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 مکثی در بارۀ تعدیل قانون اساسی افغانستان
 

 نظام ءنوشتۀ منتشره در آریانا افغانستان آنالین از قلم جناب ضیا
 

موجوده عاری از کمبود ها، ابهامات و حتی لغذش ها خدمت جناب نظام عرض شود که بدون شک قانون اساسی 

  .نیست و شدیداً هم مستلزم تکمیل است ولی نه تعدیل

با در نظرداشت شرایطی که عمداً و قصداً در مرحلهٔ تسوید آن خلق گردیده بود و در حالی که مجاهد و مجاهد نما 

تالش ورزیدند که برای به دست آوردن امتیاز در آن  های پکول دار و بی پکول در لباس نمایندگان مردم تا توانستند

تأثیر گزار باشند و هر چی بر وفق مراد آنها پذیرفته شود ولی باز هم نتوانستند آنطور که باید آنچه را که شاید به 

  .دست آورند

ه ک به خیمهٔ لوینمودن میکروفون بابای ملت توسط عمال شورای نظار و اخطار های قسیم فهیم با آوردن تان قطع  --

 جرگه، 

 قطع گذارشات زندهٔ لویه جرگه برای عموم،   --

  .همه و همه همین تالش های زور گویان بود

  .این سلسله هنوز هم ادامه دارد که تهدید ها و زور گویی های والی پیشین بلخ مؤید این ادعا است

  .موضوع می چرخد و آن تعدیل قانون اساسی استسر تا پای این مضموِن شما مملو از تضاد و  تناقض، روی یک 

   تعدیل برای بر آورده شدن آرزوی تجزیه طلبان؟

  و یا بر کرسی نشاندن حرف زورگویان؟

  .که خواب است و خیال است و مهال

  تمرکز زدایی یعنی چی؟
 

دی و اتنیکی پیاده نمودن یک در افغانستاِن از هر نگاه عقب مانده با عدم موجودیت توازن سیاسی و اجتماعی، اقتصا

  .نظام فدرامی ]فدرالی[ برای اکثر والیات حکم اضمحالل و نابودی را دارد

امکان از بین بردن صالحیت های دولت مرکزی به مثابهٔ مرجع صالحیت و کنترول، معادل به از هم پاشیدن افغانستان 

  .به علت ایجاد فضای انارشیک خواهد بود
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سال با آمدن رژیم های متنوع قانون اساسی کشور تخمیناً  ۴1یعنی درست در مدت  1۹۷۶سال   اگر اشتباه نشود از

مراتبه بدون جهت صرف برای به کرسی نشاندن امیال بعضاً خیلی ها شوم،  تعدیل نه که بکلی باز نویسی گردیده  ۷

 ولی آیا هیچ دردی از آالم  را دوا کرده توانسته اند؟

 

  شود؛می گفته 

اساسی دور دیموکراسی که با استفاده از بهترین های قوانین اساسی جهان توسط تیم خیلی ورزیده و دانا تسوید  قانون

و بعداً  توسط شاه توشیح گردید. ولی هر رژیمی که بعداً وارد معرکه گردید رفعت آنرا نادیده گرفت و در طول ادوار  

تصمیم عاقالنه برای استفاد از همان قانون عالی به تعویض  پر از اختناق و انارشیک زمامداری های خود عوض  یک

  .سال به اینطرف شعله ور است ۴1و )تعدیل( آن اقدام نمودند که در نتیجه ملت افغان را به چنان آتشی کشیدند که از 

ده غر نآیا منطقی است که قانون اساسی یک بار دیگر و آنهم صرف برای کسب امتیازاتی برای مشتی ماجرا جو و ل

  .تعدیل گردد

آیا این کتابچهٔ چتل نویس است که باید هر خس و خاشاک تازه از راه رسیده و بیسواد و نیمه باسواد هر وقتی خاطر 

   نازک  شان ماللی داشت آنرا به ذعم خود تعبیر و تعدیل نمایند؟

دارید. ولی آنچه شما در مضمون خالصه جناب نظام، راستش درست فهمیده نمی شود که چی نیم کاسه ای زیر کاسه 

  .تان به آن اشاره نکرده اید حل اصلی بحران است

این بحران با مدیریت درست می تواند حل گردد نه با تعدیل قانون، آنهم قانون اساسی. یک تیم کاری با کفایت، مدبر، 

 صد بار قانون را تعدیل نمایید نه تنهادانا و وطن پرست، می تواند به بسیار خوبی از این عهده مؤفقانه بدر آید ور نه 

 والسالم  .دردی را دوا نخواهد کرد بلکه به عمق بحران هنوز هم افزوده خواهد شد

 

 یادداشت اداره:

دان دانشمند و همکار آریانا افغانستان آنالین در هیرمند حقوق جناب فدوست و همکار عزیزم رود که ید قوی می ام

خود را دور از غرض و مرض ارتباطات شخصی صائب بارۀ این موضوع ملی و حیاتی افغانستان و ملت افغان نظر 

شود در این باره صادقانه اظهار همچنین از همه قلم به دستان و افغان های راستین التجا می و تشریفات ابراز دارند. 

 رمایند و ذهن افغان هایی را که قلب شان برای افغانستان و افغان می تپد، روشن سازند.نظر ف

   مدیر مسؤول آریانا افغانستان آنالین ولی احمد نوری

 
          

 


