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 !عاقالنه نیستحل سر زدن به سنگ راه 
 

باید ن نیانوق مواد مندرج ات عاجلتوضح با در افغانستانو قانون انتخابات اساسی قانون از نظارت و مراجع قانونی 
ریاست  همین انتخابات در صورتی که درخاموش باشند. هرگاه بنابر جانبداری طرفین کشور وضع بحران  در

نتایج  بدهللاع "تیم" عبدهللاوقتی که ،تقلب صورت گرفته باشد عبدهللا بنابر ادعای "تیم" عبدهللا جمهوری افغانستان
صالحیت تشکیل حکومت و تقسیم  به او ارد کهدوجود ن و حقوقی قانونیرا نمی پذیرد، هیچ مرجع دیگر انتخابات 

در  مبه آرای مردقانون  ساسبرا انتخابات اعالن نتایج بعد از قدرتتشکیل حکومت و تقسیم بدهد. را  دولتی قدرت
این  راه سومی در غیر قانونی است بس.انتخابات قانونی است و یا هرگاه . توانند ارتباط داده شده نمی انتخابات روز

اگر رأی باطل شود، آرای رأی دهندگان در  ،انفرادی، یک مرتبه رأی داده اند اتباع واجد شرایط. وجود ندارد دو راه
افغانستان فقط یک قانون اساسی و یک قانون انتخابات وجودارد نه دو،  در .نداردو اثر نقش هیچ کشور آیندۀ سیاسی 
دون تردید ب سر بخودی عبدهللا عبدهللا بحیث رئیس جمهوری افغانستان و یا اعالن توسط این تیم، حکومتی تقسیم قدرت

 گربعد اعالن نتایج انتخابات دی است، که با آرای مردمافغانستان  یو شکستن قانون اساس"کودتای صریح" عمل یک 
 ارتباط ندارد.هیچ 

و یا  جمهور رئیس عبدهللا را عبدهللاکه  وجود ندارد دیگری هم در قوانین دیموکراسی انتخاباتی چنین اصل حقوقی
 های ها و زندهه قباله جمع آوری تذکره های مردافغانستان رأی رآی دهندگان آ. نماید صابانت افغانستان صدراعظم

 انتخابات کمیسیوننتایج اعالن  برای کاندید بعد ازبر اساس آن حکومت وقت تزار روس نیست که آسیای میانه اربابان 
 بدهد.را  یتحکوم چوکی و امتیازات حقوقدیگر برای کاندید

 

 
 

بلند  کردن"تفاهم" سیاسی و میانجیگری که سر و صدا های برابر بغاوت و شرارت قانون شکنی افغانستان در  در
 و . بغاوتگرانشمرده می شود ضد منافع ملی بر غیر قانونی عمل ،خود منعکس دهندۀ منافع گروهی استنموده اند 

 ودداده ش کشور برای شان جزأ جزا که باید براساس قانون مجرم هستند این عمل را انجام داده اند ی کهقانون شکنان
ر دولت و مراجع حقوقی و قضایی افغانستان بناباکنون اینکه . بخشیده شود از کیسه خلیفهرای شان بدادن  نه مکافات
 امقدا، عدم ندا کردهناقدام اقدامات قانونی با در برابر بغاوتگران و قانون شکنان ، باشد نزد شان که اتهر ملحوظ

یا وبغاوتگران و قانون شکنان کودتاچی این بدین معنی نیست که  ینجرمم برایو قضایی افغانستان حقوقی  قانونی
 نیستند.مجرم 
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ثالث  اشخاص وقت جۀومر اساسی و قوانین مآورای قانوندر  منازعات را در افغانستان در حالت عادی قبل از جنگ
 هردو طرف مورد قبول واعتماددر آنزمان  لخیرثالث بااشخاص  عنعنوی های فکتور تصامیم ،لخیر انجام میدادندبا

 د. بودنمردم  منازعه و
ردهه هاچمحصول  آنان ،بودندبخش از منازعات  قرار دارند افغانستان سیاسی در روی صحنۀ ی کهکنون میانجیگران

شخصی و سلیقوی نیست که آنرا حامد  مسله منازعات ملیعادالنه حل  .هستندکشور بین مردم در جنگ و مخاصمات
، داشتراک داشتن و خونریزی در کشور در جنگ شان که خود عمالً  با حلقات دور پیش کرزی و یا عبدالرسول سیاف

 تواند.نمی حل کرده که میانجیگران وابسته منازعات را  است بارها ثابت گردیدهاین موضوع 
 

 
 

 ده نمیشلخیر اشخاص ثالث با میانجیگران . ایننده ابود طرف ،با یک طرف جنگ در جنگ ناگزیراین میانجیگران 
د. روی همین نکناعتماد  ندانمی توطرف جنگ  میانجیگران وابستهبر  ثریت مردمكهردو طرف منازعه و ا. توانند

"تفاهم" سیاسی اتخاذ با نتوانستد میالدی  2۰14است که میانجیگران داخلی و خارجی در سال بوده حقیقت ثابت 
  .نندکرا به سطح ملی حل کشور اختالفات و مرتبط  تمشکال حکومت "وحدت" ملی

منازعات ملی مسایل حقوقی ویا دشمنی شخصی حل شیوۀ بر اساس قانون حل شده می تواند،  تنها منازعات ملیچنین 
  ود.در بین دو شخص حل وفصل ش و یا تقسیم چوکی ها و امتیازات اشرف غنی با عبدهللا عبدهللا نیست که با آشتی

 متیحکو نامشروع و غیرقانونی که چوکی ها و امتیازاتاند  گذشته بقایای و چهره هاهمان ادعا کنندگان هم باز اکنون
 هبدست آوردخارجیها  و میانجیگری بکمکمیالدی  2۰14در سال حکومت "وحدت" ملی  براساس "تفاهم" سیاسی را

 . بودند
 راه حل قانونی اشرفو فرقش این بار بیشترمغلق است، با وجود تقاضا های مکرر میانجگیری مقامات امریکایی 

تحریکات علنی روسیه، اساس بر  کودتا چیانموضع خصمانۀ  .است تر خطرات جدیاین بار  را قبول نکردند.غنی 
کودتا ک یشیوۀ  با را صقیلترعملکرد  آینده در حکومت سهم بیشتربدست آوردن برای تا  ،ایران و ترکیه تکیه دارد

  .مشهود است روسیه، ایران و ترکیه عمالً  و تحریکات پشتوانه خارجی شان ، که درنده اداد نجاما
نمی تواند مشکالت موجود را  میانجی شخص و مشکلتر است "تفاهم" سیاسی و میانجیگری داخلی و خارجیاکنون 

 را درستافغانستان مشکالت موجود  . خارجیهانمایند حلبصورت پایداربدون در نظر داشت قانون اساسی کشور 
ان در افغانست قانون شکنی رند، مگدهعبور میاز آب  ایشانرا خودکلخ را در آب میگذارند و ارزیابی نکرده اند، آنها 

 در نظر نه گرفتن قانون اساسی و قانون انتخاباتکه برای حال و آینده افغانستان  یابد ادامه می بحیث یک عنعنه بد
  .بسیار خطرناک است کشور

ی جد اختالفات چنین یتموجود با. صرف در روی کاغذ باقی می ماند کشور وثیقۀ ملیقانون اساسی در آنصورت 
پیش  در و افغانستاناساسی در نظر نگرفتن قانون ، برعکس شودبحران نمی ایجاد وسیله در نظر گرفتن قانون 

 باعثگیرد میصورت  داخلی و خارجی توسط عناصرکه  براساس "تفاهم" سیاسی و میانجیگری راه حل گرفتن
، پیشبرد خدمات برای مردم، انکشافات اقتصادی واحد مرکزی ساختن دولتدر نظر نگرفتن قانون  .بحران می شود

 عدالتو تأمین صلح خویش در کشور افغانهاهرگاه . دسازمی  ناممکندر افغانستان  و تأمین صلح و عدالت سیاسی -
 و منفعت گروهیکه نمایانگر  "تفاهم" سیاسی و میانجیگری باید حاضر باشند که نه از راه، میخواهند پایدار را

ر تا د نمایند،حل آن  ی و قانونیاز مجرای حقوق منازعه را از مسیر گفتمان ملی حل مسایل ملی بلکه ،است مؤقتی
که انعکاس دهنده منافع همگانی  کشور قانون اساسی نه بلکه بر اساسآینده تصامیم ملی براساس منافع گروهی 

 شود.گرفته  برای کشور می باشد ملی و ثبات حاکمیت دولتی
 

 تشکر
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