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 قانون شکنیتا  خیانت یئاز رسوا
 نقد بر تبصرۀ مفسر آژانس باختر

 

 مفسر آژانس باختر به اهمیت هم یاری و همکاری به جای تقابل و رویارویی پرداخته است و می نگارد: "
آنها است. در کشورهای عقب ماندۀ جهان سوم تشتت و پراگندگی سیاسی میان نخبگان  یکی از ویژگی های برجستۀ

و  چنین کشور ها به مشکل می توان دو شخصیت نخبۀ سیاسی سراغ کرد که در مورد مسایل مهم ملی دید، نظر
 ."موضع گیری واحد داشته باشند

منافع دولت هاست.  موضوع بر و یا حقوق بشر نیست.در سیاست بین المللی موضوع هیچگاه بر سر دیموکراسی "
 ""egon-bahr).()ایگون بارکند.بی تفاوت از اینکه برای شما در درس تأریخ چه حکایت میبه حافظه بسپارید، 

 

قابل تعمق و توضحات مشخص است. بیایم  اهمیت یاری و همکاریبارۀ در  محترم آژانس باختر تبصرۀ شما مفسر
اعمال مشخص فرد را از چوکات کلی گویی تیوریک آن خارج سازیم. بینیم که فرد خود در چه  همه که نخست از

 یمؤقف وظیفو وفرد مجری وظایف  وظیفویقرارد داشته است. مسؤلیت  در سطح ملی موقعیت و مسؤلیت وظیفوی
عبدهللا عبدهللا مالزم دروازه قصر سپیدار نبوده بلکه رئیس اجرآئیه فرق می کند.  استبرای آن توظیف شده که  فرد

امات مقبلندترین در " تقابل"رویدادهای افغانستان بوده است. این فعلی حکومت قبلی و کاندید ریاست جمهوری 
چه  ستا هانجام یافت رویدادهااین عملکرد بر اساس  کهقانونی  اجرأت بوقع پیوسته است.افغانستان چگونه  یدولت

 دهم. ب قرارواقعبینانه  مورد بحث و تبصره بوده اند
 

   
 

مطرح نیست، اینجا صحفه روشنگری کشور داد. اینجا سوال نخبه و نخبگان  همسائل جدی کشوری را نباید ساده جلو
 نیئاو خبه مؤقعیت کشورها تعلق ندارد. مجرم باشد خیانت ملی  مقیاسبه که جرم است، جرم  ،هم وجود ندارد، جرم

 پند برای مجرمینمجازات مجرم تا  ،مجازات شود مطابق قانون جزا همان کشور ی که باشد بایدهر کشوردر ملی 
هم  اندولتی افغانست سطح مقامات عالیدر  قانون شکنی .باشد میهن جلوگیری از تخلفات جرمی در آینده راه و کنونی

ا رخود  ی خاصاستثنانیز در حقوق اتباع افغانستان و در  یهیچ جاجرم قانون شکنی در  .خیانت ملی و جرم است
 . ندارد
 :میگوید کهمردم افغانستان و جهان فضل فروشی می کند برای فریب مکرر  عبدهللا عبدهللااینکه 

انه ماه چ بعد از پنج این توافق را عبدهللا عبدهللا .نموده دروغ محض است ءامضاصلح تأمین  بخاطر را این توافق
، بلندترین رتبۀ مارشالی اردو والیات فیصد سهم در کابینه حکومت، تقرر والیان 50-50کسب امتیازات  یارب زنی

ستان را افغانصلح  عالی کرسی شورای شبرغان وافغانستان به رشید دوستم کارگر برمه کار بیسواد نفت و گاز 
 .کرده است ءاشرف غنی امضارا با موافقتنامۀ سیاسی پذیرفت و 

انون شکنی قبدون تأئید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در وقت اعالن ریاست جمهوری خود  عبدهللا عبدهللاچرا 
   ؟کردبرپا  را در کشورهرج و مرج صلح  منافع ملی و برضد
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مدت  در این ه بود،فلج گردید و کشوری امور دولتی در نتیجۀ آن ،برپا کرد در کشور را هرج و مرج عبدهللا عبدهللا
ت. کشور کشته شده اسشریف هزاران انسان بیگناه و فرزندان و تیم وی هرج و مرج را برپا کرد  عبدهللا عبدهللاکه 

  مسؤل قتل هزاران انسان بیگناه و فرزندان شریف کشور است. عبدهللا عبدهللا
گوید، سند حقوقی برای لغو نتایج انتخابات وجود نه افغانستان می یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادال

 رساند. او افزود:  ندارد، اما امضای این موافقتنامه به اعتماد مردم به انتخابات آسیب می
شده موضوع مشخص ذکر نشده که نتیجه انتخابات لغو شود  ء"از لحاظ حقوقی فعالً سندی مرتب نیست. در سند امضا

ه انتخابات سند حقوقی ترتیب نشده که آن را لغو کند. نتیجه انتخابات پابرجا است. فقط از لحاظ سیاسی و روی نتیج
 ."تقسیم قدرت صورت گرفته است

 اندیدک جمعیت "اسالمی"از طرف  عبدهللا عبدهللا محمد نور رئیس تشکیالت جمعیت "اسالمی" که عطااستاد وقتی 
 :میگوید که  است بودهافغانستان  پست ریاست جمهوری

با این بیان رئیس تشکیالت جمعیت  "بخاطر چور و چپاول خود را شریک حکومت ساخته است.  عبدهللا عبدهللا"
 باقی نمانده است. عبدهللا عبدهللا خیانت  راجع"اسالمی" هیچ سوال دیگری 

 

  
 

انون قداشته باشد بلکه  خود را در قبالداستان عشقی عاشق و معشوق نیست که یاری  عبدهللا عبدهللاقانون شکنی 
  کشور مجازات شود. مطابق قانون جزا قانون شکن مجرمخیانت صریح ملی است که باید عبدهللا عبدهللا شکنی 
ت تیم وی صورو  عبدهللا عبدهللاتوسط  در کشور کهرا ها و بی نظمی های  هیچگاهی قانون شکنیافغانستان مردم 

تیم وی  دهللاعبدهللا عب تیم وی قانون اساسی افغانستان بی ارزش ساخت. عبدهللا عبدهللا فراموش نمی کند. گرفته است
  زیرپا کرده است. را علنی قانون اساسی و سایر قوانین کشور

 

 .عبدهللا عبدهللاتوسط  منافع علیای کشورعلیه و هرج و مرج  سازماندهی توطیۀ ها *
  .افغانستان به حیث رئیس جمهور دوم عبدهللا عبدهللاغیر قانونی توسط  سوگند خوردن* 

 و معاونین وی. عبدهللا عبدهللاتوسط  دولتی دفاتر مسلحانه * اشغال غیرقانونی
 .عبدهللا عبدهللافرامین  توسط * تقرر والیان والیات

 

ساسی کشور و قانون او اعتبار که حیثیت  میهن تیم وی بر ضد منافع عبدهللا عبدهللادیگر  و جرایم مشهود دها تالش
زیرپا نموده است مستحق مکافات نه بلکه باید مجازات  اساسی افغانستان به منظور بدست آوردن امتیازات شخصی

  می شد.
ر حکومت کردن ببه هر اندازه که تصمیم مستقیم از جانب تمام مردم صورت گیرد، به همان پیمانه کشور غیر قابل 

 آن مبدل می گردد." )هیلموت شمیدت(
مردم افغانستان یقین کامل دارد که چنین اشخاص فاقد احساس ملی هیچگاه نمی تواند کوچکترین کار را در امر 

   تأمین صلح به نفع مردم مظلوم افغانستان انجام دهد.
 

 انپای
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