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 ۲۴/۰۲/۲۰1۷                 ولی احمد نوری
 

 فارو، در دفاع از قانون،
 

 بی خبر از حال زار قانون!

آیا باور دارید که مهمترین اصل حقوقی مردم در قانون اساسی افغانستان همانا انتخاب رئیس جمهور است که بر طبق 

آن پس از انجام صحیح و سالم انتخابات و مشخص شدن نتایج نهائی، تعیین کابینه 

پیش برد وظایف شان از سوی رئیس جمهور شکل و دیگر نهاد های حکومت جهت 

ذکر مطلب باال نخواهد بود و فارو به حیث یک  شک تردیدی در بدون می گیرد؟

 ۲۰1۴بر سر قانون و انتخابات سال  را که نه به حیث یک فرد می باید آنچه ،تشکل

اگر احیاناً فراموش کرده باشند باید به یاد شان آورده شود که ارباب  و بگوید ،آمد

حامد کرزی، دیگر نمی خواست او برای بار دوم ی و نافهمی نافرماناصلی افغانستان یعنی حکومت امریکا به نسبت 

اسالمی یت جمع  دانستند که عبدهللا و دار و دستۀ به قدرت برسد، بلکه جانب عبدهللا را داشت زیرا از تجربه گذشته می

کاری  ارزانتر خرید و هرچه به او هدایت دهند از هیچ ،را می شود با پرداخت یک مشت دالرو شورای نظاری ها 

 افغانستان دریغ نخواهند کرد. بمباردمان خانه ها و کشتار زن و مرد و طفل بیگناه  از  و حتی
 

بیشتر می گذریم فقط از دور دوم انتخابات که داکتر عبدهللا حاضر نشد و استعفی داد یاد آور توضیحات بهر حال از 

 می شویم:

ن عبدهللا ساندر و دسته جمعیت و حامی خارجی شان برای رتصمیم دا ۲۰14در انتخابات سال  داریم که همه به یاد

ال و چنان جنج« حتی اگر تکه تکه شوم از حق خود نمی گذرم»به مقام ریاست جمهوری افغانستان که خود گفته بود 

وزیر خارجۀ امریکا در یک هفته دو بار به کابل آمد و  جان کری شان فضای ترس را خلق کردند که حامی خارجی

با تشکیل به اصطالح  ،خالف حکم صریح قانون اساسی مطابق آن، جام توافق نامه ای صورت گرفت کهسر ان

محمد اشرف غنی به نام رئیس جمهور )که در حقیقت باید ]حکومت اختالف ملی[ اش خواند(، حکومت ائتالف ملی 

تا مدت دو سال اجراآت نموده و در  و عبدهللا به نام رئیس اجرائیه هر یک مساویانه با پنجاه پنجاه فی صد صالحیت

 این مدت زمینه را برای تشکیل لویه جرگه به منظور اصالح قانون اساسی فراهم نمایند.
 

 یامدهنحال اگر با ذکر این مختصر موافق باشید، همه باید بپذیریم که حکومت موجود بر وفق قانون اساسی به وجود 

 شما که برای باال بردن وزن میه  بنا بر این، می رسیم به اولین بند اعالقانونی است.  غیر به کلیاست و کارهای آن 
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ان و نامه دولت افغانستدی یاد کرده اید که به متن توافقتقاضا و تمایل عدۀ کثیری از انجمن ها و اعضای انفرا»آن از 

نیده ر نشگم« تعددی داردحزب اسالمی گلبدین حکمتیار در پرتو قانون اساسی . . . از جهات مختلف عیوب بنیادی م

 به شتر گفتند گردنت کج است، در پاسخ گفت کجایم راست است؟ اید که 

 ند. می بی« معایب»حکومت افغانستان با حزب اسالمی گلبدین  مه  شما قانون دان های محترم که در توافق نا

 نامه است؟  توافق« معایب»فقط در آیا اعتراض تان 

 ؟توافق نامه بیاندازید  «معایب» نگاه تان را به آیا الزم نبود قبل از این که 

 الزم نبود که نظر تان را در مورد ، آیادر صورتی که جرم و جنایات گذشته احزاب و گروه ها و افراد مطرح است

حزب اسالمی »، تجاوز نظامی دولت شوروی سابق، اعمال «دموکراتیک خلق و پرچم»اعمال جنایت بار دولت 

 –مزاری عبدالعلی حزب وحدت به رهبری »، «جمعیت اسالمی به رهبری برهان الدین ربانی»، «گلبدین حکمتیار

ت هللا مجددی، پیر ی، حضرت صبغانه مولوی محمد نبی محمدتنظیم سه گ»؛ «محققمحمد حاجی و  محمد کریم خلیل

و  ساخت پاکستانهای دوستم؛ گروه عبدالرسول سیاف، طالبان و غیره گروه عبدالرشید ، گروه «سید احمد گیالنی

ایران هم اشارتاً بیان می کردید؟ و یا به سخن دیگر آیا بهتر نبود انجمن محترم فارو قبل از پرداختن به توافق نامه 

 گروه ها و احزاب چگونگی سوابق تاریخی هر یک ازی در مورد توضیح مختصرو  بیطرفانهمذکور یک ابراز نظر 

اعضای »که مثالً امروز  ؟تا روشن می گردید که هر کدام دارای چه اوصاف و خصوصیاتی بوده اند ،ارائه می نمود

چه جایگاهی  چه حق دردوستم و غیره با رشید محقق، محمد جمعیت اسالمی برهان الدین ربانی، حزب وحدت حاجی 

 در دولت قرار  دارند؟ 

 ته  ذشگ عجیب است که چشم شما تازه در مورد حزب اسالمی گلبدین حکمتیار باز شده است که تنها جرم و جنایات 

توافق با دولت را هم  حق پس« پایۀ کامل قانونی ندارد»آنرا دیده و به زعم خود تان به اساس آن جرم و جنایات 

. این درست اما آیا آنهایی که هر کدام پشتاره هایی از جرم و جنایات را با خود داشتند و در این پانزده نداردصالحیت 

مقامات دولت قرار داشته و دارند و از هیچ جرم و خیانتی اباء نورزیده اند، حق قانونی در  در همهگذشت که سالی 

 مقامات رهبری دولت را دارند؟

بی موجب و خالف ارزش های ملی،  هایضعف اداری، تغافل های سیاسی و مصلحت گرایی  بایست فارو می 

بر منافع ملی و در نهایت، گسیختن در مقابل همسایگان طماع  ارجحیت منافع سمتی، قومی و حتی نرمش سیاسی

ه انی در ستنظیمی را که حامد کرزی، این طفل کودکستان سیاست افغهای افسار وحشیان گروهی و توپک ساالر 

راه رفتن" را نیاموخته است و  ۀمرتکب شده است ولی هنوز هم "شیودور شرم آور به اصطالح زمامداری اش 

اوقات  ،افغانستان را با سر در پرتگاه بی سر و سامانی سقوط داد و برای اشرف غنی میراثی بر جا گذاشت که بیشتر

 کرد. گردد، یاد آوری می نم کاری های کرزی میگرانبهایش صرف زدودن اشتباهات و گشودن گره های ندا
 

نوشت که شورای عالی صلح این بنیاد سرا پا خنثی به ریاست مرحوم سید احمد گیالنی که غیر از مراسم  فارو باید می

ندارد و نداشت و دعا خوانی و گردهمآئی های نماز خوانی و پلو خوری ها و محفل های چای نوشی، دیگر کاری 

انیده است جو در اصل مبتکر و مؤلف این توافقنامه است چی چیزی را درین فیصله به بنیاد منافع ملی گننکرده است 

گردید که شیرازه  خانوادگی اش را در مسابقات خون ریختاندن، قتل و غارت  غمخوار یتیمی میکه تیمار بیوه زنی و 

 الدین این جالد انسانیت این قهرمان بربریت و گلب و چور و چپاول تنظیمی از دست داده اند که بین احمد شاه مسعود
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)البته نباید فراموش  سکنه اش را نیست و نابود کرد. ۶۵۰۰۰و  کابل زیبا را به خاک یکسان کرد  ۹۰در سال های 

وابستگان تنظیم های برهان الدین ربانی و عبدالرسول  نکرد که در این کشتار مردم کابل و ویرانی کابل و داراالما

اگر احمد شاه مسعود و دار و دستۀ  یاف هم دست داشته و مسؤولیت این جنایات را با حکمتیار باید تقسیم کنند(س

و اگر گلب الدین لجوجانه و نا اسرار نمی ورزید  ،حق حاکمیت داشتنادعای به یکه تازی و به اسالمی جمعیت 

شاید از آن زمان چنگیزی نمی نمود،  ،ف دینکشید و در لفا خردانه برای گل روی چوکی صدارت عربده سر نمیب

 تا امروز مردم افغانستان شاهد آن همه قتل، ویرانگری و جنایات نمی بود.
 

شما از میان آن همه قاتل و  رسد که به نظر می عجیب از علل و معلوالت که در موردش گفته آمدیم، ای با  شمه

توافق »محمد اشرف غنی را به نام رئیس جمهور و مسؤول در مورد  ،دانشمند و صادق ،مرد شریف انهگیمجرم 

 زیر سؤال برده و می نویسید:« نامه

 1- « رئیس جمهور افغانستان نظر به احکام قانون اساسی )کدام احکام قانون اساسی؟( تعهداتی که با مردم

امه د، قانونی بودن این توافق نافغانستان، با جامعه جهانی و به حیث مراقبت کنندۀ تطبیق قانون اساسی دار

را به شدت در دایره ابهام قرار میدهد، حزبی که به وضاحت مظنون به ارتکاب جرایم بزرگ در سطح 

 .«جنایات علیه بشریت م باشد. 

 ۲-    در گام نخست در توافق نامه از صلح قابل اعمال تعریفی داده نشده و دائمی بودن آن »آمده است که

می ضمانت نگردیده است . . . عدم تسلیمی و واگذاری تسلیحات و مهمات حزب اسالمی هم به صورت محک

در توافقنامه و تعابیر متضاد از آن به ریزرف کردن فعالیت جنگی برای حزب اسالمی تمسک مهمی تلقی 

 «میگردد
 

 !: نویسندگان و قانون دانان محترم فارو

بی  گذشتۀ ،و جنایتکار با دولتی که از داکتر عبدهللا گرفته تا دیگرانتعهد کردن یک گروه آنهم به قول خود تان مجرم 

که گویا توافق نقض نشود چه « ضمانت محکمی»چه معنی دارد؟ و « صلح قابل اعتماد»حساب جرم و جنایت دارند 

 نستیم!!! می داهم مفهوم دارد؟ اگر کدام فورمول قانونی به غیر از اخالقی دارید باید می گفتید تا ما و مردم 
  

 آیا گروه هایی که خود پانزده سال قبل دولت را تشکیل  ،در مورد عدم تسلیمی سالح و مهمات حزب اسالمی

تمام  ودادند و مارشال؟؟!! قسیم فهیم وزیر دفاع و دیگر دار و دسته آن همه کاره در دولت کرزی بودند 

انبار شان خلق و پرچم را که در مخازن پنجشیر و تخار های به غنیمت تصاحب نموده از گروه سالح های 

 تفنگ های کهنه و از کار بر آمده!!به غیر از بلی  ؟؟تسلیم دادندبه دولت  ،شده

  آیا از یاد برده اید که در سالح کوت بایان پروان به هزاران میل تفنگ و ده ها هزار مرمی و حتی تانک و

 نیروهای ناتو برمال شد؟از طرف جمعیت  پنهان شده توسطتوپ 
 

بخواهند دست به سالح و جنگ علیه دولت و مردم که همه میدانیم که هر گاه اینها هر زمان وتجربه نشان داده است 

حامیان خارجی آنها و دولت های دشمن افغانستان دست شان را بی سالح و جیب شان را خالی از دالر  ،خود بزنند

 نمیگذارند.  

 3- :بنا بر ثبت های فعالیت های گذشته این حزب، مقصد )حزب اسالمی گلبدین است» گفته شده است» 

 .« شهرت خوبی در میان مردم ندارد و سابقۀ آنرا مملو از اعمال خون بار می دانند . . 
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ور انجام شآنهایی که در باال از آنها نام برده شد و غیر از خونریزی هیچ کار مثبتی به نفع مردم و ک آیاباید پرسید: مگر

را به تاراج برده اند از شهرت خوبی نزد  نه تنها دولت را بلکه همه دارایی های کشورنداده اند و در مدت پانزده سال 

 مردم و جهان برخوردار بودند و هستند؟ 

 4-  :با قبولی و دادن مصونیت قضایی به حزب اسالمی و بزرگان دست اول آن که مظنون »فارو می فرماید

ب جنایات جنگی و جرائم مندرج در اساسنامۀ محکمۀ جزائی بین المللی اند، نه تنها فرهنگ معافیت به ارتکا

در نظام کنونی کشور گسترده تر شده و جنبۀ رسمی می یابد، بلکه از اعمال و افعال مرتکبه توسط رهبری 

ت علیه بشریت و برخی از اعضای حزب اسالمی جرم زدایی میگردد، این تحول در عرصۀ تعقیب جنایا

حال به محاکمه کشانیده نشده اند، اطمینان محکمی را مبنی بر انفاذ معافیت  در افغانستان به متهمینی که تا

 «.فراهم خواهد ساخت
 

 انجمن محترم فارو: 

  آیا به غیر از حزب اسالمی، دیگر احزاب و گروه ها که در دولت حضور بهم رسانیده اند مظنون

 به هیچ جرم و جنایتی نیستند؟  

  و اگر هستند چرا این همه سازمان های دفاع از حقوق بشر و مبارزه علیه جرم و جنایات از جمله

 د؟  محکمه الهه در هالند آنها را تعقیب و به جزا سوق نمی دهن

 !!شاید همه منتظر حزب اسالمی بوده اند که توافق نامه را با دولت امضاء کند بعد اقدام خواهند نمود 
 

زیرا همه مردم مظلوم افغانستان از جرم و جنایات هر کدام شان  می شدکاش این قضایا تا کنون تحقیق و تعقیب شده 

 دارند.و در دماغ هزاران  داغ در دل 

که قشون سرخ خون آشام شوروی در افغانستان شکست خورده و با روی سیاه به کشورش  خالصه اگر آن زمان

 سازمان ملل به همه گروه های نجیب هللا نیز سقوط کرد و نمایندۀداکتر  ،برگشت و چندی بعد حکومت دست نشانده آن

اما شنیدیم و دیدیم که به دستور  افغانی هشدار داد که تا یک تجویز اساسی هیچ گروهی وارد شهر ویران کابل نشود،

با دار و را دولت شوروی و به دعوت بازماندگان حکومت سقوط کرده داکتر نجیب اولتر از همه احمد شاه مسعود 

ً  و ساختنددسته اش شتاب زده وارد کابل  دیگران که از قدرت بازمانده بودند شروع کردند به هر نوع جنگ و  متعاقبا

  .شدباشندگانش با خاک و خون یکسان  شصت هزاربیشتر از شهر کابل با  در نتیجه جنایت که

 اشرف غنی نبه گردتنها ولیت را ؤگفتن تمام مس "هللا بال در گردن مال"  دور از انصاف خواهد بود که با  بناًء 

  گردد چشم پوشی کرد. انداخته و از عوامل متعدد دیگری که منجر به تألیف همچو توافقنامه می

های دیگری دارد.  ریشه در ساق ودست در خون افغان  ،اتم بخشی ها به یک جریانی که تا آرنجحاین کم آئی و این 

همکاسه بودن اکثر اعضای شورای نام نهاد عالی به اصطالح  نفوذ حزب در ارگان های دولتی، گذشته  مشترک و

 صلح با حزب اسالمی، فشار اجنبی ها و امثالهم.

 پایان

 

 
 
 

 


