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 عبدالجميل نعيمی
 

 در برابر چالش حقوقی) ولسی جرگه(مجلس نمايندگان 
 !فرق چين و ايران را نمی داند" زيوری"دپلمات 

 
 !، اين مقاله را نخوانند نه ما همساية شرقی ايرانآنانی که هنوز نمی دانند ايران همساية شرقی ماست

 وزير کابينه را ظاهرًا بمنظور نشان دادن کفايت  ثور در يک چرخش دراماتيک، ولسی جرگه دو20بروز پنجشنبه 
مسأله باالخره به رأی عدم اعتماد انجاميد و همان شد که وزير عودت مهاجرين با اخذ . کاری خود به استيضاح طلبيد

 رأی مخالف، يک 124 رأی مخالف سلب اعتماد شد و اعالم نتيجه در مورد داکتر سپنتا وزير امور خارجه با اخذ 136
 رأی ضرورت 125زيرا برای سلب اعتماد او حد اقل به . ی ممتنع و يک رأی مشکوک به جلسة بعدی موکول گرديدرأ
 .بود

مجلس نمايندگان يا ولسی جرگه در تصاميم قبلی خود، کارت هايی را که بگونة نادرست استعمال می شدند، رأی باطل 
ر مشکوک خوانده شود؛ زيرا همان يک رأی می توانست اعالم می کرد؛ اما اينبار کوشش صورت گرفت تا رأی مذکو

 .سرنوشت ابقا و يا رد صالحيت داکتر سپنتا را بحيث وزير امور خارجه روشن سازد
 ولسی جرگه بجای آن که سرنوشت آن رأی مشکوک را مورد بحث قرار دهد، 1386 ثور 22برخالف توقع، بروز شنبه 

ارش آراء مجددًا صورت گيرد و همان شد که خود را در برابر چالش حقوقی در پايان به اين نتيجه گيری رسيد که شم
 .قرار داد

 رأی مخالف گرفته و می تواند وزير خارجه باشد 141مهم اين نيست که داکتر سپنتا بروز شنبه در مجلس ولسی جرگه 
اقل قانون اساسی افغانستان و يا خير؟ مهم اينست که مجلس نمايندگان تا هنوز به آن درجه از پختگی نرسيده که حد 

 .اصول معمول حقوقی را مراعات کرده بتواند
طالب تفسير و ) دادگاه عالی(پس از تصميم ولسی جرگه، رئيس جمهور افغانستان با صدور اعالميه يی از ستره محکمه 

، استيضاح دو مرتبه وضاحت در موارد ارتباط مستقيم اخراج کتلوی و اجباری مهاجران از ايران با کار وزير خارجه
ای از وزير خارجه توسط ولسی جرگه و قابل اعتبار بودن کدام يک از آن دو، سرنوشت رأی مشکوک و مطابقت آن با 
طرزالعمل قبلی ولسی جرگه در اين خصوص، گرديده و تذکر داده است که وزير امور خارجه تا زمان وصول رأی 

 .دستره محکمه، کماکان به وظيفة خود ادامه ده
بروز يکشنبه، مجلس نمايندگان از جانب برخی از وکال تعطيل گرديد و آنان هشدار دادند که اگر رئيس جمهور رأی آنان 
در مورد وزير خارجه را نپذيرد، اشتراک را در مجلس را تحريم خواهند کرد؛ حال آن که در گذشته، ولسی جرگه در 

ه وزرای مخابرات، انکشاف شهری و عودت مهاجرين را به ستره نخستين دورة رأی دهی به وزراء، قضايای مربوط ب
 .محکمه راجع نموده و خود به علت اختالف در شمارش آرا، خواهان تفسير از آن مرجع گرديده بود

به همين گونه قانون اساسی افغانستان نيز به دادگاه عالی يا ستره محکمه، صالحيت تفسير قانون و اعالم رأی در 
 معاهدات و قراردادها با قوانين را داده و از جانبی ديگر در صورتی که معضله يی ميان قوای اجرائيه خصوص مطابقت

و مقننه بوجود آيد، منطقًا اين قوة قضائيه است که بايد به آن رسيدگی کند؛ در غير صورت قوای مقننه می تواند هم بجای 
 .قوة اجرائيه و هم بجای قوة قضائيه عمل کند

 
 :حکم می کند قانون اساسی افغانستان چنين 92مادة بند سوم 

اين رأی به اکثريت آرای کل اعضای ولسی .  باشدبر اساس داليل موجه و مستقيم، صريحرای عدم اعتماد از وزير بايد "
 ". جرگه صادر می گردد

ه رأی گيری نيز به گونة ولی ولسی جرگة افغانستان نه تنها ارائة دالئل موجه برای سلب اعتماد را رعايت نکرد بلک
حتی . و در رأی گيری هم چنانچه خود اعالم کردند، به کارت ها دستبرد زده شده بود! سری صورت گرفت نه صريح

 اعالم شد و پس از مداخلة ناظران، اعالم گرديد که دو 126بروز پنجشنبه بار اول، تعداد آرای مخالف داکتر سپنتا 
کارت های مخالف گنجانيده شده و پس از آن که اين حرکت راه بجايی نرسانيد، شکل کارت موافق، اشتباهًا در ميان 

 .بميان آمد! بازی تغيير داده شد و پای کارت مشکوک
 اعالم شده 185 می رسيد که در آغاز حتی آن هم 195به ) روز استيضاح(از جانبی، نصاب مجلس در روز پنجشنبه 

 وکيل به علت 22اين .  وکيل به نصاب اضافه شد22 رسيد؛ بدان معنی که 217بود، ولی در روز شنبه اين نصاب به 
غيابت شان در روز پنچشنبه، طبيعتًا در جريان پرسش و پاسخ از وزير خارجه قرار نداشتند؛ پس چگونه صالحيت 

 يافتند تا در مورد مسأله يی که از آن واقف نيستند، اظهار رأی کنند؟
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واهد کرد و ولسی جرگه همان گونه که در مورد وزرای ها دادگاه عالی رسيده گی خبه تمام اين مسائل و پرسش 
مخابرات، انکشاف شهری و عودت مهاجرين، قبًال به رأی آن دادگاه گردن نهاده است، اين بار نيز بايد چنان کند؛ ورنه 

 .اين امر ثابت خواهد شد که ولسی جرگه در قبال قضايای مشابه، برخورد متفاوت دارد
وری سکرتر اول برکنار شدة سفارت افغانستان در لندن در سايت پيمان ملی مقاله يی نوشته و در اين ميان سيد اکبر زي

 .عين مسأله را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده که خالی از اشتباهات بسيار جدی نيست
 

ر پراگراف های او د. چين و ايران را نمی دانديا شايد هم داکتر سيد اکبر زيوری فرق شرق و غرب و متأسفم که 
ايران را سه مرتبه "  سپنتا، تقابل سه قوا، بحران های بی انتهااستيضاِح"چهارم، هفتم و هشتم نوشته اش تحت عنوان 

 .همساية شرقی افغانستان خوانده است
ع آن می خوب، حاال اگر اين دپلمات تاريخ نمی داند، حد اقل دانستن جغرافيای افغانستان چندان مشکلی ندارد و از مجمو

 .شود گذشت و حد اقل، حدود اربعة کشور را به بسيار ساده گی ياد گرفت
 

برای من نکتة جالب ديگر اينست که آقای زيوری به جای آن که عاشق کشور خود باشد، بيشتر دلباختة ايران بنظر می 
حسن همجواری با او می نويسد که سياست بيطرفی عنعنوی افغانستان بطرف سياست جانبداری و تخريب . رسد

 ".است! البته منظورش همان همساية شرقی. "همسايگان ما تغيير کرده است
ولی او هيچ گاه در هيچ نوشته اش به بيانيه های رسمی مقامات ايران که قوای ناتو و آيساف در افغانستان را قوای 

 رسم که آيا ما کشوری اشغال شده استيم؟می خواهم از آقای زيوری بپ. متجاوز می خوانند، اشاره و انتقادی نکرده است
 

 آن راجستر شده اند، 960000اين دليل موجهی نيست که اگر ما حدود دو ميليون مهاجر در ايران داريم و صرف حدود 
بايد در برابر هر ادعای آن کشور خاموش بمانيم و بگذاريم کار در بند سلما به اشتهای آنان توقف کند تا عطش در مشهد 

 .يند، بازارچه های مرزی برای تجارت يکجانبة آنان باز شود، ولی ما سياست عنعنوی را کماکان ادامه بدهيمفرو نش
از سوی ديگر، آقای زيوری در مقاله اش، بازگشت و اسکان مجدد مهاجران افغان را به وزارت خارجه ربط می دهد و 

 .او نتوانسته که از بازگشت اجباری آنان جلوگيری کندمی گويد که آن وزارت در اين راستا ناکام بوده و حتی بگفتة 
اوًال اين مسأله به وزارت خارجه چه ارتباطی می گيرد؟ و از جانب ديگر، مگر وقتی خود ايشان در سفارت لندن به 
 هم حيث سکرتر اول حضور داشتند، توانستند جلو اخراج اجباری مهاجران افغان از لندن را بگيرند؟ يا بزرگترين اقدام

 می توانست در آن زمينه، کار ساز باشد؟
 

با ارجاع رای سلب اعتماد قاطع پارلمان " پرزدنت کرزی"داکتر زيوری می نگارد که رئيس جمهور يا به نوشتة او 
 .برای  تفسير ستره محکمه، عمًال بی اعتنايی خود به قانون اساسی، قوة مقننه و نمايندگان مردم را به نمايش گذاشت

موش می کند که اين روش حسنه را پيش از رئيس جمهور، خود ولسی جرگه، بنياد نهاده و مسألة وزرای او فرا
 .مخابرات، انکشاف شهری و عودت مهاجرين را به ستره محکمه راجع ساخته بود

ه بيندازند حق ايشان در نوشتن پاسخ برای من کامًال محفوظ است، اما لطف بفرمايند اگر چنان می کردند، بحث مرتبط را
در آن ماده " ارائة داليل موجه"و " صريح" قانون اساسی را برايم تفسير کنند و بگويند که 92و هم چنان بند سوم مادة 

 برای چه منظوری گنجانيده شده و آيا چنان شده بود؟
 

 اعالم می کند و از آن جا که با ارائة کدام دالئل قانونی، چه نتيجه گيريی را) ستره محکمه(حاال ديده شود که دادگاه عالی 
همين ولسی جرگه به اعضای همان دادگاه، رأی اعتماد داده اند، بايد به فيصله آنان گردن گذاشته شود؛ مگر در گذشته 
در مورد سه وزير ديگر چنان نشده بود؟ يا اين که بايد گذاشت قوة مقننه، صالحيت های قوة قضائيه را هم به اکثريت 

 !قال بدهدآراء به خود انت
 

برای ديدن مقالة آقای زيوری و دانستن اين نکته که ايران همساية شرقی ماست نه ما همساية شرقی ايران، لينک پايين 
 :را کليک کنيد
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