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                                                          11/11/2113                     داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان
 

 ؟بهترین قانون اساسی ازچه قراراستف تعری
 

 که از اساس تجاربیه و ب خوانم  من نه درعلم حقوق صالحیت دارم و نه درعلم اقتصاد، اما همه مقاالت را می
 که از ساختمان اجتماعی افغانستان دارم، در اساس شناختیه اقتصادی فراهم شده، همچنین ب حقوقی و خواندن آثار

 کنم.  زمینه قضاوت می
قانون »طرز استدالل دانشمند محترم جناب آقای هیرمند که ، با شناخت افغانستان اساس جهان بینی من مبتنی بره ب

و هکذا با طرز تلقی  «منطقه محسوب میشود یافغانستان یکی از مترقی ترین قوانین اساس اساسی موجود در
ما یکی از بهترین قوانین اساسی منطقه  قانون اساسی موجود»سید عبدهللا کاظم که  دانشمند محترم استاد داکتر

 ، موافق نیستم.«شود یمحسوب م
    

قانون  ن ازآهای  صد ارزشفی 55 باشد: یکی اینکه خصوصیت می دانیم که قانون اساس موجود دارای دو همه می
یک  جدید و آمدن یک قشر اساس رویکاره های جدید ب فیصد ارزش 15اینکه  دگر، اقتباس شده 1664اساسی

قانون  چهی ها که در یکی ازین ارزش  .رز کرده استمطالبات سیاسی آنها درین قانون تبا سال وقدرت جدید 
 به تشویق ذوالفقار بار برای شخصیکه یک «قهرمان ملی»شامل ساختن لقب  دنیا سابقه ندارد هیچ کشور اساسی در
ه دوم ب بار پرورش یافته تعرض کرد، و آنجا تولد و پدرش در و که مادر باالی خاک پنجشیر، جائی علی بوتو

و  هفت جنرال شوروی که در روسیه نشر آثار شوروی و اتحاد ین مقام قدرت دراستناد بیانات )گوربه چف( عالیتر
. این قوماندان تباهی نجات داد از لشکر شوروی را کمک لشگر متجاوز روسی شتافت وه رجمه شده، بگلیسی تناه ب

که با شوروی  موجب قراردادیه ب کرد و شوروی پول نقد وهم اسلحه دریافت می های خود از بدل همکاری در
 مسلمان وکردند، هموطنان  سالنگ حمله می که باالی واحدهای شوروی در های دیگر را بسته بود مجاهدین تنظیم

کوچک اجتماعی در افغانستان،  بسیار سیاسی که یک قشر اساس قدرت نظامی و هاما ب کشت. می را مجاهد خود
 دادند.  «ملی قهرمان»ب ققانون اساسی ل در کمک یک قدرت خارجی بدست آورد، او راه آنهم ب

 

کدام  ، هیچتندشنو دو مفیافغانستان مقاالت طویل  درقدرت که پیرامون چگونگی نظام  افغان دانشمند فوق الذکر دو
قانون اساسی دنیا سابقه ندارد، اشاره نفرمودند.  چهی که در ، خالئیمهم در قانون اساسی موجود این خالی بسیاره ب

دانند که آن قانون برای ناپلیون بوناپارت لقب قهرمانی قایل نشده  من قانون اساسی فرانسه را خوانده ام، همه می
تا قوانین اساسی  کرد من تقاضا الصمد حامد ازد، مرحوم دکتور عب1664است. در آستانه تدوین قانون اساسی 

ن . در ایبرایم قایل شد ۀ خارج از مقررات نیزو حق الزحمهای انگلستان و امریکا را بزبان دری برگردانم  کشور
 مقام نگرفته است. «قهرمان»دو قانون اساسی نیز شخصی بحیث 

   

خاطر حفظ نام نیک برای خود ه ه وقت بپادشااعلیحضرت محمد ظاهر شاه، که  1664قانون اساسی ه گردیم ب برمی
)اعضای کومیته دانشمندان افغان ، نظام حکومت خاندانی را به نظام حکومت شخص پادشاه تبدیل کرد وخاندانش و

اما  - آن قانون شامل ساختند قوانین اساسی فرانسه و امریکا در های مترقی را از تسوید قانون اساسی( یکعده ارزش
برای  افغانستان، یک قانون اساسی مترقی تر های اساسی قبلی در مقایسه با قانون ، درآن قانون نیز بطور نسبی

 پیشبینی نشده و قرار «ن ملیقهرما»معهذا در آن قانون مقامی برای ، نه بهترین قانون اساسی. افغانستان بود
ت غازی امان ، اعلحضرشدند، دو شخصیت افغان چنین مقامی را قایل می مسموع نزاکتی هم وجود داشت که اگر

سید مرحوم  از ، لهذا ازین عنوان منصرف شدند.گرفت می نادرخان، مطرح قرار و اعلحضرت محمد هللا خان 
هایی صورت گرفت تا تعریفی درین  صحبت نیزرتبۀ "مارشال"  مورد مقام و ه درسویس شنیدم ک دررشتیا قاسم 

میان آید یگانه ه ین تعریفی بشوخی گفته بود که اگر چنه اعضاء ب قانون اساسی گنجانیده شود، اما یکی از باره در
های  دنیای مترقی برای رتبۀ مارشال و رتبه ها و عنوان دانند که در شد. همه می خواهد مارشال ما متضرر

 )سر( در ( والرد)، )آرل(، (کوالقاب )پرنس(، )دیبرای و قوانینی وجود دارد، مثال  اعزاری و افتخاری شرایط 
 .قانون تثبیت شده است درلستان تعریف، شرایط و امتیازاتی انگ
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درصورت امکان یک تیم کاری روی » کنم که  می مراتب فوق پیشنهاد جناب داکتر صاحب کاظم را تائید ذکر با
مقامات ه ب را نظریات و پیشنهادات خود مسایل مهم کشور تشکیل گردد تا موضوع خالهای قانون اساسی و سایر

 :ل استـمـأت ونکته قابل تشویش  دودرین پیشنهاد   «بعدی ریاست جمهوری آماده سازد. ی برای دورۀذیصالح افغان
 

  صورت امکان در»یکی» 
 مقامات ذیصالح افغانی»و د» . 

 

گیرد و ارادۀ ملت بیچارۀ افغان غایب است. اما ""دورۀ بعدی ریاست  نکته به ارادۀ ملت تعلق می مین این دوأت
 بدون ارادۀ ملت  رویکار می آید. ومن هللا التوفیقجمهوری"" 
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