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 ؟اه رهبران جهادى و شخصیت هاى ملىگجای
 

ئر مخالفین مسلح بسیار داغ آن با طالبان و سامیان بین المللى افغانستان و حا در سالیان اخیر بحث مذاكره و تفاهم دولت

كه درین میان بسیار دور از نچه آمناطق مختلف دنیا شنیده میشود.  وازه هاى مذاكرات در سطوح مختلف و درآشده و 

 واقعیت به نظر میرسد، پیش شرط هاى هر دو جانب مذاكره است كه امكان عملى شدن ندارد.

غاز شده بتواند. همه آز افغانستان خارج شود تا مذاكره مثالً طالبان میگویند كه اوالً قواى امریكا و ائتالف بین المللى ا

تالف بین المللى بدون ایجاد یك میكانیزم درست و با عجله از افغانستان خارج میدانند در صورتیكه قواى امریكا و ائ

 روبرو شده و مانند دولت داكتر نجیب هللا از درون خواهد پاشید. لالحشود، دولت فعلى بدون هیچ شكى با خطر اضم

انم هیالرى كلنتن و قاى سیامك هروى، خآآن مانند كرزى و سخنگویان داخلى و خارجى  قاىآدر جانب مقابل دولت 

 در پروسه   حغوش دولت برگشته میتوانند، یا به اصطالآئر مخالفین مسلح فقط وقتى به سا دگران میگویند كه طالبان و

نها قانون اساسي افغانستان را پذیرفته و حقوق زنان و دستاورد هاى ده سال گذشته را آفته میشود كه ادغام مجدد پذیر

 رند.امحترم بشم

ش گیرند ارمان بزرگ تامین صلح رفین پیش شرط هاى همدگر را پذیرفته و راه اصالح و تفاهم را در پیدر صورتیكه ط

 ورده خواهد شد اما قبول این پیش شرط ها واقعاً مشكل و حتى ناممكن به نظر میرسد.آبر

طالبان میخواهد تا  در نوشته حاضر به عملى شدن یك شرط دولت براى مذاكره با طالبان مكث میكنیم. دولت همیشه از

سفانه كه هیچ سخنگوى طالبان به دولت نگفته كه درست است ما همان قسمت أسي افغانستان را قبول نمایند. متقانون اسا

قى قانون را نیز اب ن را بحیث دولت قبول نموده و تطبیق كرده باشید! و ماآشما  ون اساسي را قبول میكنیم كههاى قان

 ن را قبول نمایید.آه شما خود وقتى قبول خواهیم كرد ك

د، ممكن ندر صورتیكه مخالفین مسلح دولت در پیش شرط هاى خود براى مذاكره با دولت چنین پیشنهاداتى را مطرح نمای

گوش ناشنواى ارباب امور را كه تا حال فریاد توده هاى ملیون مردم افغانستان و اشارات صریح دوستان بین المللى خود 

نها را از خواب آتاریخى و ملى خود ملتفت ساخته و یده انگاشته، اندكى به درك مسوولیت هاى بزرگ را نشنیده و ناد

 قانون اساسى افغانستان را به اندازه   ،گران موجوده بیدار نماید. دولت واقعاً قانون اساسى را تطبیق نمى كند. ارباب امور

آغاز در افغانستان فعلى از همان باال نى و دشمنى با قانون وت سیاه ارزش نمیدهد. فرهنگ قانون گریزى، قانون شكتدو 

وزرا، از والى ها، از قوماندانان امنیه، از   ، ازاز مشاور وزرا ،یس جمهورئاز معاونین ر ،یس جمهورئ میشود. از ر

اى مشرانو قوماندانان جهادى و مقاومتى، از مافیاى اقتصادى، از مالكین سرمایه گذراى هاى بزرگ و متوسط، از اعض

نكه به نوعى به قانون زر و زور و تفنگ آا و لوى څارنوالى و خالصه از هر جرگه و ولسى جرگه، از دستگاه قض

 ارتباط دارد و قانون خدا)ج( و قانون اساسي كشور را زیر پا میكنند!

بررسى تخلفات باز تازه شده و محكمه استیناف حكم محكمه خاص  ۶۸۰۱در روز هاى اخیركه گند انتخابات سال 

یس جمهورى نیز تالش دارد تا ئئید نموده، رولسى جرگه و ادخال اعضاى جدید تاعضو  ۱۱انتخاباتى را در مورد طرد 

قانونى را با مصلحت حل و  یكبار دگر قانون را زیر پا گذاشته و مسله   قانون شكنى هاى مشهود و مكرر قبلى به سلسله  

 هاى كه افغانستان را در پرتگاه نابودى و سقوط قرار داده و عواقب بسیار خطرناكه را بدنبال دارد.فصل نماید. مصلحت 

مثلیكه همه میدانند لوى څارنوالى دعاوى صدها وكیل متعرض ولسى جرگه را به اساس درخواست كمیسیون شكایات 

مه خاص را تشكیل كرد كه حكم منظورى انتخاباتى به ستره محكمه ارجاع نمود. ستره محكمه براى بررسى قضیه محك

عوض در عضو ولسى جرگه اخراج شود، ولسى جرگه  ۱۱ان را ریاست جمهورى صادر نموده، محكمه فیصله نمود تا 

 نعضو شوراى عالى قضا و لوى څارنوال كشور را سلب صالحیت نموده ولى عمالً هم هما ۵یس ستره محكمه با ئر

هم سلب صالحیت شده گان بدفتر میروند و در واقع در نتیجه یك تقابل غیر منطقى  وكیل به وظیفه حاضر میشود و ۱۱

 ى قانون حل و فصل شود.رمده كه باید از مجاآسه گانه كشور بحران بزرگى بمیان قواى 

ستین برزده و میخواهد كه این مشكل حقوقى و قانونى را از طریق مصلحت ماست مالى آجمهور دست و ئیس حاال باز ر

 د.كن

دولت افغانستان،  ساى قواى سه گانه  ئن روآرسد، تشكیل جلسات ارگ است كه در نچه كه درین میان جالب بنظر میآ

 وزارت عدلید، كمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسى رهبران جهادى و شخصیت هاى ملى شركت مى ورزند.

چرا خالف حكم قانون اساسى رهبران جهادى  حاال ما مسوولین قواى سه گانه را مى شناسیم ولى فهمیده نمى شود كه

هاى ملى كه ها استند كه درین جلسات حضور بهم میرساند و بر مصایب مردم افغانستان مى افزایند و این شخصیت 

ممكن ذوات فوق در خانواده ها، اقوام و تنظیم هاى خود مردمان نجیب افغانستان به بازى میگیرند. سرنوشت مردم 
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ب را از شیر آگرى میكنند و یبه اساسى كدام حكم قانون اساسى در دعواى بین قواى ثالثه كشور میانجمهمى باشند ولى 

 جدا میكنند؟

هبران یا شركت رآن اساسي كشور را تطبیق نمى كند. شروع این نوشته بر سر این موضوع چرخ میخورد كه دولت قانو

قبلى ادراه هاى و یا مقامات بازنشته و ناكام سال هاى  نها نیز از بزرگان تنظیم هاآجهادى و شخصیت هاى ملى كه 

قاى كرزى هستند، در كار حل و فصل یك مشكل حقوقى و قانونى، توهین به قانون اساسي افغانستان آتى و انتقالى موق

 نیست؟

 یوى دارد؟ئو فیصله هاى شان چقدر ضمانت اجرا ایشان بحیث كى و به نمایندگى از كیها به این جلسات دعوت میشوند؟

 خالصه اینكه دولت افغانستان اگر از مخالفین مسلح میخواهد تا قانون اساسى را بپذیرد اوالً باید خود تمكین نموده و

ن هرج و مرج، بى تنظمى و بحران بزرگ جارى در افغانستان و دستگاه دولت آقانون اساسى را بپذیرد، در غیر 

 اهد داد.فروكش نكرده و هستى همه را به یاد فنا خو

قانونى انتخابات و نتایج ناگوار دعوت رهبران جهادى و شخصیت هاى ملى)!( به جلسات حل و فصل مشكل حقوقى و 

تطبیق حكم محكمه خاص یگانه تخلف دولت افغانستان از تطبیق قانون اساسى نیست، ده ها مثال دگر نیز  له  أن و مسآ

تفنگ و بادیگارد و لشكر و  رازه دو توت سیاه ارزش نداده و با زووجود دارد كه بزرگان دولت قانون اساسى را به اند

 همینگونه حكمروایى كردن را بلد هستند و بس!هستند و این ها فقط سوار پلتن به گرده مردم 

 

 پایان
 


