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 واریــــر ســـــــخ
 

حقائق غیر قابل انکار و حکم فرما در کشور ما اینست که جنجال بین طالبان و دولت تا حد زیادی روی انکار  یکی از
در این معضله یک جهت  «ان مع العسر یسرا»ۀ ـآی ءاما به فحوا باشد.  طالبان میز قبول قانون اساسی از سوی 

ون ا نیز به قانتواند و آن اینکه دو نفر کاندیدان مقام ریاست جمهوری هم برین شده اند که آنه هم سراغ شده میمثبت 
ک گامی پر از محبت و صمیمیت طور نا خود آگاهانه هم باشد، یه ولو ب –و با این حرکت خود  اساسی پشت پا زده

 داشته باشند.سوی موقف طالبان بر
حاال اگر بگذریم ازین که پراگراف فوق را من نه به گونۀ یک موضوع جدی، بلکه صرف به منظور جلب توجه شما 

م ه جدید افغانستان را )آن حکومتدر یا "اجرائیه" خوانندۀ گرامی نوشتم، مشکل ایجاد قانونی مقام "رئیس اداری" 
 توان من تا هنوز درک کرده نتوانسته است.نادماغ اگر باآلخره واقعیت بپذیرد( 

 

مواد بسیار صریح و انعطاف نا پذیر داریم.   ،حکومت در مورد وظائف عمال دولت و خاصتا  ما در قانون اساسی خود 
 :ست کها ینا ( آن مشعر بر11از جمله، مادۀ )

 

  ریاست رئیس دولت اجرای وظیفه می نمایند ...."   است از وزراء که تحت متشكل"حکومت 
 

ن عبارت از "قوۀ اجرائیه" می باشد. آمت" یک کلمۀ مترادفی هم دارد که "حکو جا باید فراموش نکنیم که لفظ ینا در
گردد. این هم بر همگی هویداست که ما در  تعبیرپس لفظ "رئیس اجرائیه" می تواند به معنی "رئیس حکومت" نیز 

 قننه و قضائیه( را هم داریم که در مورد آن پسانتر چیزی گفتنی دارم.و قوۀ دیگری )مساختار دولتی خود د
 

( قانون اساسی برای رئیس جمهور، در اقل، بیست و یک وظیفه تعیین نموده است که ازین جمله همگی 22مادۀ )
 :ادموستثناء یکی دو تای آنها که می تواند تشریفاتی شمرده شود.  این دو عبارت اند از وظائف اجرائی بوده به ا

 (11( و )11 ) 
ها و القاب افتخاری می باشد.  به همین منوال  ها، نشان که اصدار یا قبول اعتماد نامه های سفراء و یا اعطای مدال

 مادۀ 

 (17 ) 
همین قانون نیز برای وزراء )یا اعضای بلند رتبۀ حکومت( نیز وظائف مشخصی را تعیین نموده است.  می ماند 
موضوع دو نفر معاونین رئیس جمهور که مثل خود رئیس جمهور از جانب اکثریت مردم طی یک پروسۀ دیموکراتیک 

 )!؟( به آن مقام تعیین گردیده اند.
 

ه ک  -د یکی اینست که آیا این مقام جدید "رئیس اجرائیه" وجود می آیه توان من بنا حاال از سؤاالتی که در همان ذهن 
 ست بیست و یکیاز شخص رئیس جمهور کس دیگری بوده نمی تواند، از جملۀ همان ل ریدر تعریف قانونی آن به غ

آن را در اختیار خود می گیرد یا نه؟  اگر چنین باشد،  ماده ای صالحیت های متذکر برای رئیس جمهور، نزده تای
 های هند و پاکستان دارای یک رئیس جمهور معادل کلک ششم می گردد. سیستم دولتی ما مثل دولت

 

 رئیس جمهور چه می باشد؟  معاونینسؤال دیگر این که درین حیص و بیص وظیفۀ 
 

 ا ما دون وی؟ آیا این دو نفر ما فوق "رئیس اجرائیه" می باشند ی 
  آیا می شود که دو نفر معاون رئیس جمهور در اجالسی نشسته باشند که ریاست آن بدست شخصی باشد که

 برای ایجاد آن از نظر قانونی به گفتۀ برادران و خواهران هزارۀ ما "پک ره نیه"؟
 

صالحیت های این مقام جدید  در مخیلۀ خود برایدو کاندید ریاست جمهوری کشور ما یقین کامل دارم که امروز هر 
 گردد. ءست های کامالَ متفاوتی تراشیده اند که امید است در یکی ازین روز، هفته یا ماه ها افشایل
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosa_dawood_khar_sawaari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/moosa_dawood_khar_sawaari.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

ست که در یک دیموکراسی واقعی تقسیم قدرت و صالحیت بین قوای سه کانۀ دولت ا ینا فصل گریز این نوشته در
از  قوۀ سوم تا حدی ای آن پای خود را از گلیم قانون فراتر بگذارد،به نحوی صورت گرفته است که اگر یک یا دو ت

 گیری نماید.  تخطی شان جلو
 تفسیراساسی صالحیت ( قانون 121) زیرا مادۀباشد  سوی ستره محکمه میه چشم امید ما درین مقطع بسیار حساس ب

 ستره محکمه داده است. قانون را به 
جهت انفصال قانونی راه خود را به مجمع شورای عالی ستره محکمه بیابد و امید است که این موضوع دیر یا زود 

 ن که رئیسآ آنها درایت و گرفتی که از قانون اساسی دارند، به چنین بازی ها خاتمه دهند.  اگر این ممانعت بعد از
خر سوار شدن یک که "سر ، مثل مشهور را بیاد می آورد صورت بگیرد اجرائیۀ جدید ما اشغال وظیفه کرده باشد

 عیب، و تا شدنش یک عیب دگه".
موم صورت عه شنیدم که در مجلسی به ارتباط مشکالت انتخاباتی در افغانستان بحث روان بود و نظر مجلسیان ب

 ترآمده و گفد ( مجلس به صداسفیدانثقاالن )ریش آق یکی از بود.  بعد از یک سکوت طوالنی، بسیار مأیوسانه 
همین زمانی که این جا هستیم فت که "کاکا جان خودت غلط کردی. "خدا آخرت ما را خوب کند".  دیگری در جواب گ

 آخرت است و ما و شما اکنون در جهنم بسر می بریم".  
 

که لفظ "چالش" که امروز دست به دست لفظ "خوانش" داده و در رسانه های کشور ما مورد  بگویمدر پایان باید 
 ال فراوان پیدا کرده است، در اصل به معنی اختالف نظر نبوده بلکه دارای سه معنی مختلف دیگر می باشد:  استعم

 

  باشد که همه روزه در بین اعضای گروه شمارش رأی ها به  می «زد و خورد فزیکی»یکی آن عبارت از
 وفرط دیده می شود.  

  آمیزی می باشد که خاصۀ بزرگان و پهلونانست رفتار با نخوت و کبر»دوم به معنی»  . 
 ست که جرأت ذکر آن را ندارم.  همین قدر گفته می توانم که ا معنی سوم آن آن قدر بی شرمانه و هزل آمیز

می ترسم که چالش روان در کشور ما از همین نوع سوم آن باشد که  سر و کار دارد.  «مسائل جنسی»با 
 هللا یاور دارند. در حق ملت روا می
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