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 عبدالجميل نعيمی
 

 مجلس نمايندگان و تصاميم غير مسلکی و کارناشناسانه
 ميالدی در واکنش 2007 جون 2به اساس اطالعات منابع آگاه، محمد يونس قانونی رئيس مجلس نمايندگان به روز شنبه 

نمايندگی های سياسی و به تصميم دادگاه عالی کشور مبنی بر ابقای وزير خارجه، گفته است که نامه های رسمی به تمام 
سفارت های مقيم کابل و شورای امنيت سازمان ملل ارسال خواهد کرد و آنان را از موضوع رأی عدم اعتماد به وزير 

 .خارجه مطلع خواهد ساخت

مصالح و منافع ) سلب اعتماد وزير خارجه(چنين اظهاراتی نشان می دهد که در پشِت پردة يک موضوع مهم و کشوری 
 .بلکه سليقه و بازی های بسيار کوچک و احساسات فردی نيز قرار داشته استملی نه، 

محمد (مجلس نمايندگان و مخصوصًا آقای قانونی بايد از هر تمرين و مشِق ولو اشتباه آميز روزانه بياموزد که او ديگر 
حساب شده و در مطابقت با نيست؛ حاال او رئيس مجلس نمايندگان افغانستان است و هر حرکت او بايد ) يونس قانونی

 .منافع ملی افغانستان بوده و حتی در خصوص پارلمان نيز غير جانبدارانه باشد

رئيس مجلس نمايندگان بايد اين درايت را داشته باشد که با وجود مخالفت برخی وکال، به قناعت آنان بپردازد و به آنان 
ور نه تنها يک حرکت غير قانونی و ناهنجار است، بلکه می تفهيم کند که اعتراض به حکم يا تصميم دادگاه عالی کش

تواند به حيثيت هر سه قوه و مخصوصًا قوة مقننه صدمة شديد وارد کند؛ زيرا تصميم قوة مقننه توسط رئيس قوة اجرائيه 
قانون، منطق به قوة قضائيه سپرده شد و اعتراض به تصميم قوة قضائيه نه تنها از نظر ) که رئيس هر سه قوه نيز است(

 .ندارد بلکه می تواند صدمة بيشتر را متوجه مجلس نمايندگان ساخته و از اعتبار آن قويًا بکاهد

از جانبی ديگر، اعالم تصميم در خصوص فرستادن نامه به سفارت ها و نمايندگی های دپلماتيک مقيم کابل و شورای 
ی توانست پيش از اعالم تصميم دادگاه عالی کشور، منحيث امنيت سازمان ملل در رابطه به سلب اعتماد وزير خارجه، م

يک وسيلة فشار مورد استفاده قرار گيرد؛ اما اين تصميم چه مقدار عمليست و چه قدر کارشناسانه؟ مسأله ايست که بايد 
 .به آن پرداخته شود

ی آن يعنی وزارت خارجه نخست اين که هر گونه تماس با نمايندگی های دپلماتيک مقيم کشور بايد از مجرای رسم
برقرار شود؛ اين که مجلس نمايندگان تصميم می گيرد تا از تصميم دادگاه عالی به سفارت ها شکايت ببرد، کاريست که 

هيچ گونه مبنای منطقی برای آن جستجو شده نمی تواند، ولی با آن هم چنين نامه يی بايد به وزارت خارجه و از آن جا به 
حاال در چنين نامه يی، اصل امانتداری بايد جدًا و کامًال رعايت گردد؛ ورنه حرکتی که مبنای . شودنمايندگی ها ارسال 

آن بسيار کارناشناسانه و خارج از صالحيت مجلس نمايندگان است، می تواند با عدم رعايت امانتداری، کامًال وجهه و 
 .اعتباری به مجلس نمايندگان باقی نگذارد

 رأی نتوانستيم موفق به سلب 124ری هم رعايت شده و در نامه تذکر داده شود که ما بار اول با حتی اگر اصل امانتدا
 رأی به دست آورديم، ولی 141اعتماد وزير خارجه شويم و روز بعد، خالف قانون رأی گيری مجدد را انجام داده و 

ستاد و دادگاه فيصله کرد که رأی گيری مجدد خالف قانون بوده و همچنان رئيس جمهور موضوع را به دادگاه عالی فر
اول چنان خواهد شد که سفارت يا نمايندگی به حال نامه ! اخراج مهاجران با کار وزارت خارجه، رابطة مستقيم ندارد

جه ديگر وزير خارجه و اگر پافشاری صورت گيرد که وزير خار! نويسان خواهد خنديد که ما از اين موضوع آگاه بوديم
سفارت يا نمايندگی خواهد گفت که شما مرجع ابالغ حکم نيستيد و ما هم تحت امر شما نيستيم که به گفتة شما عمل ! نيست
 .شما بايد مشکل تان را با حکومت متبوع خويش حل نماييد! کنيم

 بناء چه اعتباری به مجلس نمايندگان و هيأت اداری آن باقی خواهد ماند؟

نگاهی ديگر به اصول وظايف داخلی ولسی جرگه می توان دريافت که رأی گيری با کارت، خود وسيله ايست برای با 
پايان دادن به شک و ترديد در رأی گيری؛ حاال که ولسی جرگه ادعا می کند که در خود رأی گيری با کارت، شک و 

ی باطل چی است؟ چرا بايد قانع نشويد که رأی باطل، ترديد بروز کرده است، بناء بايد از آنان پرسيده شود که پس رأ
 .به گونة مطلوب آن استفاده نشده باشد) کارت(همان رأيی است که مراد از آن واضح نبوده و سند رأی دهی 
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 :توجه شود به مواد شصت و يکم و شصت و دوم اصول وظايف داخلی ولسی جرگه

. خاستن، و يا توسط اوراق رأی دهی طور سری صورت می گيردرأی گيری توسط بلند کردن دست ها يا نشستن و بر"
درصورت ... رأی گيری در تمام حاالت علنی می باشد مگر اينکه خصوصيت موضوع سری بودن آنرا تجويز نمايد

بروز شک در مورد رأی گيری توسط باالکردن دست، رئيس از اعضای جرگه تقاضای رأی گيری بوسيله نشستن و 
نمايد و در صورت تکرار شک، رأی گيری توسط ورق رأی دهی و انداختن در صندوق ها بطور علنی برخاستن را می 
 . "صورت می پذيرد

خوب، حاال چه اعتراضی می تواند بر تصميم دادگاه عالی وجود داشته باشد؟ رأی گيری مجدد و آن هم توسط کارت، 
ه و آن گونه که هر عقل سليمی حکم می کند، صريحًا در تضاد با اصول وظايف داخلی ولسی جرگه قرار داشت

برگشتاندن اجباری مهاجران هيچ ارتباط مستقيمی با کار وزارت خارجه ندارد؛ زيرا وزارت خارجه در واقع تطبيق 
 .کنندة سياست خارجی افغانستان است، نه تطبيق کنندة سياست ديگران در مورد افغانستان و مهاجرانش

 قواعد مطرح گردد، نمی توان از اين دايره فراتر رفت و اگر موضوع شکل ديگری اگر بحث در محدودة اصول و
گرفته و به قوة مقننه چنان تلقين شود که تصميم شما را قوة ديگری شکستاند و شما در برابر يک وزير، به زانو در 

اشتباه در کار هر کسی و هر مرجعی . آمديد، آن گاه الم است تا پای درايت به ميان آيد؛ زيرا اين به زانو در آمدن نيست
 .می تواند موجود باشد، ولی پذيرفتن اشتباه و آن هم در حالی که منافع ملی ما ايجاب کند، شايد شهامتی بسيار باالتر باشد

 
 


