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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

       
 داکتر سیدعبدهللا کاظم

 2016آگست  5

 

 گوش شنوا و چشم بینا کجاست

دیروز نامه سرگشاده دوست عزیز و دانشمندم جناب پوهاند داکتر محمدطاهر هاشمی ـ یکی از استادان 
کابل را عنوانی رئیس جمهور داکتر اشرف غنی خواندم که در روزنامه وزین  ورزیده و مبارز پوهنتون

هشت صبح به نشر رسیده بود. از آنجائیکه در این مقاله هم به اصل معضله جاری کشور و هم به راه 
های حل آن تماس گرفته شده  و در هردو موضوع نکات مهم و قابل دقت تذکار یافته بود، خواستم متن 

را با دوستان عالقمند این پورتال شریک سازم که اینک عیناً آنرا با تشکر از روزنامه هشت این نامه 
 صبح اقتباس میدارم: )شروع نامه سرگشاده(

جمهور! چه باید بکنید؟جناب رییس  

استاد حقوق و علوم سیاسی -دوکتور محمدطاهر هاشمی – ۱۳۹۵اسد  ۱۳چهارشنبه   

دارد. غنی، محمد طاهر هاشمی عرایضی را حضور شما تقدیم میجناب جاللتمآب داکتر صاحب اشرف 

سامان کشور، مردم و هراس نویسم، ندای وجدان و ضمیر آگاهم در مورد حاالت نابهآرزومندم آنچه می

های بیشتر تلقی گردیده، تمرد فردی و یا تحریک سیاسی و اجتماعی پنداشته نشود. خداوند از ناگواری

 .دت مردم هدف دیگری در پیش نیستگواه است که جز سعا

 !جمهورجناب رییس 

وخامت سامان کشور به صورت فزاینده بهگذرد، ولی اوضاع نابهاز حکومت وحدت ملی مدت زمانی می

گراییده. تمامی سکتورهای حیاتی کشور و آنچه سالمت و تمامیت مادی و معنوی افغانستان با آن وابسته 

  .کننده استمایوس ت. گویا اوضاع کشور در هر حد و سطح آن قطعا است، به ضعف کشانیده شده اس

در این کوتاه سخن اراده بر آن نیست که کارکردهای حکومت را به داوری بنشینیم زیرا مسایل روشن 

 . است که استدالل در باره آن تکرار مکررات خواهد بود

 

ناکی آور آینده درددرگیر است و اوضاع کنونی پیامسامانی اجازه بدهید این را بپذیریم که کشور در نابه

 .خواهد بود
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سوال حیاتی در این مقطع این است که چرا و چگونه به این حالت افتادیم و اکنون چه باید کرد. اجازه 

حیث یک شاگرد حقوق و سیاست، به تحلیل علمی علل و عواملی بپردازم که ما را به این بدهید به

 .، پاسخ ارایه کنم«چه باید کرد»ده است و سپس به سوال ها سوق داناگواری

دانید که حاکمیت ملی در هر کشوری شیرازه ثبات و استحکام نظام سیاسی و اجتماعی شما نیک می

شود. دانشمندان سیاست به این امر هم تاکید دارند که حاکمیت ملی متعلق به ملت بوده و از پنداشته می

که ملت صالحیت اعمال آن را به نمایندگان انتخابی خود تفویض بدارد. مگر آنناپذیر است؛ ملت انفکاک

 ()ماده چهارم قانون اساسی افغانستان

ن ناپذیر است و تجزیه آرسد که حاکمیت ملی تجزیهاین مساله نیز به جناب عالی تصریحا به عرض می

)از طریق انتخاب( به  و تمثیل آن شود. حاکمیت ملی که اصوال واحدمنجر به اضمحالل و نابودی آن می

شود، تقسیم و تفویض آن به مراجع متعدد، وحدت یک مرجع واحد )موسسه ریاست دولت( سپرده می

ا کشاند. گویعمل، مرجعیت عالی قدرت حاکمه و ثبات سیاسی نظام را متزلزل و نهایتا به اضمحالل می

 .شودت آغاز میها در همه سطوح کاری دولسامانیاز همین نقطه نابه

 

نامه سیاسی عرض وجود کرد، وحدت حاکمیت ملی که بر مبنای یک تفاهم« حکومت وحدت ملی»در 

های متنفذین قومی قرار گرفته است. معهذا نامالیمات و خوش تمایالت گروهی و در گرو خواستدست

دت ملی و درایت های جاری در کشور موجب گردید تا مردم کشور چشم امید به حکومت وحناهنجاری

ا و تقسیم گرو تدابیر سهمداران این حکومت ببندند. اما حکومت وحدت ملی بنا بر طبیعت و خصلت کثرت

های ملی، نتوانست به قدرت حاکمه میان دو تیم )با ترکیبی از متنفذین( و انحراف از مسیر خواسته

ه ها در بدنناسب به نفوذ شخصیتهای ملت پاسخ مقتضی ارایه بدارد. زیرا حاکمیت ملی متامیدواری

ها تقسیم شده که در نتیجه آن، مراجع متعدد قدرت عرض وجود کرده است. به همین قدرت، به بخش

 .منوال منابع مختلف اصدار حکم و فرمان به میان آمده است

های اداری و نخستین فرآورد عملی اما نادرست و غیرموجه تقسیم قدرت حاکمه، تفویض واحد

ها به سهمداران حکومت وحدت ملی بود که منجر به تقرر بلندپایگان بر مبنای همین سهمیه خانهوزارت

ای صورت پذیرفته که گونههای حکومت گردید. در نتیجه این روش، جدایی ملت از حکومت بهدر پست

ت حد و حصر مادی به سهمداران حکومت وحدقدرت حاکمه، مقامات رسمی و حکومتی، امتیازات بی

ملی تعلق گرفته )بدون توجه به توانایی و شایستگی افراد( و سایر اتباع کشور به حیث رعایای فاقد 

ی بهره شدند. )یک بررسامتیازات در زمینه اشتراک و استخدام به مقامات کلیدی حکومتی از متیازات بی

گذارد.( بدین ا صحه میها، والیات و ادارات دولتی به این ادعخانهها، سفارتخانهسطحی در وزارت

ترتیب حکومت متنفذین و سهمداران در حکومت وحدت ملی از بدنه ملت عمال فاصله گرفته و مفهوم 

جهت نیست که وضع در ادارات اعم از قضا، سارنوالی، ملت را به بیراهه سوق داده است. بی -دولت

گردیده، رشوت، اخاذی و اختالس بیداد  سامانیاردو، پولیس و امثالهم در حد اعلی آن درگیر فساد و نابه

اعتمادی بر فضای کشور مستولی و عدم کارآیی ادارات حکومتی موجب شده است تا بی کند. ناتوانیمی

  .شود
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کار بردن آن در جهت برآورده شدن امیال شخصی و گروهی، سیاست و اثرات این تقسیم قدرت و به

سیاسی را در رابطه به صلح کشوری و سیاست خارجی را در اداره را در سطح کشور، امنیت و ثبات 

 .یابدای و جهانی به شدت لطمه زده و تازه صدمات آن گسترش و عمق بیشتر میسطح مناسبات منطقه

باید اذعان کرد که نتیجه نهایی این روش و عدم برخورد عامالنه و عالمانه به مسایل و عدم توجه به 

های بزرگی مواجه خواهد ساخت. خروج از این ورطه هولناک ناهنجاری معضالت بنیادی، کشور را به

های مبتنی بر عقالنیت سیاسی است که های علمی و مناسب از اوضاع و کاربرد روشمستوجب تحلیل

تا هنوز به کار گرفته نشده است. حکومت وحدت ملی بنا به دالیلی که تذکر داده شد، در وصول به این 

های مختلف حیاتی چنان ساری و طاری شده است و کاستی در زمینه نکرده، کمی مامول توفیق حاصل

 .گرددکه نقطه سالمی در بدنه نظام کشور سراغ نمی

 

در این بحبوحه سوال چه باید کرد؟ بیشتر از هر زمان دیگر ذهن هموطنان ما را در حد فردی و جمعی 

که حکومت وحدت ملی تا کنون بنابر ماهیت به خود معطوف ساخته است. با تاسف باید اذعان کرد 

گرای آن )در رابطه به مرجعیت قدرت حاکمه( قادر به ارایه پاسخ به این پرسش نشده است. و با کثرت

 .یابد، این سوال بدون پاسخ باقی خواهد ماندها افزایش میسامانییقین به نحوی که نابه

 

های ملی، با هایی را از طریق رسانهمقطع زمانی طرحدانیم تا در این ما رسالت ملی و وطنی خود می

 .شما و ملت افغانستان در میان بگذاریم

  

پیشینه، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را های گسترده که با عمق و وسعت بیناهنجاری

 باشد. اینمیجانبه و با حمایت طبقات و افشار جامعه شدیدا صدمه زده است، مستلزم مبارزه وسیع، همه

های عینی جامعه با طرحی علمی و عملی با آن برخورد کند تا با شناخت از واقعیتمبارزه ایجاب می

 باشدهای الزم میسازیاین مراحل مقدماتی به ذات خود مستوجب زمینه ..صورت بگیرد
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د. متزلزل ساخته شهای حقوقی و سیاسی نظام، باید اعتراف کرد که با تاسیس حکومت وحدت ملی، پایه

زیرا حاکمیت ملی به حاکمیت متنقذین قومی مبدل شد، مراجع متعدد صدور فرمان عرض وجود کرد، 

  .قدرت حاکمه ملی بر مبنای سهمیه و فیصدی تقسیم گردید

گردد: پاسخ به این پرسش مراتب آتی را احتوا اینک در رابطه به سوال چه باید کرد عرایضی ارایه می

 :کندمی

 :بازسازی حقوقی و سیاسی نظامـ  1

این فاز مستوجب آن است تا رهبران حکومت قدرت عالی حکمرانی جستجو کند. به این مفهوم که قدرت 

ممثل قدرت  (جمهورباید در وجود یگانه مرکز و مرجع قدرت عالی متمرکز گردد )رییسحاکمه ملی می

 .شودعالی پنداشته می

  

شود تا صدور اوامر و احکام نیز از همین منبع واحد متمرکز موجب میموجودیت قدرت حاکمه عالی و 

 .)قدرت حاکمه عالی( صورت بگیرد

 

 گردد. بهوظایف این منبع واحد قدرت عالی، در مطابقت به هدایات قانون اساسی تعریف و مشخص می

مرکزی و منبع واحد عبارت دیگر ثبات و سالمت سیاسی کشور مربوط خواهد بود به ایجاد قدرت واحد 

 .صدور اوامر

 

پایگان حکومت وحدت ملی به سلسله مراتب و در حد های سایر افراد و بلندوظایف و صالحیت

 .های قانونی) به بر مبنای تهیه و فیصدی( تعریف و مشخص خواهد شدصالحیت

های تمامی ردهصورت موثر، در و تعقیب اوامر به سلسله مراتب قدرت و صدور اوامر از مرجع واحد

 .حکومتی، موجب ایجاد نظام به مفهوم ارگانیک آن خواهد شد

 

را خواهد داشت تا افراد را  گیری، صالحیت و قدرت انحصاری آندر عین زمان مرکزیت واحد تصمیم

در مقامات عالی قوای ثالثه، بر مبنای شایستگی، لیاقت، کاردانی و تجربه )بدون در نظرداشت 

 .موجه( به وظایف دولتی بگماردغیر هایبندیسهمیه

 

 .این روش موجب خواهد شد تا سلسله مراتب اداری به تاسی از اصول اداره و قانون تنظیم گردد

سازد. پذیری کارمندان دولتی مهیا میدیگرضمنا این روش زمینه را برای هماهنگی، همکاری و هم

 و ...(تمادی، عدم همکاری، رقابت، خصومتاع)خالف آنچه در شرایط کنونی جریان دارد، یعنی بی

داران قدرت گردد تا امور کشوری از چنبر سهمچنان تمثیل حاکمیت ملی از مرجع واحد موجب میهم

 .های اداری و حکومتی پخش گرددخارج گردیده و در سطح ملی، مطابق به نورم

 .سازدحکومت مهیا میاین امر زمینه را برای هماهنگی و حمایت متقابل میان مردم و 
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داران حکومتی که در همه سطوح نظام به همین ترتیب اثرات منفی تقسیم قدرت میان متنفذین و سهم

 .شودها شده است، از میان برداشته میسامانیبهمشهود بوده وسبب اشاعه همه جنایات و نا

حکومت مرکزی گردیده  ایجاد مرکزیت واحد قدرت دولتی و صدور اوامر از این مرجع موجب تقویت

و در ایجاد رابطه مستقیم میان حکومت مرکزی و حکومات والیتی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. سالمت 

می، متجانس اجتماعی )قوسرزمینی، سیاسی و اداری در افغانستان مستوجب آن است تا بر وفق ساختار نا

یانه والیات مبنی بر حصول صالحیت بیشتر، گراچنان تمایالت سمتو هم…( ای، زبانی، فرهنگی وقبیله

روابط میان حکومت مرکزی و والیتی بر بنیاد قدرت قانونی و مستقیم استوار بوده قدرت واحد مرکزی 

از صالحیت حاکمانه و سراسری برخوردار باشد، سیادت قدرت واحد مرکزی و برخورد حاکمانه و 

اداره، امنیت و وحدت ملی نقش برازنده خواهد  عادالنه آن به معضالت گوناگون کشور در اتسحکام

 .داشت

 

به همین ترتیب، موجودیت قدرت عالی و حاکمه ملی واحد و متمرکز و صدور اوامر و فرامین از این 

مرجع در اجراآت اداری و حکومتی موثر بوده، موجب صالحیت، استحکام و سرعت در انجام امور 

روش نه تنها ادارات ملکی را در سطح کشور قویا به انتظام و گردد. حکومتداری با چنین اسلوب و می

دهد بلکه در اداره استحکام و توانمندی قوای امنیتی و دفاعی نقش نهایت اثربخش نیرومندی سوق می

خواهد داشت. مرکزیت واحد قدرت، صدور احکام به سلسله مراتب اداری و نحوه حکومتداری 

ور پایه نظامی و در سایر امجایی افراد بلندامنیتی، در تقرر و جابه دموکراتیک در تنظیم قوای دفاعی و

و  گونقوای مسلح اثرات قابل مالحظه و مثبت داشته از ورود افرا مشکوک با باورها و ارتباطات گونه

احتماال دارای اهداف ناسالم جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه موجب ایجاد یک نیروی دفاعی با صالبت 

گذاری چنین یک نیروی دفاعی است که دفاع از نوامیس ملی با پلین خواهد شد. با تشکیل و پایهو با دس

 .گرددهای ملی محقق میدسپلین و قومانده واحد و مطابق به نیازمندی

 :تحکیم قانونیت و مشروعیت نظامـ  2

بر مبنای قانون های دولتی است مراد از تحکیم قانونیت و مشروعیت نظام تقویت موسسات و ارگان

ک شوندگان. محکنندگان و حکومتاساسی. قانون اساسی اصوال قراداد و میثاقی است فی مابین حکومت

کنندگان، پیروی آنان از مندرجات قانون اساسی است که به رعایت و معیار قانونیت و مشروعیت حکومت

 .اندو تطبیق آن سوگند یاد کرده

 

ملی نه تنها در حراست از قانونی اساسی توجه مبذول نکرده بلکه باید اذعان کرد که حکومت وحدت 

ی نامه سیاسهای فردی، گروهی و سیاسی کرده است. )تفاهمتطبیق آن را در بسا موارد دستخوش خواست

حکومت وحدت ملی، در نقض قانون اساسی پیشگام بوده است( عدم پیروی و اطاعت از قانون اساسی 

صورت غیرقانون و مخالف وانین شده و همین اکنون موسسات حکومتی بهموجب تخلفات بیشتر از ق

 -قضا -های انتخاباتیکمیسیون – قوه اجراییه -کنند. )پارلماندیگر عمل میهای حقوقی با همتمامی نورم

 ...(سارنوالی و
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ای افراد و هها، فساد و فعالیتبرای جلوگیری از ادامه عدم قانونیت و سقوط بیشتر رژیم در ناامنی

شود تا تغییرات مقتضی در قالب دساتیر حقوقی و در های مشکوک، ضرورت جدی احساس میگروه

 .مطابقت به قانون اساسی عملی گردد

 :منظور تامین سالمت بهبود و اعتالی کشورهای مقتضی بهریزیبرنامهـ  3

ایجاد شرایط مناسب در دو مرحله قبلی هایی است که با این مرحله محتاج به کارگیری و استفاده از زمینه

موجب بروز روحیه هماهنگی، اعتماد، همکاری و آرامش اجتماعی شده است. مراحل قبلی راه را برای 

نماید. این هایی که سالمت، ثبات، پیشرفت و اعتالی کشور با آن مرتبط است، باز میطرح و تطبیق پالن

ف های مختلگذاری شود، شامل سکتوردر جامعه طرح و بنیانهای عینی ها که باید براساس واقعیتپالن

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم بوده و تامین زندگی بهتر مردمان کشور را در آینده

ها توفیق حاصل حکومت وحدت ملی تاکنون به طرح چنین پالن. )قریب و بعید به عهده خواهد داشت

 (نکرده است

 

های بنیادی در افغانستان سامانیالذکر به بحث گرفته شد، موجب نابهی که در مراحل فوقعوامل و علل

ها، همچون فساد، رشوت، میان آورده است. این معلولهایی را بهبوده و در طول یک مدت زمان معلول

و از روز  اختالس، قاچاق و جنایات مشابه آن، نظام کشور را در همه سطوح و ابعاد آن شدیدا لطمه زده

شود. مردم کشور از این حالت سخت ناراض و متنفر هستند. تا روز به عمق و گستردگی آن فزوده می

ها، مسولیت بزرگی را به سامانیحکومت افغانستان )حکومت وحدت ملی( در جهت مبارزه با این نابه

که مبارزه د آمد مگر اینعهده دارد که با طرز و روش حکومتداری کنونی احتماال از عهده آن بر نخواه

گونهای که در مراحل سهگانه توضیح گردید، مجدانه در دستور کار قرار داده با علل و عوامل آن به

ها و به تبعیت از آن مجادله در برابر سامانیشود. ملتفت باید بود که مبارزه علیه علل و عوامل نابه

های ه نخواهد توانست مگر با اراده و همکاری تیماندازی شدها )نتایج و عواقب( به سهولت راهمعلول

های مقتضی و در نهایت با احساس مسوولیت در برابر گذاریها و پالنکاری توانا، به کار برد روش

 ! های روشنبه امید فردا. کشور و مردم

 (نامه سرگشاده)پایان 

 

مطرح کردم، تجربه ای است که   اینکه در عنوان نوشته  سؤالی را که "گوش شنوا و چشم بینا کجاست؟"

ً از نوشتن همچو نامه  ها عنوانی دولتمردان کشور دارم، چنانکه در ماه جوالی  نامه  2007شخصا

سرگشاده مفصل درباره اوضاع وطن و طرق حل آن نوشتم  و آن رسماً به وسیله جناب سیدطیب جواد 

حامد کرزی رئیس جمهور آنوقت کشور  دوست عزیزم که سفیر افغانستان در واشنگتن بودند، به جناب

تقدیم شان گردید، نه تنها آقای کرزی به آن عطف توجه نکردند ، بلکه  جوابیه یک سطری از وصول آن 

ننوشتند و یا شاید اساساً فرصت مطالعه آنرا نیافته و حتی ناخوانده آنرا به باطله دانی افگنده باشند. امید 

ت به مطالعه دارند، نامه داکتر صاحب هاشمی را به دقت بخوانند و با میکنم که آقای داکتر غنی که عاد
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سال میشود، درکابل تشریف دارند، شخصاً به تماس  14خود داکتر صاحب هاشمی که از مدت بیش از 

 شوند. 

 اینجانب عنوانی رئیس جمهور حامد کرزی به روی لیبک ذیل کلیک کنید 2007برای مطالعه نامه مورخ جوالی 
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