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 بنام خداوند جان و خرد
 چه باید کرد؟ از بحران سیاسی خطیربرای نجات کشور 

 
  اصلی مشکل: اءمنش
آن به تفصیل به  مت آقای حامد کرزی رئیس جمهور کشور نوشتم و دردخای سرگشاده  نامۀ 9882جوالی  در

و بجای متأسفانه ایشان به محتوای آن نامه توجه نکردند  کرد.  طرح مسائلی پرداختم که ایجاب توجه جدی را می
، برعکس آنچه در توان داشتند برای انتخاب مجدد خود به ریاست بکوشندکشور  ۀآنکه برای رفع مشکالت عمد

صرف کردند. اکنون که بار دیگر موضوع انتخابات مطرح است و طبق قانون اساسی ایشان حق کاندید  وریجمه
به آن مقام را شخص مطلوب خود اند تا تالش  شدن برای دورۀ سوم را ندارند، همه به شمول رئیس جمهور در

های  ها و معامله گری تالفئاما بازار ا آنکه هنوز چند هفته به آغاز ثبت نام کاندیدها باقی مانده است، با ند. برسان
ه از نظر صالحیت خواهد به این مقام ک یک می مند به قدرت بسیار گرم شده است و هره سیاسی بین فعاالن عالق

ها و ائتالف های  نیست، اقالً برای مدت پنج سال دست یابد. کنار آمدن« فرعون زمان»یک  کمتر ازهای قانونی 
از برای آنست که رئیس جمهور کشور با صالحیت قانونی خود و این مقام بیشتر  جهت رسیدن به درمعامله گرانه 

مطلق »ت اآو کسی مانع اجر تواند اده میانجام دهرچه دلش بخواهد، نیز به وسیلۀ اندک نفوذ در پارلمان به سهولت 
برادران و برخی از  حامد کرزی یعنی ۀمثل خانوادهر کس جانشین او گردد، به سهولت  .تواند او شده نمی« العنان

که اکنون در طول دوازده سال به  کسانی و نیز دنرس هرت و از ناداری به ملیونری میوابستگان او از گمنامی به ش
آینده و  آن بیفزایند و یا دست کم امتیازات خود را بدون نگرانی از کوشند تا بر این امتیاز دست یافته اند، بازهم می

 حفظ کنند.جوئی باز
پای رسیدن به این مقام بریزند و  آزمندان قدرت و ثروت را وامیدارد تاهرچه دارند، در ۀاست که عدهمین انگیزه 

تکیه زنند. بعضی از این اشخاص که قبالً در مقامات عالیۀ  «سلطانی»از هر راهی که ممکن باشد، به این کرسی 
دیوانه وار برای رسیدن به این مقام تالش رین قدرت را چشیده اند، یدولت طی چندین سال قرار داشته اند و طعم ش

خواهند با استفاده  د و میگذارنبه پیش می  پاخویش به سوابق بدنام  بدون توجهبا پرروئی و کنند. عده ای دیگر  می
زبان و منطقه با صد حیله و فریب خود را برشانه های مردم تحمیل نمایند و چون به  ،از نام جهاد، قوم، مذهب

و  گاهی هم سر .زنند ها و گروه سازی ها بنام های مختلف می ه اینکار نمی شوند، دست به ائتالفتنهائی موفق ب
شود تا به مردم بیچاره نشان دهند که آنها از  کلۀ آنها از کشورهای همسایه و گاهی هم از کشورهای اروپائی باال می

از و « پارلمانی»به « ریاستی» ام را ازند. همین ها هستند که آواز تغییر نظهای بیرونی برخوردار حمایت کشور
ها می  زبان فدرالی شدن و انتخابی شدن والی ها را سر داعیۀدارند و  بلند می« غیر متمرکز»به « متمرکز»ادارۀ 
 . اندازند

گردد و در قبال آن توجه  می پر معامله شود، به همان اندازه این بازار گرم تر و حال هرچه انتخابات نزدیکتر بهر
در بجای اینکه  . اینچنین کاندیدهاشود متمرکز می ییگرااز پالن های کاری کاندید ها به سوی شخصیت  مردم نیز

نظر گیرند، برعکس به این می اندیشند  ند و تیم کاری و مسلکی را برای خود درباش خدمت به مردم و کشورفکر 
ها مقام  ،وعده و وعیدانواع و با هستند « دالل سیاسی»و به اصطالح رأی  «آورنده گرد»که کدام اشخاص بیشتر 

کشانند، طوریکه در همین  به معامله می ریاست جمهوری گرفته تا کرسی های حساس و مهم دیگر نیتومعا ازرا 
اینکه چه امیدی از آیندۀ این انتخابات  ها بود. استاد پیشتاز همچو معامله گریمدت دوازده سال گذشته حامد کرزی 

  ذهن هر فرد ملت را بخود مصروف ساخته است.الیست که ؤمتصور خواهد بود، س
 کرد، به این معنی که آغاز رئیس جمهورتوان از محدود ساختن قدرت  قدم اول می دررا از این مخمصه  ییرها

زمانیکه  نهفته است، تا« رئیس جمهور»یعنی  اصلی این وضع در تمرکز قدرت و صالحیت بدست یک نفر ۀانگیز
هریک خواهد کوشید با تمام  قانون اساسی محدود نگردد، این مشکل وجود خواهد داشت ودیل عاین قدرت با ت
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هجوم برند. انگیزۀ اصلی تالش یک عده بیشتر برای رسیدن به قدرت، ثروت و « کاسۀ عسل»این  برامکانات 
در حیت ها محدود گردد و قسمتی از صالقانوناً  اگر صالحیت رئیس جمهور ملت. شهرت است، تا برای خدمت به 

 تا« رئیس جمهور شدن»های دیگر انتقال یابد، شاید تالش  داخل یک میکانیزم مشخص قانونی به بعضی اورگان
 بدهد.« خدمت به مردم»جای خود را به « ودخدمت به خ»حدی فروکش کند و انگیزۀ 

 

 :ررئیس جمهو« سلطانی»قدرت 
فعلی  رئیس جمهور سابق را باشاه های صالحیت  حدود وظایف وشود که  موضوع وقتی پی برده میاین مق ع به
ماده نهم حقوق و ـ ( زمان شاهی فصل دوم 1253) 1232. قانون اساسیمقایسه کردمندرجات قانون اساسی  در

( فصل سوم ماده شصت و چهارم 9883) 1289فقره و قانون اساسی جدید کشور  12وظایف پادشاه را تحت 
باهم مقایسه دقیقاً هرگاه این دو ماده  د.و مشخص میکنه تعیین فقر 91طی صالحیت ها و وظایف رئیس جمهور را

 صالحیت های پادشاه بیشتر می د که صالحیت های وظیفوی رئیس جمهور ازگرد د، به وضاحت معلوم میشو
 .صدراعظم قرار داشت حکومت رأسدر  مستقل بود وباشد، آنهم به این دلیل که در نظام شاهی قوۀ اجرائیه 

که چنانبه پیشنهاد صدراعظم نیز از صالحیت پادشاه بود،  وزراتعیین  وظم از طرف پادشاه تعیین می شد صدراع
طرف پادشاه به حیث صدراعظم  حکومت توسط شخصیکه از: »آنوقت نهم قانون اساسی برطبق ماده هشتاد و

شود و  میو خط مشی حکومت توسط صدراعظم به ولسی جرگه معرفی  ءگردد. اعضا مؤظف شده تشکیل می
دور رأی اعتماد فرمان صورت ص در گیرد.  جرگه پس از مباحثه راجع به رأی اعتماد برحکومت تصمیم می

صدراعظم  »کند که:  ماده نود ششم تصریح می .«گردد جع به تعیین رئیس و اعضای حکومت دائر میپادشاهی را
 «ولیت دارند...ؤنزد ولسی جرگه مساز سیاست عمومی حکومت مشترکاً و از وظایف مشخصه خود منفرداً  وزراو 

حکومت متشکل است »ت، برطبق ماده هفتاد و یکم: سا راستوا« ریاستی»نظام مبنای  بردر قانون اساسی جدید که 
رساند که رئیس جمهور درعین  می مادهاین  . «که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند یاز وزرا

نیز عهده دار است یعنی او هم رئیس جمهور قوۀ اجرائیه را ریاست ، وظیفۀ سه قوه قرار دارد هر رأسزمان که در 
 و در دو رود . اینجاست که صالحیت رئیس جمهور فراتر از صالحیت پادشاه میباشد میحکومت و هم رئیس 

یم مستقیم و غیر مستق« اجرائیه، مقننه و قضائیه»اثر آن به نحوی استقالل سه قوۀ دولت  کند که در نقش تبارز می
صالحیت انحالل نظام شاهی دارد اینست که پادشاه تنها فرقی که با  گیرد. تحت نفوذ شخص رئیس جمهور قرار می

 چنین صالحیت است. عالوتاً پادشاهحالیکه رئیس جمهور فاقد  در و اصدار فرمان انتخابات مجدد را داشت، شورا 
در چند مورد  رئیس جمهورباشد.  ول میؤمسبرابر ملت و ولسی جرگه  ول بود، اما رئیس جمهور درؤغیر مس
حالت  ناعالدر مورد و نیز ولسی جرگه را  تأییدقضات و اعضای ستره محکمه لجمله تعیین قاضی ا از مشخص

ذ در ولسی الزم دارد. از اینرو هرگاه رئیس جمهور موفق به نفو شورای ملی )یعنی هردو جرگه( را تأیید اضطرار
 .گردد در کشور مبدل می« مطلق العنان»بیک شخصیت جرگه شود، از نظرعملی او 

در انتخاب مجدانه می کوشند  به مقصد انحصار قدرت مجموع حکومت دررئیس جمهور و  واضح است که
 مید و نیز با ذرایع مختلف اعم از دادن امتیازات، مقام و حتی صرف پول ننمایندگان ولسی جرگه دخالت نمای

این چند  درطوریکه   د.نده و رأی را به نفع خواسته های خود تحت نفوذ قرار ندنکتا در ولسی جرگه رخنه  دنکوش
دست نامرئی حکومت و شخص رئیس جمهور همانا انگیزۀ بیشتر تشنجات در ولسی جرگه عمالً مشاهده شده سال 

های  مثال  .د و جبهه گیری ها را بین موافقین و مخالفین دامن میزندندازبه جان هم می ارا است که بعضاً وکال 
این مختصر  بسیار زیاد است که ذکر آن در وزرابخصوص در مورد کسب رأی اعتماد و استیضاح  عملی اینکار

 نمی گنجد و هموطنان همه از آن واقف اند.
ف پادشاهی در رمصا: »تصریح گردیده که 1232سیزدهم قانون اساسی  ۀمادمالی در نظام شاهی به اساس از نظر 

ابع مختلف پول من ، درحالیکه رئیس جمهور از«گردد به قانون مصارف پادشاهی تعیین میبودجه دولت مطابق 
های بی  شود که او از این پول رساند. گفته می کند و بدون حسابدهی آنرا طور دلخواه به مصرف می دریافت می

کند که او خود را فوق  و اینکار از آنجا نشأت می دارد حساب برای تطمیع اشخاص و گسترش نفوذ خود استفاده می
 داند. قانون می

الشعاع قرار  تنیز تحرا اعضای کابینه  بسیاری ازوظیفوی  موقفاین مدت  درمختاری کامل رئیس جمهور  خود
است که نقش وزیر خارجه را تا گسترده مثال تشبث مستقیم رئیس جمهور در روابط خارجی چنان  داده است، طور

رئیس پایان آورده و شخصیت های خارجی ولو در هر رتبه باشند، میخواهند فقط با رئیس جمهور  سرحد یک
  .ریگصحبت کنند و به وزیر خارجۀ کشور ارزشی قایل نیستند، به همین ترتیب در ادارات د
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س در کشور گردد و کم است حرف رئی« حاکمیت قانون» نجانشی« حاکمیت رئیس جمهور»موجب شده تا  اینکار
گردد  رتبه از طرف ارگان مربوطه تکمیل می یعال جمهور جای قانون را بگیرد. اگر دوسیۀ اختالس یک مامور

 کسب رضایتمصلحت های شخصی و  ر اساسبه محکمه محول شود، رئیس جمهور بڅارنوالی از طریق که باید 
 اینجاست که سر برعکس. دهد و رسیدگی قانونی به آن موضوع را به نحوی معطل قرار می ،نفوذ شخصیت های با

. همین توسعه می یابدبه سرعت در رده های پایان  گیرد و افزون از همین منبع الهام می فساد اداری روز اءمنش
و سوء استفاده های شخصی اطرافیان و اقارب « خوری خویش»رئیس جمهور است که بنیاد  ۀصالحیت های مطلق

سرپناه فقیرانه نداشتند، امروز صاحب بلند منزل ها و  کند و کسانیکه روزی یک بیش از پیش تقویه می را او
از آنها طالب مرجعی ، چه رسد که کند به روی آنها باال ببیند هیچکس جرأت نمی که سرمایه های بی حساب شده اند

 حساب شود.
های خارجی و مذاکرات  هیأتخارج و پذیرفتن پیهم او به سفرهای  صفضای مصروفیت رئیس جمهور بخصو

با آنها برای او کمترین وقت را می گذارد تا به سائر امور کشور رسیدگی نماید. اینجاست که طی یک  همیشگی
بدون غور  ها اکثراً اجالس چند ساعته مجلس ورزا فرصت غور برای امور مهمۀ دیگر باقی نمی ماند و پیشنهاد

نهایت نظر به تراکم امور در مجلس  درشود که  ها سپرده می به کمسیون بعضاً گیرند و یا  قرار می تأییددقیق مورد 
ده ها  به عجله و به همین دلیل است که در روز مجلس وزرا دقت الزم بعمل نمی آید ها نیز ونیکمس وزرا به راپور

شود که هر وزیر در چهار چوب  پراگنده بودن ساحۀ کار رئیس جمهور موجب می  د.رس موضوع به تصویب می
سجام کاری بین وزرا بسیار ضعیف بوده و نعمل کند. ا «داخل حکومت حکومت در»یک  شکلوزارت خود به 

 مسؤولیتکه در مسائل مختلف ندارند، چنا بجای آنکه مشترکاً حل نمایند، یکی به دیگر محول میمشکالت را 
 یکی به گردن دیگر می اندازند. ها رارنارسائی کا

 

 :قانون اساسی و انحصار قدرت
ند که مسوده  توسط خود آنها کن ادعا میآنها ، شود میصحبت « قانون اساسی دتسوی»وقتی با بعضی اعضای کمیتۀ 

عنوانی زلمی خلیل زاد واضح « رورا باخر» بدون کمک خارجی ها تدوین شده است، اما از یک نامۀ کانگرسمن 
زیرا قانون  گذشته باشد، امریکاییگردد که مسوده قبالً از نظر بعضی متخصصین ملل متحد و به احتمال قوی  می

شرایط امریکا و  گرفته است.الهام  اساسی در مجموع به شیوۀ قانون اساسی امریکا تدوین شده و نظام ریاستی از آن
نظام ریاستی امریکا کانگرس امریکا یک اورگان بسیار قوی و مستقل است و دو  افغانستان بسیار فرق دارد. در

باشند و نیز قوانین امریکا چنان دقیق حدود  شخص میم یحزب مقتدر امریکا هریک دارای نصب العین ها
تواند. متأسفانه در افغانستان حالت کامالً  صالحیت ها را مشخص کرده که هیچ کس از حدود آن پافراتر گذاشته نمی

دراین مدت هشت سال که از تصویب قانون اساسی جدید کشور می نظام ریاستی در افغانستان  بناءً و  است معکوس 
 تایج  معکوس را بار آورده است.نگذرد،  

 

از ایجاد نظام ریاستی در افغانستان حمایت کردند، سؤالیست که جواب آنرا باید با این  امریکایی« عقاب های»چرا 
 منطق ارائه کرد: 

 .«تا هرچه آن قدرت بخواهد بوسیلۀ آن نفر در عمل پیاده کند ،قدرت در دست یکنفر و آن نفر در دست یک قدرت»
شهرت « وایسرا»دلیلی که ادارۀ بوش و مخصوصاً زلمی خلیلزاد که در آنوقت دارای صالحیت فوق همه بود و به 

یعنی « عقاب ها»تیم او ورا از اول دراین مقام برگزید که مثل موم در دست ضعیف و فاقد تجربه داشت، شخصی 
فتن احتمالی این شخص، تمام اتکای آنها ازهم می فکر نکردند که با ازبین ردر انوقت باشد. آنها « نیوکانها»گروپ 

وظیفه گارد محافظ کرزی را به عهده نمی گرفتند، سرمایه  امریکاییپاشد و کشور دچار آشوب میشود. اگر قوتهای 
او تجمع کرده است، به سرعت بهدر میرفت. صالحیت گذاری باالی یک شخص که همه قدرت در استحالۀ 

و دارای سوابق « کوره برآمده»دو معاون انتخابی و به اصطالح از  در حصار سلماً م ریاست جمهوریدرآنصورت 
و یا تقلیل آن در  امریکاییهمین حاال با خروج قوای  نها نقش برآب می شد.مشهود قرار میگرفت و آنوقت همه پال

 پایگاه های مشخص بازهم این خطر وجود دارد. 
عقاب »دفعتاً اما ، که رئیس جمهور شود ه چنان موقعیتی را نمیدیدحامد کرزی که یک روز در خواب هم رسیدن ب

بدون آمادگی و داشتن یک اجندای کاری و محبوبیت مردمی به چنین قدرت بر شانه اش نشست و « بخت
آنرا به سهولت نمی شد که به هیچ قیمت حاضر بعداً  با چشیدن مزۀ قدرت واضح است که .دست یافت« سلطانی»

کوشید تا در انتخابات دور دوم کامیاب شود. اکنون که قانون برایش  ،از هر راهی که ممکن بود بناءً ازدست دهد و 
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اجازۀ دور سوم را نمیدهد، بازهم برای تداوم قدرت زمینه سازی میکند و یا الاقل سعی دارد نفر مطلوب خود را به 
موجود رئیس جمهور دراین راه او را « انیسلط» قدرت  کرسی بنشاند تا درسایه آن از خطر آینده مصئون بماند.

. استفاده نمایدبه نحوی در انتخابات به نفع شخص مطلوب خود آن وسائل و امکانات رسمی  ،کمک میکند تا از مقام 
 رئیس جمهور انگشت انتقاد بگذارند و آنرا « یسلطان»لذا گروپ های مختلف حق دارند برموضوع صالحیت های 

که این وضع تبر مخالفان حکومت را مبنی بر  نتخابات بشمارنداور و اطرافیان او در پروسۀ نفوذ رئیس جمه وسیلۀ
انتخابات را زیر سؤال می برد که دراثر آن « مشروعیت»موضوع  انتخابات دسته میدهد و« عدم شفافیت»ادعای 

 کشور به یقیین به یک بحران سیاسی دوامدار کشانیده میشود.
 

 :«سلطانی» قدرتبرای رسیدن به جدال 
 صحبت کرد: ریـفکوه ای متفاوت ـی اشخاص با نحورـوان از دو گتگـت این ارتباط می در

 

 «:حکومت مؤقت»تشکیل ـ طرفداران  1
دراین کتگوری حزب اسالمی حکمتیار، طالبان و حامیان شان و اخیراً داکترعبدالستار سیرت شامل اند. به نظر آنها 

قرار دارد و ادارۀ کرزی یک ادارۀ دست نشانده است که « اشغال» تحتستان افغان)البته با تفاوت های جزئی( 
اجماع بین  ککشور را از این ورطه ندارد. لذا باید به نحوی به این نظام پایان داد و با تدویر مجدد ی نجاتتوانائی 
ی به شمول آنهائیکه از در بن( که اینبار درآن همه جوانب افغان 9881)مثل کنفرانس  ملل متحد زیر قیادتالمللی 

حلقه بدور مانده اند، به تشکیل یک حکومت عبوری اقدام گردد و این حکومت در یک موعد مشخص قانون اساسی 
 آنرا تصویب و سپس حکومت انتخابی را  رویکار آورند.  )؟(جدید را تسوید و با تدویر لویه جرگه

« خالی قدرت و قانون»موجودیت  9881که در سال  خالی کلی این نظر در فقدان مشروعیت آنست به این معنی
عیت همچو اقدام بود، درحالیکه اکنون کشور دارای قانون اساسی بوده رودرافغانستان بعد از سقوط طالبان دلیل مش

ازسر »است، چطور میتوان به این نوع  دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی را گذارنیدهبرطبق آن و 
ملل متحد و کشورهای دیگر همچنان مشروعیت داد، زیرا این اقدام مغایر با قانون اساسی کشور است. « نیت کردن

د داشت، مگر آنکه به نحوی با راه اندازی یک نازجمله ایاالت متحده به کدام استناد حق تدویر همچو اجماع را خواه
. فرض زندپرداب« کودتائی»مؤقت د و سپس به تشکیل حکومت هننخست نظام را سقوط د« کودتای فرمایشی»

محال اگر همچو حالتی رخ دهد، چه تضمینی وجود خواهد داشت که حکومت مؤقت مثل نظام موجود بی کفایت و 
و نیز ملل متحد که ایجاد نظام موجود کشور را جز آن  نیناتوان درحل مشکالت کشور بار نیاید؟ آیا امریکا و متحد

دالر مصرف و جمعاً بیش از چند هزار جوان خود را قربان کرده اند،  هالیاردافتخارات خود میدانند و درآن م
 راه رفته را دوباره طی طریق نمایند؟خود خط بطالن بکشند و « افتخارات»حاضر خواهند شد برهمه 

  
 کشور:« فدرالی شدن»و « نظام پارلمانی»طرفداران  ـ 2

« جنبش»بعد از سقوط نجیب نخست از جانب رشید دوستم حین تشکیل « جنگ های داخلی»این بحث از زمان 
رسماً مطرح شد و به هراندازه که تشکالت قومی، زبانی و مذهبی در کشور اوج گرفت، به همان اندازه جنگ 

غیر »ند که گویا با ایجاد ادارۀ شته اااقوام برای حفظ قدرت محلی خود به این ادعا بیشتر تأکید دمنسوب به ساالران 
 آنهم فدرالی شدن کشور حقوق و آزادی های اقوام بهتر رعایت میشود و کشور از بحران بیرون میگردد.« متمرکز

ه صورت گرفتطی سالها در داخل و خارج کشور ها راجع به فدرالی شدن افغانستان بحث های زیاد در رسانه 
. با تحت شرایط موجود فدرالی شدن عواقب تجزیۀ کشور را در قبال خواهد داشته به این نظر اند کاکثر  است.

، چسپیدن افراد به عنصر قومی، زبانی و مذهبی ،جنگیموجودیت سالح در دست گروه های  فقدان حاکمیت قانون و
و غیر مستقیم  و از همه مهمتر تأثیر موجودیت اقوام مشابه در کشورهای همسایه و نفوذ مستقیم احساس ملیضعف 

. شاید در صورت سازد بسیار محتمل و حتی قرین به یقیین میکشور ۀآنها در جدائی اقوام داخل کشور خطر تجزی
دور « ملت واحد»به حیث یک  رفع این مشکالت روزی برسد که مردم افغانستان با درک حقوق و وجایب ملی خود

 ای نظام فدرالی مستفید شوند.از گرایش های قومی، زبانی و مذهبی بتوانند از مزای
 

نیز مشکالتی وجود دارد که در شرایط موجود نتایج عملی و « پارلمانی»به نظام « ریاستی»درباره تعویض نظام 
اکنون  تشکل احزاب به مفهوم واقعی آن در کشور هنوز تکامل نکرده است. مؤثر از آن بدست آمده نمیتواند، زیرا

حزب راجستر گردیده که اکثر آن فقط با نام و نیز با شهرت شخصی گردانندگان آن باً صد در کشور به تعداد تقری
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ازهم تفکیک میشوند. اکثر احزاب موجود برمبنای قومی ، مذهبی و منطقوی و گاهی هم به اساس زبان تشکیل شده 
که یکند را پیدا م« حزب سیاسی»ماهیت وقتی یک حزب  .مشخص اند، نه آنکه به روی پالتفورم های سیاسی

پیروان آن روی اندیشه های سیاسی پیوند یافته باشند یعنی هرکسیکه با آن اندیشه همفکر باشد، بدون تفریق قومی، 
د. متأسفانه اوضاع جاری در گردملحق شود و در راه تحقق آرمانهای آن با جدیت فعال  زبانی و مذهبی به آن

است.  لذا نظام پارلمانی که حکومت توسط حزب اکثریت و یا پارلمان کشور نشانه هائی واضح از این نارسائی ها 
 د.شنه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه مشکل افزا خواهد  ائتالف چند حزب به وجود آید، در شرایط موجود

آیا مدعیان نظام غیر متمرکز که در قدم اول از انتخابی شدن والی ها حمایت میکنند، از مشکالت کشور آگاهی 
تبارز قدرتمندان محلی و اغلب جنگ ساالر در  آنها به خوبی میدانند که اینکار در شرایط موجود موجبندارند؟ 

والیات میگردد و آنها در تبانی با یک عده سرمایه داران و قاچاقبران مقام والیت را به یک پایگاه جهنمی برای 
انتخابی بودن کار ساده نیست و حکومت را به با موقف  مردم عادی و بیچاره مبدل میکنند که رهائی از شر شان

فقط برای « ان انتخابیوالی»یک چلنج نافرجام مواجه می سازند. با درک همین نقیصۀ کلی، بازهم بلند کردن داعیۀ 
د به سهولت منافع گروپی خود و حامیان خود را نمحل است که بعد بتوان اتتعداد تشنگان قدرت در ادارجلب نظر یک

درعملیه رأی دهی قادر خواهند بود « یۀ زیر زمینی قدرتاتحاد»این والی ها با تشکیل یک آنگاه ازند و برآورده س
. دراینصورت آینده کشور در مجموع بدست اعمال نفوذ کنندو همچنان منافع مالی بایکدیگرهمکاری و یو رأی گیر

 وان.خواهد افتید که خود حدیث این مجمل بخ« گونه مافیا»همچو سازمانهای 
 

 راه حل چیست؟
نظام  به« متمرکز»غییر نظام و ت« پارلمانی»به نظام « ریاستی»از توضیحات باال برمی آید که تعویض نظام 

وسطی تعدیل ماده هفتاد و راه حل نیست، بلکه  و به نفع ثبات در کشور راه حل معقولو فدرالی شدن «متمرکزغیر»
یعنی حکومت از بدنۀ « قوۀ اجرائیه»که در آن  دتعدیل کره گونۀ را ب« ریاستی»نظام  یکم قانون اساسی است که

هرسه قوه قرار داشته  رأسدر تنها رئیس جمهور وجدا شود و به اورگان مستقل مبدل گردد  جمهور صالحیت رئیس
  .و به سائر وظایف مندرج ماده شصت و چهارم قانون اساسی وارسی کند باشد

را یک راه حل مناسب میتواند ( دورۀ شاهی 1253) 1232مراجعه به قانون اساسی  در مورد استقالل قوۀ اجرائیه
« رئیس حکومت )به هرنام که مسما شود، چه صدراعظم یا وزیر ارشد و یا دیگر نام ارائه کند که به اساس آن

گردد و رئیس جمهور صدراعظم مؤظف را با لست کابینه پیشنهادی  مؤظفتشکیل کابینه به ازطرف رئیس جمهور
، آنوقت ندورگه معرفی نماید. هرگاه صدراعظم و کابینه  موفق به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه شبه ولسی جاو 

دیده میشود که یک قسمت صالحیت های رئیس جمهور  با این ترتیب د.کنرئیس جمهور فر مان تقرر آنها را صادر 
بطور بهتر « استقالل قوای ثالثه»انتقال پیدا میکند و اصل قرار دارد، صدراعظم   آن رأسدر  کهبه قوۀ اجرائیه 
 تأمین میگردد.

  

 نقاط مثبت و برجستۀ این تغییر را میتوان چنین برشمرد:
« سلطانی»رسیدن به قدرت ۀ، انگیزدر امور مربوط به قوۀ اجرائیه ـ با محدود شدن صالحیت رئیس جمهور 1

 و زمینه زد و بندهای خصمانه در رابطه با انتخابات تسکین می یابد. برای آزمندان قدرت بسیا کم میشود
تاحد زیاد برچیده لیه رئیس جمهور و تخریب سائرشخصیت ها عدر اشاعه تبلیغات سوء رقابت های منفی  ۀدامن ـ 9

 میشود.
ساسی بصورت بهتر رسیدگی نماید و بر اجرای قانون ا خودرئیس جمهور فرصت می یابد تا به وظایف دیگر  ـ 2

 نماید.جدی مراقبت به حیث یکی از مهمترین وظایف 
بررسی بیشتر را درانسجام و نظارت امور بین سه قوه دولت وهمچنان بین اورگانهای  مجالرئیس جمهور  ـ 3

 مختلف حکومت پیدا میکند.
تماس های مفید با مردم برقرار سازد و از خواسته های مردم آگاهی ـ رئیس جمهور میتواند با صرف وقت بیشتر  4

 یابد و به حل مشکالتی که بین مردم و مراجع دولتی ایجاد میگردد، بطور منصفانه بپردازد.
میتوانند با حمایت از کاندیدهای خود احزاب ـ یکی از مهمترین اثر این تغییر برتشکل و انسجام احزاب است که  5

در انتخابات ولسی جرگه نفوذ کنند و با اینکار از یکطرف تشکل احزاب قوت میگیرد واحزاب مجبور میشوند یک 
و ازطرف دیگر نقش  ب قوی را برمبنای یک پالتفورم مشخص و مشترک بسازنداحزابردیگر مدغم شوند و 

 ی در کشور میگردد.رأستدریجاً این شیوه موجب تقویۀ دموکاحزاب در امور حکومت بیشتر میشود و 
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که اکنون در احزاب « کیش شخصیت» این زمینه را مساعد می سازد تا تشکل احزاب برمبنای پالتفورم سیاسی ـ 2
 مسؤولیترا برای تبارز شخصیت های آگاه و با احساس  و زمینه تضعیف گرددبسیار بارز و قاطع است، 

و دارای سوبق د و عناصر بدنام نمایانان با دانش و تحصیل کرده در کدر رهبری فراهم بخصوص از بین جو
 را از صحنه دور کند. مشهود

ـ با این تغییر داعیۀ طرفداران نظام فدرالی و انتخابی شدن والی ها وغیره که اکنون کشور را به دوقطب متضاد  8
د و بجای خصومت و تخریب یکدیگر، زمینه تفاهم و نباز می ماتقسیم کرده است، از شدت بین شمال و جنوب 

 همکاری بین آنها مهیا میشود و نظام را درمجموع تقویت میکند.
روبه قوام می گذارد و  حکومت و نظام تدریجاً  بهوار میشوند و اعتماد مردم امیدینده آبه ـ مردم با این تغییر  2

 د.قوت میگیرهمکاری مردم با دولت 
همان اندازه نقش مخالفان مسلح دولت اعم از طالبان، غییر نتایج مثبت را بار آورد، بۀ که این تبه هرانداز ـ 18

خواهد  خارجی روبه تقلیل و ماجرا جوی داخلی ومافیای مواد مخدر، مافیای اقتصادی، و سائر دسته های دهشت افگن 

 شد. خواهد گذاشت و زمینه ثبات و امنیت مساعد
 

 شکالت را حل کرده میتواند؟تغییرهمه ماین آیا 
تعدیالت الزم در دو مورد جواب این سؤال واضحاً منفی است، تازمانیکه توأم با این تحول اقدامات دیگر بخصوص 

مربوطه در قانون اساسی صورت نگیرد، پروسۀ پیشنهادی ناتکمیل مانده و مزایای آن تحقق نخواهد یافت: یکی 
و دیگر چگونگی تعیین خطوط اساسی « غیر مستقیم»به « مستقیم»شیوۀ  تغییر درطرز انتخاب رئیس جمهور از

  سیاست کشور.
رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی » ـ طبق فقرۀ اول ماده شصت و یکم قانون اساسی:  1

نظام ریاستی که این شیوه در یک «. دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد
رئیس جمهور درعین زمان رئیس حکومت نیز باشد، درنظر گرفته شده است. هرگاه برطبق این پیشنهاد قوۀ اجرائیه 

رئیس جمهور مجزا گردد و به حیث یک قوۀ مستقل درآید، درآنصورت لزومی برای انتخابات  هایتاز بدنۀ صالحی
انتر و بسیار کم مصرف تر، شفاف تر و فارغ از اتهام تقلب خواهد دیده نمیشود، بلکه بجای آن بهتر، آس« مستقیم»

یعنی از طریق یک لویه جرگۀ اختصاصی با قاعده بسیار وسیع  انتخاب « غیر مستقیم»رئیس جمهور بطور بود که 
ر چگونه باشد تا  نمایندگان اقشا ت،سارمختص به انتخاب رئیس جمهوکه شود. اینکه وسعت قاعده این لویه جرگه 

 اشتراک نمایند، بحثی است که ایجاب غور و تحقیق مزید را مینماید.در آن وسیع مردم 
ایجاب مصارف بسیار هنگفت را میکند که هرگاه امداد « مستقیم»قابل ذکر است که انتخاب رئیس جمهور با شیوۀ 

دو دورۀ گذشته شاهد از هریک خارج نباشد، تدارک این مصارف از منابع داخلی بسیار دشوار خواهد بود. ما در 
فیصد تقلیل  88زاف را تا گملیون دالر بوده ایم که میتوان با تغییر فوق این مصارف  988تا  148مصارف بیش از 

  بمصرف رسانید. داد و آنرا در پروژه های عام المنفعه
صویب شورای تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به ت»ماده شصت و چهارم قانون اساسی:  9ـ به اساس بند  9

مهمی که یک کاندید مسائل یکی از صالحیت های رئیس جمهور میباشد. دراین ارتباط باید گفت که یکی از « ملی
مکلف به بیان و اظهار آنست، همانا اعالم خطوط اساسی مورد نظر او حین کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری 

به عبارت دیگر اعالم خط مشی  .برایش رأی خواهند داد است که مردم فقط با استناد آن از او حمایت کرده و
باید درصورت رسیدن به آن مقام همان وعده ها را  و به مردم میدهدکاندید که شامل وعده های است عمومی کاندید 

به تصویب شورای ملی وقتی صورت میگیرد که کاندید د. لذا ذکر تعیین خطوط اساسی سیاست کشور آنهم کنعملی 
نکند، اعالم آن درحین مبارزات  تأییدریاست جمهوری قرار گرفته باشد. هرگاه شورای ملی خط مشی او را  در مقام

 مربوط بهاید بیشتر ب اعالم خطوط اساسیرا دارد، دچار نقاضت میگردد. لذا « وعده به مردم»انتخاباتی که حیثیت 
مؤید آن  موفقیت در کسب رأی اعتماد حکومت گردد که هنگام اخذ رأی اعتماد در ولسی جرگه مطرح شود و

 خواهد بود.
رئیس جمهور میتواند قبل از توظیف یک شخص برای تشکیل کابینه موضوع خط مشی او را مورد بررسی قرار 

آن شخص را موظف به  ،بعد از توافق نظر کلی درمیان بگذارد ودهد و نکات اساسی مورد نظر خود را با او 
س ئیدو نفر یعنی ر در مورد تعیین خطوط اساسی سیاست کشور نباید تنها اتکا به نظر تشکیل کابینه سازد. البته

جمهور و صدراعظم مؤظف کرد، بلکه این خطوط اساسی قبال و نیز در جریان کار باید از طرف یک تعداد 
ع عرضه مشاوران مسلکی زیر نظر رئیس جمهور تعیین و تثبیت گردد و به حیث رهمنا و راهبرد دولت در مجمو
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گردد. شاید بعضی ها بگویند که اکنون هم درجوار کرزی به تعداد کثیر مشاوران تجمع کرده اند، اما مقصد  
دراینجا مشاوران مسلکی از افغانهای داخل و خارج کشور است که در ساحات مختلف دارای تجارب و تحصیالت 

مقرر شود، درحالیکه « به نام» ز در پست مشاور عالی مسلکی باشند، نه آنکه هر کی از یک مقام برکنار شود، با
چگونگی کار و فعالیت مشاوران فنی و بحث دربارۀ رئیس جمهور او را دریک سال حتی یک بار مالقات نکند. 

محافل بین المللی در مؤسسات خصوصی و  ، بهدادن آگاهی به مردم ،شیوۀ همکاری شان با حکومت و شورای ملی
 ساحات فنی و مسلکی دراین مختصر نمی گنجد و ایجاب بررسی مزید را مینماید. 

 
قومی و مصلحت های اعضای آن  که فارغ از سهمیه بندی تعیین شکل گیری حکومت و درجوار دو موضوع فوق 

 ناشی از تغییرات فوق مزایای ن درغیر آ ،باشد، باید اقدامات الزم صورت گیردتضاد با قانون دری بی لزوم و ها
مشکل است  آنبدون  و میتواند یک نقطۀ عطف و سرآغاز تحوالت بعدی باشد اتتغییر . اینتحقق نخواهد پذیرفت

 .کشور خواهد شد، جلوگیری کرد ناز بن بست جاری و عواقب منفی که منجر به قطبی شد
ز بدنۀ صالحیت های رئیس جمهور از نظر قانونی اکنون سؤال عمده چگونگی پروسه جدا ساختن قوای اجرائیه ا

است، زیرا اینکار فقط وقتی قانوناً صورت میگیرد که لویه جرگه ماده هفتاد و یکم فصل چهارم قانون اساسی کشور 
را تعدیل کند. امید میرود که پس از انتخابات ولسوالیها چند ماه بعد زمینۀ تدویر لویه جرگه بزعم ماده یکصدو دهم 

کصدو یازدهم قانون اساسی مهیا گردد. مشکل وقتی به وجود می آید که تعدیل قانون اساسی حین دورۀ جدید و ی
تعدیل قانون اساسی تطبیق  بناءً ریاست جمهوری یعنی در زمان تصدی رئیس جمهور جدید صورت پذیر است و 

یس جمهور جدید صورت گیرد و این مبنی بر استقالل قوۀ اجرائیه اصوالً باید در یک دوره بعدتر از انتخاب رئ
مدت برای آوردن تحول که ایجاب اقدام فوری را مینماید، بسیار دیر است و تا آنوقت کس نمیداند که اوضاع کشور 

 به کدام سمت خواهد رفت.
 برای اینکه این تغییر هرچه زودتر عملی شده بتواند، باید به پروسه انتخابات جاری که عنقریب مقدمات آن شروع

راه قانونی که میتواند مشکل را حل کند  میشود، چشم دوخت و برای آوردن این تحول عمده زمینه سازی قبلی کرد.
اینست که رئیس جمهور جدید با صدور یک فرمان خودش صالحیت های مربوط به قوای اجرائیه را به حکومت که 

البته تازمانیکه این تحول از مجرای تعدیل قانون  .دنمایتفویض مرقتاً د، شته باشقرار دا یکی از وزراآن  رأسدر 
، انتقال صالحیت به وسیلۀ فرمان و متعهد بودن رئیس جمهور به آن اساسی مشروعیت و قابلیت تطبیق را پیدا کند

 .یگانه راه حل است
های نگاهی به اوضاع جاری کشور بخصوص در آستانه انتخابات و خروج قوای ناتو از کشور میرساند که تالش 

ازطرف جناح های معلوم الحال و نشست های عقب درهای بسته به منظور تفاهم روی یک کاندید برای  مجدانه
چند روز قبل در ارگ ریاست جمهوری مجلسی ریاست جمهوری در جریان است که گمان نمیرود به نتیجه برسد. 

یک شخصیت معلوم الحال یعنی رسول  ندائر گردید که گفته میشود هدف آن جلب نظر دیگران برای کاندید شد
افغان تبار(، علی احمد جاللی و  امریکاییبا اشتراک زلمی خلیلزاد )دیگردراین روزها مجالس پیهم  اما سیاف بود و

قیوم کرزی از جانب حکومت و رشید دوستم، محقق، ضیأ مسعود، عطا محمد نور، عبدهللا عبدهللا، یونس قانونی، 
اتحاد »گروپ مسما به قبالً شامل  بیشترین آنهاالح، صالح الدین ربانی و تعدادی دیگر که حنیف اتمر، امرهللا ص

یک حزب که  برمبنای قومی استوار است، قرار داده و به حیث  رأسبودند و اکنون هریک خود را در « شمال
 «اجماع گروپی»ا با این گروپ مخالف حکومت )اوپوزسیون( تبارز کرده اند، دراین خانه و آن خانه دائر میگردد ت

در بین خود به تفاهم برسند و مشترکاً در نصب یک شخص به مقام ریاست جمهوری اقدام نمایند. تاجائیکه 
خودخواهی و منافع قومی و تحمیل شرایط  به همه معلوم است، ی معامله گرخصوصیات این اشخاص و گروپ ها

که ، اما این حقیقت تلخ را میتوان از این نشست ها استنباط کرد میگردددراین تفاهم نها آیکی بردیگر مانع موفقیت 
ملت را بنام قوم، زبان، مذهب و منطقه به گروگان گرفته اند و با قدرتی که اخیر طی دو دهه  همین چهره های آشنا

د. آنها را بیابنخدمت صادقانه به وطن و مردم چانس از این راه بدست آورده اند، هیچ کسی را نمی گذارند تا 
  .میخواهند خود را به هرشکل که است، برمردم حاکم سازند

 

 نتیجه:
در این مرحلۀ حساس و سرنوشت ساز به  ملت مظلوم، اما نجیب افغانستان باید اکنون به خود آید و برای نجات وطن

و  کندجلوگیری « شمال و جنوب»کشوربه دو قطب از تقسیم کسی رأی دهد که در وسط قرار داشته باشد و 
 کشور را از این منجالب مصیبت رهائی بخشد. دصادقانه بکوش
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 اینست:و جوانان با احساس کشور هموطن شما مردم شریفالتماس این برادر خیرخواه از
رأی خود بکوشید تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و  همجدان اگر میخواهید کشور از مصیبت جاری نجات یابد، باید

شرایط ملی، صادق به مردم، عامل در امور، پاک نفس، مسلمان واقعی، با دانش و کوشنده یک شخص واجد  را به
که هرگاه او به مقام  بدهیدو همچنان پابند و متعهد به این تغییر مهم  عدالت، ثبات و حاکمیت قانون در راه تأمین

ریاست جمهوری برسد، از هیچ نوع تالش برای ایجاد این تغییر از مجرای قانونی یعنی تعدیل قانون اساسی بوسیله 
و فقط به منافع ملی ونجات کشور و مردم  را نخوریداشخاص معلوم الحال فریب  این بار لویه جرگه مضایقه نکند.

و نگذارید که آنها شما را به نام قوم، زبان و مذهب از هم متفرق سازند و  از چنگال هیوالهای قدرت فکر کنید
یک برادر هموطن تان ، باقی عرایض خالصانه و بی شائبۀ این بود کشور را درنهایت به تجزیه و بربادی بکشانند. 

 داکتر سیدعبدهللا کاظم اختیار دارید و السالم!
 


