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حمید انو ری

مشکل اساسی ما عدم تطبیق قانون است ،نه خود قانون!
سر آن ندارم که در مورد قانون و نوع و شکل و قداندام قانون و اینکه این لباس قانون به اندام
در این مختصر ِ
کی ها برابر است و بر اندام کدام ها تنگی یا گشادی میکند ،اظهار نظر نمایم و این مهم را میگذارم بر آنانی که
تخصصی در زمینه دارند و یا الاقل مطالعات و تجربیاتی در مورد فرا آورده اند.
من اما به عنوان یک افغان که به مردم و میهنم سخت عشق می ورزم و نه تنها دلم و قلبم برای وطن و مردمم
سخت می تپد ،بلکه ذره ذره وجودم را مدیون آن آب و خاک میدانم ،لب و لباب مطلب را در عنوان خالصه
کرده ام تا چه قبول افتد و چه اندر نظر آید.
و اما و مگر در این مختصر درنگی میکنم بر نبشتۀ زیبای جناب محترم"عباسی" صاحب ،که بعد مدت های
طوالنی دست به قلم برده و ما را از فیض نبشته های پربار شان مستفید ساخته اند و توقع برده اند که هموطنان
نظرات خود را بنویسند.
"عباسی" صاحب گرامی در مضمون مورد نظر ،تحت عنوان"تجدید نظر بر قانون انتخابات ریاست جمهوری"
نظرات سودمندی ارائه کرده اند که دست شان درد نکند.
نخست در سطر دوم نبشتۀ شان می خوانیم" ...جلو هر نوع عمل خالف منافع ملی و سوء استفادۀ نا جائز را در
بخش مربوطه بگیرد و( "...تأکید از من است).
کاش "عباسی" صاحب گرامی در مورد" سوء استفادۀ ناجائز" و سوء استفادۀ جائز کمی معلومات ارائه
میکردند ،چون به فکر قاصر این کمترین ،سوء استفاده خود یک عمل ناجائز است و پیوند کردن ناجائز به
دنبال سوء استفاده ،اضافی می نماید .شاید من به اشتباه رفته باشم که در آن صورت از گستاخی خود صمیمانه
معذرت می خواهم.
سر آن ندارم که سطر به سطر و پاراگراف به پاراگراف آن مضمون جاندار را مورد ارزیابی قرار دهم،
بازهم ِ
چه در هر سطر و هر پاراگراف آن عشق به میهن و مردم و سرنوشت و آیندۀ مملکت نهفته است و هیچ حرف
و هیچ سخن اضافی در مورد گنجایش ندارد ،مگر چار ناچار با اجازۀ "عباسی" صاحب گرامی یک و نیم سطر
از صفحۀ دوم ،سطور سوم و چهارم را اینجا نقل میکنم.
جناب شان می نویسند:
"....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".
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تا جائیکه من معلومات دارم ،قانون خرید و فروش آراء ،نه در قانون اساسی و نه هم در قانون انتخابات وجود
خارجی ندارد ،پس چگونه می شودم ،مادۀ قانون ایکه وجود ندارد ،ملغی ساخته شود؟
من بی خبر ،از موجودیت چنین قانونی بی اطالع مانده ام ،صمیمانه معذرت می خواهم و هر
بازهم اگر ِ
هموطنی که آن مادۀ مورد نظر را در اختیار من قرار دهد ،ممنون محبت شان خواهم شد.
اما اساسی ترین نکته ایکه مرا واداشت به این مختصر بپردازم ،حقیقت تلخی است که چار ناچار باید پذیرفت و
آنهم تذکر این واقعیت تلخ است که اگر قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری و هر قانون و قاعدۀ
دیگر در کشور برباد داده شدۀ ما را زیر و رو کنند ،تغییر و تبدیل بیآورند ،تعدیل کنند ،سر از نو قانون
دیگری بنویسند و یا هر بازی که با قانون و قوانین موجوده راه بیندازند و ،...هیچ مشکل ما را حل نکرده ،هیچ
گره از کار فروبستۀ ما نگشوده و کشتی شکستۀ این ملت دربند را به سرمنزل مقصود رهنمون نخواهد شد؛
تصامیم مهم و سرنوشت ساز مملکت و مردم شریف ما را بیگانه ها در خارج از سرحدات ما رقم میزنند .آنچه
در داخل کشور به نمایش میگذارند ،فقط و فقط یک صحنۀ تمثیل مضحک است و بس.
یار زنده و صحبت باقی...
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