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 11/90/3913         داکتر سیدعبدهللا کاظم  
 

 «تعدیل نظام»نظری به عمق موضوع 
 

«  برای نجات کشور از بحران سیاسی خطیر چه باید کرد؟»است که نوشتۀ این کمینه تحت عنوان  هاز مدت سه هفت
هموطنان  باز جان هگذاشته شده است و خوشحالم که تاحال درحدود هشتاد تبصردراین پورتال به دریچۀ نظرخواهی 

 شخصاً مستفید شده ام.  تدر زمینه ابراز گردیده که از فیض همه نظریا عزیز و عالقمند
توجه به این دلیل  در میان نظریات دیگر« آسیب های تعدیل نظام»نوشتۀ اخیر جناب آقای ؾ. هیرمند تحت عنوان 

را بررسی و های حقوقی وعملی موضوع تماس گرفته و جنبه که به نقاط مهم و مسلکی بیشترم را جلب کرد 
رشتۀ مسلکی من حقوق نیست تا در مسائل بؽرنج حقوق اساسی صالحیت . باید اذعان دارم که موشگافی کرده است

 مستقیماً ربط بحث عمیق را داشته باشم، ولی تاجائیکه قانون اساسی و نظام سیاسی کشور با حیات جامعه و افراد
که دراین بحث با یک حقوقدان ورزیده و وارد  در  کمال مسرت دارمکر کرد و نظر داد. دارد، میتوان دربارۀ آن ف

شان در این پورتال مقاالت پرمحتوای ازمطالعۀ که آقای ؾ. هیرمند به تبادل نظر می پردازم  بمسائل کشور جنا
 ر را ایجاب میکند:برمیگردم به ذکر بعضی مسائل که توضیح مختصکوتاه  ۀ. با این مقدمهمیشه فیض برده ام

 

را « رأی مستقیم»شیوۀ  در موضوع انتخاب صدراعظمجناب هیرمند صاحب چنین پنداشته اند که گویا من  ـ  1
ازجانب رئیس جمهور مؤظؾ  ،صدراعظم که با رأی مستقیم مردم انتخاب گردیده»پیشنهاد کرده ام و نوشته اند که: 

... و اگر منظور همین باشد، باید متذکر شد که دراین دماد دریافت کنبه تشکیل کابینه گردد و از پارلمان رأی اعت
حالت یک تناقض جدی در درجۀ مشروعیت رئیس جمهور و صدراعظم به مشاهده میرسد، زیرا آنکه با آرای 

 «مستقیم مردم انتخاب گردیده حائز مشروعیت بلندتر و معتبر تراست....
ذکر نگردیده است « مستقیم»ر محترمانه باید بعرض برسانم که در هیچ جائی از پیشنهاد من انتخاب صدراعظم بطو

 1333درمورد استقالل قوۀ اجرائیه مراجعه به قانون اساسی : »تصریح کرده ام کهدر مقاله همین دلیل من و ب
اساس آن رئیس حکومت ازطرؾ رئیس جمهور ه بدورۀ شاهی میتواند یک راه حل مناسب را ارائه کند ک (1013)

به تشکیل کابینه مؤظؾ گردد و رئیس جمهور صدراعظم مؤظؾ را با لست کابینۀ پیشنهادی او به ولسی جرگه 
نوقت رئیس جمهور فرمان آمعرفی نماید. هرگاه صدراعظم و کابینه موفق به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه شوند، 

 .شده باشد و سوء تفاهم برطرؾ روشنفوق مختصر موضوع  تذکراین امید است با  «.کندتقرر آنها را صادر می
 

میخواهند حکومت راساً از طریق  که « پارلمانی»نظام  طرفداران همچنان قابل ذکر میدانم که نظر من از نظر
اؾ مکمل در باره .  من در پیشنهاد خود یک پراگرفرق داردحزب اکثریت و یا اکثریت ائتالفی به وجود آید، 

درباره تعویض نظام ریاستی » :کهبه این عبارات و ماهیت احزاب  در کشور نوشته ام « پارلمانی»مشکالت نظام 
به نظام پارلمانی نیز مشکالتی وجود دارد که در شرایط موجود نتایج عملی و مؤثر از آن بدست آمده نمیتواند، زیرا 

ور هنوز تکامل نکرده است. اکنون در کشور به تعداد تقریباً صد حزب تشکل احزاب به مفهوم واقعی آن در کش
. اکثر احزاب راجستر گردیده که اکثر آن فقط با نام و نیز با شهرت شخصی گردانندگان آن ازهم تفکیک میشوند

ورم های ، مذهبی و منطقوی و گاهی هم به اساس زبان تشکیل شده اند، نه آنکه به روی پالتفموجود برمبنای قومی
سیاسی مشخص. وقتی یک حزب ماهیت حزب سیاسی را پیدا میکند که پیروان آن روی اندیشه های سیاسی پیوند 
یافته باشند یعنی هرکسیکه با آن اندیشه همفکر باشد، بدون تفریق قومی، زبانی و مذهبی به آن ملحق شود و در راه 

ئی واضح از این نارسائی ع جاری در پارلمان کشور نشانه هاتحقق آرمانهای آن با جدیت فعال گردد. متأسفانه اوضا
لذا نظام پارلمانی که حکومت توسط حزب اکثریت و یا ائتالؾ چند حزب به وجود آید، در شرایط موجود ها است. 

  .«نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه مشکل افزا خواهد شد
 

های رئیس جمهور بیشتر روی کاؼذ باقی مانده و نتوانسته  صالحیت: »صاحب می فرمایند که دـ  محترم هیرمن 3
که سراغ نمی توان کرد مدت ریاست جمهوری هیچ رویدادی رااست که محل تطبیق عملی پیدا کند، چه درطول 

 «کاربرد خارق العاده و استثنائی صالحیت های ریاست جمهوری برآن متکی بوده باشد....

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nazare_ba_omq_maozoe_tadil_nezam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nazare_ba_omq_maozoe_tadil_nezam.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nazare_ba_omq_maozoe_tadil_nezam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_nazare_ba_omq_maozoe_tadil_nezam.pdf
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 است چرا رئیس جمهور نتوانستهکه  ه اندبرداز بعضی عوامل  مهم نام موضوع این صاحب در ادامه  دجناب هیرمن
یاد نکرده اند که آن دراین ارتباط  ولی از یک عامل مهم ، استفاده نمایدعمالً از بعضی صالحیت های قانونی خود 

سال و بخصوص بعد از انفاذ  13در طول این  بوده است.  قراریکه عمالً بارها مشاهده گردیده« مصلحت گرائی»
 بعضاً های قانونی به میل خود و به روی مصلحت ها کار گرفته و قانون اساسی رئیس جمهور از همه صالحیت 

، کرده استمل قانون ع که رئیس جمهور ماورای شدهدیده  حتی گاهی ورا باالتر از حکم قانون دانسته  ها مصلحت
. اینکار قانوناً و مصرؾ آن خارج از بودجه رسمی کشور خارجی بصورت خصوصیمنابع  طور مثال اخذ پول از

ازطریق یک مرجع رسمی یعنی وزارت مالیه شامل عواید   مجاز نیست و باید هر مبلػ از هرمجرای که می آید،
 ارد، همانادرعملکرد رئیس جمهور که وجه قانونی ند مثال دیگر دولت گردد و مطابق تخصیصه به مصرؾ برسد.

و اما رئیس جمهور همان اشخاص را مجدداً  که ازطرؾ ولسی جرگه سلب اعتماد شده اندی است گماشتن اشخاص
که موجب بروز مشکالت بین حکومت و ولسی نموده ابقا  رای یک دورۀ طوالنیبها به حیث سرپرست در آن مقام 

نداشته است، تاحال حیت های قانونی خود را مشکلی که رئیس جمهور جرأت استفاده از صال. جرگه گردیده است
که بیشتربه شکل  و بخصوص والی های بعضی والیات است تؽییر و تبدیل بعضی اشخاص زورمند  درموارد

 ی شخصی با آنها کنار آمده و ظاهراً چنان نشان میدهد که گویا  زورش به آنها نمیمصلحت ها  معامله سیاسی و
 صالحیت خود کار بگیرد، مشکلی نخواهد داشت. رسد، درحالیکه اگر بخواهد از

 

که به حاکمیت قانون تائید میدارم تا همان حدی معقول را به نفع اوضاع عمومی کشور رعایت مصلحت ها من 
قدرت  به حریم  شخص صاحب  طور مثال اگر تجاوز یک .گردد آنفدای ه نرساند، چه رسد به آنکه قانون صدم

د و از گیرچند ریش سفید مورد اؼماض قرار  بوسیلۀ شفاعت مؽایر قانون است، رم و خانۀ یک همشری که یک ج
فساد و تعدی خواهد  اءست که این خود مؽایر قانون و منش، واضح اانصراؾ شود عمالً تطبیق قانون باالی مجرم 

از « عمالً »بود. رعایت همچو مصلحت جوئی ها را نباید معادل با آن دانست که گویا رئیس جمهور نتوانسته است 
عدم تعادل » دنفرموده انیز جناب هیرمند صاحب، حتی دراین مورد طوریکه کندخود استفاده های صالحیت 
کسیکه در تطبیق قانون از ه است به این معنی را بار آورد این وضع «ها و صالحیت ها درنظام  مسؤولیت

باشد. ما نمیتوانیم  مسؤولیتل پنداشته میشود و باید جوابگوی این ومسؤ بناءً صالحیت قانونی خود کار نمیگیرد، 
 از او کس حق چنین پرسش را را از رئیس جمهور سراغ کنیم، زیرا ها حتی یک مثال عادی از این جوابگوئی

 دارد.ن
 

تفویض  لزومدرصورت استقالل قوۀ اجرائیه  : یکیـ محترم هیرمند صاحب به دو نکتۀ بسیار مهم اشاره کرده اند 3
قانون اساسی در صالحیتاین  ، چنانکهرئیس جمهور به حیث رئیس هرسه قوهبه « انحالل پارلمان»صالحیت 

که با فقدان « شورا یا محکمۀ قانون اساسی»گردیده بود و دیگر لزوم تشکیل به پادشاه تفویض  (1013) 1333
و « کمسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی»عمالً دیده میشود که بین صالحیت های همین حاالهمچو مرجع 

مختصر آورده است که شرح مزید آن دراین  اررا بعمده  مشکل در مورد تفسیر قانون اساسی یک« ستره محکمه»
 نمی گنجد و این خود یکی از خالهای قانون اساسی موجود پنداشته میشود.

 
 «ؼیرعادی»که بیانگر یک حالت « وضعیت جاری»جناب هیرمند صاحب در مورد  نظر ـ من با ذکر همه نقاط 3

همه نشانه های ایشان ذکر کرده اند، است، موافق می باشم و شک و تردیدی در زمینه ندارم و یازده حالتی را که 
ست که آندر سؤال اساسی  ولی اند.واقعی و واضح  که همه ندمحسوب می شودر کشور « ؼیرعادی»حالت از یک 

برگردد و ما آنوقت به آوردن  «عادی»و به حالت  «ؼیرعادی»انتظار کشید که این حالت باید تا چه وقت 
 بپردازیم؟« تؽییر عمیق»اصالحات اساسی و 

پرسید که آیا مدت دوازده سال برای بیرون شدن از حالت ؼیرعادی یک مدت کافی و حتی بیشتر از دراینجا باید 
به شمول حمایت های نظامی، سیاسی و اقتصادی  کافی نبود، بخصوص که دراین مدت افؽانستان از همه امکانات

ل پایان رسیدن است، چگونه درحا« طالئی»جهان برخوردارد بود و آیا بعد از این که به احتمال قوی این دورۀ 
خواهیم توانست با این همه تراکم مشکالت چشم امید به برگشت به حالت عادی دوخت و تا آنروز باید انتظار آمدن 

 همچو فرصتی را کشید؟؟ 
به حالت عادی برگشت نمیکند، تازمانیکه خود ما خود بخود « وضعیت جاری»و ادی عمسلم است که حالت ؼیر

م، اوضاع خرابتر میشود و یدست بکار نشویم. به هر اندازه که برای تداوم وضعیت موجود تؽافل کندرتؽییر اوضاع 
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روز در بو روز آن اقدام نشودتداوی و عالج مهلکی که برای  د، مثل مرضگردشاید بحدی برسد که از چاره بیرون 
اه اصالحات اساسی از ر . ما باید درحالتی فرا رسد که دیگر راه عالج نداشته باشددرنتیجه حال پیشرفت باشد و 

گتر شود و آنوقت از ررگتر و بززدر هر چرخش ب« یتوپ برف»که مشکالت مثل  مهمین حاال بکوشیم و نگذاری
 آنوقت خود ما را زیر خواهد گرفت و خمیر خواهد کرد. کنترول ما بیرون گردد و اگر جلوش را بگیریم،

 
قانون و حاکمیت قانون پایه های اساسی دموکراسی و »حت عنوان من این موضوع را  طی یک مقالۀ دیگر ت

که اخیراً در پورتال وزین افؽان ـ جرمن آنالین به نشر رسیده است، مورد بررسی قرار داده ام  و با ذکر « تلعدا
وضع »یعنی رسیدن به « باید»ؼیرعادی( به حالت ) یت جاریوضع یعنی« است»ل ساده به تؽییر حالت دو مثا

آن در « باید»به « است»اختصاص داده ام و درآن همانطوریکه شش قدم مهم را در ارتباط با تؽییر حالت « دیعا
رویدست گرفته در ساحات مختلؾ مثال ارائه کرده ام، میتوان آنرا نمونه ای ازاقدامات شمرد که باید از همین حاال 

 د و مثل معضلۀ فساد اداریشخواهد مبدل « االتیبی مب»رهنگ به فد، درؼیر آن تداوم اوضاع بعد از مدتی نشو
 مبارزه علیه آن مشکل خواهد بود.

 

مترقی »به فرمودۀ جناب هیرمند صاحب یکی ازـ جای شک نیست که قانون اساسی موجود ما یکی از بهترین و  5
این لباس  ولین ارزش های عالی دموکراسی درج گردیده است، آقوانین اساسی منطقه محسوب میشود که در« ترین

 دواندام ما بریده و دوخته نشده و شرایط الزم رابرای یک کشوری که بعد از  مطابق به مالً اعالی شان متأسفانه ک
برخی و  در بسا موارد دربر ندارد باال کرده است،از خاکستر جنگ  سردراین چن سال اخیر و ویرانی  کشتار دهه
طور مثال ین نارسائی های قانون اساسی کشور سرچشمه میگیرد. مشکالت سیاسی و بحران جاری کشور از هم از

بتواند مشکل گشای اقتصاد کشور باشد،  به مفهوم کالسیک آنآنهم  ،کدام عقل سلیم قبول میکند که اقتصاد بازار آزاد
توان  نوپادرحالیکه همه زیربنا های اقتصادی دراثر جنگ از هم پاشیده و سکتور خصوصی هنوز مثل طفل 

 !!شته و تاهنوز نداردرا ندابه پای خود  یستادنا
 

دوازده ساله، باتقلیل توجه جهانی و کم شدن کمک ها بحران « طالئی»باید اعتراؾ کرد که در پایان این دورۀ 
، و اقتصادی کشور بسیار وخیمتر از بحران سیاسی موجود خواهد بود که بحث آن ایجاب یک مقالۀ مستقل را میکند

منبع وزارت تجارت و صنایع کشور در یک عمق این بحران را به نمایش بگذارد: تواند میدوجمله  ذکر یکی اما
بالػ  1309همین روزها ارقامی را به نشر سپرده که به اساس آن کسر بیالنس تجارت خارجی افؽانستان  در سال 

 ملیون دالر و واردات آن 371 ملیارد دالر گردیده است. این عدد میرساند که در همان سال صادرات کشور 1به 
 امداد،تقلیل است که واضحاً دراثراز طریق منابع امدادی تالفی گردیده بیشتر کسراین  کهملیارد دالر بوده  1.3

نخواهد داشت و دراثر آن نرخ تبادله شدیداً به ضرر افؽانی در آینده ذخائر اسعاری کشور تحمل چنین بیموازنگی را 
خواهد بود. این وضع تنها یک سرسام آوربسیار جدی و خطرناک قب آن با تشدید انفالسیون وعوا تؽییر خواهد کرد

 مند است.زمثال بود و در ساحات دیگر نیز مثالهای فراوان وجود دارد که هریک به بررسی های جداگانه نیا
 

درپیش نگیریم، اصالحات تازمانیکه ما چهارچوب قانونی خود را اصالح نکنیم و به استناد آن اصالحات الزم را 
بودن اوضاع به تعویق اندازیم، به « ؼیرعادی»در سائر موارد به نتیجه نمیرسند و هر قدر این اقدامات را به دلیل 

آیۀ مبارکه یک  همان اندازه مشکالت بیشتر شده و پیدا کردن طرق حل معضالت پیچیده تر و مؽلق تر میگردد.
یعنی « وضع یک قوم را تؽییر نمیدهد، مگر آنکه خود آنها تؽییر دهند )ج(هللا:»می فرمایدقرآن پاک تصریح میدارد و

که مشکالت از حد تؽییر و اصالح بیرون رود و هرچه زودتر باید به آن  منگذاریا لذ تؽییر به وسیلۀ خود آنها.
 رسیدگی کرد.

 

و امید م ممنون ند،ه ااشاره کردهم م به موضوعاتدر مقالل وزین خود جناب هیرمند صاحب که ازبحث  ایندرپایان 
یک تیم  درصورت امکانو  براز نظر بپردازندبه انیز شخصیت های مسلکی دیگرمیکنم این بحث موجب شود تا 

و نظریات و پیشنهادهای خود  نمایندو سائر مسائل مهم کشور تشکیل  روی موضوع خالهای قانون اساسیرا کاری 
 . ریاست جمهوری آماده سازندبعدی  ۀدور مقامات ذیصالح افؽانی برای را به

 
  پایان


