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 !در ساختار دولتی افغانستان قانونیغیر های بکاربرد معیار
 

ه باید ک قانون اساسی افغانستان بحیث وثیقه ملی
در  ساختار دولت قانونی یسنگ تهدات اساس

 ،صرف در روی کاغذ نوشته شده باشد کشور
 . نظر گرفته نمی شودعمل در در  مگر

 

گان ت"جهادی" و وابس رهبران بنیاگرأ افراطی
در افغانستان با زیر پاکردن قانون  خارجی شان

 اساسی و قانون انتخابات کشور خیانت بزرگ را
 مرتکب قانون انتخابات و یساضد قانون اس بر

رهبران بنیاگرأ افراطی "جهادی" و شدند. 
با نادیده گرفتن قانون  گان خارجی شانتوابس

حقوق  در برابرچنان بی مسؤلیتی  باساختار دولت قانونی تحکیم در پروسه افغانستان  اساسی و قانون انتخابات
ت از دس کامأل افغانستان و تطبیق آن ماهیت و اهمیت خود را در قوانین اکنون که ،نده اکرد عمل کشور ملی اتباع
که در تداوم جنگ  نده اپا ساختدر کشور بر عام و تام را حرج و مرج  عمألآنان  . این اعمال بی مسؤلیتیداده است

 . و خونریزی در افغانستان نقش اساسی را بازی می کند
رهبران بنیاگرأ افراطی "جهادی" و خود ( شانزده سال حیاتش که توسط 16در طی ) افغانستانجدید اساسی  قانون
ت دولایجاد درعوض آنها  ،فتهگره ن مالک عمل قرار ، توسط خود شاناستگان خارجی شان تصویب گردیده توابس

با انارشی  را نظام فاسد یکچنان  ،باشد در میهن و قطع جنگ جوابگوی نیازمندیهای جامعهکه  در کشور قانونی
ن به جها راز جمله فاسدترین نظام داین نظام آن  عالترتبه زمامداران که بگفته خود ساخته اندمطلق در کشورمسلط 

  .حساب آمده است
 

  
 

 بی طبی جامعه جهانی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای صالح در مورد عدم دوزدی کمک هایفریاد های 
( هشتاد 80000میالدی متعمد وزارت صحت عامه در هنگام اخذ اختالس ) 2020جون  23 دیروزبنیاد است. 

   دستگیر شده است. یئهزار دالر امریکا
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انتخابات افغانستان بخصوص در دو دورۀ اخیر انتخابات ریاست جمهور افغانستان عدم تطبیق قانون اساسی و قانون 
ین عناصر مفسد ا برای با ایجاد حکومات چند سره فاسد با عبدهللا عبدهللا و شرکا وی چنان فرصت و بی نظمی را

تر و جلوگیری نظام مساعد ساخته است که حتی از کمک های عاجل طبی جامعه جهانی که برای مریضان داخل بس
 که برای افغانستان کمک صورت گرفته است هم دوزدی نموده است. کورونا از مرض 

روزانه حیات صدها انسان نیازمند مریض را می بلعد مگرادویه و کمکهای عاجل  درافغانستان کورونا مرض مهلک
و ناکار  ستیجه اختالطبی جامعه جهانی در روز روش غارت می شود. هیچ اقدام حکومت کنونی نیست که در ن

 ستاندر افغان . اوامر توظیف هیأت تحقیق زمامداران کنونیده باشدت تحقیق تعیین نه شدر فرجام آن هیأ تاجرأ آمدی
 ت تحقیق هیچ توجه ندارند.انقدر مسخره و بی معنی شده است که مردم کشور با شنیدن تعیین هیأ برای هر موضوع

ت تحقیق زمامداران در افغانستان مکتوب متحدالمال است که همیشه در آغاز یف هیأمردم کشور میدانند که اوامر توظ
این حلقۀ قانون شکن و بغاوتگر فوق که به اثر بدون مجازات مجرمین آن صادر میگردد.  ،و آنجام کار بدون نتیجه

انونی شریک نصف گان خارجی شان با امضای توافقنامۀ غیر قتافراطی "جهادی" و وابس فشار رهبران بنیاگرأ
به معرفی سهمیۀ اعضای کابینۀ حتی گردیده است در طی دوماه با حلقۀ ماجراجو ومفسدش در افغانستان حکومت 

 نشده است. مؤفق  هم خود
ش دگلبدین حکمتیار با شهامت ملت با غرور افغانستان کاذبانه الف عدم تسلیمی افعانها را میزند، مگر از جنایات خو

 دهه در افغانستان هیچ حرف نمی گوید. در در طی پنج
 کشتن مردم بیگناه و ترور ،گلبدین حکمتیار در خدمت مسقیم آی. اس. آی پاکستان و کشور غربی در موضع جنگ

 و شخصیت های ملی است. قرار داشته استخبارات پاکستان و ایرانمطابق سناریو  و منور افغان شخصیت های ملی
شهید سید بهاوالدین مجروح، شهید جنرال عبارت از  اند ترور شده گلبدین حکمتیار که توسط باند منور افغان

شهید ولی خان  ،عبدالحکیم کتوازی، شهید جنت خان غروال، شهید عبدالرحیم خان سنیزی، حبیب الرحمن الفت، 
لیه مردم عهزاران جنایت را دیگران. گلبدین حکمتیار  و داکتر شیگیوالکروخیل، شهید داکتر نسیم لودین، شهید 

با امضأ توافقنامۀ سیاسی غیرقانونی را با دولت چهره عوض نموده گلبدین حکمتیار اکنون  انجام داده است.کشور 
. در کندتحت الحمایه امریکا با مصارف هنگفت دالری امریکا با ادمکشان خود در قصر های کابل زندگی می 

مکن در افغانستان نامو واقعی تا عدالت واقعی در مورد مجرمین جنگی تطبیق نه شود تأمین صلح پایدار  افغانستان
   است.
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افراطی "جهادی" و  رهبران بنیاگرأ یکی از این معیارهای غیرعلمی شعار منحط حکومت همه "شمول" است که
برای ایجاد یک حکومت وابسته به حلقات خارجی بر ضد منافع ملی افغانستان  در افغانستان گان خارجی شانتوابس

   مؤثر باشد بکار می برد.که برای حفاظت شان برای تطبیق اهداف شوم شان در ساختار دولتی افغانستان 
دام ک یست و براساسهمه "شمول" چتشکیل حکومت افغانستان در در موجوجودیت قانون اساسی و قانون انتخابات 

   ؟ی شود ممعیارها عملی 
 صفاتدر عمل که  ،وجود ندارد همعلمی ف همه "شمول" در عمل کدام طرزالعمل معیاری ملی و تعری برای حکومت

اختالفات رهبران حل همه "شمول"  حکومت ازآنها همه "شمول" را با خود در برداشته باشد. اگر هدف  حکومت
هبران رافغانستان است، تقسیم چوکی ها و امتیازات دولتی سر بر گان خارجی شان تبنیاگرأ افراطی "جهادی" و وابس

در عوض  افراطی "جهادی" رهبران بنیاگرأ ،هستند موجود ی عمألساختار دولت تمام افراطی "جهادی" در بنیاگرأ
  .دندهمی انجامخود را غیر قانونی  تافغانستان اجرأدر ن یانوق

افراطی  و اجماع "ملی" به جز انحصار قدرت دولتی در دست رهبران بنیاگرأ حکومت همه "شمول" اتبکابرد کلم
افراطی  رهبران بنیاگرأ، دباش تواند داشته مین دیگر هم"جهادی" و وابستگان خارجی شان هیچ مفهوم 

و بیدفاع ردم مظلوم م ساختنبرای گمراه  را و اجتماع ملی مانند همه "شمول"استفاده از این کلمات "جهادی"
  .دنبر می بکار افغانستان

 

نسرای در کشورباشد به کاروا توسط حکومت افغانستان که باید مرکز قانونگذاری و نظارت از تطبیق قوانین پارلمان
مؤقت  بحث تشکیل حکومتتواند از وظایف حکومت نظارت کند.  نمیافغانستان  پارلمان .استپهلوانی تبدیل گردیده 

 غانستاناف افراطی "جهادی" رهبران بنیاگرأسیاسی محافل  ،افغانستان پارلمان افغانستان در طی یکسال اخیر دردر 
جای خجالت جریان دارد.  گاهی در پس پرده و گاهی هم در روی پرده اطالعات جمعی گان خارجی شانتو وابس

 کی قانون شکنی در کشور آشنایی ندارد، پس چنینافغانستان مرجع قانونگذاری خود با معیارهای  پارلماناست که 
 براساس قانون اساسیتصویب خواهد ساخت.  برای کشور چگونه قوانین راو علمی فاقد صالحیت قانونی  پارلمان

شکیل تدر افغانستان مانند در ردیف سایر قانون شکنی های  تشکیل حکومت مؤقت درافغانستان اقدام به افغانستان
ادامۀ کمتیار، با گلبدین حغیرقانونی توافقنامۀ سیاسی  با عبدهللا عبدهللا، غیر قانونی توافقنامۀ سیاسیدوبار حکومت 

رهایی بدون قید و شرط زندانیان طالبان از زندان دولت با افغانستان توسط طالبان و بیگناه قتل عام اتباع ملکی 
برای قانون شکنان متعاد قانونی شکن بی تفاوت  است.ستان قرار دارد همۀ آن اقدامات غیر قانونی در افغانافغانستان 

به هر صورت و شکل که  رهبران بنیاگرأ افراطی "جهادی"، که قانون شکنی چه نتایج منفی را ببار می آورد است
  کار قانونی شکنی خود را انجام میدهد.آنان  باشد باز هم

 
 

اهم بهیچ تفاوت قانونی  با همدیگر از قانون شکنی های فوقتشکیل حکومت مؤقت درافغانستان در بعد قانونی آن 
أل کامی نظام جمهوری شان اه ادعانکرده اند،  ندارد. آنانیکه قانون اساسی و قانون انتخابات را درافغانستان عملی

  محتوا است.بی 
 ایانپ
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