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عارف عباسی

تجدید نظر بر قانون انتخابات ریاست جمهوری

قوانین باید با نیازمندی ها ،ایحابات و واقعیت های عینی جامعه مطابقت داشته موجودیت و تطبیق جدی آن جلو هر
نوع عمل خالف منافع ملی و سوء استفادۀ نا جائز را در بخش مربوطه بگیرد و در قانون نباید قیودات بی لزوم،
شرائط غیرعملی وتقلیدی گنجانیده شده برعکس تسهیالت الزم برای بهره گیری اکثریت بدون تبعیض و تفاوت در
موضوعی که قانون وضع شده فراهم گردد و از مقررات مختنق کاغذ پرانی های مغلق اجتناب گردد.
با زهم صدا های کاندید شدن برای مقام ریاست جمهوری بلند شده و از ختم این دور چیزی باقی نمانده.
مملکت تا حال تقریبا ً تجربۀ انعقاد چهار انتخابات ریاست جمهوری را کسب نموده:
 انتخابات سال  1383هـ ش  2004 -میالدی
 انتخابات سال  1388هـ ش  2009 -میالدی
 انتخابات سال  1393هـ ش  2014 -میالدی دو بار)
و این تجارب باید رهکشای وضع ،طرح و تدوین کامل ترین ،بهترین ،شفاف ترین و ساده ترین و عملی ترین قانون
جدید انتخابات برای مراجع مقننه گردیده و مالحظات و نکات نظر بس ارزنده را به حیث مواد ساختاری در اختیار
شان قرار دهد و ایشان را در تعدیل قانون فعلی و یا وضع یک قانون بکلی جدید مدد رساند.
قیودات بی مورد تقلیدی که به شرائط کشور مطابقت ندارد چون پرداخت های تضمینی گزاف و کسب تعداد معین
آراء اعتباری مقدماتی مانع شمول کاندید های اهل فهم دانش ،مجرب و پاک و با اعتبار پسندیدۀ اجتماعی ولی با وضع
پریشان مالی می گردد.
پیش پرداخت گزاف تضمینی از توان بسی هموطنان واجد بهترین شرائط پوره نیست و همچنان کسب تعداد آراء
مقدماتی به حیث شرط شمول در انتخابات برای کاندید های مستقل و غیر وابسته به حزب و یا تنظیمی عملی نیست.
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این ایجابات باعث تداوم چرخش دائرۀ شیطانی مفسدین متنفذ سیاسی و ثروتمند می گردد قانون انتخابات ریاست
جمهوری بعد از تجارب چندین ساله ،زمینه ساز تبارز چهره های نو و افکار و اندیشه های بکر از بطن جامعه باشد.
باید رسم خرید و فروش آراء ملغی قرار داده شده صدای ثروت و قدرت سیاسی توسط هیبت اهلیت ،شخصیت ،فهم
و درایت ،صداقت پاکی و وطن پرستی خاموش گردد.
قانون باید بطور قاطع و جدی مصارف انتخابات را تحدید و تحت نظارت جدی قرار دهد .برای تأمین عدالت اجتماعی
حکومت در دستگاه های تبلیغی تصویری ،صوتی و چاپی خود به طور رایگان برای هر کاندید حق مساوی مبارزۀ
انتخاباتی را قایل شود و اندازۀ عکس هر کاندید برای نمایش در جاده ها به شکل سیاه و سفید تعیین گردد .ترتیبات
جدی امنیتی برای اجتماعات مبارزاتی در پارک ها و ساحات باز اتخاذ گردد.
حکومت با تمام امکانات و وسائل دست داشته از نفوذ سیاسی و مالی ممالک بیگانه در انتخابات جلوگیری نماید.
قانون باید حق رأی دهی افغانان بیرون وطن را جدا ً مورد غور قرار دهد .در کاندید شدن افغان های با دو سند تابعیت
تجدید نظر شود.
درب این بحث برای ابراز نظریات مزید هموطنان باز است و کمال مسرت خواهد بود که در زمینه از دوستان
محترم بخوانیم.
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