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 نحقایق آشکارا در مورد معضلۀ نتیجۀ انتخابات در افغانستا
 دو محقق دانشمند افغانضرورت مطالعه و انتشار دو اثر حقوقی مهم و آموزنده، از 

 

هموطنان ما از معضلۀ حاد جریان انتخابات افغانستان، دور اول رأی دهی، اشتراک صادقانۀ اکثریت و مخصوصاً 
این جریان بدون نتیجه . طبقۀ اناث که به آرزوی یک آیندۀ بهتر به پای صندوق های آراء رفتند، کامالً مطلع میباشند

ق پشتون نشین توسط رئیس دولت، از نصاب باز مانده و به دور دوم رفت و دیدیم که و با پراگنده سازی آراء مناط
یک حکومت موازی و خدای نکرده تجزیه و « ؟!»اعالم مقدماتی شمار آراء باعث تهدید و ارعاب، تشکیل فوری

ال که با پای درمیانی ح. یورش به جانب ارگ و بقیه ماجرا از جانب اولیای امور مربوط به عبدهللا عبدهللا، انجامید
و البته مداخلۀ امریکا و وزیر خارجۀ آن دولت، آرامش نسبی ای با جریان نامنظم حساب دوبارۀ آراء میسر گردیده 

ویا « حکومت وحدت ملی»است، مردم افغانستان با بیم و امید از آیندۀ بسیار نا معلوم که با اخبار آوازه های 
امثال آن، باعث سر درگمی روز افزون شان میگردد، حیران و و « مشارکت ملی»و خدا میداند« ائتالف ملی»

اقتصاد به رکود فوق العاده مواجه بوده و فعالیت های اجتماعی را انتظار و ترس از آینده از . پریشان احوال شده اند
 .بین برده است

که آقای اسپنتا ادعا داشت که چون ورق برنده و حالل « جان کیری»بهر حال، در چنین حالتی اقال سند تحریری 
موجود میباشد، رسماً منتشر گردید که مهمترین « ؟!»مشکالت حاد امروز افغانستان بوده و در سفارت امریکا

قسمت آن شامل دو موضوع میتواند باشد، یکی اینکه نظر به حق حاکمیت ملی دول، تغیرات و تصامیم از جانب 
دوم اینکه محتویات این سند به هیچ وجهه . به اساس قانون صورت می گیرد، نه ذریعۀ بیگانگان اولیای امور آن

 . قانون اساسی افغانستان را نقض نمی نماید و چنانچه که به صالحیت ها و نقش رئیس دولت احترام می گذارد
ن کرسی ای از چپ و راست موجودیت یک شخصیت مقتدر اجرائیوی در پهلوی رئیس دولت که هر روز راجع به چنی
به آن تائید و  «عبدهللا عبدهللا»می شنویم، آش دهن سوزی بوده و امکانات عملی آن طوری نیست که گروپ متعلق به 

 . چنین تشکیلی را قانونی نمی داند «احمد ضیاء مسعود»، مخصوصاً «داکتر اشرف غنی»پافشاری مینمایند و گروپ 

نشر ن آیندۀ سیاسی مملکت، دو دانشمند و محقق ملی گرا در مهاجرت، وظیفتاً با در سردرگمی و تاریکی روز افزو
دو مضمون جداگانه در پورتال افغان جرمن آنالین، روشنی آموزنده ای بر معضلۀ نتایج حاد تشکیل حکومت آینده و 

 .اند امکانات صالحیت های بازنده و برنده، به حکم صفحات قانون اساسی افغانستان ارائه نموده
این دو اثر حقوقی و مستند مستدل نه تنها از امکانات تغییرات احتمالی و مجاز بودن و نبودن آنان از نگاه قانون 
اساسی افغانستان و صالحیت های رئیس دولت، بحث و مداقه مینماید، بلکه واضحاً در ساحۀ  امکان تشکیل یک 

اثرات آنان  از نگاه حقوقی مطرح و ارزیابی می   و« مشارکت ملی» و یا« وحدت ملی»حکومت به اصـــطالح
بعد از مطالعه و درک حقایق منتشرۀ مذکور، هموطنان ما چه در داخل افغانستان عزیز و چه در حلقه های . نمایند

مهاجرت به این باور خواهند شد که مثالً آنچه را از اخبار و بیانیه و ادعا ها میشنوند تا کدام حد امکانات عملی 
شته و مری االجرا میتواند باشد، مثالً اعالم حالت حقوقی کشور بعد از انتخاب رئیس دولت در افغانستان، توسط دا
از حزب وحدت که با وجود دشمنی دیرینه باعبدهللا عبدهللا از تشکیل شورای نظار، به منظور « محمد محقق»

 .تا کجا میتواند امکان پذیر باشد که نخواهد بود رسیدن به قدرت و دوام استفاده از امکانات، با وی پیوسته است،
اثر  «و نگاه قانون اساسی" اتحاد ملی، ائتالفی و مشارکتی" طرح های»این دو اثر برازنده و تحقیقی یکی تحت عنوان 

تشکیل حکومت وحدت ملی و معضلۀ »هیرمند قانون دان خبرۀ افغان درکشور فرانسه می باشد و دیگری بنام. محترم ف
  .اثر محترم داکتر سید عبدهللا کاظم، محقق و دانشمند افغان در ایالت کلیفورنیای امریکا است «تفویض صالحیت

این دو مقالۀ تحقیقی که با تماس جنبه های حقوقی و قانونی، مخصوصاً استفادۀ آشکارا از مواد مندرجۀ قانون 
وطه، از زوایای گوناگون، معضلۀ تشکیل اساسی افغانستان و درک و بر رسی اصطالحات حقوقی مروجۀ مرب

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_haqaieq_ashkara_dar_moazelai_entikhabat_afghanistan.pdf
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ریاست دولت در آینده را مورد غور و بررسی وسیع قرار میدهند، واقعاً در شرایط بخصوص امروزی از اهمیت 
 . به سزایی برخوردار بوده و میتوانند الزم و ملزوم یکدیگر قرار گیرند

تباط معضلۀ تقسیم قدرت بین کاندید های ریاست هیرمند با تحلیل اصطالحات مختلفۀ حقوقی به ار. محترم آقای ف
نخواهد داشت، حاالت اجتماعی و سیاسی را تقسیم بندی « بازنده ای»جمهوری که گفته میشود انتخابات عمالً 

. مینماید و هر یک را وابسته به جریان خاصی میشمارد که به حکم قانون از چنان حالتی تمثیل و نمایندگی می نماید
 :بیشتر به نحوۀ تحلیل ایشان، پراگرافی را از نوشتۀ ارزشمند شان انتخاب می نماییمبرای روشنی 

وحدت در . شروع می کنیم، زیرا این عنوان بیشتر چسپ داشته و زود مورد توجه قرار می گیرد «وحدت ملی»از)
یگانگی و واحد  حوزۀ سیاسی معنی ادغام کامل دو جناح را در یک مسیر و مشی واحد افاده خواهد کرد، وحدت

را در گروه کثیر انسان ها بنام ملت مبین خواهد بود، این وحدت در قلمرو یک .... شدن طوایف، تبارها، مذاهب  و
کشور وقتی مطرح خواهد شد که یک خط مشی یگانه و واحد توسط یک اورگان بهم وابسته و یگانه به منصۀ عمل 

 ادث وخیمی به وحدت یک ملت صدماتیهد گردید که که حودر آید و باز حکومت وحدت ملی زمانی مطرح خوا
وارد نموده باشد که به الحمدهللا ما در چنین حالتی نبوده ایم و یا باز مطرح کردن نزدیک شدن دو جناح سیاسی این 

دست  ظن را ایجاد میکند که پس تمایالت و فعل و انفعاالتی بوده باشد که مخل وحدت ملی بوده اند و ما در برابر آن
 .(به ایجاد حکومت وحدت ملی بزنیم تا از هم پاشیدن ملت را جلو گیری کرده باشیم

مضمون تحلیلی محترم داکتر سید عبدهللا کاظم در مورد امکانات و نتایج موجودیت یک شخصیت مهم اجرائیوی 
از دو نگاه مورد  رئیس جمهور را ختمان رژیم ریاستی موجوده صالحیتمقتدر در پهلوی رئیس دولت، نظر به سا

قانون اساسی در زمینۀ مذکور کامالً وضاحت داشته و  ۴۲بر رسی قرار میدهد، یکی منحیث رئیس دولت که مادۀ 
این قسمت قانون اساسی اکثریت صالحیت های مندرجه را منوط به شخص . حدود آنرا به صراحت تشریح مینماید

 .رئیس دولت میداند
ور در رژیم افغانستان، شامل تقسیم بندی های صالحیت رئیس قوۀ اجرائیه صالحیت های نوع دومی رئیس جمه

است که در چنین حالتی البته در شرائط بخصوصی میشود که وی بعضی صالحیت ها را در حاالت خاصی به 
خوب است از مضمون پر محتوی محترم عبدهللا کاظم هم قسمتی . شخص دیگری که مسئولیت دارد، تفویض نماید

 :نماییم را نقل
دو کاندید به حیث دو جناح بر باید گفت که موافقۀ « حکومت وحدت ملی»در رابطه با تصمیم سیاسی اخیر زیر نام)

انتخابات پس از تفتیش مجدد آراء و اعالم نتایج نهایی بحیث رئیس جمهور و بازنده، خودش  موضوع که برندۀ این
و یا شخصیکه از طرف او معرفی می شود، بحیث رئیس اجرائی ایفای وظیفه نماید، از نظر حقوقی و قانونی 

 :مشکالت زیاد دارد

خابات صدمه میرساند، طوریکه بازندۀ این کار مغایر به قانون اساسی و اصل دیموکراسی است و به اصل انت-

 .انتخابات بحیث رئیس اجرائی عمالً در نقش رئیس قوۀ اجرائیه ایفای وظیفه میکند
رئیس جمهور را که توسط انتخابات آزاد و مستقیم و با اکثریت آراء انتخاب شده و  «اختیار و ارادۀ آزاد»اصل -

قرار میدهد و رئیس را چه بخواهد و چه نخواهد مجبور می واجد صالحیت های قانونی میباشد، زیر فشار سیاسی 
سازد تا بعضی از صالحیت های اجرائیوی خود را به به یک شخص مربوط به جناح سیاسی مقابل خود تفویض 

 .نماید
نقش برنامه های متفاوت دو جناح را که به اساس آن مردم به هر یک کاندید رای داده اند، از بین میبرد و برنامه -

 .ا عمالً قربان موقف های شخصی می کندر
نقش اپوزسیون را که منطقاً به حیث کنترول کنندۀ حکومت فعالیت میکند، از هم پاشیده و آنرا در حکومت مدغم -

 .می سازد
اگر کسانی فکر میکنند که بدینوسیله مشکالت جاری حل میشوند، اشتباه کرده اند، زیرا مشکالت در آینده بصورت -

ح خواهد شد و تعداد ناراضی های صاحب قدرت در هر دو جناح به مراتب بیشتر از حاال خواهد بود جدی تر مطر
و خطر برخورد ها و در نهایت بی ثباتی از این ناحیه کشور را زیادتر تهدید خواهد کرد، چنانچه همین حاال اینکار 

تیم انتخاباتی در رابطه با سهم شان در  تا زمانیکه هردو» :برپروسۀ تفتیش آراء اثر منفی داشته و گفته میشود
حکومت آینده مطمئن نشوند و توافقات میان آنان در بورد سیاسی با جزئیات صورت نگیرد، روند تفتیش آراء نتایج 

 .(به قول معروف، سالی که خوش آید، از بهارش پیداست« .مطلوب را بار نخواهد آورد
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نی عید سعید فطر متوقف گردیده است، ولی با سنگ اندازی های گرچه شمارش آراء به مناسبت رخصتی های طوال
 «سنچارکی»و امر صادر نمودن هایی اشخاص آشوب طلبی مانند  «عبدهللا عبدهللا»چپ و راست متداوم گروپ 

دیده میشود که با وجود مساعی سفیر امریکا در کابل . فضای روشنی را برای انجام این معضلۀ حاد نمیتوان سراغ نمود
و نمایندۀ ملل متحد برای بکار گرفتن طرزالعمل پیشنهادی ملل متحد در زمینۀ شمارش آراء که با حضور ناظرین مجرب 

آن موافقت نموده، گروه به « داکتر اشرف غنی»بین المللی صورت می گیرد تا این معضله پایان یابد، در حالیکه تیم 
دیگری را سد راه قرار میدهد و  بهانه های« سنچارکی»به آن موافقت نمی نماید و « عبدهللا عبدهللا»مربوط به تیم

  .بدینوسیله امنیت و ثبات سیاسی مملکت را به خطرات احتمالی زیادی مواجه میسازد
 

 پایان


