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 وحدت دوباره جناح های خلق وپرچم 
 شمیس  هجری ۱۳۷۱ایل ثور  ۱۳۵۸جدی 

 ی میالد ۱۹۹۲اپریل  ایل  ۱۹۷۹دسامیر 
 

ثور ن جنهجری شمیس۱۳۵۷تحول  بخشید،طرفی  را شدت  جهت حفظ   گ، جنگ رسد 
ن الملیل را زیرپا نمودند،ازجمله جنگ تحمییل رابا تقویه مایل ونظایم  ن بی  منافع خویش قوانی 
ن دینن ومذهنی تحت نام جهاد   م اسالیم، فراهم نمودن زمینه تجموع متعصبی  ن فوندامیتالی 

پاکستان، کمپهای   درخاک  مایل  نظایمتربیت  ایجاد  دررسحدات  تروریستان    وکمک 
آتش آن میسوزد،   که تاحال جهان در ش سازمان تروریسنی القاعده  ر ایجاد وپرو  ،افغانستان

 را مرتکب گردیدند.  با 
 تنظیمهای جهادی وسایراعمال خالف موازین حقوقی

خصوص ه  ب   احتمال سقوط حکومت افغانستان،امریکا،  همکاری نزدیک ایران وپاکستان با 
ن که باعث کشتارهزاران هموطن ما بشمول نورمحمد تره یک    تندروی گروپ حفیظ هللا امی 

جنوبی  تهدید رسحدات  افغانستان گردید،  خلق  دموکراتیک  خلق حزب  جناح   اتحاد   رهیی
ن   عوامل سبب گردید تا اتحادشوروی وسایر شوروی،بخصوص جمهوری  های مسلمان نشی 

تقاضاهای  بخاطرحفظ    ، خویش  قرار منافع  بهانه  را   ) ن بنام کمکهای )تره یک،امی  داده، 
ناسیونالیسنی قوای نظایم    افغانستان پیاده نماید.چنانچه جارج آربن درصفحهدر را  خود  انیی

افغانستان گذرگاه کشور   (۱۰۵  ) بنام  مینویسد   اثرخود  عملیات  :  گشایان  برای   
ی

)آماده یک
ازسال خلقی  ازرژیم  درپشتیبابن  جریان    میالدی  (۱۹۷۹)  نظایم  طرف  این  به 

نوامیی ماراواخر داشت.د در ه  شوروی  نظایم  وهای  با نی  آماده  مداخله حال  برای  ش کامل 
 (. .. قرارداشتند. 

رس  خویش  شده  تنظیم  پالن  تطبیق  درتحقق  فوق  پالن  بانظرداشت  عمل  شوروی  عت 
ک کارمل مجبورگردی  . بخشید  ی ازسقوط کشور بیی م و د که به خاطرجلوگی  ن تسلط فوندامیتالی 

در  پرچم که  جناح  سایراعضای  ماندن  وزنده  پاکستان  بکمک  غربی  دول  توسط  اسالیم 
دند با شاخه جناح خلق طرفداران  ن به حالت رقتباربرسمییی  زندانهای امی 

 
نماید.   وحدت  جدی)  تره یک  نظایم  ۱۳۵۸درششم  اشغال  با  همزمان  شمیس  هجری   )

ک کارمل  افغانستان توسط ارتش رسخ شوروی   عنوان رئیس شورای رت بازگشت وب به قدبیی
زمینه  همچنان  کرد. به کار آغاز   انقالبی  نمودن  تره یک فراهم  طرفداران  خلق  جناح  وحدت 

ن بقتل رسانید   تره یک  حکومتعضو جناح پرچم را  (۲۵۰۰)  اضافه از   جناح پرچم را که  و  امی 
دند. زندانهای مرکزووالیات  حزب در  دیگر عضو وهزاران     برسمییی

 



در   ک کامل  ازختم دوره در کا( هجری شمیس    ۱۳۱۶)جدی    ۱۶بیی بعد  آمد،  دنیا  به  بل 
، شامل فاکولته  کابل شد.   انشکده حقوق و علوم سیایس پوهنتوند  مکتب درلیسه  امابن

فعالیت  موصوف ن  سیایسنخستی  آغاز های  ازفاکولته  را  خویش  و   رهیی کرد  تشکل   بزودی 
ن  به دلیل    هجری شمیس  (  ۱۳۳۴  سال )موسوم به "جوانان بیدار" شد. در   چپگرای محصلی 

   د. گردیاز زندان آزاد    آ  شد  بعد زندابن  الیت های چپگرایانهفع
ل نور هجری شمیس  (  ۱۳۴۳  درماه جدی سال ) ن واقع محمد تره یک  باهمفکران خود،درمین

افغانستان    کارته چهارم شهرکابل  نمودند حزب دموکراتیک خلق  تاسیس  این جلسه  در   . را 
مقام شخصیت برازنده    منحیثکارمل    . ه عنوان رهیی حزب برگزیدند برا  تره یک  نورمحمد  
 . حزب داشت دوم را در 

در  ک کارمل  شبیی منترسر یم  نام "خلق"  به  این حزب که  یه  مقاالت مفصیل جهت نرسر   د، 
دیدگاههای مارکسیسنی یم ارزشمند در   "پرچم"  جریدهسپس  پرداخت،  توضیح  که نقش 

گردید  ارتقای دانش هموطنانما داشت  . نرسر
ک   ابن مهارت داشتند  در عایل  برعالوه فهم ودانش    کارملبیی اضات و در ،سخین راهپیمابی    اعیی

وسایرزحمتکشان ،حقوق کارگران  نظام  ازمظالم  ابن ع  ها  و سخین کت  دولت شایه رسر لیه 
محل  بهمیکرد.  ین  انییی ب  شانهای  سخین نمایندگان کشور  در مجلس  چهل ود که  سالهای 

سالها تا حد زیادی    آنوکرایس معروف شده است، و دولت در خورشیدی، که به دهه دم
 نظریات دگراندیشانه را تحمل یم کرد. 

ن انتخابات پارلمابن پس از  ک کارمل درنخستی  ( هجری    ۱۳۴۳)  سالتصویب قانون اسایس  بیی
مردم   نماینده  منحیث  نمایندگان  در کابل  شمیس  ابن  . انتخاب گردید مجلس  شان   ها سخین

ا ازطریق رادیو پخش میگردید. درپارلمان   جمله نمایندگان چپگرا از   خییل موثرواقع میشد و اکیر
ک کارمل و   بیان واقیعتهای  ند. کرد  افکار ونظریات خویش را بیان یماناهیتا راتب زاد  داکیی بیی

باجام انعه  در سخین محافظه  باره  پارلمانیها  واعضای  اسالمگراها  تند  های  واکنش  با  ا 
 ( هجری شمیس  ۱۳۴۵)سال  در   شد. به تنش درپارلمان مید وگایه منجر مجلس مواجه شکار 

ک کارمل در  به دو جناح خلق و پرچم منشعب شد،افغانستان  حزب دموکراتیک خلق   بیی
حزب   هایناح ج  مبارزه خویش ادامه داد.   و   بفعالیتها ،قرارگرفت  پرچمراس جناح میانه روتر  

 شدت  افغانستان بانظرداشت دموکراتیک خلق 
 

مستقیم کشورهای  و جنگ رسد، مداخالت غی  چرخش  مختلف دراموروطنما ومنطقه، تغی 
سیاست محمد داود وفشارروزافزون رژیم باالی سازمانهای دموکراتیک، بخصوص جناح  

وپرچم ( حزب دموکراتیک خلق افغانستان را واداشت تا با وساطت یک تعداد های) خلق  
قی جهان وحدت نمایند.  ند.  دوباره متحد شد( هجری شمیس  ۱۳۵۶)سال در سازمانهای میی

ان عمده آن ب  بودکه حزب ورهیی
  شدت تحت فشارهای سیایس دولت جمهوری این زمابن

داو  داشتند محمد  قرار  خان  بعد  حبوم  د  شدند.  ثوراز وس  هفتم  و ازحادثه  رها  مدت بند 
ک     محدود بیی

ْ
وتحت    شده  ازقدرت برکنار کارمل درموقف معاون دولت توظیف شد وبعدا

درحالت خییل اختناق    مخف  بشکل  را  جناح پرچم مبارزهرفتند. چکسلواکیا  به کشور   نام سفی  
  . ند ادامه داد



  چنان صمییم بود که در دراین مرحله تاریخ  رفاقت ومناسبات بیر  اعضای جناح پرچم  
)رفیقکمیر  تاریخ  کشوردیده شده  به جزازناموس    مراحل  همه در درمقابل رفیق خود 
 امور 

 
ایط   در ه بخاطر زنده ماندنش  درخان.رفیق یا رفقای خود راگذشت میکرد   زنده گ  شر
استخبارات امیر    وفامیلش درمعرض خطر   هرلحظه جان خود مخف  میکرد،اختناق امیر   

مدرک محدود    و   اطفال خود را درآن مراحل که عواید . لقمه نان خود و بودند داده  قرار 
 ثابت شد که  با رفیق خود تقسیم میکرد ودها از ، ند داشتمایل 

ْ
خود گذری دیگر( اما بعدا

،منافع شخیص،  گرفت وبخاطر   مقام جلو چشمان یکتعداد رفقا قرار و قدرت  قویم،زبان 
با دشمنان عقیده و علیه رفیق ورفقای خود قرارگرفتند  منافع   متحد مردم خود  وحتا 
  شدند. 

ت وحدت  ازیک  جدید که  واقیع  حکومت  شکل  حزب که  دوجناح  را  اکتییک  وارگانیک 
داشت،  وجود  دوجناح  هر  وصفوف  ی  رهیی ن  دربی  اختالفات  شد.باآنکه  نداشت،تشکیل 

  امنیت   بتواند نظم و   تا   ویش قرارداد رعایت قانون را درکشورهدف ختحقق و   حکومت جدید 
ایجا درجامعه  هیچگونه نماید د را  بدون  را  ن  امی  رژیم  سیایس  زندانیان  نخست  درمرحله   .

روان اسالیم ها تن  تندتبعیض سیایس رها نمود،مثال عمده آن عبدالرب رسول سیاف و صد
ربی  افرایط عوپ  های گر و  به همکاری استخبارات پاکستانزندان از  رهاب   سیاف بعد دیگربود. 

 مرتکب قتل هزاران هموطنما که  درکشورما     هابیتمذهب و افکار   با تنظیم اتحاد اسالیم را
ی آنرا تروی    ج داد و ند  شد ن تنظیم بود که درجنگهای تنظییم واقع  بدوش گرفت.   رهیی همی 

شهرکابل،مردم    
ی

سنیک آویزان    را منطقه کوته  قصابی  میخ درچنگکهای  شان  ودرکله  نموده 
 کوبیدند. 

زمان   ورت  ضن نظربه  ترور،قتل،کشتار،دولت  ی  جلوگی  تخریب  چوروچپاول،جهت 
داداسوسایرجنایات،ارگان   دولنی    طالعاتا  به اداره خدماتو تخبارات رادرشکل ومحتواتغی 

ن اعمال غی    ازاهداف این ارگان ییک  . نمود   مسما )خاد(   انسابن  غی  قانوبن و کشف وحننر ساخیی
ن وطن ومردم درپ  هلوی ارگانهای اردو وپولیس بود. تشکیالت آن درمرکز ووالیات    را   مخالفی 

 کشورتوسعه داد. 
 

جمهوری اسایس  وقانون،اصول  نظم  ایجاد  فصلموکراتیک  د  جهت  درده  که   افغانستان 
از بود  (  ۶۸)متشکل  )  حمل۲۵بتاری    خ  ماده  شمیس  (۱۳۵۹سال  شورای   هجری  توسط 

ن طرح نمود: و  انید انقالبی به تصویب رس  رژیم را چنی 
 اساسات حقوقی

 از مردم مسلمان زحمتکش افغانستان. 
ی

   به نمایندیک
 روشنفکران، کوچیان،  کسبه کاران،  کارگران،دهقانان،منافع    به اساس اراده واقیع و 

ووطن  دموکراتیک  وهای  ونی  وقبایل    سایرزحمتکشان  ملیتها،اقوام         کشور پرست،تمام 
افتمند افغانستان.   ودینن مردم رسر

ی
، فرهنیک ام عمیق ورعایت جدی به عنعنات تاریخن  بااحیی

وی قاطعانه ازدین اسالم.        با پی 
ام به اعالمیه جهابن حقوق برسر      بااحیی
وی ازسیاست صلح جویانه ،دوسنی وهمکاری با تمام خلقهای منطقه وجهان.     به       باپی 

ارضن ونظام مردیم جمهوری دموکراتیک    تمامیتت میل،منظوردفاع ازاستقالل میل وحاکمی
 افغانستان.  



وطن   ملیتها،اقوام وقبایل ساکن در خلقها وتمام    برادری واتحاد ،    به منظورتحکیم وحدت  
 واحد مان افغانستان. 

وزمند انقالب میل دموکراتیک ثوروتحقق اهداف وآرمانهای آن مب  نن    به منظورانکشاف پی 
وکار،  برایجاد  صلح  نوین  وعدالت  جامعه  وبرابری    ،  آزادی  و  ،    برادری  دموکرایس 

...تصویب نمود.   ترقی
دولنی راتهداب گذاری نمود.براساس مقدمه اصول اسایس،  اصول وپایه های حقوقی نظام  

قدرت   )مقام(  اورگان   ین  عالییی مثابه  به  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری  انقالبی  شورای 
اصول اسایس که حیثت    دولنی ایل تصویب قانون اسایس توسط لویه جرگه معرقن گردید. 

قضائیه   حکومت،قوه  راداشت،شکل  موقت  اسایس  (قانون  انقالبی )شورای  مقننه   وقوه 
نموده ام ،راتثبیت  واحیی رعایت   ، مردم  درمقابل  دولت  مردم،مکلفیت  وآزادیهای  حقوق 

آزاد ه  وغی  مذهنی  نمود عقاید  ن  تضمی  اتباع کشوررا  جدید یها  نظام  چون  قیام   مولود   . 
ثور  هفت  شمیس  (۱۳۵۷سال)  مسلحانه  تا   در   بود هجری  زمان  جدی   فاصله   ششم 

 خالت خارجی درکشورما جریان داشت. داخیل ومدا  هایجنگهجری شمیس  (۱۳۵۸سال)
  و رژیم جدید هم به اساس وحدت دوجریان سیایس 

 

بوجود  قوای شوروی  ی  ،آمد پیاده شدن  امن وجلوگی  ایجاد فضای  تاجهت   از   مجبورشد 
توطئه ها   تا بتواند درمقابل  خارجی شکل نیمه نظایم داشته باشد جنگ وتجاوزات داخیل و 

و  بود ازداخل  نماید.همان  مقابله  نخارج  راایجاد  حزبی  یک  درکشورسیستم  دولت . مود که 
ی میگردید.حزب د  وجامعه توسط   والیات،شهرها و   رپ  هلوی دولت درمرکز یک حزب رهیی
مستقیم راداشت  وقصبات نقش ول کننده غی 

  هرعضوحزب منحیث مسئولیت حزبی  . کنیی
مقام، موضوع رابه مراجع    درنظرداشت موقف و درمقابل تخلفات وقانون شکنیها، بدون  

از  میداد،سپس  اطالع  حزبی  به کمیته   صورت   مربوطه،بخصوص  اجراات  طریق  آن 
ن اطالعات به اساس عقده های شخیص، قویم، گرویه وسیایس میبود   ،میگرفت بعضا چنی 

ق و برریس درصورت به اثبات رسیدن،اطالع دهنده تحت تعقیب عدیل اما درخالل تحقی
و رار ق ) چون همه کارمندان  جامعه    میگرفت  وبد  نیک  بودند دارای خصایل  افغان  اگنتها 

تحقق  نمیتواند  سیستم یک حزب سیایس درجامعه دموکرایس واقیع را  افغابن بودند ( عالوتا 
ایط آنزمان ایجاب مینمود:   بخشد. اما رسر

 اینکه رژیم جدید توسط  - 
َ
   حزب به قدرت رسید.  وحدت دوجناح اوال

ومداخالت  -   
ی

جنیک ایط  رسر  
َ
م  ثانیا درامورکشور،فعالیتهای  دول  اسالیم  ختلف  تندروان 

قصبات  ویرابن شهرها ،قرا و که قتل وکشتارهموطنانما،  وگروپ  های چپ افرایط علیه دولت
ی    ، مکاتب سایرتاسیسات دولنی و شخیصپلها ،تخریب رسک ک رهیی

ورت به مبارزه مشیی ضن
و   داشت. دولنی  حزبی و  مستقیم   باهمه معضالت جنگ تحمییل  مداخالت مستقیم وغی 
،،های همسایهکشور  ،   کشورهای  دول غربی ن وتعداد کشورهای دیگر عربی  . درراس امریکا   چی 

ن اراده تطبیق قانون ی دولت با داشیی جدی   درجهت حاکمیت قانون اقدامات عمیل و   رهیی
ارگان نمود.ابتداء  دولنی    اتخاذ  اطالعات  ریاست    (  خاد )خدمات    نجیب هللا داکیی راتحت 

 پولیس واردو طبق قانون تنظیم ووسعت داد.  ،را دربخشهای ملیک شوفعالیت های ایجاد 



در (  ۱۳۲۶  )سالدر   نجیب للاداکیی  احمدزی  تولد شد کابل  خورشیدی  قوم  از   
ً
اصال از ، 

بیبیه کابل فارغ التحصیل شد  ح  لیسه  از   ( هجری شمیس  ۱۳۴۰)درسال  ،ود پکتیا ب    والیت
 در   فارغ گردید. موصوفکابل    فاکولته طب پوهنتوناز  هجری شمیس  (  ۱۳۵۴  )سالدر و 

مارکسیسنی آثار  امطالعهب دموکراتیک خلق پیوست، ببه حز ( هجری شمیس ۱۳۴۴ )سال
الزم و در   ودانش  محیط  شوروشوق،درک  با  مبارزات  ابن  جریان  بزودی  ،پرشور های  سخین

فت   گردید شناخته شده ای مبدل   شخصیتبه   پوهنتوندرمیان اعضای حزب در   وبا پیرسر
 

ک کارمل  شاملرسی    ع درتشکیالت سازمابن   جناح پرچم حزب   رهیی   افراد بسیارنزدیک به بیی
  . د شزندابن توسط رژیم شایه دو بار  محصیل  در دوره نجیب هللا  درآمد. 
امور اداره    مْسول  ( هجری شمیس۱۳۵۷  سال)در زمان کودتای هفتم ثور نجیب هللا  داکیی 

ن پوهنتون   هجری شمیس  (۱۳۵۷ سال) رسطاندر  را  موصوف وقتم کابل بود.رژی  محصلی 
افغانستان   سفارت  و   ایراندر به  رفت  بعدآ  مقررنمود   سال  جدیماه  در    . ماسکو 

ازحادثه سوم باتاسیس ارگان خاد،بخصوص بعدبه کشور بازگشت.   هجری شمیس(۱۳۵۸)
ن   ( هجری شمیس۱۳۵۸)  حوت ی ازورود مخالفی  ی حزب جهت ایجاد نظم وجلوگی  رهیی

،رژیم در  امنینی قانوبن وتجاوز   ارگانهای  ازاعمال غی  تلخ  تجربه  اتباع بانظرداشت  به حقوق 
مختلف ازادارات    را   دارای دانش حقوقی کارمندان مجرب    کشورتوسط ادارات )اگسا وکام(،

و  را  پولیس  ،  بی قضاعدیل  حزب  توظیفدر واعضای  مختلف  های  رامتوجه   بخش  وآنان 
  گرفت اما گرچه بعضا تخلفات صورت    وطن نمود مکلفیتهای قانوبن شان درمقابل مردم و 

 یکتعداد اعضای حزب را به آن ارگانها معرقن . میگرفتدولت تاحد توان جلوآن تخلفات را
ه محکمه و تعداد حقوق دانان از   نمود. درجمله یک  وزارت داخله که شامل  وزارت عدلیه،سیی

پولیس  صاحب ن  تح  یت  مدیر قبیل  کارمندان    یکتعداد و   بودند   منصبان  امی  زمان  قیق 
ن  ن قبیل   . بودند   شانوظیفه  در نی  دردیوارهای  کردند،  کاریمتاحدودی به همان شیوه    مستنطقی 

ن را. خون دیده میشد های تحقیق لکه های  اطاق  برق میدادند تیلفونهایکه توسط آن متهمی 
سید.معاون جدید ،های تحقیق وجود داشت  دراطاق تحقیق که   لت وکوب بمالحظه می 

مسئولیت  
ُ
رابدوش گرفت،  بعدا خاد  همکاری کادرهای    کارشآغاز   با تحقیق  وبا به   جدید 

برد شکل ومیتود تحقیق ظالمانه قبیل رااز   تجربه، ن  به شیوه    بی  تحقق    قانوبن را وتحقیق 
ن    گرچه دراوایل تاسیس نسبت عدم دانش حقوقی بخشید.  وبلدیت بعیصن کارمندان به قوانی 

قانو وتخلفات  نواقص  داشتکشور،بعضا  وجود  شان  کارهای  درانجام  سا. بن  ل  اوایل 
ت   ( هجری شمیس۱۳۵۹) و حقدولت جهت  اورگانهای کشف  ازاجرات  ونظارت  قانون   ق 

،م  تحقیق ن مظنونی  حقوق  درمراحل ورعایت  ن  ومجرمی  ن  تهمی 
اختصاض را   بس( وفیصله های محاکم،ارگان څارنوایلمحو   خانهتوقیف،خانهمختلف)نظارت
   از:  طبق قانون صالحیت آن ارگان عبارت بود  .کهایجاد نمود 

 
برریس   نظارت قانوبن برارگانهای کشف وتحقیق جرایم علیه امنیت داخیل وخارجی کشور،

رابه  دوسی شان  های  دوسیه  الزام،  ودالیل کاقن  اسناد  موجودیت  ودرصورت  آنان  های  ه 
  
ً
نماید.عالوتا محول  مربوطه  خاد،څارنوایل  تحقیقمحکمه  کارمندان   اختصاض  جرایم 

تشکیالت خاد، تحت    از   .این ارگانها جدا مربوطه  ومحکمه اختصاض وتعقیب آن به محکمه  



ایفای   انقالبی  مینمودند. اثر شورای  قبیل   وظیفه  رژیم  ازادارات  ازتجارب  ن  باداشیی دولت 
ن )کام واکسا(  تصمیم اتخاذ نمود تاجلوخود کامه  بخصوص استخبارات زمان تره یک و امی 

 گیهای کارمندان دولت باالخص ارگان خاد گرفته شود. 
ی اورگ   ی دولت،رهیی ویرروحیه  تن  وڅارنوایل اختصاض در   ان خاد بمرورزمان به اثرتوجه رهیی

 ،مکلفیتها   حقوق اتتوضیحو  نمودن کورسها  دایر با حقوقی کارمندان خاد،
 

آنانوصال  های  و ایجدر   حیت  نظم  درکشور ر اد  قانون  شد. عایت   خاد   کارمندان  موثرواقع 
 تحت پیگرد   ،نظرداشت موقفدر بدون  جرم  ارتکاب  قانون و   تخلف از صورت  دانستند که در 
ند. قانوبن قرارمی زمینه انجام   در   اد نظم وقانون بود،تالشهای پرثمر دولت ایجچون هدف    گی 

برریس وتحقیق  قانون را رعایت نیم کردند بعد از )تعداد قابل مالحظه کارمندان خاد که  داد. 
به اشد  ،توقیف ،محبوس وحنی ازطرف محکمه مربوطه  نظارت  مجازات محکوم    تحت 

 ( شدند. 
رعایت   نقش آنان درپروسه تطبیق و دررابطه موجودیت مشاورین رویس درادارات دولنی و  

با پیاده شدن قوای شوروی درکشورما که دالیل آن طورمخترص   باید متذکرشد که : قانون  
ارائه گردید،  

ْ
خود،  فوقا منافع  بانظرداشت  خو متخصص  شوروی  ن  ارائه   را   د ی  جهت 

کادرها مشوره د  ،تربیت  مختلف  امنینی   ولت،دربخشهای  بخش  که       بخصوص 
ن آنکشوردرجنگ مستقیم با  با آنکه اکیر  توظیف نمود.  رژیم قرارداشتند خود و مخالفی 

ً
درک ا

افغا وکلتورجامعه  ازعنعنات  جانبه  وهمه  در عمیق  نداشتند،اما  بخشهای    بن 
ن نافذه کشوررا تاحدودی  مربوطه، خویش،ضف احکام مطالعه نموده ودرمشوره های    قوانی 
با میدرنظر   قانون را  وسایر   داشتند،اما  قانون جزا  در تذکراینکه  ن مربوطه  امن رسر   قوانی  ایط 

ایط  تطبیق  تصویب شده بود،مگر  نع ما،زمان وحاالت جرم  دگم قانون بدون درنظرداشت رسر
شخ میگردد.طورمثال  عدالت  درمنتحقق  میکرد نااطق  صیکه   

ی
زنده یک که   بود مجبور   امن 

ن دولت جزیه بدهد وکاجهت    خود وفامیل خویش به مخالفی 
ی

رت عضویت آن  ادامه زنده یک
 گروپ را داشته باشد. 

ن ارتباط   های    ریتمجبو   مشاوریناما  . جرم بود قانون جزا،  (   ۲۲۲و  ۲۲۱واد)  طبق مداشیی
درک میکردند  ن اشخاص دستگی  ،آنان راکمیی   مشوره آنان طبق قانون میشدند،  حینکه چنی 

آنان تکمیل وبعد از باید   ارنوایل څارگان  اما    یط مراحل قانوبن محول محکمه شود دوسیه 
ن جرایماختصاض   ه چنی  ن ن را،با درک انگی  رها   کشف وتحقیق  قانون  ۳۸طبق ماده  متهمی 

 دیگر   معضله  .اما   داشت  قق قانونحدود نقش مثبت درتحآنان تا  با آنهم مشوره    کردند. می
)خلق وپرچم( بود جناج    اتاختالف،ارگانهای امنینی   دولنی بشمولنقش مشاورین درادارات  

د بود.مشاوروزیر،روسا،که  رسایت کرده  ن نی  مشاورین  ن  االنربی  ،  جین خلقی طبق  وقوماندان 
ن نظر  ی دولت  گرچه در   . همان شکل عمل میکردند ومشاورین پرچیم    همان مسولی  سطح رهیی

 معضالت را
ْ
قانون درزمینه رفع نظرداشت اراده تطبیق  دولتمردان بااما  میآورد،بوجودبعضا

 واقعابی ب  طبق قانون عمل یم اقالنه و ع  معضالت
ْ
  که مشاورین   پیوست  وقوعکردند.بعضا

ی  ر سطح   از   تدولهیی تخلف  دستگی    نسبت  مجازات وطبقانون  ن کشورشان  قوانی  ق 
   آورشد.  یاد  شورای انقالبی و وزارت عدلیه مشاور  (رجب اوف)قضیه یتوان از که م  گردیدند 

 



، یکتعداد مبا ایجاد ارگا   ن نهای عدیل وقضاب  ن دستگی    و ارهای زمان تره یک  کشت  تهمی  وبعد امی 
   ت وحبسهای مختلف محکوم گردیدند. ازتحقیق وبرریس طبق قانون به اشد مجازا

جنگ    ایط  دررسر در دولت  قانونتالش  رعایت  مو جهت  را قت  ،قانون  تصفیوی   عملیات 
نمود.  در هجری شمیس  ( ۱۳۶۰و  ۱۳۵۹  )سالهایتصویب  دولت  علیه  ن  مخالفی   فعالیت 

ن المبه همکاری استخبارات پاکستان و وقصبات  اقر ا  شهرهاکیر  لیل شان که شامل متحدین بی 
، پلها زیر وحریق مکاتب ،ترور، تخریب  راکت  رسکها، ، بناهای اقتصادی کشور،ادارات دولنی
هپرانیها باالی م  وغی 

شده بود.حینکه ازیک  حالت مسکوبن منطقه برمناطق مسکوبن  بیشیی
ن دولت جهت فعالیتهای ضد صورت میگرفت،یا  حمالت یا   دولنی تجمع میکردند   مخالفی 

ن دولت و   محاضه نموده   را   قوای امنینی اطراف منطقه  حاالت خاص دیگر، ن  مخالفی  مظنونی 
اتباع کشور حقوق  رعایت  میکرد.جهت  رها )رادستگی  نشود(نگردد  مجریم  اذیت   وبیگناه 

تجمع   درمحالت،میگردیدند   ملیاتهای تصفیوی دستگی  اصیکه درعطبق قانون متذکره اشخ
نگهداری گردیده،  یا  موقت  های  روز   نظارتخانه  ده  تکمیل   یط  شان  ابتداب   تحقیقات 

تحقیق   ارگانهای  به  تحقیق  اکمال  ویاجهت  بررهاب   تصمیم  قرارخویش  وڅارنوال موظف 
معلومات کاقن ایل دوماه بعد ازاخذ اجازه   .درحاالت خاص جهت بدست آوردنراصادرمیکرد 

ازڅارنوایل   باشتوقیف  نظارت  تحت  میتوانست  تکمیل  د. مظنون  متهم  تحقیقات   تا 
 تصمیم اتخاذ گردد. 

ْ
 ودرزمینه قانونا

، امنینی  ووظایف    صالحیتها تشکیالت  وخاد  اردو،  شامل  کهارگانهای  توسط    ،بود پولیس 
تنظیم   یا قانون  )ملیک  ازڅارنوالیهای  متشکل  عدیل  بود.ارگانهای  څارنوال  شده    ،   لوی 

ه   سلح(  قوای ممحکمه    اختصاض و محکمه  محکمه،اختصاض وقوای مسلح( ومحاکم )سیی
ه  ،تشکیالت  بود.  وصالحیتهای  بود. وظایف  شده  تنظیم  قانون  توسط  شیوه       رکدام 

چون                                    بصورت مخترصعبارت بوداز:    وتحقیق  گرفتاری ارگانهای کشف
باشدت ومداخالت کشورهای ذیدخل جریان    درامورافغانستان بشکل خییل وسیع  جنگ 

ارگان خاد جهت   ها را  کشف وخننر سازی جنایات،داشت  ه های  اشکال و شیو   به اکنت 
ن گروه های مخالف( استخدام و خارج کشورمختلف درداخل و  اساس    به  اعزام میکرد )بی 

اگ متواترتحت    نتوری،پروژه  بصورت  مظنون  به  شخص  اقدام  ازاینکه  پیش  بوده  تعقیب 
 . ومدارک جریم گرفتارمیگردید   بااسناد ،نماید انجام عمل جریم  

ی
تجربه یک درابتدا نسبت بی 

ن گرفتارمیگردیدگرد ن اینکه به اصطالح پروژه تکمیل  بدو  نسبت   .اما ند د،مظنون ویا مظنونی 
 به ارگان  مظنو شخص    ،بعدازمدت کوتاه ازطرف څارنوایل  ،عدم دالیل کاقن الزام

َ
ن رها وبعضا

ه ب  یک شکل مجازات اداری بود.   که  گردید می  تحریر ،    مدارک ازگرفتاری بدون اسناد و   کشف
 دقیق مرورزمان کارارگانهای کشف 

 
ن را بااسناد و ،  گردید   الزام دستگی  د متهمی 

پروسه تحقیق مدارک ذیل   در   مینمودند الیل کاقن
بالفعل   میشدند،  با کدام آالت ووسایل جریم دستگی    درکدام حاالت  وعمده بود.متهممهم  

،نجام  دراثنای ا گرفتاری وشهود    محرصن   عمل جریم ویا به اساس سایرمدارک وشواهد معتیی
                  حتیم بود. 



تحقیق:   ابتداب  درارگان    مرحله  مادهتحقیقات    ۱۸  های کشف صورت میگرفت که طبق 
 . ارسال میگردید   ریاست تحقیق خاد   ا یط ده روزبه ارگان تحقیق ویتحقیق  قانون کشف و 

قانون کشف وتحقیق دوسیه متهم    ۳۲وماده  ۱۵ماده    (   ۴ایل    ۱  )فقرات  ارگان تحقیق طبق 
 مینمود سالتکمیل وبه څارنوایل ار را 

مواد  طبق  اجرات    ۴۳ایل  ۳۸     قانون  و  وتحقیق  بعد  قانون کشف  څارنوایل  ،ارگان  جزاب 
ب  رامبنن  قرارخویش  دوسیه،  ویا ازمواصلت  متهم  ورهاب   دوسیه  بر   رحفظ  مبنن    دوسیه 

                 .   د ارسال میکر   محکمه مربوطهبه  دوسیه رابا ترتیب اتهامنامه  مسئولیت متهم  
اسناد، برویت  متهم  محکمه  افات  وسایرمدارک    اعیی متهم جریم  ،شهود  باحضورداشت 

درجلسه قضاب  بااینکه چند روزقبل صورت دعوی څارنوال  و  استماع اظهارات متهم حاضن
ن جاریه کشورصادرمینمود. دراوایل فیصله   برای متهم داده میشد.حکم خویش را طبق قوانی 

 دومرحله گردید 
ْ
درصورت عدم قناعت   . های محکمه اختصاض یک مرحله ای بود،ویل بعدا

و  میگردید. ،موظف  رنوال  اڅیامتهم  راجع  دوم  محکمه  به  نهاب   فیصله  جهت    دوسیه 
درفیصله های اشد مجازات،جهت اتخاذ تصمیم نهاب  دوسیه به مقام ریاست دولت ارسال 

و  دوسیه  اسناد  بعدازمطالعه  دولت  ریاست  حقوقی  څارنوایل    میگردید.شعبه  تصامیم 
 د. کر ئیس دولت بود اتخاذ میت های ر ومحکمه، تصمیم نهاب  که طبق قانون ازصالحی

ق انونیت تشکیل شده     برعالوه کمسیون دیگری درمقام ریاست دولت جهت تحقق بهیی
،عدیل ،قضاب  وارگانهایکه مرکب از بود  که تماس نزدیک بامردم   نماینده گان ارگانهای امنینی

ا شئون  وزارت  اجتمایع داشتند،ازقبیل  سازمانهای  وبعیصن  وقبایل  سالیم،اقوام 
، عفوو بصورت عموم ماهانه جل بود. دیگر   تخفیف مجازات سه نموده وبه معضالت حقوقی

ن وسایرپروبلمهای مربوطه تصامیم الزم اتخاذ مینمود.    مجرمی 
ق برتطبیق  شیوه کارنظارت  بیشیی معلومات  خاد جهت  وتحقیق  درارگانهای کشف  انون 

 ومحابس مربوط که توسط ارگان څارنوایل اختصاض صورت میگرفت:  
بنام دولت به    ازنظارت عایل    بود وتحقیق، نظارت څارنوایل عبارت    طبق  قانون کشف  

جر  برریس  ن  حی  ن  قوانی  ویکسان  دقیق  تحقیق  منظورتطبیق  و  کشف  برارگانهای  ایم 
 میگردد. اجرا

 

وظیفه   ، نظارت برقانون،  انون اجرات جزاب  قانون کشف وتحقیق وموادق  (۴۱)مطابق ماده  
هفته چند مرتبه ازاجرات ترتیب شده،څارنوال بود.لذا څارنوال اختصاض طبق پالن قبال  

ن   وازنزدیک با   خاد مستقیما نظارت بعمل یم آورد   ارگانهای کشف وتحقیق ن ومتهمی  مظنونی 
بودن ازقانوبن  یکه  برعالوه  نموده  ن   مالقات  متهمی  میکرد،وضع    توقیف  نظارت 

،برخورد ن نظارتمعیشنی ن ومسئولی  .هرگاه  وسایرمشکالت آنها جویا میگردید   خانهمستنطقی 

به برریس آن میکرد   شکاینی موجود میبود  کوب  .طورمثال اگرکدام متهم مورد لت و اقدام 
بر رانظرداکیی   ارنوالڅ،قرارمیگرفت و مبنن  مینمود. لت  اخذ  متهم  موظف څ  کوب  ارنوال 

را  دراموریطور   راپورنظاربی  میکرد.هرگاه  ارائه  و تحریری  خال  وجود   ومیه  نواقص 
رفعمیداشت.  درزمینه  څارنوایل،  نظارت  بخش  قانون    با تخلف،  مسئول  طبق  ن  مسئولی 
داده، درصورت  )مثال قضیه لت وکوب( رامورد تحقیق قرار  متخلف وکارمند  میکرد  برخورد 

مسئو  ن  قرار   لیت، کارمند داشیی نظارت  و دها   . میگرفتمذکورتحت  لت  مورد  کوب    قضیه 



دها . شد محول  محکمه  دوسیه ب  بعدازاکمال تحقیق،،مستنطق توقیفو   گرفت  برریس قرار 
کارمندان خاد   محکوم شدند.لذا   شد مجازات اطبق قانون به حبسهای مختلف و   کارمند خاد 

  اما نمیتوان وظایف خویش راانجام میدادند.    درک مسئولیتهای قانوبن خود وترس ازقانون،  با 
ن  متهمی  که  کرد  ص  ادعا  کشور  ووالیات  و   د درمرکز  وکوب  لت  مورد  شکنجه  فیصد 

بود.  انجام عمل  قرارنگرفتند،حالت جنگ  ن  ویا حی  با سالح  ا 
اکیر ن  تروریسنی وسایر  متهمی 

میشداعمال   ازانجاند جریم دستگی  باآنهم  و ،  کای جریم خود    م عمل  روزانه که  افشای رسر
انکار هموطننان راصدها   و دها سانید  می  حالت  یم  بقتل  ن    کردند.درآن  بااحساس  مستطقی 

  ،اینکه اعضای فامیل
ٌ
اقدام به لت و کوب  دوستان ورفقایش توسط آنان بقتل رسیدند بعضا

ن    میکردند.  ن مانع چنی  مستقیم ریاست    گردید.   اعمال یمباآنهم مسوولی   بصورت غی 
ْ
عالوه تا

اع ها  تام  وجزو  ریاستها  درهمه  خاد  میکرد امورسیایس  ول  خادرا کنیی وهم   مال کارمندان 
جاد شده بود،که وظیفه عمده ریاست سوم ای  درداخل تشکیالت خاد ،اداره دیگری بنام

ول ونظارت اجرات، فعالیتها و اش را  اعمال کارمندان خاد تشکیل میداد.)استخبارات    کنیی
تا درداخل   جلو   استخبارت(  وازجانب    ازیکطرف  شود  خاد گرفته  درارگان  دشمن  نفوذ 

تحقیدیگر  وجهت  راکشف  خاد  قانون کارمندان  خالف  اختصاض اعمال  څارنوایل  به  ق 
 د. دار معرقن 

ی وتحقیق دشمنان مردم ووطنما در  سطح    چون ارگان خاد نقش عمده درکشف،دستگی 
وخارج کشورداشت، ن  داخل  تر مخالفی  به    وروجنایت،برعالوه  خاد  ارگان  بدنایم  درجهت 

ن الملیل تبلیغات نموده وذهنیت   دادند می  تغی    علیه آن ارگانمردم وجهانیان را  سطح میل وبی 
اعضا.  ویا  ان  بنابراعمال  بخصوص که رهیی آن گروپ  ها  جنایات  وسایر   تروریسنی ،  تخرینی ی 

 شدند وطبق قانون مجازات گردیدند. دستگی  
 

قانون مجازات گردیدند.   مجرمیر   تا از طبق  بخاطرانتقاف  آنزمان  ی،م  عال درهمه جا   گیر
را انداخته،خود  براه  را  بیگناهشوصدا  آنوقت  قودولت  به  وکشتار متهم  شکن    انون 

، قاتل صدها هموطن ما انباید عادالنه قضاوت نمود که ) تروریست.  محکوم مینمایند 
 هزاران هم که  تروریسنر  وسایر اعمال    انفجار ،دراثنای بمگذاری،راکت پران    که بالفعل
 ( تقدیر مینمود ؟ شان تحفه میداد و برای دولت نمودند، ومعیوب شهید،وطنانما را

ن را نمود. میمجازات    طبق قانون که قبل ازارتکاب فعل شان نافذ شده بود دولت مجرمی 
و  وطن  تهمتمردم  دشمنان  اساس  حقایق  به  مر ،  وتحریف  بعیصن  وحنی ذهنیت  ما  دم 

را  ن کشورهالند  هالند   دادهتغی    مسئولی  دولت  ن  واقعیت  مسئولی  را  بدون درک  پورهای  به 
و   جعیل  اشخاص  ن  همی  توسط  دیگرتهیه شده،  یا که  امنینی   اشخاص  درقسمت کارمندان 

ترقی   ودشمنان مردمتروریستان    که درخدمت مردم ودرجنگ مستقیم با   بخصوص ارگان خاد 
عادالنه نمودقضاو  قرارداشتند، وتمدن  )قضیه اف یک(. ت غی 

ه  هرگاه مبارز اما به اساس مراجعه به محاکم مربوطه و ارایه دالیل معضله مذکورحل گردید. 
و  تروریستان  علیه  قانون  شدند  وتطبیق  وجنایت  قتل  انواع  مرتکب  روزانه  تندروان که 

جهان    کشور   ۴۸،پس فرق حضورقوای نظایم هالند درپ  هلوی  جنایت تلقی شود ومیشوند،



با مبارزه دولت آنزمان افغانستان    ،فعالیت دارند   تحت نام مبارزه با تروریزم   درافغانستان
   ؟ شتم جی فرق داتروریز  علیه

میکردند،   فعالیت  آنوقت  دولت  علیه  وگروپ  هایکه  قضایا  حجم  است که  یادآوری  قابل 
در  ماوئیسنی  درایران،گروپ  های  تنظیم  درپاکستان،هشت  تنظیم  هفت  بود.برعالوه    بیشیی
شده  ایجاد  شان  برای  ن  درکشورچی  ییک  چی  اعمال  تربیه  وخارج کشورکه کمپهای  داخل 

 بعیصن    . بود.)تلک خرس اثردگروال یوسف کارمندبخش افغابن استخبارات پاکستان(
َ
عالوتا

طب اسالیم  درتنظیمهای  نگردند ماوئیستها  افشا  درآنزمان که  شان  ی  دستوررهیی ،تحت  ق 
مختلفعن داشت  اوین  و فعالیت  شدهه  در ق ونبودند    تنظیم  را  فعال  خییل  الیتهای  فع  ش 

 . تخرینی وتروریسنی داشتند 
ارنوایل صورت  لوی څ  وزارتخانه ها وسایرادارات ملیک توسط ارگانتطبیق قانون در نظارت بر 

سیایس  میگرفت که   سواستفاده        ایای جرایم اختالس و دها قضبرعالوه سایرجرایم غی 
 مورد پیگرد قانوبن قرارگرفت . کشف و موقف دولنی  از 

ازجدی و   (هجری شمیس۱۳۵۸)  بعد  تروریسنی  فعالیتهای  جهت  بیشیی تخرینی    گروپهای 
بوقوع یم پیوست،جهت روشن شدن ذهنیت      وحوادثوهرلحظه قتل وترور   ایجاد گردید 

 شما چند مثال ارائه میدارم: 
 

وقوع پیوست، یکتعداد که درشهرکابل بهجری شمیس    (۱۳۵۸  )    حادثه سوم حوت سال
کشته   ما  مراکزا،شدهوزخیم  هموطنان  وبه  حریق  دولنی  ادارات  تهاجم  بعیصن  منینی 

گروپ های مربوط به حرکت ،سالح ومهمات راچوروچپاول نمودند.دراین حادثه  نمودند 
طورمثال    اسالیم ، جمعیت اسالیم،حزب اسالیم و بعیصن سازمان های دیگرنقش داشتند. 

ن   ارگانهای امنینی گرفتار توسط  حادثه سوم حوت  حرکت اسالیم بعداز گروپ    شدند ، فاعلی 
تفنگچهآن   گروپ  هایبم،با  اعضای  توسط  شده  ساخت  نظایم    ،شزانوخیم  البسه 
گروپش  با کابل    ومسئول شهر   ان معروفازجمله تروریست  ند،شدگی  دست  ابی تبلیغ  اسناد سایر و 
حادثه سوم حوت غارت نموده که از   مختلف النوعت زانوخیم،سالحهای  بم دسصدها  و 

،  تشکیالبی   ناد تفنگچه های گازی،اس،  بودند  ابی برای   کستهای  وسایل نرسر ثبت شده  قبال 
نظایم ودها سند دیگر گوها،  بلند   تحریک احساسات مردم، آمد.موصوف بدست    البسه 
اف نمود  کشور در  تربیت درکمپهای چرییک ،شضمن افشای اعضای گروپ   . ایران اعیی

 
 

مناطق میعت اسالیم وسایرسازمانها که در   همچنان گروپ  های دیگر مربوط حزب اسالیم،ج
اقدام،شهرکابل،دمختلف   قتل  مرتکب  حوت  سوم  وحریق رحادثه  تخریب  چوروچپاول، 

ملکیت های شخیص ودولنی شده بودند،.طبق قانون تحقیقات شان تکمیل وبعد ازیط  
 مراحل قانوبن به حبسهای مختلف محکوم گردیدند. 

  دوره   درآن  قانون  تطبیق  صدفیصد   وادعای  ازرژیم  حمایت  فوق  ازتحریرمطالب  هدف
عمدی  عمدی  بشکل  ازقانون  تخلفات  چراکهنمیباشد، ن   وغی  والیات    و   درمرکز   درآن مرحله  نی 
ایط  درهمان  امادولتمردان  . وجوددارد   درزمینه  مثال  ،صدها گرفت  صورتکشور   رسر



  تطبیق   رچهگ  . داشتند   را   درجامعه  قانون  وحاکمیت  قانون  تطبیق  جنگ،ترورواختناق،اراده
ایط  قانون ایط  نظربه  جنگ  دررسر باید    درقضاوتها   لذا      میباشد.    مشکل  خییل   وامن  عادی  رسر
ایط اخیل همراه بامداخالت خارجی های چرییک ومنظم د  وواقعیتهای جامعه را که جنگ  رسر

برحقوق ،جان ومال هموطنانما تحت عناوین مختلف   تحت عناوین مختلف شامل تجاوز 
 ند. جنایتکاران مرصف تحقق اهداف خود وبیگانه گان بود .چونصورت میگرفت

 تحریر میدارم که:  
ْ
 درادامه جنایات گروه های تروریسنی ذیال

ی سازمان    وساهو با اسناد ومدارک الزایم آنان که در جریان    ساما   هایگرفتاری هئیت رهیی
اف نمودند.   ایات شان درمرکز ووالیاتتحقیق به فعالیتهای ضد دولنی وجن تحریک        اعیی

 روپ  های توسط گموسسات و  مکاتبدن مخاذن آب نمو ،مسموم اتاعتصاب
 

اثر   هموطنما صدها    کهمخالف دولت   مریض وحنی حیات    ،غذاها و   مسموم شدن آببه 
 را ازدست دادند. یش خو 
ن و ها،  شکستاندن شیشه،اعتصابات مکاتبدر    ن  لت وکوب معلمی  دولت ، مکاتب مسئولی 

ن     را   ناچارمحرکی 
ْ
ا ان    بشمول یکتعداد   داشتند،لت ارتباط  سازمانهای مخالف دو   با   که اکیر دخیی

نمود ارنوال څداشت    با حضور . گردیدند اعضای سازمان زنان مواظبت میتوسط  ه و دستگی 
ن   مظنونی  اناث  موظف،اظهارات  ن  مستنطقی  ودر توسط  هفته از   کمیی   ظرف  اخذ   یک 

جامعه  بانظرداشت ازطریق    افغابن   خصوصیت  یل محول محکمه ارنواڅتکمیل وبرسعت 
آنان  شان،    ،حیثیت وموقف آیندهمحکمه بانظرداشت احساسات جوانانگردید. اختصاض  

  فامیل آنان را به  بعدازختم جلسه قضاب     نمود. های تعلیقی کوتاه مدت محکوم  به حبس  را 
 های شان تسلیم نمود. 

 . دولت درمقابل مردم بخصوص متعلمیر   برخورد  مخترصاز  این بود  
تحمییل   جنگ  حوادثنسبت شدت  جدید    روزانه  میپیوستوقضایای    بدبختانه . بوقوع 

ن رژیم  راجوانان کشور   جذب  جوانابن با استفاده ازاحساسات  مخالفی 
ی

تحت    و   به ساده یک
 سیی   وآنان را   اهداف خصمانه خود استفاده نموده  عناوین مختلف ازآنان درجهت تحقق

 ند. قرارمیدادخود  اعمال خالف قانون 
حوزه اول : هجری شمیس  (۱۳۶۰)درسال    ـ بدست آمدن تشکیالت گلبدین درشهرکابل

امنیت   مسئول  که  بصورت  شهر خاد  راکه  گلبدین  اسالیم  حزب  تشکیالت  بود  کابل 
و  بود   شفری،خییل دقیق  ی  آن  زنجی  باشخص مُسول  بشکل شفری    تماسنمود. دستگی  ، 

  ازمطالعه دقیق وپیدا   اما بعد   کتاب تشکیالبی است. ابتدا فهمیده نمیشد که    تحریرشده بود 
های    بشمول ارگان  شکیالت خییل وسیع درهمه ارگانها که ت  تثبیت گردید شفر،    نمودن کلید 

مخصوص   شفر گروپ  بود.هرعضوآن    ملیک  افراد و ،مکاتب    ها وزارتخانه ها،پوهنتون  ،امنینی 
» « جواب  »آسمان صاف استداحممثال شفر بودسوال وجواب  متشکل از داشت.هرشفر 
آسمان   ن  بن  هزارنفر میباشد«سیی ازسه  بیشیی لست  شامل  اعضای  تعداد  ی    بود .چون  رهیی

اعضای گروپ    از   دولت همه  شفر گرفتاری  دارای  همه   داری  خود   بودند مذکورباآنکه 
و نمود.تنهارسگروپ  ها، چرئییک  وآنعده  بخشهای  حاشخاصیکه  تروریسنی  ساس  درپستهای 

اجرای   مینمودند دولنی  درحدود  گرفتارنمود.که  وظیفه  نفر تعدادشان    با   .   رسید دوصد 
اعضای   قابل یاد آوری میدانم که هیچ یک از  صورت گرفت. ختوضی  ضای شان کار دیگراع



شده دستگی  ترور   عمال   چون  این گروپ  ندادهرایسنی  عمل  اشد ،بودند   انجام  به    محکوم 
نگردیدند  تنظیم گلبد.  مجازات  مرتکب  گرچه  دولتین  علیه  مختلف  داخل   در   جنایات 

فهم وبا کشور  ن وان میتشده بود،  هتجرب  وآن طرف جبهه علیه تنظیمها بخصوص کادرهای چی 
ساما ازترور  ( رهیی د. و  قیوم )رهیی ه نامیی  آقای مجروح وغی 

        بود.   ویران  درکشورجریان داشت،  ولت درآن مرحله یکه جنگ،ترورو این گذشت د 
ی اعضای سازمان ماوئیسنی رهاب    که فعالیتهای  با تشکیالت،اسناد ومدارک جرمیدستگی 

امنیت  شان را به جرایم علیه دولت علیه  داخیل وخارجی کشورثابت میساخت،اعضایش 
نمودند.  اف  اعیی خارج کشور  حلقات  با  شان                              ووابسته گیهای 

دها  درآن  که  اسالیم  جمعیت  تنظیم  تروریستان  توسط  پامی  جوارسینمای    انفجارتعمی 
و  گردید. نفرکشته  آن    زخیم  ن  جریم    با فاعلی  در   گرفتارشدند. مدارک  آن  ن    مرتکبی 

محکمه علنن به جرم خو مح اف نمودند. یش رصن   اعیی
تروریسنی   این عمل هم توسط گروپ     انفجاردرمحل ورودی مسافرین میدان هواب  کابل که 

ن ند کشته وزخیم گردید  که دراین حادثه اضافه ازصد نفر ،تنظیم جمعیت اسالیم . عاملی 

اف نمودند.        قضیه گرفتاروبه جرم خود اعیی
چهارایه   واقع  انفجاردرهوتل  و ط   نقاط  کابل  درسایر  د  متعد  وانفجارات  بازخان   ره 

 گذاشت. سایروالیات کشورکه هزاران نفرکشته ،زخیم ومعیوب بجا  
،    حوادث ناهنجارراکت زنیهای گروپ گلبدین، مناطق   از   گروپ  ها   حقابن وسایر   مولوی ننی

خصوص   به  شهرکابل  به  وسایرنقاط،  پغمان،چهارآسیاب،شکردره  ،للندر،دره  صاقن کوه 
معارف، وزارت  پهلوی  رسویس  ایستگاه  ،  مکروریانها،  منطقه  هواب  باغ   میدان  پل 

،افشار عمویم، برجی  دشت  خانه  مناطق  ،خی  و ر ،کا،شهرکهنه  پروان   مناطق  سایر ته 
 باید : )شده بود    تحریر   (درکتابی تلک خرس)که    شهرکابل.طبق هدایت استخبارات پاکستان
قتل    (د. نابل مرصوف نگهداشته شو زمامداران ک  تا آتش جنگ همیش درکابل روشن باشد. 

طیاره    (۲۶) انفجار        جریان بود.    جنایات ازطرف مزدوران آن کشور روزانه در سایر و وکشتار 
م هواب  شیندن که سبب کشتاردها هموطن  درمیدان  انفجارات  ا گردید.   جیت  دیپوی    

ن جابن و مایلکابل که تلفات  شهر درمنطقه قرغه نزدیک  مهمات   برای احایل منطقه   سنگی 
   ببارآورد. 

  
تنظیم گلبدین   ازوحدت  متشکل  شفا که  اعضای گروپ  ی  دستگی  اعضای     ویکتعداد 

بمنصبان قوای مسلح  فرکسیون بنام زرغون مربوط جناح خلق بود که درآن یکتعداد صاح
ی افراد وزیردفاع  ،عضویت داشتند  علیه  مذکورمیگردید.نتیجه آن کودتا ناکام    مانع دستگی 

گردید. ود،ب رژیم دکتورنجیب هللا ن آن دستگی   که مسببی 
 
آنوقت آقای  جالل رئیس ریاست پنج خاد وچندین همکارش وزخیم شدن صدراعظم    ترور     

  . دیگردرشهرهراتوچندین نفر خالقیار 
وکشتار  جنگ،قتل  شکل  ن  در   بصورتبهمی  وقصبات  والیاتعموم    کشور ،شهرها،دهات 

   هموطنما ازهردوطرف کشته شدند.  این جنگها ملیونها ودر  جریان داشت



ستانها وتپه شه  ید.این  هست  ءقرا عالقه داری  ها و   دا درهمه والیات،ولسوالیها،شما شاهد قیی
،کشته شده چه حزبی و   افراد  حزبی  . ند مابود ان هموطنغی 

که عضویت گروپــهای مختلف ضددولنر را داشتند. وطبق هدایات   جنایتکارانآیا آن   
 استخبارات کشورهای مختلف به خصوص پاکستان وایران بنام جهاد عمل مینمودند 

 شدند ،ومرتکب شهادت،زخیم ومعیوب شدن هزاران هموطن ما وصدها جنایت دیگر 
عیت مج  ؟            ازات میگردیدند یا نه طبق قانون وشر

افغا درآنو دولت  متحد  نستان  ملل  سازمان  عضویت  ازصدوبیست بود  قت که  بیشیی وبا 
،اشخاص وسازمانهایکهیکشورجهان روابط دیپلومات ن حیثت حقوقی علیه    ک داشت.باداشیی

ن    طبق قانون و تا  مکلف بود منحیث وظیفه  دولت فعالیتهای خصمانه انجام میدادند.  تامی 
ن وجنایتکاران  امنیت عامه، وبه پنجه قانون بسپارد را    مجرمی  ن                  . دستگی  مسئولی 

که    ند دانست یم  و   داشتبیشیی وتالش    سیع  ونقان   یکسان  دولت درجهت تحکیم وتطبیق
 ما شاهد میباشد.  اکمیت وتحقق قانون درکشورح رجامعه واعاده حقوق افراد یگانه راه اعما

اعضای حزب وکارمندان  تنکه صدها   یمودولنی بود مجازات بلند پایه ترین کادرهای حزبی 
شدند   قانون  خالف  اعمال  مرتکب  قانوبن  خاد که  حبسهای  برخورد  صورت گرفت.)به 

،اعضای    والینی های  کمیته    بعیصن اعضایمجازات محکوم  شدند( .طورمثال  مختلف واشد
والیات حزبی  های  خاد   کمیته  ووالیات  کارمندان  های   ،درمرکز  مفرزه  قوماندانان 

مسلح  خاد قوای  ن  دولوسایرمسئولی  جرایم  ت  وکارمندان  مرتکب   مانند   متعدد که 
  خالف قانون شده بودند اعمال    اختالس،اذیت مردم وسایر   رشوت  ،نههای مسلحا،رسقتقتل

کارمندان خاد   اینکه ادعا مینمایند که کارمندان امنینی بالخصوص  قانونا مجازات گردیدند. 
منقن    تبلیغات  زجملها. شکنجه مردم اقدام مینمودند   بشکل خودرسانه به گرفتاری،اذیت و 

و  اشکال مختلف  علیه حزب  به  بود که  و   دولت  داخیل  ن  مخالفی  خارجی صورت    توسط 
الملیل درآنزمان جنگ    میگرفت.  ن  بی  ن  قانون داخیل وقوانی  ی دولت درجهت رعایت  رهیی

ایط سیایس    (۱۵  )ماده  تالش های فراوان نمود چنانچه ن رسر اصول اسایس تا حدودی مبی 
  : بود که  بخاطر   جمهوریآنزمان  افانستان  ،دموکراتیک  ازصلح جهابن درجهت خلع   دفاع 

پایگاهایالح عمویم وقطع مسابقات تسلیحابی س ن بردن  ی ازتوسعه ذروی، ازبی   ،جلو گی 
تشنجات  ا ،درقلمروبیگانه گانمتجاوز نظایم   تخفیف  پروسه  وتعمیق  الملیل  نکشاف  ن  بی 

ن الملیل مسایع بعمل میآورد.    واستقرار نظم عادالنه اقتصادی بی 
  درجمهوری دموکراتیک افغانستان تبلیغات جنگ ممنوع است. 

شوروی سابق، سیاست های    آمدن میخائیل گورباچف به عنوان رئیس جمهوریبا رویکار 
در کشوره  آن در م  وهم  جهان  ومقدمات  سطح  کرد  تغیی  افغانستان    ات تغی    ازجملهمورد 
یدر   . افغانستان رهیی

. یس و مؤلف   . بی نگار بی  خیی
لف  افغانستان گذرگاه کشور گشایان" به ابعاد مخت"جارج آربن

ی حزب وحکارآبی ومؤثریت نجیب هللا در  او رهیی ی  پذیرش رهیی ی سو از اکمیت به شمول 
دازد و او را از جناح خلق می    :کندیک انتخاب مناسب معرقن میه مسکو دیدگایی

ی حزب احراز   ی حزب دموکراتیک خلق به عنوان منیسر  : رهیر انتخاب نجیب هللا در رهیی
از   
ً
ظاهرا حزب  مرکزی  پل عمویم کمیته  هیطریق  تحقق  نوم  حزب  مرکزی  جدهم کمیته 



( هجری شمیس    ۱۳۶۵ثور  ۱۳)برابربا( میالدی  ۱۹۸۶)یم  ماه  چهارم  در   تذکرهنوم میپل یافت. 
ک کارمل  دایر  بیی استعفای  پذیرفت    گردید  مرکزی  عمویم کمیته  منیسر  مقام  باز  عوض  و 

 انتخاب گردید.  نجیب هللا موصوف 
بییک دررابطه  مهم  ازنکات  در داکیی   قدرت رسیدن  ه  ینجیب هللا  است  رهیی  از   وحاکمیت 

ن برمیآید که : ها  بررسی شینن  جانمناسب در   تآنکه  موقعی  با   گزینش سلطانعیل کشتمند چنی 
و  حزب  ازبنیانگذاران  ییک  عنوان  به  ک کارمل  از بیی پس  دوم  کچهره  یم داشت    کارمل  بیی

ک    دستگاه دولتنجیب هللا نخست درحزب وسپس در داکیی :»قبل ازآنکه  نویسد  ن بیی جانشی 
ن در دار  را یم لحاظ تشکیالبی باید مراحل چندی کارمل میگردید از  االنشاء پیمود که راه یافیی

 زیرا براساس معیارهای مسلط آن زمان،.گام نخست ویل خییل مهم بود  ،کمیته مرکزی
ً
اوال

ک کا ی    درکاقن محبوبیت وطرفدارداشت واز حزب بقرمل که در طرح تعویض بیی مقامات رهیی
ن مطرح یم بود، فقط عضو  وی سیایس ارشد ب  کارساده ای نبود وازسوی دیگرهرگاه جانشی  ی 

 من بودم که ییک ازبنیادگذاران حزب   اینانست این شانس را داشته باشد.در میتو 
ً
مقام تصادفا

از  شمردهوپس  در حزب  دوم  چهره  ن   کارمل  نی  حزب  ی  رهیی دردرون  و  شدم  چگونه هییم 
ی نداشتم و ویلمخالفنی با من وجود نداشت.   ادعای رهیی

ً
همچنان شاید تمام  من شخصا

ایط الزم برای  این امر فراهم نبود . « رسر
سالهای افراسیاب ختک ازچهره های چپگرای سیایس پشتونهای پاکستان که دربسیاری از  

هشتاد  و   دهه  د  به رسمییی از داکیی ا  بدرکابل  داشت  نزدیک  روابط  درک  نجیب هللا  رسعت 
ات شوروی و وی)نج ات سخن میگوید. هریسن همنوابی با این تغیی  یب هللا(درمورد تغیی 
نگارو  در نویخیی »ختک  نویسد:  یم  امریکابی  میالدی۱۹۹۳)سال  سنده  من گفت که  (    به 

اهمی هللا  در نجیب  درمسکو  وجودآمده  به  ات  تغیی  درک کرد ت  زود  را  زمان گورباچف 
را وزی کامل  وفرصت  پی  جمهوری،از به  ریاست  پست  تصاحب  با  برای  همنوابی  طریق 

 سیاست جدید روس ها، مناسب دید.«
ت  باسیاست جدید روس ها، نجیب هللا را به جانشینن  البته  ی نهاهمنوابی  کارمل در رهیی

قابلیت های   نجیب هللا نه تنها از زاویهداکیی انتخاب    برای شوروی. نیم رساند   حزب و دولت
ی  شوروی مورد   مراکزاصیل قدرت در اعتماد بازیگران مهم و مقتدر در   )خاد( و کسباودررهیی
ن ، بلکه از لحاظ توجه بود   اهمیت داشت. هویت قویم او نی 

امور افغانستان   ر نماینده خاص رسمنیسر ملل متحد د  سفی  شوروی به"دیه گوکوردووز" 
ی یک   ک کارمل درحزب ودولت نیاز است. گفته بود که به رهیی عنرصپشتون به جای بیی

ن تعوییصن تمایل داشت.  به چنی  ن  پاکستان نی 
ن به این نکته انگشت میگذاردامور  در   سلیک هریسن متخصص امریکابی  این     :شوروی نی 

. چرا   قرار داشتدیپلماتهای شوروی مورد توجه که نجیب هللا یک پشتون بود، واقعییت  

 اودرمیان نخبگان کابل جزب  از خود اغلب پشت  را   که کارمل
ی

ونها با اشاره به منشأ فرهنیک
 نمیدانستند .   

ی جدید حزب ودولت مد نظر انتخاشوروی تمایل جناح خلق را در   عالوتآ  داشت. ب رهیی
  هر کس دیگر درمیان جناح پرچم برای نجیب هللا بیشیی از داکیی روس ها فکر میکردند که  

ن در داکیی به هویت اتنییک او قابل پذیرش واعتماد است.    جناح خلق با توجه   نجیب هللا نی 



افغ  دوران ن  مؤلفی  بود.  جلب کرده  را  ها  خلقی  اعتماد  این  خاد  منگنه ریاست  در  انستان 
 ژئوپولوتیک به این نکته اشاره کرده یم نویسند: 

دیدند که نجیب تمایالت  ون بازان حزبی هم از شاخه پرچم وهم ازشاخه خلق می»فراکسی
ند او فراکسیوبن  )چون  بررس ارد  درکشمکش   

ً
در ر مستقیما ی  و کارمل  حز هیی تره یک  میان  ب 

نجیب درکریس رهیی خاد جلو تمایالت داکیی که    دستگاه دولت روشن بود در   دست نداشت. 
امنیت   ارگانهای  خلقی کارمندان  ضد  راموجود  رفتار   ا ب. میگرفتدولنی  ت توانس  این گونه 

از  شماری  با  خوبی  شخیص  ،  مناسبات  تنن نظرمحمد،  چون  برجسته   وطنجار خلقیهای 
 ( وگالبزوی داشته باشد. 

ح خلق پرداخته بود،  مناسبات نزدیک با جنا نجیب هللا خود به ایجاد  داکیی آنکه  افزون بر 
ن نزدییک و  ازچنی  ن داده بودند. یک عضو   مناسبات نزدیک به خلقیها اطمینانشوروی ها نی 

وی سیایس حزب ازاطمینان شوروی  جناح سخن میگوید   به اعضای اینها  جناح خلق دربی 
ن استدالل»شوروی ها در  ( چنی 

ی خلقی کارمل توسط    میکردند: اگر   آن زمان برای ما)رهیی
ان خلقی تعویض گردد درآن صورت پرچیم ها باهم متحد ییک از  پرابلم های  یم شوند و   رهیی

ن زماننمایند. در   زیاد ایجاد یم آینده در  نجیب هللا نفرما است و او داکیی آنها میگفتند که:    عی 
ن خواهد باالی خلقیها اتکاء خواهد کرد. سیاست کادری و اعتماد باال  ها تضمی 

شد   ی خلقی
 » . 

. یس و مؤلف   . بی نگار بی  خیی
لف  افغانستان گذرگاه کشور گشایان" به ابعاد مخت"جارج آربن

ی حزب وحکارآبی ومؤثریت نجیب هللا در  ی او از رهیی سوی اکمیت به شمول پذیرش رهیی
 انتخاب  : کند ه مسکو یک انتخاب مناسب معرقن میجناح خلق یم پردازد و او را از دیدگا

ی حزب دموکراتیک خلق به عنوان منیسر عمویم کمیته مرکزی حزب نجیب  داکیی  هللا در رهیی
 از طریق پل 

ً
تذکره که  نوم میپل            جدهم کمیته مرکزی حزب تحقق یافت. نوم هیظاهرا

گردید استعفای ( هجری شمیس دایر   ۱۳۶۵ثور  ۱۳)   برابربا ( میالدی  ۱۹۸۶)یم  ماه  چهارم  در 
از  ک کارمل  عمویمبیی منیسر  پذیرفت    مقام  مرکزی  موصوف  وب کمیته  هللا عوض  نجیب 
 انتخاب گردید. 

به حیث منیسر انتخاب نجیب هللا را  ( میالدی۱۹۸۶)یم  ماه  گورباچف بالفاصله بروز پنجم  
یک گفت ودرنامه ای به اونوشت: »سهم شما در عمویم تحکیم  حزب دموکراتیک خلق تیی

ش میان اتحاد شوروی  جانبه و ثمر بخ توسعه همکاری همه  شد و ر افغان،  - دوسنی شوروی
جمهوری دموکراتیک افغانستان به خوبی آشکار است. به شما رفیق نجیب سوسیالیسنی و 

تحقق اهداف  افغانستان مؤفقیت های جدید را درامر و تمام اعضای حزب دموکراتیک خلق  
 ایف انقالب ثور آرزو یم نمایم.«  و وظ

ده ای درنظام و خود دنجیب هللا در دوره ریاست جمهوری   سیاست ست به اصالحات گسیی
وارد   و های حزبی  داد  راتغیی   نام حزب  دموکراتکرد،حنی  رابه حزب وطن حزب  یک خلق 

 را در لوی  موصوف  داد. تغیی  
ی

جرگه قانون    لویه،کرد دایر   هجری شمیس۱۳۶۶سال  جرگه بزریک
جمله شهروندان کشور، از اسایس آزادی های   این قانون  در   د. نمو ایس جدیدی را تصویب  اس

ن شد.  و تشکیل احزاب سیایس تضمی  به "دین    آزادی رسانه ها  ام  و احیی   مقدس اسالم" 



شد  الزایم  دولت  برای  ازآن  وی  در داکیی . پی  در اکیر   نجیب هللا  مذهنی  های  کابل  گردهمای 
کت یم کرد.   رسر

درآغاز  ی جمیعجهت  نجیب هللا  در رهیی تا  میکرد  تالش  تشدید    از  نخست  ش  گام  وگسیی
فراکسیونهای مختلف جناح اصیل خلق و پرچم و فات درون حزبی بکاهد واعتماد دو اختال
بکشاند.    این بسوی خود  را  ها  و    موصوفجناح  میکرد  مراجعه  ک کارمل  بیی هوادارن  به 

  شد تا ازمخالفت آنها دربرابرخود بکاهد. باسیاست ترعیب و ترغیب در صدد آن یم
به عزل و نصب جدید در کابینه حکومت پرداخت. ژنرال نظرمحمد وزیردفاع از   نجیب هللا

دف وزیر  پرچم  از جناح  رفیع  ژنرال  به جای وی  و  برکنار شد  تجناح خلق  ن گردید.  اع  عیی 
ی جناح   عبدالوکیل  رهیی

ً
به حیث وزیر خارجه توظیف یافت. سید محمد گالبزوی که عمال

ازوزارت داخله سبکدوش  ( هجری شمیس  ۱۳۶۷عقرب  ۱۸)خلق را بدوش گرفته بود در  
افغانستان درمسکو گماشته شد و به جای او اسلم وطنجار در رأس وزارت  وبه حیث سفی 

 .... و...  .داخله قرار گرفت
 
از طو  دولت  یادآورشدیم که  فوقا  جدی  ریکه  شمیس    ۱۳۵۸ششم  ثورهجری    ۱۳۷۱تا 

 اساسنامه   ه و مقرر   ،  قانون  (۳۴۲  )سیع وتالش بیشیی نمود.   حاکمیت قانوندرجهت تحقق و 
 به نرسر رسید.   (۷۶۵ایل  ۴۲۳  )درجراید رسیم شماره هایرا تصویب و 

سال اسایس  قانون  شمیس  (۱۳۶۶  )ازجمله  تصویب،هجری   بخصوصبودکه کمسیون 
،حقوقدانان ورزیده وبا تجربه  مرکب از کمیته کارقانون اسایس، مان عبدالوهاب صاقن  محیی

ع پوهاند  یعقوب کمک،  سلیم  محمد  عبقری،دکتورمحمد  ،محمداکرم  سهرابی بدالواحد 
سمجاز، عبدالواحد  بریاست  می  توطاخیل  ی  ن وملی  را ادات  پرثمر  هاتف، کار  عبدالرحیم 

ایط بغرنج سیایس انجام دادند.   صویب قانون اسایس کشوردرآنجهت تدر  ن اقدام    رسر دراولی 
ن اسایس حدود پنجاه کشوررا به لسانهای د  جهت ازدیاد معلومات ری وپشتو ترجمه  قوانی 

دانشمندان حقوقدانان، ۱۱۵)حدود  ی کمسیون تسوید قانون اسایس کشوربه اعضا  نموده
کابل ارسال    کتابخانه های شهر را به    وکابی آن   توزی    ع نمود(وعلمای رشته های مختلف بودند  

 داشت تا هموطنانما ازآن مستفید گردند. 
ایط بحرابن سالهای    هجری شمیس    (۱۳۶۶     ۱۳۶۴  )  کمیته کارقانون اسایس بانظرداشت رسر

حال  کشوردر حزب ، دولت و   داخلسیایس داخیل وخارجی کشورنسبت اختالفات در جو    که
بود، تغی   نظریات  ونوسان  نظرداشت  رابا  اسایس  قانون  مسوده  تا  توانست 

نماید. ا وسایراقشار سازمانها،روشنفکران،علم ذکوربه بخصوص که مسوده م جامعه آماده 
وهم سمینارعلیم به کمیته کارارسال دارند  ویش را تا نظریات خنظرخوایه عامه گذاشته شد،

،جهت اخذ نظراه    ه،دانشمندان وسایر حقوقی به ابتکاراتحادیه حقوق دانان      هموطنانل خیی
دایر  حقوق،  گردید. افغانستان  جانبه، که  وهمه  دقیق  نظریات  ارائه  با  اک کننده گان  اشیی

،س ن و ین دینن عنعنات  عقاید  رعایت   ، افغابن وسایرادیان  ،  کلتورجامعه  اسالیم  مذاهب 
 افزودند . برغناب  مسوده قانون درکشور 

ومقاومت   حقوقی  باتحلیل  توام  زمان که  رادرآن  اسایس  دقیق کمیته کارقانون  تالشهای 
بخاطرا مبارزه  میتوان  بود  گرانه  مداخله  ونظریات  افکار  اتباع  درمقابل  حقوق  حقاق 



 یک ونیم سال ادامه یافت.ویط این مدت  افغانستان نامید 
ً
طرح      (۲۵)   واین مبارزه تقریبا

جلسات کمسیون   وابرازنظربه  بحث  وجهت  توسط کمیته کارتهیه  اسایس  قانون  مسوده 
جهت آماده نمودن طرح جامع به لویه جرگه ارایه گردد.باید یادآورشد که یک تعداد  تسوید  

د.اما  مشاورین با آنکه تخصیص نبودند، فکرمیکردند که سخنان ومشوره شان باید قبول گرد
 داشت. رار منافع مردم ووطن دراولیت قاسایس برای کمیته کارقانون 

 

کار وسیع وهمه جانبه توسط  ( هجری شمیس  ۱۳۶۶ل )ون باالی طرح قانون اسایس ساچ
صورت   اقشارجامعه  تمام  بود،نماینده گان   کشور،ییک   گرفته 

ی
جنیک ایط  رسر بانظرداشت 

اقشارجامعه کشور  همه  منافع  بود که  افغانستان  اسایس  ن  شده   درنظر   ازقوانی  گرفته 
به سوی صلح،  را  و   انکشاف،  وافغانستان  عدالت  ن  وتامی   

فت،ترقی قانون    پیرسر حاکمیت 
 چنانچه :  سوق میداد 

ن امنیت  در توجه    برعالوهقانون    (  ۲۵  )درمقدمه وماده شدن وضع ،اعمارمجدد، بهیی  تامی 
ومسلیک،مردم  صخ دانش علیم  بردن سطح  و بهبود  ،بلند  مردم  تشویق  جامعه،  اقتصاد 
ترانسپورت وعرضه ،زراعت  ساختمان،،تجارت،تورخصوض به منظورانکشاف صنایعسک

درماده پنجم قانون،تعدد    سایرخدمات جهت انکشاف  اقتصاد میل درنظرگرفته شده بود. 
براینکه مرامنامه،اساسنامه وفعالیت های آن وط  ها مغایراحکام قانون احزاب سیایس مرسر

ن ماده ارگانهای عدیل باید بیطرقن خویش    ومنابع مایل آن  اسایس نباشد  علنن باشد. طبق همی 
همچنان درماده هفتم قانون تشکل سازمانهای اجتمایع طبق قانون مجاز    را حفظ بدارند. 

اقتصادی   اجتمایع  نظام  بیانگراساسات  که  اسایس  قانون  دوم  فصل  شد.  شمرده 
جان همه  رشد  وقبایل  بود،سیاست  ملیتها،اقوام  وهمکاری  تفاهم،دوسنی  به 

،  ربرابریکشوررابمنظو 
ی

اقتصادی،اجتمایع،فرهنیک مناطق رشدوانکشاف  سیایس  رسیعیی
بود.   داده  وعده  مانده  ازموادعقب  شکل  ن  فرهنگ قانو (    ۳۲ایل    ۱۳  )بهمی  رشد  ن 

و  ورسوم  راتشکیل  ،زبان،عنعنه  جامعه  اسایس  رکن  که  خانواده  نفش  جامعه،  کلتور 
ن کار میدهد،مواظبت ازنسل جوان و فراهم نمودن زمینه   تعلیم وتربیه ،تامی 

وتفری    ح های بهیی
ی همه سکتورهای جامعه،سیاست اقتصادی راکه هدف   و..،اعمارمجدد کشوربا سهمگی 

 ،بسیج و بکاربردن تمام  آن  
ی

 مردم منابع کشوربخاطررفع عقب مانده یک
ی

ارتقای سطح زنده یک
 . طبق پالن انکشاف اقتصادی درنظرگرفت ه بود،تکامل ساختارهای جامع  و 

( اشقانون  (  ۱۸  ماده  رابه  ملکیتها  ،همچنان  دولنی ،کال  خصوض، مختلط، کوپراتیقن
 شخیص سازمانهای سیایس واجتمایع درنظرگرفت. 

ماده   دولنی مشخص۲۰)طبق  ملکیتهای  قانون  بخش خصو و   (  ض برای رسمایه گذاری 
درنظرگرفته   وب  هیی ش کوپراتیفها وانکشاف   (  ۲۳   ۲۱)وطبق مواد  امکانات بیشیی قانون کسیی

پیش بینن گردید.   زراعت امکانات بهیی
 ۳۳)فصل سوم قانون تابعیت ،حقوق ، آزادیها ومکلفیتهای اسایس اتباع کشور را درمواد  

تسجیلطبق پرنسیپهای حقوقی با رع  قانون  (   ۶۴ایل   برعالوه   نمود.   ایت اعالمیه حقوق برسر
ماده ن گردید،طبق  تضمی  اتباع  وآزادیهای  مساوی  حقوق  رفع   (  ۵۶  )یکه  جهت  قانون 

ش تعلیمات عمویم تخنییک   بیسوادی درکشور،تعلیمات ابتدابی اجباری دانسته شد وگسیی
تربیه کادرهای میل وطیفه دولت   حرفوی ومسلیک ورشد  سیستم تحصیالت عایل جهت 



درماده منوال  ن  جانبه  (  ۵۷)  دانسته شد.بهمی  همه  توسعه  رایگان،  خدمات صخ  قانون 
 ومتوازن سیستم خدمات طنی رسارسی درجمله وظایف دولت تسجیل بود. 

آزادی    (۴۹  )درماده  حق  دارای  افغانستان  جمهوری  اتباع   : بود که  آمده  اسایس  قانون 
، شفایه وتحریری طبق قا نون فکروبیان میباشند. اتباع میتوانند ازاین حق بصورت علنن

 استفاده کنند. سانسورمطبوعات قبل ازنرسر جواز ندارد . 
اما این آزادیها  مسجل گردیده بود،وتظاهرات    حق اجتماعاتاسایس    قانون(    ۵۰  )مادهدر  

 محدود میگردید. 
ً
ن نظام بعضا ایل    ۶۵)مواد  نظربه وضع امنینی ونحوه فعالیتهای مخالفی 

ین مظهراراده مردم افغانستان میباشد،شکل تشکیل قانون اسایس لویه جرگه که    (  ۷۰ عالییی
 توضیح نمود.  ا ، وظایف وصالحیتهای آنر 

ازمواد پنجم  اسایس    (۷۶ایل    ۷۱)فصل  را قانون  ،  دولت  ریاسنی رئیس   سیستم  که 
میگردید.  انتخاب  جرگه  لویه  توسط  و  قرارداشت  قوه  هرسه    جمهوردرراس 

 جمهوررا پیشنن  نمود. صالحیتها وسایر حاالت ریئس  وظایف،
قانون  بشکل مفصل (    ۹۹ایل    ۷۷  )د درمواددومجلس بو ای میل یا پارلمان را که مرکب از شور 

اعتماد،  رای   ، مجلس  هردو  ،صالحیتهای  سناتوران  وانتصاب  انتخابات  شامل  که 
شکل ونصاب    استجواب، سلب اعتماد ، ایجاد کمسیونهای در پارلمان ونحوه فعالیت آنان،

توضیح  جلسات   را  موضوعات  وسایر  ن  قوانی  را،تصویب  هردومجلس  ک  مشیی واجالس 
 وتسجیل نمود. 

یاحکومت    اجرائیه  باوظایقوه  و را  ازموادف  وقوه    (۱۰۶ایل    ۱۰۰  )صالحیتهایش  قانون 
وظایف   محکمه،  ه  سیی واعضای  القضات،معاونان  قاضن  ن  تعی  شامل  که  را  قضائیه 

ون درفعالیتهای محاکم ، در حاالتیکه قانون  وصالحیتها،ازجمله نظارت یکسان تطبیق قان
نماید  وفصل  حل  نحوی  به  اسالم  یعت  احکام رسر طبق  قضایا   ، باشد  نداشته    ضاحت 

ن نمایند،عدالت بتا ین وجه ممکن تامی 
باب ودالیل آن  بودن فیصله ها با اس  لل  مد ه بهیی

رعایت قانون  جهت    ردیده بود.مطلب عمده یکه اراده دولت را در وسایرمطالب تسجیل گ
 تثبیت مینماید. 

 
 
مستقل    بشکل  څارنوایل  خایجادارگان  دراجراات  میباشد،  که  قانون  تابع  ضف  ویش 

 .  اسایس قانون  (۱۱۹ایل ۱۱۷ )موادبود. 
ن ازطرف حکم مینماید که : نظارت عایل بر   قانون  (۱۲۰  )ماده تطبیق ورعایت یکسان قوانی 

مختل   ، دولنی موسسات  ادارات،  وزارتها،  سیایس تمام  احزاب   ، ،خصوض، کوپراتیفها  ط 
تحت  څارنواالن  و  څارنوال  لوی  برعهده  واتباع  امور  ن  اجتمایع،مسئولی  وسازمانهای 

 اثراومیباشد. 
ماده جمهور ۱۱۹  )طبق  رئیس  نزد  څارنوال ضف  لوی  ارائه گزارش (  به  ومکلف  مسئول 

ن باربود که دراین درکشورما برای  ن څارنوایل ونظارت ازتطبیق قانون  بود.استقالل ارگا اولی 
درق گردید.اما  کشورتسجیل  اسایس  قبیل قانون  اسایس  ن  قانون بر   نظارت  وانی  تطبیق 

 ه بود. شدنیادآور 



 درباره ارگان څارنوایلهجری شمیس  (  ۱۳۴۳  )قانون اسایس سال(  ۱۰۳  )  چنانچه درماده 
ن آمده بود که اجرائیه دولت است قوه    تحقیق جرایم ازطرف مدیع العموم که جز :    چنی 

د.   مطابق به احکام قانون صورت میگی 
سال اسایس  شمیس  (۱۳۵۵  )درقانون  بمالحظه    هجری  قانون  نظارت کننده  ارگان  ن نی 
سد. ضف درماده قانون اسایس   مذکور   قانون  (۵  )نمی  این  تطبیق  بودکه:  تسجیل شده 

ن ، دفاع از استقال  وسایر    ۶۴  )  ودرفقره اول مادهل و...ازوظایف اسایس دولت میباشد  قوانی 
)قانون    ( ،(  ۱۳۵۵اسایس  داشته  بیان  جمهوررا  رئیس  های  که   بود   آمده  که صالحیت 

ریس    هجری شمیس  (۱۳۵۵)  ( قانون اسایس  ۷۴  ))مراقبت اجرای قانون اسایس(. درماده
ن یاد آور ضمن ادای حلف از رعایت قانون اسایس وسای جمهور   میشدند.  رقوانی 
ده بود درفصل قضا تسجیل شهجری شمیس  (    ۱۳۵۵سال )  اسایس  قانون(  ۱۲۱  )درماده

، ن ن ومعا که : برریس مطابقت قوانی  ن الملیل با قانون اسایس. فرامی   یدات بی 
  : تذکرداده شده بود کههجری شمیس  (  ۱۳۵۵)قانون اسایس    (۱۳۴  )  ارگان څارنوایل درماده

و  پولیس وتحقیق جرایم   توسط   از اقامه  کشف جرایم  طرف دعوا علیه متهم درمحکمه 
ودراجرات خود  اجرائیه  څارنوال جزقوه  میگرد.  قانون صورت  احکام  به  مطابق  څارنوال 

 مستقل میباشد. 
څارنواالن    که لوی څارنوال و   هجری شمیس (۱۳۶۶  سال)  تصویب این ماده قانون اسایس

 مکلف به نظارت قانون کرد،و تحت اثر را
ْ
  آورد. حدودی نتایج پرثمر به بار  تا ظیفتا

ایط بد  طورمثال با ق بخصوص اتحاد  امنینی درکشور،نظرداشت رسر کمکهای وسیع بالک رسر
زمینه  برعالوه تطبیق قانون  نسبت نظارت ارگان څارنوایل درهمه بخشها،  شوروی آنزمان، 

کارمند دولت   ها آن دوره   وسایرسازمانسئواستفاده برای استفاده جویان محدود بود،وکمیی
ن و را میتوان جستجو نمود که م امعه تبدیل  رسمایه داران درج انند دوره های بعدی به متمولی 

ب  باشند ،چنانچه  ها    مراتب صداقت و شده  ازطریق رسانه  آن دوره  راستکاری دولتمردان 
اس لذا  داده شده،  مثال  بعدی  دوره های  وزراء  درمجالس  څارنوایلتوحنی  ونظارت   قالل 

  نتایج  مثبت درایجاد حاکمیت قانون دارد. 
ن مرتبه شورای قانون اسایس ایجاد گردید.   جهت رعایت وتطبیق قانون اسایس برای اولی 

اسایس جمهوری (    ۱۲۲  )درماده قانون  : شورای  تسجیل گردید که  ن  چنی  اسایس  قانون 
م به  ،سایر افغانستان  ن قوانی  ازمطابقت  ومعاهدنظورمراقبت  تقنینن  الملیل  اسناد  ن  بی  ات 

صالحیتها   تعداد اعضا،  قانون اسایس  (۱۲۷ایل    ۱۲۳)  درمواد   میگردد.   باقانون اسایس ایجاد 
 ومسئولیت ها این ارگان جدید توضیح گردید. 

قانون اسایس اداره ،سیاست خارجی واحکام متفرقه که شامل حالت    (۱۴۹ایل    ۱۲۸  )درمواد
    . موضوعات توضیح گردید  اضطرار، تعدیل قانون اسایس  وسایر 

 که برریس اتهامات وارده بررئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،قانون اسایس    (۱۴۶  )ماده
ن شورای میل، اعضای اعضای   صدراعظم،معاونان   صدراعظم، هیئات های اداری مجلسی 

ه محکمه ،  شورای وزیران ،قاضن القضات، ، معاونان  لوی څارنوال  معاونان واعضای سیی
طرزمحاکمه آنان را طبق قانون خاص پیشبینن   اسایس و   نلویه څارنوال ورئیس شورای قانو 

 نموده . 



قانون۱۴۷  )ماده :   اسایس  (  مینماید که  خود درجمحکم  اشخاصیکه  افغانستان  هوری 
جمهور   همرس ویا رئیس  معاونان  حیث  باشند،به  نگردیده  متولد  افغان  ازوالدین    ،   شان 

ارنوال ،افرسعایل رتبه وکارمند اونان صدراعظم ،وزیر،قاضن القضات، لوی سصدراعظم، مع
ماده طبق  محدودیت  ن  توانند.همی  نیم  شده  ن  تعی  اسایس  قانون  (    ۷۳  )  دیپلوماتیک 

ن ت  . سجیل گردیده درانتخاب ریئس جمهورنی 
اقدامات موثر را   دولت  ن شدن وضع اقتصاد کارمندان دولت  درعمل نی  انجام   درجهت بهیی

ن   برایداد که میتوان طورنمونه :  بود یاد   موادارتزاقی   رایگان  توزی    عکشور   درتاری    خ  مرتبه  اولی 
 نمود. 

 پارکهای   بخصوص  مرکزووالیاتدر کشور   منفعه باهمکاری تجارمیل لاحداث پروژه های عام ا 
ن   وکاراحداث.  صنعنی    که  متحد،  ملل  موسسه  کمک  بهدرکشور   عمرزی  آهن  ذوب  پروژه  اولی 

 فابریکات وپروژه ها.  سایر  واحداث بود  شده تکمیل  تاحدودی  آن کاررسوی
 یاآورشدم،دولت درجهت تحقق قانون تالش مینمود  

ْ
رگان خاد  ادر  بالخصوص  طوریکه فوقا

وقضاب  گسایرار و  ،عدیل  امنینی درپ  هلوی  . انهای  مستقیماما  ب  ،جنگ  جبهه   
ُ
وبعضا  چرییک 

که ذریعه  ،داشت، جریان  بود   رگانهای امنینی نام کردن ا  شان بد   جنگ تبلیغابی که هدف،
ات رادیوب  به    کشورهایگروپ  ها،تنظیمهاو  مختلف تمویل وسازماندیه یم گردید، حنی نرسر

پخش  لت ارسا ازدو ع تنظیمها وسایردشمنان دولت وقت  لسان افغابن درجهت مناف ن ئیل نی 
 میگردید. 

ی نبود،  ی مستقیم   تحت بنام جهاد،  درآنطرف جبهه ازقانون وقانونیت خیی هدایت ورهیی
دول   در مداخله  استخبارات  قبال طرح شده،ما  امورکشور کننده  پالن  چنان    طبق  مرتکب 

آن نظی  تاری    خ  که  گردیدند   
نجنایابی فوق  را  حوادث  است.برعالوه  الذکر،مثالهای  دیده 

غی  ،اززجر،شکنجه آنکشتارواعمال  بعیصن  اموال     :  میادآورمیگردا  هاخالقی  چوروچپاول    
بیشیی  رسانیدن  وبقتل  ترانسپوربی  وسایل  نمودن  ،حریق  که دوهزار از   تجاربی دریوران 

رامواداول مردم  از یه  میدادند.که  درحدودانتقال  کت   نفر   (۲۶۰)جمله  رسر مربوط  آن 
سمای شان درلوحه ایکه بداخل ریاست افسوتر واقع پارکهای صنعنی  چنانچه ا، افسوتربود 

اعضای فامیل  دولت وحزب ویا    کشتاروترورکارمندانایک شده استحک ،لچرجن موقعیت دارد پ
 شهرها قصه ها وداستان های جانسوزدارد. و  ولسوایل داریدرهرقریه،عالقه ان،آن
جنایات   مظالم و  یداستانها  کشور،والیات   مرکز در قومندانان وتروریستان  صدها   جنایات  

میباشد.  شان  مربوطه  وشهرهای  قریه  افراد  های  سینه  درج  کتابها    شان  بمرورزمان 
نظرشان نبوده بلکه همه   . جنایات شان تنها متوجه شخص مورد ه وخواهد شد شدتحریر 

یف  کارم  باالی خانه یکال  زدم تیغ میکشیدند. طورمثا  افراد فامیل مذکور را  ند خاد مزاررسر
ن دولت باالی   سالش راکشتند.   ،مادر،خواهر،برادر،خانم واطفال خورد ند حمله نمود مخالفی 

نموده، ازوالیت کشورحمله  درییک  دیگرخاد  رابا . پدرراکشتند   مادرو   خانه کارمند   خواهرش 
یاجنایتکاران   آیاآنها مجاهدین راه حق بودند )  نمودند.   خود برده وچندین نفرباالیش تجاوز 

ن دولوصدها همچو  (؟  والیت کشورصورت گرفته است.  در  تجنایات توسط مخالفی 
 وتخلف ازحقوق

 
 نبود؟  بشر  آیا این همه جنایات جنگ

 



در  مختلف  بنامهای  صدهاهموطنما که  رسیدندپنجشی     قتل  رادر به  شان  ها واجساد   دره 
ها تن   صد   اجساد یوی درپنجشی  چنانچه بعد ازعملیات تصف وسایرنقاط انداختند. کاریزها

حزب، رارسبازان،اعضای  خاد  وکارمندان  عادی  آهو مردم  آوردند. ازچاه  یااجساد  و   بدست 
ژوره  هموطنانما  ازدره  پکتیاو که  آمدآن  محالت  والیت  جنایبدست  ه       . تاوغی 

،کشتار درپغمان  پوهنتون  حربی   
ن خاد    (۷۲)کشتارمحصلی  وکارمندان  حزب  اعضای  تن 

ازسقو  پس  شان  وفامیلهای  دولت  خوگیابن کشتارکارمندان  شکل دردره  ن  قندوز،بهمی  ط 
حقوقی درکندهار،هرات،بامیان موازین  خالف  اعمال  وسایروالیات.همه  پکتیکا  ،خوست 

اتباع ک راکه  دولت  ن  مخالفی   
وبقتل شورماراوانسابن مجازات  انسابن  غی  های  شیوه  به 

سانید شیمی  طورمثال  ر ند.که  ازقوماندانها  وطرزکشتاربعیصن  درمناطق   آورمیشوم   یاد اوه    
ن بود کندهاروهلم شده را ،ند ییک ازشیوه های کشتارچنی  دردشت برهنه    که شخص دستگی 

ن اورا   ین    یا   و   عسلشان  چارمیخه بسته نموده درتخته پشت  نموده،درزمی  بعیصن مواد رسر
شان   وخود  فتند.چونمالیده  زنبور   در   می  مناطق  اتآن  بود،مختلف    وحرسر ات زیاد  حرسر

      گوشت شخص مذکور راتا استخوان میخوردند. 
ن راه کندز در     شده را آله تناسیل مردبه اصطالح مجاهدین،  الن قوماندانبغبی  ذریعه    دستگی 

فتازهوش  مخصوص بسته نموده آنقدرزجرمیداد تا    سیم شده  شخص  .هرگاه  می  دستگی 
مریم  بعدا اورا  ،زنده میماند  سانیدند. ذریعه فی   به قتل می 

لوگربود.   درمناطق  ازقوماندانهای گروپ گلبدین  شیوه کشتارییک  بسمل  رقص  شخص      
شده را  ازتنش راشخص دستگی  شده  گردن  وباشمشی    ند مقابل خود ایستاد میکرد  دستگی 

عکس  میدوید ویا  بود بدنش  در نفس    ازبدنش جداشده تا لحظه یکهمیکرد.شخصیکه رس جدا
بود.  بخش  لذت  لحظه  این  قوماندان  میداد.برای  دیگرنشان  هالل کردن          العمل    

ن ،به آتش کشیدن، دست،پا  سالح،درچاه هاانداخیی ن ذریعه فی  و    ،رسراازعقب بریدن،کشیی
و  قتل  وسایرانواع  ونوجوانان  زنان،اطفال  تجاوزبه  بریدن  گوش  کشتاراتباع    یا 

حزبکشورما) امنینی  ، کار اعضای  وسایرکارمندان  دولت  ن مند  مخالفی  توسط    ) حزبی غی 
 دولت . 

متذکر  ، باید  مینمودم  وظیفه  اجراب   حقوق  حراست  درارگانهای  دوره   درآن  شوم که 
ی دولت  رهیی

ْ
میباشد.واقعا حوادث فوق چشمدیدهای خودم ومطالعه اسناد معتیی

درآن    اکیر
جنگ ایط که  قانون   رسر حاکمیت  داشت،درجهت  جریان  درکشورما  وسیع  ومداخالت 

درجامعه سیع وتالش داشت. به ادامه مثالهای فوق ،درحوادث حمالت شدید وتهاجیم  
 شهر 

ً
 ، ها ووالیات مختلف کشورمانند کندز،خوستبه کمک پاکستان وحامیان شان بعضا

، زابل و ... سقوط موقت میکرد.  ،پنجشی 
 یکتعداد   ننگرهار،لغمان، کین

 
دست دولت  ن  ن    میگردید، گی  مخالفی  ،مُسولی 

ی
جنیک حاالت  درهمان  څارنوایل دولت    ادارات 

شده  گ زده ویا درحالت جنگ به خاطر وقضا را به شهرها ووالیات جن ن رسنوشت دستگی  تعی 
 . گان )رعایت قانون( اعزام میداشت

 
وهای شوروی از افغانستان در سال  بعد از  ول نجیب هللا در ط  ( میالدی۱۹۸۹) خروج نی 



  رئیس جمهور نجیب هللا  ( میالدی۱۹۹۰)در ماه دسمیی سال  قدرت باقی ماند. در سه سال  
ان مجاهدین پالن خود درباره حل کت در حکومت  افغانستان  بحران به رهیی انتقایل  و رسر

 پیشنهاد نمود.  کشور 
  

اتحاد شوروی   وضع حکومت رئیس جمهور نجیب هللا در کابل با افزایش بحران سیایس در  
،روبه کابل قطع کرد   ارسال مواد سوخت ومواد غذابی را به( میالدی  ۱۹۹۱)، که در سال  
ان مجاهد  ( میالدی۱۹۹۱)سال  در    برعالوهوخامت نهاد.  منجمله برهان الدین  ین، برجن رهیی

رویداد  افغان این  هموطنان  ه روسیه دعوت شده بودند. اکیر جهت انجام مذاکرات بابن  رب
نمودند.   تلقی  هللا  نجیب  جمهور  رئیس  به  مسکو  خیانت  مثابه  به   را 

به     ن نقش مهم داشتندافغانستا   –مناسبات شوروی  که در  شماری ازسیاستمداران رویس ن نی 
امر  معتقد  این  نمود،  ازمسکو سقوط  قطع صادرات  درنتیجه  نجیب هللا    ند. بودکه رژیم 

ی گروپ اوپر  ن وارینیکوف رسپرست مقام رهیی ال والنتی 
اتیقن وزارت دفاع اتحاد شوروی جین
های  در که  افغانستان  در  بود  ۱۹۸۹/   ۱۹۸۴)سال  درکابل  میالدی  ی  گفت که  (  رهیی برای 

 . گردد می به ترک مقام خود مجبور  نجیب هللا  نید  صادرات را قطع ک  شوروی مشوره داد که
اتحاد با    افرسان در یک توطئه از   در جیب هللا  ناکیی رژیم د  میالدی   (۱۹۹۲)ماه اپریل سال  در 

ال دوستم و   عات قویم  قط  فرمانده ومانع   شورای نظار احمد شاه مسعود، سقوط کرد آمر جین
 ملل متحد  نمدفیی در    رئیسنجیب هللاداکیی . خروجش ازکشورشدند 

ی
پناه  درشهرکابل  اینده یک

 . میالدی۱۹۹۶)سال  در و برد  پاکستانه   به  (  استخبارات  برادر     مکاری  با   ش یکجا 
به و  بقتل رسید طالبان گروه توسط   ،اداره امنیت ریاست جمهوری اسبقر ام احمدزیشاپور 
   دوش گرفتند . بر   نجیب هللا را رسمآاکیی ند. طالبان مسوولیت مرگ دویختآدار 

   


