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 ح شاهد. هـ
 

 داليل قانونی ارجاع سلب صالحيت وزير خارجه به دادگاه عالی
 در روشنايی صالحيت های رئيس جمهور و مجلس نمايندگان

 
 

اگر احساسات و سليقه های شخصی را کنار بگذاريم، بسيار مايلم در 
رابطه به اين که اقدام رئيس جمهور در خصوص فرستادن قضية سلب 

در مطابقت کامل ) ستره محکمه(ارجه به دادگاه عالی اعتماد از وزير خ
با قانون اساسی و اصول وظايف داخلی ولسی جرگه قرار دارد، بحثی 

اين بحث را می آغازم و اميدوارم کسانی برای . مستدل را راه بيندازيم
 :ادامه دادن به آن، من و خوانندگان را ياری رسانند

در رابطه به سلب ) لسی جرگهو(رأی گيری بار دوم مجلس نمايندگان 
صالحيت وزير خارجة کشور، منجر به واکنش رئيس جمهور کرزی 
گرديد و در برآيند آن، موضوع جهت اخذ تصميم نهايی به دادگاه عالی 

 .ارسال گرديد) ستره محکمه(
ند به تعداد الزم در نخستين رأی گيری برای سلب صالحيت وزير خارجه، مخالفان او صرفًا با تفاوت يک رأی نتوانست

برای سلب صالحيت او برسند و همان شد که رأی گيری بار دوم را بدون آن که توضيح و تفسير قانونی ) 125(آرا 
 رأی در جهت سلب صالحيت وزير خارجه به صندوق ريخته 141برای آن وجود داشته باشد، برگزيدند که در نتيجه 

 .شد
 ذيل پاسخ بدهم و مايلم تا باب بحثی مبتنی بر قانون و استدالل در اين زمينه من در اين نوشته بر آنم تا به پرسش های

 :گشايش يابد
آيا روند انجام يافته در جهت سلب صالحيت، با قانون اساسی و اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان سازگار بوده 

 است؟
 قانون قرار دارد؟آيا اقدام رئيس جمهور برای ارجاع مسأله به قوة قضائيه در مطابقت با 

 
 : قانون اساسی افغانستان حکم می کند92بند سوم مادة 

اکثريِت آرای کل اعضای اين رأی به .  باشدبر اساس داليل موجه و مستقيم، صريحرأی عدم اعتماد از وزير بايد "
 " صادر می گرددولسی جرگه

لب صالحيت يا عدم اعتماد است، مطرح در اين بند مواردی به عنوان پيش شرط برای موضوعی ويژه که همانا س
گرديده و از آنجا که هيچ قانون و مقرره يی نمی تواند در مخالفت با مواد قانون اساسی، وضع گردد؛ بناء مراجعه به 

 .ساير اسناد و مدارک در اين زمينه کامًال ناموجه بوده و بايست همين بند توضيح بيابد
اين رأی بايد به . رديد در آن موجود نبوده و مراد از آن کامًال واضح باشدرأی صريح همانست که هيچ نوع شبه و ت

صادر گردد؛ بناء اگر همه گان در اين مسأله توافق داشته باشند، پس رأی ) تائيد(يا ) رد(و يا ) نه(و يا ) بلی(صورت 
ی علنی است؛ زيرا در غير ممتنع در سلب صالحيت از وزير مجاز نيست و يگانه راه جلوگيری از صدور آن، رأی گير

بناء هيچ تفاوتی بين رأی صريح و رأی . صورت صادر کنندة رأی ممتنع شناخته نخواهد شد و صراحت از بين می رود
علنی وجود ندارد، مگر آن که تضمينی قوی برای عدم اصدار رأی ممتنع در رأی گيری سری موجود باشد که ممکن به 

 .نظر نمی رسد
أی همان است که رأی توسط خود شخص و به گونة مستقيم، صادر شود؛ در اين مورد کسی مجال شرط مستقيم بودن ر

 .وکالت از کسی ديگر را ندارد
) رد يا تائيد را(مبتنی بودن رأی بر اساس داليل موجه، فقط در صورتی ميسر است که شخص رأی صريح و علنی 

ن پيش شرط برای وزير، شانس می دهد تا به تقابل رأی صادره اي. صادر نموده و داليل کافی نيز برای آن داشته باشد
 .بپردازد

قانونگذار تعداد آراء برای سلب اعتماد . توجه شود که جا به جايی کلمات توسط قانونگذار، چقدر مهم می تواند باشد
)  ولسی جرگهنه اکثريت اعضای حاضر و نه اکثريت نصاب(وزير را برابر به اکثريت آرای کل اعضای ولسی جرگه 

 250از آن جا که ولسی جرگة افغانستان می تواند بر مبنای مادة هشتاد و سوم قانون اساسی، حد اکثر . خوانده است
 . می رسد126عضو داشته باشد، تعداد آرای مورد ضرورت، حد اقل به 
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اساسی را وضع کند؛ بناء می برای موارد فوق، هيچ قانون و مقررة ديگری را مجال نيست تا شرايطی متفاوت با قانون 
 : اصول وظايف داخلی ولسی جرگه، چنين پيشبينی گرديده است98پردازيم به نحوة استيضاح که در مادة 

 
 .باشد   و منحصر به موضوع  مشخص سوال و استيضاح بايست مؤجز، -1"
 .حتراز شودآميز ا سوا ل و استيضاح بايست طعن آميز، افتراء آميز نباشد و از القاب توهين -2
از مسايلی که در حيطه صالحيت  ازطرح سوال و استيضاح درمورد خصوصيات و رفتار شخصی شخص بجز -3

 .رسمی وی می باشد اجتناب بعمل آيد
  سواالت و موضوعات فرضی باشد استيضاح نه بايست بر مبنای سوال و  -4
 ". کلمه باشد100 متجاوز از  سوال نبايست -5
 

 وطه، همين پنج ويژ گی به درستی رعايت گرديد؟آيا در مجالس مرب
نخست اين که پرسش ها منحصر به موضوع مطرح شده در آجندا نبود؛ در حالی که از وزير خارجه در رابطه به 
برگشتاندن اجباری مهاجران از ايران، سوال می شد، يکی از وکال در مورد يک زندانی در عربستان سعودی پرسشی 

اضافه تر .  اين که افترايی هم به وزير نسبت داده شد که گويا وکال را جاسوس خطاب کرده استديگر. را مطرح کرد
اين که پرسش ها خارج از حيطة صالحيت رسمی او بود، مثًال وزارت خارجه غير از اعتراض بر عملکرد جمهوری 

 فرضی بيشتر از مسائل اساسی و اسالمی ايران چه می توانست بکند؟ و در پايان هم اين که موضوعات و حتا توقعات
 . کلمه، گاهی مقاله خوانی هم شد100اصلی مطرح گرديد و به عوض 

 : اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان حکم می کند61بند دوم مادة 
 
 " .سری بودن آنرا تجويز نمايد رأی گيری در تمام حاالت علنی می باشد مگر اينکه خصوصيت موضوع"

ام استيضاح و رأی اعتماد به وزراء حتا از مواد قانون اساسی تخلف صورت گرفت و با وجود آن ولی برخالف، در هنگ
 .که خصوصيت موضوع، علنی بودن آن را تجويز می کرد، رأی سری صادر گرديد

 : اصول وظايف داخلی آن مجلس چنين صراحت دارد62بند دوم مادة 
 
 ". نمی شود درهنگام رأی گيری به هيچ عضو اجازه صحبت داده"

در حالی که در هنگام رأی گيری پس از استيضاح وزراء حتا جنگ و جدل فزيکی و بگو مگو های شديد ميان وکال 
 .صورت گرفت

رأی گيری مجدد را صرفًا در صورت بروز شک در طريقة بلند ) ولسی جرگه(اصول وظايف داخلی مجلس نمايندگان 
 :کردن دست، چنين مجاز می داند

 
درصورت بروز شک در مورد رأی گيری توسط باالکردن دست، رئيس از اعضای جرگه  : و دومماده شصت"

رأی دهی  گيری بوسيله نشستن و برخاستن را می نمايد و در صورت تکرار شک، رأی گيری توسط ورق تقاضای رأی
 "و انداختن در صندوق ها بطور علنی صورت می پذيرد

 صورت گرفت و بدون آن که مجوز قانونيی برای آن وجود داشته باشد، آرای ولی ديده شد که از اين مورد هم تخلف
صادره توسط کارت رأی دهی به يکباره گی به فراموشی سپرده شد و رأی گيری مجدد بدون مجوز قانونی آن هم به 

 .شکل سری صورت گرفت
ئيد و يا رد صالحيت وزرای خارجه پس می توان حکم کرد که مجالس مربوط به استيضاح و اصدار رأی در رابطه به تا

پس چگونه . و عودت مهاجرين، هيچ گونه سازگاريی با قانون اساسی و حتا اصول وظايف داخلی ولسی جرگه نداشت
 ممکن است که حکم رد صالحيت وزراء بر اساس مجالسی که مطابقت آن با قانون تحت سوال است، صادر شده بتواند؟

 ت رئيس جمهور چيست؟در اين حالت صالحيت و مسؤولي
 قانون اساسی حکم می کند که مراقبت از اجرای قانون اساسی از صالحيت ها و وظايف رئيس 64فقرة اول مادة 
 .جمهور است

بناء رئيس جمهور خود به خود و به صورت بسيار طبيعی و قانونی اين صالحيت را دارد که مسائل مربوط به استيضاح 
ن نحوة تطبيق و رعايت قانون اساسی در اين خصوص را شخصًا مورد رسيده گی قرار و رد صالحيت وزراء و هم چنا

 .واگذار گردد) قضائيه(داده و يا در صورت لزوم آن را به قوة ديگر 
دولت از حقوق اتباع افغانستان در ( قانون اساسی 39مجلس نمايندگان بدون آن که تفسيری درست از بند سوم مادة 

داشته باشد، بر وزارت های خارجه و عودت مهاجرين تاخت و هيچ گونه توضيحی هم )  می کندخارج از کشور حمايت
 .در پيرامون اين حقوق و نحوة حمايت از آن ارائه نداد
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مگر با اين توضيح زمان آن فرا نرسيده که ولسی جرگه يا مجلس ! پذيرفتن اشتباه، شهامت است و بيانگر صداقت
 در عدم رعايت قانون اساسی و اصول وظايف داخلی خود بپذيرد؟نمايندگان، اشتباه خود را 

 اصول وظايف داخلی ولسی جرگه می توان دريافت که جلسات استيضاح چه مقدار در سازگاری با 41با توجه به مادة 
 :آن ماده چنين است. قانون برگزار شده بود

 
 :نمايند  قواعد ذيل را رعايت می  جرگه در اثنای جلسه اعضای"
 .نمايد عبور نمی کند نشانی کرسی خويش را داشته و از بين کرسی و شخصی که صحبت می -1
 .کوت را حفظ می نمايد س-2
 .نمی کند بدون کسب اجازه رئيس صحبت -3
 .از موضوع مورد بحث خارج نمی شود -4
 صطالحات غير پارلمانی کهافتراءآميز را اداء نکرده و از استعمال کلمات معترضانه و ا کلمات آشوبگرانه يا  -5

 .حساسيت های مذهبی، قومی و زبانی را جريحه دار سازد اجتناب می ورزد
 ".لفظی و حمله فزيکی عليه يکديگر احتراز می نمايند از تهديد -6
 

اين اصول و قواعد برای جلسات عادی مجلس نماينده گان وضع گرديده است؛ حال آن که برخالف موارد پيشبينی شده، 
 در جلسه يی که برای رأی گيری برگزار شده بود، سکوت حفظ نگرديد، صحبت های بدون کسب اجازه صورت حتا

 .گرفت، کلمات آشوبگرانه ادا گرديد و در پايان هم تهديد لفظی و حملة فزيکی عليه همديگر صورت گرفت
حيت را می دهد تا قضيه را با بناء شکستاندن اين همه قواعد و اصول به بسيار ساده گی به رئيس جمهور اين صال

استفاده از صالحيت های قانونی خود در رابطه به اجرای قانون اساسی، حل بدارد و حتا ضرورت ارسال آن به دادگاه 
عالی نيز مرفوع به نظر می رسد؛ کما اين که بادرنظرداشت مادة يکصد و بيستم قانون اساسی که صالحيت قوة قضائيه 

عاويی اقامه يافته از جانب اشخاص حقيقی يا حکمی به شمول دولت می داند و هر يک از اينان را را رسيدگی به تمام د
 . اجازه می دهد که به حيث مدعی يا مدعی عليه در پيشگاه محکمه حاضر گردند

 


