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 قانون اساسی است؟تعدیل به نیاز آیا 
 

حقوق رشته تخصص به به خاطر نداشتن می خواهم محترم های دان حقوقاز همه ابراز نظر به این پرسش پیش از 

 روی تعدیل قانون اساسی هاکه بحث معلوم است  گرچه ،بحث حقوقی شده امچنین که چرا وارد بر من سخت نگیرند 

قابل فهم  ه کبوده نمسلکی هم و آنقدر شته محتوی سیاسی دا اساسا  « افغانستان آنالین انآریاوزین » در سایتافغانستان 

  باشد.نمسلکی ها غیر برای و جای بحث 

دک اناز موضع سیاسی  ،هفده سال اخیر اوضاع کشورتجارب داشت دستکم نظر دربا با ذکر این مختصر می خواهم 

 شریک سازم:دیگران خود را در زمینه با نظر 

فرمول بندی فشرده و بیان حقوقی کلیه قوا و مناسبات فرهنگی، » می شود:قانون که گفته در باره تعریف نخست 

 « و سیاسی یک جامعه استاقتصادی 

لی که در مسای مالحظاتنمی تواند بدون  ارگذقانون دان و قانون  فت کهپذیرباید پنداشته شود درست اگر این تعریف 

ر اگ احیانا   اید،نمرا مطرح قانون تعدیل یا تدوین و نام قانون ه خود ب فهم و خواستاز  چیزی را ،آمدتعریف قانون 

در برابر آن عکس العمل و مخالفت شان زود یا دیر مردم  واقع شده،جامعه و مقتضیات با شرایط تقابل در چنین شود 

 .خواهند دادرا نشان 

قوس  22تاریخی قانون اساسی افغانستان که زیر نظر قدرت های داخلی و خارجی تدوین و از سوی لویه جرگه و 

ته گف ه وگردیدو نافذ اعالم تصویب و توشیح  ءاتفاق آرا بهو بررسی ماده  162فصل و  12در  1382جدی  14الی  

بی ها و همه جنگ آن  پس ازکشوری مثل افغانستان  درست در ،استدر منطقه ها بهترین قانون از یکی می شود 

شور کحیطه صالحیت رئیس جمهور  درصمیمات و تها و بسی کارریاستی اساسی تا قانون  هنمودیجاب می اثباتی 

، چیز در افغانستانهمه از یک سو زیرا  است،بوده اوضاع آن زمان نیاز بیانگر سیما و ، گذاشته شود که بی تردید

ه اداری در کشور باقی نماندتشکیالت و دولت ساختار به مفهوم یزی چو بود هم پاشیده ازساخت و بافت  کال  یران و و

ه ک یتا جایفرار و برای حفظ جان به کشور های غرب و منطقه پناه برده بودند همه دولت مورد نیاز های کادر .بود

مدعی حق رهبران جهادی آن  عالوه بر ،بود مورد نیاز کشور برجا نماندهابتدایی و امکانات حتی پرسونل عادی 

ص تحصیل کرده و با تجربه افغان در خارج اجازه دهند که به اشخاحاضر نبودند به و حاکمیت قدرت  یانحصار
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ر حاضکه در خارج بودند  ییها آنم سوی دیگر هاز  سهم گیرند وامور و اجراآت در تشکیل دولت و کشور برگشته 

 کار نمایند.جنگ ساالران در تحت حاکمیت و برگشته به کشور نبودند 

رئیس دولت با ضرورت است و هنوز هم  هایجاب می کردسالی چند گذشت شرایط اوضاع و در یک چنین  نبر آ بنا

که  داردبر کشور از سر راه دولت و کمبود ها و موانع اساسی را یک اندازه بتواند تا سر جایش باشد الزم صالحیت 

ا هبا وجود ادامه جنگ  یسالگذشت چند از پس البته  .جریان حرکت جامعه طور نسبی شکل نورمال را به خود گیرد

رد امریکا امکانات مو ۀیت جامعه ملل و دولت ایاالت متحدبه حمافساد اداری و عملیات جنایت بار تروریستی و 

ونل کمبود پرسیک اندازه که فعال شدند سسات تعلیمی و تربیتی ؤمدر زمینه های مختلف فراهم و کشور ضرورت 

مهوری جدر انتخابات ریاست بیش از سه سال قبل اما  .ه استصورت گرفتبسیاری هم کارهای نسبتا   و هگردیدرفع 

ات مستقل انتخاببه اصطالح کمیسیون  ابهام باقی ماند وی مردم در أج رئنتاکه به عمل آمد ی تقلب کاری های فراوان

 .نماید اعالمبه مردم را ریاست جمهوری  ۀو بازندج برنده ئنتانتوانست 

ولت دسر انجام به جایی رسید که کار اشرف غنی و داکتر عبدهللا جناح و باخت میان دعوی برد بر سر  به این لحاظ 

 اشرف غنی« دولت وحدت ملی»زیر نام افغانستان با نقض صریح قانون اساسی خود  ۀامریکا از طریق وزیر خارج

که مود نتجویز را در صد  ههر یک پنجابین تقسیم قدرت و معرفی  اجرائیرا رئیس جمهور و داکتر عبدهللا را رئیس 

روز به روز تشدید و داشته ادامه تا کنون سر قدرت  بروا و کشمکش ولی عمال  دع ،اهرا  هر دو جناح قناعت کردندظ

حمایت با عطا محمد نور صالح الدین ربانی و  دمداریبه سر « اسالمی جمعیتحزب »که در حدی  شده می رود،

دولت و اگر  کردندرا به راه اندازی شورش و جنگ تهدید  دولت و کشورآن بیش از سه ماه هر دیگر جنگ ساالران 

از صبر و حوصله و ادامه مذاکره مسالمت آمیز جوی یک راه حل  در جست واشرف غنی  رئیس جمهورامریکا و 

 .به راه می افتاددر کشور هم جنگ دیگری  ،طالبانجنگ عالوه از شاید  ندگرفتمی نکار 

ر در سمردم و کشور حال ه بکه جز قوم ستیزی و تخریب دولت هیچ فکر مثبتی انحصار گران قدرت  با این حال

ته و به خود گرفای کمی جان تازه کمیسیون مستقل انتخابات که سه سال گذشت بیش از تازه پس از اینک  ،ندارند

عداد تیک بازهم  ،نمایدآغاز رأی دهندگان را ثبت نام را تعیین و ولسی جرگه گذاری انتخابات موفق شده تاریخ بر 

ی طرحو اند داخته اناه ولسی جرگه سر و صدا به راز طریق ، حفظ اقتدار و افزون خواهیدر فکر جنگ ساالران 

ساس بر ا ، کرسی هامتا ریزطوری تغییر یابد که طبق نظام پارلمان قانون اساسی  که می بایدرا پیش کشیده اند 

که کرسی بیشتر را به خود تخصیص  یو هر حزبتقسیم شود می آورند دست ه احزاب در انتخابات بفیصدی رأی که 

 .اما زمان و شرایط مساعد می طلبداین طرح بدی نیست  .حق تشکیل حکومت را داشته باشد دهد،

های الزم در افغانستان خبری نیست بلکه چیزی جز گروهک های در همه می دانند که از حزب با معیاراین را 

را  ی کس قوم دیگراز که حتی به اندازه پنج انگشت یک دست وجود دارند محدوده بسیار ناچیز قومی زبانی و محلی 

آن پختگی و  قوام الزم نرسیده که بتوانند عمال  در به دولت نیز ای و نهاد های زیر مجموعه ود ندارند خدر حزب 

  .جهت دفاع از تمامیت ارضی کشور و پیش برد امور دولت به خوبی کار ساز باشند

یریم گ ،نداردجا در قانون اساسی ریاستی افغانستان  بیحزتشکیل حکومت طرح ند که نمی داهمه این را نیز همچنان 

ه لویه جرگیابد می در آن صورت هم ، یر کندغیتآنها بر طبق خواست قانون درست پنداشته شود و طرح مذکور که 
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زمان بسیار کاری صرف نظر از هر بحث و بیانی، راه اندازی و انجام چنین که در حال قانون اساسی دایر گردد 

ه به هیچ وجگی به آن همه مسایل سیدر ،تا زمان انتخابات ولسی جرگهبوده که در مدت پنج شش ماه باقی مانده گیر 

 .نیست ممکنکافی و 

به تلویزیون طلوع حاضر شده و به نمایندگی از یک بنام آقای اخالقی شخصی  15/4/2018تاریخ ه بجالب اینکه 

با یکی از اعضای کمیسیون انتخابات روی طرح مذکور تاریزم، پارلمان خواستار سیستم تعداد اعضای ولسی جرگه 

دد باید این مشکل با فرمان تقنینی حل گراصرار داشت که باره موانع قانونی و نبود وقت کافی  دربه بحث پرداخته و 

 صورت گیرد، از سوی کمیسیون  در ماه میزان سال جاریرا که قرار است ولسی جرگه و الی ما پروسه انتخابات 

 ایکوت می کنیم.رد و ب

به شیوه باند بازی طرحی را برای رسیدن به قدرت محدود  ربسیاقومی زبانی و سمتی با تشکل های های گروهک 

ه با کپیش کشیده اند که کلیت طرح شان این است نام احزاب سیاسی  زیر سوی استفاده های بیشتربه منظور اجرائی 

های ولسی جرگه بر اساس رأی  که احزاب کرسی  وبه وجود آید سیستم پارلمان تاریزم می باید تعدیل قانون اساسی 

به خود تخصیص داد حق  را که اکثریت کرسی ها یهر حزبشود آنگاه محاسبه  ،در انتخابات به دست می آورند

 تشکیل حکومت را داشته باشد.

برای رسیدن به هر شخص و هر گروهی ش این درست است که در نظام دموکراسی ارائه هر طرحی و سعی و تال

  .نه با قانون شکنی و قانون گریزیبا در نظر داشت شرایط ی، اما از مجرای قانون حق سیاسی می باشد . یک قدرت 

انون قمهم ترین  «حکومت وحدت ملی»منحط تجویز که د بود دریافته خواهمحترم  ۀخوانندبا ذکر نکات مختصر باال 

 بیش از پیشز آن ساخت.  بعد او مرسوم ج ئدر افغانستان را وزیر خارجه سابق امریکاآقای بیکر بود که شکنی 

 محمد نور والی عطامثال  . به عمل آمددر کشور قدرت و کشمکش اداری فساد گریزی و تشدید و قانون قانون شکنی 

 ارتکاببا عبدالرشید دوستم مین طور را مطرح نمود و هبه بازی گرفت و تهدید های دولت را سه ماه بلخ بیش از 

داد های بدون محاکمه و این نوع رویاز و فرار از قانون و رفتن به ترکیه و خود  عمل نهایت جنایت بارآخرین 

 .گردیدامر عادی مبدل یک در کشور به  افراد، گروه های قومی  گستاخی مجازات،

بوده   نقص و کم و کاستنوع هیچ بدون قانون اساسی افغانستان  کهچنین استنباط نشود ذکر مطالب باال از با این همه 

ی تناقض اساس. نخیر مدار اعتبار و اجرا قرار گیردبه همین وضعیت برای همیش بدون تغییر و چون شریعت جامد 

افغانستان، دولت جمهوری »اول که گفته شده است: فصل اول مادۀ ، مثال  در وجود دارددر آن زیادی  نقایصو 

 «اسالمی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد

در تناقض کامال  دو نظام حقوقی و سیاسی متفاوت و « اسالم»و « جمهوری»از لحاظ تعریف نظری و عمل تاریخی 

 یکدیگر اند.با 

د بایهمین قدر  نمی گنجد.در اینجا بیشتر  ها به خوبی می دانند و توضیحدموکرات هم  این را هم شریعت مداران و

سول عبدالر ،گفت وقتی قانون اساسی از سوی کمیسیون قانون گذاری تدوین گردید، جهت تصویب در لویه جرگه
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در افغانستان هیچ قانون نمی تواند »شریعت مداران در فصل اول مادۀ سوم چنین نوشت: سیاف به نمایندگی از سوی 

 « مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد

که از اسالم، جمهوری، دموکراسی و حقوق  یآنهای« دولت جمهوری اسالمی افغانستان» است:که گفته شده همینلذا 

د ضادر نفس خود باهم در تو سیستم ها می دانند که این عناوین اگر چشم پوشی نکنند بشر کمی شناخت و درکی دارند 

سای تنظیم های اسالمی، جنگ ساالران جهادی و دموکرات های ؤاینکه چگونه ر نیست، اما ءبوده قابل جمع و اجرا

م مسأله ه این سیکوالر راضی شده و در ساخت و تصویب یک چنین قانون اساسی با هم به توافق رسیده اند درک

ثروت  وه هر گاه پای قدرت و منفعت پیش آید تشنگان قدرت ح است کچندان دشوار و تعجب بر انگیز نیست، واض

راه گنجشکک برای یک دیدن به خیال به اصطالح فرد هر  چنانکه هر جناح وچشم بسته به هر امری تن می دهند. 

 ند.ه اتن دادقانون اساسی خود به تصویب 

 « شدافغانستان می با «اقوام» سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر هللا اکبر و نام»مادۀ بیستم فصل اول 

بر ، وحدت ملی مفهوم دیگر نداردتقویه احساسات خطرناک قومی و دوری گزیدن از از اقوام چیزی جز  نام بردن

خالف منافع ملی و فقط خوشایند و مطابقت به خواست کسانی احساسات قومی خطرناکترین کاریست در جهت انگیختن 

 فامیلی و گروهی ،برداری شخصی با هدف بهرهرا تشکل های این نوع غرایز و عواطف که با دامن زدن به است 

ی مو حتی از آن طریق توجه دشمنان خارجی افغانستان را به خود جلب به نمایش می گذارند قدرت رسیدن به برای 

 .بودبه راه اندازی جنگ داخلی و تجزیه کشور چیزی دیگری نخواهد کار شان که نتیجه نهایی نمایند 

ومت حک»شود گفت با آنکه در بیش از سه سال در  که در باال عنوان شده است. میاساسی در پاسخ به تعدیل قانون 

چه فساد و ندانم شریک بوده ولی هررئیس جمهور در همه صالحیت های تقریبا  جناح داکتر عبدهللا « وحدت ملی

آدرس به  ریاست جمهوری و باالخصحساب به گرفته صورت از طریق هر جناحی که در دولت و کشور  یکاری های

 تحویل داده شده است.اشرف غنی 

باید  ،به رئیس جمهور داده شدهزیادی که در قانون اساسی ریاستی از یک سو برای کم کردن صالحیت های  اگربناء  

غانستان و منطقه و از لحاظ زمان حد اقل اگر فا محاسبه دقیق اوضاع و مقتصیات ابقانون اساسی حین تغییر در آینده 

رلمانی از ریاستی به سیستم پا لویه جرگه قانون اساسیدر صورت برگذاری بعد از انتخابات ولسی جرگه و ممکن باشد 

ریاست اجرائی با نقض قانون اساسی به که زیرا در حال  تمام شود،شاید بهتر به حال افغانستان آنگاه ، صورت گیرد

س حکومت ر آینده رئیدو رئیس جمهور مشخص نیست و اگر چندان مسئولیت رئیس اجرائی عبدهللا تعلق گرفته، داکتر 

کاسته خواهد شد و هم ی رئیس جمهور هم از فشار کار و مسئولیت باالآید اعظم می باشد به وجود که همانا صدر

غیر حزبی نزد رئیس جمهور و نمایندگان مردم در ولسی جرگه جواب ده اجراآت یا حزبی و با پایه رئیس حکومت 

  درست و نادرست خود خواهد بود.

 یک اصال  که دور از واقعیت است میان تهی و چنان دفاع از منافع ملی  بهجود احزاب ادعای ودر حال اما تا آنوقت 

حتی به حزب واقعا  ملی با معیار ها و خصلت ملی را گفت  به صراحت می توان .ره هم چنگی به دل نمی زندذ
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در دولت و را ملی آگاه وجود شخصیت های البته ، دیددر کشور صورت هسته ای و در حال نطفه وی هم نمی توان 

 .گرفت نمینادیده دولت از خارج 

تا یک مدت دیگر هم در قدم نخست  ،افغانستان قرار داردمردم و کشور که  و شرایط در یک چنین اوضاع خالصه 

جامعه ملل و در و حمایت وجود شخصیت آگاه، فعال و پاک نفس یعنی محمد اشرف غنی در مقام ریاست جمهوری 

ته و ضروری پنداشنهایت مهم  حفظ نظم و جلوگیری از گسترش  فساد کشور وحفظ ثبات دولت امریکا در جهت رأس 

 می شود.

 پایان

 

 

  

 
    

 


