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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۹۵۱۲/۵۰/۳۱

حسیب هللا

آقای جان بس! قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور را از عزل و
نصب وزیران منع نکرده است!
عزل و نصب های اخیر در کابینۀ حکومت افغانستان ،نه تنها مایۀ انتقاد های بی جا ،بی اساس و مغرضانۀ یک
تعدادی از چهره های مشکوکی که به حیث نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به حیث رقبای داکتر دمحم اشرف
غنی در انتخابات آینده عرض اندام نموده اند ،گردیده است ،بلکه سفیر امریکا در کابل نیز به یک نوعی سطحی
نگرانه ای ،خواسته است در موضوع این عزل و نصب های اخیر اظهار انتقاد نماید.
نامزدان مذکور می گویند که داکترغنی با عزل و نصب وزیران ،دست به کمپین انتخاباتی زده است؛ در حالیکه این
کاندیدان خود توسط همین انتقاد بی جا و مغرضانه ای شان بر داکتر غنی ،دست به یک نوع کمپین انتخاباتی پیش
از وقت زده اند!
درست معلوم نیست که آقای جان بس سفیر امریکا در کابل تا به چه حد و دقتی از مشخصات کلتوری افغانها مطلع
میباشد ،زیرا شرائط و مشخصات محیطی خاص کشور ها با هم یکسان نیست ،اما به هر صورت موضوعی را که
باید یک سفیر امریکا در افغانستان بداند ،این است که عزل و نصب وزیران در قانون اساسی افغانستان از جمله
صالحیتهای رییس جمهور این کشور میباشد.
عزل و نصبهای تازه در کابینه حکومت ،در چهارچوب قانون انجام شده است ،زیرا قانون اساسی به رئیس
جمهور صالحیت داده است تا وزیران کابینه را تعیین یا عزل کند .موضوعی که رئیس جمهور کدام کشوری تا به
چه وقتی عزل و نصبهای تازه در کابینۀ حکومت اش را به نفع ملتش می پندارد ،مربوط میشود به همان شرائط و
مشخصات محیطی خاص کشور ها که با هم همیشه و در هر جا یکسان نیست .اما به هر صورت این موضوع از
بخش صالحیت های کاری رئیس جمهور یک کشور است ،نه از بخش صالحیت های کاری یک سفیر کشور
دیگر.
صالحیتهای رئیس جمهور افغانستان در مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان مشخص شده است .بر اساس
بند یازدهم این ماده ،تعیین وزرا ،لوی سارنوال ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس امنیت ملی و رئیس سرهمیاشت به
تأئید ولسیجرگه و عزل و قبول استعفای آنها در صالحیت رئیس جمهور کشور است .همزمان در بند اول ماده
شصت وچهارم این قانون تصریح شده است که رئیس جمهور در اعمال صالحیت های مندرج این قانون اساسی،
مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت میکند .مصالح علیای مردم افغانستان ،در زمینه اعمال صالحیت رئیس
جمهور در بخش عزل و نصب وزیران در قانون اساسی درج است و به همین دلیل است ،داکتردمحم اشرف غنی،
صالحیت عزل و نصب وزیران را تا برگزاری انتخابات برای خودش محفوظ دانسته است و در شرائط بغرنج و
مخصوص فعلی افغانستان چنین چیزی یک عمل معقول و ِخردمندانه ئی نیز محسوب میگردد.
زمانیکه ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در عزل و نصب وزیران کابینه ،مصالح علیای مردم افغانستان را
در نظر گرفته است؛ در عین حالی که یک تعدادی از چهره های مشکوک تحت پوشش اسم نامزد انتخابات ریاست
جمهوری ،با راه اندازی اکتسیون های کامالً سیاسی-کمپاینی میخواهند اعتبار رئیس جمهور افغانستان را ضربه
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زنند و مغرضانه ادعا های در ارتباط پخش میکنند ،آیا آنها از همین حاال به انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری آسیب
وارد نمی کنند؟ واضیحیست که همچو کاری را میکنند .در ضمن نزد نامزدان رقیب داکتردمحم اشرف غنی ،وی از
اول جوزا به این طرف دیگر رئیس جمهورمملکت نیست و ادعا دارند که او به این دلیل ایشان ،صالحیت هیچ
کاری را به حیث یک رئیس جمهور ندارد ،در عین حالیکه ستره محکمۀ مملکت داکتردمحم اشرف غنی را رئیس
جمهور میپندارد ،آیا چنین گزافه گوئی های نامزدان رقیب داکتر اشرف غنی خالف قانون اساسی مملکت که به
همان اساس حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داده شده است ،نمی باشد؟ واضیحست که چنین ادعا های
نامزدان رقیب داکتر اشرف غنی که "شورای نامزدانی" را راه اندازی نموده اند ،ناقض حکم قانون اساسی است.
بدون شک و یقینا ً که چنین تبلیغات و پروپاگند های نامزدان رقیب داکتر غنی نه تنها اینکه اعتماد مردم را نسبت به
صداقت حکومت در برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه مخدوش میسازد ،بلکه خالف روحیۀ قانون اساسی
افغانستان نیز است.
این نامزدان رقیب داکترغنی برای راه اندازی کمپین های انتخاباتی شان ،بجای ارائۀ پروگرام های کاری و پالن
های دقیق شان برای آیندۀ کشور ،به این تصمیم رسیده اند که یکجا به صورت جمعی در راۀ مخالفت های ایشان با
داکتر دمحم اشرف غنی ،در روزهای پس از عید رمضان دست به مظاهرات و اعتراضات کمپاینی بزنند و کناره
گیری داکتر غنی از قدرت را ،به حیث یک مطالبۀ جمعی شان در خور مردم افغانستان بدهند .در حالیکه انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم میزان برگزار شود ،آیا چنین پالن ها و تبلیغات مخرب نامزدان
رقیب داکترغنی به نفع مردم ما بوده میتواند؟ پاسخ در اینجا منفی است.
همچنان در عین حالی که ریاست جمهوری افغانستان گفته است ،آماده است تا آنکه با نامزدانی که در مورد عزل و
نصب های اخیر در کابینۀ حکومت افغانستان مالحظه دارند ،وارد یک "بحث سازنده" با آنها نیز شود ،پس انتقاد
آقای جان بس ،در شرائط بغرنج افغانستان چه معنئی را دارا بوده میتواند؟
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