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 اسد کريمی

 مشکالت قانونی جبهة متحد ملی
 

امتياز گرفتن بعد از وارد آوردن فشار بر حکومات يکی از راه هاييست که در بسياری از کشور ها مروج بوده و 
ولی وارد آوردن فشار فقط از راه هايی که قوانين کشور ها آن را اجازه داده باشد، . مخالفين نظام ها از آن سود می برند

 .زيرا توسل به انجام اعمال غير قانونی خود عملی است که قابل مواخذه می باشد. می باشدممکن 
افغانستان به هيچ صورت استثنا نيست و سازمان های سياسی حق دارند برای رسيدن به مقاصد مشروع سياسی بر 

 . حکومت فشار وارد کنند
قابل مشاهده به مخالفينش نداده، حاال از طرف اپوزيسيون حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان که در کابينه اش امتياز 

 .با همان حربه و تا اندازة حربة غير مجاز مواجه شده است
مخالفان حامد کرزی در درون پارلمان فکر می کردند که می توانند به اعضای کابينه رای نداده و وزرای مورد نظر 

 .نه کرزی بدون کدام مشکل بزرگ از پارلمان رای گرفتاما آن طور نشد و کابي. خود را بر او تحميل کنند
 جبهة متحد برياست برهان الدين ربانی و به اشتراک احمد ضيا مسعود 1386باالخره بروز سه شنبه چهاردهم حمل 

معاون رئيس جمهور، مارشال فهيم مشاور امنيتی، جنرال اسمعيل خان وزير آب و برق، محمد يونس قانونی رئيس 
، مصطفی ظاهر رئيس حفاظت محيط زيست، جنرال عبدالرشيد دوستم عضو قوماندانی اعالی قوايمسلح، ولسی جرگه

 .مصطفی کاظمی، گالبزوی، اکبری، جنرال علومی و تعدادی ديگر اظهار موجوديت کرد
 .رئيس جمهور افغانستان در بازگشت از سفر هند، دست های خارجی را در ايجاد جبهه دخيل دانست

 ملی نخستين اهداف خود را وارد آوردن تعديل در قانون اساسی و مخصوصًا تغير نظام از رياستی به جبهة متحد
بر مبنای قانون اساسی کنونی، افغانستان توسط نظام رياستی . پارلمانی و انتخابی شدن والی ها در واليات اعالم کرد

 .ی داشته باشداداره می شود که در آن رئيس جمهور در رأس دولت و حکومت قرار م
 

 :مشکالت قانونی جبهة متحد ملی
، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و پيروی از احکام قانون اساسی صراحت داده که 56قانون اساسی افغانستان در ماده 

 .بيخبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود. امن عامه وجيبة تمام مردم افغاستان است
احزاب و مجامع سياسی و غير سياسی را مشروط به رعايت برخی موارد و از جمله  قانون اساسی تأسيس 35مادة 

 . می داندرعايت نصوص و ارزشهای مندرج در قانون اساسیرعايت احکام دين مقدس اسالم و 
نظام رياستی (اولين مشکل قانونی جبهة متحد ملی اين است که وارد آوردن تغير در دو ارزش مندرج در قانون اساسی 

را از اهداف خود قرار داده که اين حرکت با قانون اساسی در تضاد بوده و خود از موانع عمده )  انتخابی شدن والی هاو
 . در راه تشکيل يک مجمع می باشد

حاال رئيس جمهور که خود به اساس قانون اساسی صالحيت مراقبت از تطبيق و رعايت آن را دارد، حق دارد تا اعالم 
 .ا از اين رهگذر در محکمه چلنج کندموجوديت جبهه ر

 67 قانون اساسی، تعديل محتويات قانون اساسی را نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج 149مادة 
اما جبهة متحد . مجاز می داند) ولسی جرگه و سنا( با پيشنهاد رئيس جمهور و يا اکثريت اعضای شورای ملی 146و 

بناء پيشنهاد برای تعديل قانون اساسی توسط . آن اکثريت اعضای شورای ملی عضويت داشته باشندمرجعی نيست که در 
 .آن جبهه در مخالفت با همين مادة قانون اساسی هم قرار دارد

 به قضات، خارنواالن و منصبداران اجازة اشتغال در فعاليت های سياسی را در 153قانون اساسی افغانستان در مادة 
مارشال فهيم و جنرال (در حالی که حد اقل دو تن از اعضای شورای اجرايوی . ی وظيفة دولتی، نمی دهدهنگام تصد

در دولت ايفای وظيفه می دارند و قانونًا آنان بايد از وظايف دولتی شان کنار رفته و بعد بفعاليت سياسی ) دوستم
 .بپردازند

اين مشکل قانونی بدولت حق می دهد تا وظايف هر دو را بحالت تعليق درآورد و اگر چنان نکند خود دولت متهم به 
 .نقض قانون خواهد بود

 
 :تضاد منافع

معاون رئيس . مشکل ديگر قانونی شموليت معاون رئيس جمهور و وزير آب و برق در شورای اجرايوی جبهه است
ون اساسی و با پذيرفتن نظام رياستی در انتخابات رياست جمهوری اشتراک ورزيد، قانونًا جمهور که خود بر مبنای قان

جنرال اسمعيل . اين حق را ندارد تا همزمان خواستار تعديل در شکل نظام شده و همزمان عضو ارشد نظام رياستی باشد
به نام خدواند بزرگ ج سوگند ياد " کرد خان هم که بعد از قبول کردن نظام رياستی از پارلمان رأی گرفت و سوگند ياد

، حقوق اتباع را حفاظت و از قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان را رعايتمی کنم که دين مقدس اسالم را حمايت، 
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استقالل، تماميت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند ج را حاضر دانسته و 
 .قانونًا اين حق را ندارد که عضو جبهه باشد"  را صادقانه انجام دهموظايف محوله

کسی که در ولسی جرگه بحيث . اشتراک محمد يونس قانونی رئيس ولسی جرگه در جبهه بنوبة خود مشکل آفرين است
 .رئيس جلسات را داير می کند، مجبور است در اين جبهه از يک عضو ولسی جرگه اطاعت کند

يث رئيس حفاظت محيط زيست هم قانونًا حق اشتراک در فعاليت های سياسی را که هدف از آن تغير مصطفی ظاهر بح
 .نظام باشد، ندارد
 تعريفی غير از همين ندارد که شخص حکمی يا حقيقی در عين حال در دو Conflict of Interestتضاد منافع يا 

 جمهور، وزير آب و برق، دو منصبدار عمده نظامی و حد اقل در اين جبهه، معاون رئيس. موقعيت متضاد قرار گيرد
رئيس حفاظت محيط زيست در حالت تضاد منافع قرار دارند و بايد بزودی موضع آنان روشن شود يا از حکومت کنار 

 .بروند يا از جبهه و يا رئيس جمهور در رابطه به سرنوشت آنان تصميم بگيرد
 جبهة مخالف عضويت دارند باور کنند؟مردم چطور به نظامی که اعضای ارشد آن در 

 
 :اعتبار اعضای کليدی جبهة متحد

حاال اگر دولت افغانستان هر يک از . اعتبار بسياری از اعضای کليدی جبهه متحد ملی به وظايف شان بستگی دارد
ورد، آنها ديگر مأمورين ارشد خود را که در جبهه عضويت دارند، تا زمان اتخاذ موضع روشن و واحد بحالت تعليق درآ

مثًال مصطفی ظاهر که بعد از نشر پيام شاه . افراد عادی استند و عضويت شان هيچ سر و صدايی را ايجاب نمی کند
در رابطه بعدم نمايندگی او از خانوادة شاه، صرفًا بعنوان رئيس حفاظت از محيط زيست مطرحست، ) بايای ملت(سابق 

ز او هم نمايندگی نمی تواند، ديگر چه تأثيری می تواند در جامعة افغانستان داشته غير از اينکه نواسة شاه سابق است و ا
نمايندگی پشتون ها در جبهه . سه عضو جبهه از ولسوالی پنجشير می باشد. باشد؟ فراگير بودن جبهه هم مورد سوال است

هم به اکبری داده شده که خودش بسيار ضعيف بوده و به چند عضو حزب کمونسيت خالصه گرديده، نمايندگی هزاره ها 
نبودن استاد سياف و استاد حاجی محمد محقق و استاد . با طالبان يکجا شده بود و چندان نفوذی در ميان هزاره ها ندارد

 .خليلی در جبهه نشان می دهد که مجاهدين اعتنای زيادی به آن ندارند
 

 :مسوليت حامد کرزی
 اساسی از وظايف اوست بايد قانونًا سرنوشت اعضای حکومت خود را روشن رئيس جمهور که مواظبت از تطبيق قانون

 .با ما استيد يا با اپوزيسيون؟ به اين سوال بايد پنج نفر از اعضای جبهه جواب بدهند. کند
 


