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پارلمان افغانستان ر
ن
قوانی و نظم عامه
بست مصئون فساد  ،نقض
برخورد فزییک روز جمعه گذشته تعداد از اعضای پارلمان افغانستان با پولیس نظم عامه را نباید دست
کم گرفت .زیرا این میتواند یک نوید جدید برای شکستاندن یک طلسم باشد که تا به حال تعداد ار ر ن
اکی
درون دستگاه اجر یائ دولت ،حلقه های زورمند پارلمان و دستگاه های حراست حقوق و نظم عامه در
ی
یک معامله و مثلث زشت تمام ابعاد زنده گ عادی مردم را در گروگان گرفته اند.
باید در قدم اول اقدام رنیو های نظم عامه مربوط وزارت داخله کشور را با تمام قوت مورد تآئید و
ن
پشتیبائ قرار داد.
جالب و قابل بحث جدی حقوق است که چگونه ی
رن
تمکی با محتوای
بخش از اعضای پارلمان بدون
قانون اسایس و قانون وظایف داخیل و صالحیت های ولش جرگه با تشکیل یک جلسه اضطراری و
تفسی از محتوای قانون وظایف داخیل و صالحیت های
عاجل ولش جرگه تصمیم اتخاذ مینمایند .با
ر
پارلمان  ،موضوع اضطکاک صالحیت ها میان پولیس میل و اعضای پارلمان میبایست اولن در کمیسیون
مصئونیت  ،حقوق و امتیازات اعضای ولش جرگه مورد بحث قرار میگرفت و بعدن شامل آجندای
جلسه عمویم پارلمان میگردید و موضوع اسیضاح وزیر داخله ر ن
نی شامل آجندا و مطرح بحث قرار
ن
قانوئ وجود ندارد .فقط میتوان آنرا
میگرفت .اکنون برای تدویر این جلسه هیچ گونه تعریف و توضیح
زور ی
گوئ و سو استفاده از صالحیت های ولش جرگه و تحریف مواد قانون وظایف داخیل و صالحیت
های ولش جرگه تعریف نمود.
یط سالهای بعد از ایجاد پارلمان در افغانستان بیشیین زورمندان ،غاصبان ر ن
زمی و دار یائ های شخیص
زنجیی قدرت و مواد مخدر بر اورگانهای قدرت
و عامه دولت ،تاجران دین و قوم و مافیای گره خورده
ر
رن
قوانی بخصوص نقض قانون
چیه شدند و خود به ییک از فکتور های قوی و طلسم گونه نقض
دولت ر
اسایس و همه ارزش های مسجل در آن مبدل گردیدند .البته با تمام احیام به آنعده وکالی ملت که با

تمکی به قانون و ارزش های آن ،جا و موقف پر ارج خود را با جرایم و زور ی
رن
گوائ تعویض ننموده
حفظ
اند ،یک بخش بزرگ این پارلمان با روز و زر و خرید وجدان ها با پول و چند شکم نان چرب ،چوگ های
پارلمان را چورنمودند و از خود نماینده ملت ساختند و بعدن بر سینه ملت نشستند .اینان زیر چی
رن
سالطی
حمایت تنظیم های جهادی با نازو کرشمه ،نا آشنا با تمدن و فرهنگ ،افتخار فروختند و از خود
محیل و منطقوی تراشیدند که با شیوه های مختلف منافع میل را  ،تا توانستند ،آسیب رسانند.
چند مثال زنده :
 بحث های قویم و نزبائ را روی کاربرد اصطالحات چنان در سطح ر ن
پائی فرهنگ و عقب مانده مطرح
توهی ر ن
نمودند که با الفاظ و کلمات زشت و ر ن
آمی به زبان ها  ،تا سطح دشنام ،با عث تحریک احساسات
و تنشهای ن
زبائ و قویم شدند .بدون شک کاربرد اصطالح " تجاران قوم و زبان" بر این حلقه زشت بجا
و دقیق میباشند.
در حالیکه در قالب فرهنگ علیم و زبانشنایس دو مو ضوع قابل تعمق اند ،ییک اینکه این بحث ها باید
گیی و تصمیم گذاشته شوند ،دوم اینکه
در قدم اول در مجامع علیم و اکادمیک به بحث  ،نتیجه ر
معی گپ ر ن
انکشاف و سچه سازی هر زبان یک حق ی
بشی است برای آنان که به یک زبان ر ن
مینند و تبادل
عی حق ی
احساس و بیان مینمایند ،و آن در صورت که احیام به ر ن
بشی به زبان و هم زبانان دیگر جامعه
ما ر ن
ن
نگید و شجره ی
دشمت
کش با دیده عقده و
نیحفظ و رعایت گرددو برای زبانها درجه بندی صورت ر
در برابر هیچ قویم مطرح نظر باشد.
 مقاومت تعداد از این وکالی پارلمان در برابر حفظ و رعایت ارزش های مسجل در قانون اسایس،قوانی مربوط به مصئونیت زن وخانواده دربرابر خشونت  ،حقوق اجتمایع و ن
رن
مدئ زنان و تعداد دیگراز
بشی و ن
تمکی به ارزش های حقوق ی
موضوعات با اهمیت برای یک جامعه مصئون و ر ن
مدئ  .تعداد از
طالت شان ،خود را بحیث
وکالی پارلمان که خود غرق در فساد اخالق اند ،با روپوش اسالیم و ایده های ی
آهنی را در برابر ازرش های ن
مدئ و حقوق و آزادیهای اسایس ی
تیکه داران اسالم جا زده  ،پرده ر ن
بشی در
پارلمان کشور ایجاد نموده اند.
 بیشیین غاصبان زورمند دار یائ و ملکیت های های شخیص و عامه در میان ر نهمی حلقه جابر و زورگو
ی
ن
قضائ
قانوئ شان از بازخواست و تعقیب عدیل و
در پارلمان قرار دارند که با سواستفاده از مصئونیت
فرار نموده اند .غضب ر ن
زمی های دولت توسط قوماندان هللا گل مجاهد ،مولوی تره خیل ( همان مال
ترخیل که به اساس حکایات چند سال قبل در کشور فنلند در قیط کوکاکوال آب تلخ تقاضا نموده
ن
قانوئ این
غی
بود) ،صدیق و دهای دیگر در کابل و والیات مختلفه کشور و ایجاد شهرک ها و فروش ر
ی
رن
مافیائ میباشد.
زمی ها مثایل از صد ها واقعیت های یشم آور این حلقات
تقریی  ،به گفته رئیس جمهور ن
ین
غت  ۱۳۰۰غاصب ملکیت های دولت و شخیص ،
بدون شک از جمله
بیشیین آنها کسان اند که یا در دوره های قبیل در پارلمان بوده اند و یا اکنون در کریس های پار ن
لمائ
تکیه زده اند .قضیه شهرک امان هللا خان که چند هزار جریب زم ر ن
ی دولت با حکم آقای کرزی به قیمت

داوطلت به شخص مورد نظرش داده شد که بعدن با بیش از ده چند قیمت اویل دوباره
نازل و بدون
ی
به فروش رسانیده شد ،هنوز تازه است.
این حلقه جابر ،ظالم و زورگو کسان اند که از نام یک قوم برخاسته و با تجارت و تیکه داری قوم خود،
در قدم اول بزرگیین تظلم و جفا را بر قوم خود روا داشته است.
زنجیی و مثلث های زشت را ر ن
بی دستگاه
خصوصیت این حلقه فساد در آن است که آنان سلسله های
ر
دولت ،پارلمان  ،تنظیم های جهادی  ،اورگانهای پولیس  ،څارنوایل ایجاد نموده و خود در مصئونیت
کامل و در زیر چی حمایت اورگانهای حراست قانون قرار دارند .

 با موجودیت تار های ارتبایط میان تعداد از اعضای پارلمان و گروه های تروریست داعش ،طالب والقاعده ،افراد وابسته به دستگاه های استخبارائ پاکستان و ایران ،در این اورگان بزرگ حاکمیت دولت
دستگیی ی
حاج دالور مشاور ارشد فضل هادی مسلمیار که یک موضوع
نفوذ داده میشوند .قضیه
ر
عادی استخبارائ نیست ،بیان ییک از این ادعا است که چگونه ن
بعیص از اعضای پارلمان وسیله افشای
اشار مهم دولت به استخبارات یک کشور دشمن و بیگانه میشود.
 قرار اظهارات رسیم وزارت مالیه بیش از ۱۰۰۰عراده موتر های جدید توسط تعداد از اعضای موجودپارلمان وارد و در گمرگ ها انبار شده اند .تالش و خواست این قاچاقچیان پار ن
لمائ این است تا موتر
ن
ن
قانوئ گمرکات گریز نمایند.
قانوئ داخل کشور نمایند و از دادن مالیه
غی
های شان را ر

 بیشیین افراد که صد ها میلیون پول مصارف برق را به اداره برشنا رنیداخته و از پرداخت آن تخیطن
نموده ،قانون را عملن زیر پا نموده اند  ،یا در کریس های پار ن
کنوئ تکیه زده اند و یا در پارلمانهای
لمائ
دوره های قبیل قرار داشتند.
 اینها همان وکالی نامنهاد ملت اند که در روز استیضاح وزرا در ولش جرگه بسته از عرایض افراد را بهن
گرفی امر ها و امضآ ها ،پیش یشط دادن رای موافق به وزیر مربوطه مطرح
وزیر مربوطه پیشکش و
مینمایند.
ی
مافیائ" در
قاچاقچ و
و اکنون قضیه دوروز قبل که این تعداد ار کریس نشینان " میلیونران غاصب،
ر
برابر تطبیق قانون باالی خود شان مقاومت میکنند و میخواهند که با موتر های زره ،شیشه سیاه و
رن
قوانی،تمایم ارزش ها و نظم شهری و ترافییک ادامه دهند .اینان تالش مینمایند
نمی پلیت به نقض
بدون ی
ی
تا خود و اعضای فامیل های شان از دها جرایم جنائ و اخالق و تخلف های یشم آور شان مصئون
مانده  ،از تطبیق قانون فرار نمایند.
ن
کنوئ که وظایف بزرگ میل را دربرابر رنیو های پر افتخار مسلح و حافظ نظم عامه قرار
یشایط و وضع
ی
مافیائ  ،غاصبان ر ن
زمی و دار یائ های شخیص و عامه ،زورگویان به
زنجی های
داده است ،شکستانده
ر
مفهوم شکستاندن یک طلسم خواهد بود که تا حال جامعه ما را  ،در ابعاد وسیع ،در اسارت داده است.

شکستاندن این طلسم که ی
بخش ازمحور یشارت درکشور است ،نه تنها وظیفه بزرگ و دارای اهمیت
بلند است ،بلکه میتواند پیش زمینه باشد برای باز کردن مجدد دها دوسیه های جریم که در ن
تبائ با
ی
قضائ و وارد نمودن فشارتوسط
زنجیی و مثلث حکومت -پارلمان -و دستگاه های عدیل و
سلسله های ر
ن
غی قانوئ بسته و یا حفظ گردیده اند ،باشد.
ی
رنیو های بیگانه
خارج در افغانستان  ،ر
برای این رنیو های پر افتخار و جدی پولیس و امنیت میل  ،که در ر ن
همی راستا محکم ،قاطع و مصمم
اند ،آرزوی موفقیت های بیشی مینمایم.
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