجدد کشورنمودن زمینه های بهترتعلی

ع بکاربردن تمام مناب که هدف آن بسیج وجامعه،سیاست اقتصادی راهمه سکتورهای 

امعه مردم وتکامل ساختارهای جارتقای سطح زنده گی  ، بخاطررفع عقب مانده گی کشور

به اشکال همچنان ملکیتها را( ۱۸بود،طبق پالن انکشاف اقتصادی درنظرگرفت )ماده 

عی سازمانهای سیاسی واجتما کوپراتیفی،اوقاف، خصوصی، شخصی،دولتی،مختلط

ه گذاری برای سرمای و ( قانون ملکیتهای دولتی مشخص،۲۰درنظرگرفت.وطبق ماده ) 

قانون کسترش  ۲۳ ـ۲۱طبق مواد درنظرگرفته،وات بیشتروبهتربخش خصوصی امکان

                                       .پیش بینی گردیدامکانات بهترتیفها وانکشاف زراعت اکوپر

 

 ۳۳مواد فصل سوم قانون تابعیت ،حقوق ، آزادیها ومکلفیتهای اساسی اتباع کشور را در

الوه یکه ، برعتسجیل نمود رعایت اعالمیه حقوق بشرحقوقی با طبق پرنسیپهای  ۶۴الی 

قانون جهت رفع بیسوادی  ۵۶طبق ماده اوی وآزادیهای اتباع تضمین گردید،حقوق مس

کی حرفوی درکشور،تعلیمات ابتدایی اجباری دانسته شد وگسترش تعلیمات عمومی تخنی

سته دان درهای ملی وطیفه دولتومسلکی ورشدسیستم تحصیالت عالی جهت تربیه کا

توازن توسعه همه جانبه ومقانون خدمات صحی رایگان،  ۵۷همین منوال درماده شد.ب

قانون اساسی   ۴۹بود. درماده  دولت تسجیل سیستم خدمات طبی سراسری درجمله وظایف

میتوانند  اشند. اتباعآمده بود که : اتباع جمهوری افغانستان دارای حق آزادی فکروبیان میب

بوعات سورمطنعلنی، شفاهی وتحریری طبق قانون استفاده کنند. ساورت ازاین حق بص



قانون که حق اجتماعات وتظاهرات  ۵۰. به همین شکل تطبیق ماده  قبل ازنشر جواز ندارد

فین نظام نظربه وضع امنیتی ونحوه فعالیتهای مخال هااین آزادیدرآن مسجل گردیده بود، اما 

                                                                                     .بعضاً محدود میگردید

 

افغانستان  قانون اساسی لویه جرگه که عالیترین مظهراراده مردم ۷۰الی  ۶۵مواد  

                                    میباشد،شکل تشکیل ، وظایف وصالحیتهای آنر توضیح نمود.

  

درراس دولت را یک سیستم ریاستی،که رئیس جمهور ۷۶الی  ۷۱فصل پنجم ازمواد 

ر وسایه انتخاب میگردید.وظایف، صالحیتها توسط لویه جرگ ه قوه قرارداشت وهرس

                                                                   را پیشنیی نمود.ریئس جمهورحاالت 

 

قانون  بشکل  ۹۹الی  ۷۷دومجلس میباشد درمواد  شورای ملی یا پارلمان را که مرکب از

ماد، سناتوران ،صالحیتهای هردو مجلس ، رای اعت ه شامل انتخابات وانتصابمفصل ک

صاب فعالیت آنان،شکل ون نحوهواستجواب، سلب اعتماد ، ایجاد کمسیونهای در پارلمان 

ح توضیموضوعات را  اجالس مشترک هردومجلس را،تصویب قوانین وسایرجلسات و

                                                                                                وتسجیل نمود.

 

قانون وقوه  ۱۰۶الی  ۱۰۰ازمواد  صالحیتهایش را باوظایف و را قوه اجرائیه یاحکومت 

ظایف و محکمه،،معاونان واعضای ستره ئیه را که شامل تعین قاضی القضاتقضا

که قانون در حاالتی، ن تطبیق قانون درفعالیتهای محاکم ظارت یکساوصالحیتها،ازجمله ن

د عدالت صراحت نداشته باشد ، قضایا طبق احکام شریعت اسالم به نحوی حل وفصل نمای

ایرمطالب به بهترین وجه ممکن تامین نمایند، مدلل بودن فیصله ها با اسباب ودالیل آن وس

    نماید.تثبیت می رعایت قانونجهت دررا  تاراده دولتسجیل ګردیده بود.مطلب عمده یکه 

 د،راات خویش صرف تابع قانون میباشاجان څارنوالی بشکل مستقل،که درارگایجاد 

قانون حکم مینماید که : نظارت عالی بر  ۱۲۰ماده  (.قانون ۱۱۹الی   ۱۱۷ .)موادبود

لط رات، موسسات دولتی، مختتطبیق ورعایت یکسان قوانین ازطرف تمام وزارتها، ادا

اع واتب وسازمانهای اجتماعی،مسئولین امور ، کوپراتیفها ، احزاب سیاسی،خصوصی

ارنوال صرف څ لوی ۱۱۹طبق ماده میباشد.اوڅارنواالن تحت اثر برعهده لوی څارنوال و

ظارت وناستقالل ارگان څارنوالی نزد رئیس جمهور مسئول ومکلف به ارائه گزارش بود.

جیل تسوراین قانون اساسی کشردبود که برای اولین بار کشورمادر ازتطبیق قانون

شد، نظارت تطبیق قانون یادآور اما درقوانین اساسی رژیمهای قبلی نمیتوان ازگردید.

ارنوالی چنین آمده بود که: باره ارگان څ در ۱۳۴۳ون اساسی سال قان ۱۰۳درماده  چنانچه

نون تحقیق جرایم ازطرف مدعی العموم که جز قوه اجرائیه دولت است مطابق به احکام قا

                                                                                             صورت میگیرد.



 

بمالحظه نمیرسد. صرف نیزارگان نظارت کننده قانون  ۱۳۵۵درقانون اساسی سال 

 ازدفاع  : تطبیق این قانون اساسی وسایرقوانین ،درماده پنجم قانون تسجیل شده بودکه

های  قانون که صالحیت ۶۴ودرفقره اول ماده زوظایف اساسی دولت میباشد.استقالل و...ا

قانون  ۷۴درماده . مراقبت اجرای قانون اساسی()که آمده ،را بیان داشته رئیس جمهور

ده ودرما. آورمیشدند قوانین یاداز رعایت قانون اساسی وسایراساسی ،ضمن ادای حلف 

ومعایدات  قانون درفصل قضا تسجیل شده بود که : بررسی مطابقت قوانین ، فرامین ۱۲۱

                                                                               .ن اساسیبین المللی با قانو

  

  جرایم توسطکشف رداده شده بود که :تذکقانون اساسی ۱۳۴ارنوالی درماده ارگان څ 

ابق به ارنوال مطدرمحکمه از طرف څ واقامه دعوا علیه متهم جرایم  پولیس وتحقیق

        ارنوال جزقوه اجرائیه ودراجرات خود مستقل میباشد.احکام قانون صورت میگرد. څ

فتاْ را وظیتحت اثر  لوی څارنوال وڅارنواالن که ۱۳۶۶تصویب این ماده قانون اساسی 

داشت تا حدودی نتایج پرثمر به بار آورد ، طورمثال بانظر قانون کرد، مکلف به نظارت

زمان، شوروی آن شرایط بد امنیتی درکشور، کمکهای وسیع بالک شرق بخصوص اتحاد

ه تفادزمینه سئواسبرعالوه تطبیق قانون ،، ارنوالی درهمه بخشهاظارت ارگان څنسبت ن

وان سازمانها آن دوره را میت لت وسایروکمترکارمند دوبرای استفاده جویان محدود بود،

ده سرمایه داران درجامعه تبدیل ش جستجو نمود که مانند دوره های بعدی به متمولین و

حتی باشند، چنانچه به مراتب صداقت وراستکاری دولتمردان آن دوره ازطریق رسانه ها و

  ارنوالی نتایجلذا اسقالل ونظارت څ مثال داده شده، درمجالس وزراء دوره های بعدی

                                                                      .دارددرایجاد حاکمیت قانون مثبت 

  

ردید. برای اولین مرتبه شورای قانون اساسی ایجاد گاساسی جهت رعایت وتطبیق قانون 

ی جمهوری قانون اساسی چنین تسجیل گردید که : شورای قانون اساس ۱۲۲درماده 

لی ن الملمراقبت ازمطابقت قوانین،سایر اسناد تقنینی ومعاهدات بیافغانستان به منظور

ها  ومسئولیتتعداد اعضا،صالحیتها ۱۲۷الی  ۱۲۳باقانون اساسی ایجادمیگردد.درمواد 

                                                                           این ارگان جدید توضیح گردید.

                                                                          

ت قانون اساسی اداره ،سیاست خارجی واحکام متفرقه که شامل حال ۱۴۹الی  ۱۲۸درمواد 

که  ۱۴۶د یر موضوعات توضیح گردید، ازجمله موااضطرار، تعدیل قانون اساسی  وسا

های  تا،اعضای هیئمعاونان رئیس جمهور رئیس جمهور،بررسی اتهامات وارده بر

 اعضای شورای وزیران ، رای ملی،صدراعظم،معاونان صدراعظم،اداری مجلسین شو

ارنوال معاونان واعضای ستره محکمه ،لوی څارنوال ، معاونان لویه څقاضی القضات،

       .ه طبق قانون خاص پیشبینی نمود رئیس شورای قانوا اساسی وطرزمحاکمه آنان راو



ان ش درجمهوری افغانستان اشخاصیکه خود ویا همسرحکم مینماید که : قانون   ۱۴۷ماده 

اونان مع، به حیث معاونان رئیس جمهور،صدراعظملدین افغان متولد نگردیده باشند،ازوا

ماتیک دیپلوقاضی القضات ، لوی سارنوال ،افسرعالی رتبه وکارمند  صدراعظم ،وزیر،

 قانون درانتخاب ریئس جمهورنیز ۷۳همین محدودیت طبق ماده .تعین شده نمی توانند

                                                                                          تسجیل گردیده بود.

 

 مرتبه اولین برایکه میتوان طورنمونه : اقدامات موثر را انجام دادنیزدولت درعمل  

 دولت نکارمندا جهت بهترشدن وضع اقتصاد ارتزاقی مواد رایگان توزیعکشور درتاریخ

 بخصوصدرمرکز والیات ،  کشور احداث پروژه های عام امنفعه باهمکاری تجارملی،

 هموسس کمک بهدرکشور عمرزی آهن ذوب پروژه اولین وکاراحداث.  صنعتی پارکهای

روژه ها.فابریکات وپ سایر واحداث بود، شده تکمیل تاحدودی آن کارسروی که متحد، ملل   

ان خاد رگا درخصوص بال طوریکه فوقاْ یاآورشدم،دولت درجهت تحقق قانون تالش مینمود

 جبهه ئیاُ چریکی وبعض،جنگ مستقیماما درپهلوی .انهای امنیتی،عدلی وقضائی گرسایراو

 ذریعه هک،داشتجریان ، بود رگانهای امنیتینام کردن ا شان بد هدف جنگ تبلیغاتی که ،

ئی یوراد حتی نشرات گردید، ماندهی میف تمویل وسازمختل کشورهایگروپها،تنظیمهاو

پخش نیز ئیلاسرا،ازدولت  وسایردشمنان دولت وقت لسان افغانی درجهت منافع تنظیمهابه 

                                                                                                       .میگردید

 

قیم هدایت ورهبری مست تحت،بنام جهاد وقانونیت خبری نبود، قانوناز آنطرف جبههدر 

ان مرتکب چن ،طبق پالن قبال طرح شده، ماامورکشورکننده درمداخله دول استخبارات 

های فوق الذکر،مثال دیده است.برعالوه حوادثرا نجنایاتی گردیدند که تاریخ نظیرآن

ـ چوروچپاول    :میادآورمیگردا هآناخالقی بعضی کشتارواعمال غیر،اززجر،شکنجه

دریوران  اردوهزاز بیشتر وبقتل رسانیدن حریق نمودن وسایل ترانسپورتیاموال تجارتی،

آن مربوط شرکت  نفر ۲۶۰جمله درحدود میدادند.که ازیه مردم را انتقال اولموادکه 

صنعتی  واقع پارکهای ی شان درلوحه ایکه بداخل ریاست افسوتراسماچنانچه ،افسوتربود

  .حکاکی شده است،لچرخی موقعیت داردپ

 

 ، داریدرهرقریه،عالقه  ان،دولت وحزب ویا اعضای فامیل آن ـ کشتاروترورکارمندان

                                               وداستان های جانسوزدارد. شهرها قصه هاو ولسوالی

صدیق  م،ند شفیع درساحه لوگر،قدوس کل ،قوماندان الـ جنایات قومندانان وتروریستان مان

 ... قومندان پناهجگرن درغزنی،انوردنگر، ،سیدذبیح الئد درمزارشریفتوپ،

 رخالد د بصیر سیف الرحمن درکنرها،مولوی جلریز،قوماندن سیدحسین دردرشمالی

ز مال گردی درجنوبی، مولوی منصوردر حقانی بدخشان،بشیردرتخار،آمرغیوردربغالن،

راد مظالم وجنایات شان درج سینه های اف یوالیات که داستانها قوماندان در وصدهاراکتی 



شان  جنایاتکه  قریه وشهرهای مربوطه شان میباشد.وبمرورزمان کتابها تحریرخواهدشد.

شیدند.میک ازدم تیغ متوجه شخص موردنظرشان نبوده بلکه همه افراد فامیل مذکور را تنها  

  

دلیل ب جمع)گلمجم( گذاشت یملگ طورمثال چرا یک کارمند خاد مزارشریف تخلص خود را

لش اینکه مخالفین دولت بخانه مذکورحمله نموده،مادر،خواهر،برادر،خانم واطفال خوردسا

ولی،بعدا راکشتند.ازهمان تاریخ شخص مذکورتخلص خودراگلمجم کذاشت.ابتدا قوماندان ت

   نگید.بادالوری درمقابل دشمنان دولت ومردم میجملیشیای شد.ک وسپس قوماندان غندکند

           

 مادرو حمله نموده،رخاد دریکی ازوالیت کشورباالی خانه کارمند دیگمخالفین دولت 

ین راه آنها مجاهدآیاهرش راباخود برده وچندین نفرباالیش تجاوزنمودند.)خوا.پدرراکشتند

ته والیت کشورصورت گرف در تجنایات توسط مخالفین دول وصدها همچو حق بودند.(

                                                                                                          است.

 

      .   نبود؟ بشر همه جنایات جنگی وتخلف ازحقوق نآیا ای

 ا،دره ه.واجساد شان رادربه قتل رسیدندپنجشیرما که بنامهای مختلف درـ صدهاهموطن

ها تن  دص اجساد یوی درپنجشیرچنانچه بعد ازعملیات تصفنقاط انداختند.وسایرکاریزها

یااجساد و بدست آوردند.ازچاه آهومردم عادی وکارمندان خاد راسربازان،اعضای حزب،

                    .تاغیره جنایوبدست آمدآن  محالتووالیت پکتیا که ازدره ژورههموطنانما

تن اعضای حزب وکارمندان خاد  72ـ کشتارمحصلین حربی پوهنتون درپغمان ،کشتار  

کل ط قندوز،بهمین شدردره خوگیانی کشتارکارمندان دولت وفامیلهای شان پس ازسقو

 اعمال خالف موازین حقوقی.همه والیاتپکتیکا وسایر،خوست درکندهار،هرات،بامیان

تل زات وبقبه شیوه های غیرانسانی مجاشورماراکه اتباع کرا وانسانی مخالفین دولت

:              آورمیشوم یاداوه وطرزکشتاربعضی ازقوماندانها رمیرسانیدند.که طورمثال شی  

               

 ده راشکه شخص دستگیر،ند یکی ازشیوه های کشتارچنین بودـ درمناطق کندهاروهلم 

عسل ویا شان چارمیخه بسته نموده درتخته پشت دردشت برهنه نموده،درزمین اورا 

 وحشرات مختلف بعضی مواد شرین مالیده وخود شان میرفتند.چون آن مناطق زنبور

یخوردند. راتا استخوان م گوشت شخص مذکورحشرات داشت.  

                  

 ه رادستگیرشدآله تناسلی مردبه اصطالح مجاهدین، الن قوماندانبغبین راه کندزدرـ  

شخص .هرگاه میرفتازهوش مخصوص بسته نموده آنقدرزجرمیداد تا  ذریعه سیم

                              به قتل میرسانیدند.ذریعه فیرمرمی  بعدا اورا دستگیرشده نمی مرد،

 

 



 

شخص  .ـ رقص بسمل شیوه کشتاریکی ازقوماندانهای گروپ گلبدین درمناطق لوگربود 

ازتنش راده ش شخص دستگیرگردن ،،وباشمشیرندمقابل خود ایستاد میکرد دستگیرشده را

عکس یامیدوید و،بودبدنش درازبدنش جداشده تا لحظه یکه نفس جدا میکرد.شخصیکه سر

 سررا ل کردن ،الحـ  العمل دیگرنشان میداد.برای قوماندان این لحظه لذت بخش بود.

یا گوش  و،پادست ،کشیدنآتش  ،به ذریعه فیرسالح،درچاه هاانداختنازعقب بریدن،کشتن 

 حزبی،)ما کشور کشتاراتباع  تجاوزبه زنان،اطفال ونوجوانان وسایرانواع قتل و بریدن

.                      توسط مخالفین دولت رحزبی( کارمندان امنیتی وغی کارمند دولت وسایر  

 

ات ازینکه اوالد شان تحت احساسدیگر عاملین این قضیه واکثرقضایاـ فامیلهای 1 

ده سازمانهای ضد دولتی جذ ب ش بشکل شعوری ویا غیرشعوری به قرارگرفته اند.

صدا  روس به بیگناهی اوالد خود تبلیغ و همیشمطلع نبوده و،گردیدندومرتکب جنایات می

ای ه سالشان در که نظربه عملکردرگانهای استخباراتی کشورمی انداختند.وعالوتا ا

یت ذهندر .رگان زجروشکنجه تبدیل شده بودته به خصوص دوران کام واکسا به اگذش

 اقارب شانو اوالد از میکردند که تحقیقات واعترافات فکرچنین مردم ما کوبیده شده بودند.

ق قانون سیرتطبیترور وضع ناهنجارجنگ وموجودیت با  درحالیکهناشی ازشکنجه بوده.

براه فامیلهای مسببین حوادث علیه دولت تبلیغات وسیع راجریان بود،مغرضین ودر

                                                                                                    میانداختند.

                                                        

 نقش عمده وذیدخل درجنگ،ویرانی وطن وکشتارمردم ما، کشورهای همسایه ودول  ـ 2 

صارف م تشکیل میداد، که  شایعه پرانیدورغین و تبلیغات،را جنگ بخش یکداشتند.

افع جهت بدست آوردن منیک تعداد روشنفکران ما را دول متخاصم میپرداختند.آنگزاف 

فراه  ران باروشنفک یکتعدادتاحال  درخدمت آنان قرارگرفتند،مادی ویا اختالفات عقیده تی 

 درجهت تحریف،اخالق شان شدهودروغ وبهتان جزعادت ،اتس وتعلیموگرفتن همان در

ی به دشمن ،شانمنفی تبلیغات باو حقایق وبرحق شمرده جنایات شان ادامه داده ومیدهند.

 روطنملیتهای ساکن دو اقواممردم،نفاق بین  با ایجاد روحیه،افغانستان نمودهومردم  وطن

مطالب چه  پرده عقبمعلوم نیست که در و ند.دهمیسوق به طرف تجزیه را کشور ما،

                                                                                   د .دار وجوددیگر پنهانی

 

 ادامه داردرهای رژیم آنوقت به همان شکل مقابل کادضی کشورها به بع برخورد ـ 3

وبعضی نقاط  وکشتاروویرانی افغانستان،قتل اند که عامل بدبختی نتیجه رسیده باآنکه به

جنگ عمل جهت ادامه در میباشد.اماو.اسالمی وماویئستها بوده تندروانهمان  ،دیگرجهان

دیل شده به آفت جهانی تب ناتقویه نمودند که فعال آنو راکمک گروپ های مذکور،سردنیمه 

ه حیثت دان تحقق اهداف شان در آن گروپها وسازمانها اعضا ورهبران اند.چون درگذشته



آلود آنان  سبب گردیده تا به راپورهای غلط وغرضمناسبات قبلی شطرنج راداشتند.لذای ها

ستان دو واقعیتازئولین کشورهالند به راپورهای دوری مساعتماد نمایند.طورمثال بعض

ی واقعوطنپرستان  دوشب راانجنایات انجام داده آنخود اکتفا نموده،مسئولیت قدیمی 

ه بمی با اعزام قوای نظاستان نابودی تروری تحت نامند.گرچه فعال انداز افغانستان می

درک ان یکتعداد احزاب شو.وتلفات جانی رانیزمتقبل میگردند، ینمایندم کشورما کمک

ه اما بود.(درجنگ بان علیه این تندروان )ترورریستانوقت افغانست نموده اند که دولت آن

 مینماید.متهم به قتل وکشتار واقیعت موضوع قناعت ننموده،اورگانهای خاد ورژیم قبلی را

 تمتهمین جرایم )ازقباح کهمعلومات ارائه گردید. وها مثالدرحالیکه بصورت مشخص 

محاکمه ور،طبق قوانین جاریه کششاناکمال دوسیه نسبتی  بعد ازتحقیق و ت(،جنحه وجنای

                                                                                             ومجازات شدند.

 

َ یادآورشدم هرگاه   کارمندان امنیتی صورت میگرفت ازطرفعمل خالف قانون  فوقا

 عنعنه ،کلتورآن جامعه براعمال وکرکترشان اثر چون زاده همان محیط وجامعه بودند،،

عمل  ورمانند سایراشخاصطبق قوانین کشگزاربود، اما مسئولین دولت دربرابر شان 

ون سیاست رژیم درقبال تطبیق قانواهداف  طبقلذا .وشدند،ندیددگرمجازات می نموده،

 ی وخارجیواختالفات داخلی،مداخالت داخل ومت قانون نظربه شرایط جنگیوایجاد حک

مات دوره )شدت جنگ سرد( دولت درتحقق وتطبیق قانون توجه بیشترداشت.ونظربه حکو

                                                            قبلی ودوره های بعدی درزمینه موفق بود.

 

 شیاموفربه  ،توسط یک تعداد کشورها شافغانستان ومردم مدت زمانیبا ختم جنگ سرد،

ی تند روان اسالمی وسازمانهای همکارشان به اثرکمکهای مالی ونظام .فته شده بودگر

ن بادارا توجه از مرحله بلوغ رسیده بودند.،تقویه،رشد وبدول ذیدخل درقضیه افغانستان

 وکشتار ،جنگ سال اسالم رابهانه قرارداده،به جز۱۲درطول  ناشان دورشدند.چون آن

میدان ه ب افغانستان ، نجیب هللاحکومت دوکتور سقوط دیگرنداشتند.باهدف ویرانی کدام 

المللی  تروریستان بینگاه تربیه  مرکزو ملیت کشی ، انه جنگی،خ چپاولچورو جنگ،

شاگردان  هگردید.باآلخر .ازقانون وقانونیت خبری نبود.وقانون جنگل حکمفرماتبدیل شد

مبر( بوقوع انمودند )حادثه یازدهم سپتولینعمتان خود حمله تربیه شده به خانه 

بارزه تان متروریس مقابله پیوست.امریکا به همکاری جامعه جهانی تصمیم گرفت تا ب

ده کشورجهان جهت سرکوبی تروریستان قوای نظامی خود راپیا ۴۸ نماید.همان شد که 

                                                                                                         نماید. 

                      

ود حفظ حیات خزب وحکومت آنوقت بخاطرحاعضای  ـ بعد ازسقوط دوکتورنجیب هللا 

 تبادرک واقعی ااکثراین کشوره های خود درکشورهای مختلف پناهنده شدند. وفامیل

نان را راتهدید مینماید.درخواست پناهنده گی آهدیدهایکه حیات پناهنده وفامیلهای شان وت



به خصوص کشورهالند با اتکا به  ازکشورها تعداد محدوددریک قبول نمود.ولی 

 ها که مناسبات شخصی با کادرهای تندروان اسالمی وماوئیست راپورجعلی که زاده

عت ون درک واقیپناهنده شده بودند.بد درآنکشور به افغانستان دردوران تجاوزشوروی

 کشورهای دیگرکه دشمنی دیرنه با آن رژیم مات دشمنان دولت آنوقت وترجمانومعلو

نموده وارد  را اتهام متخلف حقوق بشر گوش داده علیه اعضای دولت سابقه ندداشت

                        یداند که :بهترموزارت عدلیه کشورهالند خود  است.درحالیکه کادرهای 

 

 ده هربه حکم محکمه محکوم نشود بیگناه است.هرگاه اتهام واروقتیکه ـ شخص تا  1       

د.شومجازات   اً بعدگردد، پناهنده ثابت   

 

 مجازات نمود. بدون حکم قانوننمی توان اشخاص دیگررا،عمل شخصی است  ـ جرم 2

 اما اطفال وسایر اعضای فامیلهای کارمندان خاد ازحقوقیکه اعالمیه حقوق بشر و

فت.محروم شدند، وبرخورد های سیاسی با ایشان صورت گر کانوانسیونهای مربوطه آن  

 

کب مرت زندانیان اعمال خالف کرامت انسانی را علیه:عساکرامریکائی درعراق سوال ؟  

ه نکبعد ازای،که ازطریق وسایل اطالعات جمعی اکثریت مردم جهان مطلع گردیدند. شدند

ای بوط سایراعضمتخلففین مجازات گردیدند.اما محکمه مر،جرم فاعلین ثابت گردید

.رامجرم نشناخت ویا قوای مسلح آنحکومت امریکا  

ه ا نداتکوزارت عدلیه کشورهالن ای جعلی ودورازواقیعت مغرضین، بایدراپوره لذا به

ما )کارمندان خاد و اعضای حزب دیموکراتیک خلق کارمندان صدیق وطنو نماید.

پناهنده  حقوق.یمانی ومیهنی خودراانجام داده اندراکه علیه تروریستان وظایف ا افغانستان(

، یباشندوکنوانسیونهای مربوطه آن مستحق م راکه طبق اعالمیه جهانی حقوق بشرشان  گی

                                                                                         .نمایده ازآنها سلب ن

دم ، مینمودرارگانهای حراست حقوق اجرائی وظیفه  باید متذکر شوم که درآن دوره   

رآن د رهبری دولتواقعاْ اسناد معتبرمیباشد.مطالعه های خودم وچشمدید اکثرحوادث فوق

حاکمیت قانون شرایط که جنگ ومداخالت وسیع درکشورما جریان داشت،درجهت 

به ادامه مثالهای فوق ،درحوادث حمالت شدید وتهاجمی به  درجامعه سعی وتالش داشت.

ً شهرها ووالیات مختلف کشورمانند کندز ،خوس  ت ،کمک پاکستان وحامیان شان بعضا

ین دولت داد مخالفسقوط موقت میکرد ، یکتعپنجشیر ، زابل و ...  ننگرهار ،لغمان ، کنر،

ه مُسولین ادارات څارنوالی وقضا را بدولت درهمان حاالت جنگی، دستگیر میگردید،

ان ن سرنوشت دستگیرشده گیزده ویا درحالت جنگ به خاطر تعی نگشهرها ووالیات ج

                                                                       )رعایت قانون( اعزام میداشت .
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