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 چو کفر از کعبه برخیزد.....
 

محترم داکتر سید عبدهللا کاظم مبنی بر اتخاذ یک تصمیم خالف  به نعقیب نوشته های محترم انجنیر احسان هللا مایار و
 ریاست جمهوری شمسی13۳3سال احکام مندرج قانون توسط کمیسیون مستقل انتخابات به ارتباط نامزدان انتخاباتی 

بر اهمیت خاص این موضوع در بحث شامل شده نظریات خویش را به پیشگاه هموطنان محترم  مرا واداشت تا بنا
 خود تقدیم نمایم.

ر آن که د با اظهار قدردانی، تحسین و توصیف یک برنامۀ تلویزیونی ه ایمقدم طی ر مایاهللا محترم انجنیر احسان
و نشر نامۀ محترم داکتر عزیزهللا لودین به ولسی  موضوع تخلف صریح کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شده بود

 در تبدیل لست منظمه در قالب چوکات قابل پذیرش واین قانون شکنی معطوف گردانیده توجه هموطنان را به رگه ج
 ل گردیدند.قبزحمت زیادی را متکمپیوتری 
ابعاد حقوقی  ازدارانه بطور علمی بغیر جان تر به تحلیل گرفته آنراشر سید عبدهللا کاظم این موضوع را بیمحترم داکت

 برداشتند کهپشت پرده پرده از روی یک عملی االت موجه و منطقی و با ارائۀ سؤ و قانونی مورد بحث قرار دادند
کامالً منافی  لکهبخالف اصول متوقعۀ شفافیت بود نه تنها  فیصلۀ کمیسیون مصلحت گرایی در آن بوضاحت پیداست

طی مراحل قانونی در و اتخاذ چنین تصمیمی به هیچ صورت و تحت هیچ گونه شرائط بدون  بشمار می آیدقانون 
 د.انتخابات نمی گنجحیطۀ صالحیت های کمیسیون مستقل 

 اظ قانونحدهه و سه سال پارینه از ل می توان گفت که دور یک تأسایی های حافظه و کهن سالی به جربا همه نار
جام گسیخته با دور ل این دولت بینقانون شناسی  عدم آشنایی به بندی به قانون حتیپا نبود احترام به قانون،عدم ، شکنی

ن نمی توادانست(  می را مطیع قوانین آسمانی گرچه دومی خودجریان عقب گرای طالبان ) و بی مباالت تنظیمی ها و
وره قانونی وجود نداشت و درین سیزده سال قوانین تدوین و تفویض شده د، منتهی در آن دو پیدا کرد چندانیتفاوت 

 بود.
و مردم ساده دل افغانستان  برای جلب اعتماد و کمک ها نیهافریب جامعۀ ج زجه ب قانون اساسی و قوانین متممهتدوین 

قای قانون بحیث وسیلۀ مؤثر برای ب پیدا نکرد.  ال تطبیق مجچیزی دیگری نبود. قوانینی که طرح و تدوین شد ولی 
از قانون برای تأمین عدالت اجتماعی و داد رسی بحال مظلومان  مورد استفاده قرار گرفت.  پیشه ستم اننفوذ زور آور

جۀ بیشتر نو مورد تهدید و شک گردید خفه بیشتر بی پناه و بی صدا استفاده نشد بلکه با سوء استفاده از آن صدای مردم
در تنظیم امور اقتصادی با سوء استفاده از نام اقتصاد بازار قانون و نظارت های قانونی از این ساحه   قرار گرفت.

ت و تورید مواد اولیه و اساسی برای تأمین معیشت و امور اعمار مجدد کشور و کرخت سفر بر بست و اقتصاد ممل
یک رسمی و یا خانوادگی با احب نفوذ دارای روابط نزدسکتور خصوصی در کل در انحصارمشتی زور گو و ص

ان نزانحصارات دزدان، ره نعیین قیم و کنترول بازار توسط همیترئیس جمهور در آمد امروز سرنوشت اقتصادی و 
در بعضی ممالک دین سیاسی وسیلۀ استثمار و در غل و زنحیر کشیدن عوام تحت و قاچاق بران صورت می گیرد.  

 قرار آیت هللا، استاد، امیر و موالنابنام شیخ، ملک، آخند،  های مزور دکانداران دینسلطۀ خانواده ها و گروه اقلیت 
 رفته اما در افغانستان دموکراسی قالبی با موازات استثمار گران دینی روان است.گ
 

این  ابو قانون نزد شان مفهوم نداشته طول زندگی شان  ی باالیی هرم قدرت قرار دارند درشخاصی که در رده هاا
ز ا و قباء و چلتار اسالم ءبا محاسن دراز و عبا درس، کتاب و مدرسه بیگانه اند عجیب این که با تظاهر به مسلمانی

 .و مرتکبین صد ها جنایت وفساد ده و متخلف درجه اول اندبالمنکر اطالعی ندارند و خود شکنن هیامر بالمعروف و ن
، ماشیندار، راکت انداز و کالشنکوف سخن رانده اند توقع کهای توپ، تان این اشخاص از میله ،در طول زندگی

 خواب است و خیال... توسط این اشخاص قانونقانون شناسی و پابندی و احترام به 
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همه بنوبۀ خود  څارنوالی و و اعضای کابینه اش، قوای قضائیه و مقننه رئیس قوای اجرائیه ،از شخص اول مملکت
 هر قوه وجود دارد. طسشکنندۀ قانون بوده شواهد کافی و مثال های بیشمار برای هر تخطی صریح تو

انتخابات به منظور تطبیق جدی قوانین مربوطه و پیروی از  مستقلایجاد یک نهاد با صالحیت مستقل چون کمیسیون 
کید صورت گرفت که دو عضو خارجی أچنان بر استقالل آن در این امر تاحکام آن مبتنی بر اصل شفافیت است و 

ی نآن منفک گردیده و به آن مطلقاً چهرۀ افغانی بخشیده شد تا افغانستان به جهان ثابت سازد که یک نهاد متشکلۀ افغا
سته پیش برده و از این یشان مداخلۀ دیگران بنحو مطلوب و ودبه مدیریت افغان ها چگونه مسؤولیت های محوله را ب

 ر می آید.بآزمون پیروز و سر بلند 
چ قدرتی هیپیشبرد وظایفش بندی این نهاد به قانون بوده در حیطۀ ون مستقل و با صالحیت نمودار پاچ یاطالق القاب

صداقت، امانت داری و شفافیت پیش کمال  بسیار مهم و حیاتی مملکت را با مسؤولیت  باید ال نفوذ نبودهرا مجال اعم
ام قانون تعدیل و تغییر احککسب حق  ببرد. قانون و تطبیق آن یگانه دستور کار باشد. استقالل و صالحیت به معنی 

 نبوده و صالحیت چنین کاری به این کمیسیون داده نشده.
وده تعیین نممعیار ها و نصاب های معین را  در پهلوی دیگر مندرجات قانون ،رابطه به شرائط نامزدی در انتخابات اب

من حیث وظیفه آنرا مطابق احکام مندرج قانون عملی سازد. از ایجابات عمده و اساسی نامزد شدن که این کمیسیون 
یک صد هزار هموطن را از بیست والیت کشور  در انتخابات مخصوصاً ریاست جمهوری هر نامزد باید حمایت

 حاصل می نمود. که این نصاب یک مصوبۀ قانونی بوده واجب المراعات بود.
ای در  ای در تعداد حامیان و عده عده دنامزد هیچ یک مؤفق به تکمیل این نصاب نگردیدن 42بقرار معلوم از جملۀ 

را پیش بینی آن نیعنی معضلۀ قانونی خلق گردید که بایستی کمیسیو . دو کمبود داشتند الیات و متباقی در هرتعداد و
 .کرد و تدابیر قبلی قانونی برای آن اتخاذ می نمود می

دم عاما کمیسیون مستقل انتخابات با سوء استفاده از صالحیت اعطا شده و استقالل دست به ابتکاری زد که بوضاحت 
تخطی صریح از قانون  این معتقد آن می بود وجری قانون و پیرو توسط نهادی است که باید م احکام قانونرعایت 

در آغاز کار اولین پیاله و درد بوده نه تنها شکستن قانون است بلکه شفافیت ادعا شده خدشه دار شده اعتماد مردم به 
 است. % 31تقلیل نصاب معینه به  عبارت از که این نهاد با تمام الف و پتاق آن متزلزل میگردد

 

تقلیل را بوجه احسن و بطور علمی مورد بحث قرار داده  دفیص 31م داکتر صاحب کاظم در نوشتۀ خود انتخاب محتر
 31و دلیل آنرا طور مقنع ارائه نموده اند و مسلماً این اقدام بدون استیذان رئیس جمهور صورت نگرفته که انعطاف 

 فیصد نی؟. ۰1و یا  41،  11میگرداند ورنه چرا رئیس جمهور باز  فیصد در نصاب راه را برای نامزدان دلخواه
مهلت دادن یک هفته  را برای نامزدان غرض تکمیل نصاب قانونی راه ساده و قانونی همچنان داکتر صاحب کاظم 

 پنداشته اند.
یشنهاد پاما من برای رعایت اصل قانونمندی فکر می کنم بهترین راه حل این معضله این بود که کمیسیون انتخابات 

 به شورای ملی ارائه می نمود به تفصیل ذیل: با تعیین ضرب االجل ح و مشخص رارمش
نامزد شرائط مندرج قانون را از لحاظ تعداد حامیان و والیات تکمیل نمایند که  راه که همجیل یک أتمنظوری   - اول

ثور سال  ماه 1۱عقاد انتخابات را در ناوقت  تغییرالبته این امکان باالی موعد معینۀ انتخابات تأثیر داشته پیشنهاد 
 میکرد.حمل ماه  1۱بعوض  13۳3

ستم( که من به آن آشنا نی ددیگران گزینه می گوینمشکل قانونی داشت امکانات ذیل ) اگر تغییر وقت انتخابات - دوم
 ا پیشنهاد میکرد:ر

 این معیار را پوره می توانند.فیصد و اسمای نامزدانی که  11تقلیل  -الف
 نهایی می شوند. تنی که شامل لسبا اسماء نامزدا دفیص 41تقلیل  -ب
 .لست فیصد و تعداد شاملین 31تقلیل  -ج
 فیصد و اسماء نامزدان واجد این شرائط. ۰1تقلیل  -د

قرار داده چون هر نامزد احتمالی هوا خواهانی درین خانه  ولسی جرگه این پیشنهاد را در جلسۀ عمومی مورد بحث
 تصویب شده بود به مشرانو جرگه محول و بعداً به توشیح رئیس جمهور میرسید.ه اکثریت آراء بداشت هر بدیلی که 

یت فبا پیروی از این طرزالعمل هم مسیر قانونی پیموده می شد و هم عدالت تأمین شده شکایتی باقی نمانده اصل شفا
خودرا مطابق احکام قانون ایفا می نمود و اعتبارش را بین جامعه  تراعات میگردید و کمیسیون انتخابات مسؤولیم

 حفظ میکرد.
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ث بر ملحوظات شخصی بلند نکرده بلکه بحیاایشان این صدا را بن مبا شناختی که از محترم داکتر عزیزهللا لودین دار
موده ن ءاین قانون شکنی را افشا شخصیت صاحب اصول، معتقد به قانون و افغان و مسلمان با احساس و مسؤولیت 

 اند.
 

ال نمودن دنب ردانم که از محترم انجنیر احسان هللا مایار و محترم داکتر سید عبدهللا کاظم بخاط در اخیر وظیفۀ خود می
 ضوع بسیار مهم و نوشته های عالی شان اظهار امتنان نمایم.مو نای
 

 پایان
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