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 11/90/3912                  هیرمند ف،

 آسیب های تعدیل نظام
 

 حاکی از« نجات کشور از بحران کنونی چه باید کرد رأیب» زیر عنوانسید عبدهللا کاظم  نوشتۀ مفصل محترم دکتور
اما  .میباشدمردم شریف افغانستان آیندۀ  رأینگرانی ب و کشورفردای  نسبت بهایشان  مسؤولیت و حس وطنخواهی،

نخواهد تعدیل قانون اساسی یا اصالح قانون اساسی حل مشکل این است که معضالت وطن به جان برابر ما در یک 
 اهل سلک آن در زمینه نظرعلمی و تا به آن خواهد داشت نیاز باشد،هم عالج بحران وطن ما  یاگر چنین امر .شد

تشخیص  ،تحلیل ،نیتبی ،)تفسیر «نهاد های سیاسی حقوق اساسی و»به گمانم چه  .ابراز بدارند صائب خویش را
مادی  نیز نهاد های معنوی و و قانون اساسی مندرجات مواد  متون واصولی  اسباب ط ورأیش اساسات تعدیل و

سیاسی  رابطۀ نزدیک با علوم مهم حقوق عمومی علوم حقوقی است که پیوند و ( یکی از آن شعبات بسیارسیاسی
ما بدهد،  رأیب مطمئنخواهد توانست تا نسخۀ  این کسب تبحر داشته باشد، سیاست دانی که در آن حقوقدان و .دارد

طرح میگردد  سط اوتجویزی که تو نهاد های معنوی ومادی اجتماع مارا بشناسد تا موصوف نیزناگزیر خواهد بود،
، به این ترتیب وی ناگزیرخواهد بود، به جامعه شناسان مناسب باشد مطابق و مریض ما احوال کشور با اوضاع و

اوضاع در حالت عادی  ط ورأیش اما اگر  .دنزیابی بگیرربه ا مراجعه کند تا  ساختار های متعدد موجود در جامعه را
 اهل ترتیب و رأینه ب بسیار سهل هم نخواهد بود، ارجحیت ها، اولی و تشخیص ضرورت های قرار نداشته باشد،

 .اهل دست اندر کاران علم االجتماع رأینه ب ل قانون ویتعد
  

باید اذهان کنم  کاظم می اندازم:سید عبدهللا داکتر صاحب جناب ین پراگراف نظر مختصر به عمق درونمایۀ نگاه در ا
 :رسانم به عرض می آنهم عمومیاتی را که در زمینه میدانم، نیست، با« حقوق اساسی و...» اختصاصا   که شق من

غیر مستقیم  رأیمردم بلکه توسط طریق آرای مستقیم  وً ازتراکم صالحیت   دلیلبً  جمٍُر رئیسدر مورد اینکه 
ریاست  ُپستش وهجوم باالی تا ر   انتقال یابد، بخشی ازصالحیت ها ووظایف وی به صدراعظم و انتخاب گردد

جمهور مؤظف به تشکیل  رئیسگردیده از جانب  مستقیم مردم انتخاب رأیصدراعظم که با جمهوری تضعیف شود، 
ن حالت یک رأید اگر منظورهمین باشد باید متذکر شد که.  . و. ،اعتماد دریافت دارد رأیو از پارلمان  کابینه گردد

مستقیم مردم  رأیزیرا آنکه با آ، صدراعظم به مشاهده میرسد جمهور و رئیستناقض جدی در درجۀ مشروعیت 
 ُپستریاست جمهوری به یک  ُپستت صوردر این پس  ،معتبر تر است ایز مشروعیت بلند تر وانتخاب گردیده ح

 آسیب های این رویا .دیده میشودجرمنی یا  وهند در آن طور که ،شدخواهد  مبدل بدون صالحیت مؤثر تشریفاتی و
اعتماد  رأیت از  پارلمان سامان خواهد داد و حکوم و : پارلمان از اکثریت خویش حکومتی را ساز؟بود چه خواهد

 تغییراین بناء   چه میتواند باشد؟« نظام پارلمانی»نزد آن مسؤولیت خواهد داشت، این  سناریو غیر از خواهد گرفت و
 به نظام پارلمانی است. ریاستی نظام تغییردقیقا   ساده نیست، یا تعدیل قانون اساسی یک تعدیل عادی و

 

او افتاده  ُپستتصرف  وضعیت را طوری ساخته است که همه به فکر هورجم رئیستذکر رفته است که قدرت زیاد 
کاغذ باقی مانده و  جمهور بیشتر روی رئیسعمل اوال  صالحیت های  معنی درست است اما در یک این به. اند

توان کرد  محل تطبیق عملی پیدا کند، چه در طول مدت ریاست جمهوری هیچ رویدادی را سراع نمی نتوانسته است
حتی این برعکس  بوده باشد،  یمتکآن  براستثنایی صالحیت های ریاست جمهوری  وکاربرد خارق العاده که 

و  تصمیم خوانده شده است اراده و فاقد قاطعیت و بی تلخه و بی کفایتی، سست عنصری، ریاست جمهوری متهم به
اش اساس تصامیم  یخود پرست د خواهی ومستبد که فقط خو کتاتور،یخودکامه، د با چهرۀ یک تصویر چنین یک این
 حصر او صالحیت های بیحد و یاراج و رج قانون دریافت کرده باشددبوده و این امکان را از صالحیت های من او

صالحیت  یارجمهور دا رئیسن آن خواهد بود که یا یاین مبی ،قطعا  سر نمیخورد ،را به این موقعیت قرار داده باشد
به راحتی  ،با توسل به آن رئیسست که ه ایعناصر محرک ما فاقد آن یا نظام قانون اساسی کافی قانونی نیست و

صریح  قانون دقیق و قوۀ مقننه در یه ویاریا شاید صالحیت های قوۀ اج منصۀ اجرا بگذارد،ه صالحیت های خود را ب
آراستن کامل  یارب ،راتیک استموکییا فرهنگ عمومی سیاسی ما که یکی از متعلقات جامعۀ د تعریف نگردیده اند،

 - سیاسی آمیز غلو این نظام صرفا  و تنها استفادۀ ابزار های صالحیتی یا شاید ما از مرکبۀ نظام ما کوتاهی میکند،
 ۀبه هرصورت این دو دور .وریمآ به عمل می – سرتاسری ملی محوطۀ ها و نه در هبه گرو آنهم سیاسی محدود
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در نظام وجود  صالحیت ها رساند که یک عدم تعادل مسؤولیت ها و می این آگاهی را انتخابی به ما ریاست جمهوری
دارد که  یسیاسی و ایدیولوژیک ،منطقوی آز های گروهی، خواهد داشت، این عدم تعادل بیشتر ریشه به حرص ها و

 معجون و ن قانون ماحضور داشته اند، یا شاید ای ن وقتآی تصویب قانون اساسی در متن چانه زدن ها حین تسوید و
 ؟؟را طور مکمل دارا نباشد سیستم این یا آن ضروری صراعنپارلمانی است که تمام  دو تمایل ریاستی و مرکبی از

 

، نظام فرانسه ترکیبی از این دو است .نیز داریم را پارلمانی و دنیا نمونۀ حد اوسطی این دو نظام ریاستی گرچه ما در
زیرا  ش صالحیت انحالل پارلمان را دارد،جمهور رئیس ارتقای آن، تقویه و کشوری و ثبات امور تعادل و یاراما ب
آن  کشمکش های صرف سیاسی، مثال  مصالح علیای مملکت فراموش شود، در وقتی احیانا  در رقابت ها و اگر

 یاردنیا ب مرکبۀ دیگری که در منافع عمومی حمایت میکند. جمهور با استفاده از این صالحیت از رئیس صورت
 مقامات و در اختیار دارند، ارزش های همگانی حفاظت از حقوق عمومی و میان قوه های دولت و حفظ تعادل

قانون  یارشو»است که صالحیت ابطال تصاویب خالف را داراست این ارگان به نام  یهتعبمراجعی در سیستم ایشان 
کمسیون »ظام ما این ارگان مهم تکلیف نشده است، تنها ، که در نشود یاد می« اساسی محکمۀ قانون»یا  و« اساسی

هیچگونه  و دارد یرا داریم که کامال  وظایف دیگر قانون اساسی( 111 )مادۀ« قانون اساسیمستقل نظارت بر تطبیق 
شناخت از  ولی آن مهمی که تا حاال از آن یاد نشده است .ش نیستاختیارصالحیت باطل کردن تصامیم خالف در 

زیرا  نه؟ ل چنین تغییر عمیق را دارد یاکه آیا تحم حوصلۀ نظام در این وضعیت است ظرفیت و جود ووضع مو
 می طلبد. به اصطالح عادی را ط کامال  مناسب ویارچنین تغییر نظام ش یاراج
   ارد؟دعادی قراری در حالت کامل بین المل و اجتماعی و منطقوی وی ـنظام سیاسی و  مگر آیا افغانستان از لحاظ 
  ست که با ی ایهمان دسته پدیده ها وضعیت عادی از ،نداریم «وضعیت عادی»دقیق از ما تعریف جدی و

داشتیم، به  عادی قرار میشود، مثال  اگر ما در وضعیت  تشخیص میاش  نقیض ضد و وضعیت تشریح
 بود؟  می نیازی محسوس های جامعۀ بین المللینیرو حضور

 می اندشیدیم؟  وای مسلح خودـکیفی ق و ِویۀ کمی ـقـروز تا روز به ت داشتیم، یـم رارــادی قــاگر ما در حالت ع 
 ؟شدیم بندی می درجهکشور فاسد دنیا  ینبه درجۀ سوم داشتیم، اگر ما در حالت عادی قرار می  
 ؟ گردیدیم داشتیم، کشور نمره اول تولید کنندۀ مخدرات دنیا می می در حالت عادی قرار اگر ما 
 به محاکمه کشانی صدها متهم به جنایات بشری  داشتیم، به این آسانی تعقیب و می عادی قراروضع  ا دراگرم

 کردیم؟ را پشت گوش می
 مگر همسایه های حریص ما چنان به سوی ما به چشم طمع نگاه می ،بودیم اگر ما در وضعیت عادی می 

 کردند؟
 م؟ــبودی مصاب می خوداعتماد میان  وءس اکترین زهرداشتیم با چنین خطرن می اگر ما در وضعیت عادی قرار 
 31فیصد نفوس 51بیش از شدن میلیارد ها دالر با وجود سرازیر بردیم مگر وضعیت عادی به سر می اگر ما در 

 داشتیم؟؟ گرسنگی می داری وان را در فقر و خودمیلیونی 
  در میان امواج عروج فرهنگ های از زبان ما  ثقافت و فرهنگ و داشتیم، می اوضاع عادی قرار اگر ما در

 ؟زد؟ پا می برون آمده دست و
 ازند؟ندا راغی از آینده بهراسـود که مارا به این فــب یـداشتیم آیا ممکن م یـم رارــما در وضعیت عادی ق اگر 
  اگر....اگر ...اگر... 

 

آسیب آنرا تنها مداوای گرامی ما نیز به نحوی به وضعیت غیر عادی اشاراتی دارند، ولی  دوستان بعضی از چه  گر
 اما راه حل ها که پیشنهاد می «باید جنبید و... در حالت کنونی کاری باید کرد،» ن محدوده اهم شمرده اند کهیا رد

ه شده چنان تحوالت یارا طرح های گاهی هم در باشند، به اوضاع عادی می متعلق شوند به وضعیت غیر عادی نه که
 باشد، انعطاف زیاد می و حاالت عادی مستلزم احتیاط  حتی در د که اعمال آنگرد ات عمیق جدی مطرح میتغییر و

   .غیرعادی آن در حاالت بحرانی و اجرایتا چه رسد 
« ریسک»یق آن احتمال چون تطب در حاالت عادی با نرمی به اجرا میگذارند؟  چنین اصالحات جدی عمیق راچرا 

ط مناسب یارش برایبا ریشۀ محکم  باز اصالحات حتی در سیستم های پخته و و با خود دارد خطر را یعنی ضرر و
 .صدمه نزند فعال سیستم حاضرنظم  به پیکر و ایجاد تحول شود، تا مساعد گذاشته می و

احیانا  آسیب ها  نتایج، اثرات و وع تطبیق،تعدیل در قانون اساسی یک جراحی بس بزرگ است که ن و تغییرایجاد 
به  است که اوضاع در یک مدت قابل اطمینان این سنجش زمانی میسر .عوارض جانبی آنرا دقیقا  سنجش باید نمودو
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جریانات مورد  اوضاع و انگیزه های اثرگذار بر و عناصر ضمانت کرده بتواند، و تمام عوامل، طور مؤثق ثبات را
 به توانمندی های نظم این امر محاسبه باشند، و ترس باشند یا حد اقل اثرگذاری ایشان قابل کنترول وتحول یا در دس

  .بود حاضرمنوط خواهد
خیلی موارد دیگرالزم خواهند بود که  و  یا بی ثمری آنها، باثمری و نتایج کار های اجرا شده، معلومات، ارقام، مواد،
 .قریب به اطمینان بسازد را تعدیل و تغییر تحول،خالقیت یک  موثریت و مفیدیت، نیاز،

 

وطنخواه که در این  بدون هیچ تردیدی تمام هموطنان دلسوز، دانشمند و کنیم، پرسش های اولی شروع می حال از
 اما من در میان ایشان یک اهل حقوق اساسی و روند، در ساحات کاری خویش زبدگان ما بشمار می شامل اند، بحث

ما حالی بسازد  برای نهایت تعدیل قانون اساسی را نمی بینم تا او در تصویب و چگونگی طرح ترتیب، ردست اندر کا
 ش را داریم که ممکن است نظام بهتری باشد،تصورآنچه که ما  کجاست و یا زیاد نظام کنونی در کم و که عیب های

 توان نمی و پاسخ های مورد به مورد دارند توجه داشته باشیم که چنین پرسش ها مضارش چه ها خواهد بود، مزایا و
آنها را  مضریت این یا آن نظام را می سنجد، زیرا آنکه مفیدیت و ش نمود،برابرعمومی وچره یی  در فورمول های

 تحلیل خواهد نمود. به کشور محاسبه ومختص  برحال و حاالت و اوضاع در
 

 ریشه دار نداریم که زور کش و مسن و پخته،  ،ام حکمروایینظ آنقدر فورم محتوی واز لحاظ   مطلب دیگر اینکه ما
این نظام تازه ساخته شده حتی تحمل یک پینه وصلۀ  های تعدیالت برابر به جراحی های کالن را داشته باشد،گیر
وسیله وقتی  سطحی را هم نخواهد داشت، در حالیکه ما آرزوی تطبیق تحول عمیق را در آن داریم، نازک و خیلی
و باز به خاطر داشته باشیم که در انتخاب این یا آن سیستم هر کسی نفع  مفید است که هدف را صدمه نزند، آمد و کار
یگانه از منافع ملی خویش  زمانی که ما تعریف همگانی، سرتاسری و ضرر سیاسی خویش را شاخص قرار میدهد، و

 باورمند باشیم. تغییر بودن تعدیل و ثقم ملی صحت و مشکل خواهد بود به وطنی بودن و نداشته باشیم،
 

ه محاسبیا  نداریم، و باثمر بودن تعدیل را در اختیار انگیزه های موثر در ما به طور کلی تقریبا  همه عوامل عناصر و
 چگونگی تحول و یا آنها را در کنترول نداریم، میزان سنج تحوالت پیش رو و ما نیست و از آن ها در اختیار ای

اطمینان خواهیم  آن برای ، پس چگونه از مفیدیت یک تحول قانون اساسیآن نیز در دسترس ما نیستل شک ماهیت و
  داشت؟

دست گرفت آری تعدیل و تصویب قوانین   ش رویبرایبعد تعدیل را  مسلط بود ووقت اوال  باید به ماهیت اوضاع آن 
باشیم که تعدیالت خیر  مطمئند شد، اما بازهم چطور اوضاع  مفید واقع خواه تغییرخود بر  ،خیر اندیشانه منصفانه و
خواهند ( باور )ملی به منافع همگانیشناخته  این دایرۀ  نا و قرار نگیرد؟ناشناخته به حیث تحقق نیات  ه ایآلاندیشانه، 
 نخواهند داد؟؟ اولیت هاصل وقاعد صرف نظر از هر خود رامشخص  منافع دستۀ  وداشت 

 

)نه داکتر صاحب کاظم( وقتی  ذهان دارد، این خواهد بود که بعضی از هموطنان محترمنکتۀ دیگری که جای ا
فراتر از  گاهی های خود ایشان را کهآرزو حیویبعضا  بطور تل یاد میکنند،« تغییرنظام» یا و« انتقال قدرت»از
« انتقال قدرت»از خیلی شک دارم که منظور آنان گنجانند، جات قانون اساسی است، در این اصطالحات میرمند

نیز خیلی تردید دارم که منظور ایشان  منتخب باشد، و جمهور رئیسسابق به  رئیسریاست جمهوری از  ُپستتفویض 
این تغییر نظام مورد نظر آنان حایز  ش باشد،جدیدمش  با خط و جمهور رئیسشخص  تغییر« تغییر نظام»از

 ه را در معنی انتقال میدهد.است که تغییر بسیار گسترد یهای کنایه استعارات و
 وبه زبان صریحتر« تمرکززدایی»است معادل « خود گردانی»یا   خود مدیریتی  دهیکی از این تغییرات آرزو ش

 ساز سهل ومتذکر شوم که بنده شخصا  با جهات مثبت غیر مرکزی سازی، قبل از پرداختن به این موضوع باید 
 های عمیق رفتپیش سطح ط اعمال یک نظام غیر متمرکز را که مستلزمرأیتمرکز زدایی مخالف نیستم، اما باید ش

 فراهم قرون بایستی مساعد شده باشد، حتی واز قبل طی سال ها  که است فرهنگی واقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
 .خواهد انجامید مرج وو هرج الزمه های یاد شده تمرکززدایی به ازهم پاشیدگی  در فقدان ساخته باشیم

 

تقسیم  شود، فرض می تمرکززدایی، آغاز برای ه ایمبد «نظام پارلمانی»ی نکتۀ باال به این جهت توضیح شد که گاه
به شورا های  سپس حتی های والیتی وبه شورا بعد به صدراعظم و و ابه شورقدرت از یک شخص به یک مجمع، 

ن وپارلمانی )بد د با تعدیل به سوی نظامقانون اساسی( حال اگر مندرجات این موا 149- 121)مواد  ولسوالی
ابطال تصامیم خالف(  صالحیت یارقانون اساسی دا یاردر فقدان شو و جمهور به انحالل پارلمان رئیسصالحیت 
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، اگر در قبال خواهیم داشت )والی انتخابی( وغیره وغیره را یۀ والیتیاجرایقوۀ  نیتجه چه خواهد بود، جمع گردد،
ط کنونی خواهد یارآن  در ش شم از نظر من اینها، آسیب های قریب تغییر نظام، به شکل مطروحۀشتابزدگی نکرده با

 .بود
 

 :خواهم نوشت چنین ،اوضاع کنونی ردیف کنم برایرا  نظر شخص  خودم  اگر
 کرد. ییرـگوـجلد از آن ـداشته باشد بای یـفـنـم رـم زدن آن اثـرهـب ود وـوجـهر امری که در تخریش ثبات شکنندۀ م -
 گردد. فراهمتا ثبات قابل اطمینان  مساعی بعمل ایدآن استحکام  ودامنۀ ثبات  توسعۀ در -
 )نظام از نظر من دولت مندرج باید حفاظت نمود. علی العجاله میسر نیست،آن  تعدیل و تغییرکه  را نظام موجود -

 آنکه فرصت  تا .یت حقیقی اش(های مربوط آن است نه یک شخص به حیث یک شخص ارگان ودر قانون اساسی  
 آن فراهم آید. تغییرمساعد به 

 در کشور آبایی ما ارضی تمامیت ومجهز نمود تا وطن  مادی ومعنوی نیرو های مسلح ملی ما را باید به صورت  -
 دور انداخته اند، توسط به راقاعدۀ منطق  کهجات مسلح  دسته نیزد و نآزمندانۀ خارجی محافظت کن تحریکات برابر
بر منافع عمومی ترجیح  خود را ه ییکه به نحوی منفعت های دست های گروه نیز ود، نملی محار شو اردواین 

 .منافع ملی گردانیده شوند متوجه وشده ساخته  آرام تفهیم، وافهام  با ،میدهند
 قابل حلدر فهرست مسایل  موکراتیکیدهای این گروه ها به صورت  نیازمندی وط مساعد خواسته ها رأیالبته درش -

 ج شود.در
، قانون اساسی وثیقۀ ملی ط تطبیق تمام احکام قانون اساسی فراهم ساخته شودرأیش گان های دولت،باید توسط ار -

های آن از مترقی ترین قوانین اساسی منطقه محسوب خواهد شد، ما یگانه وثیقۀ  ءخالماست علی الرغم بعضی 
 ( 44 مادۀ 1)فقرۀ  جمهور مؤظف به مراقبت تطبیق آن میباشد رئیسمعتبری که داریم همین قانون ماست، که  

 گردد. مواجه تعلل وتحقق قانون اساسی نباید به هیچ صورتی به خدشه  -
 

هموطنان گرامی در این بحث مایۀ روشنگری همه خوانندگان قرار گرفته  سازندۀ ونظریات نیک قابل تذکر میدانم که 
 درخشد. ایشان می بۀئشاهای بی  نظریه درو پاک آنان  های معصوم آرزو و

  .دارد تحسین وهر یک از نظرات آنها محل تمجید 
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