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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

   42/11/4112            هیرمند ف،

 دفع خالی قانون، ولی چگونه ؟؟ رفع و
 

ید س بحث جالب پیرامون تشخیص وجود خالی قانونی در قانون انتخابات کشور را که جناب محترم داکتر صاحب 
زیاد  آنها از آنرا با تأمل های شان بدرقه کرده اند، مطالعه نموده و کاظم آغاز نموده اند و عباسی عالیقدرعبدهللا 
 آموختم. 

امر و پدیدۀ  در این باب به خاطرم آمد که میان ما افغان ها زیاد رایج است و آن اینکه هر زمانی که به یک ه اینکت
 باشد، واضح ه اینماییم که نکند در زیر کاسه نیم کاس جو میو  جست شویم آنا   اجتماعی مواجه می - جدید سیاسی

نظام فرهنگی  است که این طرز مواجه شدن با مسایل سیاسی و اجتماعی در جوهر ما نیست بلکه محصول فرهنگ و
هستیم که در حوزۀ  ه ایست که در آن اساسات اصلی آگاهی اجتماعی ما نسج گرفته است، ما فرزندان آمده از جامعیا

آن نبوده باشد، بنا ء ما کمتر واقعبین و خیلی کمتر  خورده ایم که خدعه و فریب در سیاسی آن کمتر به مواردی بر می
 کرده است و حاال ... حاال که ما در جوامع خوشبین بوده ایم، تا حدی که حتی عدم ابراز بدبینی ایجاد مشکل اعتماد می

ریم، و این ب کنیم بلکه صرفا  در آن بسر می یم، یعنی کمتر در دیموکراسی آن زندگی میبر دیموکراتیک به سر می
و اما باز هم آرزو دارم که  گواه آن است که ما تا هنوز مساعد به داشتن خوشبینی جامعۀ دیموکراتیک نگردیده باشیم

رعایت عدم جانبداری در چنین مباحثی  در این استنباط اشتباه کرده باشم. گرچه بنده را عادت بر این است به منظور
و  مکن توکلت العلی هللا، من فقط آگاهی هایم را جهت روشن شدن حقایق مطرح می شرکت نکنم ولی هرچه باداباد و
 رویم به اصل موضوع : عزیزی را ندارم. با این چند سطر مقدمه گونه می قطعا  قصد تخریش هیچ دوست و
مثل هر قانون هر  است، مثل هر قانون دیگر کشور ما و ینتخابات ما دارای خالء هایبی گمان و به یقین که قانون ا

باشد، اما اثرات وجود این  قابل تأیید می این مورد تشخیص جناب داکتر صاحب کاظم وارد و کشور دیگری، که در
باشد هر  شان ملموس نمیآورند و گاهی اصال  اثر  باشند،  گاهی اثرات وخیم را بار می ها باهم همسان نمی خالء

قانونی در جریان زمان تکوین و تکامل می یابد،  قانون انتخابات ما نیز از این مسیر جدا نیست، شاید اگر خدا بخواهد  
 تعدیل آن کار صورت بگیرد. در سال های بعدی در تکمیل و

 

رأی یکصد هزار افغان از بیست والیت ا را به ه قانون انتخابات که حق کاندید  4بند 4فقرۀ   24اما در بارۀ مادۀ 
اگر به گذشتۀ نحوۀ اجرای انتخابات بنگریم در می یابیم که در  مشروط ساخته است نکاتی را باید به بحث گرفت،

 م( شناخته می4112ه ش ) 1333اولین فرمان تقنینی مربوط به انتخابات یعنی آنچه که به نام قانون انتخابات سال 
را،  به سطح ملی از اقوام و  والیا ت کشور نفر 11111آن، کاپی کارت رأی صرف  1بند 7فقرۀ  22شود، مادۀ 

فرمان تقنینی دیگری  4114اپریل سال  در  تعیین نموده بود، که انتخابات آن وقت بر همین اساس برگزار شد. متعاقبا  
پراگراف اول آن همان تأیید تعداد  3بند  4فقرۀ  34بنام قانون انتخابات در مجلس وزرا تصویب گردید که در مادۀ 

خابات  نتوانست زیور تصویب را در تبه دلیل اینکه قانون ان 4112رأی دهنده به جایش ماند. انتخابات سال  11111
 برگزار گردید. 4114فرمان تقنینی  سال  34پارلمان به خود بیاراید، انتخابات آن سال نیز برهمان اصل مندرج مادۀ 

 

 بارۀ نوشتۀ اخیر جناب داکتر کاظم( در 2ل کارمند کمسیون انتخابات )مندرجات فهرست مأخذ شماره آقای امیر خی
 توضیح ایشان چنین معلوم می یاد میکند، از« انعطاف»چگونگی تطبیق مندرجات آن ماده از ناگزیری رجوع به 

هزار نفر، کار  11111کمیل به علت عدم توزیع به موقع کارت های رأی دهی ت 4112شود که حتی درهمان سال 
دشواری بوده است، که این مورد، مبین غیر عملی و غیر واقعی بودن شرط اکمال تعداد کارت های رأی دهی 

مواجه هستیم، همین متن، اخیرا   4111رساند.  پس از آن ما با فرمان تقنینی یا قانون انتخابات سال  مطروحه را می
اپی کارت ک راسته شد و نام قانون انتخابات نافذه را بخود گرفت، شرط ارائۀ تعداددر پارلمان کشور به زیور تصویب آ

نفر  از هجده والیت دو دو  یکصد هزار 4111پراگراف اول قانون سال  4بند  4فقرۀ  23های رأی دهی در مادۀ 
هجده به بیست والیت  آن درج  و تعداد والیات از 24فیصد تعیین شده بود که بعد از تصویب در پارلمان در مادۀ 

 افزود گردید.
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 این حقیقت را آشکار می 4113قانون انتخابات نافذۀ سال  و 4114،4111، 4112مقایسۀ فرامین تقنینی سال های 
سازد که سیاسیون با نفوذ،  در اوایل نظام انتخابی حاضر، وقتی خود ایشان در کارزار انتخاباتی حضور داشتند،  

سهل گذاشته بودند، ولی همین که معیاد قانونی کاندیدای خود را سپری کردند، با  آسان وشرایط کاندیداتوری را 
 111111تعداد کاپی کارت های رأی دهی حاضر آوردۀ کاندیدان را به  11111گذاشتن یک صفر دیگر در کنار 

در پارلمان به بیست والیت  گنجانیده که بعدا   4111تعداد هجده والیت را نیز در متن فرمان تقنینی  افزایش دادند و
افزوده گردید.  نیت ازدیاد نمودن این امر در قانون، خود بی اساس بودن، غیر واقعی و دشواری این شرط را به 

رساند، جمع آوری کاپی کارت رأی دهی یک صد هزار نفر خود یک مرحلۀ مقدماتی انتخابات یعنی یک  خوبی می
اهد بود، جمع آوری این تعداد کارت ها کار وسیع، مصرف گزاف و تالش زیاد مانند یک انتخابات خو ه ایکار گسترد

ساخته کاری نیز تحریک  جعل و را الزم دارد که گاهی شخص حریص به قدرت را به وسوسه کردن به تقلب و
ز نیخواهد کرد،  مادۀ مورد بحث که گویای یک نص قاطع و مطلق گرایانه است، غیابت دور اندیشی قانونگذار را 

و محلی برای  ءمتن قانون فضا گردد، در اگر نه در سیستم قانونگزاری در همچو مواردی سعی می نشان میدهد و
 یا یک حد اکثر،  درج جوالن تطبیق کنندۀ قانون هم در نظر گرفته شود، این امکان یا به صورت مثال  یک حد اقل و

عریف وضعیت و تذکر وجود عوامل، صالحیت تعیین حد داده یا به مرجع تطبیق کننده صریحا  با ت گردد و قانون می
آن قانون، این روش ها به کار نرفته است. اما الزم بود این کمسیون قبل از ارجاع  24شود، که در مادۀ قاطع  می
 رکه از گذشته داشته است، پیشنهاد خود مبنی بر بروز مشکل به علت خالء د ه ایدۀ قانون به پارلمان، با تجربومس

مشکل،  به سبب  کرد، که این اقدام یا به علت فراموشی، یا به دلیل عدم درک از را به پارلمان ارائه می 24مادۀ 
تبدیلی متداوم کدرها در آن کمسیون و یا هم شاید به علت تجاهل عارفانۀ کمسیون متذکره به عمل نیامده باشد، زیرا با 

 گردد. صیب کمسیون انتخابات میدر قانون، صالحیت مهمی ن ءموجودیت چنین خال
 

گردیده است یا چطور؟؟ در چنین حالتی « تخلف»اما باید دید که آیا کمسیون انتخابات واقعا  در اجراآت خود مرتکب 
توان به آزمایش گرفت، یعنی اگر کمسیون  می« نقض عدالت»و « نیت قانون گذار»اساس  تخلف بودن فعل را بر

ن بروز نموده باشد، در آ زیر پا کرده باشد و یا نتیجۀ فعل برعکس توقع قانون گذار نیت قانون گذار را به نحوی
را  ه ایچه نتیج 24ارتکاب یافته است، اما تحلیل اقدامات کمسیون در پرتو توقعات مندرج مادۀ « تخلف»صورت 

وقع ت« اندیشانه! خیر»ش خوشبینانه تصور کنیم که قانونگذار از این همه مشکل تراشی ا بدست ماخواهد داد؟  اگر
ومی ق داشته است تا فقط اشخاصی از حق کاندید شدن مستفید شوند که دارای قاعدۀ وسیع مردمی و فرا منطقوی و فرا

توانست که تعداد بیشتر کاندید از  باشند و در عین حال عدالت نیز رعایت گردد و این عدالت وقتی رعایت شده می
دهد که اوال  نیت قانون گذار نقض نشده بلکه هفتاد فیصد  نتیجۀ اقدامات کمسیون نشان میشدند،  این حق بهره مند می

را فراهم نمود تا تعداد بیشتر کاندید ها از حق  ه ایفیصد انعطاف، زمین 31رعایت نیز گردیده است و تعیین شاخص 
د ما در رعایت عدالت کوتاهی را ش فیصد در نظر گرفته می 41کاندید شدن ایشان بهره مند گردند حال اگر شاخص 

شد، دیگر تحقق  فیصد  در معرض تطبیق گذاشته می 41یا  فیصد و 21کردیم و یا اگر مثال  شاخص های حس می
 کرد. محکی که از این تحلیل بدست می آید خاطر نشان می تقرب می قانون انتخابات به صفر  24معادلۀ مندرج مادۀ 

نه  «تخلف»کمسیون انتخابات وضاحت دارد، پس اجراآت کمسیون انتخابات  سازد که مؤثقیت صحت عمل حقوقی
و رعایت عدالت صورت گرفته است. اینکه  هدف قانون گذار قانون بوده ولی مطابق به نیت و 24بلکه مغایر با مادۀ 

 گیرد چه این کدام افرادی می انجامد، در اصول حقوقی مد نظر قرار نمی چنین انعطافی به نفع چه کسی و به ضرر
 عبدهللا عبدهللا. ایقآبهره مند آقای سلطان زوی باشد، کدام وابستۀ جناب کرزی و یا 

اساس کدام حکم قانونی مکلف به  جو گردید تا دیده شود که کمسیون انتخابات برو  در قانون انتخابات هرچه جست
یز اگر سندی موجود باشد که حاکی از دریافت ن پیدا نشد و ه ایدریافت مشوره از رئیس جمهور خواهد بود چنین ماد

 سپرده شود تا به استناد آن دلیل تقاضای این مشوره و مشوره توسط کمسیون از رئیس جمهور بوده باشد به نشر
 ببریم. یمحتوای آن را از کمسیون انتخابات تمن

 

گردد، زیرا قبل  ساس قانون برگزار میا اولین انتخاباتی خواهد بود که بر 4112فراموش نباید کرد که انتخابات سال 
قانون اساسی( خود  22)مادۀ  ، که مراحل اصولی قانون شدنبرگزار می شداز این، انتخابات بر اساس فرمان تقنینی

 مختصرا  توضیح گردد که تغییر و .و امضای رئیس جمهور رسیده بود ءرا طی نکرده و صرف به تأیید مجلس وزرا
 دیل وحذف،  تقاضای تع ید وئتقنینی در مراحل مختلف قانونگذاری با اسمای جداگانۀ پیشنهاد تزید در یک سند ئتز

را به « ضمیمۀ قانون»اصالح یک ماده بخواهیم مسودۀ  برای تغییر و شود، اما اگر تصویب یک ضمیمه افاده می
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 و موال  ضمیمه حاوی موضوع پارلمان ارائه بداریم، در اینجا اصال  موضوعیت ضمیمۀ قانون مطرح نیست،  مع
 یا چند مادۀ قانون نتوان آنرا در قانون گنجانید.   مطالب گسترده تری خواهد بود که با تعدیل یک و

قانون  112اساس حکم مادۀ  یا دونیم ماه به برگزاری انتخابات مانده است بر اما حاال که کمتر از یکسال یعنی دو و
ۀ تقنینی، تعدیلی را به پارلمان در زمینۀ قانون انتخابات تقدیم کرد، در این ماده آخرین سال دور توان در اساسی نمی

قانون گذار خواسته است از مساعی غرض آلود آن نمایندگان در پارلمان جلوگیری کند که احیانا  اگر قصد تعدیالت 
 مغرضانه را به نفع خود داشته باشند. 

 

قانون زیر بحث، نیز زیاد با  24مه برای حل معضلۀ خالء در مادۀ تقاضای فیصله و قرار ستره محک درک من از
 یه را نباید بیش از پیش درئاصل صالحیت های قوه های سه گانۀ دولت همآنگ و همگون نمی نماید، یعنی قوۀ قضا

ب ولسی جرگه از جان« تصامیم قضایی !!؟» )پارلمان( آغشته نمود. همان طور که حوزه های صالحیتی قوۀ مقننه
پارلمان از همان تصامیم قضایی!! پارلمان است  4117مارچ سال  11اکثریت مردم مردود شمرده شده است، مصوبۀ 

 مردم افغانستان به شدت آن را رد نموده اند. حقوقی نداشته و هرگز بنیاد اصولی و که هرگز و
 

نامعلوم است که در قانون اساسی فهرست  کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز دارای وظایف مبهم و
توان سراغ نمود که برای حل این مشکل قادر  نشده است، در وضعیت معلق فعلی آن کمسیون، چنین استعدادی را نمی

جایگاه ایشان در یک سیستم  به دریافت یک پاسخ باشد. ستره محکمه و این کمسیون از نظر ترکیب، اهداف و
 ممالک دیموکراتیک خیلی ها فاصله دارند.« محکمۀ قانون اساسی»یا  و« ون اساسیشورای قان»دیموکراتیک با 

 «عدم رجعت قانون به ماقبل» دریافت من با درک جناب عباسی مطابق است که در این جا اصال  تحقق اصل حقوقی
قانونی موجود  که اصال   ه یییک زمین شود، که در مورد ندارد، اصل عدم رجعت قانون به ماقبل زمانی مطرح می

ست که ا ءقابل اجرا معامالت حقوقی نافذ و نافذ شود، این قانون تنها به آن افعال و جدیدا  یک قانون تصویب و نبوده،
صه بر عللی در همان عر که قبال  قانونی وجود داشته اما بناه اییک عرص ابد و یا دری تأریخ انفاذ آن انعقاد می بعد از
 یا موافقۀ فاعل عمل شود و قانون سابقه منسوخ گردد، در چنین حالت در صورت تقاضا و نافذ جدیدی وضع و قانون

دۀ نفع آنان باشد، قانون جدید بر عمل حقوقی منعقه یا طرفین معامله، اگر تطبیق قانون جدید به نفع عدالت و ب حقوقی و
همان موضوع و مقطع، قانون سابقه تاهنوز باشد، مشروط بر آن که در  قبل از انفاذ قانون جدید نیز قابل تطبیق می

 تطبیق نشده باشد.
 

قانون فعلی انتخابات، این است که اجراآت  کمسیون  4بند  4فقرۀ  24بارۀ چگونگی تعدیل مادۀ  نظر اصالحی من در
 نسریع دیگری نیز وجود نخواهد داشت. ولی آن کمسیو انتخابات مکفی دانسته شود زیرا غیر از این راه عملی و

برای دور آینده، پس از مطالعات و ارزیابی تجارب در این موضوع، پیشنهاد دقیق و عملی را ترتیب و به پارلمان 
ریف اقتصاد مردم ش ارائه کند، این پیشنهاد باید موارد آتی را در برداشته باشد، متناسب به امکانات تخنیکی وطن و

هرگونه سوء استفاده از تسهیالت قانونی برای کاندید ها و مقاطعه سایر تدابیر به منظور جلوگیری از  نیز ما بوده و
 جوانب مسأله را حاوی باشد، تا از ظهور تحدیدات تکنیکی فاقد عقالنیت و حل سایر با سختگیری های بی نتیجه و

 تردید قرار نگیرند و شفافیت، حاکم قلمرو انتخابات گردد.     ، مردم به شک ویچنین خالء های
 

ال شرکت مظنونین به ارتکاب جنایات ضد بشری در انتخابات و انتخاب ایشان در ُپست های ؤس لۀ تعقیب ودر مسأ
عمدۀ دولتی، من کامال  با موقف جناب عالیقدر داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم موافق هستم مگر درج عرایض این قلم 

دۀ عزیز را بیش از پیش تنگ خواهد ساخت، آن دل خوانن پیرامون آن در این نوشتار باعث طوالت نوشته گردیده و
 گذارم برای یک مقالۀ دیگر. انشاءهللا  بحث را می
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