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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١٠
  

  ريشۀ قانون گريزی در افغانستان،
  .استعمار و حاکميت ارادۀ سياسی استعمار است

  

ًر کابل تقريبا ھمزمان دو جلسه به ارتباط نقض قانون اساسی دولت  امروز در شھ: کابل- ١٣٩٧ جدی ١٩ - چھارشنبه

کميسيون نظارت بر "دست نشانده از جانب دو نھاد در ظاھر جدا و مستقل از يک ديگر بر گزار گرديد، يکی از جانب 

سه در کل در وجه مشترک ھر دو جل". اتحاديۀ مستقل حققوق دانان افغانستان"و ديگری از جانب " تطبيق قانون اساسی

يکی آن که در افغانستان اشغالی اولين و اساسی ترين ناقض قانون اساسی، خود دولت دست : دو نکته خالصه می شد

 مادۀ آن را به صورت ١٢۴" کميسيون نظارت"که بنا بر ادعای مستند است " وحدت ملی"نشانده به خصوص حکومت 

ن ھای تقنينی چيزی را با صدور فرما" مطلق العنان"کم مدار نقض نموده، رئيس جمھور از موضع يک حاامرتب و دو

و ون اساسی به رسميت نمی شناسد، دومين نکته و وجه مشترک، سکوت ھر دو نھاد در مورد چرائی به نام قان

، اما نمی خواھند بگويند که چرا به عبارت ديگر آنھا مشکل و نقص را می بينند. چنين عملی استچگونگی غلبه بر 

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا .  در کجاستوراه عالج و بيرون رفت از آن چيست چنين مشکلی به وجود آمده و 

  :درک خودم را از چرائی اين قضيه و چگونگی بيرون شدن از آن را خدمت شما ھموطنان عزيز تقديم بدارم

ی علل پديدۀ نقض  در مورد چرائی و بررسحبتص اين که انگيزۀ سکوت دو نھاد ياد شده و نھاد ھای مشابه آن حين -١

قانون اساسی چيست، اميدوارم از جانب خودشان توضيح داده شود تا جائی که برای من مطرح است، علت اصلی بروز 

ھمان قانون برخاسته از چنين حالتی بر می گردد به ماھيت و ساختار اصلی حاکميت به مثابۀ تمثيل ارادۀ استعمار نه حتا 

  . ساخت استعماریاساس

ًست نشانده، خود بخوبی و کامال واضح می داند که مشروعيتش را مرھون قانون اساسی به عبارت ديگر، دولت د

 ارادۀ مستقيم ساخت استعمار نيست، بلکه حاکميت سياسی اش را که در تناقض با ھمان قانون اساسی قرار دارد مرھون

مھور و رئيس اجرائيه بر گردۀ يعنی اين استعماربوده که دست دو وطن فروش را گرفته به حيث رئيس ج. استعمار است

آنھا در اتخاذ چنين . از ھمين رو آنھا ھيچ نوع احترام و حرمتی برای قانون اساسی قايل نيستند.  وده استممردم سوار ن

و ًموضعی کامال حق به جانب می باشند، چه در صورتی که آنھا به قانون اساسی ارزش و بھائی قايل شوند درواقع خود 

  .را نفی می نمايندحاکميت غير قانونی خود 
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ًبر می آيد اصوال طرح قانون و من جمله قانون اساسی که جھان تا جائی که از تجارب تاريخی در تمام کشور ھای 

بخشی از سيمای فريب دولت ھا و حاکميت ھا را نمايش می دھد، در کليت آن، در تمام کشور ھای مستعمره از نوع 

. منظور تحميق مردم و ساختن يک چتر برای اعمال ضد انسانی حاکميت ھای استعماری می باشدافغانستان، فقط به 

 و در تحميل ارادۀ استعمار يعنی استعمار ھمان سان که نياز دارد تا برای کشتارخلق دستاويزی به نام قانون ابداع نمايد

 ترغيب و وادار ساختن توده ھا به انقياد وگردن ھيچ حد و مرزی را به رسميت نشناسد، به ھمان سان نياز دارد تا جھت

دوام حاکميت استعماری  گذاشتن به اميال استعمار و اجتناب از مقاومت، قوانينی را وضع نمايد تا حافظ و تضمين کنندۀ

  .باشد

 قسمت  و اما اين که چونه می توان عليه نقض قانون مبارزه کرد و بر قانون گريزی خاتمه بخشيد، با در نظرداشت-٢

يعنی تا زمانی که يک حاکميت مشروعيتش را به غير از قانون اساسی . ًقبلی اين بخش پاسخش کامال روشن است

باشد، به ھيچ صورت نمی توان آن حاکميت را وادار به تمکين در " دستانی از غيب"آن کشور و يا ا مرھون اين و ي

نون تمکين نمايند، که مشروعيت شان را مرھون قانون باشند و حاکميتھا در کل زمانی حاضر اند به قا. برابر قانون نمود

 چنين درکی زمانی .در نتيجه در نقض قانون و بی حرمتی به قانون، نفی و بی حرمتی نسبت به خود حاکميت را ببينند

 دست می تواند به وجود آيد که مردم آن کشور در نخستين گام به سلطۀ استعمار و ارادۀ سياسی آن در وجود دولت

ار از ظنشانده خاتمه دھند، در غير آن و تا زمانی که استعمار و حاکميت ارادۀ استعماری در کشور وجود داشته باشد، انت

تطبيق قانون حتا ھمان قوانين دست ساخت خود استعمار، به آن ماند که انسان عاقلی از يک باتالق و لجنزار انتظار 

  .اشدبوی و رايحۀ خوش و عطرآگين را داشته ب

  !ھموطنان گرامی

به ويژه آنھائی که فکر می کنند افغانستان نياز به قانون و تطبيق آن دارند، بيائيد دست در دست ھمديگر گذاشته، ريشه و 

و ارادۀ بنياد قانون گريزی را در افغانستان بخشکانيم يعنی استعمار را از کشور رانده بر حاکميت ھای استعماری 

  .نقطۀ پايان بگذاريمسياسی آنھا در وجود دولت ھای دست نشانده 

 !! را می طلبدسرکھا ما

  


