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 کاظم داکترسیدعبدهللا

 
 ۲۱۰۲جنوری  ۲۵

 
 

 «رفع و دفع خالی قانون، ولی چگونه؟؟»نگاهی برمقالۀ 

 

 رامونپیکه دانشمند گرامی جناب آقای ف. هیرمند  و پرمحتوای با امتنان و سپاس فراوان از توضیحات مفید و دلچسپ
م ثی بردومعضتتتتتمج م م در انت ابات ریاستتتتتت »دو نوشتتتتتتج اینجانب منتشتتتتترز پورتاا وزین افنان جرمن آن ین ی ی: 

راجع به ستتتواب  نیز روشتتتنی اندا تند و «   ی قانون انت ابات در مورد عدم ت میا نصتتتاب»و دیگری: « جم وری
ارائه فرمودند. موضتتوط بحا اصتتمی من  یزموضتتوط  ی دو دور انت ابات گتشتتته معمومات مفید برای  وانندگان عز

در دو نوشتتتتتتتج فو  تمرکز بر مادمات انت ابات ریاستتتتتتت جم وری جاری استتتتتتت که باید با رعایت کاما قانون جدید 
ی صد هزار رأی دهنده، حداقا » صتورت میگرفت یعنی ت یه استناد 4بند  2 هفار 54انت ابات، آن م به تأستی از ماده 

این ه موضتوعات در دو دوره گتشتته چگونه بود، شاما بحا موجود نمیباشد. «. فیصتد 2ت از بیستت وییت، هرویی
 دمت دانشتتتتتمند گرامی جناب هیرمند صتتتتتاحب می واهم عرایض  ود را دراین مورد مشتتتتت   برای ستتتتت ولت افاده 

 درن ات تیا   صه سازم:

ما کمتر واقعبین و  یمی کمتر  وشبین »یا: درمادمه جناب هیرمند صتاحب به این م مب اشاره می فرمایند که گو .1
به ستتتتتر می بریم، یعنی کمتر در دیموکراستتتتتی آن زندگی می نیم،   بوده ایم...و حای که ما درجوامع دیموکراتیک

 وشتتتتبینی جامعج  تاهنوز مستتتتاعد به داشتتتتتن]شتتتتاید  ن بستتتتر می بریم، واین گواه آنستتتتت که ما آبم ه صتتتترفا  در
 «.باشیمدیموکراتیک نگردیده 

نی یعاشتتتم بدر قضتتتیه داشتتتته « بدبینانه»را با نگاه « رنوااڅا» دمت باید عرض کنم که نه من می واهم حیثیت 
 یعنی ع ده دار شتتوید«  وشتتبینی»را با « مدافعوکیا » ناشنه جناب شتتما می واهید که مت م را مجرم بشتتمارم ، 
یعنی جداکردن «  ناادانه»حاوقی را با یک نگاه هردو می وشتتتتتیم یک موضتتتتتوط  ، بم همت م را برئ التمه بدانید

 وب از بد مورد بررستتتتی قرار دهیم تا از ورای آن واقعیت را بدستتتتت آورده بتوانیم. به ا مینان گفته میتوانم که 
هردو در موقفی قرار داریم که با واقعیت های جوامع دموکراتیک آشتنا هستتیم و همین آشتتنائی با اصتوا استتت که 

 رک واقعیت فارغ از  وشبینی و بد بینی می کشاند.ما را بسوی د

 

ت اما مثا  ندرستتتتتتت استتتتتتت، ولی ای« هرقانون درجریان زمان ت وین و ت اما می یابد»این ه فرموده اید که :  .2
یک نوط ت اما ما عی « دوام قانون»برمبنای اصتتتتا ت اما ویا نموی تدریجی نیستتتتت، بم ه این  گردش ستتتتاعت

هر روز قانون ت اما نمی ند، بم ه نظر به اقتضتتای حایت و اوضتتاط و ضتترورت جامعه  استتت، به عبارت دیگر
رعایت آن حتمی  ،قانون پابرجا استتتتکه ما ع آغاز و  تم زمان رو به ت اما میرود. در فاصتتتمج  ی ازدر ماا ع

 صدمه می بیند.« حاکمیت قانون»میباشد، درغیر آن اصا 

ینده چگونه آاین ه در  .استتتتتتتت کته قتانون انت تابتات نافت و رعایت آن حتمیبحتا متا نیز درهمین ما ع قرار دارد 
 بسیار صراحت دارد 4و بند  2، فار54، موضوط جداگانه است. قانون نافتز انت ابات ماده گردد  ی قانون رفع 

ه که ح شدافاده شده است که روحیه واضع قانون در آن م ماا  تبمور یافته و تصری« عدد»و این صراحت در قالب 
مادز مورد بحا »، و به فرموده شما: «فیصد 2ست وییت، هروییت ی صدهزار رأی دهنده، از بی»ارائه استناد 

دراینجا واضع قانون،  وری ه شما به آن اشاره کرده اید، ن واسته «. گویای یک ن  قا ع و م م  گرایانه است

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_negahi-bar-maqalae-rafwadafah.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_negahi-bar-maqalae-rafwadafah.pdf


  
 

 

 5تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

قانون درنظر گرفته شود....مث   یک حد اقا و یا ندز ضتا و محمی برای جوین ت بی  کندرمتن قانون ف»استت تا: 
 «.یک حد اکثر درج قانون گردد

ا نه، است ی« عادینه»آیا این نصاب این ه تعیین کرده وقا عانه این ه چرا واضتع قانون چنین معیار یا نصاب را 
 کرد. بنابرآنم رح یان آید، درما میتوان بعدا  حینی ه لزوم تعدیا قانون و اما آنر نیستتتتتتت ما بحاموضتتتتتتوط فع   

تنییری دراین نصتتاب وارد کند. هرنوط تنییر   ف قانون استتت که تا زمان تعدیا قانون هیچ مرجعی ح  ندارد 
برای توضتتیح  واضتتح و قا ع استتت.« قید عدد» در« نیت قانون گتار»و  از قانون نامیده میشتتود« ت مف»همانا 

ی بودجه کشتورباهمان فصا و باب معینه که مشتما بر ارقام است، از م مب مثاا بودجه را یادآور می شتوم: وقت
شتتود، حیثیت قانون را به  ود میگیرد، چه عادینه باشتتد یا نه، ح ومت صتت حیت تعدیا می رف شتتورا تصتتویب 
ن ودیا آنرا از شتورا تااضتتا کند و پس از تصتویب شتتورا تعدیا عممی میگردد. دراینجا چعآنرا ندارد، مگر آن ه ت

برای همان یک ستتاا حیثیت یک مادز قانون را کستتب میدارد، ودجه هرستتاا  ی مراحا می ند، ارقام آن هریک ب
د محدودیت زمانی شتتر  نیستتت، مگر آن ه در  ود قانون تصتتریح شتتده باشتتد. با این مثاا اردرحالی ه درستتائر مو

و هدف قانونگتار و رعایت نیت »مشت   شده باشد،  بحا« عدد»واضتح میشتود که هرآنچه در قانون به شت ا 
در وجود همان عدد یا رقم قب   توستتتتت  قانونگتارمشتتتتت   گردیده و مجری قانون ح  ندارد به آن یک « عدالت

 توجیه یا تعبیر دیگر بدهد.

 

اگر  وشتتبینانه تصتتور کنیم که قانونگتار از این همه مشتت ا تراشتتی اش  یر اندیشتتانه  توقع »این ه می فرمائید:  .3
داشتته استت تا فا  اشت اصی از ح  کاندید شدن مستفید شوند که دارای قاعده وسیع مردمی و فرا من اوی و فرا 

تی رعایت شتتتتده میتوانستتتتت که تعداد بیشتتتتتر قومی باشتتتتند و درعین حاا عدالت نیز رعایت گردد و این عدالت وق
کاندید از این ح  ب ره مند می شتدند، نتیجج اقدامات کمستتیون نشتان میدهد که اوی  نیت قانونگتارناض نشتتده، بم ه 

 «.هفتاد فیصد رعایت نیز گردیده است

 به اص  ح« انجام شده عما»من یایین دارم که شما درعم  قضیه کام   وارد هستید و اما این ه می واهید به این
 دینوستتتتیمهبدهید، عین دلستتتتوزی شتتتتما به حاا و ن در این مرحمج حستتتتاس استتتتت که مبادا ب« بینی  میری»یک 

که ح م  3قانون انت ابات بند  54. من نیز به همین روحیه به استتتتناد ماده دچار مشتتت ا گرددموضتتتوط انت ابات 
تمام اعتراضتات توستت  کمستیون شت ایات، ازجانب کمستتیون  ف رستت ن ائی کاندیدان  بعد از رستیدگی به»می ند: 

یازده  «ح  م تستتبج»به حیا را موضتتوط ، لتا این «انت ابات به نشتتر میرستتد، این ف رستتت غیر قابا تنییر استتت
 از قانون را از شانه کمسیون« ت مف»این موضوط مسئولیت با آن م ، ولی دانمقابا برگشت نمی  شتمرده و کاندید

 ت و ش ایات بر نمی دارد.های انت ابا

 

 :فیصد جمب میدارم 33اکنون توجه را به موضوط تامیا نصاب ب ور کا و ب صو  تامیا  .5

فیصد انع اف، زمینه ای را فراهم نمود تا تعداد بیشتر کاندیدها را از  33تعیین شا   »جناب شما می فرمائید: 
فیصتتد درنظر گرفته می شتتد، ما در رعایت عدالت  23ح  کاندید شتتدن شتتان ب ره مند گرداندل حاا اگر شتتا   

فیصتد درمعرض ت بی  گتاشته می شد،  43فیصتد و یا  53کوتاهی را حس می ردیم و یا اگر مث   شتا   های 
 «.قانون انت ابات به صفر تارب می رد 54دیگر تحا  معادلج مندرج مادز 

برهم زننده ای د تارر یافته و کمتر و یا بیشتر از آن فیصت 33نمیدانم که عاربج تعیین عدالت چگونه به روی عدد 
، بم ه به استتاس باشتتدموضتتوط عدالت  ؟ گمان نمیرود که در تعیین این نوط شتتا   هاپنداشتتته میشتتود« عدالت»

جاگزین شتتده استتت. برای شتترح مزید بازهم نگاه « ستتیاستتت»زیر پوشتتش « عدالت»وضتتاحت معموم میگردد که 
  ود می اندازم:  هماال ضمیمجدرج تحمیمی به همان ارقام من

 

 م تصر گزارش بررسی لست حامیان کاندیدان انت ابات ریاست جم وری ـ منتشره: کمسیون مستاا انت ابات
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نوت :دراین لستتت که از ستتتون چ ارم اتعداد مجموعی حامیان کاندیدان که تصتتدی  شتتده  و ستتتون شتتشتتم اتعداد 
 کاندیدان   لست اصمی برگرفته شده است، تی   با تکر اسم کاندید ارائه میگردد:حامیان  2333وییات با حد اقا 

 

 وییت 5حامی از   38383حمیدهللا قادری:  .1
 وییت 14حامی از 34143عبدالایوم کرزی:  .2
 وییت 13حامی از  133135عبدالرب رسوا سیاف:  .3
 وییت 18حامی از 35333عبدهللا عبدهللا:  .5
 وییت 14حامی از  34884اؤد سم انزوی: د .4
 وییت 12حامی ا ز   43431انورالح  احدی:  .4
 وییت 23حامی از  35885اشرف غنی احمدزی:  .3
 وییت 12حامی از   43533عبدال ادی دبیر:  .8
 وییت 8حامی از  33538فارو  اعظم:  .3
 وییت 12حامی از  38348عزیزهللا لودین:  .13
 وییت 13حامی از  83233گا آقا شیرزی:  .11
 وییت 8حامی از  43883سرور احمدزی:  .12
 وییت 8حامی از  53532نوررحمان لیواا:  .13
 وییت 11حامی از  38343اسحا  گی نی:  .15
 وییت 13حامی از  83333محمد نادرنعیم:  .14
 وییت 15حامی از  35118زلمی رسوا:  .14
 وییت 11حامی از  44381مدزی: حشمت اح .13
 وییت 14حامی از  138333هدایت امین ارس :  .18
 وییت 21حامی از  33435عبدالرحیم وردک:  .13
 وییت 13حامی از  38455ق ب الدین ه ا:  .23
 وییت 3حامی از  33331احمد داور نادی:  .21
 وییت 5حامی از  32854بسم هللا شیر:  .22
 وییت 5حامی از  28453 دیجه غزنوی:  .23
 وییت 8حامی از  43543سممان عمی دوست زاده:  .25
 وییت 13حامی از  81848فضا کریم نجیمی:  .24
  وییت 3حامی از  43443نادرشاه احمدزی:  .24

کاندید های دارای فیصتتتتتتد، معنی میداد که  23به « انع اف»دیگردراین ارتبا   باید گفت که تامیا معیار، بزعم 
وییت میتوانستتند به حیا کاندید ن ائی پتیرفته شوند که البته دراینصورت  14هزار کارت حمایتی از  83حداقا 

مشتتتتتما به  ،با م حظج لستتتتت مرتبه فا  هفت نفرچانس شتتتتموا را در لستتتتت کاندیدهای ن ائی حاصتتتتا می ردند
محمد شتتفی  اگا آغا شتتیرزی ، محمد نادرنعیم، اشتت ا  تیا : عبدالرب رستتوا ستتیاف، اشتترف غنی احمدزی، 

 هدایت امین ارس ، عبدالرحیم وردک و ق ب الدین ه ا.

که عدالت تأمین  فیصتتد و کاندید شتتدن هفت نفر در لستتت ن ائی کافی نبود 23پرستتیده میشتتود که آیا با تامیا  حای
ه معامماوران م م  رئیس جم ور با کمسیونی تحت ریاست آقای وفا ـتتتت ی ی از مش اکنون؟ درحالی ه همین شود

به نظر  حالتد. دراین تامیا دهسه چ ار نفر به حداقا  11تعداد کاندیدها را از ستیاستی درت ش استت تا  گری ای
ر میگردد؟ آیا این اربه موضتتتتتوط آنچه شتتتتتما برآن تأکید کرده اید یعنی ب شتتتتتما موضتتتتتوط عدالت چگونه تعبیجنا
 ؟دانرس صدمه نمی« ید ها  را که از ح  کاندید شدن شان ب ره مند گردندزمینه ای ...تعداد بیشتر کاند»

فیصتتتتتتتد را معیتار تأمین عدالت بدانیم، تنییری که در تعداد کاندید ها ره میدهد همانا  33« انع تاف»اکنون اگر 
داؤد  بدهللا عبدهللا ودراین حاا زلمی رستتتتتتتوا، عبدالایوم کرزی، عافزود شتتتتتتتدن چ تار کتانتدیتد دیگر میباشتتتتتتتد و 

که در بین آن ا ستتتته کاندید م م هریک زلمی رستتتتوا و قیوم  راه می یابندلستتتتت کاندید های ن ائی ستتتتم انزوی در
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کرزی ااشتتتتت ا  مورد نظر رئیس جم ور  و عبدهللا عبدهللا ارقیب ستتتتترستتتتت ت ادارز موجود و شتتتتتاما گروپ 
دینه می وانید، چه افیصد ع 23سه فیصد را به ماای 33دلیمی که جناب شما انع اف دند. میگراپوزستیون  شتاما 

 معیار از غیرعادینه به عادینه تنییر می ند؟  کاندید واهد بود؟ آیا با شموا آن چ ار 

فیصتتتتتتد قبوا کنیم، درآنصتتتتتتورت چ ار نفر دیگر، هریک : انوارالح  احدی، عبدال ادی  53حای اگرانع اف را 
رت ند. آیا دراینصووشتموا در لست کاندید های ن ائی می شدبیر، عزیز هللا لودین و فضتا کریم نجیمی موف  به 

 ؟«قانون انت ابات به صفر تارب می رد 54تحا  ماده »به فرمودز جناب شما: 

به این استاس واضتتح میگردد که بار دیگر مصتتمحت ها در انت اب گزینه ها ناش بیشتتتر داشتتته و درقباا آن قانون 
ا استتتتتتتت که در وا بیش از یک دهج ا یر ی ی از عما عمدز فستتتتتتتاد زیرپا گردیده و این همان شتتتتتتتیوه ای معمو
. من م الف رعایت مصمحت های سالم نیستم، به شر ی ه قانون فدای روزافزون در دستگاه  دولت بشمار میرود

اجرأت کمستتتیون انت ابات ت مف نه، بم ه منایر با »امید می نم این حرف پس گرفته شتتتود که:  مصتتتمحت نگردد.
 «.نون بوده ولی م اب  به نیت و هدف قانونگتار و رعایت عدالت صورت گرفته استقا 54مادز 

سندی موجود باشد که حاکی از دریافت مشوره کمسیون از رئیس  راگ»این ه جناب شتما ل ف کرده و نوشته اید:  .4
آن را از کمستتیون جم ور بوده باشتتد، به نشتتر ستتپرده شتتود تا به استتتناد آن دلیا تااضتتای این مشتتوره و محتوای 

ره این ه آیا کمسیون انت ابات ولو با مشو» دراین ارتبا  اگر به متن نوشتتج من دقت شتود: «.انت ابات تمنی ببریم
احتماا را میدهد دراینجا معنی « ولو»، کممج «و استتیتان رئیس جم ور بوده باشد، ص حیت همچو تامیا را دارد

مگر به دلیا  ،ت دا را نمیتوان شتتتنا »ا معروف که ا با آن م بزعم این قوو بنا  مستتتمزم ارائه ستتند نمی باشتتد، ام
ان و هدایت مستتتتایم و ت، مگر به استتتتی«آب از آب ت ان نمی ورد»، همه میدانیم که در مستتتائا م م ممم تی «ح 

شاند کمی « محاکماتی»به شیوز« ناادانه»ما را از شتیوز تحمیا دراین حالت  غیرمستتایم رئیس جم ور.  مب ستند
 هدف شما آن چیز نبوده است. مکه میدان

 

این یک روش بستتتتیار معموا استتتتت که هرتعدیا و ایزاد در مواد قانون شتتتت    به حیا ضتتتتمیمه در قانون ع وه  .4
 .، چون این یک شیوز قبوا شده استمیشود. گمان ن نم که دراین مورد ضرورت به بحا مزید باشد

 

د الت داد، ولی منظور من از این ه « تصتتامیم قضتتائی»با شتتما موافام که صتت حیت های قوای ماننه را نباید با  .3
قانون  121کمستیون انت ابات برای رفع معضتمه ب تر بود از ستتره مح مه  الب مشتوره می شتد، به استناد ماده 

نی، معاهدات بین الدوا و میثا  های بین بررستتتی م ابات قوانین، فرامین تانی»استتتاستتتی بود که تصتتتریح می ند: 
المممی با قانون استاستتی و تفستتیر آن ا به استتاس تااضتتای ح ومت و یا محاکم، م اب  به اح ام قانون از صتت حیت 

چنان ه در مورد مشتتروعیت تمدید دوره کار رئیس جم ور برای ستته ماه که ناشتتی از «. ستتتره مح مه می باشتتد
 داده شد.قانونی مجوز ستره مح مه بوسیمج بود،  2333 درساا تعوی  انت ابات

 

درصورتی ه نسخ قانون و یا نسخ یک مادز قانون تنییر حالت را « عدم رجعت قانون به ماقبا»به نظر من اصا  .8
 ستتت،ا بار آورد، م رح میگردد. این تنییرحالت یا ح م جدید بر قضتتیه یا حالتی که قبا از تنییر صتتورت گرفته

اندازد. من این موضتوط در راب ه با نظر جناب عباستی صاحب ارائه کردم که ایشان فرموده بودند که تأثیر نمی 
مشتتت ا موجود انت ابات باید به شتتتورا رویت میداد و شتتتورا  کمستتتیون انت ابات مشتتت ا   ی قانون را در مورد

ه بعد یزم استتت و اما   ی قانون را بوستتیمه یک مصتتوبه جدید درضتتمیمه مرفوط می ستتا ت. این ار برای دور
ده  ، بم ه با ما« عدم رجعت قانون به ما قبا»برای رفع معضتمج جاری کمک کرده نمیتواند، زیرا نه تن ا با اصا 

پیشتتن اد تعدیا قانون انت ابات، دریک ستتاا ا یر دورز تانینیه، درف رستتت »قانون استتاستتی که ح م می ند:  133
 تناقض قرار میگرفت.، در«کار شورای ممی دا ا شده نمیتواند
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 5تر 5 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

با  دارم، ممنونم که راف و احترام بار دیگر از دوستتت گرامی جناب هیرمند صتتاحب که من ستت ت به دانش ایشتتان اعت
نوشتتج پرمحتوای  ود زمینج یک تبادا نظر دوستانه و ا    مندانه را برایم مساعد سا تند و یایین که این بحا در 

مندان موضوط نیز بسیار مفید  واهد بود و با این م تصر ش صا  به ادامج مزید شترح و بیان بعضی حاای  برای ع ق
 این بحا لزومی نمی بینم.

  پایانا
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