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 22/52/2512                 احمد سعیدی
 

بر ماهیت قانون ء ولسی جرگهالکو اثر
 

 
  

مردم اند  منتخب را به شالودۀ فکری دانشمندان و اهل خرد که نماينده و آن سمانی بودن قانون بگذريم وآاگر از 
خالص باشند  نیست يعنی به هر اندازه که قانون گزاران پخته و چارۀ ز اثر واضعان قانون بر ماهیت آننسبت دهیم ا

 .ندياهیت قانون نیز می افزيام به همان تناسب بر ارزش و
 

باور داشته  مبتکرين آن نیز اعتماد و خاطر مطمئن شدن از ماهیت پر بار قانون الزم است بر واضعان وه حال ب
معنی  چون بسیاری ها بهتر از نويسنده مفهوم و ،يا خیر توصیف قانون نیاز داريم و دانم به تعريف و نمی. باشیم

اين دو الزم است که کمی به  ۀمقايس قانون گذار و رتباط دادن قانون وخاطر اه ولی باز هم ب ، دانند قانون را می
 .حقیقت اين دو اشاره کنیم معنی و

 

 : قانون یعنی
، آئین و آداب و دستور و منوال و طرز و كانون روشاصل و رسم و شكل و قاعده و طريقه و ترتیب و نظم و 

مناسبت بین  گردد که نوع رابطه و الق میاط یرفتار هاي قواعد و ۀکه طور معمول وعرف بر مجموعشريعت 
ن به نظم خاطر صدمه زده تخطی ازين قواعد ب وسازد  مشخص می های حاکم بر اجتماع راهنجار افراد جامعه و

 اطالق می یيا نهاد قانون گزار هم به مقام و  .گردد يا قانون شکن مجازات می وعامل و جامعه جرم پنداشته شده
و بیش به معرض  مانند پارلمان قانون وضع مي كند و آن را كم صي كه داردگردد كه به مناسبت قدرت مخصو

اينکه از لحاظ ماهیت قانون گزار چگونه باشد شعاع  ضمانت اجرايي قانون را فراهم مي سازد و اجرا مي گذارد و
دهی به  ولیت سامانؤيعنی قانون گزار که مس .سازد يا بستر تطبیق قانون اين حقیقت را مشخص می اثر گزار و

 .ملت مورد إعتماد مطمئن باشد و بايد خیلی معتمد و ی مختلف را دارده هاده ۀعرص زندگی اجتماع در
 

 : در پارلمان هدارامدیریت یا ضعف 
ور شوم که نحوه آاول بايد ياد : ارلمان افغانستانپ قانون و :مديرت بگويم ولی باز هماداره يا سوء بايد سوء  اساسًا

وزير به خاطر اتهام های  مثاًل .که انسان فکرش را هم نکردهبیکاره است  مفتضح و حدیه مديرت پارلمان فعلی ب
هم اتهام فرار از اتهام بر جانب مقابل بازخاطر ه اما وزير ب شود و که بر وی وارد شده به استیضاح فرا خوانده می

 آيد يعنی بايد طرفین هر دو رفع اتهام کنند حالت تعلیق در میه ت بآااجر در چنین حالتی فیصله ها و  .کند وارد می
رلمان افغانستان اين حالت ی گذاشته شود اما پابعد دفاعیه طرفین به رأ يا از خود تحت شرائط مساوی دفاع کنند و و

گیری رفت اما وکال آنقدر  یمستقیم به سراغ رأ مال فکر کرده بعد از شنیدن اتهامات وزير طور مباشر ورا نور
 ین با بلند کردن کارت های سبز قضیه را خیلی طوالنی ومتهم قده داشتند که قبل از شنیدن نظرعلیه يکديگر ع

شديد تر از  خیلی بزرگتر و اتهام های وارده بر وزير مالیه چنانچه از طريق مطبوعات شنیده شد دار ساختندکش
 .ال استؤزير س قانون گزار شديدًادر چنین حالت ماهیت قانون و   .اتهام های وارده بر وکال بود

 

 پس چه باید کرد؟
 : ضع قوانین باید معطل شودو

فته يکی ال است چه بگؤمقننه اعتبار تمام پارلمان زير ساز اعضای قوۀ  یعرض شد که با متهم شدن تعداد قباًل
را زير نظر دارند تا  ءاز وکال یو وزرای ديگر هم تعداد ارلمان اتهام وارد است پعضای اازين نمايندگان بر تمام 

آلوده  حال احتمال تر از آنچه هست معرفی کردند واز وزراء را بد یهم تعدادو وکال  بر ايشان اتهام وارد کنند 
که مورد  یپس مرجع ،ی هم قوۀ مقننه وهم قوۀ اجرائیههم وزراء يعن هم وکالء و .همه طرفین وجود داردبودن بر

                                                           

 .و توسط ولی احمد نوری ارسال گرديده گرفته شدهانترنتی منابع از -1
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کنم تا  اد میلذا من پیشنه .راحتی مردم شود تواند قواعدی را وضع کند که سبب اعتماد اطمینان و اتهام است نمی
شود طرفین فاقد اعتبار  فصل نمی قضائی حل و قوۀ اجرائیه در محاکم عدلی و وقتیکه دعوای اعضای قوه مقننه و

 .حالت بی تکلیفی به سر می برده را ندارند و در حقیقت کشور ب ی آناجرا قانون وتصويب  قانونی بوده حق
 

اجرائی  اختالس لذا حاصل فکری و فساد و ه رشوه وهمه وکالء متهم به آلوده بودن هستند وهمه وزراء متهم ب
  .ما بر قرار سازدهموطنان منطقی بین  عادالنه و ۀرابط تواند نوع ايشان نمی

 

کنم در  از قوۀ اجرائیه نیز تقاضا می مادگی گرفته اند وآ یبه استعف قباًل ءثابت شد وکال اگر در محکمه خیانت
رهبری کشور را  و ادارهادعای  ده روانه زندان شوند وصورت ثبوت جرم خود شان بر دست های خود حلقه ز

چون ندارد ی هیچ يکی از ارکان دولت اعتماد آنچه مسلم است اين است که در شرائط حاضر ملت باال .نداشته باشد
 .وجود نداردبه پايان رسیده اصاًل  که وقتش رسمًا هنهاد سومی يعنی قوۀ قضائی دو نهاد يکديگر را متهم نموده اند و

مستقیم توسط خارجی  طور غیر و دولت ندارند  که فعاًل کنند بايد بدانند آنانیکه ضد حضور خارجی ها مبارزه می
 …شوند ها اداره می

 
 


