
 
 

 

 3تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 ۲۸/۰۵/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی
 

 ؟سیاسی قانونی است ۀنامامضای توافق
 

قانون اساسی افغانستان بحیث وثیقۀ ملی کشور حقوق، صالحیتها، وظایف دولت را در کشور تعیین کرده است. 
در قانون اساسی افغانستان درج است.  (قضا ،حکومت، پارالمان)سه رکن دولت  وظایف و صالحیتهایحدود 

در مقیاس یک کمیسیون مؤظف در جنب حکومت  بر اساس ضرورت مطابق قانون مؤقت متممایجاد ارگانهای 
 مؤقت ارگانهای متمم چنین های، بشرط آنکه وظایف و صالحیتاست مجازخاص و  واحد برای اجرائ یک هدف

ایجاد نباشد. موجود  (قضا ،حکومت، پارالمان)دولتسه گانه ارکان های وظایف و صالحیتو جانشین  موازی
تفویض صالحیت های  ،تشکیل منظوریبع انسجام، امنمطابق درخواست حکومت  مؤقتارگانهای متمم 

، وظایف آن در ساختار تشکیالتی حکومت موجود ممکن نه باشداجرأ که مالی  با مصارفات بودیجه، اجرائیوی
ساختار های عالی مصالحه  ئشورائ عالی دولتی و شوراشد. با ایجاد شده شورکدر  قوانین و لوایحبراساس 

ایجاد  مروج قانونی و لوایح طرزالعملها در چوکاتبرای اجرأ هدف واحد و خاص  بایداست، حکومت مؤقت  متمم
غرض اجرأ  عبدهللا عبدهللاو  غنیاشرف در بین که ۀ سیاسی کنونی نامتوافقمؤقت  ارگانهای متمم . سند ایجاددوش
  مغایر لوایح و قوانین در کشور است. هداف و وظایف خاص امضا شده استا
 

  
 

میان عبدهللا عبدهللا،   صدیق صدیقی، سخنگوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته است که موافقتنامه"
نامه میان دو رقیب سیاسی،  شده است. با امضای این موافقت ءی پیشین و آقای غنی، امروز امضائرئیس اجرا

کمیسیون انتخابات  .نتیجه انتخابات اخیر افغانستان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت جنجال پس از اعالم
جدی محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعالم کرد. عبدهللا عبدهللا،  افغانستان اواخر

گفت تیم او دولت دیگری  به این اعالم آن را "غیرقانونی" خواند و عکس العملرقیب انتخاباتی آقای غنی در 
جمهوری افغانستان، محمد اشرف  حدود سه هفته پس از اعالم نتیجه انتخابات جنجالی ریاست .تشکیل خواهد داد

جمهوری در "ارگ" سوگند ادا کرد. در عین حال عبدهللا عبدهللا که خودش را پیروز  به عنوان رئیس غنی رسماً 
 ".در سپیدار )محل کارآقای عبدهللا( مراسم تحلیف برگزار کردداند، نیز به طور جداگانه  انتخابات می

 بر اساس قانونیک اقدام غیر قانونی است.  آن با وظایف و صالحیتهای مندرج کنونی توافقنامۀ سیاسی سند امضای
برای  حیث رئیس جمهوره قانونی ب یک برندۀ جمهوری ریاستانتخابات ، در انتخابات افغانستاناساسی و قانون 

توسط  انتخاب میگردد. بر اساس نتایج افغانستان دورۀ برای پنج سال جهت پیشبرد رهبری و زمامداری قدرت در
رئیس جمهور برنده  اشرف غنی به حیثمیالدی  2019سال  ریاست جمهوری انتخابات در کمیسیون انتخابات

 2019سال  ریاست جمهوریهرگاه نتایج انتخابات  است.اعالن شده درافغانستان  انتخابات ریاست جمهوری
توافقنامۀ امضای  در آنصورت ،وجود ندارد رئیس جمهور قانونی ، در افغانستانمیالدی در نظر گرفته نشود

 توافقنامۀ سیاسیاین امضأ  صالحیت هردو عبدهللا عبدهللاو  غنیاشرف  یک اقدام غیر قانونی است. کنونی سیاسی
 لعملهااو طرز سایر قوانین ،اساسی قانونبا  کهوجود دارد هم  دیگری موارد سیاسی "توافقنامۀ"این  دررا ندارد. 

  .و برخی آنرا ذکر میکنیم مغایرت دارد افغانستاندر 
این  است، شده ساختار وسیع تشکیالتی در نظر گرفته چنین باکه کنونی  سیاسی "توافقنامۀ"سند در : اولً 

 موجودحکومت در داخل  حکومتیک تشکیالتی عمل معادل ساختار در سیاسی "توافقنامۀ"ساختارتشکیالتی 
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برای  )حکومت، پارالمان، و قضا( ارکان سه گانۀ دولتدارای  ی"دولت"ساختار افغانستان در است.  افغانستان
اجرائ  .دارد وجود کشوردر  آنمصوب با بودیجه  سیاسی "توافقنامۀ"همین و صالحیتهای مندرج  اجرائ وظایف

ارکان سه گانۀ دولت )حکومت، پارالمان، و  وظایف در چوکات سیاسی "توافقنامۀ"وظایف و صالحیتهای مندرج 
نیاز عاجل با  درج گردیده است سیاسی "توافقنامۀ"ساختارتشکیالتی  طوریکه در سند اءً بنقضا( موجود میسر است، 

  .دلئل آنرا به تفصیل ذکر می نمایم و وجود نداردایجاد آن 
 

را نمی توان با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور صورت میگرید، رهبری کشور رهبری امور کشور  ـ*
 دردولت )حکومت، پارالمان، قضا( موجود هرگاه ارکان سه گانۀ  .به پیشبرد ناراضی افراد و حلقات با تقاضای
آمد  قانونی و کار دولتیک جودیت وبرای مباید قدم نخست در باشد، داشته قانونی  خالئو یا نا کار آمد افغانستان 

ایجاد  ازعاجلتر  مقدمتر و )حکومت، پارالمان، و قضا(لت ارکان سه گانۀ دودر  اتاصالح افغانستان در
داشتن  اساسیموجودیت دولت قانونی در افغانستان شرط  .می باشد کنونی توافقنامۀ سیاسیساختارتشکیالتی 

شمرده می شود. کنونی  توافقنامۀ سیاسیساختارتشکیالتی قانونی ایجاد با  اتاقدامو قانونی برای امضأ صالحیت
ایجاد ساختارتشکیالتی  داشته باشد،نوجود  با دو معاون رئیس جمهور قانونی ،یقانون در افغانستان دولت اکنون اگر

 . شمرده می شود کنونی در افغانستان نیز غیر قانونی توافقنامۀ سیاسیبر اساس 
 

و ادأی میالدی  ۲۰۱۹ریاست جمهوری سال ی عبدهللا عبدهللا مبنی بر عدم سقم نتایج انتخابات هاادعای هرگاه ـ*
جنبۀ افغانستان  به حیث رئیس جمهورافغانستان افغانستان حلف وفاداری عبدهللا عبدهللا کاندید ریاست جمهوری

ادعایهای عبدهللا عبدهللا  راه حل قانونی توافقنامۀ سیاسیساختارتشکیالتی  بازهم ایجاد قی داشته باشد،حقو
قانون انتخابات  باید بدون استثنا توسط مندرجات عبدهللا عبدهللاادعاها و تخطی های انتخاباتی  نیست.اولتر از

توافقنامۀ صالحیت ایجاد ساختارتشکیالتی رئیس جمهور غیر قانونی در افغانستان  افغانستان بررسی و حل شود.
 کاری نمی توانند غیر قانونی بودهکنونی  توافقنامۀ سیاسیساختارتشکیالتی  ایجاد .امضای آنرا نداردو سیاسی
 آتشپوشانیدن  لکهبغیر قانونی است که تالش ایننه تنها اقدام چنین  هد،انجام ددر افغانستان را به نفع ملت  قانونی

   خاکستراست. در زیر
 

در بین دو کاندید بعد از اعالن نتایج انتخابات توسط کمیسیون انتخابات افغانستان تقسیم پست های حکومتی  ـ*
مهوری ج، با موجودیت دو معاون انتخابی ریاست عبدهللا عبدهللاو  غنیانتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشرف 

 عبدهللا عبدهللا برایو انتقال سایر صالحیتها بشمول مصارف بودیجه  کشور شخص شماره دوم مقام اعطاافغانستان 
در قانونی خالی  هرگاه افغانستاندرانتخابات  اساسی و قانون است. در صورت موجودیت قانون عمل غیر قانونی

در صورت موجودیت  ممکن است. قانون انتخابات افغانستان سطوتخال های مذکور  پروسۀ انتخابات بروز نماید،
 رئیستوسط  توافقنامۀ سیاسی قانون اساسی و قانون انتخابات درافغانستان برای رفع خال پروسه انتخابات امضا

 هیچ کسی صالحیت امضای قانونی استغیر افغانستان اگر انتخابات  است. انتخابات افغانستان مغایر قانون جمهور
 جز تطبیق قانون انتخابات راهی دیگری قانونی قانونی استافغانستان را ندارد. اگر انتخابات  توافقنامۀ سیاسی

 باید ،هستند انقانون شکن ندانتخابات افغانستان را نپذیرفته ا سیونیکم قانونی آنانکه تصامیم .وجود ندارد افغانستان
قانون شکنان مشکالت را حل دادن امتیازات به  مجازات شودافغانستان  جزا و اخالل امنیت عامه بر اساس قانون

   .نمی کند
 

دولت، با کنونی صورت موجودیت ساختار معادل آن در تشکیل  در در ساختار حکومتجدید ل متمم ایجاد تشکی ـ*
که دارای  آن، تصویب قبلیطی مراحل قانونی و بدون اقدام غیر مترقبه  ،توصیه های مراجع غیر رسمی
صالحیتهای و خارج از حدود  توافقنامۀ سیاسی و امضای ساختار تشکیالتی ایجاد مصارفات هنگفت بودیجوی باشد

 بدون طی مراحل مواد فصل و باب مصارفاتی قانون بودیجهمصارف تشکیالتی خارج از  منظوری است. قانونی
 تنظیم و تصویب میگردد. توسط قانون بودیجه براساس فصول آن  می شود. شمرده غیر قانونیقبلی 

 

نیست که دو ساختار موازی در یک دولت واحد با عین  ، اقتصادیعلمی ،عملی مطابق قانون اساسی کشور ـ*
 یارکان سه گانۀ دولتو ساختار  توافقنامۀ سیاسیوظایف و صالحیتهای اجرائیوی مانند ساختار تشکیالتی 

وظایف و صالحیت در حقیقت  یتوافقنامۀ سیاس  مواد مندرج داشته باشد. وجود کنونی )حکومت، پارالمان، و قضا(
دارائ  که شده دولت موجود ارکان سه گانۀو جانشین  ارکان سه گانۀ دولتی مو جود را داردبا ساختار  موازی های

اضافی با  وسیع تشکیالت ایجاد است. موجود وتصویب  شده آن بودیجه پیشبینی با ساختار وظیفوی و مصارفاتی
و  وضاحت در کشور یاسترار حالت اعالم به استثنای پیشبینی شده است یتوافقنامۀ سیاسکه در  مصارفاتی هنگفت

لزم نیست که  مانند حالت استراردر کشور و حاد فوق العادهدر عدم ضرورت حالت  .ندارد قانونی الزامیت
 دشوعالوه افغانستان مانند  فقیر کشورعادی بر دوش بودیجه ی را سیاستوافقنامۀ مانند مصارف  مصارفاتی هنگفت
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خارج از کنونی ی توافقنامۀ سیاس مندرج وظایفصالحیت ها و . قرار دارد بیگانگان تحمیلی که عمأل در جنگ
  کنجانیده شده است. وظایف خاصاجرائ برای یک کمیسیون خاص  معیاری ظرفیت

خارج از رهبران "جهادی"  نقشی توافقنامۀ سیاسدر و توصیه های میانجیگران انسجام منابع مسلۀ دیگر  :ثانیأ
در قانون اساسی هیچ نوع موقف قانونی رهبران "جهادی" میانجیگر  برای تی افغانستان است.دول قانونی ساختار

که و غیره عبدالرسول سیاف، یونس قانونی، کریم خلیلی  ،وجود ندارد. از مجموع اظهارات حامد کرزی افغانستان
هذا  یتوافقنامۀ سیاس انسجام ثابت می سازد کهبا وضاحت گردیده است، این حقیقت را  ئیه و نشرادرمطبوعات ار

 نیستند جع حقوقی و قانونیامر رهبران "جهادی" صورت گرفته است. رهبران "جهادی" با توصیه های میانجیگری
  .نداردکشور دررا تصامیم چنین قانونی اتخاذ  که صالحیت اشخاص و افراد اندبلکه 
دو موضوع متفاوت که جنبه های  و صالحیتهای وظایف ی کنونیتوافقنامۀ سیاسمسلۀ مهم اینست که در ثالثأ: 

انتخاباتی ریاست  به شکایات رسیدگییکی آن مخلوط گردیده است. ند، مستقیم ندار باهم ارتباط هاآن سیاسیو حقوقی 
مذاکرات صلح هم دیگری آن و  می باشد مجرای غیر قانونی یتوافقنامۀ سیاستوسط  میالدی 2019جمهوری سال 

 با طالبان است. 
 

ادعا ها و بررسی  برایکه اند مراجع قانونی  یکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایت انتخابات ـ*
بدون باید  عبدهللا عبدهللادارد. تمام شکایات انتخاباتی را خود  صالحیتقانون، لوایح و دارای  انتخاباتی شکایات
کمیسیون  فیصله هایو انتخابات قانون  بدون درنظرداشتحل شود.  افغانستان لوایح انتخابات و توسط قانوناستثنا 

  ی اعتبار قانونی ندارد.توافقنامۀ سیاستوسط  عبدهللا عبدهللا در مورد ادعا ها و شکایات انتخاباتی انتخابات افغانستان
 

مسلط در قدرت  مسلۀ صلح و مذاکرات با طالبان نیز در مسیر نامطمین آن حرکت می کند. رهبران "جهادی" ـ*
دولتی و حمایتگران خارجی دولت تصور دارند که اگر یک شورای مصالحه عریض و طویل دولتی شامل تمام 

تحت سرپرستی عبدهللا عبدهللا بزودی ایجاد  افغانستانبنیادگرایان "اسالمی" و جنایتکاران جنگی نمایندگان حلقات 
حلقات تا ابد برای ورثه  راچوکی پر درآمد ایشانمی آید و پرخون  یهارشود، کبوتران صلح با بالهای شکسته و پ

بیگانگان، مزارع  تحمیلیر واقعیت تلخ این جنگ نه خی حفظ می کند.بنیادگرایان "اسالمی" و جنایتکاران جنگی 
رهبران "جهادی" مسلط در قدرت تا هنوز دارد که در کشور و قربانیان میلیونی ، میلیونها کشته و معلول، سوخته

در سه ده اخیر در  عبدهللا عبدهللانقش رهبری  دولتی و حمایتگران خارجی شان آنها را برسمیت نمی شناسد.
ته به استخبارات بیرونی بجز ایجاد بحرانات، تحریک اختالفات قومی و مذهبی در کشور کدام افغانستان وابس

  دستاورد قابل تذکر ندارد.
 

جمعیت "اسالمی" مربوط به خودش را متحد رهبری کند، چگونه می توانند پروسه  ستنمی توان عبدهللا عبدهللا ـ*
 ،به پیش ببرد. سپردن رهبری پروسۀ صلح وظیفۀ خطیر است را در کشور و سایر حلقات و گروپها صلح با طالبان

کلخ گذاشتن در آب  عبدهللا عبدهللابا  یتوافقنامۀ سیاس نمی توانند آنرا مؤفقانه به پیش ببرد. اقدام هیچگاه عبدهللا عبدهللا
  صلح در افغانستان نمی باشد.تأمین  اجرأ وظایف ملیاست و راه حل مطمین برای 

مظلوم و بیدفاع نباید فریب شعارهای رهبران "جهادی" مسلط در قدرت دولتی و جنایتکاران جنگ شان را مردم 
رهبران "جهادی" مسلط  عمال جنگ افروز ناممکن است.توسط  افغانستانعدالت در صلح واقعی و  تأمین بخورند.

آفریدن  رهبران "جهادی" انه تخصصیگ در قدرت دولتی و حمایتگران خارجی شان با قاموس صلح آشنایی ندارند.
 است. برای حلقات خود شان جنگ و تقسیم امتیازات و چوکی مقامات دولتی

 
 پایان
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