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په افغانستان کې د عدالت د ټينګښت پر لور یو ګام

امواُت َو االَرُْض ِبالَْعْدِل قاَمِت السَّ

ــدای  ــې خ ــي، چ ــې فرمای ــث ک ــي حدی ــه پورتن ــد)ص( پ ــرت محم ــن ح ــم النبی خات

ځمکــه او اســامنونه د عــدل پــه وســیله درويل دي. د انســانانو تــر منــځ عــدل د ټولنــې 

ــږي. د نېکمرغــۍ ســبب کې

       د ځمکــې پــر مــخ د نــړۍ ټولــو هېوادونــو د ټولنــې د عامــه نظــم، د قانــون د 

واکمنــۍ او د عدالــت د ټينګښــت لپــاره یــو لــړ قوانیــن وضــع کــړي، چــې پــه ټولنــه کــې 

ظلــم او بربریــت نابــود او د خلکــو حقونــو تــه درنــاوی، د عامــه نظــم ســاتنه، د ټولنــې 

پرمختــګ، ســوداګري، د بهرنیــو اتباعــو حقونــه او داســې نــورې مهمــې چــارې چــې د 

ج

مقدمه



هېوادونــو پــه جغرافیايــي محــدوده کــې دي، تضمیــن کــړي، دغــه قوانیــن لــه عدالــت 

څخــه رسچینــه اخــي.

ــد  ــن دی، د ژون ــې واکم ــام پک ــي نظ ــامي اجراي ــې اس ــه چ ــه هېوادون ــړۍ هغ       د ن

چــارې د اســامي قوانینــو پــر بنســټ پــر مــخ بیایــي، د دغــو هېوادونــو پــه قوانینــو کــې 

ــګار شــوی دی. ــو ټین ــر احادیث ــو او همــداراز د محمــد)ص( پ ــرآين احکام ــر ق پ

      افغانســتان د نــړۍ پــه هغــو هېوادونــو کــې راځــي، چــې ۹۹ ســلنه وګړي يې مســلامنان 

دي او د اســامي احکامــو پــر بنســټ والړ حقوقــي نظــام لــري، د ټولنــې ټولــې چــارې 

او د وګــړو تــر منــځ راکــړه ورکــړه يــې د اســامي اصولــو او وضعــي قوانینــو پــر بنســټ 

کېــږي؛ خــو لــه بــده مرغــه تېــرو څلــورو لســیزو جګــړو د افغانســتان هــرې برخــې تــه 

ــت کــې  ــز حال ــه جګــړه یی ــه اړويل او دا چــې افغانســتان اوســمهال هــم پ ــراخ زیانون پ

دی؛ نــو پــه داســې حالــت کــې د عدالــت پــي کــول هــم لــه ســتونزو خــايل نــه دی.  

ــتونزو رسه  ــرو س ــه ډې ــک ل ــې خل ــه ک ــه ټولن ــوږ پ ــې زم ــو، چ ــاهدان ی ــوږ ش ــن م       ن

الس او ګرېــوان دي. د بېلګــې پــه توګــه: فســاد، فقــر، ظلــم، غــا، اختطــاف، لــه ښــځو 

رسه تاوتریخوالــی، پــه دولتــي ادارو کــې د قانــوين کار پــه مقابــل کــي بــډې اخیســتنه 

او ګڼــې ورتــه نــورې ســتونزې شــته، چــې د عدالــت د نــه پــي کېــدو لــه املــه رامنځتــه 

شــوې دي او ټولنــه یــې لــه زیاتــو ســتونزو رسه مخامــخ کــړې ده.

      پــه یــوه هېــواد کــې قضايــي قــوه او څارنــوايل د هغــه هېــواد وجــدان دی؛ نــو کــه 

قانــون حاکــم او عدالــت تأمیــن وي، حــق حقــدار تــه رســېږي، د دولــت او ولــس تــر 

منــځ واټــن کمېــږي او د هغــه هېــواد ســتونزې وررسه حــل کېــدای يش.

ــل  ــت اص ــت ټينګښ ــۍ او د عدال ــون واکمن ــرۍ د قان ــوې ره ــۍ ن ــې څارنوال       د لوی

تــه پــه کتــو رسه یــو مــي کنفرانــس »پــه افغانســتان کــې د قانــون د واکمنــۍ پراختيــا او 

د عدالــت ټینګښــت پــر لــور« پــه نامــه جــوړ کــړ. پــه دغــه کنفرانــس کــې د هېــواد لــه 

ــاد شــوي  ــو ګــډون کــړي و، چــي د ی ــو ولســوالیو څخــه څارنواالن ــو او ګڼ ۳۴ والیتون

کنفرانــس پــه تــرڅ کــې د هېــواد پــه کچــه پــه ولســوالیو کــې د عدالــت د ټینګښــت پــه 

موخــه او همــداراز د هېــواد پــه ولســوالیو کــې د ابتداییــه څارنواالنــو ســتونزو تــه حــل 

د



هل

ــو تــه د خدمــت نــوی ور پرانیســتل يش. د نومــوړي کنفرانــس  الر ومومــي او هېوادوال

د جوړېــدو موخــه دا وه، چــې پــه ولســوالیو کــې د څارنواالنــو او همــکارو ادارو؛ 

پولیســو، حقوقــي مدیریتونــو، محکمــو او ولســواالنو تــر منــځ اړیکــې دقیقــې تعریــف 

يش او پــر مرکــز رسبېــره د هېــواد پــه هــر ګــوټ کــې د عدالــت ټینګښــت او د قانــون 

واکمنــي پراختیــا ومومــي. د نومــوړي کنفرانــس د جوړېــدو بلــه موخــه دا وه، تــر څــو 

پــه والیتونــو او ولســوالیو کــې څارنــواالن ډاډه يش، چــې د رهــري پــاوي لــه پرېکنــده 

ماتــړه برخمــن دي او خپــل فعالیتونــه د نافــذه قوانینــو پــه رڼــا کــې تــررسه کــړي. 

ــو کــې  ــه کمېدل ــن پ ــځ د واټ ــر من ــت ت ــدل د ولــس او دول       د دغــه کنفرانــس جوړې

ــت  ــې د حکوم ــه يش، چ ــور اړ ن ــک ن ــو خل ــر څ ــدای يش، ت ــاک ثابېت ــورا اغېزن خ

ــړي. ــه وک ــه مراجع ــه موخ ــل پ ــتونزو د ح ــه د س ــلوالو ت ــو وس مخالف

      نومــوړي کنفرانــس دوه ورځــې دوام وکــړ او پــه یــاد شــوي کنفرانــس کــې د ویناوالو 

ــه  ــوال پ ــګ ګډون ــر څن ــوې دي. د دې ت ــډې ش ــې راغون ــاب ک ــه کت ــه دغ ــاوې پ وین

څلــورو کمېټــو ووېشــل شــول، چــې د خپلــو والیتونــو ســتونزې پــه ګوتــه کــړي او پــه 

ګــډه دغــو ســتونزو تــه حــل الرې ومومــي.
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منت سخرنانی جاللتآمب محمدارشف غنی رئیس 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

جنــاب لــوی څارنــوال، جنــاب ســنگری، جنــاب برمــک، جنــاب بیــگ، څارنــواالن، 

ــاُم َعلَیُْکــْم َو  قومانــدان صاحبــان امنیــه، خواهــران، بــرادران و مهامنــان خارجــی،  اَلسَّ

ــِه َو بََرکاتُــُه! َرْحَمــُة اللّ

کیلدینگزلر!  خوش 

خوش آمدید!

ښه راغاست!

د خوشــحال خان مشهور شعر دی وایي:

عبــــــادت د یوه ځـــان دی

عدالت د درست جهان دی

      نــن تاســې لــه دې مقدســې چپنــې رسه چــې اغوســتې مــو ده، د عدالــت ممثلیــن 



2

یاســتئ او خــدای)ج( پــه آخــرت کــې د دې عدالــت پوښــتنه درنــه کــوي.

ــې  ــت. زه چ ــه راغاس ــه ښ ــور ت ــل ک ــم، خپ ــت وای ــه راغاس ــه ښ ــو ت       زه اول تاس

ــم او  ــه ارادې راغلــی ی ــه یــم، د افغانســتان د ولــس پ ــه ستاســو کورب څــو ورځــې دلت

ــون د  ــايس قان ــي، د اس ــته راځ ــا وروس ــه م ــې ل ــوک چ ــر څ ــه او ه ــېدل دلت ــا اوس زم

ــه  ــې ل ــې، چ ــورې تړل ــو پ ــال دی او دا تاس ــړون مث ــي ت ــت او اجتامع ــق، د عدال تطبی

رایــې نــه نیولــې تــر رايــي ورکولــو، رايــې شــمېرلو او د ټولــو قضایــاوو تــر حــل پــورې 

ــره وي. ــه او براب ــه متوازن ــه همېش ــت تل د عدال

ــیار  ــدت بس ــه در م ــان ک ــکاران ش ــوال و هم ــوی څارن ــه ل ــه ب ــن ک ــۀ دوم ای       نکت

کوتــاه، در حــال ایجــاد یــک فضــای بنیــادی اعتــامد بــاالی دســتگاه عدلــی و 

ــد، تریــک می گویــم. مــن از جــرأت اخاقــی و عمــل قانونــی  قضایــی افغانســتان ان

ــم.  ــکر می کن ــراز تش ــتان اب ــت افغانس ــت و دول ــی از مل ــه مناینده گ ــوال، ب ــوی څارن ل

از هریــک څارنــواالن مــا کــه در راه عدالــت، تأمیــن آزادی مــردم و حاکمیــت قانــون 

ــم. ــکر می کن ــب تش ــم قل ــد، از صمی ــف گرفتن ــنگر و ص س

ــخت دی او  ــت س ــان دی، عدال ــاد اس ــه دی، فس ــان کار ن ــې دا اس ــږم چ       زه پوهې

ــف آوری  ــخت يش. از ترشی ــاد س ــان يش او فس ــت اس ــې عدال ــه دا ده، چ ــوږ هیل زم

ــام های  ــا س ــا دارم ت ــم و تقاض ــان می کن ــراز امتن ــتان، اب ــوالی های افغانس ــان از ولس ت

ــه یــک برســانید. ــردم ولســوالی های افغانســتان، یــک ب ــه متــام م ــرا ب م

ــت؛  ــب اس ــت مناس ــکوه، نهای ــا ش ــس ب ــن مجل ــوان ای ــه عن ــن ک ــوم ای ــۀ س       نکت

ــد و  ــن می کن ــی را تعیی ــی و قضای ــی دســتگاه عدل چــون از یــک طــرف هــدف اصل

از طــرف دیگــر می گویــد کــه هنــوز بــه هــدف »بــه ســوی گســرش حاکمیــت قانــون 

ــن اســت کــه ان شــاءالله  ــا ای ــم. هــدف م ــت در افغانســتان« نرســیده ای ــن عدال و تأمی

یــک مســاوات رسارسی در کشــور بــه وجــود بیاوریــم؛ امــا نکتــۀ اساســی ایــن اســت 

کــه چشــمه از بــاال صــاف شــده اســت؛ مبــارک تــان بــاد!

ــت  ــا اهمی ــی م ــی و دفاع ــتگاه امنیت ــای دس ــدازۀ قربانی ه ــه ان ــت ب ــن عدال       تأمی

ــان انجــام  ــم ت ــه قل ــد، شــام ب ــه خــون خــود انجــام می دهن ــان ب دارد. آنچــه را کــه آن
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ــان را هیــچ وقــت فرامــوش نکنیــد؛ چــون شــام هــم  می دهیــد. زور و اهمیــت قلــم ت

ــه؛  ــه ن ــه گلول ــار ب ــن اعتب ــان را. ای ــی ش ــم زنده گ ــد و ه ــه می توانی ــردم را گرفت ــال م م

ــان  ــه خواه ــه همیش ــتان ک ــردم افغانس ــن، م ــر ای ــت. بناب ــده اس ــام ش ــم ش ــه قل ــه ب بلک

ــام  ــاک ش ــتان پ ــور از دس ــام مذک ــه نظ ــد ک ــد، می خواهن ــوده ان ــادل ب ــام ع ــک نظ ی

ــن شــود. تأمی

      عدالــت در دیــن و فرهنــگ عظیــم ملــی مــا ریشــه های بســیار وســیع دارد. تاســې 

د خوشــحال خــان، د ســعدي او د امیــر عي شــیر نوایــي اشــعار وګــورئ، ۹۵ فیصــده 

رسه یــو دي. در فرهنــگ عظیــم مــا، مــردم ریشــه انــد و حکومــت درخــت. درخــت 

هرچــه توانــا و بلنــد باشــد، اگــر ریشــه اش ضعیــف بــود، از بیــن مــی رود و بعــد دســتۀ 

ــیروان  ــه انوش ــود ک ــال می ش ــت. 1400س ــایۀ عدال ــه س ــود ن ــاخته می ش ــر از آن س ت

وجــود نــدارد، امــروز هــم در فرهنــگ مــا از عدالــت او یــاد می شــود. بــه ایــن شــکل 

زیســت کنیــد کــه نــام تــان جاویــد باشــد.

      در ایــن بخــش تکــرار می کنــم کــه مــن در فیصله هــای نهادهــای عدلــی و 

ــم.  ــه منی ده ــازۀ مداخل ــس اج ــچ ک ــه هی ــم و ب ــه منی کن ــتان، مداخل ــی افغانس قضای

ایــن جهــت منفــی قضیــه اســت؛ چــون مــا اول بایــد از زور گــپ بزنیــم. زیــرا تهدیــد 

ــواب داد. ــد ج ــا تهدی ــد ب ــد را بای ــویم و تهدی می ش

ــار  ــؤوالنه رفت ــر مس ــر غی ــم اگ ــت می گوی ــه وضاح ــؤول! ب ــر مس ــلح غی ــراد مس        اف

کردیــد، در قفــس انداختــه می شــوید. مــردم افغانســتان از دســت بی قانونــی بــه 

ــه  ــد ک ــار دارن ــردم انتظ ــده، م ــاک ش ــاال پ ــتگاه از ب ــه دس ــاال ک ــد و ح ــده ان ــی آم بین

نتیجــۀ آن را ببیننــد. حامیــت کاملــم را از اســتقال دســتگاه عدلــی و قضایــی ببینیــد. 

ــادی  ــه ب ــه ب ــت ک ــد اس ــک بی ــل ی ــد، مث ــتوار نباش ــون اس ــاس قان ــر اس ــه ب ــی ک دولت

تــکان می خــورد. ایــن حاکمیــت قانــون اســت کــه درخــت را بــه یــک ســنگر وســیع 

ــد. ــدل می کن ــتحکم ب و مس

      نــو دلتــه بایــد پــوه شــو، چــې پــه څــه بانــدې غږېــږو او لــه بلــې خــوا پــه دې هــم 

پــوه شــئ، چــې تــر څــو پــه افغانســتان کــې عدالــت نــه وي، ســوله نــه راځــي، د ســولې 
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مانــا دا ده، هغــه څــوک چــې پخــوا یــې پــه ټوپــک او باروتــو بانــدې اتــکا کولــه، ســبا 

چــې ســوله راغلــه او ان شــاء اللــه راځــي هــم، بایــد اطمینــان ولــري، چــې ځــان او مــال 

ــړي،  ــل وک ــدې عم ــون بان ــايس قان ــه اس ــه پ ــی يش. ک ــوظ دی، ازاد غږېدل ــې محف ی

هېڅــوک بــه وررسه غــرض ونــه کــړي.

ــاد  ــه ی ــی احرامان ــی و قضای ــتگاه عدل ــهدای دس ــان و ش ــه از قربانی ــا دارد ک       ج

کنــم. خداونــد)ج( متــام شــان را مغفــرت کنــد. امیــد اســت، بــه خانواده هــای آنــان بــه 

صــورت دوامــدار رســیده گی شــود. همچنــان شــهدای قــوای امنیتــی و دفاعــی خــود 

ــم. ــل می خواه ــفای عاج ــان ش ــرای زخمی ــم و ب ــرام می کن را اح

ــه  ــت ک ــن اس ــاره ای ــن ب ــۀ اول در ای ــت. نکت ــوالی ها اس ــش ولس ــارم نق ــۀ چه       نکت

ــوال  ــر دارد و ولس ــراده موت ــج ع ــا پن ــوالی، دو ت ــک ولس ــۀ ی ــدان امنی ــروز، قومان ام

ــان  ــول نیســت. همچن ــل قب ــن قاب ــدارد؛ ای ــوال بایســکل هــم ن ــا څارن موترســایکل؛ ام

رسمایه گــذاری نــا متــوازن بــود. رسمایه گــذاری روی نهادهــای مــا بایــد متــوازن شــود. 

ــد و اقداماتــی  ــه خاطــر تفاهــم نامه هایــی کــه امضــا کردن ــای بیــگ و برمــک ب از آق

ــان می کنــم. هدایــت واضــح مــن ایــن اســت کــه یــک  ــراز امتن ــد، اب کــه انجــام دادن

ــه،  ــدان امنی ــوال، قومان ــه در آن ولس ــم ک ــوالی می خواه ــطح ولس ــه س ــی ب ــی مل پالیس

ــه حیــث یــک شــبکۀ مرتبــط و محــرم باهــم کار  ــره ب ــر معــارف و غی ــوال، مدی څارن

ــه یکدیگــر هســتید.  ــان وابســته ب کننــد. شــام هــر کــدام ت

ــاح  ــه س ــر ک ــق دارد و ه ــاح تعل ــتعامل س ــه اس ــز ب ــه چی ــه هم ــت را ک ــن حال       ای

ــت  ــن حال ــم. ای ــد دور بیاندازی ــت، بای ــر اس ــش بیش ــرام و اهمیت ــت، اح ــر داش بیش

نشــان دهندۀ یــک بحــران ملــی اســت، نــه ثبــات. روزی  کــه څارنــوال، ولســوال 

ــتگاه  ــا دس ــر، ب ــم یکدیگ ــو متم ــه عض ــث س ــه حی ــاوات ب ــا مس ــه ب ــدان امنی و قومان

اداری و دســتگاه عرضــۀ خدمــات همســان شــدند، ان شــاءالله پیــروزی نصیــب مــردم 

می شــود.

       نکتــۀ پنجــم کــه در بیانــات جنــاب لــوی څارنــوال، برمــک و بیــگ اشــاره شــد، 

ــم از  ــم؛ مجبوری ــرار داری ــل شــدۀ دفاعــی ق ــا در یــک جنــگ تحمی ــات اســت. م ثب
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خــود دفــاع کنیــم. در بــارۀ رشایــط امنیتــی همیــن قــدر بــرای تــان اطمینــان می دهــم 

کــه ســال آینــده، ســال دفاعــی نخواهــد بــود؛ بلکــه ســال تعرضــی اســت. قول اردوهــا، 

قطعــات خــاص و پولیــس افغانســتان، همــه آماده گــی داریــم تــا آخریــن قطــرۀ خــون 

ــات  ــم ثب ــا تحکی ــات م ــر عملی ــدف ه ــاال ه ــم. ح ــاع کنی ــاک دف ــن خ ــود، از ای خ

خواهــد بــود و حفاظــت دســتگاه عدلــی و قضایــی در صــدر اهــداف کاری مــا قــرار 

دارد.

      بــاز هــم تکــرار می کنــم، ثبــات از راه تطبیــق حاکمیــت قانــون و تأمیــن عدالــت بــه 

ــار ثبــات، طفــل یتیمــی اســت کــه میــراث او را یــک زورگــوی  ــد. معی وجــود می آی

ــور کــرده  ــد، زن بیوه یــی اســت کــه کســی او را مجب ــد حیــف و میــل کن محلــی نتوان

ــک  ــه ی ــت ک ــان اس ــک دهق ــد و ی ــار کن ــون رفت ــت و قان ــاف رشیع ــا خ ــد ت نتوان

ــوال از حقــوق و  ــوی څارن ــه ل ــی ک ــد. وقت ــه نتوان ــه  زور گرفت ــش را ب ــر زمین ــرد معت ف

آزادی هــا صحبــت می کنــد، ایــن آزادی هــا در هــوا نیســت؛ بلکــه در وجــود، تــن و 

خــون مــا اســت.

ــه  ــرأت ت ــې ج ــس حوصل ــم. د دې ول ــمرش ی ــس ولس ــې د دې ول ــاړم، چ       زه وی

وګــورئ، ســور پــوځ راغــی، دا ولــس و، چــې مــات يــې کــړ کــه بــل څــوک؟ 

څلوېښــت کالــه کېــږي، چــې مــوږ لــه وینــې رسه رسوکار لــرو؛ امــا د دې ولــس هیلــه 

نــه ماتېــږي. ولــس نهیلــی نــه دی، تاســې یــې مــه نهیلــی کــوئ او پــه دې بانــدې یقیــن 

ولــرئ، چــې دې ولــس تــه خــدای)ج( یــوه اراده ورکــړې چــې اصاحــات غــواړي، دا 

هغــه وخــت نــه دی، چــې ولــس د امــان اللــه خــان د دور پــه څېــر اصاحاتــو تــه شــا 

ــه جــرأت  ــوږ او تاســو ن ــه م ــه اصاحــات غــواړي، دا ل ــه تاســې ن ــس ل ګرځــوي، ول

ــه  ــه لوی ــاء الله دغ ــړو او ان ش ــت وک ــدې حرک ــض بان ــه نب ــس پ ــې د ول ــواړي، چ غ

برنامــه چــې د ولــس د ثبــات، د ولــس د امنیــت او د ولــس د هوســاینې لپــاره ده، بیــا 

ــه پلــی يش. ب

      نکتــۀ آخــر ایــن اســت کــه تشــکیات تحــت نظــر لــوی څارنــوال اســت. از طــرف 

ــی  ــد. در جای ــته باش ــاف داش ــان انعط ــکیات ت ــا تش ــد ت ــق داری ــت مطل ــن صاحی م
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کــه تعــداد قضایــا زیادتــر اســت، کارکنــان تــان را افزایــش بدهیــد. ان شــاءالله از نــگاه 

امکانــات و بودجــه روزبــه روز توجــه مــا زیادتــر خواهــد شــد. بــاز هــم، مــن از ســهم 

ــک،  ــاب برم ــور جن ــم. از حض ــان می کن ــراز امتن ــرادران اب ــران و ب ــال خواه ــیار فع بس

ــب  ــم قل ــی، از صمی ــی و بین امللل ــکاران مل ــر هم ــتانکزی و دیگ ــگ، س ــنگری، بی س

تشــکر می کنــم.

یشه سین افغانستان!

تل دې وي افغانستان!

زنده باد افغانستان!

پاینده باد دســتگاه عدلی و قضایی!
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منت سخرنانی جاللتآمب داکرت عبدالله عبدالله رئیس 

اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان

الحمد لله وحده والصاة والسام عىل من ال نبي بعده، اما بعد            

ــيطاِن الرَّجيم اَُعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

ــوا  ــاِس أَْن تَْحُكُم ــْنَ النَّ ــْم بَ ــا َوإَِذا َحَكْمتُ ــاِت إَِلٰ أَْهلَِه ــَؤدُّوا اْلََمانَ ــْم أَْن تُ ــَه يَأُْمرُكُ إِنَّ اللَّ

ــْدِل ِبالَْع

ــتان،  ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه ــوال دول ــوی څارن ــب ل ــدی صاح ــاب حمی      جن

فضیلتــآب کشــاف رئیــس شــورای رسارسی علــامی افغانســتان، وزیــر صاحــب امــور 

شهرســازی و مســکن،  فضیلتــآب ســنگری صاحــب، هیــأت رهــری لــوی څارنوالــی، 

ــران و  ــان، خواه ــوال صاحب ــه، څارن ــور داخل ــکاران وزارت ام ــتانکزی، هم ــرم س مح

ــُه! ــِه َو بَرَکاتُ ــُة اللّ ــاُم َعلَیُْکــْم َو رَْحَم ــرادران عزیــز، اَلسَّ ب

          پــه اول کــې تاســو ټولــو تــه ســتړې مشــې او ښــه راغاســت وایم، په ځانګــړې توګه 
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هغــه څارنــوال صاحبانــو تــه چــې لــه ولســوالیو او لــه لــرو پرتــو ســیمو څخــه راغــي دي. 

د افغانســتان د لــوی څارنوالــۍ لــه مقــام نــه مننــه کــوم، چــې د دې کنفرانــس د جوړېــدو 

زمینــه يــې برابــره کــړه. دا کنفرانــس بــه لــه مــوږ رسه د عدالــت د ټینګښــت او د قانــون د 

واکمنــۍ پــه برخــه کــې مرســته وکــړي. زه هــم پــه خپــل وار د افغانســتان د شــهیدانو، پــه 

ځانګــړې توګــه د افغانســتان د امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو شــهیدانو روح تــه دعــا کــوم. 

      پــه دې کــې شــک نشــته، چــې پــه افغانســتان بانــدې پــه مختلفــو انواعــو او نومونــو 

جګــړه تحمیــل شــوې ده. پــه افغانســتان بانــدې تېــری شــوی دی، دا تېری د تروريســتانو 

ــرو خلکــو پکــې قربانــۍ ورکــړې دي.  ــه خــوا شــوی، چــې متاســفانه د افغانســتان ډې ل

ــم  ــدل حک ــځ د ع ــر من ــانانو ت ــتل، د انس ــا ولوس ــې م ــې مخک ــه چ ــات کریم ــه آی هغ

کــوي، دا حکــم یــوازې پــه مســلامنانو پــورې محــدود نــه دی، بلکــې د ټولــو انســانانو 

تــر منــځ د عدالــت حکــم دی. 

ــه هــم اخیســتل شــوي دي،  ــرو؛ خــو مثبــت قدمون ــه مــوږ ســتونزې ل ــه شــک پرت       ل

ــه ســنګري صاحــب، د قضــا او د لویــې څارنوالــۍ  ــه د قدردانــۍ وړ دي. زه ل دا قدمون

لــه مرشتابــه څخــه مننــه کــوم، چــې د اصاحاتــو کار يــې ګړنــدی کــړی او د هراړخیــزو 

اصاحاتــو د راوســتلو پــه حــال کــې دي. دا د افتخــار ځــای دی، چــې په دغــه کنفرانس 

کــې لــه ابتداییــه څارنوالیــو څخــه هــم څارنــواالن رابلــل شــوي دي.

      برگــزاری ایــن کنفرانــس، فرصــت مهمــی بــرای تبــادل تجــارب و آموخــن از 

همدیگــر اســت. بــا گرفــن رهنمــود از هیــأت رهــری، یکبــار دیگــر در انجــام 

ــامل  ــدۀ س ــی و آین ــات، ترق ــاس ثب ــام اس ــد. کار ش ــد کنی ــد تعه ــود تجدی ــف خ وظای

ــه و متخصــص حضــور دارنــد کــه  ــا تجرب کشــور می باشــد. در ایــن برنامــه اشــخاص ب

از نظریــات شــان مســتفید خواهیــد شــد. تأمیــن عدالــت ســبب اطمینــان مــردم نســبت به 

ــم  ــوٍع َوآَمَنُه ــن ُج ــم مِّ ــِذي أَطَْعَمُه ــد: »الَّ ــم می گوی ــرآن کری ــی ق ــده می شــود. وقت آین

ــْن َخــْوٍف« خــوف تنهــا مســألۀ ناامنــی و تــرس نیســت؛ مهم تریــن خــوف بــرای یــک  مِّ

ــت  ــع بازخواس ــت و مرج ــی اس ــد بی عدالت ــر کن ــه فک ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــرد زمان ف

ــود. ــد ب ــی خواه ــخت ترین زنده گ ــی، س ــن فضای ــی در چنی ــدارد. زنده گ ــود ن وج

ــد و از  ــرار دارن ــام ق ــار نظ ــیار، در کن ــکات بس ــل مش ــا تحم ــور ب ــهروندان کش       ش
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ــه  ــد زمین ــا بای ــن اســت کــه م ــی و اساســی شــان ای ــع ابتدای ــد. توق ــت می کنن آن حامی

را بــرای حاکمیــت قانــون و تأمیــن عدالــت مســاعد بســازیم. در چهــل ســال گذشــته، 

نظام هــا بــا عناویــن خــاص روی کار آمدنــد. نظامــی کــه عدالــت در ســاختار آن وجــود 

نداشــته و در متــام تصمیم گیری هــا خصوصــاً در تطبیــق قانــون بــه طــور یکســان بــاالی 

شــهروندانش رعایــت نشــود، دوام منــی آورد.

ــی  ــا در بی نظام ــواع بی عدالتی ه ــون ان ــت؛ چ ــل اس ــت قای ــام اهمی ــه نظ ــا ب ــه م       فق

صــورت می گیــرد. نظامــی کــه بــه ســوی اصاحــات حرکــت نکنــد، خــدای نخواســته 

فســاد در آن گســرده شــود، قانــون معنایــش را از دســت بدهــد و گریــز از قانــون، کار 

شــهروندانش باشــد؛ نظامــی نیســت کــه خواســت مــردم را بــرآورده کنــد.

ــور  ــه ط ــرد. ب ــاره ک ــکات اش ــی از مش ــد نکته ی ــه چن ــب ب ــوال صاح ــوی څارن       ل

ــق  ــت، تطبی ــن عدال ــع تأمی ــتان مرج ــادۀ افغانس ــق دورافت ــردم مناط ــه م ــی ک ــال وقت مث

قانــون و آدرس شــان را مطمــن نداننــد و از مخالفــان بخواهنــد کــه بــه مشــکات آنــان 

رســیده گی کننــد؛ نبایــد بــرای مــا قابــل قبــول باشــد. متأســفانه منونه هــای از ایــن مــوارد 

ــکات  ــن مش ــا ای ــه ت ــورت گرفت ــاد ص ــای زی ــم. کاره ــتان داری ــی از افغانس را در نقاط

ــای  ــان ارگان ه ــی می ــدم هآهنگ ــود دارد. ع ــکل وج ــن مش ــوز ای ــا هن ــود؛ ام ــل ش ح

پولیــس، څارنــوال و ارگان هــای قضایــی کشــور، منونه هــای از ایــن دشــواری ها اســت. 

در نتیجــه، ســؤالی کــه بــه مــا راجــع می شــود، ایــن اســت کــه آیــا یــک نفر)مــرد یــا زن( 

از هرگوشــۀ کشــور کــه باشــد، بــا هــر زبانــی صحبــت کنــد، در هــر ســطحی از زنده گــی 

کــه قــرار داشــته باشــد)فقیر یــا پولــدار(، باواســطه یــا بی واســطه- بیاییــد بی واســطه ها را 

در نظــر بگیریــم- اگــر مــورد ظلــم قــرار بگیــرد، در صــورت مراجعــه بــه مراجــع مربــوط، 

ــه  ــا ب ــۀ م ــود؟ وظیف ــاع می ش ــش دف ــده و از حق ــک ش ــه وی کم ــه ب ــان دارد ک اطمین

ــه همیــن پرســش، پاســخ  حیــث دولت مــردان و مســؤوالن حکومــت ایــن اســت کــه ب

ــای  ــد ادع ــی نبای ــچ زمینه ی ــم، در هی ــاکام ماندی ــه ن ــن زمین ــر در ای ــم. اگ ــت بدهی مثب

موفقیــت و دســتآورد کنیــم.

       از منســوبان لــوی څارنوالــی کــه در رشایــط ســخت، با قبول مشــکات و دشــواری ها 

ــد  ــتم بای ــن سیس ــل ای ــم. در داخ ــر می کن ــد، تقدی ــه می کنن ــام وظیف ــت انج ــا صداق ب
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تحمــل فســاد را نداشــته باشــیم. بایــد گفــت کــه کارهایــی در ایــن رابطــه نیــز صــورت 

ــرای معــاش ایجــاد شــده اســت. رهــری  ــۀ بهــر ب ــال زمین ــوان مث ــه عن ــه اســت؛ ب گرفت

ــی  ــا زنده گ ــت ت ــد اس ــا متعه ــن زمینه ه ــازی ای ــرای فراهم س ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم

ــات افغانســتان فراهــم شــود. ایــن کار هایــی اســت کــه  آبرومنــد در محدوده یــی امکان

انجــام شــده تــا مشــکات زنده گــی ســبب ترغیــب آنــان بــه فســاد  اداری نشــود. 

      ایــن یــک طــرف قضیــه اســت. طــرف دیگــر آن تعهــد بســیار محکــم و اساســی بــا 

ــروی  ــون اســت. کســی کــه رسنوشــت زنده گــی و آب ــا قان خــدا و مــردم در مطابقــت ب

مــردم، امنیــت و ثبــات کشــور، بــه رفتــار و عملکــرد او تعلــق دارد؛ مســؤولیتش ســنگین 

اســت. اولیــن قدم هــای اجــرای عدالــت از لــوی څارنوالــی آغــاز و در محاکــم نهایــی 

می شــود. ایــن مســؤولیت مــا اســت کــه از اجــراآت لــوی څارنوالــی افغانســتان حامیــت 

کنیــم تــا بتوانــد بــا اطمینــان و بــدون دلهــره، وظایــف خــود را انجــام دهــد. در مــواردی 

ــز اعــامل فشــار و نفــوذ  ــا نی ــد خــود م ــون تلقــی شــود، بای ــه در اجــرای قان کــه مداخل

نکنیــم.

ــی در  ــد؛ ول ــر می رس ــه نظ ــاده ب ــرف س ــم. در ح ــام را می دانی ــواری های کار ش       دش

عمــل دشــوار اســت. در نهایــت موفقیــت یــک دســتگاه، بــه قضــاوت آگاهانــۀ مــردم 

ــارۀ  ــا در ب ــم ی ــر کنی ــی را تقدی ــم کس ــا می توانی ــردد. م ــر می گ ــراآت آن ب ــورد اج در م

ــض،  ــه، بغ ــدون کین ــزرگ ب ــؤوالن ب ــه مس ــت ک ــن اس ــم ای ــم. مه ــی بدهی ــر منف آن نظ

ــز، در مــورد فعالیــت، اجــراآت و عملکــرد نهادهــا،  ماحظــات شــخصی و تبعیض آمی

ــه داشــته باشــند. قضــاوت عادالن

      از هیــأت رهــری لــوی څارنوالــی به خاطــر آوردن تغییــرات مثبــت، تشــکر می کنــم. 

ــام  ــح در مت ــراد صال ــته اف ــد. در گذش ــرق می کن ــته ف ــا گذش ــده ب ــاد ش ــرات ایج تغیی

ســطوح وجــود داشــت؛ امــا چهــره و تصویــر کلــی اجــراآت مــورد قناعــت هیچ کــس 

نبــوده اســت. راهــی را کــه پیــرشو داریــد، راه دشــوار و طوالنــی اســت. ایــن مســأله بــه 

ــر می گــردد.  عــزم و ارادۀ کســانی کــه در اینجــا حضــور دارنــد و پرســونل ایــن اداره، ب

ــات  ــه  اصاح ــوری ک ــه کش ــاد، ب ــه فس ــوده ب ــور آل ــک کش ــتان را از ی ــام افغانس ــا ن م

ــل  ــد، تبدی ــت می کن ــامت حرک ــوی س ــه س ــم و ب ــون در آن حاک ــرده، قان ــی ک را عمل
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می کنیــم.

      نظام هــای مختلــف در دنیــا وجــود دارد؛ مــا بــه عنــوان مســلامنان، نظامــی را 

ــد)ج( و قناعــت مــردم را کســب کــرده باشــد. قناعــت  ــم کــه رضــای خداون ــول داری قب

ــل  ــه اه ــپردن کار ب ــود. س ــل می ش ــون حاص ــت قان ــت و حاکمی ــق عدال ــا تطبی ــردم ب م

ــان  ــرد. در می ــورت بگی ــت ص ــاس عدال ــر اس ــم، ب ــه حک ــد ک ــق می یاب ــی تحق آن زمان

شــام شــخصیت های بســیار بــا تجربــه و جوانانــی کــه تــازه وارد ایــن عرصــه شــده انــد، 

وجــود دارنــد. در کُل شــام یــک کتلــۀ بــزرگ را بــرای آوردن اصاحات، زدودن فســاد، 

ــد.  ــکیل می دهی ــون تش ــت قان ــاخن حاکمی ــق و وسیع س تطبی

ــت  ــرای عدال ــز اج ــه ج ــزی ب ــه، هیچ چی ــرار گرفت ــم ق ــورد ظل ــه م ــی را ک ــر کس       تأث

برطــرف کــرده منی توانــد. مجــرم راه هــای گوناگــون را جســتجو می کنــد تــا از چنــگال 

قانــون فــرار کنــد. اگــر مجــرم در خــوف و مــردم در اطمینــان باشــند، همــۀ مــا پیروزیــم. 

ــامت  ــات و س ــن، ثب ــوی ام ــه س ــت ب ــت هیچ وق ــد، مملک ــس باش ــه برعک ــر قضی اگ

نخواهــد رفــت. در یکــی از خاطــرات شــاه امان اللــه خــان غــازی چنیــن آمــده اســت که 

ایــن جا)افغانســتان( مشــکل ایــن اســت کــه وقتــی قانونــی تصویــب می شــود، تعــدادی 

زیــادی از مــردم بــه ایــن فکــر می شــوند کــه راه گریــزی بــرای خــود پیــدا کننــد.

ــاد  ــی در زدودن فس ــۀ مدن ــای جامع ــخصیت ها و نهاده ــور، ش ــامی کش ــش عل       نق

ــون  ــرا قان ــم؛ زی ــد می کن ــام تأکی ــش عل ــر نق ــر ب ــه بیش ــن زمنی ــن در ای ــت. م ــم اس مه

افغانســتان، بــر اساســات دیــن مقــدس اســام اســتوار اســت. بــه صــورت کُل نقــش علام 

در تغییــر ذهنیــت مــردم، بســیار اساســی اســت. اگــر برخــی از څارنــواالن بخواهنــد فضــا 

ــون  ــام، قان ــدس اس ــن مق ــته های دی ــاس داش ــر اس ــت. ب ــن نیس ــد، ممک ــر بدهن را تغیی

ــم.  ــن بری ــم فســاد را از بی ــی افغانســتان، می توانی ــۀ مدن ــی و جامع اساس

      زمانــی نفــوس در والیــات و ولســوالی ها و حتــا در مرکــز متفــاوت بــود؛ ولــی 

ــب  ــکیات متناس ــا تش ــت؛ ام ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــا و مهاجرت ه ــروز جابه جایی ه ام

ــن  ــی و تطبیقــی ای ــۀ عمل ــا رضورت هــای مــردم نیســت. خــوب اســت کــه شــام جنب ب

تغییــرات را جســتجو کنیــد. در ایــن زمینــه همــکاری پولیــس و څارنــوال حتمــی اســت. 

امیــدوارم کــه در پایــان خشــنودی خداونــد و رســتگاری را بــه دســت بیاوریــم و آنچــه 
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ــم، انجــام داده باشــیم.  ــر مــردم مســؤولیت داری را در براب

څارنواالن محرم! 

ــش  ــک بخ ــک ی ــام نی ــه ن ــد ک ــازه ندهی ــت. اج ــدس اس ــاک و مق ــام پ ــۀ ش        وظیف

ــا عوامــل دیگــر  ــز ی ــا اجــراآت غفلت آمی ــون، ب عمده یــی ادارۀ حاکمیــت و تطبیــق قان

کــه بــاالی اجــراآت کاری تــان تأثیــر داشــته باشــد، آلــوده شــود. مــن ایــن عــزم و اراده 

را در رهــری لــوی څارنوالــی و اجــراآت شــان می بینــم. اطمینــان می دهــم کــه آنچــه 

ــم.  ــوان حکومــت وحــدت ملــی باشــد، از شــام حامیــت می کنی در ت

       ایــن کــه کــی بــه کجــا تعلــق دارد؟ فکــر سیاســی اش چیســت؟ بــه کــدام قــوم مربــوط 

می شــود و بــه کــدام زبــان صحبــت می کنــد؟ وظیفــۀ شــام نیســت. مــن یقیــن دارم کــه 

شــام از ایــن موضــوع آگاهــی داریــد؛ اگــر دوبــاره یــادآوری کــردم، بــه خاطــر صــدای 

ــه در دفــاع  مــردم و نیــازی اســت کــه مــا و شــام آن را می دانیــم. فرزنــدان مــردم روزان

از نظــام، حاکمیــت قانــون، رسزمیــن، دســتآوردهای مــردم افغانســتان و آینــدۀ فرزنــدان 

کشــور قربانــی می دهنــد. مهم تــر از آن مــردم بایــد از تطبیــق عدالــت مطمــن باشــند. 

ــراآت  ــی اج ــم: یک ــراآت داری ــوع اج ــا دون ــد. م ــؤولیت بگیرن ــد مس ــواالن بای څارن

ــوال امضــا کنیــم و دوم ایــن کــه از خودمــان ســؤال کنیــم  ــه حیــث څارن معمــول کــه ب

کــه آیــا اجــراآت مــان مطابــق قانــون و توقــع مــردم بــوده اســت؟ زمانــی کــه همیــن عــزم 

و اراده را داشــته باشــید، ان شــاءالله صاحــب دســتاوردیم.

ــی  ــد: وقت ــا می گفتن ــرای م ــان ب ــم. اســتادان م ــۀ طــب می خواندی ــا فاکولت ــی، م       زمان

مریــض پیــش شــام می آیــد و شــام از تشــخیص آن عاجزیــد، بایــد بــه جــرأت برایــش 

ــام  ــت و ش ــض اس ــه او مری ــر ک ــه خاط ــتم. ب ــرده نتوانس ــخیص ک ــن تش ــه م ــد ک بگویی

ــد. اگــر نســخۀ شــام مریضــی او را  ــا او را تشــخیص و تــداوی کنی ــد ت مســؤولیت داری

ــز فکــر  ــن جــا نی ــد. در ای ــداده ای ــان را انجــام ن ــر ســاخت، شــام مســؤولیت ت چندبراب

ــه  ــباب ب ــامل اس ــدا و در ع ــد خ ــه امی ــد و ب ــکل دارن ــزاران مش ــر، ه ــا نف ــد میلیون  ه کنی

ــرای خودشــان  ــد و تنهــا ب ــد دارن ــم و فرزن ــن اشــخاص خان ــد. ای شــام مراجعــه می کنن

ــه  ــی ک ــرای کس ــر دارد. ب ــادر و خواه ــدر، م ــت پ ــوان اس ــر ج ــد. اگ ــی منی کنن زنده گ
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ــرای وی  ــت ب ــی اس ــامن قضیه ی ــون، ه ــت و قان ــام عدال ــد، مت ــه می کن ــام مراجع ــه ش ب

اتفــاق افتــاده اســت. زمانــی کــه مــردم بــه شــام مراجعــه می کنــد، ایــن نکتــه را در نظــر 

ــم. ــق می خواه ــان توفی ــرای ت ــد ب ــید. از اخداون ــته باش داش

خدایا تو آن کن که پایان کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

اُم َعلَیُْکْم َو رَْحَمُة اللِّه َو بَرَکاتُُه!  اَلسَّ

ژوندی دې وي افغانستان!
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منت سخرنانی څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی 

څارنوال دولت جمهوری اسالمی افغانستان- روز اول

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

ــی  ــام عل ــاة و الس ــن و الص ــة للعلمی ــدی و رحم ــران اله ــزل الق ــذی ن ــه ال ــد لل الحم

ــادی ــوله اله رس

ــی،  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــه رئی ــه عبدالل ــر عبدالل ــآب داک        جالت

ــید  ــآب س ــتان، جالت ــامی افغانس ــورای رسارسی عل ــس ش ــاف رئی ــآب کش فضیلت

ــر امــور شهرســازی و مســکن، آقــای اســتانکزی، اســتاد  ــادری وزی ســعادت منصــور ن

اســامی  دولــت جمهــوری  بزرگــوار ســنگری عضــو و رسپرســت ســره محکمۀ 

افغانســتان، آقــای فریــد افضلــی رئیــس تحقیقــات جرایــم وزارت امــور داخلــه، آقــای 

ــز، رؤســای اســتیناف  ــی، همــکاران عزی ــوی څارنوال ــان ل ــتیال صاحب کوهســتانی، مرس

ــت جمهــوری اســامی افغانســتان و  ــی ولســوالی های دول ــواالن ابتدای ــات و څارن والی
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ــُه! ــِه َو بَرَکاتُ ــُة اللّ ــْم َو رَْحَم ــاُم َعلَیُْک ــانه ها،  اَلسَّ ــکاران رس هم

 صبح همه بخیر!

      در آغــاز می خواهــم همکارانــم را کــه از گوشــه گوشــۀ افغانســتان، بــه خاطــر 

اشــراک در پنجمیــن کنفرانــس رسارسی څارنــواالن آمــده انــد، خــوش آمدیــد بگویــم. 

ــای  ــواالن و نهاده ــور څارن ــون، حض ــت قان ــت، حاکمی ــرش عدال ــه گس ــن ک دوم ای

عدلــی و قضایــی در ولســوالی های کشــور، یــک مســألۀ بســیار مهــم اســت. جایــی کــه 

ــد.    ــون و حامیــت آن را دارن ــت و زنده گــی در ســایۀ قان ــه عدال ــاز ب ــردم بیشــرین نی م

ایــن کنفرانــس یــک هــدف بســیار مهــم و مقــدس دارد و آن ایــن کــه چگونــه بتوانیــم 

ــی و قضایــی را در دوردســت ترین نقــاط کشــور،  ــواالن و نهادهــای عدل حضــور څارن

گســرش دهیــم؟ 

ــجاع  ــای ش ــه نیروه ــود را ب ــم خ ــم و تکری ــپاس، تعظی ــرام، س ــان، اح ــب امتن       مرات

امنیتــی افغانســتان کــه هــم اکنــون در گوشــه گوشــۀ کشــور، بــه خاطــر دفــاع از حقــوق و 

آزادی هــا، حــق و عدالــت، حیثیــت و کرامــت مــردم عاشــقانه، صمیامنــه و رسبه کــف 

ــد همــت،  ــی کــه در پشــت دیوارهــای بلن ــم. آنان ــم می کن ــد، تقدی ــداکاری ان ــادۀ ف آم

ــا  ــال م ــد، اطف ــس می کش ــا نف ــهرهای م ــان، ش ــکوه ش ــا ش ــنگرهای ب ــجاعت و س ش

بــازی می کننــد و در رگ رگ رشایــن شــهرهای مــا زنده گــی جریــان دارد. بــرای 

شــهدای نیروهــای امنیتــی و مــردم بهشــت بریــن، بــرای زخمیــان شــفای عاجــل و بــرای 

ــم.  ــل آرزو می کن ــر جمی ــان، ص ــای ش خانواده ه

       هــامن طــوری کــه یــادآور شــدم، هــدف ایــن کنفرانــس گســرش حضــور څارنواالن 

ــه دالیــل مختلــف، در  ــه اعــراف می کنــم کــه ب در ولســوالی ها اســت. امــروز صمیامن

ــون  ــت، حاکمیــت قان ــد عدال بیشــر ولســوالی های کشــور، طــوری کــه ایجــاب می کن

ــنهادهایی  ــا و پیش ــت. نظریه ه ــه اس ــق نیافت ــون، تحق ــت قان ــو حامی ــی در پرت و زنده گ

ــت و  ــرش عدال ــرای گس ــا ب ــاخت ت ــد س ــادر خواه ــت را ق ــود، دول ــرح می ش ــه مط ک

حاکمیــت قانــون در نقــاط دوردســت کشــور، اقدامــات الزم را انجــام بدهــد. 
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قانــون اساســی افغانســتان می  گویــد کــه متــام مــردم ایــن کشــور اعــم از زن و مــرد، در 

برابــر قانــون مســاوی انــد. کســانی کــه در روســتاها و ولســوالی ها زنده گــی می کننــد، نیــز 

بایــد در برابــر قانــون مســاوی باشــند. ایــن هــدف قانــون اساســی افغانســتان می توانــد بــا 

حضــور څارنــواالن، قاضیــان و نهادهــای عدلــی و قضایــی در نقــاط دوردســت کشــور، 

بــرآورده شــود. حقــوق، آزادی هــا، کرامــت و عــزت متــام مــردم ایــن کشــور کــه چــه 

ــون اساســی و دیگــر  ــو و حامیــت قان ــد در پرت ــا ولســوالی زنده گــی می کنن در شــهر ی

قوانیــن افغانســتان، می توانــد محفــوظ باشــد. 

      گاهــی از خــود پرســیده ایــم کــه چــرا در چهــل ســال گذشــته، ولســوالی ها و 

روســتاهای مــا، کانــون مخالفــت بــا نظــام بوده اســت؟ شــهرهای مــا طــرف دار حکومت، 

روســتاها و ولســوالی های مــا همیشــه کانــون مخالفــت بــا دولــت اســت. یکــی از دالیــل 

آن نبــود عدالــت و نهادهــای عدلــی و قضایــی در آن جــا اســت. همیــن امــروز هــم بــه 

خاطــر نبــود نهادهــای عدلــی و قضایــی در محــات دوردســت کشــور، مــردم قضایایــی 

خــود را یــا از طریــق جرگه هــا حــل و فصــل می کننــد کــه در بعضــی مــوارد، حقــوق و 

آزادی هــا نقــض  شــده و عدالــت بــه گونــۀ درســت آن تطبیــق منی شــود یــا بــه مخالفــان 

دولــت افغانســتان مراجعــه می کننــد. بنــاًء تنهــا حضــور قطعــات نظامــی، پولیــس و اردو 

در ولســوالی ها کفایــت منی کنــد. ایــن کار تنهــا از طریــق گســرش و رســاندن عدالــت 

ممکــن اســت و مــا می توانیــم قلــوب و افــکار مــردم را بــا خــود داشــته باشــیم. 

ــته  ــور داش ــوالی ها حض ــا در ولس ــکاران م ــه هم ــم ک ــن را داری ــت و ارادۀ ای ــا نی       م

باشــند؛ ولــی در عیــن زمــان چالش هایــی نیــز وجــود دارد. بــزرگان و جالتآبــان 

رئیــس جمهــور و رئیــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی افغانســتان، کابینــۀ محــرم 

ــای  ــور و مناینده گی ه ــا حض ــم ت ــم بدهی ــت ه ــت دست به دس ــان دول ــر کارکن و دیگ

ــازیم. ــال بس ــوالی ها فع ــت را در ولس ــای دول ــام بخش ه مت

       بــه امنیــت دفاتــر څارنوالی هــا و محاکــم در ولســوالی ها، رفت وآمــد همــکاران مــا 

و تشــکیات در ولســوالی ها بایــد توجــه شــود. مــا بایــد تشــکیات خــود را متناســب 
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ــار بســازیم. تعــداد نفــوس در  ــا حجــم وظایــف، مســؤولیت ها و مشــکات خــود عی ب

ــع  ــیم و توزی ــکیات، در تقس ــاختار تش ــی س ــرای چگونه گ ــوالی ها، ب ــات و ولس والی

ــد.   ــوب باش ــار خ ــک معی ــد ی ــه، می توان ــۀ عادالن ــه گون ــود ب ــع موج ــهیات و مناب تس

ولســوالی هایی داریــم کــه نفــوس بســیار کــم و ولســوالی هایی نیــز داریــم کــه نفــوس 

ــا تشــکیات در هــردو ولســوالی  ــات بیشــر اســت؛ ام ــه بعضــی از والی شــان نســبت ب

یکســان اســت. ایــن تشــکیات بــه هیــچ صــورت جوابگــو نیســت. 

ــازد  ــاعد س ــا مس ــرای م ــی را ب ــد فرصت ــس دو روزه می توان ــن کنفران ــر آن، ای       بناب

ــم  ــا می توانی ــم. م ــدا کنی ــی پی ــرای آن راه حل های ــرده و ب ــث ک ــکات بح ــا روی مش ت

ــر کاری، ســاختامن های  روی چگونه گــی تشــکیات، اختصــاص بودجــه، ایجــاد دفات

ــث  ــان بح ــت آن ــوالی ها و امنی ــی ولس ــی و قضای ــش عدل ــان بخ ــرای کارکن ــی ب رهایش

کــرده و بــه یــک نتیجــۀ مثبــت برســیم. همــکاری و هآهنگــی میــان نهادهــای عدلــی و 

قضایــی بایــد بــه وجــود بیایــد. بــه بــاور مــن، یافته هــای ایــن کنفرانــس می توانــد چــراغ 

ــرای  ــد ب ــد. خداون ــوالی ها باش ــورد ولس ــر در م ــز بیش ــت و مترک ــه، دق ــرای توج راه ب

همــۀ مــا توفیــق عنایــت فرمایــد! 

از توجه تان تشکر!

پنجمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان
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د افغانستان د علاموو رستارسي شورا رئیس مولوي 

قیام الدین کشاف د وینا منت

الحمـد للـه و الصلـوة والسـام علـی رسـول اللـه محمـد و علـی الـه و اصحابـه امـا بعـد 

ـيطاِن الرَّجيـم فَاَُعـوُذ ِباللـِه ِمـَن الشَّ

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

أَْحَسـُن  ِهـَي  ِبالَِّتـي  جاِدلُْهـْم  َو  الَْحَسـَنِة  الَْمْوِعظَـِة  َو  ِبالِْحْكَمـِة  َك  َربِـّ َسـِبيِل  إِل   ادُْع 

العظیـم. موالنـا  اللـه  صـدق  )النحـل:۱۲۵(. 

      د افغانسـتان د اسـامي جمهوریـت د مـي وحـدت حکومـت جالتـآب اجرایـي 

رئیـس ډاکټـر صاحـب عبدالله عبداللـه، جالتآب لـوی څارنوال صاحـب، جالتآب 

د ښـارجوړونې وزیـر صاحـب، فضیلتـآب سـنګري صاحـب، فضیلتـآب سـتانکزی 

صاحـب، محـرم بلخايب صاحب، د لویـې څارنوالۍ رهري پاوی، وروڼـو او خویندو،  

ـاُم َعلَیُْکـْم َو رَْحَمـُة اللّـِه َو بَرَکاتُُه! اَلسَّ

      د ډاکټـر صاحـب عبداللـه عبداللـه سـیايس مطالعـه خپـل کار دی؛ خـو د دینـي 
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مطالعـې یـې زه شـاهدي ورکـوم. اسـامپوه سـړی دی او لـه ده رسه زمـا پېژندګلـوي لـه 

اووه پنځوسـم کال راهیسـې ده. ده د څارنواالنـو پـه نقـش او د نظـام جوړولـو پـه برخـه 

کـې چـې کومـې خـرې وکـړې، دا خـرې ډېـرې کايف دي. هراړخیـزې دي، فکر کوم، 

چـې پـه دې بانـدې زمـا لپـاره بحـث او بیا خرې کـول تکـراري دي. زه بـه خپلې برخې 

تـه راشـم او یـو څـو ټکـي بـه ووایم. 

      د انسـاين جامعـې اصـاح پـه دوو شـیانو کېـږي: یـو اخـاق او بـل قانـون. اخاقـي 

برخـه تـر قانـوين برخـې مخکـې ده، همـدا وجـه ده، چـې پيغمرانـو علیهـم الصلـوة و 

السـام تـه اخاقـي برخـه سـپارل شـوې ده، بیـا وروسـته قانـوين برخـه چـې د نظـام پـه 

حیـث پـه اسـام کـې بایـد موجـوده وي.

      حدیـث جرائیـل پـه نامـه یـو حدیـث دی، پـه دغـه حدیـث کـې د احسـان پـه بـاب 

َک تَـرَاُه فَـِإْن لَـْم تَُکـْن تَـرَاُه فَِإنَُّه یَـرَاَک«، د  َه کَأَنَـّ پوښـتنه کېـږي او فرمایـي: »أَْن تَْعبُـَد اللَـّ

خـدای داسـې بنـده ګـي بایـد وکـړئ، لکـه تاسـې يې چـې پـه سـرګو وینـئ، دا چې په 

سـرګو د خـدای لیـدل ممکـن نـه دي، نـه یـې شـئ لیدلـی؛ نو پـه دې بـاور ولـرئ، چې 

ُه یَـرَاَک«، اللـه)ج( تاسـې ویني. د خدای بنده ګي په داسـې شـان وکـړئ، چې خدای  »فَِإنَـّ

وینـئ، کـه دې درجـې تـه څوک ورسـېږي، بیـا به څارنـوال، قـايض او پولیس یـا قانوين 

مرحلـې تـه هېـڅ رضورت نه وي.

       عمـر)رض( د مدینـې مرکـزي قـايض و، یـو کال وروسـته یـې حـرت ابوبکـر)رض( تـه 

اسـتعفا وړانـدې کـړه او ابوبکـر)رض( ورته وویـل، چې که ته اسـتعفا وکړې، زه بـه دا دنده 

چـا تـه سـپارم؟ هغـه ورتـه وویل، چـې نه صاحـب! دلته مـا تـه رضورت نشـته، دا خلک 

داسـې تربیـه شـوي، چې قـايض ته اړتیا نه لـري. دا خلک په اسـامي روزنه تربیه شـوي 

دي، د دوی عقیـدوي او اخاقـي تربیـه دومـره لـوړه ده، چـې جرم نه کوي؛ نو په داسـې 

ځـای کـې بـه قـايض څه کـوي؟ بله کومـه مهمه دنـده راوسـپاره. که خلـک دې مرحلې 

تـه ورسـېږي، چـې خدای حـارض وګڼي؛ نو لـه څارنوال او قـايض څخه د پټېدو پوښـتنه 

نـه پیـدا کېږي. اسـامي جامعـه باید په دغسـې روحیـه تربیه يش.
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      یوویشـتمه پېـړۍ د اصحابـو کرامـو دور نـه دی، لغزشـونه، خطاګانې او اشـتباهات ډېر 

زیـات دي. خصوصـاً پـه دغسـې هېـواد کـې لکـه افغانسـتان چـې لـه هـرې خـوا ورتـه د 

بـاوو خولـې خاصـې دي او لـه بـده مرغـه په دغـو ګډوډیو کـې چې د چـا څومره الس 

برېـږي، پـه هامغـه انـدازه د جـرم تـررسه کـوي؛ نـو اوس کـه اخاقـي مرحلـه کمـزورې 

شـوې، قانـوين مرحلـه بایـد پیـاوړې يش، ځکـه چـې درېیـم شـی خـو وجود نـه لري.

      دیارلـس کالـه محمـد رسـول اللـه صلی الله علیه وسـلم په مکه مکرمه کـې تېر کړل، د 

نبـوت دوره یـې ۲۳ کالـه وه، پـه دغه دیارلسـو کالو کې نظـام نه و، یعنې ملـوک الطوایفي 

او خـودرسي وه او د هـر چـا چـې هـر څـه زړه غوښـتل هامغـه یې کـول، ۱۳ کالـه یې په 

دې دعـوت تېر کړل.

      تـر هجـرت وروسـته چـې د نظـام جوړولـو زمینه برابره شـوه، بیا یې د ځمکـې په مخ د 

غـوره نظـام منونـه وړانـدې کـړه، حتا په مدینـه منوره کـې د دغه نظـام د جوړولـو لپاره له 

یهـودو او عربـو مرشکانـو رسه، ځکـه چـې هغه وخت کې هغوي اسـام نـه و راوړی، لکه 

اوس او خـزرج، لـه هغـوی رسه یـې معاهدې وکـړې، چې یو رستارسي نظـام واکمن يش.

      دغـه رستـارسي کنفرانـس چـې محـرم لـوی څارنـوال صاحـب جـوړ کـړی او کـوم 

اصاحـات یـې چـې راوسـتي، د دوی کار چـې مـا لیدلـی او خلکـو هـم اورېـديل، ډېـر 

پرځـای اصاحـات دي. زه یـې تاییـدوم، تـر هغـه چـې پـه نظـام کـې دغسـې اصاحات 

رامنځتـه نـه يش، د افغانسـتان جوړول ګرانـه خره ده؛ خو متعهد خلـک کار غواړي، کوم 

بدلونونـه یـې چـې پـه لویـه څارنوالـۍ کې راوسـتي، د سـوونو خلکو هغـه هم تاییـدوم او 

تـر کومـه چـې د دې برنامـو د تطبیـق په الره کې علـاموو ته رضورت وي، زه د افغانسـتان 

د علـاموو د رستـارسي شـورا په اسـتازیتوب د خپلې همـکارۍ او حامیت وعـده ورکوم. 

کـوم ځـای چـې مـوږ یـا علـاموو تـه رضورت وي، ان شـاءالله مـوږ تـرې مـخ نـه اړوو. 

ستاسـو وخـت نـه نیسـم، خـدای مو ټـول کامیـاب لره.

و آخر دعوانا أَِن الَْحْمُد لِلَِّه رَبِّ الْعالَِمین
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منت سخرنانی ویس احمد برمک وزیر امور داخلۀ 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

ــِر  ــاِء َوالُْمنَك ــِن الَْفْحَش ــٰى َع ــْرَبٰ َويَْنَه ــاِء ِذي الُْق ــاِن َوإِيتَ ــْدِل َواْلِْحَس ــُر ِبالَْع ــَه يَأُْم إِنَّ اللَّ

ــُروَن ــْم تََذكَّ ــْم لََعلَُّك ــِي يَِعظُُك َوالْبَْغ

      جالتأمبــان رئیــس دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان، لــوی څارنــوال، معاونــان 

لــوی څارنــوال، آقــای ســنگری عضــو ســره محکمه، رئیــس عمومــی ارگان هــای 

محلــی، څارنــواالن، وزیــران، قوماندانــان امنیــه، خواهــران و بــرادران حــارض در جلســه،  

ــِه َو بَرَکاتُــُه! ــُة اللّ ــاُم َعلَیُْکــْم َو رَْحَم اَلسَّ

جناب رئیس جمهور!

ــی،  ــکتور عدل ــی در س ــل ماحظه ی ــات قاب ــوال، اصاح ــوی څارن ــرر ل ــدو تق        از ب

ــا ابــراز امتنــان  ــه میــان آمــده اســت. همچنــان ب بــه ویــژه در بخــش حاکمیــت قانــون ب

از اعتــامد جنــاب رئیــس جمهــور کــه مســؤولیت وزارت امــور داخلــه را بــر عهــدۀ مــن 
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ــی،  ــوی څارنوال ــا ادارۀ ل ــاعی ب ــک مس ــا در ترشی ــم ت ــان می ده ــت؛ اطمین ــپرده اس س

یــک تیــم کاری را تشــکیل داده و ان شــاء الله در راه تطبیــق حاکمیــت قانــون و تحقــق 

ــر  ــرد. ب ــم ک ــغ نخواه ــکاری دری ــوع هم ــچ ن ــن اداره از هی ــا ای ــی، ب ــت اجتامع عدال

ــتی  ــک در نشس ــدۀ نزدی ــت در آین ــرار اس ــوال، ق ــوی څارن ــرم ل ــای مح ــاس تقاض اس

روی موضوعــات مــورد بحــث، صحبــت کــرده و طــرح مشــرکی را بــه وجــود بیاوریــم. 

ــم،  ــت داری ــی روی دس ــوی څارنوال ــا ل ــه ب ــی ک ــارۀ طرح ــه در ب ــپارم ک ــد می س تعه

ــواالن را در  ــت څارن ــم امنی ــرح می توانی ــن ط ــک ای ــه کم ــم. ب ــاز کنی ــت را آغ فعالی

ــم. ــن کنی ــوالی ها تأمی ولس

      طبــق مــادۀ 134 قانــون اساســی کشــور، جلوگیــری و کشــف جرایــم، وظیفــۀ اساســی 

ــر گاه  ــت. ه ــف اس ــۀ کش ــامن مرحل ــت ه ــاز عدال ــۀ آغ ــاًء، نقط ــد. بن ــس می باش پولی

ــور مســلکی انجــام داده  ــه ط ــش را ب ــۀ خوی ــۀ کشــف، وظیف ــدای مرحل ــس در ابت پولی

ــوی  ــا ل ــاً ب ــه قب ــی  ک ــود. دو تفاهم نامه ی ــاز می ش ــا آغ ــت از آنج ــاس عدال ــد، اس باش

څارنــوال بــه امضــا رســیده اســت، روحیــۀ قــوی همــکاری همیشــه گی بیــن مــا پایــدار 

خواهــد بــود.

      وزارت امــور داخلــه همیشــه در خدمــت شــام و ســائر هموطنــان عزیــز قــرار دارد. 

ــی و بحــث  ــوی څارنوال ــه ادارۀ ل ــار و ســلوک پولیــس نســبت ب ــدگاه، رفت برخــورد، دی

عدالــت و حاکمیــت قانــون در افغانســتان، در تغییــر و تحــول بــوده و به صــورت 

ــد. ــد ش ــاح خواه ــی اص تدریج

جناب رئیس جمهور!

ــور،  ــی کش ــاختار امنیت ــات در س ــل اصاح ــال قب ــه از 14- 15 س ــودی ک ــا وج         ب

بــه خصــوص در ســکتور پولیــس بــه میــان آمــده؛ امــا برداشــت مــن منحیــث وزیــر در 

مــدت دومــاه ایــن بــوده کــه هنــوز هــم در ســاختار تشــکیاتی پولیــس، رویــه و ســلوک 

ــود دارد.  ــادی وج ــکات زی ــان، مش ــای کاری ش ــردم و روش ه ــه م ــبت ب ــس نس پولی

ــراه  ــاله هم ــای 15 س ــکات و جنجال ه ــا مش ــد، ب ــع داری ــام توق ــه ش ــی را ک اصاحات
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بــوده و امــروز بــار دوش مــا گردیــده اســت. بــا وجــودی کــه مبــارزه بــا چنین مشــکات، 

کار آســانی نیســت؛ بــا آن هــم اطمینــان می دهــم هامن طــور کــه شــام توقــع داریــد، در 

ــوع ســعی و تــاش دریــغ نخواهــم کــرد. رفــع دشــواری های مذکــور، از هیــچ ن

ــیامی  ــوا و س ــا محت ــده، ب ــای آین ــور در ماه ه ــۀ کش ــور داخل ــدوارم وزارت ام       امی

ــد. ــل کن ــود را حاص ــگاه خ ــت جای ــاختار حکوم ــردم و س ــن م ــاوت در بی متف

از توجه تان تشکر!
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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

با درود به روح شهدا!

      جاملتــآب داکرعبداللــه عبداللــه رئیــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، 

فضیلتــآب کشــاف رئیــس شــورای رسارسی علــامی افغانســتان، جنــاب لــوی څارنوال، 

ســتانکزی صاحــب، ســنگری صاحــب، بلخابــی صاحــب، حضــار گرامــی و څارنــواالن 

ــُه! ــِه َو بَرَکاتُ ــُة اللّ ــاُم َعلَیُْکــْم َو رَْحَم محــرم، اَلسَّ

       نخســت از همــه برگــزاری پنجمیــن کنفرانــس رسارسی څارنــواالن افغانســتان را بــه 

ــزرگ،  ــس ب ــن کنفران ــدم ای ــم. آرزومن ــک می گوی ــش تری ــوال و همکاران ــوی څارن ل

در کنــار ســایر گام هــای بلنــد و اثربخــش لــوی څارنوالــی، روزنــۀ جدیــد بــرای 

پیروزی هــای بــزرگ در آینــده باشــد.

منت سخرنانی سیدسعادت  منصورنادری وزیر امور 

شهرسازی و مسکن
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حضار نهایت گرامی!

ــا در نظرداشــت ایــن اصــل        مدیریــت جدیــد وزارت امــور شهرســازی و مســکن، ب

مهــم کــه »بــدون عدالــت هیچ گونــه امنیــت متصــور نخواهــد بــود«، مبــارزه بــا فســاد و 

ــع عامــه را در صــدر برنامه هــای کاری  ــده گان از بیــت املــال و مناف ســوء اســتفاده کنن

ــی،  ــوی څارنوال ــۀ ل ــا همکاری هــای همه جانب ــن وزارت ب ــرار داده اســت. ای ــش ق خوی

بــه دســتآوردهای چشــمگیری، نایــل شــده اســت.

      خوشــبختانه در اثــر همیــن تاش هــا، اعتــامد زیــان دیــدۀ وزارت امــور شهرســازی و 

مســکن، در ابعــاد ملــی و بین املللــی دوبــاره احیــا شــده اســت. ایــن وزارت بــه عنــوان 

یکــی از ســکتورهای پویــا، شــاهد پیروزی هــای چشــمگیر در حوزه هــای کاری خویش 

بــوده اســت. هــامن طــور کــه حــارضان گرامــی می داننــد، زمانــی کــه از فعالیــت مؤثــر 

در یــک اداره و نهــاد ســخن بــه میــان می آیــد، طبیعــی اســت کــه فراهم ســازی محیــط 

ــل  ــاختامن های قاب ــان س ــن می ــد. در ای ــدۀ آن می باش ــات عم ــخ گو، از الزام کاری پاس

ــه شــامر  ــا حجــم نیازمندی هــای اداره هــا، از شــاخص های اصلــی ب قبــول و متناســب ب

می رود.

      رهــری حکومــت وحــدت ملــی و در رأس، محمــدارشف غنــی و عبداللــه عبداللــه 

ــای  ــرای اداره ه ــاز ب ــورد نی ــای م ــن زیربناه ــوع، تأمی ــن موض ــۀ ای ــه جانب ــا درک هم ب

ــأله،  ــن مس ــو همی ــد. در پرت ــاخته ان ــش س ــای کاری خوی ــمول اولویت ه ــی را مش دولت

ــرای  ــه ب ــی و عام املنفع ــاختامن های دولت ــامر س ــرای اع ــی ب ــیار بزرگ ــای بس برنامه ه

ــی در مرکــز و والیــات، در حــال طــرح و تطبیــق  ــوی څارنوال ــژه ل ــه وی متــام نهادهــا ب

ــرار دارد. ق

در  ولســوالی ها  و  اکرثیــت څارنوالی هــای والیــات  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا        

ســاختامن های کرایــی فعالیــت می کننــد؛ وزارت امــور شهرســازی و مســکن، در ســال 

ــدی،  ــات نورســتان، دایکن ــرای څارنوالی هــای والی ــامر ســاختامن ب ــی 1397 اع مال

خوســت، کاپیســا و لغــامن را برنامه ریــزی کــرده اســت. عــاوه بــر آن، ایــن وزارت برنامۀ 
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ــر  ــوالی ها، زی ــات و ولس ــطح والی ــس( را در س ــای اداری)کامپلیک ــاخن مجموعه ه س

کار قــرار داده اســت. بــر همیــن مبنــا ســاختامن های مــورد نیــاز اداره هــای څارنوالــی، در 

ــان در نقــاط گوناگــون کشــور اعــامر خواهــد  ــا نیازمندی هــای درازمــدت آن تناســب ب

ــر دفاتــر کاری، تأمیــن رسپناه هــای معیــاری نیــز در طرح)دیزایــن( ایــن  شــد. عــاوه ب

ــایر  ــواالن و س ــت څارن ــای اقام ــه نگرانی ه ــر ب ــن ام ــند. ای ــامل می باش ــا ش مجموعه ه

ــان خواهــد گذاشــت.  ــت در ولســوالی ها نقطــۀ پای ــان دول کارکن

ــع را  ــای جام ــور شهرســازی و مســکن، برنامه ه ــوق، وزارت ام ــوارد ف ــر م        عــاوه ب

ــدۀ  ــدوارم در آین ــه اســت. امی ــواالن در نظــر گرفت ــرای څارن ــۀ مســکن ب ــه منظــور تهی ب

نزدیــک، شــاهد آغــاز کار آنهــا باشــیم. 

      در پایــان، بــا ســپاس مجــدد از گرداننــده گان ایــن هامیــش بــزرگ، بــه ویــژه لــوی 

ــوان  ــه عن ــکن ب ــازی و مس ــور شهرس ــه وزارت ام ــم ک ــد کن ــم تأکی ــوال، می خواه څارن

کاری  صاحیت هــای  چارچــوب  در  همــواره  افغانســتان،  شــهری  ســکتور  رهــر 

ــرد.  ــد ک ــکاری خواه ــه هم ــی صمیامن ــوی څارنوال ــا ل ــش، ب خوی

به امید خدمات صادقانه و خالصانه به ملت قهرمان افغانستان!

از توجه تان تشکر!
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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

الحمد لله و کفی والصلوة والسام علی عباده الذین اصطفی و بعد 

      جالتــآب لــوی څارنــوال دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان، مرســتیال صاحبان، 

رؤســا، همــکاران، ولســواالن، قومانــدان صاحبــان امنیــه، دوســتانی کــه بــه ایــن مجلــس 

ــاالر،  ــرم در ت ــارضان مح ــانه ها، ح ــرم رس ــکاران مح ــد، هم ــده ان ــوت ش ــکوه دع باش

ــاُم َعلَیُْکــْم َو رَْحَمــُة اللّــِه َو بَرَکاتـُـُه! اَلسَّ

صبح همه بخیر!

      چنانچــه همــۀ دوســتان محــرم می داننــد، قانــون اساســی افغانســتان بــه خاطر ســامت 

ــت  ــق عدال ــد در تطبی ــون می توان ــط قان ــه فق ــن ک ــت و ای ــن عدال ــون، تأمی ــق قان تطبی

ــه  ــد ب ــری منی توان ــع دیگ ــچ مرج ــد و هی ــادر کن ــات ص ــود و هدای ــد، رهنم ــر باش مؤث

منت سخرنانی څارنپوه نورحبیب جالل معاون لوی 

څارنوال در امور تحقیق
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خاطــر اغــراض سیاســی، اجتامعــی، شــخصی و امثــال آن در امــور مســلکی څارنــواالن 

ــی  ــون اساس ــادۀ ۱۳۴ قان ــاس، م ــن اس ــر همی ــت. ب ــده اس ــیح ش ــد؛ توش ــه کن مداخل

افغانســتان، اســتقال کاری څارنوالــی را تســجیل کــرده اســت. یعنــی څارنــواالن در هــر 

نقطــۀ کشــور)مرکز، والیــات و ولســوالی ها(، زمانــی کــه امــور مســلکی خــود را انجــام 

ــکا و از آن  ــد روی آن ات ــزی کــه می توانن ــد. فقــط چی ــد، اســتقال کامــل دارن می دهن

اســتمداد بجوینــد، قانــون اســت. حتــا مــواردی کــه څارنــوال در یــک بخــش بــر اســاس 

اســتدالل قانونــی، اگــر آمــر مافوقــش هدایتــی داشــته باشــد، می توانــد بــا جبیــن گشــاده 

اســتدالل او را بشــنود. طــوری کــه بارهــا لــوی څارنــوال بــرای همــۀ څارنــواالن اطمینــان 

داده اســت کــه څارنــواالن می تواننــد کارهــای مســلکی خــود را بــدون مداخلــۀ زورمنــد 

و هرکســی کــه اهــداف مغرضانــه داشــته باشــد، انجــام دهنــد.

ــس  ــور و رئی ــب جمه ــس صاح ــآب رئی ــی جالت ــدت مل ــت وح ــری حکوم        ره

صاحــب اجرایــی در اجــاس گذشــته، بــرای همــۀ څارنــوال صاحبــان، اطمینــان خاطــر 

ــه خــودم  داده انــد. رئیــس صاحــب جمهــور در بخشــی از ســخنان خــود گفــت کــه ن

ــازه را  ــن اج ــری ای ــس دیگ ــه ک ــه ب ــم و ن ــه می کن ــا مداخل ــی و قض ــور څارنوال در ام

ــرای  ــا ب ــردم م ــرا م ــه چ ــود ک ــن ب ــه از ای ــی هم ــروز، نگران ــای دی ــم. در بحث ه می ده

ــی  ــد؟ در حال ــه می کنن ــی مراجع ــای محل ــوراها و جرگه ه ــه ش ــود، ب ــات خ ــل منازع ح

کــه در جرگه هــای مذکــور، حقــوق بــرش و قانــون رعایــت منی شــود؛ بعضــاً ماحظــات 

قومــی، مداخلــۀ زورمنــدان و امثــال آن در ایــن جرگه هــا دیــده می شــود و عدالــت آن 

ــود. ــق منی ش ــد، تطبی ــه بای ــوری ک ط

ــن مشــکات  ــه ای ــم ب ــد؟ چطــور می توانی ــه می کنن ــان مراجع ــه مخالف ــردم ب       چــرا م

فایــق آیــم تــا بتوانیــم حاکمیــت قانــون را تطبیــق کنیــم؟ ایــن عوامــل بایــد بــه صــورت 

جــدی بررســی و در گردهامیی هــا روی آن هــا بحــث شــود. طــوری کــه شــام می دانیــد، 

ــامد  ــت آوردن اعت ــه دس ــدن و ب ــه روز در رشف بهرش ــه روزب ــی الحمدلل ــوی څارنوال ل

مــردم اســت. اداره هــا و نهادهــای حکومتــی، باورمنــدی شــان بــه څارنوالــی روزبــه روز 
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افزایــش می یابــد. حامیت هــای قانونــی از هــر طــرف در ایــن مــورد وجــود دارد. بنــاًء، 

ایــن یــک وجیبــه اســت کــه څارنــواالن مــا از ایــن فرصــت، بســیار خــوب اســتفاده کننــد 

ــان را داشــته  ــا اداره هــای دولتــی و مــردم، جلــب رضایــت و حامیــت آن و در تفاهــم ب

باشــند.

       بهریــن راه، ایجــاد هآهنگــی بیــن اداره هــا اســت. ایــن جلســات در ســطح 

ولســوالی ها و والیــات بیــن اداره هــای څارنوالــی، حقــوق، محکمــه، پولیــس و امنیــت 

ملــی بایــد حداقــل در هــر دوهفتــه یکبــار برگــزار شــود. هــر گاه څارنــوال، بــا اســتدالل 

قــوی، منطقــی و قانونــی بتوانــد اداره هایــی را کــه بــه همــکاری و هآهنگــی رضورت 

ــی خــود پافشــاری  ــر قانون ــم کســی روی موضــع غی ــع بســازد؛ فکــر منی کن ــد، قان دارن

کنــد. هــر گاه پــا فشــاری کــرد، قانــون و مراجــع باالیــی شــخص دیگــری را بــه جــای او 

ــد. ــی می کن معرف

ــوال  ــتقال څارن ــه اس ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــرم، ب ــواالن مح ــه څارن ــا ب ــنهاد م        پیش

ــه معنــای خــود کامه گــی باشــد؛ بلکــه ایــن اســتقال در روشــنی و محــدودۀ احــکام  ب

قانــون اســت. از زمــان حــدوث واقعــه، مکلفیت هــای څارنــوال و مراجــع کشــفی کامــاً 

ــایل الزم  ــتفاده از وس ــا اس ــه ب ــد ک ــت دارن ــع مکلفی ــن مراج ــت. ای ــده اس ــخص ش مش

ــده،  ــادث ش ــه ح ــی را ک ــوال، موضوعات ــی څارن ــت و رهنامی ــت هدای ــی تح تخنیک

ــوع خــاء وجــود نداشــته باشــد. در حاالتــی  ــه شــکل دقیــق بررســی کننــد و هیــچ ن ب

ــخص  ــت، ش ــه و جنای ــدوث واقع ــورت ح ــت، در ص ــرده اس ــی ک ــون پیش بین ــه قان ک

څارنــوال بایــد در محــل آن حضــور یابــد و بــه همــکاری مراجــع کشــفی، چگونه گــی 

آن را دقیقــاً بررســی کنــد تــا در مرحلــۀ کشــفی بتوانــد از آن بــه شــکل درســت اســتفاده 

کنــد.

      از گذشــته ها یــک اصطــاح بســیار خــوب وجــود دارد کــه حــاال هــم از آن اســتفاده 

می شــود: »چگونه گــی بررســی محــل واقعــه یــا محــر مشــاهدات واقعــه، کلیــد 

اساســی بررســی واقعــه الــی ســیر نهایــی محاکامتــی اســت.« در صورتــی کــه در مرحلــۀ 
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کشــفی موضــوع بــه شــکل دقیــق و همــه جانبــۀ قانونــی و تخنیکــی بررســی شــده باشــد، 

ــه مشــکل مواجــه منی شــوند. ــوال و محکمــه ب هیچ وقــت څارن

       موضــوع دیگــری کــه در پهلــوی اســتقال څارنوالــی، پیشــنهاد می کنــم ایــن 

اســت کــه از رشوع بررسی-کشــفی یــا رشوع محــل واقعــه الــی قطعیــت حکــم، از قانــون 

اجــراآت جزایــی اســتفادۀ اعظمــی صــورت گیــرد. څارنــواالن محــرم حقــوق مظنــون را 

بایــد کامــاً رعایــت کننــد. حضــور وکیــل مدافــع در متــام حــاالت بایــد کامــاً رعایــت 

ــه مقام هــای  ــد چگونه گــی موضــوع را ب ــع، بای ــود وکای مداف شــود. در صــورت کمب

بــاال رشیــک ســازند. اداره هــای دیگــر ماننــد بنیــاد حقوقــی بین املللــی)I.L.F( و 

مســاعدت های حقوقــی وزارت عدلیــه، نیــز تعهداتــی دارنــد. لــوی څارنــوال صاحــب 

ــا  ــد ت ــد ان ــا متعه ــاز، آن ه ــاس نی ــورت احس ــه در ص ــرده ک ــم ک ــع تفاه ــن مراج ــا ای ب

همــکاری کننــد. 

      اســتفاده از نظریــات اهــل خــره؛ در ایــن رابطــه مــادۀ ۴۴ قانــون جــزا کامــاً 

ــی  ــد. در صورت ــت کنن ــورد را رعای ــن م ــد ای ــواالن محــرم بای رصاحــت دارد کــه څارن

کــه تصمیمــی می گیرنــد، هــامن طــوری کــه بارهــا هدایــت داده شــده اســت - اگــر در 

ــوی  ــۀ ل ــات عالی رتب ــد، مقام ــه می ش ــم گرفت ــم دوران اوراق تصمی ــه خت ــته ها ب گذش

څارنوالــی در مــورد او مترکــز، دقــت وغــور می کردنــد کــه آیــا تصمیــم قانونــی گرفتــه 

شــده اســت؟ واقعــاً اســناد، دالیــل و شــواهد وجــود نــدارد؟- در پهلــوی آن څارنــواالن 

تعقیــب قضایــی جــداً مکلــف انــد تــا در پرتــو احــکام قانــون، مســؤولیت اساســی شــان 

یعنــی قضایــای را کــه اتهام نامــه ترتیــب و بــرای آن هــا احالــه می شــود، بــا دقــت غــور 

ــن  ــۀ ای ــام نام ــه اته ــده، ب ــه ش ــم ارای ــه مته ــه علی ــی ک ــد دالیل ــا بدانن ــد ت ــی کنن و بررس

دالیــل موثــق و موجــه اســت یــا نــه؟ آیــا ایــن موضــوع قابلیــت احالــه بــه محکمــه را 

دارد یــا نــه؟ هنــوز خاهــای تحقیقاتــی وجــود دارد یــا نــه؟ طــوری کــه قفــرۀ ســوم مــادۀ 

ــه مظنــون،  ــزام علی ــوال را در پهلــوی دالیــل ال ــون اجــراآت جزایــی، هــر څارن ۱۴۵ قان

مکلــف ســاخته اســت تــا دالیــل ترئــه کننــده را کــه بــه نفــع مظنــون و متهــم اســت، نیــز 
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مــد نظــر گرفتــه و در ایــن مــورد تصامیــم قانونــی اتخــاذ کنــد. 

ــر  ــی ب ــه مبتن ــی ک ــع و همه گان ــیار جام ــل بس ــک طرزالعم ــه زودی ی ــاء الله ب       ان  ش

قوانیــن نافــذ کشــور بــه خصــوص قانــون اجــراآت جزایــی باشــد، ارایــه خواهــد 

ــوع  ــر موض ــد؛ اگ ــته باش ــرار داش ــف ق ــت توقی ــون تح ــی مظن ــه مدت ــه چ ــن ک ــد. ای ش

ــرای  ــی ب ــراآت جزای ــون اج ــادۀ 100 قان ــه م ــدی را ک ــت، موع ــا جنای ــت ی ــه اس جنح

څارنــوال مقیــد ســاخته، چــه مدت زمــان را څارنوالــی بــرای تحقیــق و چــه مدت زمــان 

بــرای څارنــوال مدقــق یــا څارنــوال تعقیــب قضایــی وجــود داشــته باشــد؛ در صــورت 

موجودیــت خــأ و نواقــص، دوبــاره بــه مرجــع تعقیــب مســرد کنــد تــا دوســیه یی کــه 

ــن  ــه ای ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــورد بررســی محاکامت ــه محاکــم باشــد، م ــه ب ــل احال ــاً قاب واقع

شــکل یــک دوســیه بــه محکمــه ارجــاع شــود و از تکــرار صــدور قرارهــای قضایــی کــه 

مبنــی بــر خــاء و نواقــص اســت، جلوگیــری صــورت گیــرد. متــام مــوارد فــوق در طــرح 

مذکــور توضیــح خواهــد شــد.

ــال  ــوذ و امث ــامل نف ــاس اع ــر اس ــه ب ــود دارد ک ــکاتی وج ــاالت مش ــی ح        در بعض

آن قرارهــای خــال تحقیقاتــی صــادر می شــود. در ایــن راســتا ۲۶ مــورد را بــر اســاس 

هدایــت لــوی څارنــوال صاحــب یادداشــت کــرده ایــم و در هفته هــای بعــدی بــا 

رهــری ســره محکمــه، مطــرح خواهیــم کــرد کــه مشــکات لــوی څارنوالــی بــا محاکــم 

رفــع شــود.

ــوارد  ــی م ــه در بعض ــت ک ــن اس ــم ای ــان کن ــم بی ــه می خواه ــری ک ــوع دیگ       موض

ــه  ــه محکم ــی ک ــرد. زمان ــورت می گی ــال آن ص ــت و امث ــت در امان ــکاری، خیان فریب

ــود، در  ــاره می ش ــران خس ــت ج ــه پرداخ ــف ب ــخص مکل ــد و ش ــادر می کن ــم ص حک

ــاالی آن حکــم می شــود.  ــز ب ــذی نی ــن کــه مجــازات می شــود، حبــس تنفی ــوی ای پهل

زمانــی کــه حکــم بــه قطعیــت می رســد، یکــی از مکلفیت هــای لــوی څارنوالــی همیــن 

ــه اداراه هایــی حقــوق یــا ریاســت های عدلیــه ارایــه  اســت کــه ایــن موضــوع را فــوراً ب

ــخص  ــای ش ــه دارایی ه ــند ک ــته باش ــن را داش ــال ای ــوق مج ــت های ف ــا ریاس ــد ت کن
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ــل  ــرز تحصی ــون ط ــی ۳۰ قان ــواد ۲۴ ال ــنی م ــد و در روش ــت کنن ــه را تثبی محکوم عیل

ــد. در  ــه اجــراآت کن ــاالی شــخص محکوم عیل ــن حکــم ب ــذ ای حقــوق، در مــورد تنفی

گذشــته ، در بعضــی حــاالت ایــن موضــوع تــا زمانــی کــه حبــس محکوم عیلــه تکمیــل 

می شــد معطــل قــرار داده می شــد، بعــد از آن موضــوع را بــه ادارۀ حقــوق ارجــاع 

ــت های  ــاً ریاس ــی آورد. بعض ــود م ــه وج ــکات را ب ــز مش ــوع نی ــن موض ــد. ای می کردن

ــی  ــه را بررس ــک قضی ــوال ی ــه څارن ــی ک ــی  زمان ــای څارنوال ــوق از اداره ه ــرم حق مح

می کنــد، از څارنوالــی طلــب ضامنــت می کنــد؛ ایــن مطالبــۀ اداره هــای حقــوق، کامــاً 

یــک امــر غیــر قانونــی اســت. قطعــاً څارنوالــی ایــن مکلفیــت را نــدارد کــه یــک قضیــه 

را از طرفیــن یــا از طــرف مقابــل بــاالی کســی کــه معروض علیــه اســت، ضامنــت بگیــرد 

ــه ادارۀ حقــوق راجــع بســازد. طــوری کــه ادارۀ پولیــس و مراجــع امنیتــی مکلفیــت  و ب

ــی از  ــم یک ــوق ه ــد، ادارۀ حق ــراآت کنن ــی اج ــاتیر څارنوال ــورد دس ــه در م ــد ک دارن

اداره هــای قانونــی کشــور، بــه مثابــۀ ایــن اســت کــه زمانــی یــک شــخص بــه ادارۀ حقوق 

ــه ادارۀ  ــد، کــدام مرجــع ب ــل حقــوق خــود شــکایت می کن ــورد تحصی ــه و در م مراجع

حقــوق ضامنــت ترتیــب بدهــد و بعــداً آن را بــه آن ادارۀ راجــع ســازد؟ در حالــی کــه 

ــت. ــوق اس ــی ادارۀ حق ــای اساس ــه مکلفیت ه ــوع از جمل ــن موض ای

      در خصــوص جلســه های هآهنگــی کــه پیشــر بــرای تــان اشــاراتی داشــتم، 

ــه شــکل دقیــق و اساســی کمــک کنــد.  ــه اهــداف مــان ب ــد مــا را در رســیدن ب می توان

ــوالی های  ــه در ولس ــی ک ــوص څارنواالن ــه خص ــرم ب ــواالن مح ــه څارن ــدم ک آرزومن

ــد.  ــان خاطــر اســتقالیت خــود را مــد نظــر بگیرن ــا متــام اطمین ــد، ب کشــور موظــف ان

هیــچ شــخص و مرجعــی ایــن حــق را نــدارد کــه در امــور مســلکی شــان مداخلــه کنــد. 

البتــه ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه څارنــوال مشــوره، نظــر، اطــاع یــا دلیــل هیــچ کــس را 

منی شــنود. دالیــل، مشــوره ها و نظریــات متــام هموطنــان عزیــز را چــه مراجــع رســمی 

ــتدالل  ــر آن اس ــنود و در براب ــاده می ش ــن گش ــا جبی ــوال ب ــمی، څارن ــر رس ــا غی ــد ی باش

ــه  ــان می دهــد، تصامیمــی کــه گرفت ــرای شــان اطمین ــردازد و ب ــه صحبــت می پ کــرده، ب
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ــد. ــکام آن می باش ــه اح ــکاء ب ــا ات ــون و ب ــق قان ــود، مطاب می ش

     طــوری کــه مقــام رهــری لــوی څارنوالــی بــه شــام اطمینــان داد، هیــچ زور منــدی ایــن 

حــق را نــدارد کــه در امــور مســلکی شــام مداخلــه کنــد. در صورتــی کــه شــام همچــون 

موضــوع را مشــاهده می کنیــد، متکــی بــه احــکام قانــون از شــام کامــاً حامیــت 

ــی خــود پافشــاری کننــد،  ــر قانون ــاالی مطالبــات غی ــرد و افــرادی کــه ب صــورت می گی

ــه مجــازات کشــانیده خواهنــد شــد. شــام در عمــل شــاهد ایــن  ــون ب طبــق احــکام قان

هســتید و خواهیــد بــود کــه رهــری لــوی څارنوالــی از تصامیــم قانونــی و مســلکی تــان 

ــد.  ــت می کن ــه شــکل جــدی حامی ب

ــتا  ــن راس ــتوار در ای ــت اس ــداکاری و قام ــری، ف ــا ایثارگ ــه ب ــدم ک ــر آرزومن       در اخی

ــث  ــون منحی ــن باشــیم کــه در رسارس کشــور، قان ــدم گذاشــته شــود. روزی شــاهد ای ق

اخــاق اجتامعــی روزمــرۀ مــردم مــا تبدیــل شــده باشــد و نهــاد لــوی څارنوالــی منحیــث 

ــد. از  ــردم باش ــاور م ــامد و ب ــورد اعت ــت م ــون و عدال ــدۀ قان ــن کنن ــق و تأمی ــاد تطبی نه

ــن  ــر ای ــه خاط ــس ب ــع و مجال ــوال در مجام ــد و څارن ــاد کنن ــی ی ــه نیک ــوال ب ــام څارن ن

کــه پیشــگام در راه تأمیــن عدالــت اســت، مــورد احــرام و شــفقت مــردم قــرارد داشــته 

ــه از  ــات و چ ــق مطبوع ــه از طری ــول را چ ــر و تح ــن تغیی ــزۀ ای ــه انگی ــد. الحمدلل باش

ــه روز  طریــق صحبت هــای مــردم در اجتامعــات و محافــل، همــه روزه شــاهدیم. روزب

باورمنــدی  مــردم بــاالی څارنوالــی بیش تــر شــده و اطمینــان خاطــر آنــان، حاصــل شــده 

اســت. در پهلــوی مکلفیت هایــی کــه څارنــواالن محــرم دارنــد، در خصــوص حقــوق 

ــراآت  ــاهد اج ــام ش ــه ش ــان دارد ک ــه جری ــای مجدان ــز تاش ه ــان نی ــازات ش و امتی

ــازات و  ــن معاشــات و ســایر امتی ــژدۀ باال رف ــن م ــد و م ــزودن معاشــات بودی ــی اف عمل

مصونیت هــای شــام را می دهــم.

ــی در  ــورد اساس ــه م ــد، س ــه کنی ــاد را مطالع ــا فس ــارزه ب ــراتیژی مب ــه اس ــی ک        وقت

ــتی  ــای معیش ــغلی، مصونیت  ه ــای ش ــت: مصونیت ه ــده اس ــن ش ــجیل و تضمی آن تس

و مصونیت هــای امنیتــی. حکومــت وحــدت ملــی تضمیــن کــرده اســت کــه ایــن ســند 
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بــه حیــث یــک وثیقــۀ ملــی پــاس شــده و مجلــس کابینــه نیــز آن را تأییــد کــرده اســت. 

ــر می ســازد.  ــا را بیــش از پیــش، بیشــر و قوی ــن راســتا مکلفیت هــا و وجایــب م در ای

آرزومنــدم کــه از ایــن مجلــس بــا یــک تعهــد جــدی و قــوی بــه خاطــر خدمت گــزاری 

بــه مــردم مظلــوم کــه واقعــاً مســتحق خدمــت، تطبیــق عدالــت و قانــون انــد، بــا یــک عزم 

راســخ دســت بــه کار شــویم. بــرای خــود و متــام همکارانــم آرزوی موفقیــت می کنــم.

تشکر از توجه تان!

اُم َعلَیُْکْم َو رَْحَمُة اللِّه َو بَرَکاتُُه!  اَلسَّ
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يطاِن الرَّجيم  فاعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

ــَاُم َعــىَل َســيِِّدنَا أيَِب الَْقاِســِم  ــَاِة َو السَّ اَلَحمُداللــِه رَبِّ الَعالِمیــَن َوالعاقَِبــُة لِلُمتَّقیــن َوالصَّ

ــِه  ــی کِتَاِب ــم ِف ــاَل الَحکی ــد قَ ــَن  َو بَع ــَن الَْمْعُصوِم ــَن الطَّاِهِري ــِه الطَّيِِّب ــىَل آلِ ــٌد َو َع ُمَحمَّ

ــِيُّ الَْعِظيــم. ــُه الَْع ــَة... َصــَدَق اللَّ ــُم الِكتــاَب َوالِحكَم الَکریــم: َويَُزكّيِهــم َويَُعلُِّمُه

      بــا اجــازۀ جالتــآب داکــر صاحــب عبداللــه عبداللــه، فضیلتــآب لــوی څارنــوال 

صاحــب، عزمتآبــان رئیــس صاحــب شــورای علــام، رسپرســت ســره محکمه، معینــان، 

رؤســا و همــۀ حضــار گرامــی، می خواهــم چنــد دقیقــه وقــت شــام را گرفتــه در رابطــه 

ــه  ــا توجــه ب ــم. ب ــت کن ــواالن کشــور صحب ــی از څارن ــردم و شــورای مل ــت م ــه حامی ب

ــم. ــان می کن ــی را بی ــرشده نکات ــی ف ــن خیل ــه، م ــودن جلس ــت و طوالنی ب ــود وق کمب

ــب و  ــوال صاحــب کــه توانســتند یــک گفتــامن جال ــوی څارن       در گام نخســت از ل

منت سخرنانی سید محمدحسین رشیفی بلخابی 

رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس مناینده گان
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زیبــا را -کــه در آن هرکــس بتوانــد از مشــکات خــود ســخن بگویــد- بــه راه بیندازنــد، 

ــم  ــوز ه ــا هن ــور م ــرا در کش ــت؛ زی ــر اس ــیار مؤث ــک گام بس ــن ی ــم. ای ــکر می کن تش

ــت در  ــن اس ــامن ممک ــن گفت ــرو ای ــود دارد. از ای ــن وج ــش، زدن و کش ــگ، آت جن

ظاهــر خیلــی ســاده باشــد؛ امــا از نظــر مــن خیلــی مهــم اســت. 

      څارنوالــی کــه از والیــت فاریــاب ترشیــف آورده بــود، در محــر رئیــس صاحــب 

اجرایــی، لــوی څارنــوال، جنــاب ســنگری صاحب رسپرســت ســره محکمه و ســتانکزی 

ــن  ــت. ای ــود را گف ــوری، درد دل خ ــت جمه ــی ریاس ــی و قضای ــاور عدل ــب مش صاح

عمــل یــک پیــام دارد و آن ایــن اســت کــه در لــوی څارنوالــی عــرض شــنیده می شــود. 

ــازد،  ــدوار می س ــا را امی ــه افغان ه ــه هم ــزی ک ــک اداره و چی ــت در ی ــن موفقی بزرگری

نیــز همیــن نکتــه اســت. هنــوز کاســتی های فــراوان، تحکــم و زورگویی هــای بی شــامر 

و نفــوذ و اســتبداد وجــود دارد. مــن یــک هفتــه قبــل از ولســوالی خــود آمــدم. شــاهدم 

کــه متــام ایــن موضوعــات وجــود دارد و مــا بــه متــام وجــود آن را احســاس می کنیــم. 

از ایــرو، مــن از برگزارکننــده گان کنفرانــس تشــکر می کنــم. 

       حامیــت از بخــش عدلــی و قضایــی یــک کشــور نکتــۀ بســیار مهــم اســت؛ یعنــی 

ــن  ــر ای ــم دیگ ــۀ مه ــند. نکت ــی باش ــد، حام ــوع ان ــاب رج ــه ارب ــان های ک ــه انس چگون

کــه چگونــه از افــرادی کــه از یــک ســو متــرر انــد و از ســوی دیگــر نفــع می برنــد، 

حامیــت شــود.

ــَة«  ــاَب َوالِحكَم ــُم الِكت ــم َويَُعلُِّمُه ــردم، »َويَُزكّيِه ــت ک ــاز قرائ ــه در آغ ــی را ک        آیت

ــل  ــان های مث ــه انس ــه ب ــن آی ــودم. ای ــاوت کــرده ب ــا ت ــن ج ــز در همی ــته نی ــال گذش س

ــی کار  ــی و قضای ــش عدل ــه در بخ ــلامنی ک ــان های مس ــه انس ــاً ب ــام خصوص ــا و ش م

می کننــد، خیلــی مهــم اســت. ایــن آیــۀ زیبــا، انســان را بــه یــک پرنــده یــا یــک کبوتــر 

ــروج  ــرواز و عروج)ع ــد پ ــی می توان ــا وقت ــر زیب ــن کبوت ــی ای ــد؛ ول ــبیه می کن ــا تش زیب

علمــی، تخصصــی، مســلکی، تقــوا( کنــد کــه دو بــال داشــته باشــد: یکــی تزکیــه و تقــوا 

و دیگــر علــم. در عــامل امــروز کســی کــه از یــک ســو تزکیــه، تقــوا، کرامــت و عــزت 
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ــاه فرد  ــخصیت های ش ــد، از ش ــته باش ــص داش ــم و تخص ــر عل ــوی  دیگ ــس و از س نف

ــود.  ــناخته می ش ــت ش برشی

ــد  ــی مانن ــت همه گان ــی حامی ــود دارد؛ یک ــت وج ــوع حامی ــه دو ن ــن رابط       در ای

رســانه، مطبوعــات، شــورا، محفــل و مجلــس و دوم حامیــت دل هــا کــه قلبــاً بــه څارنوال 

ــد. ــار می کنن افتخ

      در رابطــه بــه حامیــت همه گانــی، رئیــس جمهــور، رئیــس اجرایــی، ســره محکمه، 

شــورای ملــی، رســانه ها، مطبوعــات و همــه ارگان هــا در خدمــت لــوی څارنوالــی انــد 

کــه ایــن نــوع حامیــت بســیار مؤثــر و مهــم نیســت. در مــورد حامیــت قلبــی یــا حامیــت 

ــوال در جلــب  ــاب رجــوع از ســوی څارن ــه دســت آوردن دل ارب دل هــا، چگونه گــی ب

حامیــت مــردم، بســیار مؤثــر اســت. در ایــن رابطــه چنــد نکتــه را یــاد داشــت کــرده ام و 

در محــر شــام ارایــه می کنــم:

1- نکتۀ اول طبق همین آیه مبارک، تزکیۀ نفس است. څارنواالن عزیز!

اگــر شــام روزانــه در قضــاوت  تــان بــا دل پــاک و صداقــت حرکــت بکنیــد، حتا کســانی 

کــه متــرر انــد، دل شــان بــه شــام می ســوزد. 

تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایـزد در بــیابانت دهــد بـاز

2- اخاق گرایــی قانونــی؛ در فلســفۀ حقــوق، اخــاق در تطبیــق و اجــرای قانــون بحــث 

بســیار جالــب اســت. وقتــی اربــاب رجــوع در محــر څارنــوال ابتدایــی، اســتیناف یــا 

ــاق و  ــا اخ ــی ب ــد؛ ول ــق کن ــون را تطبی ــد قان ــوال بای ــه څارن ــن ک ــا ای ــد، ب ــز می آی مرک

احــرام می توانــد طــرف مقابــل را نیــز مجــذوب خــود ســازد. در آن  حالــت، شــخص 

درک می کنــد کــه څارنــوال در کنــار علــم و تخصــص، یــک آدم بــا اخــاق، بــا ادب 

ــته،  ــته داش ــه از گذش ــدی ک ــۀ ب ــد و روحی ــدا می کن ــاف پی ــت. او انعط ــا ارزش اس و ب

ــود. ــی می ش خنث

ــز در ایــن رابطــه  ــه؛ جنــاب کشــاف صاحــب رئیــس شــورای علــام نی ــگاه عادالن 3-  ن
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ــد،  ــه کنی ــک مطالع ــه ی ــک ب ــدین را ی ــای راش ــیرت خلف ــر س ــام اگ ــد. ش ــال دادن مث

مثال هایــی متعــددی در ایــن رابطــه می یابیــد. یکــی از آن مثال هــا ایــن داســتان  

ــاالی مــوال علــی ادعــا می کنــد کــه او شمشــیر مــرا  اســت: روزی یــک فــرد یهــودی ب

ــزد  ــه ن ــا ب ــه بی ــد ک ــد و می گوی ــگری منی کن ــی پرخاش ــرت عل ــت. ح ــده اس دزی

قاضــی برویــم. دوزانــو در محــر قاضــی می نشــینند. وقتــی شــخص یهــودی می بینــد 

کــه چگونــه بــه یــک مــرد بــزرگ و عــامل اســام، تهمــت زده اســت، مســلامن می شــود.

څارنواالن عزیز! 

      صــر، اخــاق، انعطــاف و تحمــل حــرت علــی باعــث می شــود تــا یــک انســان 

کافــر باللّــه بگویــد ال إلــه إال اللــه. شــام در ایــن مســند هســتید. برخــورد عادالنــه بســیار 

مهــم و خیلــی هــم ســخت اســت.

4-  نظــارت دقیــق از څارنــواالن کشــور؛ ایــن مــورد اکنــون نیــز وجــود دارد. هــم 

ســره محکمه و هــم لــوی څارنوالــی از کارکنــان خــود نظــارت می کننــد؛ امــا بایــد بــه 

ایــن رونــد دقــت، شــفافیت و جدیــت بیشــر ببخشــند. وقتــی نظــارت دقیــق از گوشــه 

ــت.  ــر اس ــی مؤث ــد، خیل ــواالن باش ــای څارن ــاالی رؤس ــور ب ــۀ کش گوش

5- انعطاف پذیــزی؛ حقــوق دانــان نیــز اینجــا حضــور دارنــد. در قانــون بــه ماقبــل خــود 

رجعــت منی کنیــد، مگــر در چنــد مــورد: یکــی آن ایــن اســت کــه بــه نفــع متهــم باشــد. 

آیــا مگــر خطابــات قــرآن بیــش از صدهــا مــورد روف، رحیــم، کریــم، تــواب و غفــور 

ــورد  ــرآن در م ــات ق ــرین خطاب ــت؟ بیش ــاز نیس ــه ب ــه همیش ــر دروازۀ توب ــت؟ مگ نیس

عفــو و بخشــش اســت کــه ایــن واژه هــا، واژه هــای بســیار کلیــدی در قــرآن  و مبحــث 

ــید! ــته باش ــری داش ــت. انعطاف پذی ــی اس انسان شناس

ــق  ــون را تطبی ــه قان ــه چگون ــت ک ــن اس ــر ای ــۀ دیگ ــون؛ نکت ــق قان ــی تطبی 6- چگونه گ

ــی  ــراآت قانون ــه در اج ــکاتی ک ــی از مش ــم. یک ــی ندهی ــایۀ آن قربان ــا در س ــم ت کنی

وجــود دارد، ایــن اســت کــه گاهــی در ســایۀ قانــون اربــاب رجــوع قربانــی می شــوند. 

ــد شــفاف و واضــح باشــد. ــی بای ــون اجــراآت څارنوال ــی قان یعن
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در رابطــه بــه حامیــت شــورای ملــی، ولســی جرگــه و کمیســیون عدلــی و قضایــی کــه 

ــم و  ــی بودی ــوی څارنوال ــا ل ــگام ب ــکار و هم ــه هم ــؤولیت آن را دارم، همیش ــن مس م

هســتیم. هرگونــه پیشــنهاد و تعدیــات در بحــث قانون گــذاری باشــد، مــا در خدمتیــم. 

ــوال صاحــب حــارض شــدیم،  ــه حضــور لــوی څارن ــه منظــور تریکــی ب ــار اول کــه ب ب

ــود.  اولیــن پیشــنهادی را کــه عــرض کردیــم، همــکاری ب

      یــک بــار دیگــر از جنــاب لــوی څارنــوال صاحــب، همــکاران عزیــز شــان و 

جوانانــی کــه در اینجــا آمــده انــد، تشــکر می کنــم و امیــدوارم بــا آمــدن اصاحــات در 

ــی، کشــور اصــاح شــود.  ــوی څارنوال ل

»اذا فســد العــامل فســد العــامل« اگــر بخــش عدلــی و قضایــی مــا اصــاح شــود؛ واقعــاً 

ــر امنیــت، اقتصــاد، فرهنــگ و روح و روان مــا تأثیــر  ــا ب کشــور اصــاح می شــود و حت

دارد.

موفق باشید!

اُم َعلَیُْکْم َو رَْحَمُة اللِّه َو بَرَکاتُُه!  اَلسَّ
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منت سخرنانی عبداملتین بیگ رئیس عمومی ادارۀ 

مستقل ارگان های محلی

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

جالتآبــان رئیــس صاحــب جمهــور، لــوی څارنــوال، وزیــر امــور داخلــه، مرســتیاالن 

ــِه َو بَرَکاتُــُه! ــاُم َعلَیُْکــْم َو رَْحَمــُة اللّ لــوی څارنــوال و همــۀ حضــار محــرم،  اَلسَّ

      جــا دارد کــه از زحــامت، تاش هــا و حامیت هــای بی دریــغ رئیــس دولــت 

جمهــوری اســامی افغانســتان، بــه خاطــر اصاحاتــی کــه در نهاد هــای عدلــی و 

قضایــی، بــه ویــژه در لــوی څارنوالــی انجــام شــده اســت، تشــکر کنــم. مــا ایــن تغییــر را 

عمــاً در محــات افغانســتان، احســاس می کنیــم. خوشــبختانه امــروز لــوی څارنوالــی 

بــا رهــری آقــای حمیــدی و همکارانــش، بــه یــک ادارۀ قابــل اعتــامد – اداره                                                                                                                              یــی کــه 

ــتفاده  ــاندن اس ــرای ترس ــر ب ــوده و بیش ــاص ب ــۀ خ ــک حلق ــار ی ــته در انحص در گذش

ــه یــک ادارۀ تأمین کننــدۀ عدالــت تبدیــل شــده اســت. از زحــامت ایشــان  می شــد - ب
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ــم. ــکر می کن ــز تش نی

      بــا آغــاز بــه کار حکومــت وحــدت ملــی، توجــه بــه ولســوالی ها بیشــر شــده اســت. 

ــار څارنــواالن ابتدایــی ولســوالی ها را در ایــن کنفرانــس می بینیــم و ایــن  بــرای اولیــن ب

ــا در  ــی م ــواری های اساس ــه دش ــد ک ــا می دانن ــکاران م ــت. هم ــت اس ــک گام مثب ی

ــرد،  ــاره ک ــز اش ــوال نی ــوی څارن ــه ل ــوری ک ــد. ط ــوالی ها می باش ــا و ولس ــطح  قریه ه س

ــم؛ در  ــا داری ــوالی ها و قریه ه ــن آن را در ولس ــع را در مرکــز و کم تری ــرین مناب ــا بیش م

حالــی کــه بیشــر مشــکات در همیــن جاهــا وجــود دارد.

      برگــزاری ایــن کنفرانــس در راســتای گســرش و تأمیــن عدالــت، مرشوعیــت 

ــزایی دارد.  ــه س ــت ب ــات، اهمی ــی در مح ــی و قضای ــای عدل ــت اداره ه ــام و تقوی نظ

ــوال و  ــش ولس ــت. نق ــی اس ــای دولت ــا اداره ه ــردم ب ــاس م ــاز مت ــۀ آغ ــوالی ها نقط ولس

څارنــوال، در کارکــرد حکومــت در ولســوالی ها تعییــن کننــده می باشــد. ذهنیــت مــردم 

ــا  ــرد. م ــی، شــکل می گی ــا در ســطح محل در مــورد حکومــت از عملکــرد همــکاران م

ــواالن در ولســوالی ها می بینیــم. خوشــبختانه در ســال  بهبودی هــای را در حضــور څارن

گذشــته، افزایــش 12 درصــدی څارنــواالن در ولســوالی ها را داشــته ایــم. در کُل، در 75 

درصــد از ولســوالی های کشــور، حضــور داریــم و در حــال حــارض څارنــواالن در 272 

ــد.  ــور کار می کنن ــوالی کش ولس

ــه  ــا ب ــیاری از قضای ــت. بس ــات اس ــل منازع ــوال، ح ــدی ولس ــف کلی ــی از وظای       یک

ــۀ  ــه جانب ــکاری هم ــا هم ــه م ــت ک ــی اس ــود. طبیع ــت داده می ش ــوالی رجع ــر ولس دف

ولســواالن را بــرای تأمیــن عدالــت رضورت داریــم. گاهــی در ایــن زمینــه ســوء تفاهــم  

ــک  ــم. ی ــواالن داده ای ــرای ولس ــای الزم را ب ــا هدایت ه ــد و م ــود می آی ــه  وج ــز ب نی

بخشــی از برنامه هــای آموزشــی کــه بــرای ولســواالن راه انــدازی می شــود، در رابطــه بــه 

اجــراآت ســکتور عدلــی و قضایــی اســت. در ایــن برنامه هــا به گونــۀ  واضــح بــرای آنــان 

ــواالن  ــان و ولس ــد و والی ــتقل ان ــان مس ــراآت ش ــواالن در اج ــه څارن ــود ک ــم می ش تفهی

ــواالن  نبایــد در امــور څارنوالــی مداخلــه کننــد. در همیــن حــال آنچــه کــه مــا از څارن
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ــگاه اجتامعــی و سیاســی ولســواالن را درک کــرده و  ــن اســت کــه جای ــم ای می خواهی

بــه شــکل یــک تیــم و مشــرک بــا هــم کار کننــد. 

      پالیســی ادارۀ مســتقل ارگان هــای محلــی، نیــز زیــر کار اســت. یــک بخــش اساســی 

آن ســکتور عدلــی و قضایــی می باشــد و بــر اســاس آن رابطــۀ والــی، ولســوال و څارنوال 

ــا لــوی څارنوالــی و  ــه خاطــر ایجــاد رابطــۀ قانومننــد ب تعریــف می شــود. مســودۀ آن ب

وزارت امــور داخلــه، رشیــک خواهــد شــد. ادارۀ محلــی، والیــان و ولســواالن بــه متــام 

معنــا بــا لــوی څارنوالــی همــکار انــد. اگــر در مــواردی تخطــی وجــود داشــت، از طریــق 

مقــام لــوی څارنوالــی بــه ادارۀ مــا راجــع شــود تــا بــه آن رســیده گی گــردد. 

تشکر از توجه تان!
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منت سخرنانی حیات الله حیات رئیس انجمن مستقل 

څارنواالن افغانستان

ز ما باد بر جــــان آنکـس درود

 که داد و خرد باشدش تار و پود

      جالتــآب لــوی څارنــوال جمهــوری اســامی افغانســتان، رؤســای محــرم 

ــْم َو  ــاُم َعلَیُْک ــرم، اَلسَّ ــار مح ــی و حض ــان گرام ــز، مهامن ــکاران عزی ــا، هم څارنوالی ه

ــُه! ــِه َو بَرَکاتُ ــُة اللّ رَْحَم

      قبــل از همــه، بــه روح همــۀ شــهدا، بــه ویــژه شــهدای گلگون کفــن لــوی څارنوالــی 

ــتم.  ــد، درود می فرس ــرده ان ــار ک ــت نث ــن عدال ــرای تأمی ــان را ب ــز ش ــای عزی ــه جان ه ک

خوشــحامل کــه بــه مناینده گــی از انجمــن څارنــواالن افغانســتان در  ایــن نشســت مهــم 

ــت در  ــن عدال ــون و تأمی ــت قان ــرش حاکمی ــدف »گس ــعار و ه ــا ش ــه ب ــکوه ک و پرش

ــه خاطــر  افغانســتان« برگــزار شــده اســت، اشــراک می کنــم. از گرداننــده گان برنامــه، ب
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ــم. ــپاس می کن ــار س ــز اظه ــتان، نی ــواالن افغانس ــن څارن ــرای انجم ــن ب وقت گذاش

دوستان عزیز! 

ــی  ــوی څارنوال ــلکی ل ــی مس ــم در زنده گ ــداد مه ــس را روی ــن کنفران ــزاری ای       برگ

می دانــم. اثرگــذاری مثبــت آن در راســتای مبــارزه بــا جرایــم و نابودســازی ایــن پدیــده، 

ــن  ــی از انجم ــه مناینده گ ــا ب ــم ت ــش می دان ــؤولیت خوی ــود. مس ــد ب ــوس خواه ملم

څارنــواالن افغانســتان، بــه خاطــر اقدامــات و تحــوالت معقــول رهــری لــوی څارنوالــی 

در راســتای ازدیــاد معــاش، بازســازی و احــداث تعمیرهــای څارنوالــی، تهیــۀ رسپناه هــا 

در مرکــز و والیــات کشــور بــرای څارنــواالن، ایجــاد انگیــزه، ظرفیت ســازی مســلکی و 

ســایر مــوارد اظهــار ســپاس و قدردانــی کنــم.

      رشــد ظرفیت هــای مســلکی څارنوالــی، بلندبــردن کیفیــت کار مســلکی، ایجــاد یــک 

ادارۀ بــا انظبــاط و عــاری از هــر نــوع فشــار، تأمیــن مصونیــت شــخصی و وظیفه یــی و 

تحقــق جایــگاه صنــف څارنــواالن بــه عنــوان دوکتــوران اجتامعــی و مبــارزۀ بر حــق در 

برابــر متــام پدیده هــای منفــور اجتامعــی، نیازمنــد اقدامــات و توجــه بیشــر می باشــد.

        بــدون شــک، عدالــت در کشــور ها ضامــن اصلــی ثبــات و اعتــای جوامــع بــرشی 

ــان آن  ــم و عام ــر جرای ــع در براب ــارزۀ قاط ــع، مب ــای جوام ــی از نیازمندی ه ــت. یک اس

می باشــد. در عیــن حــال، یکــی از اهــداف تصویــب قوانیــن، تحقــق عدالــت اجتامعــی 

ــای خســته گی ناپذیر ممکــن نیســت.  ــدون تاش ه ــن اهــداف، ب ــه ای ــیدن ب اســت. رس

ــه تحقیــق و تثبیــت علــل و عوامــل جــرم  ــواالن در ایــن امــر - چنانچــه موظــف ب څارن

در جامعــه انــد- نقــش اساســی دارنــد. اینــان از منافــع اجتامعــی مــردم در برابــر جــرم، 

ــا  ــوال ب ــوی څارن ــرى ل ــد. ره ــت می کنن ــاع و حراس ــه دف ــامل مجرمان ــان و اع مجرم

عــزم راســخ و اهــداف دقیــق در ایــن راســتا صادقانــه تــاش می کنــد. بــر مــا  اســت تــا 

ــان همــکارى- عمــىل کنیــم. خواســت مــن از همــۀ څارنــواالن محــرم  ــا آن ــه ب متعهدان

ایــن اســت کــه بایــد در یــک صــف واحــد در برابــر همــۀ مشــکات موجــود، رهــرى 

لــوی څارنوالــی را صادقانــه حامیــت و پشــتیبانی کننــد. 
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انجمــن څارنــواالن افغانســتان، در حدود یکســال توانســته اســت بــه منظــور آگاهى دهى 

و کمــک در زمینــۀ ارتقــای ظرفیــت مســلکى څارنــواالن کشــور، 45 برنامــۀ آمــوزىش را 

ــا موضوعــات »قانــون اجــراآت جزایــی، عنــارص متشــکلۀ جــرم،  در مرکــز و والیــات ب

فــرار از منــزل، نقــش تقــوى در ســلوک څارنــوال و مبــارزه بــا فســاد ادارى« راه انــدازی 

 . کند

دوستان عزیز!

      ایــن انجمــن در نظــر دارد تــا بــه مواظبــت و یــارى رهــرى محــرم لــوى څارنــوال 

و شــام رؤســای محــرم څارنوال هــاى مرکــز و والیــات کشــور، در مــورد علــل و 

عوامــل جرایــم بــا تفکیــک آن در هــر والیــت، پژوهــش کــرده و اقدامــات پیشــگیرانۀ 

پیشــنهادى را ترتیــب و نظریــات تحقیقــى خویــش را بــه رهــرى محــرم لــوى څارنــوال 

تقدیــم کنــد. 

ــازات  ــیدن، مج ــه بندکش ــق ب ــا از طری ــم تنه ــش جرای ــم، کاه ــه می دانی ــوری ک       ط

ــا  ــد ت ــاب می کن ــت. ایج ــن نیس ــت و محاکمــه، ممک ــه عدال ــان آن ب ــانیدن عام و کش

ســطح آگاهــى مــردم از ارضار جرایــم در محــات و باورمندســاخن مــردم بــه امتنــاع و 

دورى از اعــامل مجرمانــه و خــاف قانــون، بــاال بــرده شــود. بهریــن وســیلۀ ممکــن در 

ایــن راســتا، پیوســن څارنــواالن بــه میثــاق شــهروندى اســت.

     از آن جایــی کــه هــر شــخص مســلکى څارنــوال، عضــو انجمــن څارنواالن افغانســتان 

می باشــد؛ بــه مناینده گــى از ایــن انجمــن در متــام ولســوال ها بــا مــردم، بــه شــیوه هاى 

ممکــن و مختلــف در ایــن مبــارزۀ ملی)میثــاق شــهروندی( پیوســته و در راســتای 

آگاهی دهــی مــردم از قوانیــن، علــل و عوامــل جــرم و ارضار اقتصــادی و اجتامعــی آن، 

ــی  ــی از چگو    نه گ ــرح کامل ــا ط ــر دارد ت ــواالن در نظ ــتقل څارن ــن مس ــد. انجم کار کنن

ــات الزم  ــن راســتا اقدام ــا همــکاری یکدیگــر در ای ــب و ب ــن موضــوع مهــم را ترتی ای

را عملــی کنــد. در پایــان یکبــار دیگــر بــرای ایــن کنفرانــس، آرزوی توفیــق می کنــم.

تشکر از توجه تان!
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منت سخرنانی روح الله قاری زاده رئیس انجمن 

مستقل وکالی مدافع افغانستان

جــای نهایــت خوشــحالی و افتخــار اســت کــه امــروز دســت اندرکاران سیســتم عدلــی 

و قضایــی، زیــر یــک ســقف در فضــای کامــاً دوســتانه، بــه هــدف تطبیــق عدالــت و 

ــر نیســت- جمــع شــده  ــون امــکان پذی ــق قان ــا تطبی حکومــت داری خــوب -کــه جــز ب

انــد. همــه می دانیــم کــه تأمیــن عدالــت، در گــرو تطبیــق قانــون اســت. ایــن امــر زمانــی 

امکان پذیــر اســت کــه هیــچ فــردی خــود را فراتــر از قانــون تصــور نکنــد؛ بلکــه اتبــاع 

کشــور در برابــر قانــون از حقــوق و مکلفیت هــای یکســان برخــوردار باشــند. همچنــان 

افتخــار دارم کــه بــه مناینده گــی از چهــار هــزار وکیــل مدافــع وحقــوق دان کــه همــه بــا 

روحیــۀ قانون منــدی و تأمیــن عدالــت در یــک مجمــع )انجمــن مســتقل وکای مدافــع 

افغانســتان( جمــع شــده انــد، صحبــت می کنــم.

ــان  ــتان و جه ــا در افغانس ــد و نوپ ــدۀ جدی ــاع، پدی ــت دف ــه وکال ــت ک ــح اس        واض
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نبــوده؛ بلکــه تاریــخ بــرش همــواره نشــان می دهــد کــه چهــرۀ وکیــل مدافــع و وکالــت از 

هــزاران ســال تــا امــروز، در البــای حــوادث و وقایــع، در ادارۀ امــور اجتامعــی منایــان 

اســت. حتــا از پنج هــزار ســال قبــل مــدارک کتبــی بــه دســت آمــده، نشــان دهنــدۀ ایــن 

ــم، از وی در  ــام مته ــۀ قایم مق ــه مثاب ــع ب ــل مداف ــومری ها، وکی ــدن س ــه در مت ــت ک اس

محــر دادرســی، دفــاع می کــرد. در عــر فرعونیــان، آفریقایی هــا، رومانی هــا، عــر 

ملوکیــت فرانســه و عــر طایــی اســام، امــور وکالــت بــا روش هــای گوناگــون انجــام 

ــت  ــو، وکال ــن س ــه  ای ــیدی ب ــال ۱۲۳۶خورش ــز از س ــتان نی ــت. در افغانس ــده اس می ش

دفــاع در سیســتم عدلــی و قضایــی مــروج بــوده اســت.

       همــۀ حقوق دانــان می داننــد کــه حضــور وکیــل در تحقیقــات مقدماتــی، از 

اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت. بــه مــرور زمــان نقــش وکیــل در تحقیقــات مقدماتــی 

ــدارد،  ــاع متهــم حــد و حــری وجــود ن ــرای دف کمرنــگ شــده اســت. از آنجــا کــه ب

ــه  ــد ک ــاعد باش ــدر مس ــی آن ق ــی و قضای ــای عدل ــیده گی در نهاد ه ــای رس ــد فض بای

متهــم ثانیه شــامری کنــد تــا در نــزد مقامــات عدلــی و قضایــی حضــور یابــد و شــخصاً 

یــا بــه وســیلۀ وکیــل مدافــع خــود، در فضــای مملــو از صمیمیــت و خوشــدلی، بــا یــک 

نــگاه بی طرفانــه، در یــک جریــان عادالنــه و بــر مبنــای مقــررات قانونــی در زمان هــای 

متوالــی دفــاع کنــد. نبایــد محدودیتــی بــرای او در نظــر گرفتــه شــود.

      تحقیقــات مقدماتــی عبــارت از مجموعــه اقداماتــی اســت کــه بــه وســیلۀ مقامــات 

خــاص قضایــی بــرای کشــف جــرم، جمــع آوری دالیــل، جلوگیــری از فــرار یــا 

مخفی شــدن مظنــون و اظهــار نظــر در خصــوص قابــل پی گیــری بــودن یــا نبــودن او بــه 

عمــل می آیــد. در موضوعــات جزایــی بــه  خصــوص در تحقیقــات مقدماتــی، وکالــت 

دفــاع ارزش بســزای دارد. بــا موجودیــت وکیــل مدافــع در موضوعــات جزایــی، اصــول 

ــش  ــق خوی ــه، از ح ــد در هرمرحل ــم می توانن ــون و مته ــده و مظن ــت ش ــه رعای محکم

ــی  ــای بین امللل ــور و میثاق ه ــذ کش ــن ناف ــق در قوانی ــن ح ــه ای ــد. چنانچ ــتفاده کنن اس

ــه از  ــر مرحل ــی و ه ــۀ قضای ــع در جلس ــل مداف ــور وکی ــت. حض ــده اس ــی گردی پیش بین
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مراحــل کشــف و تحقیــق، تأثیــر قابــل وصفــی در تســاوی طرفیــن در برابــر قضــا دارد.

ــش  ــت، نق ــوردار اس ــی برخ ــۀ کاف ــش و تجرب ــه از دان ــه ک ــف قضی ــوال موظ       څارن

مدعی العمــوم را ایفــا می کنــد. لــذا بــا توجــه بــه اصــل تســاوی طرفیــن در برابــر قضــا، 

ــا متهــم و مظنــون نیــز ایــن حــق را داشــته باشــند کــه  عدالــت تقاضــا کننــدۀ آنســت ت

شــخص متخصــص و بــا تجربه یــی را بــرای دفــع الزامــات واردشــده از جانــب څارنــوال، 

بــه حیــث وکیــل مدافــع خــود انتخــاب کننــد؛ زیــرا امــکان دارد کــه مظنــون و متهــم بــه 

دالیــل بی ســوادی و عــدم برخــورداری از مســایل حقوقــی یــا ســلب آزادی، نتواننــد از 

حقــوق خویــش دفــاع کننــد. 

      بــدون شــک نقــش وکیــل مدافــع در تطبیــق و گســرش حاکمیــت قانــون، از اهمیــت 

واالیــی برخــوردار اســت؛ چــون دســت انــدرکاران سیســتم عدلــی و قضایــی) قاضــی، 

څارنــوال، پولیــس و وکیــل مدافــع( بــه خاطــر تعقیــب و تطبیــق یــک هــدف مشــخص و 

ــا تطبیــق عدالــت و گســرش حاکمیــت قانــون در  مشــرک فعالیــت می کننــد کــه هامن

ــد.  ــه می باش جامع

ــی را  ــه نقش ــل چ ــه وکی ــردد ک ــرح می گ ــؤال مط ــن س ــوق، ای ــب ف ــر مطال ــا ذک       ب

بــرای رســیدن بــه کشــف حقیقــت، اجــرای تحقیــق، دریافــت حقایــق و اقنــاع وجــدان 

ــل  ــا وکی ــم کــه آی ــد؟ بهــر اســت بگوی ــا می کن ــه حقیقــت طــرح دعــوی ایف قاضــی ب

ــش  ــا نق ــس تنه ــر عک ــا ب ــد ی ــی باش ــوال و قاض ــرای څارن ــی ب ــکار خوب ــد هم می توان

وکيــل مدافــع را ایفــا می کنــد؟ در جــواب بایــد گفــت کــه حــق داشــن وکیــل مدافــع 

ــهروندی  ــوق ش ــق حق ــوارد و مصادی ــراد، از م ــوی اف ــادی و معن ــوق م ــاع از حق در دف

ــی و قضایــی، احقــاق حقــوق اصحــاب  اســت. فلســفۀ حضــور وکیــل در پروســۀ عدل

ــت. ــی اس ــح قانون ــیر صحی ــا در مس ــراردادن پرونده ه ــوی و ق دع

      وکیــل مدافــع همــکار خــوب څارنــوال اســت؛ زیــرا وجیــزه اســت کــه » قانــون جــزا، 

ــن اســاس  ــر ای ــون بی گناهــان اســت« ب ــی، قان ــون اجــراآت جزای ــان و قان ــون مجرم قان

ــکار  ــوال هم ــا څارن ــاه ب ــاه کار و بی گن ــن گن ــیدن بی ــتای مرزکش ــع در راس ــل مداف وکی
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اســت. قانــون اجــراآت جزایــی در عرصــۀ تحقیــق جرایــم، اســتجواب، ارزیابــی مدارک 

ــوان  ــت. می ت ــته اس ــم دانس ــق جرای ــع را رشط تحقی ــل مداف ــور وکی ــات، حض و تحقیق

ادعــا کــرد کــه وکیــل مدافــع، مشــاور څارنــوال در عرصــۀ تحقیــق اســت.

ــز  ــات نی ــم تحقیق ــوال در خت ــه څارن ــد ک ــز می کن ــی تجوی ــراآت جزای ــون اج       قان

ــراض  ــا اع ــد ت ــلیم ده ــع تس ــل مداف ــمول وکی ــه ش ــن ب ــه طرفی ــب و ب ــه را ترتی اتهام نام

خویــش را بــه څارنــوال، در قبــال تحقیــق انجــام شــده تســلیم دهنــد. ایــن حکــم قانــون 

اجــراآت جزایــی نیــز مبیــن همــکاری مشــرک دو حقــوق دان، وکیــل مدافــع و څارنــوال 

اســت. 

ــل  ــن وکی ــل بی ــکاری متقاب ــی و هم ــاد هآهنگ ــه ایج ــوم ک ــادآور می ش ــر ی      در اخی

مدافــع و څارنــوال، در پهلــوی ایــن کــه بــه مظنــون و متهــم مفیــد خواهــد بــود؛ بــه نفــع 

ــفافیت  ــودن و ش ــر عادالنه ب ــردم ب ــامد م ــد. اعت ــز می باش ــت نی ــردم و دول ــه، م جامع

ــه  ــن ب ــه عــوض رف ــان ب ــه و آن ــت یافت ــه، بیــش از پیــش تقوی پروســۀ محاکمــۀ عادالن

ــد. ــه می کنن ــی مراجع ــه نهادهــای رســمی دولت ــی، ب مراجــع ســنتی و محل

از توجه تان تشکر!

پنجمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان
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منت سخرنانی څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی 

څارنوال دولت جمهوری اسالمی افغانستان - روز دوم

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

ــی  ــام عل ــاة و الس ــن و الص ــة للعلمی ــدی و رحم ــران اله ــزل الق ــذی ن ــه ال ــد لل الحم

ــادی ــوله اله رس

       جالتــآب رئیــس دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان، وزیــر صاحــب 

ــتقل  ــس ادارۀ مس ــتان، رئی ــره محکمۀ افغانس ــو س ــنگری عض ــای س ــه، آق ــور داخل ام

څارنوالــی،  لــوی  از  عزیــز  همــکاران  و  صاحبــان  مرســتیال  محلــی،  ارگان هــای 

ــْم َو  ــاُم َعلَیُْک ــی،  اَلسَّ ــتان بین امللل ــوالی ها و دوس ــۀ ولس ــان امنی ــواالن، قوماندان ولس

ــُه! ــِه َو بََرکاتُ ــُة اللّ َرْحَم

      در آغــاز، می خواهــم از رشــادت، شــجاعت و خودگــذری نیروهــای دفاعــی 

ــزت،  ــرو، ع ــت، آب ــت، رشاف ــاع از حیثی ــرای دف ــه ب ــر لحظ ــه ه ــتان ک ــی افغانس و امنیت
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ــی  ــر روز قربان ــد و ه ــتاده ان ــون ایس ــمنان گوناگ ــر دش ــردم، در براب ــق و آزادی م ح

می دهنــد، تقدیــر کنــم. نیروهایــی کــه هــر روز بــا قامــت اســتوارتر از گذشــته 

ــای  ــهدای نهاده ــی و ش ــی و امنیت ــای دفاع ــهدای نیروه ــه ش ــد. ب ــنگرداری می کنن س

ــدا  ــود را ف ــای خ ــه جان ه ــتان ک ــردم افغانس ــهدای م ــام ش ــه مت ــی و ب ــی و قضای عدل

از رئیــس دولــت جمهــوری  اظهــار می کنــم.  کردنــد، مراتــب احــرام خــود را 

ــراآت  ــتقالیت و اج ــان از اس ــت ش ــت و حامی ــر مواظب ــه خاط ــتان ب ــامی افغانس اس

نهادهــای عدلــی و قضایــی تشــکر می کنــم. بــدون تردیــد اصاحاتــی کــه بــه وجــود 

آمــده، بــدون حامیــت و رهــری قاطــع رئیــس دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 

و رئیــس صاحــب اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی و ســایر همــکاران، ممکــن نبــود.

      حامیــت و پیــام رسیــع و قاطــع شــان مبنــی بــر عــدم مداخلــه در اجــراآت 

ــی و قضایــی و حفاظــت از اســتقالیت اجــراآت ایــن نهادهــا، باعــث  نهادهــای عدل

ــر در دو روز  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــه نکن ــور مداخل ــن ام ــی در ای ــه کس ــت ک ــده اس ش

ــۀ مقامــات  ــوز مداخل ــی هن ــد؛ ول ــه ایــن مســأله اذعــان کردن ــا ب گذشــته، همــکاران م

بلندپایــه وجــود دارد و ایــن کنفرانــس هــم بــه خاطــر ایــن بــوده کــه مــا راه حل هــای 

ــی،  ــدت مل ــت وح ــت در حکوم ــای پیرشف ــی از علت ه ــاً یک ــم. دقیق ــتجو کنی را جس

ــون اســت.  ــت قان ــه اصــل مهــم حاکمی توجــه ب

ــواالن، دوســتان و متــام مــردم ایــن  ــه څارن        رومنایــی کــود جــزای افغانســتان را ب

ــق  ــه تطبی ــه ب ــود در رابط ــکاران خ ــوزش هم ــرای آم ــا ب ــم. م ــک می گوی ــور تری کش

ــرای حفاظــت  بیشــر و دقیق تــر کــود جــزا، آماده گــی داریــم. ایــن بزرگریــن قــدم ب

از حقــوق مــردم افغانســتان اســت. قانــون جــزا، قانــون مجــازات نیســت؛ بلکــه قانــون 

حامیــت از حقــوق و آزادی هــا و اطمینــان دادن بــه مــردم اســت. مــا در گذشــته، ســی 

و چنــد قانــون جزایــی داشــتیم کــه بــه صــورت پراکنــده مــورد اجــرا قــرار می گرفــت. 

در عیــن زمــان مــواردی وجــود داشــت کــه ضــد اجتــامع پنداشــته می شــد؛ ولــی اصــاً 

ــازات  ــررۀ مج ــل مق ــه اص ــی ک ــود. در حالت ــده ب ــخص نش ــرم در آن مش ــف ج تعری
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وجــود نداشــته باشــد، وصــف جرمــی دادن بــه بعضــی اعــامل، نقــض قانــون اساســی 

ــس  ــن کنفران ــی و پنجمی ــواالن ابتدای ــس څارن ــن کنفران ــن اولی ــت. ای ــتان اس افغانس

ــواالن افغانســتان اســت.  رسارسی څارن

ــا قبــول مشــکات و  ــه ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه څارنــواالن ب       ایــن کنفرانــس ب

ــا  ــان م ــن زم ــد. در عی ــون کار می کنن ــت قان ــت و حاکمی ــن عدال ــرای تأمی زحــامت ب

ــور  ــه حض ــب ک ــه آن ترتی ــا ب ــوالی های م ــیاری از ولس ــه در بس ــم ک ــراف می کنی اع

نهادهــای عدلــی و قضایــی بایــد وجــود داشــته باشــد، نیســت. هــامن اصــل تســاوی 

ــه شــده اســت. چــون  ــده گرفت ــد، نادی ــون اساســی مطــرح می کن ــت را کــه قان و عدال

در هــر ولســوالی یی کــه مــا حضــور نداریــم، عدالــت حضــور نــدارد. بنــاًء، یکــی از 

اهــداف ایــن کنفرانــس ایــن اســت کــه حــق دسرســی مــردم بــه عدالــت در دورتریــن 

نقــاط افغانســتان تأمیــن شــود. 

      اهمیــت دیگــر آن در ایــن شــعار نهفتــه اســت کــه هیــچ افغانــی بــر افغــان 

دیگــر برتــری نداشــته و از آن کمــر نیســت. حضــور نهادهــای عدلــی و قضایــی در 

ــت و مصــداق تســاوی  ــت می بخشــد. عینی ــن شــعار عینی ــه ای ولســولی های کشــور، ب

مــردم افغانســتان در دســتان پولیــس، درایــت و ظرفیــت مســلکی څارنــواالن و در قلــم 

عدالــت قاضــی اســت. مــا بــه مناینده گــی از څارنــواالن افغانســتان، بــا متــام توانایــی 

ــوالی ها  ــه ولس ــن ب ــرای رف ــردم و ب ــه م ــزاری ب ــادۀ خدمت گ ــلکی، آم ــت مس و ظرفی

ــای  ــت نیروه ــت و حفاظ ــه حامی ــا ب ــی م ــتیم؛ ول ــود هس ــواالن خ ــادوش څارن دوش

ــم.  ــز رضورت داری ــی خــود نی امنیت

      کابــل قلــب جغرافیایــی و اداری افغانســتان اســت؛ امــا قلــب زنده گــی مــردم 

افغانســتان ولســوالی ها اســت. بنابــر ایــن بــه ولســوالی ها بایــد توجــه صــورت بگیــرد. 

ــه  ــه ب ــدون توج ــود. ب ــخص ش ــد مش ــوالی ها بای ــهمیۀ ولس ــتان س ــۀ افغانس در بودج

ــق  ــق تطبی ــم کــه از طری ــا متعهدی ــم رســید. م ــت نخواهی ــات و امنی ــه ثب ولســوالی ها ب

عدالــت در ولســوالی های ایــن کشــور، دوشــادوش نیروهــای دفاعــی و امنیتــی 
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ــا  ــم کــه ب ــد می کنی ــی بازهــم تأکی ــم؛ ول ــوق می روی ــه مناطــق ف ــا یونیفــورم، ب خــود ب

ــم. در دو روز گذشــته از همــکاران خــود خواســتیم کــه  ــت کار می کنی رویکــرد دول

صحبت هــای بســیار رصیــح و مســتقیم داشــته باشــند و متــام مشــکات شــان را 

ــد.  ــرح کنن مط

ــا را در آوردن  ــم کــه م ــا، پیشــنهادها و یافته هــای ســازنده یی داری ــروز نظریه ه       ام

ــرای آوردن اصاحــات در اداره هــای  ــون کمــک می کنــد. ب اصاحــات و تطبیــق قان

دیگــر بــه رهــری رئیــس دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان، پیشــنهاد می کنــم تــا 

مــا بــا وزارت عدلیــه، ســره محکمه، وزارت امــور داخلــه، ریاســت ارگان هــای محلــی 

و وزارت انکشــاف دهــات، طرحــی را در ایــن بــاره آمــاده کنیــم.

      تشــکیات مــا بــر اســاس واحــد اداری)ولســوالی( توزیــع شــده اســت. ولســوالی یی 

ــزار  ــا ده ه ــوالی یی ب ــر دارد و ولس ــه نف ــود س ــکیل خ ــوس، در تش ــزار نف ــا 500 ه ب

نفــوس نیــز بــا عیــن تشــکیل کار می کنــد. ایــن مشــکل در اداره هــای دیگــر نیــز دیــده 

ــای  ــیم و در ج ــته باش ــوس را داش ــن نف ــای کمری ــک ج ــاید در ی ــا ش ــود. م می ش

ــک  ــد ی ــود. بای ــتفاده ش ــمندانه اس ــکیات، هوش ــرین رضورت را. از تش ــر بیش دیگ

ــات  ــداد واقع ــا تع ــوس ی ــداد نف ــهمیه بندی تع ــرای س ــخص را ب ــاس مش ــار و مقی معی

کــه قابــل رســیده گی بــوده اســت، بــه وجــود بیاورنــد. در ایــن رابطــه مــا بــه حامیــت 

ــات  ــتقل اصاح ــیون مس ــوص کمیس ــه خص ــتان ب ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه دول

اداری و خدمــات ملکــی و ادارۀ امــور رضورت داریــم. در عیــن زمــان بــا وزارت هــای 

ــرای رفــت و آمــد  ــاع ملــی متاس هایــی داشــتیم و موافقت هایــی ب ــه و دف امــور داخل

مصــون همــکاران مــان و ســاحۀ فعالیــت شــان صــورت گرفتــه اســت. 

      از دوســتان بین املللــی خــود کــه بــرای امنیــت، عدالــت و رفــاه افغانســتان 

مأموریــت مشــرک دارنــد، نیــز تشــکر می کنــم. در عیــن زمــان توجــه شــان را بــرای 

ــن  ــه یافته هــای ای ــم. البت ــی در ولســوالی ها خواهان ــی و قضای گســرش نهادهــای عدل

ــون و  ــت قان ــی حاکمی ــورای عال ــه ش ــم ب ــجم و منظ ــۀ منس ــک برنام ــس در ی کنفران
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ــا  ــق م ــن طری ــود. از ای ــم می ش ــتان تقدی ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه ــس دول رئی

ســعی و تــاش می کنیــم تــا طــوری کــه در گذشــته بــرای تأمیــن عدالــت، حاکمیــت 

ــه  ــن ب ــور رف ــه منظ ــم؛ ب ــتوار بودی ــه و اس ــم قاطعان ــاد و جرای ــا فس ــارزه ب ــون و مب قان

ــتوار،  ــز اس ــتان نی ــردم افغانس ــه م ــت ب ــرش عدال ــرای گس ــوالی ها ب ــات و ولس مح

ــم. ــتاده ای ــه ایس ــع و متعهدان قاط

تشکر از توجه تان!





یافته اهی کنفرانس
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مقدمه
در پنجمیـن کنفرانـس رسارسی څارنـواالن افغانسـتان، اشـراک کننـده گان آن در چهـار 

کمیتـۀ کاری، مشـکات څارنوالی هـای ولسـوالی ها و والیات کشـور را مورد بررسـی قرار 

دادنـد. چالش هـای مربـوط بـه منابـع فزیکـی و تخنیکی، هآهنگـی با اداره هـای همکار 

در رونـد اجـراآت مسـلکی، جایـگاه و نقـش علـام، متنفـذان، نهادهـای مدنی و رسـانه ها 

در کاهـش جرایـم و مبـارزه با فسـاد اداری و مشـکات امنیتـی څارنواالن در ولسـوالی ها، 

مـوارد کلیـدی مـورد بحـث کارهای گروهـی را تشـکیل می داد.

سؤال های ذیل محور اساسی بحث در بخش نخست را تشکیل می داد:

1- آیـا څارنوالی هـای ابتدایـی در ولسـوالی ها، تعمیـر و دفاتر مناسـب دارند؟ اگـر ندارند، 

از کـدام تعمیرهـا و دفاتـر برای اجـراآت خویش اسـتفاده می کنند؟

2- آیـا څارنوالی هـای ابتدایـی وسـایل، تجهیـزات و لـوازم مناسـب دفـری از قبیـل میـز، 

چوکـی، موبـل و فرنیچـر، املاری، کمپیوتر و سـایر وسـایل کاری و سـیت قوانیـن دارند یا 

خیـر؟ آیـا قرطاسـیه برای شـان توزیع می شـود؟

3- آیـا تخصیـص کافـی بـرای محروقـات زمسـتانی، هزینـۀ رفـت و آمـد به محـل واقعه و 

مصـارف رضوری دیگـر در اختیـار څارنوالی هـای ابتدایـی قـرار دارد؟
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4- آیا زمین برای اعامر تعمیر څارنوالی های ابتدایی وجود دارد؟

5- مشـکات مربـوط به تعداد پرسـونل و تشـکیل څارنوالی های ولسـوالی ها تا چـه اندازه 

است؟

       بـدون تردیـد حامیـت مـادی، تخنیکـی و لوژسـتیکی الزم و بـه موقـع، زمینـه را بـرای 

انجام موفقانۀ امور مسـلکی څارنوالی ها مسـاعد می سـازد. ضعف یا هرنوع کاسـتی دیگر 

در اکـامل بـه موقع نیازمندی هـای مادی و تخنیکـی څارنوالی های ذیربط ایـن اداره، امور 

مسـلکی څارنـواالن را بـه چالـش جـدی مواجـه سـاخته، ضمـن ایـن کـه توامنندی هـای 

کاری مسـؤوالن را تحـت تأثیـر منفـی قـرار می دهـد، اعتبـار اداره را نیز زیر سـؤال می برد.

بـه همیـن علـت، یکـی از موضوعـات قابـل بحـث در پنجمیـن کنفرانـس څارنـواالن، 

چگونه گـی و سـطح اکـامالت عینیـات مـادی، تخنیکـی و لوژسـتیکی څارنوالی هـای 

والیـات و ولسـوالی ها بـوده کـه مـورد تعمـق، تحلیـل و ارزیابـی قـرار داده شـد.

1- دشواری ها در بخش منابع تخنیکی و فزیکی

الف- در بخش دفاتر څارنوالی ها

ــه اعــامر ســاختامن های  ــل و عذرهــای گوناگــون ب ــر دالی ــد ســال گذشــته، بناب در چن

ــدام الزم  ــوالی ها، اق ــای ولس ــر څارنوالی ه ــردن دفات ــا ک ــر جابه ج ــه خاط ــه، ب جداگان

ــواالن ابتدایــی  ــه شــده توســط څارن ــر اســاس معلومــات ارای ــه اســت. ب صــورت نگرفت

ــه  ــر جداگان ــوالی ها تعمی ــای ولس ــداد از څارنوالی ه ــک تع ــات، ی ــوالی ها و والی ولس

ــم از  ــا ه ــوالی ها ی ــه ولس ــوط ب ــر مرب ــته و از دفات ــان نداش ــر کاری ش ــر دفات ــه خاط ب

بــه حیــث منونــه می تــوان از څارنوالــی  حویلی هــای کرایــی اســتفاده می کننــد. 

ولســوالی کــوه صافــی والیــت پــروان، څارنوالــی ولســوالی اشــرلی والیــت دایکنــدی 

ــوق در بســیاری از  ــادآوری کــرد. مشــکل ف ــار ی ــت ننگره و ولســوالی بتی کــوت والی

ولســوالی ها وجــود دارد کــه نیازمنــد عطــف توجــه جــدی و عاجــل می باشــد. ایــن در 

حالــی اســت کــه در اکرثیــت ولســوالی ها، زمیــن بــه منظــور اعــامر ســاختامن څارنوالــی 

عمــاً وجــود دارد و ایــن کــه هــرگاه لــوی څارنوالــی مطالبــه کنــد، ارگان هــای ذیــرط در 
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توزیــع زمیــن اقــدام می کننــد.

ب - در بخش وسایل، تجهیزات و لوازم دفری

میــز، چوکــی و ســایر وســایل و لــوزام دفــری، از نیازمندی هــای اولیــۀ هــر اداره شــمرده 

می شــود. در نبــود ایــن وســایل، تصــور کار مســلکی و تخصصــی دشــوار به نظر می رســد. 

څارنــواالن محــرم ابتدایــی ولســوالی ها در ایــن بخــش نیــز مشــکات جــدی را مطــرح 

ــای  ــادی از څارنوالی ه ــداد زی ــه، تع ــده در کمیت ــه ش ــات ارای ــاس معلوم ــر اس ــد. ب کردن

ــد.  ــه ندارن ــف روزان ــرای وظای ــرای اج ــوازم کاری ب ــزات و ل ــایل، تجهی ــوالی ها وس ولس

مثــا دفــر څارنوالــی ولســوالی مالســتان والیــت غزنــی از مــدت چهــارده ســال بــه ایــن 

ــی،  ــز، چوک ــام می ــزی بن ــه در آن چی ــوده ک ــا ب ــک جابه ج ــاق کوچ ــک ات ــرف در ی ط

ــی  ــب څارنوال ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــده منی ش ــزات دی ــایر تجهی ــری و س ــایل کمپیوت وس

ــز، چوکــی و  ــل می ــزات از قبی ــود تجهی ــا کمب ــز ب ــت بدخشــان نی ولســوالی بهــارک والی

ــواالن ولســوالی ها از امنیــت فزیکــی  ــوازم دفــری مواجــه اســت. اکرثیــت څارن ســایر ل

خویــش شــاکی بــوده، طــوری وامنــود ســاختند کــه بــرای امنیــت فزیکــی شــان ســاح 

و تجهیــزات نظامــی توســط مســؤوالن ذیربــط قوماندانی هــای امنیــه توزیــع منی گــردد.
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ج - پول تخصیص محروقات و قرطاسیه

پـول محروقـات بـرای اکـرث څارنوالی هـای ابتدایـی ولسـوالی ها، یـا بـه صـورت مطلـق 

تادیـه منی گـردد یـا ایـن کـه این پـول، بـرای رفـع نیازمنـدی څارنوالی ها بـه خاطر مرف 

محروقـات کافـی نیسـت. بـه عنـوان مثـال، در ولسـوالی مالسـتان والیـت غزنـی از مـدت 

14 سـال پـول محروقـات تادیه نشـده اسـت. همچنـان بـرای څارنوالی های ولسـوالی های 

والیـت تخـار نیز پـول محروقـات تادیـه نگردیده اسـت. در بعضـی ولسـوالی ها مبلغ پنج 

هـزار و 100 افغانـی پـول مـرف محروقـات پرداخـت می گـردد کـه کافـی  نیسـت. در 

متـام څارنوالی هـای ابتدایـی ولسـوالی ها، پـول مصـارف رفت وآمد غرض انجـام وظایف 

رسـمی پرداخـت منی گـردد؛ امـا تـا جایـی که موضـوع به پـول قرطاسـیه ارتبـاط می گیرد، 

مشـکات څارنوالی هـا در ایـن زمینـه انـدک بـوده و تـا حـدی مرفـوع گردیده اسـت.

د - سایر مشکات څارنوالی های ابتدایی ولسوالی ها و والیات

عـاوه بـر مطالب فوق، در جریان بحث ها مشـکات متعدد دیگری نیز توسـط څارنواالن 

ولسـوالی ها و والیـات مطـرح گردید که بر اجـراآت کاری آنان به صورت جـدی اثرگذار 

می باشـد. این مشـکات قرار ذیل بیـان می گردند:

1( در متـام ولسـوالی ها توقیف خانـه وجـود نـدارد کـه از ایـن بابـت څارنوالی هـا دچـار 

مشـکات جـدی می باشـند.

2( در تشـکیل څارنوالـی ابتدایـی ولسـوالی ها، اجیـر و مسـؤول اداری گنجانیـده نشـده 

اسـت؛ در حالـی کـه نیـاز مـرم بـه آنـان وجـود دارد.

3(  بـرای یـک تعـداد از څارنواالن ولسـوالی ها و والیات، وسـایط نقلیه توزیع شـده؛ ولی 

تیل مـورد رضورت برای شـان توزیـع منی گردد.

4( بـرای یـک تعداد څارنواالن در سـال های گذشـته، درجـۀ کادری منظـور گردیده؛ ولی 

امتیـازات آن تـا اکنون اجرا نگردیده اسـت.

5( در بعضـی از والیـات معاشـات څارنـواالن بعـد از امضـای والـی قابـل اجـرا دانسـته 

می شـود کـه برخـی از والیـان، از ایـن وضعیـت سـوء اسـتفاده می کننـد.
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6( در بعضـی حـاالت رفت وآمـد از مسـیرهای زمینی امـکان پذیر نیسـت. څارنوالی ها در 

انتقـال څارنـواالن خـود دچـار مشـکات جدی می باشـند. این حالت سـبب می شـود که 

څارنـواالن موظـف در بررسـی قضایـای جرمی، اقدام بـه موقع کـرده نتوانند.

      الزم بـه یـاد آوری اسـت کـه بحث هـای انجـام شـدۀ فـوق، فرصـت خوبـی را بـرای 

مراجـع ذیربـط ادارۀ لـوی څارنوالـی غرض پان گـذاری دقیق به خاطر رفع این مشـکات 

مسـاعد خواهـد کرد.

2- بررستی دشتواری ها در اجتراآت مستلکی څارنتواالن و ایجتاد هآمهنگتی بیشترت با 

اداره هتای همکار

دسرسـی بـه عدالـت، حق هر شـهروند اسـت. دولت مکلف اسـت تـا در روشـنایی قانون 

اساسـی کشـور، حق دسرسـی به عدالت را به همه جغرافیای کشـور گسـرش دهد تا متام 

شـهروندان در پنـاه قانـون زنده گی آرام داشـته باشـند. اگر چه ناامنی هـا و جنگ های چند 

دهـه، حـق دسرسـی شـهروندان به عدالـت را تا حـدی محدود سـاخته، افراد اسـتفاده جو 

از ایـن خـای امنیتـی اسـتفادۀ اعظمـی را می برند؛ ولی لـوی څارنوالی جمهوری اسـامی 

افغانسـتان مصمم اسـت تا با شـعار )عدالت برای همه( در هر جای کشـور، حق دسرسـی 
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بـه عدالت را به شـهروندان مهیا سـازد. 

      هیـأت رهـری لـوی څارنوالـی بـه ایـن بـاور اسـت کـه عدالـت و امنیـت الزم و ملـزوم 

یکدیگـر انـد و بـدون امنیـت عدالـت قابـل تصـور نیسـت. بـدون تأمیـن عدالـت، امنیت 

ناممکـن بـه نظـر می رسـد. ایجـاد هآهنگی ایـده آل میـان نهادهـای دولتی بـه خصوص 

نهادهـای عدلـی و قضایـی، حاکمیـت قانـون را در متام جغرافیای کشـور بسـط و توسـعه 

داده و اعتـامد مـردم را نسـبت بـه نظـام و نهادهـای نامـرده گسـرش می دهد. بنـاًء، ایجاد 

هآهنگـی در بیـن نهادهـای دولتـی بـه خصـوص ارگان هـای عدلـی و قضایی در سـطح 

ولسـوالی ها، یـک امـر اجتناب ناپذیر شـمرده می شـود. در ایـن زمینه مشـکاتی نیز وجود 

دارد کـه ذیاً برشـمرده می شـود:

الف- دشواری ها

1( مشکات عدم هآهنگی څارنوالی های ابتدایی ولسوالی ها با پولیس

همـکاری میـان نهادهـای دولتـی به خصـوص پولیـس و څارنوالی ها در سـطح ولسـوالی، 

بسـته گی بـه ایـن دارد کـه در رأس قوماندانی هـای امنیه ولسـوالی ها و مسـؤوالن آن کی ها 

قـرار دارنـد. در ولسـوالی هایی کـه قوماندانـان امنیـه و مسـؤوالن آنـان افـراد مسـلکی و 

تحصیـل کـرده اند، هآهنگـی څارنوالی و پولیس در سـطح ایده آل اسـت و کوچکرین 

مشـکل هآهنگـی و جود ندارد و هردو اداره وظایف شـان را مطابـق قانون پیش می برند. 

برعکـس در ولسـوالی هایی کـه قوماندانـان امنیـه و مسـؤوالن درجـه  اول پولیـس، افـراد 

کم سـواد و غیـر مسـلکی انـد، هامهنگـی الزم وجـود نـدارد و مشـکات ذیـل را بـه بـار 

آورده اسـت:

- عـدم همـکاری پولیـس بـا څارنـوال بـه خصـوص بـرای جمـع آوری اسـناد و مـدارک 

اثباتی؛

- متکین نکردن به قرارهای اصدار شدۀ لوی څارنوالی؛

- عدم انتقال متهامن از ولسوالی های دورافتاده به مرکز والیات توسط پولیس.

2( مشکات ناشی از نبود و کمبود امکانات
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ایـن مشـکات بیشـر به نبود و کمبـود امکانات برمی گردد کـه نتایج زیانبـاری را در زمینۀ 

تأمیـن عدالت به بار آورده اسـت:

- کمبود تشکیل پولیس

ایـن امر سـبب می شـود که پولیـس به خوبی بـا څارنوالی همکاری نتواند؛ چون مسـؤوالن 

پولیـس بیشـر مـروف جنگ انـد و مکلفیت ها و مسـؤولیت های عدلی خـود را به وجه 

احسـن انجـام داده منی تواننـد. از طـرف دیگـر تشـکیل پولیـس در بعضـی ولسـوالی ها 

متناسـب بـا نفـوس و وسـعت جغرافیایـی آن نیسـت. ایـن مسـأله نیـز اثرهـای منفـی روی 

چگونه گـی تأمیـن عدالت در ولسـوالی ها گذاشـته اسـت.

- نبود وسایط در څارنوالی ها

در متـام ولسـوالی ها دفاتـر څارنوالـی و حتـا رؤسـای څارنوالی هـای ابتدایـی ولسـوالی ها 

وسـایط نقلیـه ندارنـد. در ضمـن وسـایل و تجهیـزات دفـری نیـز در حـد بسـیار پاییـن و 

اسـت. ابتدایی 

- نبود توقیف خانه ها در سطح ولسوالی

مشـکل عمده و اساسـی در سـطح ولسـوالی ها، نبود توقیف خانه اسـت که دشـواری های 
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زیـادی را بـرای څارنوالی هـا ایجاد کرده اسـت.

- فشار بیرونی باالی څارنواالن و مداخلۀ افراد زورمند

در  مشـکل  ایـن  اسـت.  بـاال  بسـیار  سـطح  در  زورمنـد،  افـراد  مداخلـۀ  ولسـوالی ها  در 

می باشـد.  افزایـش  بـه  رو  اسـت،  زیادتـر  امنیتـی  تهدیـدات  کـه  ولسـوالی هایی 

- نبود شعبات کریمنال تخنیک و طب عدلی حتا در سطح زون ها

 بـه خاطـر تأمیـن عدالـت، نیـاز بـه اسـتفاده از علـوم معـاون بـرای تثبیـت اسـناد و مدارک 

جرمـی، تشـخیص هویـت متهـم و مجنی علیـه یـک امـر رضوری اسـت؛ امـا از اثـر نبـود 

شـعبات کریمنـال تخنیـک و طـب عدلی حتا در سـطح زون هـا، دسرسـی څارنوالی های 

ولسـوالی ها را کامـاً محـدود سـاخته اسـت.

3(  مشکات عدم هآهنگی څارنوالی های ابتدایی با محکمه

در هـر جـا کـه رابطـه بین څارنوالی و محکمه حسـنه بـوده و همکاری فعال وجود داشـته، 

عدالـت بـه وجـه احسـن آن تأمیـن شـده اسـت. به همیـن ترتیـب میـزان رضایت مـردم از 

ارگان هـای عدلـی و قضایـی نیـز تا حد قابـل قبول باال رفتـه و در نتیجه سـبب اعتامد مردم 

بـه حاکمیـت دولتـی شـده اسـت. برعکـس در جایی که همـکاری موجـود نبـوده، تأمین 

عدالـت دچـار مشـکات شـده و حتا سـبب اتاف حقـوق شـهروندان نیز گردیده اسـت. 

در بعضـی از ولسـوالی ها یـا بهـر اسـت بگوییم در اکرث ولسـوالی های کشـور، مشـکات 

بیـن څارنوالی و محکمه وجـود دارد:

- ضامنت و مشکات بعدی در قضایای جنحه

 مطابـق قانـون، اداره هـای څارنوالی در قضایـای جنحه، از متهم ضامنـت می گیرند. زمانی 

کـه قضیـه را بـه محکمـه محـول می کننـد و محکمـه تصمیـم می گیـرد؛ بـدون ایـن کـه از 

متهـم ضامنـت جدیـد بگیرد، دوسـیه را بررسـی می کند. این مسـأله سـبب می شـود که به 

خاطر حارض سـاخن متهم، څارنوالی دچار مشـکل شـود؛ چون ضامن اسـتدالل می کند 

کـه مـن فقـط ضامـن بودم تـا متهم را بـه څارنوالـی حارض کنـم و بس.

- رد ثبـت اسـتیناف خواهی طبـق رصاحـت مـادۀ 102 قانـون اجـراآت جزایـی از جانـب 
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محکمه

محاکـم، در بسـیاری مـوارد بـه اسـتیناف طلبی څارنوال اعتنا نکـرده و اصاً به رد اسـتیناف 

خواهی مـی پردازند.

- فیصله های غیابی از جانب محاکم با وجود حضور متهم

در بعضـی حـاالت محاکـم بـا وجود قابل دسـرس بـودن متهـم، فیصله های غیابـی صادر 

می کننـد و تطبیـق حکـم را مطابـق قانون بـه څارنوالـی مربوط محـول می کنند.

- حاکم و محکوم بودن کارکنان څارنوالی

 څارنوالـی مطابـق قانـون اساسـی در اجـراآت خـود مسـتقل بـوده و متـام اجـراآت آن بـا 

بی طرفـی کامـل صـورت می گیـرد؛ ولـی در بسـیاری از موارد بـه خصوص در ولسـوالی ها 

محاکـم یـک نـوع دیـدگاه خودبرتربینـی داشـته و بـه خواسـت های مـرشوع څارنوالی از 

جانـب محکمـه متکیـن صـورت منی گیرد.

- تحریک متهامن در برابر څارنواالن در جلسات قضایی از سوی قاضیان

در بســیاری مــوارد مشــاهده شــده اســت کــه قضــات محــرم بــه طــور غیر مســتقیم، ســبب 

تحریــک متهــم، علیــه څارنــوال موظــف شــده اســت. طــوری ایــن موضــوع را بــه متهــم 
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تفهیــم می کننــد کــه جــزای خواســته شــده، خواســت څارنــوال بــوده و مــا کوچکریــن 

دخالتــی در  آن نداریــم.

- ابــاغ جــرم توســط محکمــه صــورت منی گیــرد، در حالــی کــه ابــاغ حکــم از 

ــرای څارنوالی هــا ایجــاد  ــادی را ب ــن مســأله مشــکات زی وظایــف محکمــه اســت. ای

ــد. می کن

ــر  ــوالی ها دای ــطح ولس ــه در س ــی و محکم ــن څارنوال ــاً بی ــی اص ــات هآهنگ - جلس

ــود دارد. ــی وج ــه څارنوال ــبت ب ــه نس ــگاه خصامن ــوارد ن ــیاری م ــود و در بس منی ش

4( چگونه گی رابطۀ څارنوالی با مدیریت های حقوق ولسوالی ها

ــی  ــد از بررس ــه بع ــه محکم ــی ب ــیه های حقوق ــاع دوس ــوق، ارج ــت حق ــۀ مدیری وظیف

ــق فیصله هــای  ــن مــوارد، تطبی ــوی ای ــن دعــوا می باشــد. در پهل اســناد و مــدارک طرفی

ــز اســت. ــی نی ــی و تجارت مدن

- مدیریت هــای حقــوق در بســیاری از حالت هــا، بــه دوســیه های حقوقــی جنبــۀ 

ــت  ــاع وق ــبب ضی ــأله س ــن مس ــد. ای ــال می کنن ــا ارس ــرای څارنوالی ه ــی داده و ب جزای

ــردد. ــز می گ ــاد اداری نی ــروز فس ــبب ب ــات س ــیاری اوق ــده و در بس ــی ش څارنوال

ــق  ــم را تطبی ــی محاک ــی و مدن ــای تجارت ــه فیصله ه ــی ک ــوق زمان ــای حق - مدیریت ه

ــر  ــه به ــن زمین ــه در ای ــد ک ــع می کنن ــی راج ــه څارنوال ــوع را ب ــاره موض ــد، دوب نتوانن

ــود. ــدی ش ــه ج ــت، توج اس

ب- راهکارها

به منظور ایجاد هآهنگی بهر، الزم است تا نکات آتی در نظر گرفته شود:

1( همکاران باید به قانون و رعایت اصل استقالیت لوی څارنوالی متکین کنند.

ــی در ســطح ولســوالی ها جــدا شــده و در راســتای  2(  تشــکیل پولیــس امنیتــی و عدل

ارتقــای ظرفیــت مســلکی آنــان نیــز توجــه شــود.

ــی  ــی و بررس ــایل تخنیک ــا وس ــوالی ها ب ــات و ولس ــز والی ــی در مراک ــس عدل 3( پولی

محــل واقعــه تجهیــز شــده و مراکــز اهــل خــره، حــد اقــل در ســطح زون هــا نیــز تجهیــز 
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گــردد.

ــی،  ــه وار بیــن محاکــم، څارنوال ــدازی جلســه های هآهنگــی هفت ــه راه ان 4( در رابطــه ب

پولیــس، حقــوق و شــورای ولســوالی مترکــز شــود و همچنــان جلســه های پیهــم 

ــردد. ــزار گ ــز برگ ــی نی ــتامعی مردم اس

5( وزارت امــور داخلــه بــه ارتقــای ســطح تحصیــل و مسلکی شــدن پولیــس در بخــش 

مبــارزه بــا جرایــم جنایــی، توجــه جــدی کنــد.

ــکل  ــه ش ــان ب ــف آن ــان توظی ــامل شــده و همچن ــوالی ها اک ــی در ولس ــس امنیت ۶( پولی

خدمتــی بایــد متوقــف شــود.

۷( قرارهــای رهنمــودی څارنوالــی از طــرف پولیــس بــه منظــور رفــع خاهــای کشــفی، 

بایــد بــه گونــۀ جــدی رعایــت شــود.

۸( از مداخلۀ زورمندان در تطبیق حکم قانون باید جلوگیری گردد.

۹( پولیــس و څارنــوال در بررســی محــل واقعــه بــه خصــوص جنایــت، بایــد ترشیــک 

مســاعی داشــته باشــند.

۱۰( در سطح مراکز ولسوالی ها باید توقیف خانه ها ساخته شود.
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3- جایتگاه و نقتش علتام، متنفتذان، نهادهتای مدنتی و رستانه ها در کاهتش جرایم و 

مبتارزه با فستاد اداری

در این کمیته، مسایل زیر به بررسی گرفته شد:

1- روابـط څارنوالی هـای ابتدایـی با شـورای علام و نقـش علام در هآهنگی بـا څارنوالی 

در امـر مبـارزه با جرایم، در چه سـطح می باشـد؟

2- آیـا در قضایـای جنایـی مـردم بـه خاطـر حل وفصـل قضایا به متنفـذان و علـام مراجعه 

می کننـد؟ اگـر جـواب مثبت اسـت، لطفـاً دالیـل آن را واضح سـازید.

3- آیا در ولسوالی ها نهادهای مدنی و رسانه ها فعالیت دارند؟

4- رابطـۀ څارنوالـی بـا نهادهـای مدنـی و رسـانه ها در چـه سـطح بوده و تـا چه انـدازه این 

نهادهـا در هآهنگـی بـا څارنوالـی در امـر مبارزه بـا جرایم نقـش دارند؟

5- آیا څارنواالن ابتدایی برای آگاهی دهی و بیداری اذهان عامه برنامه دارند؟

الف- پاسخ ها 

1( در گذشـته رابطـه بیـن علـام و څارنـواالن در والیـات و ولسـوالی ها وجـود نداشـت. 

اینـک بـا به میان آمدن رهری جدید در لوی څارنوالی و گامشـته شـدن مسـؤوالن جدید 

در رأس څارنوالی هـای اسـتیناف، ایـن رابطـه بـه وجـود آمـده اسـت؛ امـا رابطـۀ مذکور بر 

اسـاس یـک میکانیـزم و طرزالعمل نبوده، بلکه ارتباطات به فعالیت شـخص مسـؤول اداره 

بـر می گردد.

       بـه بـاور بعضـی از اعضـای کمیته، در گذشـته اصاً دید علام نسـبت به څارنوالی منفی 

و بعضـاً بـه عنـوان یـک اداره یـی که بـه باورهای اسـامی اسـتوار نبـوده، تلقـی می گردید. 

در بعضـی از والیـات کـه رابطـه بیـن علـام و ایـن نهـاد ایجـاد گردیـده، نشـان دهنده یـی 

عاقـۀ آنـان نسـبت به لوی څارنوالی بـوده و خواهان ادامه و نظام مند شـدن آن می باشـند. 

چـون جامعۀ افغانی بیشـر سـنتی اسـت؛ بناًء، علام تأثیرگـذاری خود را نسـبت به هر امری 

داشـته و نقـش ایشـان در امـر کاهـش جرایـم مفیـد و قابـل ارزش دانسـته می شـود. نبـود 

رابطـه بیـن علـام و نهادهـای عدلـی و قضایـی، احتـامالً سـبب مراجعـۀ مـردم بـه مخالفان 

پنجمین کنفرانس رسارسی څارنواالن افغانستان
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دولـت و اجـرای محاکمه صحرایـی می گردد.

       در بعضی از محات عدم رعایت ارزش های دینی از طرف برخی از څارنواالن)معتاد 

بـودن برخـی از آنـان بـه مـواد مخـدر و مرشوبـات الکولـی(، رابطـۀ ایـن اداره را بـا علـام 

خدشـه دار سـاخته و اعتـامد آنان را نسـبت به ایـن اداره کاهش داده اسـت.

2( بعضـی از مـردم به منظور حل وفصل قضایای شـان به متنفـذان و علام مراجعه می کنند؛ 

ایـن بـه ایـن معناسـت کـه اعتـامد مـردم بـه علـام و متنفـذان نسـبت بـه نهادهـای عدلی و 

قضایـی بیشـر شـده اسـت. شـاید مواردی چـون نداشـن آگاهی الزم نسـبت بـه اجراآت 

نهادهـای عدلـی و قضایـی، رسـیده گی رسیع بـه قضایـا و پروسیجرهای)کارشـیوه( اداری 

حاکـم در نهادهـا سـبب گردیـده تا مردم به علـام و متنفـذان مراجعه کنند. بـه اضافۀ موارد 

فـوق، مـواردی چـون نبـود امنیت در محـات، عدم دسرسـی مـردم به نهادهـای عدلی و 

قضایـی و قـرار داشـن زنده گی مردم تحت سـلطۀ مخالفان مسـلح دولت، می تواند سـبب 

تقویـت رفـن مـردم نزد علـام و متنفذان جامعـه گردد.

3( پاسـخی کـه کمیتـه از مجمـوع نظریـات در این مـورد دریافت کـرده این اسـت که در 

اکرثیـت مطلـق ولسـوالی ها نهادهای مدنی و رسـانه ها به شـکل مسـتقل آن وجود نداشـته 
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و متـام آنـان از نهادهـای جامعـۀ مدنـی و رسـانه های مرکـز والیـات یـا والیـات همجـوار 

مسـتفید می گردند.

4( پاسـخ و نظریـات اکرثیـت اشـراک کننـده گان هـامن نظـر و دیـدگاه می باشـد کـه در 

بخـش رابطـۀ څارنوالی با علام مطرح گردید و از تکرار بیشـر جلوگیری صورت می گیرد.

5( در مـورد آگاهی دهـی و بیـداری اذهان عامه، اکرثیت اشـراک کننده گان پاسـخ منفی 

داشـته و څارنـواالن ابتدایـی چنـد ولسـوالی بیـان می دارنـد کـه برنامـه وجـود داشـته؛ امـا 

بودجـۀ تطبیـق آن وجـود نـدارد. آنان تطبیـق این برنامه هـا را با اهمیت دانسـته و گفتند که 

تنهـا در یـک والیت)پنجشـیر( بـا کمـک یک نهـاد خارجی تطبیـق می گردد.

ب - پیشنهادها

1( رابطـه بیـن لـوی څارنوالـی و علامی کشـور، با وجـود این کـه مفید و مؤثر اسـت، باید 

نظام منـد و قانونـی باشـد. بـه ایـن معنا که رهـری لـوی څارنوالی بـا رهری شـورای علام، 

ایـن رابطـه را روی یـک سـند به شـکل تفاهم نامه به امضا برسـانند. با توجه بـه آن هریک 

مسـؤولیت های خویش را ادا کرده و در روشـنایی آن رابطه میان څارنوالی و شـورای علام 

در مرکـز و والیـات مسـتحکم گـردد. رابطـه بـا علام، بـه اندازه یی باشـد که به اسـتقالیت 

لوی څارنوالی خدشـه وارد نکرده و سـبب سـوء برداشـت ها و سـوء اسـتفاده ها نگردد.

2( علـام بایـد بـا برنامه ریزی هـای منظـم از طـرف څارنوالی هـای اسـتیناف، از اجـراآت 

څارنوالی هـا آگاهـی یابنـد تـا بتوانیـم بـا ایـن روش دیـدگاه بعضی هـا را - کـه نسـبت بـه 

څارنـوال نـگاه ابتدایـی و منفـی بوده - تغییر بدهیم. بـا این عمل آنان بتواننـد در برنامه های 

شـان بـه خاطـر اطاع رسـانی و احیـای مجـدد اعتـامد مردم نسـبت به ایـن نهاد، ارشـادات 

داشـته باشند.

3( بــه خاطــر آگاهــی مــردم از قانــون، بایــد در صنــوف ۱۰، ۱۱ و ۱۲ یــک مضمون تحت 

عنــوان قانــون تدریــس شــود. از ایــن کــه در رسارس کشــور عزیــز مــا وســایل اطاع رســانی 

ــا و  ــد از برنامه ه ــون منی توانن ــل گوناگ ــه عوام ــر ب ــردم نظ ــه م ــن ک ــا ای ــته ی ــود نداش وج

قوانیــن آگاهــی داشــته باشــند؛ بنــاًء، ایجــاب می کنــد تــا دولــت بــرای بلنــد رفــن ســطح 
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آگاهــی مــردم از قوانیــن افغانســتان، ایــن مــوارد را در نصــاب تعلیمــی بگنجانــد.

4( بــا توجــه بــه ارزش و نقــش علــام در کاهــش جرایــم، پیشــنهاد می شــود تــا در چــوکات 

څارنوالــی، یــک معاونــت امــور مذهبــی یــا مشــاورت ایجــاد گردیــده و در هــر والیــت 

مناینــده داشــته باشــد.

5( رابطــۀ مــا )لــوی څارنوالــی( بــا علــام، از رابطــۀ مقطعــی بــه روابــط دایمــی مبــدل گردد. 

ــا در  ــا ب ــد ت ــاب می کن ــردم، ایج ــن م ــام در بی ــذاری عل ــت و تأثیرگ ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

نظرداشــت مــوارد فــوق، څارنوالی هــای اســتیناف والیــات رابطــۀ دایمــی بــا علــام داشــته 

باشــند.

6( بــا توجــه بــه ایــن کــه امــروز مــورخ ۱۳۹۶/۸/۲۰هجــری خورشــیدی، رئیــس رسارسی 

ــد و  ــر تأیی ــاوه ب ــس، ع ــن کنفران ــان در ای ــخرانی ش ــتان، در س ــامی افغانس ــورای عل ش

خرســندی از اجــراآت لــوی څارنوالــی، همــکاری شــان را اعــام داشــتند؛ مــا می توانیــم 

ــه تأســی از  ــم. ب ــر کنی ــن شــورا تدوی ــا رهــری ای ــا نشســتی اختصاصــی را ب ــس ی کنفران

آن بــه متــام شــوراهای علــام در رسارس کشــور هدایــت داده شــود و بــا توجــه بــه ارزش، 

اهمیــت، تأثیرگــذاری و نقــش علــام در جامعــۀ مــا تــا انــدازۀ رضورت، بــا نهادهــای عدلی 
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و قضایــی همــکاری کننــد.

7( علـام در وعـظ و نصیحت هـای خویـش، از ارضار جرایـم مـردم را آگاهـی داده و 

مسـؤولیت مـردم را در ارتبـاط بـه ارتـکاب اعـامل خـاف قانـون بایـد مشـخص کننـد. 

ایـن امـر زمانـی به شـکل اساسـی تحقق می یابـد که لـوی څارنوالی ایـن رابطـه را با ذکر 

مـوارد فـوق نظام مند بسـازد. 

8( بـه منظـور احیـای مجدد اعتامد مردم نسـبت به این اداره؛ آگاه سـاخن مـردم از نفس 

قانـون و اجـراآت نهادهـای عدلـی و قضایـی، تأمیـن امنیـت و مصونیـت څارنـواالن و 

افزایـش امتیـازات آنـان بـه منظـور حضوریافـن در دورتریـن نقاط کشـور، زمینه سـازی 

دسرسـی مـردم بـه عدالـت و ساده سـازی اجـراآت اداره پیرامـون رسـیده گی بـه یـک 

موضـوع، بـه منظـور جلوگیـری از اجرایـی شـدن عدالـت غیـر رسـمی و مراجعـۀ مـردم 

پیشـنهاد  مسـؤول،  غیـر  نهادهـای  و  اشـخاص  نـزد  شـان  قضایـای  غـرض حل وفصـل 

می گـردد تـا دولـت در ایـن زمینه هـا رسـیده گی کنـد.

9( اشـراک کننـده گان ایـن کمیتـه بـه این بـاور اند که داشـن ارتبـاط با نهادهـای مدنی 

و رسـانه ها در یـک والیـت، از طـرف څارنوالی هـای اسـتیناف آن بـه شـکل دوامـدار، 

روی یـک میکانیـزم برقـرار گردد. در ولسـوالی ها نیز داشـن این ارتباطـات تأثیر و نقش 

بـه سـزایی دارد. بـا توجـه بـه نقـش و جایـگاه جامعـۀ مدنـی و رسـانه ها، از یـک طـرف 

در کاهـش جرایـم، مبـارزۀ مؤثـر صـورت گرفتـه، اذهـان عامـه را روشـن سـاخته و در 

آگاهی دهـی مـردم موثـر می باشـد، از طـرف دیگـر بـا داشـن ارتباطـات و تقویـت آن 

می توانـد در امـر تأمیـن عدالـت و ختـم فرهنـگ معافیت از مجـازات مـا را کمک کند.

10( اعضـای کمیتـه بـا توجـه بـه اهمیـت آگاهی دهـی در این مـورد پیشـنهادهای چون: 

مشـخص شـدن ایـن رابطـه بـا نهادهای مدنـی، ترتیـب برنامه هـای منظم و مشـخص، در 

نظـر گرفـن بودجـۀ مناسـب در امـر تطبیـق برنامه هـا با ایـن نهادها داشـته انـد. در ضمن 

تذکـر داده می شـود کـه در صـورت امـکان، یـک روز بـه نـام »روز څارنـوال« در تقویم 

کشـور در نظر گرفته شـود.
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4- مشکالت امنیتی څارنواالن در ولسوالی ها

پرسش های اساسی در این کمیته قرار زیر بود:

1. تدابیـر و اجـراآت ارگان هـای کشـفی و امنیتـی، بـرای حفاظـت از جـان و دفاتـر کاری 

څارنـواالن در چه سـطح اسـت؟

2. تهدیدات امنیتی تا چه اندازه می تواند اجراآت مستقانۀ څارنواالن را آسیب برساند؟

3. در سطح ولسوالی ها، وضعیت نظارت خانه ها در چه حالت قرار دارد؟

4. نهادهـای امنیتـی و کشـفی تا چـه انـدازه از صاحیت ها و مسـؤولیت های خویش برای 

کشـف جرم و مبـارزه با آن اسـتفاده می کنند؟

الف- دشواری ها

1( کمبود وسـایط نقلیه: کمبود وسـایط در څارنوالی های اسـتیناف هنگام رفت وبرگشـت 

څارنـواالن بـه نظارت خانه هـا، مراکـز اصـاح و ترتیـب اطفال و غیـره، به منظـور تحقیق یا 

بیشـرد امـور کاری مرتبـط بـه وظیفه، از دشـواری های عمده می باشـد. همچنـان برخی از 

څارنـواالن کـه سـکونت اصلی شـان در مرکز بوده و خـود در والیات توظیف می باشـند، 

نبـود موتـر در مسـیر راه باعـث تهدیـد آنان شـده و حیات شـان را در خطر قـرار می دهد. 
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از سـوی دیگـر څارنـواالن امتیـاز یا معـاش کافی ندارند تا موتر شـهری یا تکسـی بگیرند؛ 

آنـان گاهـی مجبـور می شـوند تـا در موترهـای لینـی رفت وبرگشـت کننـد و ایـن باعـث 

می شـود تـا اجـراآت آنان بـا تأخیر صـورت گیرد.

      از لحـاظ حیثتـی، کمبـود وسـایط نقلیـه هنـگام رفـت و برگشـت څارنـواالن بـه مراجـع 

یـا جلسـه های قضایـی، باعث می شـود تـا څارنـواالن به موقـع رسـیده گی نتواننـد. این امر 

سـبب می شـود تا وقار و حیثیت آنان خدشـه دار شـده و تحت تاثیر قرار بگیرند. قضات، 

پولیـس و دیگـر ارگان هـا همه امکانـات را دارا بـوده و تنها څارنوال از این ناحیه احسـاس 

کمبـود می کند.

2( کمبـود پرسـونل امنیتی: کمبـود پولیس امنیتی به خاطر تأمین امنیـت څارنواالن و دفاتر 

آنـان، باعـث می شـود تـا خاطـر آنـان آسـوده نباشـد. خطـر حملـه نیـز در والیـات ناامـن 

آنـان را بیشـر نگـران می کنـد. از سـوی دیگـر کمبـود پولیـس در ایـن ارگان هـا می توانـد 

باعـث فـرار مجـرم یـا متهـم از تعمیـر څارنوالـی و خوف فـرار مجرم یـا متهم در مسـیر راه 

نظارت خانـه یـا محبـس شـود. حتـا گاهـی اوقـات متهم و مجـرم آنـان را تهدیـد می کنند. 

مقامـات بـا نفوذ و افراد مسـلح غیر قانونی نیز در فرار متهامن سـهم داشـته و مانع اجراآت 

قانونـی څارنواالن می شـوند.

3( نداشـن دفاتـر یـا تعمیـر مشـخص کاری څارنوالی هـا در والیـت و ولسـوالی ها: در 

ولسـوالی ها اکـرثاً دفـر مشـخص کاری بـرای څارنـواالن وجـود نـدارد. ایـن امـر باعـث 

در  څارنـواالن  اکـرثاً  مباننـد.  باقـی  فعـال  غیـر  ولسـوالی ها  څارنوالی هـای  تـا  می شـود 

ولسـوالی ها، کارهـای رسـمی شـان را در دفاتر قوماندانی یا ولسـوالی به پیـش می برند. این 

عمـل باعث می شـود تا اسـتقالیت څارنـواالن، حفظ نگهداشـن ارسار اداره یا دوسـیه را 

خدشـه دار سـاخته و نیـز بعضـی اوقات مسـؤوالن اصلـی اداره هایی کـه څارنـوال در آنجا 

امـور کاری خـود را پیـش می بـرد، بـدون در جریـان قرارگذاشـن څارنوال، میـز یا چوکی 

مربـوط بـه څارنـوال را کشـیده و در دهلیـر قـرار می دهند. ایـن موضوع باعـث بی آبرویی 

و بی حیثیتـی اداره و څارنـوال می شـود. از لحـاظ امنیتـی نداشـن تعمیـر مشـخص در 
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ولسـوالی های ناامـن والیـات، باعـث تهدیـد کـردن څارنواالن توسـط افـراد زورمند هامن 

می گردد. ولسـوالی 

4( نداشـن سـاح: بـا وجـودی کـه څارنوالی هـا بـا کمبود پرسـونل امنیتـی روبرو هسـتند، 

سـاح و مهـامت کارمنـدان امنیتـی څارنوالی هـا نیـز بی کیفیـت و غیـر معیـاری می باشـد. 

څارنـواالن در والیـات و ولسـوالی های ناامـن حتـا یک میل سـاح کمری با خـود ندارند 

تـا موقـع رضورت بـه منظـور دفـاع مـرشوع از جان خویـش از آن اسـتفاده کنند. از سـوی 

دیگـر څارنواالنـی کـه بـا خـود سـاح دارند، بیشـر از سـوی نیروی هـای امنیتی بـه خاطر 

نداشـن کارت حمـل آن، مـورد مزاحـت قـرار می گیرند.

5( عـدم همـکاری ارگان هـای دفاعـی و امنیتـی بـا څارنـواالن: څارنـواالن څارنوالی هـای 

اسـتیناف والیـات از عـدم انتقـال شـان توسـط ارگان هـای امنیتـی و دفاعـی با اسـتفاده از 

طیاره هـای نظامـی شـکایت کـرده می افزایند: هنگام رفت وبرگشـت رسـمی څارنـواالن از 

والیـات بـه مرکـز یـا از مرکـز بـه والیـات، بـا وصـف ایـن کـه با کمبـود موتـر مواجـع اند؛ 

مسـؤوالن ارگان هـای دفاعـی و امنیتـی آنان را توسـط طیاره هـای نظامی انتقـال منی دهند 

بـا وجـود آن کـه متام قضـات در محاکم اسـتیناف از طیاره هـای نظامی اسـتفاده می کنند.     

وقتـی کـه څارنـوال بـرای شـان مراجعـه می کنـد، در پاسـخ ارگان هـای دفاعـی و امنیتـی 

می گوینـد کـه قضـات از سـوی ریاسـت جمهـوری فرمـان گرفتـه انـد و مـا مکلف اسـتیم 
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آنـان را بـا اسـتفاده از طیاره هـای نظامی انتقال بدهیـم و به خاطر څارنـواالن ما هیچ فرمانی 

دریافـت نکـرده ایم.

       ایـن امـر باعـث می شـود تـا از یک طـرف حیثیـت ارگان څارنوالی زیر سـؤال برود؛ از 

سـوی دیگـر مجبور می شـود بیش تریـن وقت شـان را در راه سـپری کنند. 

6( نبـود مـکان مشـخص و مصـون بـرای اقامـت څارنـواالن در والیـات و ولسـوالی ها: 

در  آنـان  خـود  و  مرکـز  در  شـان  اصلـی  سـکونت  و  خانه هـا  کـه  څارنـواالن  بیشـرین 

څارنوالـی هـای اسـتیناف والیـت یا ولسـوالی توظیـف می باشـند، از نبود مکان مشـخص 

بودوباش)خوابـگاه( دچار مشـکل می باشـند. اعضای کمیته عاوه کردند کـه آنان معاش 

کافـی ندارنـد تـا در مکان هـای امـن اتـاق بگیرنـد؛ مجبـور انـد تـا با مصـارف کـم اتاق ها 

را کرایـه بگیرنـد. از لحـاظ امنیتـی نیـز څارنـواالن کـه در اتاق هـای غیـر مصـون بودوباش 

دارنـد، قابـل نگرانـی بـوده و هـر لحظـه خطرهـای ناگـوار متوجـه آنان می باشـد.

7( کمبـود یـا نبـود قضات در ولسـوالی ها: دفاتر قضات در ولسـوالی های ناامن فعال نبوده 

و قضـات نیـز آنجـا اجرای وظیفـه منی کنند. از یک طـرف څارنواالنی که در ولسـوالی ها 

وجـود دارنـد، بیشـر بـا مـردم درگیر بـوده، از سـوی دیگـر څارنـواالن ولسـوالی ها مجبور 

می شـوند تـا به خاطر جلسـه های قضایـی از ولسـوالی به والیـت بروند.

8( نبـود نظارت خانه هـای مشـخص در ولسـوالی ها: در بیشـر ولسـوالی ها نظارت خانـه 

وجـود نـدارد. انتقـال مظنونان از ولسـوالی به والیت با در ربعضی موارد رضوری می باشـد 

و پولیـس یـا عسـاکری که باید مظنونـان را انتقال بدهند نیـز وجود نـدارد، څارنوال مجبور 

اسـت تـا شـخصاً مظنونـان را به نظارت خانه هـای والیـت انتقـال داده و در مواقع رضورت 

بایـد بـه خاطـر تحقیق از ولسـوالی به والیـت برود. از یک طرف بیشـرین وقـت څارنوال 

در مسـیر راه سـپری شـده؛ از سـوی دیگـر از لحـاظ امنیتی امـکان  فرار مظنونان در مسـیر 

راه محسـوس بـوده و حیـات څارنـوال در خطـر می باشـد. بعضـی وقت هـا از ایـن کـه در 

ولسـوالی ها نظارت خانـه موجـود نیسـت، پولیـس مظنونـان را از نـزد څارنـوال بـه منظـور 

نگهداشـت تسـلیم منی شـود؛ گاهـی از مظنـون و متهـم اسـتفاده های شـخصی صـورت 
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می گیرد.

و کمبـود  زنـان  بـرای  ولسـوالی ها خصوصـاً  تحقیـق در  بـرای  مناسـب  مـکان  نبـود   )9

څارنـوال و پولیـس زن در ولسـوالی ها: در څارنوالی هـای اسـتیناف، مـکان مشـخص در 

نظارت خانه هـا وجـود نـدارد تا څارنـواالن زن به منظـور تحقیـق در نظارت خانه ها حضور 

یابنـد. از سـوی دیگـر کمبـود پولیـس زن باعـث می شـود تا در محـل حادثات یـا تفتیش 

مسـاکن مشـکات بـه میان آیـد. از لحـاظ امنیتی څارنـواالن زن نیز هنگام رفت وبرگشـت 

بـه خاطـر تحقیـق در نظارت خانه هـا یا والیـات، به خاطر وظایـف محوله، از نبود وسـایط 

نقلیـه دچـار مشـکل بـوده و به تهدیـدات امنیتـی نیز مواجـه اند.

ب - پیشنهادها

1( در والیات باید برای څارنواالن دفاتر و محل بود و باش ایجاد گردد.

2( بـه منظـور ایجـاد و فعال سـازی نظارت خانه هـا در ولسـوالی ها، بایـد بـا وزارت امـور 

داخلـه هآهنگی هـای الزم انجـام شـود.

3( بـه خاطـر ایجـاد دفاتر قضات و فعال سـازی آن ها در ولسـوالی ها، باید با سـره محکمه 

شود. هآهنگی 
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4(  بـه خاطـر تأمیـن امنیـت شـخصی، یـک میـل سـاح کمـری بـه هر څارنـوال بـا کارت 

حمـل آن، توزیـع گردد.

5( بـه خاطـر ایجـاد زمینۀ کاری څارنواالن زن و جلب و جذب پولیس زن در ولسـوالی ها، 

نیـز با وزارت امور داخله هآهنگی شـود. 

6( در مـورد انتقـال څارنـواالن هامننـد قضـات بـا اسـتفاده از طیاره هـای نظامی، بـا وزارت 

دفاع ملـی هآهنگی شـود.

7( پولیس هایـی کـه اصـل بسـت شـان در څارنوالی هـای اسـتیناف بـوده و خـود بـه گونـۀ 

خدمتـی بـا وکا یا سـایر مقامات خدمتی توظیف شـده انـد، باید دوباره بـه څارنوالی های 

اسـتیناف توظیف گردند.

8(  بـرای تحقیـق در ولسـوالی ها یـا نظارت خانه ها، باید مکان های مناسـب بـرای څارنوال 

زن فراهم  شـود.




