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 11/90/3912                   داکترسیدعبدهللا کاظم
 

 قانون و حاکمیت قانون 
 وعدالت دیموکراسیپایه های اساسی 

 

و تؤمین عدالت فردی و اجتماعی  دیموکراسیآن در نهادینه شدن نوشته بررسی نقش قانون و حاکمیت هدف از این 
این بررسی را ابراز نظر یک هموطن عزیز تشکیل میدهد که در دارای نظم و ثبات است و انگیزۀ  یک جامعۀ در

قانون عمالً نه چیزی را کم و نه چیزی را زیاد شرایط موجود افغانستان  در»دریچۀ نظر خواهی چنین نوشته بودند: 
طبق  دهند و هرکس بر را تشکیل میها و قدرت ها اند که قانون را می سازند، دولت  کند، بلکه این انسان می

ها مردم بیچاره ای  کند. در قدم دوم و سوم ملیون گیرد و به نفع خود کار می آن جا می قدرت و توانائی اش در
 «.مطرح هستند، آنهم برای آنکه کار بجائی نرسد که دست به شورش و قیام زنند

 کنند کار میبه نفع خود اند که ها و قدرت  انکند و فقط انس بازی نمیچندان قانون نقشی  :طبق نظر فوق بر اینکه
صورت نا امیدی دست به شورش  د که درنر مقابل مردم بیچاره ای قرار دارو قانون در دست آنها می چرخد و د

نمایش قد حاکمیت قانون را به افت بارز یک جامعه دچار بحران و اخصوصیاست که مسلم  یک واقعیت خواهند زد،
د و بدست انخشک میریشه  ازاین ریگزار سوزان دررا و عدالت  دیموکراسینهال  خی کهواقعتیت تل ،می گذارد

 د. ساز طوفان خودسری و مطلق العنانی نابود می
پرتگاه نیستی خواهد  ن منجر به سقوط کشور درۀ آکه ادام کشور ما جریان دارد این عین حالتی است که اکنون در

 عده ای از هموطنان صاحب  ،«انارشی»و رهائی از این پراگندگی و  نجات از این حالت مصیبت بار شد. برای
بن از این  تواند می ل به آن کشورسکه به نظر شان با تو دارند به نوبۀ خود راه های حلی را ارائه مییک  هر نظر

و نموده جو و  ندورن اوضاع فقط به وسیلۀ تغییر یک یا چند شخصیت جستانجات را نجات یابد. بعضی ها بست 
بیرون  کشور را از این مردابتوان  کنند که با موجودیت همان چند شخصیت متصف به صفات عالی می فکر می

، ولی ترس از آنست که بستگی داردست که تغییر با موجودیت همچو اشخاص آگاه و دلسوز ی. جای شک نکرد
هم رنگ هد باخت وبیفتد، هم رنگ خود را خوا« دیگ رنگریزی»این  در اگرشخص متصف به صفات عالی هر

بیرون « ابلق»و به اصطالح  هجود رنگ باختمواز آن یک ه یجدر نتو  کردنخواهد کامالً جذب  دیگ را به خود
با از شخصیت های  یکعدههمین حاال چنانکه  رنگریز، که نه نشانی از خود خواهد داشت و نه رنگی از شدخواهد 

 با همین رنگ باختگی دچار شده اند.متؤسفانه ر قدرت شامل ددانش و مسلکی از خارج به وطن برگشته و 
 

  ذکر دو مثال:با  دیموکراسیشرحی از 
جواب را با سإال کرد که  دیموکراسیمفهوم  ۀبار سال قبل در یک برنامۀ تلویزیونی هموطن عزیزی از من در چند

کراسی و عدالت ومییت آن دمحاکاین مطلب که چگونه قانون و  ارائه یک مثال ساده توضیح کردم. برای افاده بهتر
ان جری ازمشاهداتی که  ذکر، البته با ار کنمردیگر تک الزم میدانم آن مثال را بار را در جامعه استحکام می بخشد،
 ، بدین شرح:شود بیان می شهرراه مزدحم  یک چار درعبور عراده جات و پیاده روها 

 

شود و هیچ  گی موتر ها از چهار سمت جاده بند میاثرعبور یکبار در شهریک چار راه مزدحم  درکابل  درنخست 
 کوشد تا راه را برای خود باز کند ولی هیچیک موفق دیگر حق عبور بدهد و هریک می ۀخواهد به رانند راننده نمی

در گوشه ای همه شاهد جدال دو راننده هستند که  شود. به هدایت پولیس ترافیک کسی توجه ندارد و نمیبه آن 
ف حادثه حلقه اطراده و یکی دیگر را مالمت کرده و دست و یخن شده اند، مردم به نموم تصادم موترهای شان باه

از  نی جاده حیراارهنمائی عاجز مانده و در گوشه  ازپولیس ترافیک  .کنند زده و جنگ دو راننده را نظاره می
ه عجله دارند، بس ها و کسانیک بلند است. هاموتر« هارن»هرطرف آواز ده است و از ابی حرکت ایست اوضاع

چار راه ساعت ها در گویند و پیاده با شتاب بطرف کار خود روان استند. این حالت بندش  تکسی ها را ترک می
شود،  رتبه  تکرار مییروز چند بار به دلیل عبور موتر شخصیت های عال هر راه بندانکند و همین وضع  دوام می

روز  یک واقعیت تلخ هررسد. این حالت زار به حیث  جائی نمی ولی هیچکس در قصۀ مردم نیست و آواز کس به
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 ن عادت میآزندگی روزمره دانسته و با  ءجریان زندگی عادی را مختل می سازد و آهسته آهسته مردم آنرا جز
است که از فقدان قانون و « خودسری، بی مباالتی، خودکامی و مطلق العنانی» کنند. این وضع به گفتۀ یک دوست

 شود. نظمی می و بیوجود می آید و مسبب همچو انارشی ضعف حاکمیت قانون به  یعنیدر تطبیق قانون  نارسائی
 

تن دادن  وبا موجودیت قانون و رعایت آن به وسیله مردم که  وضع در محل یا کشور دیگرحاال برمیگردم به شرح 
، هر راننده مکلف شود یک چار راه مزدحم وقتی چراغ تراقیک سرخ می در شکل دیگر دارد:به حاکمیت قانون 

های ترافیک در گوشه های  راغ به سمت معین خود به حرکت افتد. نصب چراغچ ناست توقف کند و با سبز شد
. دساز نیز فراهم میرا کند، بلکه مجال عبور پیاده روها  بالترتیب رهنمائی می را چار راه نه تنها عبور موترها

سبز نظر به تکاثف تردد موتر ها و پیاده روها  د ورزخص در تغییر رنگ چراغ از سرخ به فاصله های زمانی مش
 .دکندالنه میسر می اچنان سنجیده شده که عدالت نسبی را برای هر راننده و پیاده رو در عبور از سرک بصورت ع

خود را ه مۀ شب، وقتی جاده کامالً خلوت است، رانندت کرده اند که هرگاه در نیادمردم با رعایت این نظم چنان ع
راه متوقف  در چراغ سرخ چار ، اما رانندهنکه هیچ موتری در جاده نیستآو با  داند قانون میمکلف در رعایت 

. می ایستد، ولی راننده به حکم اطاعت از قانون است و نه مراقبی پولیسنه حالیکه در نیمه شب  شود، در می
دستوری  راننده بوسیلۀعدالت می باشیم که و  دیموکراسیدر همچو حالت شاهد نهادینه شدن کامل اینجاست که ما 

 . داند د، خود را مکلف به رعایت قانون میگیر میکه از تغییر رنگ چراغ سرخ و سبز 
آن و در قبال  استاین وضع نمونۀ کامل از موجودیت قانون و حاکمیت قانون به مفهموم اطاعت خودی از قانون 

از قوام  ه ایانو این خود نش گردد. معه بوسیلۀ احترام و رعایت قانون ایجاد میادر جنظم  می بینیم که چگونه
 شود.  پنداشته می در یک جامعۀ قانونمند دیموکراسی

مهمان قدرتمندی را که » روزی یکی از دوستان روی آمد سخن به من قصه کرد و گفت:بخاطر دارم این ارتباط  در
ل اقامت او در محخواستم در ختم محفل به  محفل از افغانستان به امریکا آمده بود، می یک  اشتراک درتازه برای 

شد، وقتی در چراغ سرخ موتر را  ی نیز دیده نمیرهوتل برسانم.  نیمه های شب بود و جاده خالی از ترافیک و عاب
و به احترام برایش گفتم: اینجا کابل  ، مکثی کردم: برو جاده خالیست!گفت کرد وبه من رو م، مهمان دادتوقف 
 !«نیست

  

 به وضاحت مشاهده کرد یعنینیز  ،است دیموکراسیکه مشخصۀ بارز را زادی آعنصر رعایت فوق میتوان  درمثال
استفاده نماید، مگر در خود و ضرورت برطبق میل هر راننده حق دارد در حدود سرعت معینه از هر جادۀ عامه  

تن محالت توقف، پارک کردن، تبدیل ص ساخخاینجا محدود ساختن سرعت و مش شخصی. درمحالت ممنوعه و یا 
گردیده و هر راننده با داشتن جواز و رعایت معین خط و چرخش به سمت راست و چپ همه در قوانین ترافیکی 

ه سرخ نشان دارد. تعیین سرعت حد اکثر و اندازۀ وقت توقف حین روشن بودن چراغرا رانندگی  مساوی حق ،قانون
بدون خطر از چارراه را میسر می  بدون امتیاز زمینه عبور از عدالت نسبی است که به هر راننده یکسان و ای

 .سازد
 

 از ه اینمون اما در مثال دومو مشاهده میکنیم « است»بی نظمی را چنانکه دو مثال فوق یکی در کابل حالت  در
« باید»حالت  و یکیک نظم کامل  واستحکام یافته در آنجا ن که حاکمیت قانومی بینیم  را یک محل یا کشور دیگر

  تغییر دهیم.« باید»به حالت را « است»حالت  تا می سازدرسالت  و ما را متوجه این کند را برای ما بازگو می
  تواند: ساختن شرایط ذیل تحقق یافته می میسر اینکار با  ،که گفته آمد طوری همان

 ،و عیار نمودن آن با شرایط روز ترافیکیقوانین  دقیق بر تجدید نظرـ  1
 تطبیق قوانین، و تربیه مجریان صادق درـ موجودیت یک ادارۀ سالم  3
 ق قوانین،یتطب برایوسائل و امکانات الزمه  کـ تدار 2
 رعایت مکلفیت های قانونی، و تؤکید برـ دادن آگاهی الزم برای افراد جامعه  4
 هر متخلف بصورت مساوی، و تطبیق آن برفین ی قانونی برای متخلتعیین جزا ـ 1
 .از تطبیق صحیح قانونهای قبلی و بعدی مراقبت  کنترول وـ  6
 

 تعمیم دو مثال درساحات دیگر:
یک چارراه به همان شکلی که جریان ترافیک دردو مثال فوق را میتوان در همه امور یک کشور تعمیم بخشید یعنی 

در یک وزارت و ادارۀ محل، در  :عین حالت در سرتاسر کشور به مشاهده میرسد را بار می آورد،نظمی بی کابل
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یک  یک مکتب، در داخل یک خانواده و حتی در شورای ملی، در مإسسات خصوصی و جامعۀ مدنی، در
 درو نتیجۀ آن ، بدون آنکه به دیگران فکر کند میباشدگردهمآئی دوستان که هریک به راه و اندیشۀ خود روان 

اما برعکس در کشور دیگر که همه است.  مواجه شدن جامعه با بی نظمی، سردرگمی و اختالل اوضاع مجموع
و وجایب خود آگاه و در و مردم در قبال آن به مکلفیت ها گردد  امور بوسیلۀ  قانون و حاکمیت قانون تنظیم می

موکراتیک و عدالت بطور یدارزش های با رعایت اغلب کنند، نظم  وجدانی می مسإولیتاجرای آن احساس 
 گردد. تؤمین می« خودکار»

 تغییر داد؟« باید»به حالت « است»توان وضع کشور خود را از حالت  اکنون سإال اساسی اینست که چگونه می
کنیم و برای تغییر در مجموع باید از همان شیوه کار  جواب این سإال بازهم به مثال سادۀ فوق رجوع می در

ژی و پالن ییک سترات کاتچوهای بعدی را در  کشور آغاز کرد و قدم ناز اصالح قوانی گرفت. به عبارت دیگر
گردد، عملی نمود. بدون شک مشخص، عملی و دقیق برای رسیدن به هدف نهائی که منتج به استقرار و نظم قانونی 

و نقش و صالحیت  این رسالت کار ساده و وظیفۀ یک شخص و یا یک اورگان نیست، بلکه هر فرد در حدودانجام 
 د،شو گیرد و از مزایای آن هریک مستفید می یک ارتباط می توان خود باید در آوردن همچو تغییر که با زندگی هر

از هر نوع  ءاز شانۀ یکی بر شانۀ دیگر و خود را مبرا مسإولیتمشترکاً صرف مساعی نماید. انداختن بار 
این راستا  در سازد. میسر نمی« دائرۀ خبیثه»از این  کشور را رساند و رهائی دانستن، کار را بجائی نمی مسإولیت
هرکی با  گردد و میشامل در قدرت متوجه اشخاص همه  بیشتر ازبق صالحیت ها ها به شکل هرم برط مسإولیت

نیز به همان اندازه بیشتر متوجه ها  مسإولیتهرم قرار دارد،  رأسو نزدیک به  رأسصالحیت های بیشتر که در 
د و اهمال و اغفال شان نجامعه را بدوش دارهای باالئی هرم نقش رهبری  ، زیرا گروپ اشخاص در مقامآنها است

برابر ملت و  ست که آنها درهایت به انقراض می کشاند. اینجان در وظیفه، جامعه را بطرف مصیبت و رکود و در
و حتی خیانت ملی م به مثابۀ خیانت دارند و اهمال شان در انجام این وظایف مه مسإولیتمردم بیش از دیگران 

استحکام این  کنند و باید در های دیگر تنظیم می آنها هستند که روابط کشور را با جهان و کشور شود. پنداشته می
، بخصوص وقتی کشور به حمایت های چند نظر گیرند روابط دقیقانه منافع دراز مدت مردم و کشور خود را در

تصادی و تکنالوژیکی کشورهای دیگر نیاز داشته باشد، امور را باید از طرق جانبه اعم از سیاسی، نظامی، اق
فضای اعتماد و همکاری را « طفالنه»ایند، نه آنکه با بازی های نوع تفاهم دوستانه پیگیری نم پلوماتیک و باید

 .و کشور را در سراشیب مشکالت سوق دهند مکدر سازند
 

  :در ایجاد نظم نقش قانون و حاکمیت قانون
و میشود که همه دست بدست هم دهند  یک رسالت همگانی محسوب« باید»به حالت « است»اکنون تغییرحالت 

و عدالت در کشور تدریجاً  دیموکراسیقبال آن  فضای انارشی را به یک فضای حاکمیت قانون مبدل سازند تا در
قدم اول است ت الزم در قوانین کشور کار آوردن اصالحا این ثبات بکشاند. در قوت گیرد و جامعه را بسوی نظم و
کشور فاقد قانون نیست و ما در هر ساحه قوانین وعیت پیدا کند. البته همین حاال تا به وسیلۀ آن اقدامات بعدی مشر

ها  ءهای همین قوانین به وجود آمده اند. باید این خالءنافذه داریم که متؤسفانه بعضی از مشکالت اجرائیوی از خال
طبق شرایط عینی و ذهنی کشور و مردم اصالح گردند. قانون اساسی نیز در بعضی موارد دچار تشخیص و بر
کشور بریده  و دوخته نشده است و در « اندام»ست، زیرا این قانون در اول مرحله برابر به ها ءهمین نوع خال

لویه جرگه مورد معاملۀ  مواردی تحت تؤثیر نقاط نظر و افکار وارد شده از بیرون شکل گرفته و گاهی هم در
 گروپ های مشخص در جهت امتیاز گیری ها قرار گرفته است.

 

بهرحال اصالح قوانین به شمول قانون اساسی قدم اول در راه حاکمیت قانون بشمار میرود تا به اساس آن جامعه از هم 
اکنون تماعی هموار کند. بعضی ها و عدالت به حیث دو عنصر مهم حیات اج دیموکراسیپاشیدکی نجات یابد و راه را بسوی 

تواند  کنند، ولی از خود نمی پرسند که این آرزومندی چگونه می صحبت می« شفاف، عادالنه و همه شمول»از انتخابات 
شود که چگونه از یک قانون به مقاصد خاص بهره  همچنان دیده می ؟تحقق یابد سیاست کشور ردراین آشفته بازار حاکم د

 و به اندام یک شخص برش میمشخص  یک قانون را به هدف  ،اثر نفوذ یک عده درشورا د و حتی گیر برداری صورت می
مرحوم قوماندان مسعود که واضحاً یک هدف مصادف در روز شهادت « شهید»روز  طور مثال بزرگداشت کند و می دوزد،

د، نه تنها همچو قوانین به حال نبرسکشور باهمین روحیه و معیار به تصویب  خاص در آن نهفته است. اگر وضع قوانین در
دهد و هم یک عده را  باشند، بلکه جامعه را بیشتر به طرف قطبی شدن و دامن زدن اختالفات سوق می جامعه مفید نمی

اضافه سرائی ها موقف گیرند. با این شکل جامعه با یک کشمکش  شوند در برابر دارد که مجبور می علیه آن تحریک می
اگر هواداران شهید مسعود می خواهند به مقصد گرامی داشت از رهبر خویش محافلی  گردد. جه میفائده موا جدید و بی
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تواند، اما اگر روز شهادت او را شورای افغانستان بنام روز  باشکوه برپا دارند، این حق شان است و کسی مانع شده نمی
کشور شده اند، زیر تأثیر روز شهادت او قطار  را که بعضاً بیشتر از او مصدر خدمت به ءدهد و همه شهدا شهید رسمیت می

 .چشم ملت است کنند، این کار درست نیست و یکنوع خاک پاشیدن در می
 

نام از »که شده اند، واضح می سازد ار زبرگ« شهید»ن یکی دو روز در کشور بنام روز میدرهنگاهی به محافل شانداری که 
بدون ادعا و مدعا که  است. با تمام احترام به شهدای گلگون کفن وطن و اتحاف دعا در حق آنهائی« همه، ولی کام از یکی

، در روز شهادت یک روز شهیدشود که چرا  مطرح می، دین و وطن جان خود را فدا کرده اند، این سؤال فقط در راه خدا
 رنگازهم تفکیک کرد یا به حساب  توان درجه بندی و میرا با ادعا و مدعای شان  ء؟ آیا شهداخاص برگزار شود شهید

؟ اگر معیار گذشتن از جان است، همه در یک ردیف اند و اگر چیزهای دیگر است، نباید آنرا از همدیگر امتیاز داد خون شان
ان همه شهیدان درخشش آسمز طوریکه دیدیم در محافل بزرگداشت فقط یک ستاره اکرد.  سمأم ءبه حساب همه شهدا

حق سائر  . اینکار از عدالت بدور و دربودشهید ستاره و همان یک فراوان داشت و هرکی سخن گفت در وصف همان یک 
 یک جفای آشکار است. ءشهدا

 

را تحت ریاست یکی از معاونین وزارت دفاع مشاهده کردم که با  یمن یکماه قبل در سرویس اخبار جریان یک مجلس بزرگ 
روی چگونگی از والیات در آن وزارت دائر و  نالؤوتها، پوهنتون ها، سازمانها و مساشتراک تعداد کثیر نمایندگان وزار

به حیث یک ستقالل کشور سترداد احالیکه برای بزرگداشت از روز ا بزرگداشت روز شهید مصروف برنامه ریزی بودند. در
گز در کسانیکه هر از، آنهم عکسچندنه گرفته نشده بود و با آویزان کردن کوچکترین آمادگی در زمی« پر افتخار ملی» روز

یک بیانیۀ بسیار مختصر  ایراد یک تعداد دیگر و با )برادر رئیس جمهور( و له احمد ولی کرزیاستقالل نقش نداشتند، از جم
 ها و گذاری گلدر روز شهید خود شاهد  . برعکسحمایل گل محفل به پایان رسید توسط رئیس جمهور و گذاشتن و کوتاه

کابل، بلکه در اکثر والیات کشور که تعداد کثیر مردم و مامورین دولت را دور هم آورده  بودیم، نه تنها درشانداری  فلامح
 یکبه شکل  آنهم و متمرکز بیک شهید و اما بیشترعموم   موضوع شهدا بطوربودند و سخنرانی های که کمتر به 

 .صورت گرفت خاباتیانت« کمپاین»
  

معاون رئیس جمهور اختالف نظر خود را با سیاست رئیس جمهور در مورد طالبان به وضاحت بیان محفل ن ای در
بودن و بعد در « مسلمان»از نخست اوصاف کاندید ریاست جمهوری به قانون اساسی در مورد  تضاد در کرد و نیز

 بودن نام برد، در« افغان»من به حیث یک مشخصۀ ضعیف از نقش کاندید در جهاد و مقاومت تؤکید کرد و در ض
باشد. اینکار معاون رئیس  درج نمی« اشتراک در جهاد و مقاومت»حالیکه در قانون اساسی کشور مشخصۀ 

 جمهور تخطی واضح از قانون اساسی کشور است که باید مورد سإال قرار گیرد.
 

اری روز زپس پردۀ برگ شود که در از این معلوم می. های او بود کامالً مغایر با گذشتههمچنان گفته های سیاف که 
و جلب نظر مردم بسوی کاندید های « لاتحاد شما» جمله نمایش همبستگی و نیرومندی شهید، اهداف دیگر از

با این  .بوداجندای اصلی آنها شامل  ریاست جمهوری کشور« سلطانی»احتمالی آن گروپ جهت رسیدن به قدرت 
و دستگاه   گیرد از وضع قانون صورت میاستفاده های سوء  چطورحالت انارشی  شود که در میترتیب دیده 

 و بحران می سازد. دچار انحطاط دولت را 
 

رود و  مسائل از اصل به فرع میچگونه منافع قومی، زبانی و مذهبی  باالیشویم که  با شرح فوق متوجه می
 درو  کنند تا بار دیگر کشور را به بیراهه بکشانند الیت میعمالً فع قضایاچگونه دست های مرئی در قطبی شدن 

بار دیگر عنان قدرت را برای پنج  خواهند با ذرایع و دسایس مختلف می همان شخصیت های آزمون شدهاین راستا 
 که کارت رأی کشور و آنهائی جوانو بخصوص نسل آگاه و  سال دیگر در دست گیرند. اینجاست که وظیفۀ مردم

 ، ایمانی و وجدانی باید آنهایو به تؤسی از رسالت ملکند  از هروقت دیگر تبارز می در دست دارند، بیشتردهی 
و آگاهانه به کسی رأی دهند که بتواند کشور را از این ورطۀ فالکت بار و از دست مغرضان والنه إمس ،عاقالنه

د که جز منافع ملی به چیزی دیگر نیندیشد پارد و بدست یک شخصیت آگاه، ملی، پاک و عامل بسشناخته شده برهان
« باید»به حالت « است»شیرازۀ تحول را از حالت  ،با تشکیل یک گروپ از شخصیت های دانشمند، خبیر و پاک و

 .پی ریزی  و راه اندازی کنند و من هللا التوفیق
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