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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکن، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٥/١١    ظريف امين يارمحمد استاد
 

! را ھم ندارد توتکيارزش قانون  یدر حکومت وحدت مل   

دست  معامله بر و شکست قانون اساسی به مفھوم ايجاد حکومت وحدت ملی
روزيکه اين حکومت سھامی بوجود  ھمان .بود ساله افغانستان ١۴ آوردھای حکومت

اين تجاوز  .تجاوز صورت گرفت نوپا و دموکراسیبا,ی قانون اساسی کشور  آمد

خارجی  قدرتھای نوعی از تجاوز گروھی بود که بازيگران آن را رھبران داخلی و
کشوريکه تازه توانسته  يک پروسه دموکراتيک را در اين رويداد يک .تشکيل ميداد

 بين از  ایگونه به بود اعتماد مردم را با,ی ميکانيزم ھای دموکراتيک جلب کند
بزرگترين   .شد ْکه اص5 اعتماد مردم با,ی جريان ھای دموکراتيک نابود برد

برای پايداری نظام سياسی اش ميتواند انجام دھد اينست که اعتماد  دولت کاريکه يک
کم  مردم با,ی دولت اعتماد که حا,. مردم را با,ی حکومتداری به حد اکثر برساند

    .دارد دوامدار نياز به فعاليتھای نيز يم آنترم ميکند، وبيش تقرب به صفر

بشمار ميرود و ميزان احترام و ارزشگذاری به قانون در  کشور قانون و قانونمندی بزرگترين دست آورد برای يک
   .يک جامعه است و ترقی سطح مدنيت يک کشور نشانگر

رسيدن به . يژيک کشورھا شامل ميگرددْھدف تحقق به حکومتداری خوب اکثرا در ليست اھداف طويل المدت و سترات

بنابراين نياز است تا . حکومتداری خوب پيامد انتقال قدرت دموکراتيک چند دوره مسلسل است نه  انتقال يکبارگی

يک دوره به دوره ديگر انتقال و اين ارزشھا از يک حکومت به حکومتھای ديگرتداوم يابند اما بدبختانه  دستآوردھای
. ينکه دموکراسی و نظام سياسی نونھال شد صدمه بزرگی را از جانب سران قدرت طلب متحمل شددر افغانستان ھم

حرکات ايکه اين . اين صدمه ريشه ھای نوپا اين دموکراسی را بريد و راه ھای رشد ممکن آينده را نيز قطع کرد

ْام داده اند اکثرا احساس عدم حکومت بعنوان فعاليتھای مشروع حکومتداری از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون انج

ملت در ھر حرکت حکومت وحدت ملی شاھد نقص يکی از مواد قانون و . قانونمندی را در بين ملت ترويج کرد

  .شکست تدريجی قوانمندی بود

اکنون که بيش از يکسال از اين حکومت عجيب ميگذرد، شاھد آن ھستيم که يک مجرمی را که موجب شکست 
صی کشور يعنی کابل بانک شد توسط يک معامله از زندان رھا ميگردد و مديريت يک شھرک بزرگترين بانک خصو

اين حرکتی ! اين حرکت حکومت وحدت ملی در ترازو و تاريخ عدالت در جھان سابقه ندارد . را نيز از آن خود ميکند

ْمث5 در .  افغانستان قرار دارد قوانيناْييه صورت گرفت کام5 در تناقض بکه به امکان زياد به رھبری رياست اجرا

ھر موظف خدمات عامه که اموال دولت يا اموال افراد را که : " قانون جزای افغانستان چنين آمده است٢۶٨ماده 

  ."سال بيشتر نباشد محکوم ميگردد١٠منحيث وظيفه به او سپرده شده اخت0س يا پنھان نمايد به حبس طويلی که از 

 سال در حبس باشد اما اينکه آقای خليل ١٠ح توضيح شده است که چنين شخصی بايد حد اکثر ًدر ماده فوق کام5 صري
R فيروزی چرا خ5ف قانون از طرف حکومت وحدت ملی رھا ميشود و در حين زمان حکومت برايش امتيازات قايل 

  . ميشود بحثی است که ستون فقرات عدالتخواھی را در کشور شکستانده است



  
 

 

  ٢تر ٢  له:شميرهد پاڼو 

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه د: يادونه

 

رض شود که حکومت وحدت ملی قاعده حقوقی غربی را ميخواھد در افغانستان باوجوديکه خ5ف قانون اگر چنين ف
ًاست پياده کند، در آنصورت نخست بايد قانون جزای افغانستان را تعديل نمايند و بعدا اگر چنين اقدامی را انجام ميدھند 

 به اصل عموميت قانون ، قانون بر تمام اتباع کشور چرا که نظر. بايد تمام مجرمين اين قضيه تحت پوشش قرار گيرند

حتی اگر فرزند داکتر غنی نيز در اين قضيه مجرم . يکسان تطبيق ميگردد و ھيچکس مجزا از قانون نميتواند باشد

ھيچ افغان از : "داکتر غنی شخصی بود که ھمواره شعار ميزد. دانسته شود بر اساس قوانين کشور مجازت بايد گردد

ْاما امروز عم5 عملکردش نشان داد که نه ثروث و " .افغان ديگر برتر نيست و ھيچ افغان از افغان ديگر کمتر نيست

پس . ليقه ای بسازد و قلم قاضی را حتی برای رھايی مجرمين وادار به حرکت کندسوابستگی سياسی ميتواند قانون را 

ستگی سياسی دارند برتر از مردم عام اند و مردم عام در نزد حکومت داکتر غنی ًظاھرا معلوم شد که افغانھای که واب
ھرچند اين کارکرد حکومت وحدت ملی که خودش مشروعيت حقوقی و سياسی ندارد  . کمتر از مردمان سياسی اند

  . ستًنھم با اين اندازه ترويج قانون شکنی بی سابقه  و کام5 نگران کننده ا آقابل پيش بينی بود با

مجرم ع0وه بر جزاھای معينه در اين فصل به رد مال و جزای  :" قانون جزای افغانستان چنين آمده است٢٧٣در ماده 

اين ماده " .نقدی معادل اموال اخت0س شده يا آنچه که از مال دولت تحت تصرف خود در آورده نيز محکوم ميگردد

بلکه اگر مال را که تحت تصرف داشت مسترد نمايد، دوباره  مجرم نه تنھا که مال را بايد صراحت دارد که شخص
اما کجاست آن احترام و ارزشگذاری به قانون که اين چنين بی . نتواند حاضر کند بايد در بدل آن نيز محکوم شود

سی سران حکومت وحدت ملی اگر اين بار نيز قانون را ابزار سيا. حرمتی بر قانون را درک کند و از آن جلوگيری کند

  . قرار دھند ديگر راه برگشت به جبران اين خيانت در حق قانون و عدالت را نخواھد داشت

. قابل ذکر است که با سقوط کابل بانک اقتصاد افغانستان و سکتور بانکداری کشور مواجه به بحران گسترده گرديد

در  .ًود آنا وارد مرحله رکودی شدسکتور بانکداری افغانستان که يکی از دست آوردھای اساسی حکومت افغانستان ب

 به سطح جھانی اين رويداد نه تنھا سکتور بانکداری مواجه به عدم اعتماد مردم شد بلکه ناکارآمدی بانک مرکزی نيز
ھمچنان وزارت ماليه با يک حرکت غير قانونی ضرر کابل بانک را .  زايی در آن نھاد گرديدکلشمآشکار شد و سبب 

از جانب ديگر تا امروز گفته ميشود . شش قرار داد که اين عمل آن وزارت نيز خ5ف قانون بوداز پول مردم تحت پو

در اين حال .  ميليون دالر آمريکايی  ضرر کرده است که از بودجه ملی کشور تمويل ميگردد۵٠کابل بانک بيش از 

ت به اقدام غير مشروع و غير جای تعجب است که حکومت وحدت ملی باوجوديکه از ھمه اين مسايل آگاه است، دس
قانونی ميزند که نه تنھا عيبی بزرگ برای حکومت است، بلکه صدمه جبران ناپذير را بر روند قانونمندی در 

  .  افغانستان ميزند و فرھنگ سياست زدگی را در قضا و قانون کشور بيشتر ترويج ميدھد

   ١٣٩۴عقرب ١۴ کابلپايان 

 

  


