
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٧تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.angerm-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢٩/١١  پيکارپامير
  

   مي'دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )١٧ و١۶  ھایبخش(
 

 :  تدوير لويه جرگه اضطراری

ھمينکه حامد کرزی دررأس ِادارۀ حکومت ِمؤقت قرارگرفت، کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل نيزوارد کابل گرديد و 
لويه " ِتدارک  ِکمسيون (وبه قولی سی وپنج نفری)  بيست و يک نفریضمن ِپرداختن به ساير ِمسايل، رييس واعضای

را نيزبا کرزی و ديگران تعيين نمود تا کمسيون ِمذکوربروفق فيصله  به رياست اسماعيل قاسميار " جرگۀ اضطراری
ِھای کنفرانس ُبن، امورمربوط به تدوير چنين مجلس ِبزرگ را رو براه نمايند               :ين بودترکيب اين کمسيون چن. ِ

                                                                      

 الحاج عبدالعزيز نايب رييس کمسيون *محبوبه حقوقمل نايب رييس کمسيون *اسماعيل قاسميار  رييس کمسيون*

حاجی ظاھرخان * کمال عضوعنايت **اسد* ولواجی عضو* اميرمحمد عيسی عضو*    عبدالس(م رحيمی*
محمد محفوظ ندايی *محمد کاظم آھنگ عضو *محمد فريد حميدی عضو *حميرا نعمتی عضو *جبارخيل عضو

سيد امين  *صادق مدبر عضو *رشيد سلجوقی عضو *  نورمحمد قرقين عضو  * محمد طاھر بورگی عضو*عضو
 ثريا پرليکا عضو *  سنجر عضوصبغت * *سيد موسی توانان عضو *سيد مسعود عضو * ومجاھد عض

ً◌اضطراری که قب' طی کنفرانس بُن درآن مورد فيصله و موافقه صورت  ِ◌بزرگ بنابرآن، لويه جرگه يا مجلس ِ
 مي'دی ٢٠٠٢ماه جون  يازدھم ِ◌قبلی اين اثرگرديد، بتاريخ ِ◌صفحات ِ◌موافقتنامۀ مذکور درج گرفته بود و متن

ُو بتاريخ نزدھم ھمين ماه  آلمان تھيه و نصب گرديده بود، دايرگرديد ھای  مقامدرکابل و درزيرخيمۀ بزرگی که ازطرف
محمد ظاھر، پادشاه  در اين جرگۀ بزرگ، به تعداد يکھزار و ششصد نفر به شمول .پايان پذيرفت) ُپس از نه روز(

ً دراين جرگه که عمدتا ھرچند تعدادی از اشتراک کننده گان. ِ◌افغان اشتراک نموده بودند سابق و عده يی از زنان
 ِ◌محلی وغيره بودند، ت'ش داشتند تا محمد ظاھرشاه دررأس ِ◌اقوام، متنفذين ِ◌قبايل، بزرگان اززمرۀ رھبران

ِ◌حکومت قرارگيرد، ولی وی، ازيکطرف بخاطر  و ازجانبی، اقتضأ اوضاع جسمی ِوضعف فکری و ِ◌سن کھولت ِ

عدم رضاييت امريکا، روسيه، ) وفشارھای پشت ِ پرده، کشور ی داخل (جريان جھاديھا) ِ◌فکری وسياسی ِ◌خاص
ِ◌مؤقت را پذيرفت و جرگه بالمقابل، برای محمد ظاھر  ِ◌حامد کرزی بمثابۀ رييس حکومت ، زعامت(ايران وپاکستان

                                           .کرد را اعطا " بابای ملت "ِ◌ لقب

و دستکاری  ِ◌انبوھی ازتشنج و دلھرۀ ناشی ازاوضاع شکنندۀ امنيتی ، درمياندرواقع" لويه جرگه " برگزاری اين  
جھادی، تفنگداران ِسابق، حضورمحمد  – ًمث'، موجوديت ِنماينده ھای احزاب ِاس'می. ھای سياسی صورت گرفت

باZی حامد ) خليلزاد زلمی) ِظاھرشاه و تعدادی از رھبران ِقبايل و درعين حال، تمرکزجانب ِامريکا و نمايندۀ آن کشور
نظامی، آنھم پس ازسالھای جنگ و خصومت در زير يک سقف،  – سياسی – کرزی و سايرمتضاد ھای فکری

  " : سابق سفيرامريکا نزد مجاھدين  مينويسد" پيترتامسن . " وضعيت ِعجيبی را به نمايش گذاشته بود
د نماينده ، نھصد  تن آن، بجای حامد کرزی از  مي(دی، از جملۀ يکھزار و پنجص٢٠٠٢به تاريخ دھم جون سال  

جنرال عبدالولی رييس . لھذا، جلسۀ لويه جرگه به روز بعد موکول گرديد. محمد ظاھر شاه حمايت ميکردند
مشاوران ِظاھرشاه به پاسخ اين سوال ِخبر نگار ِبی بی سی که آيا ظاھرشاه حاضر خواھد بود رھبری کشور را به 

اما کرزی و . آنھا تمايل داشتند به چنين موقفی نايل آيند...  تصميم بدست مردم افغانستان است:عھده بگيرد؟  گفت 
ازقرينه بر می آمد که نماينده . را بدھند) بابای ملت ( موقف تشريفاتی } برای ظاھرشاه{ خليلزاد ميخواستند برای او

ًاما شام ِروز ِدھم جون، دفعتا اع(م شد که . ينندُھا به روز يازدھم جون، ظاھر شاه را بعنوان رھبر آينده بر می گز
قرار اظھارات ِدو شاھد ِعينی، خليلزاد ضمن گفت و .  داير نخواھد شد) يازدھم جون(برنامه تغييرکرده و جلسۀ فردا 

شنيد با جنرال عبدالولی درمنزل ظاھرشاه، چنين ديکته کرد که ظاھرشاه بايد اع(ميه يی را مبنی بر اينکه وی 
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کانديدای مقام رھبری نبوده است، از طريق مطبوعات قرائت نمايد و عبدالولی دربرابرفشار ھای خليلزاد قناعتش را 
بنابران، ھمکاران کرزی اع(ميۀ نوشته شده و آماده را برای ظاھر شاه سپردند تا شام ِروز ِبعد ضمن . ابراز نمود

  ) ٣٧.  "  (زاد در کنارش نشسته بود، اع(ميه را قرائت کرديک کنفرانس ِمطبوعاتی بخواند و وی در حاليکه خليل
   

 
 

 حامد کرزی درختم لويه جرگه وقبل ازآغازکار،  توسط مولوی شينواری، سوگند ياد ميکند

  ح
م به ٢٠٠٢امد کرزی پس ازاشغال کرسی رياست حکومت مؤقت، برای نخستين باربه تاريخ بيست و ھفتم ماه جنوری 

حکومتی آن  ھای بوش و سايرمقام. وی ضمن ديداربا جورج دبليو. ريکا وانگلستان مسافرت نموداياZت متحدۀ ام
 ِ◌شھر خرابه ھای دوآسمان خراش يازدھم سپتمبر، باZی ِ◌حادثۀ تروريستی کشور، بخاطر احترامگزاری به قربانيان

طی ھمين مسافرت بود که با کوفی وی . ِ◌تروريستی يازدھم سپتمبررا محکوم نمود گُل گذاشت وعمل اکليل ِ◌نيويارک
لويه جرگۀ اضطراری طرحی بود که درسالھای قبل  بايد گفت که .عنان سرمنشی سازمان ملل نيزم'قات نمود

چنانکه بتاريخ ماه .  مي'دی، ازطرف محمد ظاھر، پادشاه مخلوع که درايتاليا بسر ميبُرد، پيشنھاد شده بود٢٠٠٠از
أتی ازسوی وی به ازبکستان، تاجيکستان، ايران وعربستان سعودی فرستاده شد تا ھي م،٢٠٠٠نوامبرو دسامبرسال 

ھمچنان، ھيأت ديگری درماه جون سال . ِ◌کشورھای مذکور را دراين زمينه حاصل نمايد ِ◌رھبران نظروموافقت
ليغات خويش محمد ظاھرشاه، بخصوص دراياZت متحده به ت'ش و تب  م به امريکا نيز فرستاده شد و طرفداران٢٠٠١

   .دراين زمينه افزودند

" ِتذکراين نکته نيزجالب خواھد بود که به سلسلۀ مسافرتھا و تماسگيريھای ھيأتھای شاه سابق به امريکا، قرارنگارش ِ
ِصورت گرفته است، يکبار، وقتی ھيأت روم باساس تقسيم " داوود يعقوب  " که به نقل از شخصی بنام" پيترتامسن 

ت امورخارجۀ امريکا وارد ميشود تا با آقای الن ايستھم، وکيل وزارت مذکور ديدار نمايد، با پيشآمد اوقات، به وزار
وقتی ھيأت ظاھر شاه وارد دفترآقای الن شد، ديد که  وی به  " : مينويسد که " تامسن.  " تحقير آميز وی مواجه ميشود

ِھايش را باTی ميز کارقرار داده، با غرور و بی کرسی تکيه داده درحاليکه دستھايش را درعقب سرش گرفته و پا
                                                                                         " شما بچه ھا چرا اينجا آمديد؟: " نزاکتی کامل ميپرسد 

ِا غرض خريد به واشنگتن آمده بوديم، م " : اعضای ھيأت درحاليکه حيرت زده شده بودند، يکی ازآنھا چنين پاسخ داد
مقام ھای  ع'وه ازآنکه به ھرحال، درمراحل بعدی، "... سری به کيندی سنتر زديم و گفتيم شما را ھم م(قات نماييم

ًحمايت بعمل آوردند، تدويرچنين جرگۀ اضطراری را نيزبعدا " لويه جرگه" ِتدوير  ِبصورت رسمی ازطرح امريکايی ِ 

 .رانس ُبن گنجانيده و به تصويب رسا نيدندکنف دراجندای
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 .کرزی ھمراه با مارشال قسيم فھيم وزيردفاع از برابر قطعه ی تشريفاتی عبور ميکند

  
  :  بايد متذکر شد که باساس فيصله ھای کنفرانس ُبن، کمسيون ھای پنجگانۀ آتی نيزايجاد گرديدند

        "لويه جرگه ی اضطراری" ينه ساز تدوير عضوی بعنوان زم بيست ويک " مستقل" کمسيون (1

 حقوق بشر" مستقل" کمسيون  (2

 اص(حات اداری" مستقل" کمسيون  (3

 باز سازی سيستم عدلی و قضايی" مستقل" کمسيون  (4

 (38) تدوين و تسويد قانون اساسی افغانستان" مستقل" کمسيون  (5

که تشکي'ت، کارنامه ھا، لغزشھا،  ارۀ مؤقت شروع بکارنمودِ◌اد ازتشکيل ًھريک ازکمسيونھای مذکور، رسما پس
حامد کرزی، ضمن مسافرتش . پيروزيھا و ناکامی ھای ھرکدام آنھا بگونۀ جداگانه يی قابل بحث و بررسی خواھد بود

                .ُحکومتی آن کشور نيز م'قات نموده تقاضای کمک مالی و نظامی بعمل آورد ھای به انگلستان، با مقام

ديگر نيز  کرزی به سلسلۀ ديدارھا و مسافرتھايش به کشورھای خارجی، از اس'م آباد، تھران، دھلی، ماسکو و ممالکِ
   .ديدن نمود

 ) بخش ھفدھم(

 

 :اضطراری" لويه جرگه " وضعيت قضايی و امنيتی افغانستان پس از

ً◌کشورمستقر گرديد و ظاھرا  ساير وZيات مي'دی، با آنکه نيروھای خارجی درکابل و ٢٠٠٢ِ◌سال  درجريان ِ
 العاده شکننده وتلفات ِ◌امنيتی کشور، فوق نيزبا اعضای کابينه اش ساخته شده بود، بازھم امور حکومت دورۀ انتقالی

ِ◌حامد کرزی بتاريخ سيزدھم ماه  ًمث'، داکترعبدالرحمن وزيرھوانوردی حکومت. زياد بود ِ◌افغانستان ِ◌شھروندان
 آنگاه که ُحجاج ِافغانی عازم مکه بودند، ِ◌ھوايی کابل، ِ◌صد ھا نفر در ميدان ِ◌روشن وجلو ديده گان وزفبروری، درر

روی ملحوظاتی که نزد شان وجود داشت،  يا نتوانست ِ◌شديد به قتل رسيد و حکومت نخواست ِ◌ضرب و شتم در اثر
ً◌او را که کام' شناخته شده ھم بودند، معرفی و يا  قاتل يا قات'ن  جمھوری منبع رياست يک چنانکه. مجازات نمايدِ
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ِ◌دستگاه امنيتی  ِ◌جنرال عبد` توحيدی رييس ًصراحتا اع'م کرد که پنج وزيرکابينۀ حامد کرزی به شمول درآن زمان
                               .ِ◌حکومت دراين قتل دخيل اند و جنرال قلندر بيگ معاون وزارت دفاع

 

    

 حاجی عبدالقديرمعاون رييس جمھور ووزيرشھرسازی         رحمن وزيرھوانورد ی در اداره ی مؤقتداکترعبدال

پس  حاجی عبدالقديرسابق رييس شورای جھادی ننگرھار، معاون رييس جمھور و وزير انکشاف شھری،
ِ◌روشن درمحوطۀ  در روز بتاريخ ششم ماه جوZی، بازھم ِازسقوط ِامارت گروه طالبان ودرجريان ِحکومت ِمؤقت،

                                 .قاتل و انگيزۀ قتل، مانند ھميشه  در پردۀ ابھام باقی ماند ِ◌ اسم و رسم. وزارتخانه اش ترورشد

سيطرۀ  ،( جھادی-تنظيمی (ِ◌گروه ھای  ِ◌تروريستی نبود، حاکميت ِ◌اين رويداد ھای خونين تنھا وقوع           
 ِ◌دولتی موجب حلقات درميان افراد و ِ◌آنھا، کشاکش ِقدرت طلبی ومخاصمات ِديرينه زآمي تعصب افکارمذھبی

ِ◌کشور، به راه اندازی  ِ◌اعدام عليه دگرانديشان مقيم ِ◌حکم ِ◌خشونتھا، دستگيريھا، محاکمات و صدور ِ◌گسترش
ِکاتورحضرت رسم کاري اعتراض عليه مانند ِ◌رسانه ھای جھان غرب ِ◌اعتراضی برضد اعمال و نوشتار تظاھرات

ًمذھب مث' از اس'م به  ِبی حرمتی سربازان امريکايی عليه قرآن درعراق، تعويض اروپا، ِمحمد درمطبوعات
ِ◌تلويزيونی و امثالھم  عيسويت، چاپ مقالۀ افشاگرانه يا اعتراضی عليه رھبران جھادی و قيادی، نشر برنامه ھای آزاد

بچاپ رسانيد که گفته ميشد  کاريکاتوری را ازنشريه ھای دانمارک،يکی   مي'دی،٢٠٠٦ِ◌سال  دربھار! آری. گرديد
به راه انداختند  واوي' بنابرآن، نيروھای مذھبی تند رو، چنان ھنگامه و. ِ◌کارتونيست، حضرت محمد بوده است منظور

ِ◌دامنه داراعتراضی در تمام شھر کابل و ساير وZيا ت ِ◌تظاھرات که باعث ِ برخورد  ِدر اثر کهچنان .افغانستان گرديد ِ
اين درحالی بود که در ھيچ يک ازکشورھای اس'می ديگر، بخصوص درعربستان . با پوليس، تعداد زيادی جان باختند

و يا شخصی بنام عبدالرحمن .  اعتراضی انجام داده نشد ِ◌ سعودی که مھد آيين اس'م است، اندکترين حرکت
ِ◌وی  ِ◌اعدام ِ◌عجيبی خواستار کشور، با جديت ييد و مقام ھای قضايیعيسويت گرا درافغانستان، ازدين اس'م به دين

َبرای ژورنالستھای افغان بنام ھای حسين مھدوی، محقق نسب،  ھمانطور، دستگيری، محاکمه و صدورحکم ِاعدام .شدند َ
ون و ِ◌فزيکی برخی ازنطاقان و ھنرپيشه ھای راديو تلويزي پرويز کامبخش، غوث زلمی، نصيرفياض و حتا ترور

       .امثالھم درمواقع مختلف را ميتوان نام ُبرد

 ِ◌مسلح محافظان ِتيز بين ِچشم ِدر روز پنجم ماه سپتامبر، ھنگاميکه حامد کرزی ازشھر قندھار ديدن ميکرد، پيش

 درسطح کشور نيزتلفات. ِ◌مسلح کشته شدند ِ◌امريکايی اش مورد سؤقصد قرارگرفت که حمله کننده و يکنفر محافظ

                     .ِ◌ُملکی گسترده بود دمِ◌مر

  ِ◌انسانی  و ساير منابع نشراتی، تلفات" گاردين" ، "لوس انجلس تايمز " باساس آمار و احصاييۀ منتشر شده توسط

ِ◌نيروھای خارجی، شدت ِ◌حم'ت مشمول    ٢٠٠١از) ِ◌غير مستقيم، تنھاظرف يکسال گی وحم'ت فقروگرسنه ِ

  :ازينقرار بود (م٢٠٠٢تا
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 نفر 3600              ... . . کشته شده گان در اثر حم(ت نيرو ھای خارجی

  نفر٣٢٠ ٠. . . . .               کشته شده گان در اثر فقر و شدت گرسنه گی 

   م  درنتيجۀ٢٠٠٣ تا٢٠٠١مجموع کشته شده گان از اکتوبر

 (39) نفر 23600     . . .  خارجی حم(ت نظامی مستقيم وغير مستقيم  نيرو ھای

 موازی با نا امنی ھای متذکره و بی نظمی ھای مالی، سياسی و نظامی، حامد کرزی با انبوه ديگری  ازمشک'ت

. ًمث'، افغانستان ھنوز از ناحيۀ حکومت ھای محلی نوع ملوک الطوايفی رنج می ُبرد. ِ◌درون کشوری نيز مواجه بود
شامل اياZت ھرات، بادغيس، غور، فراه (ِ◌جنوب غرب کشور ِ◌مناطق "امير" چنانکه اسماعيل خان بحيث 

 ِ◌کشور بخاطر شمال ِعبدالرشيد دوستم و عطا محمد نور دوجنگ ساZر. ً، تقريبا مستق'نه حکم روايی داشت)ونيمروز

 ِ◌آن جوزجان، شبرغان ومتعلقات ِ◌پيروزی عليه يکديگردروZيت ھای مزار، ِ◌قدرت درشمال و حصول ِ◌تصاحب

. ِ◌ده ھا نفربه زمين ميريخت ِ◌مسلحانه بعمل می آوردند، خون ايمی بودند و در ھرباری که برخوردِ◌د درجدال
ِ◌جنوب پاچاخان زدران يکی از جنگ ساZران ِ◌موشک باZی  ِ◌مسلحانه و شليک کشور با به راه اندازی عمليات ِ

م ٢٠٠٢چنانکه بتاريخ دوم ماه فبروری (ِ◌مرکزی، دردسرمی آفريد،  شھر گرديزومخالفت ھای آشکارعليه حکومت
سرحدات را روانۀ پکتيا نمود تا پاچاخان و ديگران  ُھيأت نه نفری به رياست امان ` زدران وزير امو ر حامد کرزی

                                                                                           (.را راضی و مطيع سازند

ِقبل ازاشغال نظامی افغانستان توسط نيرو ھای امريکايی، از طرف سی آی ای جذب و  پاچا خان زدران کسی بود که
والی يی را که حامد کرزی به وZيت . بخاطر بدست آوردن ِوZيات ِخوست، پکتيکا و پکتيا تمويل و مسلح شده بود

چاخان پذيرفته نشده بالمقابل تقاضا داشت تا گرديز مرکز وZيت پکتيا دراختياراو پکتيا مقرر نموده بود، ازسوی پا
  .وقتی حامد کرزی اين تقاضا را رد نمود، پاچاخان اقدام به شليک موشک باZی شھر نمود. گذاشته شود

کثر کارھا و ا ِ◌نو تشکيل، مانع ِ◌دولت ِ◌شورای نظاردردرون گان سرکرده درعين حال، خواھشات وناسازگاری ھای 
 ھا و" پاتک " ِ◌  رييس جمھورميشد، خود سريھای گلُ آغا شيرزوی وسايرجنگ ساZران در قندھار، وجود ِ◌ تصاميم

ھا، تصاحب ِبندرھای تجارتی  ِ◌غير مسوول درمسير شاھراه باجگيريھا ی زورگويانه واخاذی تفنگداران
اZرھای ھرات، مزار، ننگرھار وغيره، از جملۀ آن وجمع آوری عوايد ِآنھا توسط جنگ س) مراکزمحصوZت ِگمرکی(

سازيھا " چاره " خارجی وی بايد چاره يی دراين زمينه ھا می سنجيدند و اين  ِمشک'تی بودند که حامد کرزی و ياران
ِ◌خودش را دارد که پرداختن به آنھا ، ھفتاد من  ِ◌متذکره، داستان خاص و مفصل ِ◌ھر يک از مشک'ت در مورد
دولتی تا آنجا حاکم بود که رييس  ھای ِ◌نھاد ِ◌مختلف و درچارچوب ناامنی و ناسازگاری ميان حلقات. طلبدکاغذ می 

ِ◌امريکايی بخاطر جمھور را وادار نمود تا ازنيرو ھای مخصوص و مسلح چنانکه . حفاظت از جانش استمداد جويد ِ
  .اشتنداين نيرو ھا تا مدتھای دراز، وظيفۀ حراست از جان کرزی را بعھده د

  لويه جرگه  تسويد قانون اساسی

ِ◌Zزم غرض برگزاری جلسات ، مکانيسم" لويه جرگه "مربوط به تدوير " مستقل" وقتی کمسيون   چنين جرگه يی را  ِ
ِ◌محمد ظاھر که جرگۀ  پيام ِ◌  مي'دی، جرگۀ مذکور با خوانش٢٠٠٣آماده نمود، بتاريخ چھاردھم ماه دسامبرسال 

ِ◌کابل درميان موجی  داده بود، در خيمۀ مؤقت واقع درساحۀ پوليتخنيک " بابای ملت" ی لقب اضطراری قبلی به و
 .م ادامه يافت٢٠٠٤ماه جنوری  داير گرديد و تا چھارم  نظامی–ِ◌سياسی  ِ◌فکری جناح ھای مخالف ازدلھره وتشنج

يکصد وشش نفرآن خانم  ،"تخابیان" نفرآن  چھل وچھار صد نفراشتراک داشتند که سع پنجصد دراين جرگه، به تعداد
 کوچی ھا، اقليت ھای قومی و ِ◌آن نماينده ھای انتصابی ازسوی حامد کرزی وچھل و دو نفرآن ازميان پنجاه تن ھا،

و ھيچ نماينده يی ازھزاران افغان ِپناھنده در کشورھای اروپايی و  مھاجرين افغان در خاک ايران و پاکستان بودند
  .ُبغت̀  مجددی با اخذ دوصد وپنجاه و دو رای، بعنوان رييس جرگه برگزيده شدص .امريکايی حضورنيافت

 تعيين: قانون اساسی کشوربرگزارگرديد، ازچند نقطۀ نظر ُپرھنگامه تربود ِلويه جرگۀ دومی که غرض تصويب

 " جھادی" يکی مکانيسم علمی و حقوقی تسويد قانون اساسی، حضورفز آنھا، ِ◌روسای ده گانه وگزينش ِ◌کمسيونھای

ِ◌جمھوری  ِ◌دولت اسم دراخير ِ (اس'می(پسوند   ِھا و فشار سياسی اخوانيت روی مواد قانون، تعيين و تحميل
ِ◌قومی وزبانی  و ھمچنان، حضورگروه برتری طلب" ` اکبر" ِ◌سرود ملی با ترکيب شعار افغانستان، ترتيب و تنظيم

ِ◌نماينده ھای سياسی و  و فشارھای پيدا و پنھان" گروه روم " طلبانۀسلطنت  ِ◌ درکميتۀ تدارک لويه جرگه، گرايشات
 ِ◌ناشی ازبی اعتمادی و عدم اط'عاتی کشورھای ھمسايه وقدرت ھای بزرگ باZی نماينده ھا و تا حد زيادی التھاب

چه جلسۀ آن. اين جرگه می افزود ِ◌جھادی و قيادی، ھمه وھمه برتب و تاب ِ◌پذيرش يکديگرميان جناح ھای متخاصم
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 نمايندۀ مردم وZيت فراه بود که ازعقب " م'لی جويا"عمومی را در يک مرحله متشنج نمود، فرياد ھای خانمی بنام 

ِ◌مکروفون، رھبران ِ◌مجلس نشسته و يا بحيث روسای  ِ◌اول جھادی و تعدادی از جنگ ساZرانی را که درصف ِ
. آنان دراين جرگه اعتراض نمود ِان خواند وعليه حضورو نقشِ◌ده گانه تعيين شده بودند، خاينان و جنايتکار کمسيون
ِ◌عمومی، رھبران درميان مجلس " م'لی جويا"ِ◌ ِ◌اعتراض فرياد ِ◌آنھا را چنان آشفته وعصبانی  جھادی و طرفداران ِ

ِ◌دشنام ھا ی رکيک و  ِ◌مجلس بود، درميان رييس ِ◌جھادی و ھم ساخت که صبغت ` مجددی که ھم يکی ازرھبران
را اخراج نمايند   "وکمونيست آن خانم گستاخ" ِ◌خيمه دستور داد تا  جھاديھا، خطاب به محافظان" ` اکبر" ره ھای نع

صبغت ` مجددی،  ًبعدا .ِ◌داخلی، بسيار مضحک بود ِ◌متمدن و مھذب که اين صحنه از ديدگاه خارجی ھا وافراد
ِ◌افغان  ِ◌شجاع از سوی اين زن اين تقاضای رييس جرگه .بخواھد گفت، از سخنانش معذرت " جويا"خطاب به خانم 

. باZ گرفت، ناشی ازبحث روی پسوند جمھوری افغانستان بود" لويه جرگه" ِتشنج ديگری که درميان اين      .رد شد
جمھوری اس'می " محافظه کاران دينی و جھادی ھای دست راستی پيشنھاد نمودند که اسم دولت جديد افغانستان را 

" جمھوری افغانستان" تعيين نمايند، ولی تعداد ديگری ازاعضای روشنفکرتر جرگه اظھار داشتند که تنھا " انستانافغ
پذيرفته شود و پسوند اس'می درآن ضرورنيست، اما اين تعداد ازنماينده ھا، ازسوی رھبران جھادی، بخصوص 

بودن شده شعارھا و " کافر" و " کمونيست" به ازطرف صبغت ` مجددی، برھان الدين ربانی و رسول سياف متھم 
                                                                                       .قيل وقال زيادی را براه انداختند

 
 " لويه جرگه" م'لی جويا حين اعتراض عليه جنايتکاران جنگی درمجلس 

به ) صبغت ` مجددی(، "لويه جرگه"ا ی چند جانبه تا آنجا دامن گسترده بودند که رييس ت'ش ھا، تھديد ھا و تق' ھ   
ِ◌قانون  ِ◌مواد ِ◌مربوط به اص'حات و تعدي'ت اسناد ِ◌آن با صراحت افشا نمود که برخی از روز ھفدھم جلسات

قالی حامد کرزی به سرقت ِ◌انت اساسی، ازدايرۀ کمسيون ھای تعيين شده تا مجلس، از سوی افراد متعلق به حکومت
           . رفته است

شده بود،  " نمايندگان" ِ◌تشنج ميان  ِ◌ايجاد با جديت مطرح و موجب " لويه جرگه "ِ◌ موضوع ديگری که طی جلسات
پافشاری داشتند که نظام آيندۀ کشوربايد پارلمانی باشد و " نماينده ھا " بدين معنا که بخشی از . ِ◌آينده بود ِ◌نظام نوع
ِ◌متمرکز ِ◌ديگر، روی نظام بخش آنانيکه نظام آيندۀ .  ِ◌وسيع اصرارداشتند رياستی حاوی قدرت و ص'حيت ِ

احمدج'لی  علی صبغت̀  مجددی، پيرگي'نی، داکترمخدوم رھين،: افغانستان را رياستی ميخواستند عبارت بودند از 
ِ◌اياZت متحدۀ امريکا نيز ھمين  ھم که درواقع، خواستوزيرامورداخله، ا لخضرابراھيمی نماينده سازمان ملل و امثال

طرفداران نظام پارلمانی را برھان الدين ربانی، مارشال محمدقسيم فھيم، جنرال عبدالرشيد دوستم، کريم خليلی، . بود
 ِ◌جنگ ساZران ًکه عمدتا بنام يونس قانونی، شيخ آصف محسنی، انوری، کاظمی، رسول سياف وغيره تشکيل ميدادند

                                                                          .ِ◌اس'می شھرت داشتند و بنياد گرايان

ِ◌صبغت ` مجددی  رييس آن  ، اظھارات"جرگه لويه "ِ◌ ِ◌نامگذاری رسمی جمھوری افغانستان درجلسات دربخش 
افغانستان به يک قدرت  .است، کافرو ملحد است الفھرکس با جمھوری اس(می مخ " : که گفت بود جرگه  جالب
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ضرورت داشته و کرزی آدم خوب است، بايد  را دارد، که ازديد اس(م و ظيفۀ خ(فت مرکزی و به يک رييس جمھور
  " .ِ◌افغانستان و به دين اس(م خدمت نمايند ص(حيت بدھيم تا به مردم

ِ◌شخص حامدکرزی،  و به منفعت ِ◌افکارسياسی خودش  سودِ◌مجلس، آنھم به ِ◌بيباکانۀ رييس اظھارات چنين   
ِ◌بزرگ زايل  ِ◌رييس جرگه بود، در برابر اين مجلس ِ◌اساسی موقعيت حقانيت، بيطرفی و استق'ل او را که شرط

" الحاد" و " کفر" صريح و تاکتيکی  ِيا بعبارۀ ديگر، اع'م. نموده فيصله ھای اعضای مجلس را بی اعتبارساخت
ِ◌خواست و  ِ◌دگرانديشان دربرابر ً، آنھم در يک جامعۀ کام' سنتی و اس'می، به معنای خلع س'حتوسط مجددی

                                 .تصميم از قبل اتخاذ شدۀ سياسی تلقی گرديد

ن م افغانستان، دربخش ص'حيتھای رييس جمھور و پارلمان وزبانھا، چني٢٠٠٤قانون اساسی مصوبۀ سال  ِمواد 
  .رييس جمھور در رأس نظام رياستی قرار دارد که دارای دو معاون ميباشد-1 : ميگويد

ُو نيز، فرماندھی کل نيرو ھای مسلح )  مقننه،قضاييه و اجراييه(رييس جمھور، ص(حيت نھايی  قوای سه گانه  -2  
  .ُ بر می گزيندچنانکه رييس قضا و اعضای کابينه را با تأييد پارلمان. کشور را به عھده دارد

دو سوم اعضای مجلس سنا از نماينده گان .( ِ◌سنا را خود تعيين ميکند ِ◌اعضای مجلس رييس جمھور يک سوم  -3
  ) .ِ◌آن توسط رييس جمھور نصب ميشود ِ◌ديگر و يک سوم

      .داعضای پارلمان از طريق رای عامه  انتخاب ميشو -4

    . پارلمان و سياست داخلی را رييس جمھور کشور تعيين ميکندخطوط اصلی و اساسی سياست خارجی کشور را -5

ِ◌ضرورت، وزيری که دارای دو  ِ◌غير افغانی داشته باشند و در صورت وزرای کابينۀ رييس جمھور نبايد تابعيت -6
  .تابعيت است، به پيشنھاد رييس جمھور و تأييد اعضای پارلمان پذيرفته ميشود

ًن عمدتا فارسی و پشتو بوده ساير زبانھا و از جمله، ترکمنی، ازبکی، بلوچی، زبان ھای رسمی افغانستا -7 .
        (40)   .ِ◌خودشان رسميت خواھند داشت نورستانی ، پشه ای و غيره در مح(ت و مناطق

مسودۀ ابتدايی مواد قانون اساسی که توسط کمسيون پانزده عضوی صورت گرفته بود، به تاريخ چھارم ماه جنوری 
ِ◌جرگه قرارداده  مراحل ِنھايی، مورد ِبحث ازطی  شده وپس تدقيق و بررسی سپرده ِ م به کمسيون وسيع تر٢٠٠٤ل سا
ِ◌قانون وارد  مواد ِاين، البته ھمان کمسيونی بود که بقول آقای مجددی، بخش عمدۀ تعدي'ت و اص'حاتی که درمتن. شد

 ِ◌فعال که تيم بايد ع'وه نمود. درميان راه به سرقت رفت) زیجانبدارحامد کر(ِ◌کاری مسلط  نموده بودند، توسط تيم

ً◌اخوانيت دراين جرگه که عمدتا توسط روسای تنظيم ھای اس'می  جھادی مانند شيخ آصف محسنی، عبدالرب رسول -ِ
ار ِ◌افک ِ◌تحميل وامثالھم تمثيل ميشد، ت'ش جدی و مشترکی را بخاطر سياف، برھان الدين ربانی، صبغت ` مجددی

ِ◌دموکراتيک درقانون  ِ◌مواد و انديشه ھای راست گرايانه و انحصاری شان به راه انداختند تا از درج و تصويب
ًمث'، . سياسی و آيندۀ کشور را تضمين نمايند که کردند ِ◌ فکری و فزيکی شان درحيات اساسی جلوگيری نموده بقای

را گنجانيدند، " ` اکبر" کردند، درسرود ملی، کلمه و شعار ِ◌جمھوری افغانستان تحميل  را بر دولت" اس'می" پسوند 
ِ◌مذکور مشروط ساختند و باZخره،  احزاب "ِ◌ اس'می بودن" ِ◌سياسی درآيندۀ کشوررا فقط به  ِ◌احزاب تشکيل

معجون مرکبی را درمتن قانون اساسی بوجود آوردند که بخشھايی ازآن، مغايرخواستھای اصلی واساسی مردم 
  . ن بودند که اھل خبره ميتواند آنرا بصورت اختصاصی مورد تحليل و بررسی قرار دھدافغانستا

سيزده مليون و يکصد و بيست و دو ( ِ◌لويه جرگۀ قانون اساسی بالغ بر ِ◌رسمی آن زمان، مصارف ِ◌نشرات قرار
  دانمارک، فنلند،گرديد که وجه متذکره از سوی کشورھای کانادا، قبرس،) ھزارو ھفتصد و ھفده دالر امريکايی

" بزرگی که درآن  ِ◌خيمۀ ساختمان و نصب ِجرمنی، جاپان، ناروی، سويزرلند، بريتانيا و امريکا پرداخته شد و مخارج
اين نکته نيز گفتنی  .ِ◌جرمنی به عھده گرفته شد ازسوی حکومت (يورو) ِ◌شش مليون دايرشد، به ارزش" لويه جرگه 

خسارت بزرگی ) م١٩٩٦-١٩٩٢(دراثر جنگھای بين التنظيمی درسالھای ِ◌افغانستان  ِ◌پارلمان است که عمارت
و اما دولت ھندوستان به سلسلۀ مساعدتھای مالی، صحی، تعليمی وعمرانی خويش درفضای جديد پس . برداشته بود

                              .ِ◌مذکور را باز سازی نمود و به اختيار دولت افغانستان قرار داد  مي'دی، عمارت٢٠٠١ازسال 

                             

 )ادامه دارد(

 


