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   سعيد افغانی- دوکتور صالح الدين سعيدی 
                                                                                        ٢٠١١ اگست ١٧

  

  ”رئيس جمھور“مان فھم من از فر

  مبنی بر ارجاع حکم محکمه به کميسيون انتخابات
  

ديروز و امروز آن، بررسی عوامل . گذرد ھيچ ھموطن با احساس را آرام گذاشته نمی تواند آنچه در وطن می

و تمام مسايل و از جمله مناقشات بر سر انتخابات پارلمانی در افغانستان بحث عريض عوامل خارجی و داخلی آن و

  . کند طويل را ايجاب می

آنچه انسان امروز دراختيار دارد و به صورت نسبی و احسن . تأمين عدالت مطلق درين جھان بشری ناممکن است

 جز گذاشتن اسناد وشواھد مشروع قانونی در ترازوی عدالت راه ه ایکار گيری وسيله تواند ب تأمين عدالت کرده می

ه يعنی اگر درين راستا جانب حق امکانات کافی و الزم به خرچ نداد و يا ب. دديگری نسبتا عادالنه تروجود ندار

 به ترازوی عدالت گذاشت، محکمه ه ایخرچ داده نتوانست و جانب ناحق با نيرنگ و حقه بازی شواھد فريبند

وت و شوند قضا وقاضی مکلف است به اساس ھمان اسناد وشواھد مشروع که به پيشگاه محکمه ارايه وتقديم می

حتی قاضی حق ندارد به فکر و استنباط شخصی خويش يا مستند به معلومات  خارج از . حکم خويش را مستند سازد

 عدالت که خانم بلند باالبا چشمان بسته و ترازوی ۀبه ھمين دليل  سمبول ملک. محکمه استناد و اصدار حکم نمايد

ناف در خاص استي اخيرۀتوانم که محکم  يقين گفته میبه.  اين توضيح من استۀعدالت در دست تمثيل شده گويند

  .مورد نتايج انتخابات درافغانستان  نيز ازين اصل وقاعده مستثنی باشد ويا ھم بوده نمی تواند

 انتخابات پارلمانی گذشته در افغانستان به اساس .مسلم است که ديموکراسی بدون حاکميت قانون مردود است

به اين علت که  قانون نافذ انتخابات لغو اعالن شد، قانون جديد انتخابات را . ون نيست؟ صورت گرفت که قان!قانون

رداده نمی تواند و فرمان تقنينی برای تصويب اين قانون در ظرف و مدت ئيپارلمان در سال اخيرخدمت خويش تغ

انتخابات به اساس فرمان تقنينی  اما انتخابات به اساس ھمين سند به نام قانون . مجاز نيست..... تدوير پارلمان و  

  .بدون مجوز قانونی تحميل شد

 استفاده صورت گرفت، پولھای وءکه قانون انتخابات عملی نمی شود، از ارگانھای دولتی در انتخابات س در کشوری

کار برده شده، سازمان ھای استخبارات خارجی وسيعا برای اھداف خويش ه سياه و غير شرعی در انتخابات ب
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 تابعيت معتبر و غير قابل ۀو از ھمه مھمتر که تذکر و تبليغاتی کردند شته ھای خويش را مساعدت مالیماگ

 کميسيون مستقل انتخابات  و کميسيون سمع ی در چنين شرايطوجودنداشت وندارد) ويرزمشکل قابل ت(ويرزت

بوده نمی توانست به وجود آمد و شکايات که از لحاظ ساختار انتخاب وبرگزيدن شان   اين ھردو کميسيون مستقل 

. انتخابات درين شرايط  و ناآمنی ھای عينی و عمدی ايجاد شده درافغانستان با قوانين کامال ناقص صورت گرفت

 غير مسلکی که مشروعيت خويش را از حلقات استخباراتی اجنبی یمسؤولين سياسی افراد غير مشروع و در موارد

   انتظار ديگری داشت؟   ، که بوقوع پيوسته این نتيجآ ديگر جز ۀد، نتيج آورده اند چطور ميتوانندسته ب

مسلم که ديموکراسی و نام ديموکراسی به ريشخند و تمسخر گرفته شده و برای مقاصد شوم آزمندان، زراندوزان و 

  . نوکران منافع خارجی به کار گرفته شد

 در باال قسما به آن اشاره کردم به ھزار ھا شکايت بايد ی کهئبه يقين که کميسيون سمع شکايات با نواقص و خال ھا

ی مبنی بر اينکه ئھر ادعا. اما به صورت عينی از توان اين کميسيون باال بود که چنين کرده بتواند. کرد رسيدگی می

کميسيون سمع شکايات به شکايت بررسی ورسيدگې الزم کرده ويا کميسيون انتخابات کارخويش را درست اجراء 

ده، با تمام تالش و با تمام صداقت اگر ھم کرده باشد  يک کار ناممکن و درنتيجه ادعای حق به حق دار رسيدن کر

  .  تواند دروغ محض  وفريب بيش نيست و بوده نمی

  

  .نورمھای حقوقی و قانونی منطق خود را دارند و بايد تسلسل منطقی داشته باشند

ی در ان قضائ و ارگءقضا. ون مستقل در تصاميم خويش مستقل استکميسيون مستقل انتخابات مانند يک کميسي

 و قاضی در صورت تخلف از قانون از سلطه و ءاما ھيچ مرجع به شمول خود قضا. قضاوت خويش مستقل اند

لذا ادعای  ).  قانون اساسی١٢٢و خاصتا   ١٢١، ١٢٠ ۀماد. ( مبرا و خارج نيستند وبوده  نمی تواندءبررسی قضا

 ١٢٢ ۀبه مادعمل کرد ھای کميسيون مستقل انتخابات را محاکم مورد بررسی قرارداده نمی تواند مستند اينکه  

  . کشور يک ادعای نادرست و غير قانونی استقانون اساسی

ی در صورت درخواست يکی از جوانب مورد ان  قضائمسلم اين  که تمام تصاميم ارگانھای اداری بايد توسط ارگ

 ۀی کشور بايد خود متشبث بوده و وظيفحتی مراجع عدلی وقضائ. تواند ويا بايد داده بتواند میبررسی قرار داده 

  بر ئیگی عدلی و قضااين است که بررسی و رسيدمسلم .  کنندءجاء آورند و اجراه نظارت از تطبيق قانون را ب

به اين . صورت گيرد) استيناف(ر ت مراجع اداری  بايد دريک سطح باال و عالی تآقانونی بودن  تصاميم  از اجرا

خاطر اين امر ه  است که به ای استيناف محکمۀ ھمان ارگان اداری شد و محکمئی ابتداۀمعنا که مرجع اولی و محکم

  . شود داده میتخصيص 

ناف، تميز، ئی، استي ابتداۀناف و مرافعه خواھی  بالترتيب از محکماستي ۀ من از قوانين و مسألۀشناخت و تجرب

 چنين ئی درمسايل مختلف مدنی و جزائی المللی با تفاوت ھای جز ظھور داليل جديد و محاکم بينءً ت استثناحاال

  :است

 ۀدرمسأل( شخصۀ جزائی ويا حقوقی مبنی بر برائت الذمۀکند مثال در مسأل  ابتدائيه حکم را صادر میۀمحکم

  که حکم جلسهتوانند در ھمان  عی العموم میمحکوم عليه و مد.  نيستئیحکم محکمه قطعی است اما نھا). جزائی

ناف موضوع  با ذکر داليل ويا بعد از استي. بخواھندناف  ظرف مدت معين مرافعه طلبی و استيصادر شده  ويا در

حق دارد حکم مستقل را صادر ھا ناف در بعضی از کشور  استيۀرود و محکم ناف می استيۀبدون ذکر آن به محکم

 يکجا ارجاع نموده  و درين ئی ابتدائيه  ضم  قرار قضاۀر و ياھم حکم خويش را به محمکيي تغويا ھم حکم اولی را
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 ابتدائيه بايد در کدام قسمت قضايا و کدام شواھد وجوانب قضيه  غور ۀن  و رھنمائی کند که محکمييې تعقرار قضائ

 اھتمام کند  و به اين ترتيب موضوع کرده که بايدد و يا کدام بخش ھا را اھتمام نوبررسی و باز نگری مجدد کن

يه موضوع و ئ ابتداۀمحکم .را عملی کند) مرافعه(ناف  استيۀشود تا قرار محکم يه راجع میئ ابتداۀواپس به محمک

رسد ويا ھم قرار وحکم اولی   ديگری میۀ استئناف را مورد بررسی ومورد مداقه قرار داده يا به نتيجۀقرار محکم

ناف را قبول و اصدار حکم جديد به اساس  استيۀدارد ويا ھم حکم محکم ئيد میأاليل تخويش را مستند به د

درحالت (يه ئ ابتداۀکه جانبين قبول کردند حکم محکم باز ھم در صورتی. کند ناف صادر می استيۀاستنباطات محکم

ی ئشد موضوع واپس به مراجع باالر نشود و اگ  میئین نھاييدر مدت مع)  تصميم کميسيون مستقل انتخاباتفعلی

  . شود جھت تدقيق بيشتر فرستاده  می

ناف خاص انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات توسط فرمان اخير رئيس  استيۀفھم من از ارجاع حکم محکم

 خاص ۀجمھور حامد کرزی نيز به ھمين منوال است تا کميسيون مستقل انتخابات در تطبيق حکم و قرار محکم

  .ناف ھرچه زودتر اقدام بدارداستي

جا است در صورتيکه  کميسيون مستقل انتخابات و دررأس آقای معنوی اين محکمه را از ھمان آغاز  يناال درؤس

 غير مشروع به ۀ قانون اساسی کشور مشروع نمی داند چطور درزمينه بنا بر حکم اين محکم١٢٢ ۀخالف نص ماد

  ت خواھند کرد؟ آزعم شان اقدام واجرا

نمی دانم استقبال جناب معنوی از فرمان رئيس جمھور نحوی از تجاھل عارفانه است و يا بازی ھای سياسی که 

 تراژيدی مردم شده آنرا  طوالنی ساخته و انستيتوت ھای ديموکراسی را ازين ھم بيشتردر اذھان مردم ما ۀسبب ادام

من يقين کامل . قضيه درموارد زيادی ديگر نيز استال مبنی بر اعمال ديگر متوجه جوانب ديگرؤکوبند؟ عين س می

اما . ناف ھم از لحاظ  امکانات دست داشته نمی تواند و نتوانسته عدالت را تأمين کند خاص استيۀدارم که محکم

  . منطق پروسيجرچنان است که پيشکش کردم

 خويش، بازی ھای غير ۀمندانزآی ې ھانمی دانم درين بازی ھا که ھمه جوانب حلقات قدرت خطاء ھا و سرتمبه گ

، " جھانیۀجامع"مشروع حزبی و سياسی خويش را به طورصريح دارند سرنوشت مردم ما، سرنوشت اوالد 

  سرنوشت ديموکراسی به کجا خواھد کشانيد؟

 انفرادی و عرايض انفرادی دعاوی یيم بايد گفت که کارپارلمان رسيدگی به قضاياو حال که درين مبحث ھست

که اين زمين به دولت تعلق  اد يعنی که در جنک شرکت خصوصی امنيتی و مردم محل تثبيت زمين اينحقوقی افر

يعنی آنچه ھر ھفته در وسايل اطالعات جمعی مبنی به  ) کارکميسون ھای پارلمان ١۵/٠٨/٢٠١١خبر مؤرخ (دارد 

  .  به دعاوی انفرادیکار پارلمان کليد سازی است نه تمرکز. فعاليت کميسيون ھای پارلمانی ميشنويم

تواند؟ و يا  ال است تصاميم مشروع گرفته میؤمورد س شخودمشروعيت ھستيم پارلمانی که و حال که درين مبحث 

  تواند؟   را برطرف و سبکدوش اعالم  کرده میئیقضا ۀرھبری قوطرف ديگر حاکميت را يعنی مسؤولين 

 به صورت دوامدار  برای ء و وزرائی مسؤولين قضاء وو حال که درين مبحث ھستيم چطور ممکن است که وزرا

شود؟ اين به اين معنا است  توانند و گويا ارادهء ملت به تمسخر گرفته می مدت طوالنی به حيث سرپرست بوده می

  که اين پارلمان ارادهء ملت نيست ويا ھم فريبی واضح در کار است؟ 

 پاکستان  وفرمان آقای زرداری رئيس جمھور پاکستان را مبنی ميبود، حداقل تدابير اخيره ای اگر اين پارلمان کار

 کردن خط منحوس و تحميل  ديورند مبنی به اساس فرمان  آقای ئیخاطر نھاه بر برداشتن قدمھای ھای اساسی ب

ت پارلمانی افغانی به رياست محترم و سفر ھيأکرد  اعتراض می)١۵/٨/٢٠١١(زرداری لغوی قانون اف سی آر 
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اين اقدام پاکستان مبنی بر لغوی ايجنيسی ھا و تابع ساختن آن به .  کردند  قانوی را  به پاکستان لغو میمحمد يونس

داند و   میئی است که پاکستان خط منحوس ديورند را نھایحکومت مرکزی درواقعيت عمل صريح و واضح

، اداری و سياسی ئیظام قضااصالح ن. بلند کند درجانب افغانی کسی نيست که صدای اعتراض خويش را درمورد

 مرکزی پاکستان ۀ مذکور و پيوستن حقوقی و سياسی آن به ادارۀسرزمين به عاريت گرفته شده و غصب شده به بھان

  .  ھمان سياسيت فريب و اغوای جھانی بيش نيستۀادام

ی مردم و درخدمت  دولت مردم ،  برا،دولت افغانستانکه دھد  اين و دھھا چطور ھا و چرا ھا و اسناد نشان می

خاک به چشم مردم ه  ازين حالت بنابر  برخورد ھای غير مسلکی و فريبندیبخش. ارزش ھای مردم افغانستان نيست

اما مردم فريب نمی .  حاکميت خويش به ھرقيمت  استۀانداختن وبه زعم خويش فريب دادن وتالش برای ادام

  . رکين و ناصاف است آب از باال چیدانند که در موارد زياد خورند و می

  

  :راه حل مردمی و راستين به صورت تلگرافی

يع تذکره ھای با اعتبار تابعيت افغانی و توز، )که بايد برای آن  مدرک و مجوز حقوقی يافت( منحل کردن پارلمان 

 ۀو تأمين ارادرات واصالحات در قانون اساسی ييراه اندازی انتخابات جديد پارلمانی و به تعقيب آن وارد کردن تغه ب

 دولت که يکی ممد ۀ ديگر توازن بين قوای سه گانۀعالوه  که درآن  بی  قانون اساسي.در مدت زمان شش ماهملت 

يد، نطام اداری کشور به نحوی  اصالح شود که  فاصله ھا بين ملت و دولت رفع آوجود ه  ب،ونظارت گر ديگر شوند

  . ر و اصالح داردييشور که ضرورت به تغ کۀاين و دھھا مشکل ساختاری در ادار.  گردد

  

  :اما اين خواست و آرزو از دو راه ممکن است

 ۀجامع"ر نظام از داخل نظام و به استناد قوانين نيم بند دست داشته وتحت نظرسازمان ملل متحد و يي يکی با تغ

  .   اما نتايج ناچيز به دست آمده آنچه در ده سال گذشته به پول وقيمت گزافو دومی با حرکات انقالبی و نفی" جھانی

 ديگری وجود ۀھريک ازين دوحل جوانب مثبت و منفی خويش را دارد و درد آور و عذاب دھنده است اما عمال چار

ين دوگزينه را انتخاب خواھد کرد ويا خواھد اکه افغانستان کدام يک از اين. ندارد وانتخاب ديگری برای ما نگذاشتند

  .  که جواب آنرا زمان خواھد داد و من فعال جواب آنرا ندارمی استئال ھاؤپيوست س

دھد وضع کشور  به بحران کشانده شده که  در نتيجه آقای معنوی سبکدوش و از صحنه برداشته  شواھد نشان می

 بحران سياسی در افغانستان مايه گرفته و وضع بيشتر بحرانی شده و.  به محاکمه کشانيده  شدهه ایخواھد شد و عد

  . به بن بست غير قابل حل آسان خواھد انجاميد

  

  !و اما ای زورمندان و بازيگران قدرت وتشنگان زر و قدرت 

ان شما را ريبان شما رسيده نمی تواند و گريبقت به گر ملت برای مواگ. يد را چشيدنی ھست مرگۀبدانيد  که مز

 اعمال خويش نزد پرودگار و رب العزت  ۀ ذره ذرگرفته نمی توانند به يقين  روز بازپرسی خواھد آمد  و شما از

  . جوابگو خواھيد بود

  !ھموطنان گرامی و معزز

 برماست از تمام امکانات دست داشته   با اولويت دادن منافع عليای کشور در تمام سطوح با کار و تالش صادقانه و 

ا يکجاشدن حرکات و حلقات خورد و خاطر فشرده شدن و ايجاد پالتفورم ھا و حرکات مشترک ملی به مدبرانه ب
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خاطر تحقق اھداف مشترک و ختم اين تراژيدی ملت ومردم خويش،  نجات و دفاع از امر صلح و رسيدن ه بزرگ ب

به زندگی نورمال و متمدن تالش ھای خويش را از ھر وقت ديگر بيشتر  ساخته و  برای خدمت به امرخير دست به 

 " جھانیۀجامع"بر ماست تا  ادای رسالت نموده مردم خويش و . يمئار صادقانه نمادست ھم بدھيم و  با قوت بيشتر ک

  .  بخشيمئیرا ازين منجالب تباه کن رھا

  

  :يادداشت

 ۀ مستند بحث حقوقی  وپيشکش کردن جزئيات دقيق ايجاب رسيدگی و تحت مداقه قرار دادن  حکم محکمۀ اراي

وقت  طلبد که ايجاب وقت و پُرکردن اوراق زياد و بوط را میناف، فرمان رئيس جمھورو ديگر قوانين مراستي

  .شود چيزيکه از حوصله خواننده و پاليسی نشراتی بخش اعظم مراجع نشراتی خارج می.  را می نمايدبيشتر

  پايان

  

 

  


