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شدن کاندید قانونی درشرایط کمبودها  
کشور جمهوری ریاست به  

 

که میشصصود که  صصصالحیت ها و وظایس رمیو جمهور  واضصص ماده شصص صصصت و  هارم قانون اسصصاسصصی کشصصصور  با مالحظۀ
فقره بیان  30تحت « ریاسصصصتی»در  هار  وب یک نظام  درعین زمان ریاسصصصت قوج اجرامیه را نیز عهده دار میباشصصصد 

در مورد تعیین خطوط اسصاسصی سصیاسصت کشصور به ت صویب شورای م ی ِاعمال این  صالحیت ها  فقط اسصت که  گردیده
 صصصورت گرفته « ابق احکام قانونمط»ودر پنج مورد دیگر به تامید شصصصورای م ی نیاز دارد و در پنج مورد اشصصصاره به 

هرگاه این  صصالحیت های وسصصیه و همه جانبه را با اضصصافه منابه پولی که از .  (0)شصصتر وجه شصصک ی دارداسصصت که هنهم بی
سصصرازیر و م صصرس هن به امر رمیو جمهور اجرا  یکشصصورهای مخت س بدون حسصصاب و کتاب راسصصای به ریاسصصت جمهور

مسصصتقیم )قانونی( و ریر مسصصتقیم )بوسصصی ه  های   صصالحیتحدود دیده میشصصود که  میشصصود  درنظر گرفت  درهن صصورت 
باال « سصص طان مط ق العنان»یک  سصصصط در عمالی را  ه( رمیو جمهورتطمیه وابسصصتگان و اعضصصای شصصورای م ی و ریر

 میرود.

که رمیو جمهور در تعیین سصصرنوشصصت کشصصور و مردم « سصص طانی»با این نین دسصصت دراز و  صصالحیت  اگر ازیکطرس
وقتی به شرایط کاندید شدن یک شخص به  ازطرس دیگرو   دیده شوداالی دسصت او نیسصتیچ دسصتی به درواقه دارد و

به  ؛دنکه این دو  حالت دریک بیموازنگی ک ی قرار دار هنوقت واض  میشود  دقت گردداین مقام عالی و با  الحیت 
 و تاسصص باز گذاشصصته شصصده بیش ازحد در قانون اسصصاسصصی کشصصور م ی بزرگاین مقام  هشصصدن ب داین معنی که شصصرایط کاندی

و  رودرمیان هنها فقط  صصاحبان زر و ز اما و ریاسصصت جمهوری کشصصور سصصازد هریک به سصصادگی میتواند خود را کاندید 
  انو رسیدن به هن مقام را دارند. بیشترین کسانیکه از حمایت های جانبی برخوردار باشند  

 

 کاندیدها: دمعضلۀ تعد

 طبق ماده ش ت و دوم قانون اساسی شخ ی به ریاست جمهوری کاندید میشود که واجد شرایط ذیل باشد: 
 ـ تبعۀ افغانستان  مس مان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد؛ 0»
 ـ در روز کاندید شدن سن وی از  هل سال کمتر نباشد؛ 3
 اب جرایم ضد بشری  جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. به ارتک هـ ازطرس محکم 2

 هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره به حیث رمیو جمهور انتخاب گردد.
 «حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رمیو جمهور نیز تطبیق می گردد.

 

سصه شرط یک  ن میدهد که با اسصتااده از همینقب ی به وضصاحت نشصا ج نگاهی به انتخابات ریاسصت جمهوری در دو دور
 در مسابقۀ انتخابات اشتراک نموده و در نتیجه انتخابات را به مشکالت  ند جانبه مواجه ساختند.کاندید ها  تعداد زیاد

بعضصصصصصصی نظر به بود  تخابات ریاسصصصصصصت جمهوری که همزمان با انتخابات پارلمانی و شصصصصصصورای های والیتی ندراولین ا
( 3112اکتوبر 01) 0212میزان  01تاد و بتاریخ فبه تعویق ابه مدت  هار ماه از وقت معینه تخصابات انمشصصصصصصصکالت 

کاندید به شمول هقای کرزی رمیو  01جمعای  . دراین دورهیعنی ده ماه بعد از انااذ قانون اسصاسصی جدید  صورت گرفت
 ه جمهنازشدن ریاست جمهوری شناخته شدند. حکومت انتقالی و یک خانم  )داکتر مسصعوده جالل( واجد شصرایط کاندید 

 زا دولتی در انتخابات به ناه خود اسصصصصصصصتااده خواهد کرد و لذا او باید قبل بصا ادعصای اینکصه کرزی از قدرتکصانصدیصد  01
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یاسصصصت ر شصصصورا ی همکاری نامزدهای»انتخابات از مقام خود اسصصصتعای دهد  باهم متحد شصصصدند و دسصصصت به تشصصصکیل یک 
 ل(کابامریکا در باقدرت)هنوقت سصصصصصصصایر دراین حال هقای خ ی زادبعصدتر انتخصابصات را تحریم کردنصد. زدنصد و « جمهوری

اقی بخانم مسصعوده جالل را وادار ساخت تا در برابر کرزی به حیث رقیب انتخاباتی   عیت انتخاباتوبرای ایجاد مشصر
 .(3)در دور اول به ریاست جمهور رسید بماند. همان بود که کرزی

نار اسصصصصناد نبت نام را از دفتر  77جمعای ( 3111راکتوب 1) 0211 میزان 01 در دومین انتخابات ریاسصصصصت جمهوری
و  خانم( در لسصت نهامی کاندید ها شصامل شدند 3کاندید )ازجم ه  22کمسصیون مسصتقل انتخابات بدسصت هوردند و اما بعدای 

ایج نتاز هنجامیکه ی و داکتر عبدهللا عبدهللا قرار داشصصصصصصصتند.  ه در راو همه حامد کرزککصانصدیصد بصاقی مصاندند  23دراخیر
ید فوق موفق به دریافت دهیچ یک از دو کان  لذابودتو م کاندیدها تق ب و تخطی های گسصصصصصصترده  با نهامی بررسصصصصصصی هر  

و  ن صصرس شصصدنشصصدند و انتخابات بدور دوم بین  هن دو رفت که داکترعبدهللا  از مبارزه نهامی مهر  فی صصد  11بیش از 
 .(2)به حیث رمیو جمهور برای دور دوم اعالم گردید باالخره کرزی

 

   :قانون جدید انتخاباتدرانتخابات ریاست جمهوری مبحث 

رمان فانتخابات بطورعموم در دو دورج اول به اسصصاو قانونی  صصورت گرفت که بوسصصی ۀ دراینجا باید ت صصری  کرد که 
و تعصصدد بیش از حصصد کصصانصصدیصصد هصصا ازهرطیس کصصه بصصا  نصصافصصذ گردیصصده بود( 3112می  37) 0212جوزای  7مورخ تقنینی 

 انو شصصمول در انتخابات را یافته بودند  مشصصکالت مندرج ماده شصص صصت و دوم قانون اسصصاسصصی رعایت سصصه شصصرط ک ی 
و مشکل انتخاب از یک لست طوالنی عدیده را  بار هورد  ازجم ه تقسیم هر  بین کاندیدها  مغشوش شدن ر ی دهندگان 

گرم شصصصدن بازار خرید  کاندیدها  ازهم پاشصصصیدگی نظم و ادارج انتخابات   ایجاد زمینه های مزید تق ب و تخطی وهم نان
و فروش هر  و افواهات دیگر که به مشصصصروعیت انتخابات  صصصدمه رسصصصانید و مردم را از اشصصصتراک در انتخابات دلسصصصرد 

 ساخت.

ریاست جمهوری در فردای افغانستان  (3102) 0212سال ل  و هم نان نظر به اهمیتی که انتخابات روی همین دالی
افغانسصصصصتان را ترک خواهند  3102دارد  بخ صصصوص پو از هنکه قوای محاربوی امریکا و متحدین هن در پایان سصصصصال 

ا به رانتخابات  قانون جدید موجودیت  انتخاب گردد به مقام ریاسصصصت جمهوریباید شصصصخ صصصی دیگری اینکه  گات و نیز
ه این قانون  ببعد از تأنی و تع ل فراوان    حتمی می ساخت تا هنکهاز قبل احساو می شد مبرم کهکه ضصرورت  حیث

 نافذ گردید.( 3102جوالی  31) 0213سرطان  31ازطرس شورای م ی ت ویب و بعد از توشی  به تاریخ عج ه 

 وماده میباشصصصد  11ف صصصل و جمعای  07   دارای صصصورت میگیردجاری  انتخابات  هنبرمبنای  کهابات نتخا جدید قانون
. این قانون در رابطه با انتخابات احتوا میکندا ر امور مربوط به همه نهاد های انتخاباتی مندرج قانون اسصصاسصصی کشصصور

برعالوج سه شرط  (سیسوم و یک دو پنجاه و ششم قانون اسا و به تأسی از مواد سی وسوم  هشتاد)ریاست جمهوری 
حین را شرایط اخت ا ی بعضی عمومی  شرایط  درجوارکه فوقای ذکر شد  قانون اسصاسی ماده شص صت و دوم مندرج 

  3ج در فقر هن  هل و پنجمریاست جمهوری وضه کرده است   نانکه در ماده شصدن به برای کاندید ارامه درخواسصت 
بت نام و نشصصان انگشصصت ر ی دهندج سصصاکن حوزج انتخاباتی مربوطه که مورد تهیۀ لسصصت اسصامی  شصصمارج کارت ندر 1 بند

یک د »اسناد ریاست جمهوری  انکاندید هریک از کاندید شدن شخص را در ورق ر ی دهی تامید نماید  همده است که
 این 7 بنددر را حین نبت نام به کمسیون بسپارد  و نیز «هزار ر ی دهنده  حداقل از بیست والیت  هروالیت دو فی د

کاندید ریاسصصصصصت جمهوری هر ماده  هل و پنجم از  2را الزم میداند.  فقرج ارامه سصصصصصند اسصصصصصتعاا از وظایس دولتی  هفقر
میخواهد که اسصمای دومعاون خود را که واجد شصرایط مندرج این قانون باشصند  همزمان با کاندید شدن خود به کمسیون 

پول مب غ یک م یون افغانی به تادیۀ ریاسصصصصصصصت جمهوری کاندید ی افزایصد که ممصاده مصذکور  0  بنصد 2ارامصه نمصایصد. فقرج 
میباشصصد که در  صصورت برنده شصصدن یا کسصصب حداقل ده فی صصد هرای قانونی اجرا شصصده در دور اول مک س « پیش شصصرط»

رای قانونی ه ماده مذکورپول پیش شصصصرط کاندید هامیکه فی صصصدی 1انتخابات به کاندید اعاده میگردد. )البته برطبق فقرج 
 را حا ل نکرده اند  قابل اعاده نبوده و به حساب واردات دولت تحویل میگردد(.

 ی غیرقانونی درجهت کاهش تعداد کاندیدها:تالشها 
 از تعدد بیش ازحد کاندید های ریاست جمهوری تا قید گردیدههدس این وضه شرایط فوق در قانون انتخابات بیشتر به 

خ ی زاد وع ی احمد جاللی زلمی بخ صصصصصوص نانیکه به همین مق صصصصصد حکومت و وابسصصصصصتگان هن ج وگیری بعمل هید   
تالش در جهت ایجاد امتالس  و (2)«اجماع م ی»موضوع  کوشصیدند تا نخست با مطر  ساختن  درطول همین سصال جدای 
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اسی ی و معامالت سیها بین بعضصی گروپهای سصیاسصی وشصخ صیت های  شصایق کاندید شدن به هن مقام برمبنای تااهم قب 
پشصصصت پرده  تعداد کاندید ها را به حداقل تق یل دهند تا ازیکطرس حکومت بعدی از رمیو جمهور و معاونین او و حتی 

و از طرس دیگر  گردداعضصصصصصای حکومت به اسصصصصصاو همان توافقات شصصصصصکل گیرد  و قدرت از انح صصصصصصار هنها بیرون ن
ال ازیک سصص»گات: با ت ویزیون ط وع رسصصمی م صصاحبۀ  جاللی در یکاحمد  یع  انتخابات به دور دوم کشصصانیده نشصصود.

بدینسصصصو با داکتر خ ی زاد درتالش هسصصصتم که یک تیم انتخاباتی بسصصصازیم و این تیم یک کاندید مشصصصخص معرفی کند و این 
ه سصصصوی می بکاندید از تمامی مردم و اقشصصصار نمایندگی بکند)..(. اکنون ف صصصل امتالفها اسصصصت و هیچ کو نمیتواند به تنها

نامزد شصصصصصدن برود و به تنهامی نمیتواند ر ی مردم را بدسصصصصصت اورد. این تیم م ی انتخاباتی تا یک هاته یا ده روز دیگر 
 (1)«.نهامی خواهدشد

 و  ه امتالس های ناهمگون به نتیجه نرسصصصصصصصید و برای «اجماع م ی»طوریکه دیده شصصصصصصصد این طراحی ها  ه تحت نام 
از  ند.کاندید نبت نام کرد 37سصومین انتخابات ریاست جمهوری که مراحل مقدماتی هن  دوهاته قبل هراز گردید  جمعای 

یک کاندید نسبت کمبود شرایط مندرج قانون جدید انتخابات از لست بیرون شد و متعاقبای کمسیون  ۀ کاندیدها نخستجم 
نکه دلیل هز به دلیل عدم اکمال شصصصصصصصرایط از لسصصصصصصصت حذس کرد  بدون کاندید احتمالی دیگر را نی 07مسصصصصصصصتقل انتخابات 

موضوع  کهقرار گرفت کاندیدهای حذس شده اینکار مورد اعتراض و شصکایت  .(7)مشصخص را برای هریک بیان دارد
زیر بحث کمسصصیون مسصصتقل سصصمه شصصکایات قرار دارد و تاحال نتایج نهامی هن مع وم نیسصصت. به این اکنون جهت بررسصصی 

های ابتدامی ریاسصصصصصت جمهوری اعالم گردیده که دیده شصصصصصود بعد از بررسصصصصصی دفقط ده کاندید به حیث کاندی فعالی  واسصصصصصا
 .خواهد بود  گونهکمسیون شکایات  انو شمول  ند کاندید دیگر 

لسصصصت ناری حذس شصصده از لسصصصت ابتدامی کاندید ها و گروپ ده ناری شصصامل  07بین گروپ تااوت هشصصکاربهرحال هن ه 
شامل اند که خود شان و معاونین شان  ازجم ۀ اشخاص  که در گروپ حذفی ها بیشصتر شصخ یت هایهنسصت ور درمذک

و دربین شصصان  ند شصصخ صصیت با  ه اندث ک ی کشصصور درسصصالهای گذشصصته ذیدخل بوددکمتر  صصاحب امتیاز و کمتر در حوا
لسصصصصصت ابتدامی اکنرای یا خود کاندید و یا   درحالیکه در گروپ کاندید های مندرج تجربه  پاک و مسصصصصص کی دیده میشصصصصصوند
به نحوی  در تحوالت سصصه دهۀ اخیر  یابوده و« ارگ»بیشصصتر وابسصصته به گروپ معاونین هنها ازجم ۀ  هره های اند که 

و ارتکاب جنایات بشصری و جنگی متهم میباشصند.)البته به استننای  ها بعضصی از هنها در ویرانینیزنقش ک یدی داشصته و 
  .د(نجدید و جوان محسوب میشو های  هره هریک ازکه و معاونین او نعیم  محمد نادر

 یکی ترکیب قومی که ماهیت انتخاباتد: نوجود دار عالوتای در بین اکنرکاندید های شامل لست ابتدامی دو وجه مشترک
که هردو وجه به « برنامه»بجای « شخص»بودن کشانیده است و دیگرجاگزینی « قومی»بودن بسصوی « م ی»از را 

 .پیش گرفته شده استمق د ج ب و جذب هرای قومی و در نهایت به مق د موفق شدن درانتخابات و رسیدن به قدرت 
نا گاته  توقه کرد.برای کشصصور و مردم خش را امیدبنمیتوان هینده روشصصن و  این وضصصهبا البته به  صصراحت باید گاته که 

تحت نظر حضصصصرت  صصصبغت هللا مجددی تالش  .« ما و بزرگان قومیع»نماند که همین حاال یک کمسصصصیون متشصصصکل از 
دو »کند و تعداد کاندید ها را به حداقل به گاتۀ حامد کرزی  به « جورهمد»کاندید های ابتدامی به ا طال   دارد تا بین

ضص  است که اینکار فقط از طریق معام ه گریها  ورت گرفته تق یل دهد. وا«   بد نیسصت. هار هم باشصد یا سصه و اگر
 میتواند و بو.

 

 اغماض قانون در مورد سه شرط مهم:

موجب بروز مشصصصصکالت عدیده  طوریکه درباال اشصصصصاره شصصصصد  جای شصصصصک نیسصصصصت که تعدد کاندید های ریاسصصصصت جمهوری
 و یا« اجماع م ی»مقامات باال تحت عنوان  سصصصصصطو  مخت سدر ها از طریق ت صصصصصیمگیری میگردد  اما تق یل این تعداد

تشصصصصکیل امتالس های فرمایشصصصصی به منظور انح صصصصار قدرت و یا حذس کردن یک تعداد کنیر کاندید ها بدون ارامه دلیل 
امنال هن می  وو یا ازطریق شصصورای ع ما و بزرگان قومشصصخص از لسصصت ابتدامی ازطرس کمسصصیون مسصصتقل انتخابات  

هرشصصصخص واجد از هنجامیکه یک روش ریر دموکراتیک و در تناقض با ماده سصصصی وسصصصوم قانون اسصصصاسصصصی قرار دارد. 
شص صت و دوم قانون اسصاسصی حق دارد بعد از اکمال شرایط مندرج قانون انتخابات خود را به مقام ریاست  جشصرایط ماد

فقط از طریق  قانونی به نحوی  صصصصصصصورت گرفته میتواند که در ماده   لصذا کصاهش تعصداد کاندید ها جمهوری کصانصدیصد کنصد
شصص صصت و دوم  ند شصصرط مهم دیگر گنجانیده شصصود تا ازیکطرس فقط اشصصخاص واجد او صصاس و شصصرایط الزم برای این 

دسصصصت معام ه گران سصصصیاسصصصی و   مزید قانونی مقام عالی حق کاندید کردن را داشصصصته باشصصصند و ازطرس دیگربا شصصصاافیت
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دراینجا میخواهم به  ند موضوع مهم اشاره کنم که گنجانیدن هن در قانون اساسی برای کاندید  ن ر ی کوتاه گردد.دالال
تح صصیل  تجارب الزم در امور اداری درجۀ شصصدن به ریاسصصت جمهوری اشصصد ضصصروری میباشصصد: از جم ه تعیین حداقل 
 میرسد:کشور و بخ وص سوابق کاری شااس که ذیالیمطالبی در زمینه بعرض 

 

  حداقل تحصیل :ـ  1

جای بسصصیار تعجب اسصصت که برای کاندید ریاسصصت جمهوری و عضصصویت در شصصورای م ی کشصصور درجه تح صصیل شصصرط 
نیست  درحالیکه برطبق ماده  هاردهم قانون انتخابات  برای شورای والیتی و شورای ولسوالی حداقل سند فرارت از 

ی مرکز و مجالو شصصاروالی ها شصصاروال ها   برای کاندیدشصصدنو نوشصصتن لیسصصه و در شصصورای قریه حداقل سصصواد خواندن
شصرط گذاشصته شصده اسصت. هم نان به اساو ماده  ت حداقل تح صیالت لیسصانو و در سصامر شصهرها داشصتن  بک وریااوالی

ز دو در ورت تساوی هر  میان بیش ا»در مورد انتخاب رمیو جمهور همده است که :  2بیسصتم قانون انتخابات  فقره 
کاندیدی که بیشصصصصترین هر  را در دور اول بدسصصصصت هورده اند  دو نار کاندیدانی که عالیترین معیار ها را دارا باشصصصصند  به 

 بزعم این فقره عالیترین معیارها بالترتیب عبارت اند از :«. حیث کاندیدان دور دوم تعیین میگردند

 ـ درجۀ تح یل  0
 ـ درجۀ ع می  3
 دارات دولتی و ریر دولتی ـ تجربۀ کاری در ا 2
 ـ داشتن نشان  مدال و لقب افتخاری. 2

در دور دوم انتخابات )ریاسصصصصت جمهوری( کاندیدی که اکنریت هر  را کسصصصصب »این ماده حکم میکند که:  2عالوتای فقرج 
ین و عالیترکند  رمیو جمهور شصناخته میشصود. در صورت تسصاوی هر  میان کاندیدان در دور دوم  کاندید برنده بر اسا

 «.این ماده به حیث رمیو جمهور شناخته میشود 2معیار های مندرج فقرج 

برای کاندید ریاسصصت جمهوری وحتی شصصورای م ی درنظر قابل سصصلال اسصصت که  را شصصرط حداقل تح صصیل  با این حال
که گویا ضرورتی برای  نین شرط وجود ندارد و یک شخص  اند  نان پنداشصتهواضصعان قانون  گرفته نشصده اسصتآ هیا

بیسصواد که بتواند بهر وسصی ۀ ممکن ر ی الزم را بدسصت هورد  میتواند برای پنج سال زمام مط ق امور کشور را بدست 
م به دوستم با کسب هرای الزعبدالرشید فرضصای اگرشصخ صی کم سصواد و حتی بیسصواد منل هیچ فکر نکرده اند که گیردآ 

این مسصصند تکیه کند  هنوقت سصصرنوشصصت کشصصور به  ه ماجرا روبرو خواهد شصصدآ  همین اکنون اگر نظری به سصصط  دانش 
اکنر از نعمت فهم متن قوانین بی ن یب اند   ه رسد واض  میگردد که بسیاری ازاعضای شورای م ی انداخته شود  

  را نمایند.هن  به هنکه هنها خالهای متن را درک کرده و پیشنهاد تعدیل و ا ال

برای کاندید شصصصصدن در رده های « عالیترین معیارها»اولین بند به حیث جای تعجب  هنسصصصصت که حداقل درجه تح صصصصیل 
درقانون انتخابات در نظر گرفته شده ولی برای باالترین مقام کشور که سرنوشت مردم و کشور  اعضای انتخابی پایان

 لبسیارمشکیک رمیو جمهور کم سواد برای  اساسی رعایت نگردیده است.این شرط مهم و  بدست او رقم زده میشود 
و هنرا برای پارلمان و دیگران با دالیل و برهان ارامه و از  تا خطوط اسصاسی سیاست کشور را تنبیت نمایدخواهد بود 

 هن دفاع کند.
 

 سوابق کاری و گذشته ای شفاف:ـ  2

د مخت صصر سصصوان  خود را ارامه دارد  ب که در سصصوابق کاری شصصخص سصصت که کاندینی مق صصد از سصصوابق کاری تنها این
کاندید باید بررسصصصی همه جانبه وقب ی  صصصورت گیرد که وی در امور محوله در گذشصصصته  ه خدماتی را انجام داده و در 

و و میالن ا وریره بودههمریتی طول خدمت دارای  ه اشصصصصصتباهات و کمبودهای وظیاوی  اخالقی  اداری  دسصصصصصپ ینی و 
در کدام سصصصط  قرار دارد. درکشصصصورهای دیگر بررسصصصی   بسصصصوی رشصصصوه  خویش خوری  جدیت در کار و تطبیق قانون

مقام های مهم  نان از اهمیت بسزا برخوردار است که  بعضیقب ی این مسصامل در رابطه با کاندید ریاست جمهوری و 
یدهند  منالی کاندید در سصصصصصصصنین جوانی مواد مخدر حتی حوادث و رویصداد هصای ایصام جوانی کصانصدیصد را مورد رور قرار م

 کتابی را از کتابخانه دزدیده وریره. استعمال میکرده و یا اینکه
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کامل از گذشصصته ای کاندید نیز یک   درسصصت اسصصت که در افغانسصصتان سصصنجش با  نین معیارها عم ی نیسصصت  اماان صصراس
ر گذشصصته های نه  ندان دور مرتکب انواع خطای بزرگ اسصصت  بخ صصوص یکعده از شصصخ صصیت های  صصاحب قدرت د

همه اظهرمن الشصمو میباشند  ولی نظر به دالم ی این جنایات تاحال به محکمه رویت داده برای جنایات گردیده اند که 
ئ الذمه شصصصناخته میشصصصود  درحالیکه جرم او نزد مردم مشصصصهود اسصصصت. هرگاه  نین نشصصصده و دراین صصصورت متهم قانونای بر

میتواند دلیل موجه برای سصصصص ب ه در گذشصصصصت بررسصصصصی اعمال اوخود را کاندید میکند  جمهوری  شصصصصخ صصصصی به ریاسصصصصت 
  الحیت کاندید شدن او در هن مقام گردد. 

شصصصریک در جنایات جنگی میباشصصصند که عمالی و یا معاونین شصصصان  یدرافغانسصصصتان تعدادی از کاندید های ریاسصصصت جمهور
مورد بازپرسصصصصی رسصصصمی قرار نگرفته و به وسصصصصی ۀ یک م صصصصوبۀ  بوسصصصصی ۀ ِاعمال ناوذ در حکومت و پارلمانمتأسصصصاانه 

.  شورای م ی افغانستان به مق د عاو جنایتکاران جنگی شصورای م ی از تعقیب عدلی و قانونی معاس شصناخته شده اند
( ت صصویب کرد و رمیو جمهور پو 3117مارچ  01) 0211حوت  31را بتاریخ این م صصوبه ناقضصصان حقوق بشصصر و

داد. در ماده  سوم این منشور خود ساخته بوسی ه عده ای از « قانون»  حکم «ریرقانونی»از توشصی   به هن موضصوع 
تمامی جنا  های سیاسی و طرس های » ناقضصان حقوق بشصر در شصورای م ی و هوردن فشار برای تنایذ هن همده است:

متخا صصصصصم  که قبل از ایجاد ادارج ملقت  به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند  به منظور هشصصصصصتی بین اقشصصصصصار مخت س 
جامعه  تحکیم  ص   و نبات و هراز زندگی نوین  درتاریخ سصیاسصی معا صر افغانسصتان  مشمول برنامه م الحه م ی و 

 «.ام حقوق قانونی خویش مستاید بوده  مورد تعقیب عدلی و قضامی قرار نمیگیرندعاو عمومی بوده  ازتم

هن دقت شود   2اگر به ماده شص صت و دوم قانون اسصاسصی  فقرج با شصرایط کاندید شصدن به ریاسصت جمهوری   درارتباط
مان از حقوق ازطرس محکمه به ارتکاب جرایم ضصصد بشصصری  جنایت و یا حر»سصصت که کاندید ریاسصصت جمهوری همده ا

عمدای طاره رفته و  «جنایت جنگی»ذکرازناوذ زورمندان  درانر.  دراینجا دیده میشصصصود که «مدنی محکوم نشصصصده باشصصصد
تذکر رفته اسصصصصت. درهنجا « جرایم ضصصصصدبشصصصصری»اکتاا شصصصصده اسصصصصت  درحالیکه از « جنایت»بجای هن تنها به ذکر ک مۀ 

جنایات جنگی میباشصصد که راه را برای عروج دوامدار خود باز  مانهنشصصانۀ بارز ترو ناقضصصان حقوق بشصصر و متاینکار
هرگاه در ماده شصصصصص صصصصصت و دوم موضصصصصصوع  .و خود را از تعقیب عدلی و قضصصصصصامی در اینده در امان نگهدارند نگهدارند

ا قانونای میداشصصت ت هیت گذشصصته ای کاندید درج میگردید  کمسصصیون مسصصتقل انتخابات وظیافبررسصصی سصصوابق کاری و شصصاا
نوسی ه کسانیکه از بررسی این موضوع درهراو بودند  جر ت کاندید شدن را ارامون این موضصوع تحقیق نماید و بدپی

 نمی داشتند.
 

 شرح دارائی منقول و غیرمنقول:ـ  3

اوج نروت  و رنا رسیده اند و  به ریادر افغانسصتان تعداد وافرکسصانی اند که بخ صوص طی دو سه دهه اخیراز قعرناد
. اکنر هنها نروت خویش را به خارج انتقال داده اند و اما امروز با این نروت بادهورده میتوانند به هرکاری دسصصت یازند

س م یونها دالر به با م صصصربه جاه و مقام اسصصصتااده میدارند. همین ها اسصصصتند که  نن در افغانسصصصتان برای رسصصصیدهاز بهرج 
درحالیکه خود را پاک و  صصادق ج وه میدهند  اما در واقه رسصصیدن به مقام   مردم در انتخابات می پردازندرای هخرید 

 تبا هنکه ماده  هل و پنجم قانون انتخابا نروت میخواهند. بیشتررا نه تنها برای کسب شهرت  ب که به مق د اندوختن 
د  گردمی مع ومات طالب« ارامی های منقول و ریرمنقولد»از کاندید حین ارامه درخواست در مورد  2  بند3در فقرج 

اما  در صصصورتیکه اگر نروت کاندید باالتر از یک حد معین باشصصصد  از او نمی پرسصصصد که  گونه و درظرس  ه مدت به 
 آاین همه نروت دست یافته است

ال د تابه این سصصصلمیباشصصص کاندید برطبق اسصصصناد معتبر قانونای مک س اگر  نین شصصصرطی در قانون درج باشصصصد  درهن صصصورت
  میرسصصد یون دالر می 311درولسصی جرگه رسصمای اعالم میدارد که دارامی او بالغ بر  یک وکیلاگر  نایکه جواب دهد. 

او باید به روی اسصصناد نابت کند که این همه نروت را از راه مشصصروع بدسصصت هورده اسصصت.این مک ایت باید نه تنها برای 
ه برای همه کاندید های مقامات عالیۀ کشصصصصصصور اعم از انتخابی و یا ریر انتخابی به حیث کاندید ریاسصصصصصصت جمهوری  ب ک

یک ا ل ک ی درج قانون گردد. باین ترتیب اشخا یکه در ارامه اسناد دراین زمینه د ار مشکل میباشند و نمیخواهند 
اینطریق  ازکاندید نمایند. ها مقام خود را در دام قانون گرفتار کنند  هی گاه حاضصصصر نخواهند شصصصد خود را برای هم و 

دو هدس را نشانه گرفت: یکی زمینه سازی برای کاندید های مستحق و دیگر بیرون راندن  احبان  با یک تیرمیتوان 
 زر وزور که خواهان شهرت و قدرت اند از رقابت های انتخاباتی.
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کاندید شدن اشخاص برای مقام ریاست این بود شمۀ از پیشنهادات من درمورد شرایط موضوعه در ارتباط با 
  .جمهوری و البته راجه  به هوردن تغییرات در تقویم انتخابات نیز مطالبی درنظر است که بعدای به عرض خواهد رسید

 )پایان(

    

  مآخذ و یاداشتها:

 ــ به اساو ماده مذکور رمیو جمهور دارای  الحیت ها و وظایس ذیل میباشد: 0

ـصصصصص قیادت  2ـصصصصص تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به ت ویب شورای م ی؛  3ـصصصص مراقبت از اجرای قانون اساسی؛  0
ـ اتخاذ ت میم الزم درحالت دفاع از  1ـ اعالن حرب و متارکه به تامید شورای م ی؛  2اعالی قوای مس   افغانستان؛ 

ـصصصص دامر  7ه خارج افغانستان به تامید شورای م ی؛ ـصصصص فرستادن قطعات قوای مس   ب 7تمامیت ارضی و حاظ استقالل؛ 
ـصصصصصصص اعالن حالت اضطرار به تامید  1نمودن لویه جرگه به اسصتننای حالت مندرج ماده شص ت و نهم این قانون اساسی؛ 

 ونین ریاستاـصصص قبول استعاای مع 01ـصصص افتتا  اجالو شورای م ی و لویه جرگه؛  1شورای م ی و خاتمه دادن به هن؛ 
رنوال  رمیو بانک مرکزی  رمیو امنیت م ی و رمیو سصصره میاشصصت به تامید څاـصصصصصصص تعیین وزرا  لوی   00 جمهوری؛

ـ تعیین  02ـ تعیین رمیو واعضای ستره محمکه به تامید ولسی جرگه؛  03ولسی جرگه و عزل و قبول استعاای هنها؛ 
امنیت م ی و مامورین عالی رتبه مطابق ای مس    پولیو و و  تقاعد  قبول اسصتعاا و عزل قضصات   احب من بان ق

 ـ 01ـصصصصصصص تعیین سصران نمایندگی های سصیاسصی افغانسصتان نزد دول خارجی و ملسسات بین الم  ی؛  02 به احکام قانون؛
ـصصصصصص اعطای  07ـصصصصصص توشی  قوانین و فرامین تقنینی؛  07قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان؛ 

ـصصصصصص تخایس و عاو مجازات مطابق به احکام  01رض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛ راعتبار نامه به 
ونها به منظور بهبود یـصصص تأسیو کمس 31دالها  نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛ مـصصص اعطای  01قانون؛ 

 ج این قانون اساسی.ـ سایر  الحیتها و وظایس مندر 30ادارج کشور مطابق به احکام قانون؛ 

  122ـ  127   احه 3111ــ کاظم  سیدعبدهللا:  زنان افغان زیرفشار عنعنه و تجدد  کابل  نوامبر 3

 ــ دراین مورد مطالب بسیار فراوان در رسانه ها به نشر رسیده است. 2

  3102جون  21ع م ی ا طال  جدید درسیاست  افغان جرمن هنالین  مورخ اـ ج یل رنی: اجم 2

  0213سنب ه  03مورخ  ت ویزیون ط وع  کابل   خیل ـ م احبه جاللی با شکیال ابراهیم 1

شخاص ذیل شامل میباشد: داکترعبدهللا عبدهللا  رسول سیاس  قطب اـصصصصصصص در لسصت ابتدامی نامزدان ریاسصت جمهوری  7
محمدنادرنعیم  قیوم کرزی  عبدالرحیم وردک  داکتر اشصصصرس رنی احمدزی  داکتر زلمی رسصصصصول  جنرال الدین هالل  

 هدایت ارسال  گل هرا شیرزی؛

زیزهللا لودین  دالد س طانزوی  سید عدر لسصت حذس شصدگان اشصخاص ذیل درج میباشصند: داکترانورالحق احدی  داکتر 
اسصحاق گیالنی  بسصم هللا شصیر  فضل کریم نجیمی  حشمت رنی احمدزی  سرور احمدزی  حمیدهللا قادری  س مان ع ی 

تزاده  داکتر فصاروق اعظم  خصدیجصه رزنوی  عبصدالهصادی دبیر  نوررحمن لیوال  داکتر داور نادی  و نادرشصصصصصصصاه دوسصصصصصصص
 احمدزی.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

