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  ٢٠١٥/ ٢٣/١١  پيکارپامير

  

   مي�دی٢٠١٤ تا ١٠٠١وقايع افغانستان از 

 

  ) بخش يازدھم(

  
 حامد کرزی کابينۀ حکومت مؤقت را  تشکيل ميدھد

ِ◌مؤقت، به روزدوازدھم ماه  ِ◌حکومت ازانتصابش بحيث رييس جمھور با خره، حامد کرزی، پس
آتی  ِمربوط به آيندۀ حکومت داری را تدارک ببيند، اشخاص ِامور ِوی، قبل ازآنکه ساير.  وارد کابل شد٢٠٠١دسامبر

                             :بحيث اعضای کابينۀ ادارۀ مؤقت تعيين نمود ِالبته باساس تعيينات قبلی درچارچوب کنفرانس بُن را

                                      

 رت امور زنانسيما ثمر معاون رييس جمھور  و مسوول وزا  

 محمد قسيم فھيم معاون رييس جمھور و مسوول امور دفاعی کشور

 حاجی محمد محقق معاون رييس جمھور و مسوول وزارت پ�ن

 شاکرکارگرمعاون رييس جمھور و مسوول وزارت آب و برق

  ھدايت امين ارس� معاون رييس جمھور و مسوول وزارت ماليه

  امور خارجهدکتر عبد6 عبد6 مسوول وزارت

  محمد يونس قانونی  مسوول وزارت امور داخله

  سيد مصطفی کاظمی  مسوول وزارت تجارت

  محمد الم رزم  مسوول وزارت معادن و صنايع

 عارف نوروزی  مسوول وزارت صنايع خفيفه

 سيد مخدوم رھين مسوول وزارت اط�عات و فرھنگ

 عبدالرحيم  مسوول وزارت مخابرات 

 سوول وزارت کار و خدمات اجتماعیميرويس صادق م

 محمد حنيف بلخی مسوول وزارت حج و اوقاف

  عبد6 وردک مسوول وزارت  شھدا و معيوبين

 عبدالرسول امين  مسوول وزارت معارف

  شريف فائز مسوول وزارت تحصي�ت عالی

  سھي� صديقی  مسوول وزارت صحت عامه

 عبدالخالق فضل مسوول وزارت فوايد عامه

 الملک انور مسوول وزارت انکشافعبد

 حاجی عبدالقدير مسوول وزارت انکشاف شھری

 محمد امين فرھنگ مسوول وزارت باز سازی

 سلطان امين سلطان مسوول وزارت برگشت مھاجرين

 سيد حسين انوری مسوول وزارت زراعت

 حاجی منگل مسين  مسوول وزارت آبياری
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  عبدالرحيم کريمی مسوول وزارت عدليه

  عبدالرحمن  مسوول وزارت ترانسپورت و توريزمدکتر

 (28)  و امان 6 زدران مسوول وزارت سرحدات

ِ◌حامد کرزی بحيث رييس ادارۀ مؤقت،  ِ◌کار وزير امور خارجۀ ايا ت متحدۀ امريکا، درآغاز" کولين پاول "
دالر امريکايی برای حکومت وارد کابل گرديد وضمن ديدار با او و اعضای کابينه اش، اعطای وجه پنجصد مليون 
                                       .نوبنياد وی را اعDم نموده اظھارداشت که مساعدتھای پولی بيشتری صورت خواھد گرفت

            

يکی ازتDشھای مقدماتی حامد کرزی اين بود که بتاريخ ھجدھم و نزدھم ماه دسامبر، به روم مرکز ايتاليا  
وی  ِمنظور. ده و با محمد ظاھر، پادشاه مخلوع که درآن زمان ھشتاد و ھفت سال داشت، مDقات بعمل آوردسفرنمو

ِ◌قبايل، ضمن  برخی از رھبران ِازاين مDقات اين بود تا باساس فيصلۀ مقام ھای امريکايی، سازمان ملل و خواست
محمد ظاھر، ھمينکه اطمينان ھايی . بل دعوت نمايدِ◌ زمه به پادشاه سابق، اورا بکا ِ◌تعھدات ادای احترام و سپردن

ازجانب حامد کرزی به نماينده گی ازمقام ھای خارجی، بخصوص امريکا و انگلستان حاصل نمود، يک جلد قرآن را 
  .که درقاموس خانوادۀ سلطنتی ظاھرشاه مفھوم خاصی را افاده ميکرد) برای آقای کرزی ھديه کرد

الدين  مربوط به تحويلدھی رسمی قدرت از سوی برھان مراسم  ميDدی،٢٠٠١ل بيست و دوم ماه دسامبر سا
قوماندانان " ِ◌تنظيم ھای اسDمی،  در اين مراسم، سران. ربانی برای حامد کرزی رييس ادارۀ مؤقت درکابل دايرگرديد

 "غانستان،فرماندۀ نيروھای بين المللی دراف" تامی فرانک  "اعضای کوردپلوماتيک مقيم کابل،" جھادی

نمايندۀ سازمان ملل، نماينده گان کشور ھای مختلف، محمد ظاھرشاه سابق پادشاه افغانستان، جناح " الخضرابراھيمی
اشتراک نموده  ھای ذيدخل درکنفرانس ُبن، کمال خرازی وزيرامورخارجۀ ايران، وزيرامورخارجۀ پاکستان وسايرين

 " :گفت مذکورصورت گرفت، ِتحويلدھی قدرت درمراسم پس ازِ◌مختصرکه  برھان الدين ربانی طی صحبت. بودند

    ".ِ◌سياسی کشور فعال خواھد بود ھرچند قدرت دولتی را به حامد کرزی تحويل داده، اما در آينده، ھمچنان در حيات

 

  : گفت" ربانی " ِ◌جھادی ضمن سخنرانی دراين مراسم، خطاب به  شيخ آصف محسنی يکی از رھبران 

  

 

  ين ربانی حين عرض تبريک برای حامد کرزی پس از تحويلدھی قدرت دولتیبرھان الد
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ِشکرانه ادا کن؛ زيرا از زير ِمنزل ميروی، دو رکعت نماز امروز وقتی به " ِ◌سنگين  ِ◌چنين مسووليت بار ُ
  "!رھايی يافتی

روسيه، چين، پاکستان، متعاقب ِاين مراسم، رھبران ِبرخی ازکشورھای آسيايی واروپايی مانند آلمان، ايتاليا، 
    .ھندوستان، ترکيه  و غيره ، حکومت حامد کرزی را برايش تبريک گفتند

را گذاشت   ميDدی٢٠٠١چون فيصله ھای کنفرانس بُن سنگ بنای مکانيسم دولت آيندۀ افغانستان پس از سال 
ِ◌اين فيصله نامه  را  ِ◌کامل  تا متنمنفی بعدی ناشی ازھمان فيصله ھا ميباشد، بنابرآن، جای دارد که تحو ت مثبت و

   :آن، در اينجا درج نماييم ِاھميت تاريخی ِبخاطر

ُ◌توافقنامۀ بن که بعد از  ِ◌کامل متن " باثبات و نماينده  ِ◌ ِ◌يک حکومت ِ◌تأسيس  سال جنگ  به مقصد٢٣ِ
                  :م امضا گرديد٢٠٠١ دسمبر٥ُ◌بن، جرمنی بتاريخ   در افغانستان توسط نماينده گان افغان در

ِ◌نھاد ھای دايمی  مجدد ِ◌ ِ◌تأسيس ِ◌مؤقتی درافغانستان تا زمان موافقتنامه در باره ی تشکي�ت   
ِ◌سرمنشی  ِ◌ملل متحد در باره ی افغانستان، در حضورنماينده ی خاص ِ◌مذاکرات درافغانستان، شرکت کننده گان

ِ◌پايدار  يدی در افغانستان و ايجاد آشتی ملی، صلح  و ثباتجنگ و تراژ ملل متحد برای افغانستان، با تصميم به ختم
ارضی افغانستان، با شناسايی  ملی و تماميت استق�ل، حاکميت مجدد ِ◌بشر در کشور، تحکيم و احترام به حقوق

ِ◌اس�م، دموکراسی، حضور احزاب و  اساسات انتخاب آينده ی سياسی شان مطابق حقوق مردم افغانستان در جھت
  . ی مختلف و عدالت اجتماعیگروه ھا

ملی کشور دفاع  ارضی و وحدِت افغانی که طی چندين سال از استق�ل، تماميِت ِ◌تشکر از مجاھدين با ابراز
 نموده و نقش مھمی در مبارزه ی ضددھشت افگنی، ظلم و تعدی ايفا نموده و فدا کاری ھای شان، آنھا را قھرمانان

      . ن عزيز شان  افغانستان گردانيده استِ◌جھاد، صلح، ثبات  و باز سازی وط

اضطراری  ِ◌ ِ◌مؤقت ِ◌تشکي�ت افغانستان ضرورت به استقرار ِ◌بی ثباِت با درنظر داشت اينکه وضعيت
ِ◌قدرت به يک   قدردانی از جناب پروفيسور برھان الدين ربانی به خاطر آماده گی شان برای سپردن ِدارد و با ابراز

اين ضرورت که نماينده گی وسيع اقشار  ِ◌  اين موافقتنامه تأسيس خواھد شد، با درکمؤقت که برحسب ِ◌ حکومت
ِ◌ملل متحد برای افغانستان نماينده ی  ِ◌افغانستان در اين تشکي�ت به شمول آن گروه ھايی که در مذاکرات مختلف

ِ◌فرا گير،   يک حکومتِ◌اول برای تأسيس ِ◌مؤقت قدم کافی نداشته اند، تضمين شود، با ياد آوری ايکه تشکي�ت
ً◌تبعيض جنسی، چند قومی و کام� نماينده بوده و به ھيچ وجه نمی تواند بعد ازوقت فاقد ِ◌اقتدار  ِ◌تعيين شده بر سر ِ

   .باقی بماند

ممکن است زمانی تشکي�ت و باز سازی قوای امنيتی جديد افغانی ضرورت پيدا  {که} حقيقت { اين {با درک 
ی دوم اين موافقتنامه  آمده است، بايد به اجرا در  ِ◌امنيتی ديگر که جزئيات آن در ضميمه اتکند، بنابر اين، مقرر

با توجه به اينکه ملل متحد که يک ارگان شناخته شده ی بيطرف بين المللی است، بايد نقش مھم و خاصی را که . آيد
جاد ارگان ھای دايمی در افغانستان ، ايفا تفصيل آن در ضميمه ی يازدھم اين توافقنامه آمده، در دوره ی قبل از اي

  : کند، به صورت ذيل توافق نموده اند

  مؤقت حاکميت

 : احکام عمومی) اول

  .  تأسيس خواھد شد٢٠٠١ دسمبر٢٢رسمی به تاريخ  قدرت ِ◌مؤقت با کسب يک حاکميت-1

 ِکمسيون خاص ِ. يداست که توسط رييس اداره خواھد گرد متشکل از يک اداره ی مؤقت ِ◌مؤقت حاکميت -2

که ممکن    مستقل برای داير نمودن لويه جرگه ی اضطراری و ستره محکمه ی افغانستان  و ھمچنان محاکم ديگری 
ِ◌حکومت برای اداره ی مؤقت و  ِ◌کار و طرزالعمل ترکيب، وظايف  .توسط اداره ی مؤقت تأسيس گردد است

ِ◌خاص کمسيون   . ه استمستقل در اين توافقنامه تحرير گرديد ِ
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ً◌مؤقت فورا مسووليت ِ◌رسمی قدرت، حکومت با انتقال -3 به اين . ِ◌افغانستان را به دوش ميگيرد ِ◌امور ِ
ترتيب در طول دوره ی مؤقت از افغانستان و روابط خارجی آن نماينده گی نموده و کرسی افغانستان را در ملل متحد، 

  .ين المللی و کنفرانسھا اشغال مينمايدِ◌آن و ھمچنان در ساير ارگانھای ب نماينده گيھای خاص

لويه جرگه ی اضطراری . ِ◌مؤقت داير خواھد گرديد لويه جرگه اضطراری درظرف شش ماه از حاکميت -4
ِ◌انتقالی را تصويب نموده  که  لويه جرگه ی اضطراری، حاکميت. ِ◌سابق محمد ظاھر، افتتاح خواھد شد توسط شاه

ِ◌لويه جرگه، زمينه را برای  ِ◌داير شدن از تاريخ اين اداره درمدت دوسال.  بودادارۀ انتقالی فراگير خواھد شامل
ً◌کام� نماينده که در نتيجه ی انتخابات ايجاد يک حکومت   .ِ◌آزاد و مناسب منتخب خواھد گرديد، آ ماده  ميسازد ِ

خود خاتمه ِ◌انتقالی توسط لويه جرگه ی اضطراری به کار  ِ◌حاکميت ِ◌مؤقت، بعد از تأسيس حاکميت -5
  .ميدھد

داير خواھد گرديد تا قانون  ِ◌انتقالی ِ◌حاکميت لويه جرگه ی قانون اساسی طی ھجده ماه از تأسيس -6
ِ◌کمک به اين لويه جرگه ی قانون اساسی در مورد تھيه ی  اساسی را برای  افغانستان تصويب نمايد و به منظور

ُخود، کمسيونی را به کمک ملل متحد  ِکار ِاه پس از آغارمسوده ی قانون اساسی، اداره ی انتقالی در ظرف دو م
  .مسوده  ی قانون اساسی ايجاد خواھد نمود ِبرای تدوين

   :   چارچوب قانونی و سيستم قضايی- دوم 

    : چارچوب قانونی ذيل تا زمانيکه قانون اساسی جديد به تصويب ميرسد، به طور مؤقت قابل تطبيق است-1

ِ◌آن با محتوای اين موافقنامه يا ساير معاھدات بين المللی که  تا جاييکه مواد : ١٩٦٤ی قانون اساس) الف 
  درج است متناقض نباشد،١٩٦٤ِ◌قابل اجراييکه در قانون اساسی سال  افغانستان عضو آن ميباشد و يا با آن مواد

      .ايدمقررات را تأييد و يا تعديل نم ص�حيت دارد تا ِ◌مؤقت، با يک تفاوت که حاکميت

قوه ی قضائيه ی افغانستان مستقل بوده و متشکل است از ستره محکمه و محاکم ديگری که توسط اداره  -2
ِ◌قضايی  ِ◌قضايی را برای احيای نظام ُاداره ی مؤقت به کمک ملل متحد، کمسيون اص�حات. ی مؤقت ايجاد ميشود

پسنديده ی  ين المللی، سلطه ی قانون و عنعناِتِ◌اس�م، معيار ھای ب ِ◌مقدس ِ◌دين ِ◌اساسات افغانستان مطابق
  .افغانی تشکيل خواھد داد

                                                                                    اداره ی مؤقت -3

  : ترکيب) الف 

 استثنأ رييس، ھر عضو به. اداره ی مؤقت دارای يک رييس، پنج معاون و بيست و چھار عضو ميباشد
قراردادی  اگرشخص و يا گروھی از افراد،. ِ◌يکی از بخشھای اداره ی مؤقت را بدوش داشته باشد  ميتواند رياست

را که بين شان منعقد شده نقض کنند، با آنھا چگونه رويه صورت ميگيرد؟  اين قرار داد چگونه تغيير ميخورد؟  اگر 
تمام  توسط رييس يا زعيم؟ توسط( دھند، چگونه ميتوانند آنرا تغيير بدھند؟  بعضی مردم بخواھند قرار داد را تغيير ب

و به اين . ًدارای  يک قانون اساسی ميباشند که معمو` به اين  سوا`ت جواب ميگويد تمام کشورھا) يا عامۀ مردم؟
 يل متفاوت اند ، يعنیِ◌اساسی کشورھا ازلحاظ اختصار و تفص قوانين .ِ◌قانونی کشور را تشکيل ميدھد ترتيب نظام

قانون اساسی خود را با  يعنی بعضی دول،. امکان دارد يک قانون اساسی بسيار مفصل و يا بسيار مختصر باشد
  جزئيات مينويسند و

درقانون  بعضی از دول ھم صرف اصول بسيار مھم را. اين چنين قوانين اساسی بسيار مفصل می باشد
. د را به قوانين عادی واگذار ميکنند تا قوانين عادی در مورد آن تصميم بگيرداساسی خود ذکر ميکنند و مسايل خور

مردم :    ھرگاه خواسته باشيم در مورد نياز به داشتن قانون اساسی در افغانستان صحبت نماييم ، بايد بگوييم که 
 ِ◌  مدت، گاھی متجاوزيندر اين. افغانستان در مدت بيست و سه سال، جنگ و رنج و مشقت زياد را متحمل شده اند

ِ◌دروازه ھای بسته ساخته ميشد، با`ی مردم  خارجی قوانين اساسی ساخته و پرداخته ی خود را که در پشت
مسلمان ما تحميل مينمودند و گاھی ھم گروه ھای  مختلف بجان ھم افتاده و مجال توافق را برای اينکه چطور بايد 

ِ◌مکلفيت ھای افراد و اقتدار نبودن ميتوانيم واضحأ. ده اندبصورت صلح آميز حکومت نمايند، پيدا نکر دولت را که  ِ
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َاکثرا به واسطه ی يک قانون اساسی مُدون صورت ميگيرد به عنوان يک عامل ِ◌بيست و سه سال در  ِ◌ھرج و مرج ً
 بھتر خواھد اکنون که برای يک دولت مسوول و نماينده ی مردم زمينه مساعد شده است،.  کشور خود قلمداد نماييم

ِ◌خود را در برابر ديگر  ِ◌دولت، حقوق و امتيازات بود بواسطه ی يک قانون اساسی مردمی، شکل وساختار
ِ◌دولت داريم و  ھمشھريان خود و حقوقی که آنھا با`ی ما دارند، حقوق و مکلفيت ھايی که ما ھمه در مقابل

تی خود را مشخص و پيشبينی نماييم، اين  يک فرصت امتيازاتيکه از دولت ميخواھيم و با`خره سيستم ادارات دول
از طرفی ھم    .با ثبات بر خوردار شويم و ِ◌پايدار ِ◌صلح ط�يی است که بتوانيم بر مشک�ت پيروز گرديم و از نعم

دريک کوشش ھمه جانبه برای استقرار صلح در افغانستان، نماينده )  مي�دی٢٠٠١(ھجری شمسی 1380 درسال
ِ◌مؤقت برای اداره ی  ِ◌ادارات  يک سلسله اقداماتی را جھت تأسيس١٣٤٣شنايی قانونی اساسی گان ملت در رو

جديد  ِ◌ ًافغانھا، در مورد اداره ی مؤقت تصميم اخذ نمودند، اما فع� به اخذ تصاميم. امور کشور روی دست گرفتند
م واضح سازد که اداره ی امور مملکت ودايمی ضرورت داريم که بايد توسط مردم افغانستان اتخاذ گردد و اين تصامي

چگونه صورت گيرد و کدام ادارات بايد تأسيس گردد و اين فرصت برای افغانھا يک فرصت ط�يی است که بر 
ِ◌نيل  ِ◌شان فايق آمده و به اميد يک آينده ی درخشان ، قانون اساسی را تصويب نمايند که آنھا را در جھت مشک�ت
̀لت ميکند، چنين بر  ِ◌ گ سازد، مواردی را که به ضرورتِ◌مشترک شان ھمآھن به اھداف تدوين قانون اساسی د

                                                                                                             : شمرده ميتوانيم

ِ◌واحد ميسازد و برای ھمه گان  قانون اساسی خوب از بخشھای مختلف و گروه ھای پراگنده، يک ملت-1
  .ِ◌يکسان در نظر ميگيرد حقوق و امتيازات

دليل عمده ی ديگر اينست که قانون اساسی بصورت روشن وواضح حقوق و مکلفيت ھای دولت و افراد  -2
واند اورگان چه نوع ص�حيت دارد و در کدام جھت ميت را در برابرھمديگر تعيين مينمايد و ھم اين موضوع را که ھر

خ�صه اينکه  درکشور ھاييکه قانون اساسی عصری و جامع دارند، اتباع ولو  از ص�حيت ھای خود استفاده کند؟
دردورترين نقاط از مرکز، درابھام زنده گی نميکنند و ھرکس حقوق، ص�حيت ھا و ملکفيت ھای خود را در روشنی 

  .ِقانون نوشته شده ميداند

توسط  عادی وضع ميشود که به ھمه اين قوانين بايد ِ◌ اجتماعی، قوانين حيات مختلف ِ◌ابعاِد برای تنظيم -3
ِ◌عادی، قانون اساسی نداشته باشيم در  مشروعيت داده شود و ھرگاه ما در رأس ھمه اين قوانين اساسی ِقانون

  . عادی غير قانونی است ِ◌ حقيقت تمام قواين

تدوين قانون اساسی  ا شروع ميکند، در سطح بين المللی،درحاليکه يک کشور، زنده گی سياسی جديد ر -4
به " ِ◌تولد آنست ، يعنی اين کشور با تدوين قانون اساسی جديد، خود را اع�ن ميدارد که  اع�ن ِ◌ جديد به حيث

ِ◌دفاع از حقوق خود در جامعه ی بين  ِ◌آن ميخواھد جھت و با تصويب " ِ◌سياسی ارتقا يافته است رشد مرحلۀ
 استق�ل خود را اع�ن کرد  و ١٩٥٨ اکتوبر ١٢مث� کشور گينه در . با سازمانھای بين المللی ملحق شود المللی،

، قانون اساسی خود را اع�ن کرد و در ١٩٥٨ نوامبر١٠ِ◌ملل متحد را کسب کند، در  ِ◌سازمان برای اينکه عضويت
  . نوامبر ھمان سال سازمان ملل متحد عضويت آنرا پذيرفت١٢

   اساسی چيست ؟ قانون محتويات

ًھمانطوريکه ياد آور شديم، قوانين اساسی نظر به تفصيل و اختيار متفاوت ميباشند، اما  اکثرا قوانين   
ارزشھا و اصول اساسی که برای مردم يک :  عصری و از جمله، قانون اساسی افغانستان مسايل ذيل را در بر دارد

دولت ، حدود ص�حيت ھا  ِساختار (قدمه ی قانون اساسی تحرير ميگرددًاين مسايل اکثرا در م(کشور ضروری است 
، ) ِ◌حقوق و آزادی ھای افراد توضيح داده ميشود ًکه اکثرا در فصل( ِ◌دولت، حقوق و مکلفيت ھای اتباع  و اقتدار

   .اساسی قانون تعديل و شورا، لويه جرگه، حکومت ، قضا، اداره، حالت اضطرار

 

 سير ِتدوين ِقانون اساسی در افغانستان چگونه بوده  است ؟  احکام ِانتقالی  

 از اولين . ميدانيم که کشور ما مانند اکثر کشور ھا، دارای  تجربه ی عالی در تدوين قانون اساسی ميباشد   
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 ھجری شمسی تصويب گرديد، حدود ھشت قانون اساسی تھيه گرديده است ١٣٠١قانون اساسی که در سال 
ِ◌اين قوانين   ًتصويب شده و طبعا دوره ی دوام و عمر (لويه جرگه( مردم  آن توسط نماينده گانکه تنھا پنج  
عامه، درنتيجه ی توسعه ی ارتباطات و  امروزه، به دليل رشد آگاھی.  حکومتھا متفاوت بوده است ِبرحسب دوام

ِير کرده است و گاھی مردم از نقش مھاجرت، ديد ِمردم نسبت به مسايل ِحياتی جامعه تغي افزايش تجارب از جنگ و
ِ◌مسووليت نسبت به  ِ◌آگاھی و احساس ِ◌رشد بيانگر ھای شان و دقت روی موضوع، حقوق وآزادی قانو ن درتأمين

بر ھمين مبنا است که در تدوين قانون اساسی جديد بر نظر خواھی عامه و سھيم کردن . مسايل حياتی کشور است
ِ◌انتقالی اس�می افغانستان و  ِ◌دولت ش  وا`يی قايل شده اند و اين از اھدافارز ملت در جريان  قانون اساسی،

                       . َمراجع مربوطه است که در تدوين قانون اساسی جديد خواست ھا و حقوق اتباع کام� رعايت گردد

ِ◌امان 6  ِ◌حکومت ندر زما" نظامنامه اساسی دولت عليه افغانستان "ِ◌ ِ◌عنوان اولين قانون اساسی تحت
توسط نماينده گان مردم )  مي�دی١٩٢٣( ھجری شمسی ١٣٠٢ ھجری شمسی تسويد و درسال ١٣٠١خان درسال 

در زمان " اصول دولت عاليه افغانستان" دومين قانون اساسی تحت عنوان . در لويه جرگه ج�ل آباد تصويب گرديد
. تصويب گرديد)  مي�دی١٩٣١( ھجری شمسی ١٣١٠سال در" شورای ملی" حکومت نادرشاه توسط ھيأتی بنام 
ِ◌اعليحضرت محمد ظاھر شاه توسط کمسيون ھفت نفری تھيه  و بعد از غور و  سومين  قانون اساسی در دوران

بر . ماده تصويب گرديد) ١٢٨(فصل  و ) ١١( در ١٣٤٣بررسی کمسيون مشورتی تدقيق، توسط لويه جرگه در سال 
ِ◌مربوط به شاه ، مبنای اداره ی کشور در دوره ی انتقال  ن ، اين قانون به استثنای فصلُاساس موافقت نامه ی ب

 ساختار ھای مؤقت الی تأسيس موسسات" بعد از بيست و سه سال جنگ و ويرانی، موافقتنامه   اخيرأ.  قرار گرفت

ِ◌مردم افغانستان بتاريخ  ينده گانُکه بنام موافقتنامه ی بن ياد ميشود و توسط نما"  دايمی دولتی در افغانستان ِ◌
اين موافقتنامه در حقيقت، چارچوبی .  مي�دی امضا شد٢٠٠١ دسامبر ٥ ھجری شمسی مطابق  ١٣٨٠پانزده قوس 

ِ◌آزاد و دموکراتيک برای  است برای بوجود آوردن تشکي�ت دايمی و ايجاد يک دولت با ثبات از طريق انتخابات
ِ◌مردم افغانستان توافق نمودند که سيستم قانونی  دراين موافقتنامه، نماينده گان. افغانستان توسط مردم افغانستان
  . ھجری شمسی تنظيم گردد١٣٤٣افغانستان در چوکات اساسی سال 

                                       تدوين قانون اساسی نقش دارند ؟ کدام نھاد ھا در پروسۀ

ً◌ملی را حمايت و وسيعا  ِ◌ھويت  ايجاد قانون اساسی که جامع بوده حقدولت انتقالی اس�می افغانستان به ِ
 ِ◌مردم ِ◌حق ُاين تعھد مبتنی بر موافقتنامه ی بن بوده و به ويژه، رعايت. مردم باشد، متعھد است ِموردقبول

ِ◌افغانستان در تعيين  کثرت آزادانه ی زنده گی سياسی آينده ی شان مطابق اصول دين مقدس اس�م، دموکراسی، ِ
برای نيل بدين اھداف، سه ارگان اصلی وجود دارد که ھر کدام در پروسه ی . اجتماعی ميباشد ِ◌ گرايی و عدالت

  :تدوين قانون اساسی نقش دارند

  کمسيون تسويد قانون اساسی

  کمسيون تدقيق قانون اساسی

  لويه جرگه ی قانون اساسی

ِ◌تسويد را از لحاظ فراھم آوری حمايت ھای  نموده و کمسيونُدارا`نشأ، فعاليتھای ارگانھای فوق را حمايت 
ِ◌قانون اساسی  ِ◌کمسيون ِ◌مختلف ُتحقيقی ، اداری و لوژستيکی  کمک مينمايد و حمايتھای خود را به سطوح

                                                                                         .گسترش خواھد داد

ُمع بين المللی به رھبری ملل متحد در ھمآھنگی نزديک با دارا`نشأ و ارگانھای متذکره فعاليت  می نمايد جوا
ِ◌موفقانه ی پروسه  ِ◌تکميل ِ◌مادی و فنی جھت ِ◌اين پروسه از حمايت ھای `زم تا اطمينان حاصل گردد که ھر قدم

  .ی تدوين قانون اساسی بر خوردار باشد

  : کمسيون تسويد

  ِ◌قانون اساسی انتخاب نموده که محترم پوھاند نعمت 6  ِ◌تسويد ُدولت، کمسيون نه نفری را جھترييس 

  : اعضای کمسيون ذوات آتی ميباشند. شھرانی معاون رييس دولت به حيث رييس کمسيون  ايفای وظيفه مينمايد
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م عظيمی، محترمه قاضی محترم  دکترمحمد موسی معروفی، محترم سيد موسی اشعری، محترم دکتر عبدالس�
استاد سرور دانش و محترم  آصفه کاکر، محترمه قاضی مکرمه اکرمی، محترم داکتر عبدالرحيم شير زوی، محترم

يک مسوده ی ابتدايی قانون اساسی ميباشد که اين مسوده بعنوان  ِ◌تسويد و ترتيِب کمسيون ِ◌ مسووليت فاضلی،
 ِ◌مسايل ِ◌انعکاس اين مسوده  درجھت.  بود  قانون اساسی خواھدمجموعه ی از طرح  ھای پيشنھادی برای ترتيب

ُ◌قانون اساسی و ھمچنان درمورد تنظيم مسايلی که در آن نظريات مردم قابل پذيرش باشد، کمسيون را کمک  ِ
تسويد، مسوده را ضميمه ی پيشنھادات  شان در مورد شکل قانون اساسی افغانستان به کمسيون  ِکمسيون. مينمايد
  . تسليم مينمايدمکمل

  : کمسيون تدقيق

 عضو دارد و اعضای کمسيون بعد از مشوره ھای وسيع از طرف رييس  دولت انتخاب ٣٥اين کمسيون  که 
تا  مسووليت اساسی کمسيون اينست که. گرديدند، رييس کمسيون نيز از بين اعضا توسط رييس دولت انتخاب  گرديد

 ی قانون اساسی را جھت تصويب به لويه جرگه ی قانون اساسی که در مسوده (ھشت سنبله ی سال روان(تاريخ 
  .داير ميگردد، ترتيب نمايد)  ٢٠٠٣اکتوبر(  ھجری شمسی ١٣٨٢ماه ميزان 

  : وظايف کمسيون  عبارتند از

   .تسھيل  و ارتقای آگاھی عامه در مورد پروسه ی تدوين قانون اساسی در طول دوره ی کارش *

 برنامه ی نظر خواھی عامه جھت جمع آوری و انعکاس نظريات مردم افغانستان در مورد به راه اندازی *
آرمان ملی و پيشنھادات شان برای قانون اساسی آينده در سرتاسر افغانستان، ايران، پاکستان و در صورت امکان در 

  .کشور ھای ديگر جھت جمع آوری نظريات مھاجرين

  ھادی مسوده ی قانون اساسیبررسی و مطالعه ی طرح ھای پيشن *

 .گرديده آوردی تھيه و ترتيب گزارشاتی که درآن نظريات مردم در جريان نظرخواھی عامه جمع *

 تحليل ، تجزيه و ثبت گزارش ھايی که از نظر خواھی عامه حاصل شده *

 ِ◌پيش نويس و انتشارآن تدقيق *

 . از مسوده ی قانون اساسیبازديد از تمام و`يات افغانستان جھت آگاه ساختن مردم *

                                                                                  : لويه جرگه ی قانونی اساسی (3

ِ◌ممثل اراده ی مردم افغانستان به منظور توافق روی قانون اساسی کشور ميباشد که  لويه جرگه يک مجمع
اول )  ھجری شمسی١٣٨٢لويه جرگه درنھم ماه ميزان . ِ◌آن خواھد بود ويبوظايف آن مرور بر مسوده و تص

)  مي�دی٢٠٠٣ ماه اکتوبر ٢٥( ھجری شمسی ١٣٨٢داير و به تاريخ سوم ماه عقرب سال )  مي�دی٢٠٠٣اکتوبر 
  .ًبعدا قانون اساسی چاپ و منتشر خواھد شد. خاتمه خواھد يافت

                        در مورد تدوين قانون اساسی کدام ھا اند ؟شيوه ھا و مراحل برنامه ی آگاھی عامه 

    : برنامه ی آگاھی عامه در مورد پروسه ی قانون اساسی سه مرحله دارد

  )١٣٨٢ الی سنبله ١٣٨٢ازحمل ( آگاه ساختن مردم از پروسه ی قانون اساسی و مسايل مربوط به آن -1

وده ی قانون اساسی جديد بعد از تصويب در جريان ماه ھای ِ◌مردم در باره ی محتويات مس آموزش -2
اين يک روند مستمری خواھد بود تا تمام  . ( به بعد٢٠٠٣از نوامبر (  ھجری شمسی ١٣٨٢عقرب و قوس سال 

مرحله ی اول برنامه ی آگاھی عامه، ارتقای سطح  ِ◌برنامه در نخستين ھدف.  افغانھا ازآن بخوبی با خبر شوند
 اين مرحله، زمينه  مشارکت.  در رابطه  با پروسه ی تدوين قانون اساسی و مسايل مربوط به آن ميباشدآگاھی مردم

مردم در مرحله ی اخير برنامه ی آگاھی عامه از .  ِ◌وسيع مردم را در پروسه ی تدوين قانون اساسی فراھم مينمايد
يجاد  موازنه ميان پيشنھادات مردم افغانستان محتويات مسوده ی قانون اساسی آگاه خواھند شد و نيز از نحوه ی ا

    .خواھند يافت برای انعکاس خواسته ھای شان اط�ع

دارا`نشأ، کمسيون بخش آگاھی عامه را ايجاد نموده است که برنامه ی آگاھی عامه را برای ارتقای سطح 
بخش متذکره در ھمآھنگی .  نمايدآگاھی مردم در باره ی پروسه ی تدوين قانون اساسی و مسايل مربوط به آن اجرا
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برنامه با نھاد ھای جامعه ی مدنی و ساير موسساتی که از پروسه ی تدوين قانون اساسی پشتيبانی ميکنند، ارتباط 
  .بر قرار مينمايد

  : وظايف بخش آگاھی عامه عبارتند از

ی آگاھی عامه تمام گسترش برنامه ی آگاھی عامه در سراسر کشور، حصول اطمينان از اينکه برنامه 
کشور  ِ◌مقيم در ساير  ِ◌امکان، مھاجرين ِ◌ايران و پاکستان و درصورت ِ◌مقيم ِ◌کشور و مھاجرين افغانھای داخل

برنامه ی آگاھی عامه به شمول اعضای دارا`نشأ، نھاد  ِھا را در بر ميگيرد، ايجاد ھمآھنگی ميان دست اندرکاران
کليه مواد آموزشی که خارج از دارا`نشأ  ِ◌ ی و حمايت از آنھا، تصويبِ◌دولت ھای مختلف جامعه ی مدنی، ادارات
 دفتر ٩دارا`نشأ، . آگاھی عامه و تھيه ی مواد آموزشی برای شان ِ◌ ِ◌پروگرام تھيه شده باشد، تربيه ی مربيان

. يداردبرنامه ی آگاھی عامه يک کارمند توظيف م ُساحوی ايجاد ميکند و در ھر منطقه برای کمک به ھمآھنگی
ِ◌دارا`نشأ درآن نواحی مستقر شده و در ھر و`يت مردم را از پروسه ی  تدوين قانون اساسی آگاه ساخته و  کارکنان

پيام ھای آگاھی عامه از طريق رسانه ھای اط�عات جمعی  . به سوا`ت مردم در باره ی قانون اساسی پاسخ ميگويند
اد ھای جامعه ی مدنی که ھمکاری برای پخش و انتشار اط�عات در نيز پخش ميگردد و ھمچنين در سيمينار ھای نھ

کمسيون  قانون اساسی يک پروسه . باره ی پروسه ی تدوين قانون اساسی پذيرفته اند نيز به اط�ع مردم ميرسانند
تان کمسيون قانون اساسی با تمام مردم افغانس. ی نظر خواھی عمومی را در سراسر افغانستان انجام خواھد داد

ًمستقيما و ھمچنان توسط مؤسسات و گروه ھای مختلف مشوره ميکنند تا نظريات و پيشنھادات  شان را در باره ی 
 تيم مشورتی سيار تشکيل ميدھد تا بتوانند به ٩بدين جھت است که کمسيون، . مسوده ی قانون اساسی بدست آورد

پروسه ی مشوره مدت دو ماه . ی که ممکن باشد، بروندتمام ساحات و و`يات، ايران و پاکستان و ديگر کشور ھا ي
و  ِ◌مھاجرين افغانی مقيم ايران ِ◌بود و باش  و`يت افغانستان و محل٣٢را در بر ميگيرد و اعضای کمسيون به 

 و`يت افغانستان تعيين ٣٢يک کارمند در ھر يک از . پاکستان و ديگر کشور ھايی که ممکن باشد سفر خواھند کرد
 ِ◌ دو نفر گزارشگر، برای ھر تيم.  که م�قات ھای مشورتی با اعضای کمسيون را سھولت بخشد خواھد شد

ِ◌جلسات را اخذ و نيز جريان ھر جلسه را ثبت نوار نموده  ِ◌دقيق کمسيون آموزش داده خواھد شد تا بتوانند گزارش
اخل و خارج کشور تشويق به ع�وه ی م�قات، افغانھای د. ِ◌جلسه اطمينان حاصل شود ِ◌گزارش تا از صحت

  .خواھند شد که پيشنھادات شان را در باره ی مسوده ی قانون اساسی بسپارند

مردم را در باره ی مسوده ی  درختم پروسه ی  مشوره ی عمومی، اعضای کمسيون تمام پيشنھادات و آرأ
ِ◌مردم را با  ياز ھای متعددِ◌مخلصانه نموده تا ن اعضای کمسيون کوشش. قانون اساسی مطالعه و تحليل مينمايند
دارا`نشأ، فشردۀ مسودۀ . بگنجانند اساسی مردم را در مسوده ی قانون ِ◌آرأ يکديگر متوازن نموده و به حد ممکن

اين . ِ◌عمده ی مسوده ی قانون اساسی را با عبارات ساده توضيح ميدھند مشخصات را ترتيب ميکند که قانون
رسانه ھا برای آگاھی عامه در باره ی مسوده ی قانون  امعه ی مدنی وفشرده، برای کمسيون قانون اساسی، ج

  )پايان متن فيصله نامه... "  (مورد استفاده قرار خواھد گرفت  ِ◌يک وسيلۀ اساسی  به حيث

افغانستان ازماست و ما فرزندان  " : ِ◌دولتی، طی يک سخنرانی گفت حامد کرزی، پس ازتحويلگيری قدرت
ما .  وعده می سپارم که وظيفۀ خودم را با صداقت انجام داده و صلح را در کشور بوجود بياورممن. افغانستان ھستيم

   "...افغانستان به حمايت سازمان ملل وسايرکشورھا احتياج دارد. به کار و کوشش دشواری نياز داريم
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