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انجمن حقوقدانان افغان در اروپا افتخار دارد که به مناسبت خجسته ،نودمی سالروز تولد استاد بلند مرتبت جناب
ى
حقوق بی الملىل مژده باز ر
نش
پوهاند دوکتور فاضىل ،از خادمان صادق و سابقه دار افغانستان و شخصيت علىم -
دیجیتال کتاب شان را به همسلکان عزیز و عالقمندان تقدیم میدارد.
ى
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کتاب تحت عنوان «قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان» (ی
ر
 ۲۰۰۷م ) به چاپ رسیده و اکنون بشکل دیجیتال توسط حقوقدان سابقه دار و فرهنگ نستوه جناب محمد قاسم
آسمای آماده گردیده است.
این کتاب با پیشگفتار و مقدمه در سه بخش:
ر
حوایس بحران
بحث در
بحث در ماهیت نظام
بحث در نحوه نفاذ و اجرای قانون اسایس
موارد وسیع:
ى
دوری از روحیه توافقات «بن» ،موقعیت حقوق سیایس افغانستان در عرصه بی الملىل ،توازن سیایس  -قویم و
ر
مشوعیت دولت ،دادخوایه بعد از بحران و عدالت انتقایل در افغانستان ،ترکی رب از پدیده های متعارض ،اختالط
ر
ى
نظامهای ریاسب و پارلمای ،انحالل حکومت در ریاست جمهوری ،مواجهه بی قانون و شیعت و اصل تفکیک قوا ،را
مورد مطالعه قرار گرفته است.
مؤلف ى
محبم با وجودی که بحیث عضو کمیسیون تسوید قانون اسایس تعی گردیده بود  ،بنابر درک این واقعیت که
بخاطر عوامل معلوم نىمتواند کار قابل قدری را انجام دهد ،از کار در آن کمیسیون امتناع یمنماید.

مؤلف در صفحه سوم کتاب مینویست:
«البته حلقههای مجاهدین سابق موقع یافتند با نفوذ در کمیسیونهای لویه جرگه بر محتوی قانون اسایس تاثب بیندازند.
درج احکام بازدارنده دیب در قبال مطالب شعت بخش دیموکرایس نتیجه مسایع آنها است».
در صفحه ( )۹۷ضورت تعدیل نظام را مطرح و یمنویسد:
ى
«از لحاظ فب و حقوق اشتباه درین بود که طراحان قانون اسایس زیر فشار نبو های سیایس فعال در وضع بحرای کشور
و برای آنکه از نظام پارلمای و دیموکرایس تمثیىل دوری اختیار نکرده باشند  ،نسخههای نظام پارلمای را وارد ساختار
ری ى
اسب کردند ،در نتیجه نظایم شکل شکل گرفت که از یک سو بر پایه اقتدار شخیص بنأ شد و از سوی دیگر به طرزالعمل
ها ورویههای مجالس پارلمای رو آورد».
مبمیت دارد :
مراجعه استاد در صفحه ( )۷۹کتاب به نسل نو و آینده ساز کماکان ر
«بر نسلهای نو است که نگذارند پیکار سیایس از راه اعتقادات تند نفس ،توهم پسند و تعصب گرایانه غلبه کند و
فضای ریشایبه دیب نباید با هجوم کدورتها و غرضهای سیایس تبه گردد».
در مبارزه تاريخ و جارى علم و جهل كه افغانستان آماج دشمنان حاكميت قانون و حيات مدی قرار دارد و ارزشهاى
متعایل را سالخ مينمايند ،انجمن افتخار دارد كه از علم برادران علم حقوق و مدافع اصالت قانون همانند پوهاند ى
داكب
فاضىل و در زمان حيات شان تبجيل یمدارد.
پوهاند دوکتور محمد قاسم فاضىل متولد ( ) 12ماه رفبورى سال ( 1932م) شهر کابل میباشد.
استاد بزرگوار ما تحصیالت مسلک حقوق را در پوهنتون  Grenobleکشور فرانسه و دوکتورا درین رشته را در پوهنتون
 Ecole National Superiere PTTدر شهر پاریس به پایان رسانید.

ى
ى
حقوق و
حقوق از دریچههای مختلف ،قاض ،وکیل مدافع ،مشاور
پوهاند استاد فاضىل یط سالیان متمادی با مباحث
تسوید کننده اسناد تقنیب شو کار داشته است .
اما تدریس همیشه شغل اصىل استاد بزرگوار بوده است که از مکاتب خانگ چنداول تا پروفیسور و استاد و امر ديپارتمنت
ى
ونورسب سوربون فرانسه مصدر خدمات شايان گرديده
حقوق جزا و کریمنولوژی در فاكولته حقوق پوهنتون کابل و تا ی
است.
ى
استاد بزرگوار آثار و مقاالت زیادعلىم ،حقوق و در ارتباط به حل و فصل مسايل افغانستان به زبانهای دری و فرانسوی
به رشته تحریر درآورده و نوشتههای شان زينت بخش آغاز كتابهای انجمن است.
دست تفقد و لطف استاد بزرگوار ما بر انجمن و شاگردان شان هميشه بادا!
برای استاد بزرگوار صحت و سعادت آرزو برده و توفیق مزید شانرا در ر
نش آثاری که مرصوف تحریر آن اند ،آرزو یمبریم.
با حرمت
رهبى انجمن
شوراى ر
مب عبدالواحد سادات رئيس انجمن

پیشگفتار

گزینش من به سمت عضو کمیته تسوید قانون اسایس از طرف
جناب حامد کرزی بیانگر اعتماد رئیس جمهور آینده افغانستان
بود .امتناع من از اجابت این سمت ،داعیه شخص و درک سیایس
خودم را منعکس یمساخت .من باین باور بودم که در سمت عضو
کمیته ،کار قابل قدری را انجام داده نىمتوانم .بگمان من تشخيص
من درست بود.
گزینش اعضای کمیته تسوید و کمیسیون تدقیق بر دو مالحظه
سیایس اتکاء داشت :رعایت مواضع گروههای مجاهدین سابق از
یک سو و اقتضاءآت ژئو اسبات ربیک و بیالملل اضالع متحده
امریکا که با تروریزم بیالملل در گب است از سوی دیگر ،تعيی
رئیس و همچنان آمر داراالنشای کمیته تسوید و کمیسیون تدقیق
نشان داد که طرح نظام سیایس آینده افغانستان بدون سهم
حلقههای سابق جهاد و بدون نظارت دقیق اضالع متحده امریکا
قابل تصور نىمباشد .رئیس اداره انتقایل بمالحظه وضع خاض که
ً
 ۱۱سپتامب  ۲۰۰۱ایجاد کرده بود ،اجبارا دو مالحظه مذبور را در
نظر گرفت .شگفب در آنست که علالرغم اینهمه احتیاط و
رعایت مصالح درگب ،طرخ که توسط کمیته تسوید و کمیسیون
تدقیق آماده گردید ،در آخرین روزهای پیش از دایر شدن لویه
جرگه قانون اسایس تغیب کرد.
البته حلقههای مجاهدین سابق موقع یافتند با نفوذ در
کمیسیونهای لویه جرگه بر محتوای قانون اسایس تاثب بیاندازند.
درج احکام بازدارنده دیب در قبال مطالب شعتبخش دیموکرایس
نتیجه مسایع آنهاست .در عوض ،زلىم خلیلزاد ،نماینده خاص
ج

رئیس جمهور ،جورج بوش و االخرص ابراهیىم ،نماینده خاص
ر
شمنیس ملل متحد ،کوق عنان ،سیع نمودند پایههای دولت
عرصی را حفظ کنند و ارزشهای معتب بیالملل را در قانون
اسایس بگنجانند.
اگر سهمگبی فعال در تدوین قانون اسایس برای بنده میش نشد،
این غیابت زمینه خون بود برای آنکه عملکرد قانون اسایس و
رویدادهای بعدی را از موضع نطرق مشاهده و پیگبی کرده
باشم ،علالخصوص که سئواالت مطرح شده در موقع تدوین ،در
مرحله اجرا دوباره زیر بحث گرفته شدند .این تأليف بیانگر این
ً
اندیشه است .در همه احوال باید تصویر نسبتا جامیع از کار فکری
و رویدادهای عمل مربوط به قانون اسایس به عالقه مندان حقوق
و پژوهشگران عرصه سیایس تقدیم گردد.

ح

مقدمه

قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان شامل مجموعه ئیست
از چالشهای روز در اختیار ملب که در یک مقطع مشخص تاری خ
باثر بحرانهای متواتر ،ثبات سیایس و دولب خود را از دست
یمدهد .توجه باین چالشها در حقیقت ر
تالیس است در جهت
پیوند مجدد افغانستان به گرایشهای جهان که در نتیجه حدوث
ً
وقایع یازدهم سپتامب  ۲۰۰۱شدیدا مورد سئوال واقع شد.
کوششهای اویل درین راه توسط توافقات بن صورت گرفت .بر
طبق این توافقات ،افغانستان راه بازسازی عمویم را باز کرد .از
یکسو وفاداری اش به منشور سازمان ملل متحد و اعالمیه جهان
حقوق ر
بش را پذیرفت و از سوی دیگر از جهاد و از بحرانهای پیان
این دوره مؤلفههای موثری استخراج کرد .در راستای این هدف،
قانومندسازی دولت از مجرای یک دوره انتقایل در رأس مسایع قرار
گرفت ،و عملیه ای بنام عمليه صلح با گذارهای متعدد نریزی
شد.
ادامه بحران سیایس در افغانستان مرحله ئیست از یک پروسه
دوامدار و رهان بخش .ذكر ارزشهای جهان در قانون اسایس
دلگرم کننده است و قدیم است در راه ایجاد جامعه قانونمند .رشد
کیف در سطح باالتر سیایس به ارتقای بیشب فکری مردم
افغانستان که یط چند دهه آسيب بنیادگرایان را متحمل شدند،
نیاز دارد.
در چنی رشاییط ،رضامندی آینده بر مبنای دو موجبه انتظار برده
یمشود:
1

ا
اول ،حضور نظایم نبوهای ائتالف زیر اداره اضالع متحده امریکا
یک ضورت چارهناپذیر تلف یمگردد .مسلم است که این حضور
نظایم موقعیت ژئواسبات ربیک افغانستان را دگرگون ساخته است
ً
و در کشور عالیم استقرار نظایم سازمان آتالنتیک شمایل ضيحا
بچشم یمخورد .همچنان تغیب موازنه سیایس ر
نایس از آن ،تحریکان
را در داخل و در منطقه سبب شده است .همسایگان افغانستان،
با وضع پر از نگران برخورد یمکنند .پاکستان که ابتداء از راه رجوع
به سلطه طالب و ایجاد ناامب در شحدات رشق و جنون
افغانستان تالش نمود کشور یا پارچههای از آنرا در حوزه نفوذ خود
در آورد ،امروز با صعود نسابقه بنیادگرایان در آغاز مرحله نوی از
بحران سیایس قرار گرفته است .ایران که با دولت امریکا از ناحیه
برخورد تمدنها در حال مقابله است و مسأله استفاده از تکنولوژی
هستهای آنها را درگب ساخته ،تقویت بنیادگران اسالیم در همه
وجوه آنرا برای جلوگبی از گسبش نفوذ اضالع متحده وسیله
موثری یمداند .در وضیع که در همه کشورهای مسلمان خطر
همسون تروریزم بیالملل با بنیادگرایان اسالیم وجود دارد ،حضور
نبوهای بیالملل در افغانستان ،پاسخ است به ماحول پر از
تشنج ما ،قبل از آنکه جنگ عراق و بحران فلسطی به پایان
دلخواه نایل گردد .درین رشایط ،واگذاری افغانستان قوام نیافته
به وضع فعل اش ،کشور را دوباره در چنگال بنیادگرایان طالب و
این بار القاعده قرار یمدهد .بهيچ صورت نباید موقع داد که
توهمات هواخواهان "امارت اسالیم" بر شنوشت کشور زیان دیده
ما حاکم گردد
ً
ثانيا ،آموزههای این دوره بوضاحت حکم یمکند که افغانستان

2

باثبات از نگاه سیایس ،تنها افغانستان خواهد بود که از راه تجربه
دیموکرایس سازمانده گردد .البته ،مفاهیم نو سیایس با اشکال راه
خود را یمپیمایند ،اما شگ نیست که عملیه نظام سازی رو به
تکوین است و افغانستان ،توأم با جذبه و گرایشهای جهان رو به
جلو یمرود .این رویداد در کشور سابقه ندارد و افغانستان،
هیچوقت تا این حد در مسب جهان شدن قرار نگرفته بود .اما درین
راستاست که موقعیت حقوق ۔ سیایس جدید ما رو به شکلگبی
است.
درین تأليف ازين موقعیت و پیوند بحران با چالشهای جهان و هم
از سخبهان که قانونگران و قانونمندی در قبال دارد بحث
یمنمائیم .درین چهارچوب ،مفاهیم حقوق  -سیایس نظام جدید
دولب روشن یمگردد ،و راجع به پیچیدگهای دولت سازی در
مقطع موجود بحث صورت یمگبد.
بدییه است که در تألیف که به قانون اسایس اختصاص داده
یمشود ،جایگاه عمده را تحلیل متون تشکیل یمدهد .با آنهم رجوع
به پیشینهها در رابطه با رشح رویدادهای اصل و حاشیوی بحران
از یاد نرفته است .در همه احوال ،عملکرد نهادها حاض و مشهود
اند ،و در نهایت ،پندارها با وقایع در رابطه باهىم و دقیق دیده شده
اند

3

اول :بحث در حواش بحران

4

مطالب اولیه

در پایان بیش از دو دهه ادبار ر
نایس از ناعتنان به مقدرات سیایس
مردم افغانستان ،حادثه اسفبار یازدهم سپتامب مراجع مسئول
دولت اضالع متحده امریکا را واداشت تا به پهنای خطری که در
خاک افغانستان رشد نموده در مقیاس جهان اش بیاندیشد .برخ
از افغانها که این بلیه را راه رهان از رش طالبها و القاعده
یمپنداشتند حمله قشون امریکا را به فال نیک گرفتند و در توفیق
آن همکاری نمودند ،ولو این حمله در درون خاک مل کشور
صورت یمگرفت.
به تعقیب شکوب شاشی القاعده و طالبها زمینه دایر شدن
اجتماع بن فراهم شد .بودند افغانهان که تحت تأثب وضع
دوامدار و نامطمی گذشته ،باجتماع مذکور به دیده شک
نگریستند .اما دیری نگذشت که آهنگ نوی به صدا در آمد و این
باور جان گرفت که گویا اینبار تالش نوی در کار است و ابتکار
سازمان ملل متحد با حرکات و مانور های دوران جهاد و مجاهدین
شباهب ندارد.
در قدم اول ،احیای قانون اسایس  ۱۹۶۴و سهمگبی پادشاه سابق
افغانستان به عملیه صلح بن تکان محسویس را وارد آورد .اجتماع
بن ر
مشوعیت خودرا از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد
حاصل یمکرد و لهذا یط اولی اقداماتش رئیس دولت اسالیم را که
تا آنزمان با پشتیبان جامعه جهان و ضورت رفع خالی حاکمیت
مل در افغانستان وظیفه اش را ادمه یمداد ،از مقامش سکبدوش
ساخت .تعی حامد کرزی بحيث نقطه عطف رشکت کنندگان
منظور گردید.
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این تغیب اسایس در صفوف جمعیت اسالیم نپاسخ نماند .به
پیشنهاد نمایندگان جمعیت ،بخشهان از قانون اسایس احیاء شده
که متعلق به اختیارات پادشاه سابق و صالحیتهای شوری و
حکومت بود در توافقات بن حذف شد .باین شکل ،روحیه مفاهیم
خدشه دار گردید .در عی حال ،آغازی بود از ابراز مواضع
ً
بنیادگرایانه در بی بعص عناض جبهه متحد که بعدا یط لویه
جرگه اضطراری خوبب آشکار گردید .بعبارت دیگر ،تالشهان که
ً
قبل از یازدهم سپتامب مشبکا در لندن ،در آلمان و در روم براه
ً
افتاده بود بعدا با موانع روبرو شد.
قابل تذکر است که توافقات بن یک طرح خشک و نجان نبود و
ً
ضفا از گذارها ،برگزاریها و مراسم تحلیف طرح ریزی نشده بود.
در توافقات بن نیات افغانهان مضمر بود که مسئوالنه و
اعتدالگرایانه یماندیشیدند .بنای این توافقات بر مقاطعه با
گذشته و رویههای جهادی گذاشته شده بود.
در عمل ،به ساحات محدودی از زمینههای بازسازی دستیان
حاصل شد .با آنکه از نزول کشور به طرف ویران بیشب جلوگبی
بعمل آمد ،بهرهمندیها در دوره انتقایل عادالنه نبودند،
سودجونها مشهود اند و مردم کماکان در عشت بش یمبرند.
افغانستان به همان دردهان آغشته است که کلیه کشورهای بعد
از بحران بدان دچار یمباشند .ما درین تألیف خواهیم دید که وضع
از بیس جهات با پیچیدگهای زیادی یک جاست.
در ارزیان کل دو نکته جالب است:
ً
ً
ا
 اول پیمانه ویران است که معنا و مادتا از مقیاسهای معمول6

تجاوز یمکند .درین حالت ،هرخشب که گذاشته یمشود و هرخیس
که جابجا یمگردد ،رویدادی است مثبت و غنیمب است که یمباید
از آن قدر کرد.
ً
ثانیا ایرادی است راجع به گردانندگان عملیه صلح .عدهای با دوام
مجاهدین در رأس کارها از اول مخالفت کردند ،و مجاهدین نب از
عودت افغانهای مهاجر در غرب جلوگبی نمودند .کسان هم
هستند که مدیع اند که اگر احمد شاه مسعود زنده یمبود ،کارها
جهت بهبی اختیار یمکرد .این مسأله مشکل است با اطمینان
برخورد کرد .نوستالژی چبی است و واقعیتها چبی دیگری.
آنچه مسلم است اینست که نظام ر
نایس از عملیه صلح از پایههای
قوی ارزشهای دیموکرایس برخوردار است و نیل باهداف آن یک
پروسه طوالن است که منبعد الجرم از اراده مردم افغانستان فراتر
تحول یمکند.
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دوری از روحیه توافقات بن
فکر یمشد که گزینش اعضای حکومتهای موقت و انتقایل از میان
کسان که در اجالس بن حاض بودند سبب حفظ روحیه توافقات
بن یمگردد .اما اینطور نشد و در عوض جهات ساختاری مسأله
غايۀ اصل قرارگرفت .حاکمیت انتقایل ،در تفاهم با اضالع متحده،
درین تالش بود که مراحل شامل عملیه صلح پیهم و بدون دغدغه
عمل شوند .گویا پیمودن عملیه صلح ،بالذات ،دلیل کامیان
شمرده یمشد.
این نتوجیه به روحیه توافقات ،یعب نویع فلسفه سیایس که
همواره بر عملکرد تأثب گذار باشد باعث شد که شیوههای جهادی
دوباره احیاء شود و معاملهگریهای جناخ تبارز کنند .چنانچه
قدرت گران ،جای نظام سازی را گرفت و همان شد که در پایان
عملیه ،ظرفیت سازی سیایس تکامل مطلوب نکرد ،و نفوذ
ضابطههای دیموکراتیک در درون نهادها با مشکالت روبرو شد.
رویهمرفته ،روحیه توافقات بن چه بود و چگونه ایجاد شد؟
تشخیص این مسأله به یادآوری رشایط پیش از توافقات نیاز دارد.
درین راستا ،ارزیان مجدد تالشهای قبل از یازدهم سپتامب و
کنفرانس بن از اهمیت خاض برخوردار یمباشد.
قبل از توافقات بن دو مطلب بارز جلوه یمکرد :تمایل سیایس به
اعتدال گران در درون جناحهای جهادی ،و ضورت توسل و رجوع
به دخالت جامعه جهان ،مشخصا سازمان ملل متحد.
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در ارتباط با تمایل به اعتدال گران ،قابل تذکر است که در
اجتماعان که قبل از  ۲۰۰۱در قبس ،لندن و حب داخل افغانستان
دایر گردید ،مشارکت کنندگان لحن سیایس نوی را بکار یمبردند.
آنهان که درین مرحله بسوی صلح تالش داشتند از اعتدال گران،
پلورالبم ر
(کبت گران) ،قانونمندی و دیموکرایس حرف یمزدند ،در
حایل که بزبان آوردن این مفاهیم در گردهمآنهای جهادی قبل،
آتش غیظ بنیادگرایان را یمافروخت و تنها ایراد همی کلمات سبب
هراس رشکت کنندگان یمشد .ضف نظر از اهداف سیایس و پنهان،
تعداد زیادی از افغانهای تکنوکرات و پناهنده در کشورهای غرن
که از حلقههای جهادی رانده شده بودند و ازین ناحیه دلگب بودند،
ً
مکررا به جلسات قبس و لندن دعوت شدند.
از طرق هم ،نزدیگ جبهه متحد اسالیم به قیادت احمدشاه
مسعود با حرکت لویه جرگه روم تحت زعامت پادشاه سابق
افغانستان در ایجاد راه اعتدایل و گزینش دیموکرایس بحیث شیوه
سیایس نقش مثبت داشت .قبل از آنکه اجالس بن دایر گردد،
کارهای تدقیف و فکری زیادی در اطراف امکانات دایر کردن لویه
جرگه در رشایط جدید صورت گرفت که زمینه همکاری و
تماسهای نزدیک بی هردو جریان را فراهم ساخت .طرفداران
حرکت پادشاه سابق و نمایندگان جبهه متحد اسالیم در دیدارهای
ر
دبخیس روبرو
مشبک در "درقد" و در "پاریس" با گشایشهای امی
شدند .وجود محمدیونس قانون در رأس هیأتهای جبهه متحد
گویای این مطلب بود که رشایط ایجاد یک روش اعتدال گرا مهیا
یمباشد.
در رابطه با دخالت سازمان ملل متحد ،كوششهای جدی از طرف
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حرکت لویه جرگه در روم (ايطاليه) بعمل آمد .هدف آن بود تا
ر
شمنیس سازمان ملل به یک طرح همه جانبه
مسایع نماینده خاص
صلح تبدیل شود ،و کار دایر کردن لویه جرگه را همی سازمان
بردوش بگبد .اما اخبالذکر درین مسب مصدر ابتکاری نشد ،تا آنکه
واقعه تکان دهنده یازدهم سپتامب رخ داد ،و دخالت نظایم اضالع
متحده پای سازمان ملل را بمیان کشاند .کنفرانس بن نتیجه
تفاهىم بود که درین موارد آهسته آهسته شکل گرفت.
در کنفرانس بن فصل نوی از حیات سیایس افغانستان بناء نهاده
شد .با شیوههای جهادی قبل مقاطعه صورت گرفت و از حلقهها
و تنظیمهای جهادی دوری اختیار شد .با آنکه در طرح اویل
توافقات ،تأسیس شوران با مشارکت تنظیىم در نظر گرفته شده
بود ،در اثر تعلل برهان الدین ربان (رئیس دولت اسالیم وقت) دایر
بر خودداری از تعی نماینده ،این شوری از تشکیالت اداره موقت
حذف گردید و شخص رئیس دولت اسالیم نب از عهده اش
سبکدوش شد .حقیقت اینست که دولت اسالیم افغانستان بر
خاک کشور سلطه نداشت و بیش از آنکه اوصاف دولت را دارا
بوده باشد ،یک ساختار جهادی بود .بعد از کنفرانس بن ،جنگ
قدرت در میان حلقههای تنظیىم پایان گرفت.
مسلم است که توافقات بن چه از لحاظ هدف و جهت گبی و چه
ا
از لحاظ امکانات تدوین و راه اندازی راه حلها کل از پشتیبان و
ضمانت جامعه بیالملل و سازمان ملل متحد برخوردار بود.
پاشیدگ و نابسامان افغانستان فردای وقایع یازدهم سپتامب در
حدوی بود که هر اقدایم برای پایه گذاری مجدد دولت ،جز از
طریق حمایت گسبده جامعه جهان بشکل دیگری میش نبود.
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افغانستان را به گونه ای تلف کردند که جامعه امریکان آنرا در درون
خودش پذیرفته است .طور مثال ،حضور اشخاص واجد تفکر
طالب در محکمه عایل افغانستان (سبه محکمه) سبب تشویش آنها
نشد ،در حایل که توفیق در راه اصالحات عدیل و قضان بهمی
مسأله ارتباط یمگرفت.
واقعیت اینست که وضع سیایس در افغانستان و در اضالع متحده
تفاوتهای زیاد بهم یمرساند .در اضالع متحده ،در کنار
ساختارهای دولب ،تشکیالت جامعه مدن در شئون متعدد فعال
اند .مردم نب حدود و تنور گرایشهای دیب و سیایس را یمشناسند.
بنای دولت نب از آغاز بر اصل جدان با دین گذارده شده است.
توماس جفرسن از رشوع هراس خود را در قبال عناض متعصب
دیب ابراز نمود ،و مردم امریکا را از بدو وهله متوجه تحول منف
ازین ناحیه نمود .در افغانستان انکشاف بنیادگران معب عودت به
دولت اسالیم و مقاطعه با دیموکرایس را دارد .مزید بر آن ،ماحول
کشور از آتش بنیادگران دیب یمسوزد .لهذا ،چون برداشت درسب
از دینامیک دین و دولت در افغانستان وجود ندارد ،اقتدار دولب
خود بخود زیر نفوذ نبوهای تند دیب یمرود .در عوض ،وابستگ
به جامعه جهان این پیامد را در ن داشت که گویا اعمال میکانیگ
طرح صلح ،با گذار از مراحل ساختاری ن در ن ،یمتواند به تنهان
وضع سیایس در افغانستان را دگرگون سازد.
از همی رو ،دعوت به گرایش دیموکراتیک که پایه و بنای توافقات
بن بود ،در عرصه عمل و در خالل مراحل موقت و انتقایل ،کم بها
جلوه کرد .از دید جامعه بیالملل توجه به پندارهای مربوط به
حقوق ر
بش اولیت یافت ،چنانچه همه تبلیغان که در مرحله
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مقدمان و تدارکان طرح قانون اسایس و تشخیص نظام آینده
صورت گرفت ،بر مدار مفاهیم حقوق ر
بش بناء شد و دیموکرایس
بحیث یک وسیله تنظیم دولت در میان مردم نفوذ نکرد .باور
عمویم بر آن بود که گویا دایر کردن انتخابات عمویم ،لویه جرگه و
قانون اسایس ،گزینش رئیس جمهور انتخان ،تغیبات ساختاری
مطلوب را بوجود یم آورد ،و باالخره به یک روند تکامل و سالم
حیات سیایس یم انجامد .پیداگوژی افاده دیموکرایس در جریان
عملیه صلح ر
نقیس را بازی نکرد.
بدینبتیب ،نبوهای جهادی و حلقات نزدیک به تفکر طالب
باورهای سیایس خود را حفظ کردند ،و حرف آخر در تعبب و
توجيهه مفاهیم ر
نایس از توافقات بن از طرف آنها زده یمشد .در
برابر این وضع ،نه تنها جریان اعتدال گرا ش باال نکرد ،بلکه منابع
رادیکال و طالب جرئت یافتند.
اضالع متحده امریکا که نقش هدایت کننده داشت ،ازین تحول
نگران نگردید .محافظه کاران فکر کردند این تحول در دراز مدت با
خواست آنها همنوان دارد .محافظه کاران رابطه دین و دولت در
افغانستان را به گونه ای تلف کردند که جامعه امریکان آنرا در درون
خودش پذیرفته است .طور مثال ،حضور اشخاص واجد تفکر
طالب در محکمه عایل افغانستان (سبه محکمه) سبب تشویش آنها
نشد ،در حالیکه توفیق در راه اصالحات عدیل و قضان بهمی
مسأله ارتباط میگرفت.
واقعیت اینست که وضع سیایس در افغانستان و در اضالع متحده
تفاوت های زیاد بهم یم رساند .در اضالع متحده ،در کنار ساختار
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های دولب ،تشکیالت جامعه مدن در شئون متعدد فعال اند.
مردم نب حدود و تنور گرایش های دیب و سیایس را یم شناسند.
بنای دولت نب از آغاز بر اصل جدان با دین گذارده شده است.
توماس جفرسن از رشوع هراس خود را در قبال عناض متعصب
دیب ابراز نمود ،و مردم امریکا را از بدو وهله متوجه تحول منف
ازین ناحیه نمود .در افغانستان انکشاف بنیادگران معب عودت به
دولت اسالیم و مقاطعه با دیموکرایس را دارد .مزید برآن ،ماحول
کشور از آتش بنیادگران دیب میسوزد .لهذا ،چون برداشت درسب
از دینامیک دین و دولت در افغانستان وجود ندارد ،اقتدار دولب
خود بخود زیر نفوذ نبوهای تند دیب مبود.
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تأثب جنگ عراق
جنگ عراق ،بدون شک ،به بنیادگرایان دیب نفیس تازه بخشید.
علت آن بود که به گواه تاری خ ،اضالع متحده امریکا نب مانند
اغلب قدرتهای استعماری در گذشته ،با استفاده از یک رویداد
سیایس ،در صدد بهانه جون برآمد ،و خواست دامنه نفوذ سیایس
اش را در آسیای میانه گسبش دهد .جورج دبليو بوش خطر
القاعده و طالبها در افغانستان را به تهدیدی که از ناحیه صدام
حسی تصور یمشد ،پیوند داد و ر
مشوع بودن حرکت نظایم علیه
طالبان را تقویت بخشید.
در عمل ،تجاوز ضی ح نظایم به عراق از وجهه ر
مشوع عملیات
عليه القاعده در افغانستان کاست.
در افغانستان ،رئیس ادارۀ انتقایل با این جنگ مخالفت ورزید و
بدین شکل ،حامد کرزی موضع كافه مردم افغانستان را منعکس
نمود .معهذا ،مصلحت سیایس دولت امریکا غلبه کرد و اداره
انتقایل زیر فشار این دولت عرصه را تنگ دید و یک اعالمیه رسىم
دایر بر تائید جنگ علیه عراق را صادر نمود.
نآمدهای منف این جنگ بر افغانستان محسوس یمباشد .عودت
بنیادگران دیب از آنجمله است که توانست به تبلیغ علیه
دیموکرایس و علیه برنامه دولت سازی بن ادامه بدهد .اکنون که
مجلس نمایندگان در افغانستان پایه گذاری شده و بنیادگرایان و
کادر های منسوب به گروپهای مجاهدین سابق و احزاب
کمونیسب در آن جا گرفته اند ،امید بسی به دیموکرایس با موانع
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قاطع مواجهه یمباشد
از لحاظ سیایس ،امروز روشن گردیده که دالیل ارائه شده از طرف
حکومت اضالع متحده برای توجیه جنگ عراق مورد تکذیب همه
یمباشد ،کما اینکه بی القاعده و صدام حسی رابطه و همکاری
وجود نداشته است .یگ از واردترین کارشناسان امریکان ،مارک
س ربمن ،Marc Sagemenنوشته است :شاید مداخالت امریکا
علیه طالبان در افغانستان کار خون بوده باشد ،اما این کار در عراق
یک فاجعه ببار آورد")Le Monde 2،11 mars ۲۰۰۶( ،
جورج دبليو بوش یمپذیرد که خطاها صورت گرفته است ،و اگر با
آنهم ابراز عقیده یمکند که در نهایت امریکا در جنگ عراق برنده
یمشود ،چنانکه او خود مسئولیت اعالم جنگ را بر عهده یمگبد،
این بخاطر آنست تا از تضعیف موقف جمهوری خواهان جلوگبی
شود .آنچه مسلم است اینست که تهدید به آزادیها و اعمال
ً
فشارهای روز افزون بر اشخاص ظاهرا مظنون در داشی رابطه با
القاعده ،موضع حقوق دولت امریکا را از دید نهادهای مدافع
حقوق ر
بش ،روز بروز به مخاطره افگنده است .امروز دیموکراتها
و حب عناضی از جمهوری خواهان در تالش اند ،جلو رفتارهای
مناقض با حقوق ر
بش را بگبند و از دیموکرایس در اضالع متحده
دفاع نمایند .زلىم خلیلزاد ،سفب سابق اضالع متحده در عراق،
ً
در یک مصاحبه با روزنامه لوموند اظهار داشت که «يقينا
اشتباهان در عراق رخ داده ویل اگر عراق در رشایط حاض ترک داده
شود ،جنگ قویم و فرقه ای به خارج شحدات این کشور شایت
خواهد کرد و اگر عراق در مسب درست سوق داده نشود ،امنیت
امریکا به مخاطره یم افتد" ()Le Monde 18، mars ۲۰۰۶
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در افغانستان ،حال که ناامب شدت یافته ،تکلیف اضالع متحده
در آرام ساخی بحران نب افزایش یافته است .گسبش حمالت
القاعده طالبان ،در کنار فشارهای سیایس داخل اضالع متحده،
این کشور را وادار کرده است به فکر تقلیل نبوهای جنگ اش
باشد .تحویل در جریان است که به تأیس از آن افزایش حضور
نظایم نبوهای ناتو  NATOدر افغانستان یمتواند عالج اسایس
اعاده ثبات پنداشته شود ،ر
مشوط بر آنکه عملیات نظایم این
سازمان با تشبثات اقتصادی و انکشاق يکجا ساخته شود.
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ر
گسبش ساحه نفوذ ناتو )(NATO
ابتداء باید ترصی ح کرد که نبوهای نظایم اضالع متحده امریکا به
اراده سیایس مستقل دولت امریکا وارد افغانستان شدند ،چنانچه
حمالت نظایم این کشور عليه القاعده و طالبها قبل از آنکه
کنفرانس بن دایر گردد و سازمان ملل بحران افغانستان را بصورت
جدی داخل اجندای صلح سازد ،براه انداخته شد .سقوط نبوهای
القاعده و طالبها در ماه نوامب رخ داد ،به قسىم که هنگام
نشست بن ،یمشود از خالی سیایس مشهود در افغانستان حرف
زد .دولت اسالیم که از آغاز پایههای متی و پذیرفته شده مل
نداشت ،به کمک جامعه بیالملل و برای رهان از رش طالبها به
حیات سیایس خود تا دایر شدن کنفرانس بن ادامه داد.
اینهم قابل ترصي ح است که ولو حضور نبوهای نظایم اضالع
متحده در توافقات بن درج نگردیده ،تردیدی وجود ندارد که این
نبوها در ساز و برگ امنیب پالن صلح افغانستان از بدو وهله
جایگاه داشته اند .بخاطر یمآوریم که توافقات بن نه تنها امنیت
ا
پایتخت و احتمال مراکز والیات کشور را در جمله اهداف خود قرار
داده بود ،بلکه حفاظت شحدات و حراست از خاک افغانستان را
بصورت عمویم احتوا یمکرد .ناگفته نماند که در ضمایم توافقات
ً
بن از ضورت تمامیت خاک و شحدات افغانستان ضاحتا تذکار
رفته است.
براساس توضیح فوق ،اجتماعان که بعنوان لویه جرگهها دایر
ا
شدند ،اصول زیر پوشش امنیب سازمان ملل متحد و بازوی مسلح
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آن ،ISAF ،برگذار شدند .در والیات ،خلع سالح ملیشاهای
مجاهدین نب زیر پوشش  ISAFو سهمگبی واحدهای نوظهور
قشون مل اجرا گردید .باالخره به همکاری همی نبوهای حمایب
سازمان ملل است که تیمهای بازسازی والیب برنامههای ملک و
انکشاق را در والیات پیاده کرده اند.
اما نقش نبوهای نظایم اضالع متحده امریکا در رابطه با جنگ
عليه القاعده و طالبها ،احتیاج به برریس جداگانهای دارد .اقدام
اضالع متحده درین باره جزء تعهد گسبده این کشور در حفظ
صلح در افغانستان و در منطقه یمباشد ،و با ژئواسبات ربی این
قدرت جهان پیوند دارد .انتقال تدریخ عملیات نظایم اضالع
متحده امریکا به سازمان اتالنتیک شمایل (ناتو) نب در همی راستا
قابل درک یمباشد.
عوامل متعددی وجود دارد که جایگزیب روز افزون نبوهای ناتو از
سه سال باینطرف را توجیهه یمنماید.
 −دوام جنگ در عراق سبب گردید تا اضالع متحده راجع
به کاهش نبوی نظایم اش در افغانستان بیاندیشد.
سئوال جایگزیب نبوهای ناتو از سال  ۲۰۰۴باینده بمیان
آمده و سهمگبی متحدان امریکا رو به افزایش بوده
است.
 −موقعیت ژئو پولیتیک جدید افغانستان ایجاب حضور
نظایم دوامدارتری را در منطقه یمنماید .انعقاد پارتبشپ
اسبات ربیک بی افغانستان و اضالع متحده از يكطرف و
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افغانستان و دولت برطاينه از سوی دیگر این مدیع را
تائید یمنماید.
 −وضع ناآرایم که فعالیتهای هستهای دولت جمهوری
اسالیم ایران بوجود آورده است نب دلیل است که
استقرار نبوهای نظایم غرن را به پیمانه وسیع تری
ایجاب یمنماید.
البته این دگرگون در اسبات ربی نظایم ،مشکالن را نب در قبال
داشته است .چه در درون ناتو چه در رابطه با تهدیدی که این
سازمان متوجه همسایگان افغانستان یمسازد ،اعباضان مشاهده
یمگردد.
در میان اعضای ناتو راجع به نقش جدید این سازمان اتفاق نظر
وجود نداشته است .گسبده ساخی فعالیت ناتو خارج حوزه
وظایف اصل اش ،با مخالفتهان از طرف دولتهای فرانسه و
آلمان همراه بوده است .بخصوص ایفای کارهای امنیب و انکشاق
از دید این کشورها با اهداف اولیه ناتو موافق نىمباشد .معهذا،
وضع دارد تحول یمکند .نیکوال شکوزی طرفدار سهم فعالتر در
صفوف نبوهای ناتو یمباشد .موقف رئیس جمهور فرانسه که در
مرحله انتخابات نگران ایجاد کرده حاال از لحاظ حضور نبوهای
فرانسه در افغانستان مثبت تلف یمگردد.
در سطح همسایگان افغانستان ،پاکستان هراس دارد که حضور
دوامدار نبوهای ناتو در شحدات آن بر بنیادگران اسالیم فشار
وارد سازد ،و این بخش از نبوهای سیایس دیب را از اختیار آن خارج
نماید .دولت پاکستان تقویت بنیادگران دیب را در مقابله با نفوذ
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همسایگانش ،یعب افغانستان ،هند و بنگله دیش به نفع خودش
یم داند.
اینکه حمالت طالبها و القاعده از آغاز گسبش ساحه نفوذ ناتو
شدت پیدا کرده است ،با این طرز دید مطابقت نشان یمدهد.
در همه احوال ،جایگزیب نبوهای مربوط به ناتو از اول ماه یم
 ۲۰۰۶آغاز شد .درین تاری خ ،پرچم برطانیه که سه هزار و پنجصد
نفر از نبوهایش را وارد هلمند ساخته بود ،به نمایندگ از سازمان
اتالنتیک شمایل ،بر فراز قرارگاهها و بجای پرچم اضالع متحده
امریکا برافراشته شد .تصامیىم که در اجالس برلی بروزهای  ۱۲و
 ۱۳سپتامب  ،۲۰۰۵در اجالس بروسل (بلژیک) بتاری خ هشتم جون
 ۲۰۰۶و اجالس سوفيه بتاري خ  ۲۸اپریل  ۲۰۰۶راجع به گسبش
حوزه ناتو و الحاق کشورهای دوردسب مانند آسبلیا ،زیالند نو،
جاپان و کوریای جنون اتخاذ شده بود ،به منصه اجرا در آمد.
با انتقال فرمانده نبوهای نظایم به سازمان آتالنتیک شمایل
بتاري خ پنجم اکتوبر  ،۲۰۰۶سازمان مذکور عملیات نظایم را در
خاک افغانستان به عهده گرفت و استثنای هشت هزار نبوهای
امریکان ،بقیه نبوها که بالغ بر یس و سه هزار نفر یمگردد ،تحت
فرمانده آن قرار گرفتند.

 در قبال نقش ناتو و مبارزه با بنیادگرایان دیب ،دولت پاکستان در دو راه
قرار دارد .از یکسو یمخواهد از راه همدسب با نبوهای سیایس  -دیب جلو
آزادیخواه قویم (بلوچ) را بگبد و از سوی دیگر از تقویت روز افزون آنها
دچار نگران یمباشد.
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برای آنکه شکلیات حقوق این تعهدات بجا شده باشد ،یک
موافقتنامه همکاری اسبات ربی نظایم بی دبب کل ناتو و حامد
کرزی رئیس جمهور افغانستان بتاري خ ششم سپتامب ۲۰۰۶
بامضاء رسید.
ا گرچه جایگزیب نبوهای ناتو یگ از علل تشدید عملیات تروریسب
طالبها و عناض وابسته به آنها محسوب یمگردد ،حضور نظایم
این سازمان موجهه ترین ضمانب است که برای حمایت از خاک
افغانستان و حفظ ثبات در منطقه فراهم یمگردد .تشدید روز
افزون عملیات کامیکاز ،بمگذاریها و دهشت افگب بصورت
عموم ،این باور را تقویت بخشیده که شورشیان از آنطرف شحد
افغانستان وارد این کشور یمگردند .تالشهای حامد کرزی برای
جلب قناعت جامعه بیالملل درین قسمت موثر قرارگرفته است،
و سفر جورج بوش در رشوع ماه مارچ  ۲۰۰۶به افغانستان،
پاکستان و هند ،با عکسالعمل مثبت همراه بود.
در حایل که سال  ۲۰۰۶یعب سایل که شاهد استقرار نبوهای
نظایم ناتو در افغانستان بود به پایان رسید ،راجع به نقش این
نبوها در رابطه با استقرار صلح ،مالحظات ذیل قابل ارائه یمباشد.
 −از ختم این سال ،باستثنای عملیات نظایم مستقیم
ایاالت متحده عليه القاعده که فعالیتهای امنیب و
عمران در افغانستان تحت فرمانده واحد قرار گرفتند و
منبعد بی حمایت از پروسه صلح ،جنگ عليه طالبها
و القاعده و خلع سالح ملیشیاهای سابق فرق وجود
ندارد.
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 −بمالحظه شدت حمالت از طرف طالبها ،بهب ساخی
تجهبات نظایم آغاز یمگردد و ظرفیت نظایم نبوهای
اردو وپولیس افغان تقویت یمشود .باحتمال قوی گزینش
آینده بر همی هدف متمرکز خواهد شد
 −همچنان به تعداد نبوهای نظایم افغان و خارخ،
افزایش رخ یمدهد ،گرچه بحثهای دایع درین مورد
جریان دارد.
ً
 −مسئولی ناتو مرتبا اعالن یمدارند که تنها از جنگ بحيث
وسیله اعاده ثبات سیایس استفاده نىمکنند .این سازمان
به فعالیتهای عمران و برنامههای اقتصادی توجه
جدی یمنماید .این شکل همکاری به کشورهای مانند
فرانسه و آلمان اجازه یمدهد که به تشکیالت ناتو دوباره
بپیوندند .این دو کشور در حال حاض در افغانستان
حضور نظایم دارند.
البته این تالشها وقب به نتیجه یمرسد که سیاست اضالع متحده
امریکا راجع به افغانستان و منطقه ضاحت پیدا کند ،زیرا
همانگونه که حمالت نظایم علیه مدارس مذهب در شحدات
افغانستان نشان داد ،منابع پرورش تروریزم بیالملل و جنگ
القاعده علیه امریکا و عليه افغانستان ،در خاک پاکستان ریشه دارد،

روز هژدهم سپتامب وزیر دفاع اضالع متحده امریکا "رابرت گیت" عمليات
ا
ناتو و متحدانش را در افغانستان مورد ایراد قرار داد .درین باره قبل حامد کرزی
توبیخ گويانه تذکر داده بود که کشت کوکنار در همان مناطف افزایش یافته که
تحت اشغال مستقیم نبوی ناتو اند .اشاره رئیس جمهور افغانستان متوجه
والیت هلمند یمگردید
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و پایگاههای اصل تروریستان درین کشور یمباشد .رویدادهای
تروریسب مربوط لعل مسجد این مدیع را ثابت یمسازد.
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موقعیت حقوق۔ سیاش جدید افغانستان
در عرصه بیالملیل

حوادث یازدهم سپتامب  ۲۰۰۱و لشکر ر
کیس اضالع متحده به
افغانستان تغیب موقعیت حقوق  -سیایس کشور ما را در عرصه
بیالملل به دنبال داشت .این نآمد از اهداف کنفرانس بن نبود
و جزء برنامه جنگ علیه تروریزم بیالملل تلف نىمگردید .ازین
جریان یم توان نتیجه گرفت که چالشهای دیگری نب در قبال
است که با مسائل اسبات ربیک و پیمانهای منطقوی پیوند دارند.
توسعه فعالیتهای ناتو و نقش کشورهای مانند هند و چی در
آینده از آن جمله است .در همه احوال ،بازسازی افغانستان نب به
نگرانهای ر
نایس ازین مسایل تعلق یمگبد.
مبتب بر این مالحظات ،رویدادهای آن در منطقه قابل یادآوری
است:
 −اول مشاهده شد که تشکیل از یادرفته ای بنام "پیمان
شانگهای دوباره احیاء گردید .کشورهای ازبکستان،
تاجکستان ،قزاقستان ،قرغزستان ،چی و روسیه که
اعضای این پیمان اند ،بتاری خ پنجم جوالی  ۲۰۰۵در
شهر "آستانه" گرد آمدند و از دولت امریکا خواستند تا
ضباالجل برای خروج نبوهای نظایم اش از منطقه
تعیی کند .کشورهای مذکور ،با استناد به اظهارات
رونالد رامسفلد ،وزیر دفاع امریکا ،که پایان عملیات نظایم
عمده علیه تروریزم بیالملل در افغانستان را اعالم کرده
بود ،مدیع شدند که دیگر به حضور نبوهای امریکان
نیازی دیده نىمشود .اما رونالد رامسفلد این تقاضا را
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نپذیرفت ،زیرا جنگ علیه القاعده و طالبها در حقیت
خاتمه نیافته و ریشه های بنیادگران اسالیم به قوت خود
باق بود .به تعقیب آن ،وزیر دفاع امریکا بروزهای  ۲۵و
 ۲۶جوالی از کشورهای تاجکستان ،و قرغزستان دیدن
کرد و با زعمای این کشورها به نویع از توافق دست یافت
که بتواند منافع امریکا را تأمی کند .کمکهای اقتصادی،
در عوض ،ادامه پیدا کرد و کدام تغیب محسویس در
موقعیت نظایم امریکا و منافع اسبات ربیک آن در منطقه
رخ نداد.
معهذا ،ازبکستان که بیشب خواهان نزدیگ با کشورهای روسیه و
چی است و از ناحیه بنیادگران اسالیم در هراس یمباشد ،به
ر
"قریس
تصمیمش راجع به مسدود ساخی پایگاه نظایم امریکا در
قره باغ" ایستادگ کرد.
این انکشافات سبب آن یمشود که افغانستان در دایره پالن امنیب
اضالع متحده امریکا باق بماند ،زیرا وجودش در مسب اتصال بی
کشورهای آسیای میانه و حوزه جنوب رشق آسیا اهمیت بشان
دارد.
 −عکسالعمل دوم از طرف دولت پاکستان مشاهده شد،
چنانچه این کشور بخاطر اهمیت سیایس و اقتصادی
ً
فزاینده هند در سطح جهان که مضافا بصورت
دیموکراتیک اداره یمشود ،راجع به نقش سیایس اش در
اسبات ربی منطقه نگران یمباشد .حضور نظایم دوامدار
امریکا در افغانستان بر مبنای توافقنامه اسبات ربیک،
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نشانۀ آنست که دیگر اضالع متحده مقدرات سیایس
افغانستان را بدست همسایه رشق اش نىمسپارد.
موافقتنامه مذکور بتأیس از قوانی اسایس دو کشور و
رعایت منشور ملل متحد به حکومت امریکا اجازه یمدهد
تا هدف اولیه اش را که جنگ علیه تروریزم بیالملل
(بنیادگران اسالیم) باشد ،موفقانه انجام دهد .باین
منظور با دولت امریکا موافقت شد تا از پایگاهای بگرام و
دیگر پایگاههان که باثر توافق جانبی احداث یمگردد،
استفاده نماید
در باره اعتبار این توافقنامه که در رشایط حاض شکل تبادله
یادداشت تفاهم را دارد ،یمتوان بحث نمود .افغانستان کنون،
تحت پوشش سازمان ملل متحد ،در حال نیمه اشغال بش یمبرد
و اراده مل درین کشور علالرغم موجودیت ساختارهای انتخان و
ر
مشوع دولب ،تابع حمایت نبوهای نظایم جامعه بیالملل (ناتو)
یمباشد .در افغانستان کنون ،بازسازی دولت و نبوهای امنیب آن
تا آن حد به جلو نرفته است که بتواند به تنهان حاکمیت مل خود
را تأمی کند .در مرحله گذار که در حال جریان است امضای
توافقنامه اسبات ربیک و حضور نبوهای ناتو سبب انجام وظایف
یمگردد که در گذشته سازمان ملل متحد و جامعه ملل در مورد
کشورهای تحت قیمومت ایفا یمکردند.
کوتاه ساخی دست مراجع پاکستان از امور افغانستان این کشور
را وادار ساخت تا فعالیت تخریب طالبها را از ش گبد ،بقسىم
که امروز زعامت افغانستان با معضالت امنیب روبرو شده و ازین
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ً
ناحیه اضالع متحده امریکا نب دچار نگران گردیده است .اخبا
جورج دبليو بوش یط مسافرتش به کشورهای هند و پاکستان
توقف کوتاه در کابل داشت و قبل از دیدار با جبال ر
مشف
حرفهای حامد کرزی را شنید .وجود شحدات آزاد و نظام قبیلوی
ً
این ناحیه که وضع سیایس نیمه آزادی را ببار آورده ،و خاصتا
نظارت ناکاق دولت پاکستان که قادر نیست جلو فعالیت عناض
خوشبی با طالبها و القاعده را بگبد ،عوامل دشواریهای
دوامدار یمباشند .دولت پاکستان نىمخواهد منابع حاکم بر مدارس
دیب را که کار تربیه طالب و عوامل القاعده را بر عهده دارند ناراض
سازد ،زیرا دولت مذکور ازین منابع بحيث مراکز تهیه نبوهای
ا
رادیکال دیب و احتمال برخورد با رخدادهای منطقه کار یمگبد.
مشکل اینست که ثبات سیایس در افغانستان که از زمان سقوط

 قضاوت بر نقش سیایس پاکستان در خالل بحران در وجهه دارد.
ً
 -1در بحبوحه بحران ،خاصتا در قبال تجاوز اتحادشوروی سابق ،بدون
تردید همبستگ و ایستادگ زعامتهای پاکستان در رابطه تنگاتنگ
آنها به اضالع متحده امریکا و عربستان سعودی ،در توفیق جهاد
افغانستان یک عامل انکار ناپذیر محسوب یمشود .رشایط جنگ شد
در روابط بیالملل طوری بود که جبهه گبی عقب پاکستان را در
دایره منافع کشورهای غرن و در قبال کمونبم ایجاب یمکرد.
 -۲ -2اما دخالت عوامل پاکستان و گسبش عرصه جهاد آنطرف مرز،
بخش اعظم انکشافات منف و زیانبار بعدی را که با ظهور طالبها
باوج خود رسید ،توجیهه یمنماید .یط ماههای اخب ،خوشبختانه
جهان دارد اثرات منف دخالت پاكستان در افغانستان را بشکل بهبی
ارزیان یمنماید .باید اذعان کرد که درایت حامد کرزی و دیپلومایس
فعال افغانستان یط این مدت قادر شدند نگاه جامعه بیالملل را به
ریشههای اصل بحران که کماکان در خاک پاکستان نمو یمنماید جلب
نمایند.
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سلطنت برهم خورده بود و با براه افتادن عملیه صلح دوباره
استقرار یافت ،مجددا دچار آشفتگ گردیده است .ر
مشوعیب که
با تدوین قانون اسایس و جلسات لویه جرگهها در عرصه سیایس
افغانستان اعاده شده است نباید با خرابکاریهای فردی و گروه
وابسته گان القاعده و دولت پاکستان مورد سئوال قرار گبد .فکر
رجوع به انتخابات عمویم و دیموکراتیک که بحیث یک فرآورد
جامعه جهان ،باعث ایجاد ساختارهای ر
مشوع و قابل قبول مردم
گردیده است ،یک دستاورد تاریخ است ،در عی حایل که عالج
مبم نزاع و تفرقههای کثب درون جامعه افغان پنداشته یمشود.
جورج بوش ،رئیس جمهور امریکا ،آرامش در کشور خود را مربوط
به آرامش در افغانستان و عراق یمداند .در اقامت کوتاهش بتاري خ
اول مارچ  ۲۰۰۶در کابل که اولی سفر او به افغانستان بعد از
یازدهم سپتامب بود ،از بهبود وضع در افغانستان رضامندی نشان
داد .اما از تأخب دیموکرایس در پاکستان ابراز نگران کرد .او انتظار
داشت که جبال ر
مشف با ضاحت تعهد کند و با جدیت کمر به از
بی بردن القاعده و بن الدن ببندد.
در ساحه ذروی ،جورج بوش از دادن امتیازات به پاکستان
خودداری نمود .معلوم یمشود که درین زمینه ،با بروز نویع از
کشیدگ سیایس میان دو کشور ،تعادل قبل در حال تحول است و
کشور هند از اعتماد بیشبی برخوردار یمباشد .جبال ر
مشف باید
نشان دهد که از بنیادگرایان اسالیم فاصله گرفته است .بروز هشتم
اکتوبر  ،۲۰۰۶برای اولی بار ،نبوی نظایم پاکستان یگ از مدارس
دیب را که در آن تعلیمات نظایم چریگ و تروریسب به طالب داده
یمشد هدف قرار داد و زیانهای جان سنگیب وارد ساخت .گفته
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یمشود که این کار از طرف نبوهای امریکا مبصد در شحدات
افغانستان صورت گرفته است .رویدادهای مسجد شخ ر
(شوع ماه
جوالی  )۲۰۰۷که در آن شاگردان مدارس دیب با نبوهای دولت
درگب شدند نشان داد که ر
آتیس را که مراجع پاکستان در افغانستان
مشتعل ساخته بودند ،امروز گریبانگب خود آنها گردیده است.
بعص از شخصیتهای سیایس در اضالع متحده که از ناحیه
بنیادگران اسالیم در پاکستان نگران اند حب حمله نظایم به این
کشور و اشغال آنرا از نظر نىماندازند.
افغانستان قبل از بحران در موقعیت یک کشور غبمنسلک و بهره
مند از یک نظام سلطنب ،از حمایت خون از طرف جامعه جهان
برخوردار بود .در وضع کنون به مالحظه مداخالت دوران جهاد که
سبب نفوذ روز افزون دولت پاکستان (در کنار عربستان سعودی)
گردید ،افغانستان به ارتقای سطح باالتری از حاکمیت در روابط
ا
بیالملل نیاز دارد .پایههای دیپلومایس مستقل در افغانستان فعل
بر همکاری با جامعه بیالملل ،ایجاد دولت قانونمند و احبام به
ارزشهای حقوق ر
بش از خالل قانون اسایس گذاشته شده است.
دولت اضالع متحده نب بیک افغانستان مستقل و مصئون از
مداخالت همسایگانش نیاز دارد و این پالییس قابل تقویت است تا
زمان که دولت پاکستان بر رادیکالبم سیایس اسالیم فایق گردد و
ساختارهای دیموکراتیک را تقویت نماید .همچنان ،ضورت دیده
یمشود که تشنخ که از درک رشد فعالیتهای ذروی دولت
جمهوری اسالیم ایران بمیان آمده به یک راه حل مسالمت آمبی
متنیه گردد.
با اینهم ،بهبود وضع در افغانستان به ضاحت بیشب پالییس اضالع
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متحده امریکا بستگ دارد .این کشور ،همانگونه که موقعیت
بیالملل افغانستان را طرح ریزی کرده ،باید به بیان دیموکراتیک
خودش پایدار بماند .عملیه صلح و اصویل که درین عملیه طرح
ریزی شده ،پوشش محکىم است برای اعمار یک افغانستان جدید.
دولت امریکا نباید منافع مختص بخودش را به ضر دیموکرایس در
منطقه پیش ببد .نه دولت پاکستان و نه جمهوری اسالیم ایران از
اعمار دیموکرایس در افغانستان خوشنود اند .این دو کشور توسط
نظامیان و اقشار مذهب اداره یمشوند و لهذا با دیموکرایس و رای
مردم میانه خون ندارند .معضله طالبها نب باین کشورها کم و
بیش تعلق دارد.
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توازن سیاش  -قویم و مشوعیت دولت
توازن سیایس ۔ قویم به حیث یک عامل ثبات تا چه حد در
شکلگبی دولت در افغانستان مؤثر است ،این سئوالیست که در
جامعه کثبالقویم ما الجرم مطرح یمباشد.
در خالل جهاد ،اشباک مبم همگان در مقاومت ،بعص از مرکبات
مل را بر آن داشت که سلطه انحصاری یک قوم را در دولت
نپذیرند .در حقیقت ،باریگهان در این مسأله وجود دارد و درست
نیست که از دولت تباری بحیث یک امر مسلم در افغانستان حرف
زد .زمامداران محبوب کشور آنهان بودند که توازن سیایس ۔ قویم
را محبم شمردند و تعلقات فرهنگ و زبان را در تشخیص هویت
کثبالوجیه رعایت یمکردند ،بقسىم که هنگام منازعه با خطر
ببون ،همی توازن و تعلقات بود که وجهه مل مقاومت را حفظ
یمکرد.
یط چند دهه اخب (از سال  ۱۹۷۸ببعد) ،دو جریان سیایس مدیع
شدند که یمتوانند رشته محکمتری را جایگزین توازن سیایس  -قویم
بسازند ،اما هردو جریان در ادعای خود ناکام شدند.
ا
 اول ،احزاب کمونیست (خلق و پرچم) ،با اعتقاد به کتگوری بندیاجتمایع و سلطه مطلق یگ ازین کتگوریها بعنوان دفاع از منافع
طبقه کارگر ،مدیع شدند که تغیب کل ساختاری و طبقان یمتواند
نیازمندی به توازن سیایس  -قویم را برای همیش از بی ببد.
 حامد کرزی از جمله آنهاست
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این جریان در عمل نتوانست ادعایش را به کریس بنشاند چنانچه
در احزاب مذبور عنرص قویم جا گرفت و برخوردهای درون آنها را
ریشه دارتر ساخت.
ً
ثانيا ،بنیادگران اسالیم نب بحيث واکنش یک جریان ایدئولوژیک،
مدیع شد که پوشش اعتقادی و گرایش دیب یمتواند تمایزات قویم
و اختالفات تباری را نمحتوی سازد .اما این ادعا نب از فشار توازن
سیایس ۔ قویم در امان نماند .گروههان که بنام تنظیمهای جهادی
ایجاد شد ،به ضاحت وجهه قویم پیدا کردند .جریان دیب ۔
ا
سیایس اصل قادر به تشکیل دولت در سطح مل نگردید و مفکوره
ای را ارائه نکرد که جای توازن سیایس ۔ قویم را بگبد.
ظهور طالبها نشان داد که اندیشه دیب با توازن سیایس  -قویم
در تناقض هست ،و درین اندیشه ،سازمانده دولت بحیث یک
نیاز سیایس از بی یمرود و جای خود را به توهمان از نوع امارت و
خالفت اسالیم یمدهد .خالصه ،رویدادها نشان دادند که دیدگاه
دیب  -سیایس در نهایت امر به از هم ر
پایس کشور منتیه یمگردد .
بتأیس ازین تذکارات ،نقش ،توازن سیایس ۔ قویم بحیث یک
ضورت دولت سازی در دو مورد قابل تأکید بوده است.
در نظام سلطنت م رشوطه ،زاده قانون اسایس  ۱۹۶۴و بر مبنای
فرهنگ مسامحه که زمامداری پادشاه ،محمدظاهر شاه ،از آن
نمایندگ یمکرد ،توازن سیایس  -قویم بوجهه احسن رعایت شد.
همی تحول بود که سبب شد شایسته گران بحیث معیار شاواری
شناخته شود و فضای سالم یک نظام دیموکراتیک آماده گردد
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در نظایم که از توافقات بن ریشه گرفته و با مساعدت جامعه
بیالملل بر مبنای قانون اسایس جمهوری اسالیم در حال رشد
است ،توازن سیایس  -قویم جایگاه مناسب دارد .سالهای متوایل
بحران وضع را طوری آشفته ساخته بود که موقع انعقاد توافقات
بن همه مرکبات مل از حاکمیت با قاعده وسیع حرف یمزدند .در
نتیجه ،توازن سیایس ۔ قویم با ارزشهای سیایس روز در دورههای
موقت و انتقایل آمبش یافت و شعارهای اسایس سازمانده دولت
را تشکیل دادند .باین شکل ،در پایان چند دهه بحران ،با
خاطرههای تلخ دوران کمونیسب و تبهگ های دوران جهاد مقاطعه
صورت گرفت ،و ثبات سیایس حفظ شد .البته در رشایط حساس
کنون ،عنرص قومیت برجسته گردیده ،معهذا این برجستگ به
معب تشديد خصومت نیست .این مفکوره کم و بیش در اذهان جا
گرفته که برای کشوری مانند افغانستان که فاقد تجربه دیموکرایس
است ،حفظ توازن سیایس ۔ قویم در همه احوال رشط ناگزیر
تکامل دیموکرایس و رفاه اجتمایع محسوب یمشود.
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دادخوایه بعد از بحران و عدالت انتقایل در افغانستان
در جریان دوره انتقایل فکر محاکمه مسئولی دوران جهاد گاهگاه
در اذهان خطور یمکرد ،و جراید نب درین مورد تذکران یمدادند.
درد رسیدگان و داغ دیدگان در همه صفوف وجود دارد .عدهای هم
از جرایم جنگ و جرایم ضد ر
بشی صحبت یمکردند .این مفکوره و
نظارت مجامع بیالملل کسب اهمیت نمود .قانون اسایس
جمهوری اسالیم افغانستان نب زمینه را مساعد ساخت و احبام به
ً
منشور ملل و اعالمیه جهان حقوق ر
بش را اكيدا اعالم کرد( .ماده
هفتم).
درین ارتباط دو مسأله قابل توضیح دیده یمشود:
ً
عدهای ضفا برخورد شخص دارند و هدف شان انتقام جون از
کسان است که یط سالهای بحران ،در خالل برخوردهای جناخ
و بهدف استفاده از رشایط مغشوش ،مرتکب زیانهای جان و مایل
شده اند.
عدهای دیگر ،بتأیس از منشور ملل متحد و کنوانسیونهای حقوق
ر
بش ،از مسأله برداشت سیایس دارند ،و پدیده نوظهور عدالت
انتقایل را ارائه یمنمایند .در حایل که انتقام جون یک رویه متعارف
جنگ بوده و مطالبات مبتب بر حقوق ر
بش در افغانستان تازگ
دارد ،لهذا باید رابط بی هردو را مشخص ساخت.
آنهان که با استناد بر پدیده عدالت انتقایل خواهان طرح مسأله
یمباشند ،به گمان غالب ،برگذارشها و مثالهای تاریخ مشابهه در

34

سایر بحرانها و جنگها اتکا یمورزند .از طرق هم ،بعص از
کشورهای اروپان (بلژیک) ،خودشانه ابتکار محاکمه مجرمی
جنگ را بر مبنای اصل صالحیت حقوق جهان شمول براه انداخته
اند ،در حایل که رویه معمول صالحیتها در حقوق جزای
بیالملل این ادیع را نىم پذیرد.
شگفتآورتر از همه اینکه بعصها فکر یمکنند که اگر مکانبم
عدالت انتقایل براه افتد ،و مسئولی دورههای گذشته محاکمه
شوند ،این تشبت موجبات امنیت بیشب را در کشور فراهم
یمسازد .واضح است که این طرز دید خایل از اشتباه نیست و
واقعیتهای سیایس موجود در افغانستان را نادیده یمگبد.
بهب است دیده شود منبع حقوق عملیه صلح یعب توافقات بن در
باره دادخواه بعد از بحران چه مطالب دارد .فقره ( )۵ماده پنجم
این توافقات که به موضوع اشاره دارد ،تکلیف حاکمیت انتقایل را
روشن نىمسازد .فقره ( )۵مذبور قید کرده که جنایات ضد ر
بشیت
را مورد عفوه قرار نىمدهد .از عبارت این ماده بر یمآید که تسوید
کنندگان توافقات ،راه احتیاط را از پیش گرفته اند و مصلحتهای
بعدی را مالک قرار داده اند ،بدون آنکه بر محاکمه و طرزالعمل
ً
خاص آن تأكيدا تجویزی اختیار کرده باشند.
رئیس جمهور ،حامد کرزی ،که در نخستی جلسه شورای مل
سخن یمگفت ،در رابطه با حقوق ر
بش اظهار داشت که قانون
اسایس از حقوق ر
بش و آزادیهای اسایس مردم حفاظت و پرورش
یمنماید .او افزود که مطابق به قانون اسایس ،حقوق ر
بشی و مدن
تمام باشندگان کشور محفوظ است .حامد کرزی توضیح داد که
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کمیسیون مستقل حقوق ر
بش و دهها موسسه مل و بیالملل
مسایل حقوق ر
بش را ارزیان یمنمایند
ازین بیانات اینطور معلوم یمشود که هدف رئیس جمهور
افغانستان آینده است نه جریانهای سیایس گذشته .موصوف
گفت« :افغانستان دیگر پناهگاه تروریستان نخواهد بود ».ما این
موضع گبی مصلحت جویانه جناب حامد کرزی را تائید یمکنیم.
چگونه یمشود پدیدهای را که در گذشته مفهوم و اثرگذار نبوده بر
وقاییع تطبیق کرد که بر منبای اقتضای زمان حاض قابل نکوهش
دانسته یمشود؟ ازین نگاه ،بحثهان که راجع به نسل ر
کیس ترکها
در مورد ارمبها در فرانسه براه افتاد و حاال به کانگرس امریکا رخنه
کرده ،بیجا تلف یمگردد .بر پایه همی استدالل است که هر آنچه
ً
در گذشته منکرات توصیف یمشد حتما در رشایط کنون منکرات
توصیف نىمگردد.
پوشیده نیست که رسیدگ به پدیده دادخواه بعد از بحران به
بحث مفصل نیاز دارد .الزم است موجبات این بحث تاریخ و
سیایس را به تفصیل که الزم است دقیقا برریس کنیم.
اول :پیشینه تاریخ
مبداء تاریخ محاکمه مجرمی جنگ به رویدادهای جنگ جهان
دوم بر یمگردد .همه بیاد داریم که رسیدگ به جرایم جنگ در دادگاه
نورمبگ (آلمان) به تقاضای دولت اضالع متحده امریکا و متحدین
فاتح دایر شد .لهذا ،دو شاخص را باید در نظر داشت.
اول ،محاکمه نورمبگ دادخواه فاتحی جنگ شمرده
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یمشود ،چنانچه فاتحی جنگ خود دادگاه تشکیل دادند و به
دادخواه از مغلوبی جنگ پرداختند .فاتحی تصمیم گرفتند
برای تنبیه و به منظور جلوگبی از وقوع جنگ در آینده به
مغلوبی بفهمانند که کردار آنها جرم بوده و مرتکبی آن
مجرمی بوده اند.
ً
ثانيا ،این دادخواه وجهه سیایس داشت و حرکب بود به
هدف ثمر گبی سیایس از شکست قشون نازی .بعبارت دیگر،
فاتحی خواستند عدالت را متگ بر مفاهیم و مصادیق سیایس
خودشان بر مغلوبی تحميل کنند.
ازین سابقه تاریخ این انتباه بدست یمآید که محاکمه سیایس پایان
جنگ در صورن برگزار یمگردد که یک طرف فاتح باشد و طرف
دیگر مغلوب و شکست خورده .روی این اصل ،وضع در افریقای
جنون و رفتار نلسن ماندال در برابر نژاد پرسب ،با مسأله تحت
بحث ما ارتباط نىمگبد.
دوم :وضع در افغانستان
در افغانستان با سئواالت زیادی مواجه یمباشیم.
ا
اول ،در کشور ما یط گذارهای متعدد بحران ،غالب و مغلوب و
فاتح و منکوب به سهولت قابل تشخیص نبوده است .همه
یمدانیم که حب در میان کمونیستها که مغلوبی جهاد شناخته
یمشوند ،ائتالفهای جانب و برخوردهای درون وجود داشت.
عدهای از میان مغلوبی به فاتحی پیوستند و عدهای دیگر که جزء
فاتحی بودند ترجیح دادند که به مخالفت با فاتحی روز ادامه
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دهند .اقتدار دولب باین شکل دچار پاشیدگ شد و مرجع واحدی
از میان فاتحی عرصه سیایس را اشغال نکرد ،و دولت اسالیم با
آنکه از ر
اکبیت فاتحی نمایندگ یمکرد و ر
مشوعیت بیالملل
کسب نمود ،عنان اداره کشور را در شاش خاک افغانستان در
دست نداشت .همان شد که این دولت در موقعیت مبلزل دفایع
قرار گرفت و حق دادخواه از مغلوبی را حاصل نکرد.
با حلول طالبها ،معادلت فاتح و مغلوب پیچیدهتر گردید .فاتحی
جدید با مجاهدین در مجموع بعنوان مغلوب معامله کردند و این
امر سبب شد که مقاومت مل از شگرفته شود و اینبار نب فاتحی
جنگ امتیاز سیایس دادخواه از مغلوبی را کسب نکنند .رویداد
یازدهم سپتامب طالبها را از صحنه سیایس ببون راند و بالفاصله
مسأله دادخواه از خود طالبها بحيث مغلوبی جنگ مطرح
گردید.
در وضع فعل ،فاتح اصل که جامعه بیالملل باشد قصد ندارد
مغلوبی را تحت محاکمه بگبد ،چنانچه کدام دادگاه بیالملل درین
رابطه دایر نشده است .دولت اضالع متحده امریکا آنهان را که بنام
تروریست دستگب کرد ،به شبکه بازپریس خودش سبد و مورد
دادخواه قرار داد .امرای امارت اسالیم و شان شبکه القاعده فرار
اختیار کردند ،گلبدین حکمتیار در صف شورشیان علیه دولت ر
نایس
از عمليه صلح یمجنگد .اگر این عناض در دست نبوهای
ا
بیالملل بیافتند ،اصول مورد دادخواه قرار یمگبند .اخبا
صبغت هللا مجددی ،رئیس سنای افغانستان و در عی حال رئیس
کمیسیون مصالحه مل ،حکمتیار را در قبال پارلمان افغانستان
پاسخگو دانست.
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موقعیت زعمای عمده جهاد ،عضو جبهه متحد اسالیم که در
جنگ علیه تروریزم بیالملل شامل بودند و با نبوهای فاتح یعب
ناتو همکاری دارند ،زیاد روشن نیست ،علالخصوص که در میان
آنها کسان وجود دارد که اتهام دادخواه متوجه شان یمشود .بهر
حال ،هدف از حضور نظایم جامعه بیالملل ،جلوگبی ازین نوع
اتهامات است ،چه در غب آن ،دادخواه انتقایل ،بدون تردید،
دوباره به جنگ های جناخ مبدل یمگردد.
سوم :عمليۀ صلح و دادخوایه جنگ
در داخل عملیه صلح موضوع از دو نگاه ضورت به کاوش دارد.
ا
اول ،از لحاظ اینکه عملیه صلح یک تشبث بیالملل است که از
ً
طرف جامعه جهان و خاصتا اضالع متحده امریکا هدایت یمشود.
ً
ثانيا ،عمليه صلح برای مردم افغانستان یک وسیله ر
مشوع سازی
دولت و یک زمینه بازسازی کشور محسوب یمشود.
بتأیس ازین دو مالحظه ،مسأله دادخواه بعد از جنگ در
افغانستان از قیودات و مصلحتهای سیایس و ر
بشی خاص خود
متأثر یمباشد.
 -1وجهه بیالملل عملیه صلح قابل ذکر است که آنچه بعد از
یازدهم سپتامب  ۲۰۰۱رخ داد از اراده مردم افغانستان که در نتیجه
ر
متالیس و ن اعتبار شده بود ،خارج بود .عمليه
بحران های ن در ن
صلح بود که جلو خطر از هم ر
پایس پیکر مل را گرفت و وضع را در
سطح منطقه نب استقرار بخشید.
به سلسله این تذکرات افزود یمگردد که این مرتبه در میان
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مغلوبی ،طالبها ،جریان سیایس طالب و القاعده و حامیان آنها و
حب دولت پاکستان و مجامع تندگرای اسالیم نب شامل بودند.
درین شکل بندی جدید ،رویارون فاتح و مغلوب از شحدات
افغانستان فراتر یمرود ،و بحران افغانستان در مدار اسبات ربی
امنیب عمویم قرار یمگبد.
این وضع سبب شده است که پدیده جدیدی بنام تروریزم بیالملل
در سمت مغلوبی جنگ تشخیص داده شود و توجه فاتحی جنگ،
یعب دولت امریکا و جامعه بیالملل بطرف این پدیده تمرکز پیدا
کند .این طرز دید که با اهداف اسبات ربیک امریکا سازگار است ،بر
عمليه صلح و ضورت بازسازی افغانستان نب تأثب گذار یمباشد.
در داخل همی پیوند است که بحران افغانستان عرصه جنگ علیه
تروریزم بیالملل تلف گردیده ،و رابطه آن با جنگ عراق ،سبب
تقویت بنیادگرایان اسالیمشده است .در نتیجه اهداف تنبییه
کشورهای فاتح و گسبش این هدف به جنگ علیه عراق مسأله
دادخواه بعد از جنگ در افغانستان را از مسب اصل آن خارج
ساخته و به یک معضله وسيعتر بیالملل مبدل کرد.
 -2مناقشه دروی دادخوایه
عدهای از اینکه دادخواه بعد از بحران یا آنچه عدالت انتقایل
نامیده شده ،در افغانستان صورت نگرفته ،شایک اند .آنها فراموش
یمکنند که جریان عملیه صلح در افغانستان با رویه تاریخ نورمبگ
که پایان غلبه متحدین فاتح بود قابل مقایسه نىمباشد .در عملیه
صلح بن آنچه مطرح بود ،مصالح سیایس افغانستان بحیث یک
واحد دولب واجد نهادهای ر
مشوع بود.
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روی این مالحظه ،در حالت جدیدی که افغانستان با آن مواجه
است ،بی اهداف عمليه بن و ادعای مبتب بر دادخواه بعد از
بحران سازگاری وجود ندارد .دالیل این تذکر در ذیل رشح یمآید:
در حال حاض ،افغانستان یک کشور نیمه اشغال است و حضور
نبوهای نظایم اضالع متحده امریکا و متحدین آنست که امنیت و
ثبات سیایس کشور را تأمی یمنمایند .درین حالت که حاکمیت
سیایس کشور ضورت به تحکیم دارد ،دادخواه بعد از بحران
بعنوان عدالت انتقایل ،و محاکمه عدهای بنام مجرمی جنگ ،از
تأمينات سیایس  -حقوق کاق برخوردار بوده نىمتواند .قبل از آنکه
مسأله دادخواه بعد از بحران مطرح گردد ،اعمار نظام قضان
دولت در رأس اولیتها قرار دارد.
در داخل حاکمیت موجود ،جریانها و جناحهای متعددی سهم
دارند و در نهادهای دولب تازه ایجاد شده وابسته گان و متعلقی
همی جریانها و جناحها شامل اند .اگر دادخواه بعد از بحران
مطرح شود ،بیم آن یمرود که از حقوق ر
بشی و جنایات جنگ
تعببات متفاوت یا حب متباین ارائه گردد .در شوری مل و شاید
در محکمه عایل (سبه محکمه) ،مجاهدین ،کمونیستها و طالبها
همه عضویت دارند .درین وضع ،تشخیص فاتح و مغلوب ماهیت
خود را یمبازد و محاکمه سیایس الجرم به مناقشات و خشونتهای
ذاتالبيب مبدل یمگردد.
از لحاظ ضورت به تأمی امنیت ،مصلحت مل ایجاب نىمکند
که تخریشهای سیایس گذشته احياء گردد .دادخواه فضای
سالىم بکار دارد ،در حایل که تبگهای عمیق مواضع ،هر آن
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یمتواند جراحتهای کهنه را تازه سازد .محض آنکه محاکمه یگ از
منسوبی جناحهای گذشته بصفت مجرم جنگ آغاز شود ،آتش
دشمب مشتعل یمشود و عکسالعملهای زنجبهای تولید یمگردد،
چه بیس که عداوتهای جدید نب خلق خواهد شد.
دادخواه بعد از بحران به نفع دشمنان افغانستان است .آنها
یمتوانند در فضای پرخشونب که خلق یمگردد ،از آب گلآلود ماه
بگبند .رئیس جمهور پاکستان ،پرویز ر
مشف ،برای دفع اتهامات
علیه خودش ،زعامت افغانستان را به نکفایب در اداره سیایس
کشور متهم یمسازد ،و باین ترتیب بر عامل پاکستان معضله
پوشش یمگذارد.
مزید بر مطالب فوق ،باید گفت که مسأله رسیدگ به جرایم ضد
حقوق ر
بشی و جرایم جنگ ،در ادبیات سیایس  -حقوق افغانستان
یک مسأله تازه است و سابقه آن از یازدهم سپتامب  ۲۰۰۱فراتر
نىمرود .برای اولی بار ،حقوق ر
بشی در توافقات بن ذکر گردید و
بعد از آن قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان بدان توجه
کرد .قبل از یازدهم سپتامب ،رویدادهای افغانستان براساس
معیارهای زمان خودش ارزیان یمشد .بهر حال ،خشونت ،تعرض
تخریب و خانمانسوزی در فرهنگ سیایس کشور ما یک سابقه
طوالن دارد .قرن نزدهم در تاری خ افغانستان از آغاز تا پایان آغشته
ً
به جنگ و جدالهای قویم و خانوادگ بوده است .اساسا حاکمیت
و زعامت بدون توسل به زور و خشونت در تاری خ سیایس
افغانستان مفهویم نداشته است .با تأسف دیده یمشود که این
رویه هنوز هم گوش شنوا دارد.
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بنا اء سئوال اینست که آیا ضابطه و پدیدهن را که تازه شکل گرفته
و بدون ریشه در رواجهای سنب ،بخاطر اعتبار جهان اش قابل
احبام یمباشد ،یم توان بعنوان مؤلفه حقوق و ارزشهای اجتمایع
کشور پیاده نمود؟ هدف عملیه صلح آنست تا باور عمویم درین
مورد تغیب کند و جامعه متگ بر خشونت به جامعه پای بند به
ضوابط حقوق ارتقا جوید.
البته تالق زیانهای جنگ امریست مطلوب .فقره ( )۵ضمیمه
سوم توافقات بن از سازمان ملل متحد و جامعه بیالملل تقاضا
نمود تا صندوق را برای کمک به فامیلها و باق متعلقی شهدا و
قربانیان جنگ ،معلولی و آسیب دیدگان ایجاد کند .اداره انتقایل
این مسأله را از نظر نیانداخت ،چنانچه وزارت خانهای را برای کمک
به معلولی و بازماندگان شهدا تأسیس کرد .البته اینجا منظور از
کسان است که در خالل جهاد جراحت دیده یا شهید شده اند و
کسان را در برنىمگبد که در یط تجاوزهای جناخ مترصر شده
اند .شگ نیست که اعمال این کمکها در رشایط فعل ،حب بمقدار
ناچب ،بدون اشکال نىمباشد و تفکیک منبع زیان نب کار سادهای
نیست.
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دوم :بحث در ماهیت نظام
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ترکی رب از پدیدههای متعارض
(ماده اول قانون اساش)

مطلب اول این بحث را به پدیده جمهوری اسالیم افغانستان
اختصاص یمدهیم ،زیرا عملیه صلح بن ،با کلیه توقعان که خلق
کرده بود ،در نهایت امر به ایجاد نظایم تحت این نام منجر گردید.
بیاد یمآوریم که در پایان نظرخواه کمیسیون تدقیق قانون اسایس،
برداشت کمیسیون این بود که مردم همه به یک زبان جمهوری
اسالیم یمخواهند .آیا رشایط حاکم بر افغانستان وسطح فرهنگ
سیایس عامه در رابطه با موازین قانون اسایس ،مجال مطالبه چبی
دیگری غب از آنرا میش ساخته یمتوانست؟ در محرص لویه جرگه
نب نمایندگان مردم به رای قریب به اتفاق باین پدیده جدید
پیوستند.
جامعه بیالملل ،در رأس آن اضالع متحده امریکا ،در قبال این
گرایش واکنش خاض نشان نداد .از دید جامعه مذکور ،آنچه مهم
بود اكمال مراتب شکل عملیه صلح بود که در مرحله نهان اش
تصويب قانون اسایس پیشبیب شده بود .برای گردانندگان عملیه
صلح که باور داشتند درج ارزشهای مربوط به حقوق ر
بش و نظام
دیموکرایس در می قانون اسایس ،خود یک کامیان مهم تلف
یمگردد ،ترکیب و عنوان قانون اسایس نگران بار نىمآورد .گذشته
از آن ،با اعمار دیموکرایس لیبال بر پایه نظام ریاسب ،دولت امریکا
متيقن بود به مشکالت شراه افغانستان خاتمه داده یمشود.
در حقیقت ،درین طرز تلف ،محاسبه سیایس در کوتاه مدت غلبه
داشت .تسوید کنندگان از انطباق جون بی روشهای متضاد
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فکری زیاد بخود نگران راه ندادند .در اصل ،در نیازمندی سیایس
در خالل عمليه صلح جلب توجه یمکرد .دولت امریکا یمخواست
عرصه دیموکرایس لیبال گسبش یابد و اعتقاد محافظه کاران نو به
مثابه یک موهبه جهان متمدن وارد حیات سیایس افغانستان و حب
رشق میانه گردد .جهادیستهای افغانستان که نفوذ خود را در
اداره انتقایل تا حدی حفظ کردند ،سیع داشتند پیشینه های
جهادی و ر
میس انقالب اسالیم ،مباث دو دهه حوادث گذشته و
منطقه را در افغانستان پیاده نمایند .این دو دیدگاه متباین به نحوی
بیانگر جدال سیایس نیست که امروز نب بی طرفداران دیموکرایس،
تغیب و تحول و مدرنبم از یکسو و بنیادگرایان اسالیم ،مدیع دولت
و جامعه اسالیم از سوی دیگر ،در اغلب برخوردهای سیایس
مشاهده یمگردد .براساس همی دیدگاه دوگانه بود که ارزشهای
متضاد فکری در قانون اسایس برجستگ پیدا کرد .هردو طرف
یمخواستند به تقویت مواضع خود نایل گردند .جامعه بیالملل
موارد رعایت حقوق ر
بش را در قانون اسایس افزایش داد و
بنیادگرایان جهادی شیوههای بازدارنده و اعتقادی را تقویت کردند.
گویا ،هم بر حقوق ر
بش بحیث یک پدیده نو تأكید صورت گرفت
و هم قیودات دیب در عملیه قانونگذاری و در نظام تربیب وضع
شد.
ً
این گزینه سیایس که قدیم بود ظاهرا به جلو ،مشکل دولت سازی
را در پایان جدالهای سیایس چنددهه چاره نکرد ،بلکه نظام دولب
افغانستان را با یک چالش نو ایجاد و نامفهوم که جمهوری اسالیم
باشد روبرو ساخت .ترکیب بنام جمهوری اسالیم پوشش اهداف
متضاد قرار گرفت ،و فکر شد تحت این عنوان ،زمینههای
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همزیسب بی جامعه بیالملل و نبوهای بنیادگرا ،بعد از
حاکمیتهای موقت و انتقایل بصورت دوامدار فراهم یمگردد.
قبل از بحث در ماهیت مسئله ،نظری کوتاه به قوانی اسایس
گذشته افغانستان بما یمآموزد که نظامهای سلطنب و حب
جمهوری اول ،در جهت رفع جدالهای دین و دولت نوآوریها و
ابتکاران بخرج داده بودند بدون آنکه وصف سیایس دولت را در
عنوان قانون اسایس درج نمایند .در سلطنت های گذشته از
نظامنامه اسایس افغانستان ،از اصولنامه دولت علیه افغانستان و
از قانون اسایس افغانستان نام گرفته شده ،و در جمهوریت اول،
ً
ضفا به عنوان قانون اسایس جمهوری افغانستان اکتفا شده است.
یگانه نظایم که تالش کرد ماهیت سیایس خودش را در عنوان قانون
اسایس بگنجاند ،نظام جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان بود
که همی سبب از آغاز وهله دچار اضطراب و پاشیدگ گردید.
حاکمیت مجاهدین و امارت اسالیم تصوري طالبها ،در رابطه با
قانون اسایس چبی از خود بجا نماندند که شاوار غور و برریس
ً
باشد .این دو نظام ،اساسا قادر به تدوین قانون اسایس حب در
محدوده تفکر اسالم سیایس نبودند و نىمباشند .در نهایت امر ،به
قانون اسایس بحیث یک پدیده باور هم نداشتند .حاکمیت
مجاهدین در جنگ بناء شد و سپس در جنگ داخل نابود گردید،
و هم دستآوردهای گذشته را منهدم ساخت .طالبها که بر مدار
پدیده آرمان دورههای رخت بربسته و سامان نیافته عمل یمکردند،
زیر حمایت القاعده و پوشش دولت پاکستان به مغشوش ساخی
هویت مل مردم افغانستان مشغول گردیدند .در حقیقت ،این
بخش از تاری خ کشور ما در توهمات انقالب اسالیم فرو رفت و
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وسواس فتوحات اسالیم وسیله خرابکاری بناهای دولب قرار
گرفت.
در دوران حاکمیتهای موقت و انتقایل نب ،کار عمیق آماده سازی
ذهب برای استقرار یک نظام جمهوری و پیاده کردن دیموکرایس
صورت نگرفت .در قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان،
نحوه پیوند بی آزادیهای عمویم و میکانبمهای بازدارنده نظام
دیب طوریست که قدامت به اعتقادات دیب داده شده است.
کمیسیون نظارت بر تطبيق قانون اسایس که در خود قانون اسایس
پیشبیب شده و یمتوانست به تعبب مسایل بر مبنای مالحظات
ً
حقوق  -سیایس روز ببدازد ،اساسا ایجاد نشد .این خال را
سبهمحکمه خواست با مداخالت نامفهوم و مکرر خود در تفاهم
با ریاست جمهوری پر کند ،اما آن مسند پر اعتباری را که توقع
مبفت ایجاد کرده نتوانست.
نهادهای دیب خارج قانون اسایس نب همچنان به مداخالت خود
ً
ً
ادامه یمدهند .شوراهای علما وقتا فوقتا بغرض تعی کردن حدود
و خطهای قرمز دایر یمشوند.
معهذا ناگفته نباید گذاشت که زعامت ر
نایس از جمهوری اسالیم
سیع ورزیده در بعص موارد از خود مقاومت نشان دهد ،و از
رویههای مختص به بنیادگران اسالیم پرهب نماید .خودداری از
اعاده فعالیت دستگاه امر به معروف و نیه از منکر از جمله تجاویز
قابل ستایش آنست .درین رابطه ،فشارهای که بر آزادی مطبوعات
وارد یمشود ،نشانه دیگری است از برخورد نبوهای متعارض.
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اگر به ماحول افغانستان نگاه کنیم ،وجود دو جمهوری اسالیم نظر
ما را بخود جلب یمنماید .جمهوری اسالیم ایران که دستاورد
انقالب اسالیم است و بر حاکمیت والیت مطلقه فقيهه ،زاده تفکر
سیایس اسالم شیعه ،اتکا دارد ،در محدوده یک نظام تئوکراتیک
عمل یمکند .جمهوری اسالیم پاکستان که وجودش نتیجه تحول
تاریخ نیم قاره هند یمباشد ،تا حال نتوانسته ثبات سیایس را خارج
مداخلتهای متداوم اردو تأمی نماید.
حال باید دیده شود که رشایط ویژه عملیه صلح تا چه حد در تدوین
قانون اسایس جمهوری اسالیم و اعمار نظام ) (hybrideمحصول
آن ،تأثب گذار بوده است .اگر جنگ علیه تروریزم بیالملل عنوان
شده ،در اصل هدف رادیکالبم اسالیم بوده است .لهذا ،تحول
طبییع آن بود که افغانستان نیمه اشغال و آسیب دیده از
برخوردهای ایدئولوژیک و دیب ،به صورت یک نظام جمهوری،
فارغ از اندیشههای دیب رادیکال ،سب یمکرد .اما اینطور نشد و
ر
بخیس از
زعامت انتقایل ،در تفاهم با دولت امریکا ،جنگ علیه
ر
بنیادگران اسالیم (طالبها و القاعده) را با حمایت از بخیس دیگر
آن یعب جهادیستهای سابق پیش برد .بر خالف تصور عام،
برداشت اینست که از نظر اضالع متحده ،جنگ یا همپیمان
ً
سیایس با بنیادگرایان اسالیم یک گزینش ضفا عقیدهن نیست.
محافظه کاران جدید امریکا که در آغاز به فکر جنگهای صلیب
افتادند ،حاض شدند نویع از بنیادگران را بپذیرند تا از رش جناح
رادیکالتر آن رهان یابند
در حقیقت ،معماری جمهوری اسالیم افغانستان به گونهای نیست
که زمینه ثبات سیایس و رفاه اجتمایع در کشور بحران زده و عليل
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ما را فراهم سازد .جهادیستها و طالبها همانگونه که دیروز از
اعمار دولت عاجز بودند ،در رشایط امروزی و فردا نب طرخ درین
مورد ندارند .بلکه بیم آن یمرود که پدیده جمهوری اسالیم در
مفاهیم و قرائتهای متفاوت آن ،عرصه برخوردهای درون را
توسعه بخشد.
ا
بناء سئواالت زیادی راجع به آینده مطرح یمباشد ،علالخصوص
که وجه مغشوش و شکل نیافته جمهوری اسالیم ،با ابهامات ر
نایس
از خلط نظام ریاسب با نظام پارلمان توأم است ،و معلوم نیست
درین معجون نسابقه ،میکانبمهای آزموده شده در عرصه سیایس
اضالع متحده امریکا ،از قبیل نظارت کمیسیونهای مستقل،
موضع گبیهای محکمه عایل ،سنا و جامعه مدن چگونه در
افغانستان پیاده خواهد شد.
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اختالط نظامهای ری ر
اسب و پارلمای
(ماده  ۶۰و مواد مابعد قانون اساش)

در مسأله مزج نظام ریاسب با شیوههان از نظام پارلمان ،هم
مالحظات حقوق قابل طرح است و هم ساختار سیایس  -قویم
کشور تاثب دارد.
فراموش نشود که افغانستان از یک گذشته طوالن نظام پارلمان
بهره مند یمباشد که در سایه سلطنت ر
مشوطه تجارب دیموکرایس
را پشت ش گذاشت .ازیبو ،خواه مخواه ،آثاری ازین نظام در
عرصه سیایس افغانستان بجا مانده است چنانکه ر
بخیس از وکالی
لویه جرگه قانون اسایس از آن پشتیبان کردند.
یادآور یمشویم که توافقات بن راجع به ماهیت نظام سیایس قیدی
را وضع نکرد .در حایل که کمیته تسوید و کمیسیون تدقيق نظام
پارلمان خالص را توصیه نمودند ،لویه جرگه قانون اسایس ،در
ً
رشایط نسبتا متشنج ،نظام ریاسب مسخ شده را برگزید.
دو مسأله درین گزینش نقش موثری داشته اند :دولت اضالع
متحده امریکا که خود متصف به نظام ریاسب یمباشد ،خواست به
رئیس جمهور در افغانستان اختیارات وسیع در قانون اسایس
ً
تفویض شود .فکر یمشد که شکل نسبتا اتوکراتیک ریاست دولت
ً
زمینه همکاری افغانستان با جامعه مدن را مساعد یمسازد .دقیقا
به تجربه رسیده که نظام ریاسب از ثبات بیشبی برخوردار یمباشد
این کوشش از لحاظ ایجابات سیایس وقت که به بازسازی سیایس
افغانستان نیاز مبیم احساس یمشد قابل فهم است .گویا ثبات
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رژیم بر وجوه دیموکراتیک آن ترجیح داده شد .بدییه است که اگر
جای دولت امریکا دولت برطانیه در جستجوی القاعده عساکر
خودرا به افغانستان پیاده یمکرد ،دولت مذکور اولب به نظام
پارلمان یماندیشید و عل هذالقياس.
قابل ذکر است که در کنار خواست دولت امریکا ،تقاضای شخص
که عهده دار گرداندن نظام در آینده بود نب نقش موثری داشته
است .ازیبو سهم حامد کرزی را ابتداء در کار کمیته تسوید و سپس
در کمیسیون تدقیق قانون اسایس نىمشود نادیده گرفت .موصوف
که در آغاز طرفدار نظام پارلمان بود ،رفته رفته ،بطرف نظام
ریاسب تمایل پیدا کرد .بیاد داریم که رئیس جمهور آینده افغانستان
به نمایندگان در لویه جرگه قانون اسایس ر
گوشد کرد که اگر نظام
ریاسب را نپذیرند ،او از نامزدی اش در انتخابات امتناع خواهد
ً
ورزید .حامد کرزی یمدانست که اعتماد جامعه بیالملل ،خاصتا
دولت اضالع متحده امریکا در رابطه با نوعیت نظام یک امر اسایس
است ،و دولت در افغانستان بپا ایستاده نىمشود اگر مراجع
امریکان خطوط اسایس آنرا تائید نکنند .واقعیت امر آنست که در
آن مقطع دولت شکل گرفته نىمتوانست اگر جامعه بیالملل آنرا
نىمپذیرفت.
مزید برآن ،درین بحث وجهه قویم و قبایل مختص به جامعه
افغان نب شامل یمباشد .در لویه جرگه قانون اسایس
موضعگبیها درین رابطه عیان بود ،و صف بندی ضی ح ایجاد
کرد .پشتونها به مالحظه اینکه حامد کرزی متعلق به قوم پشتون
است ،از نظام ریاسب حمایت کردند .آنها باور داشتند که نظام
ریاسب با حضور حامد کرزی وجهه قویم دولت را حفظ یمنماید،
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و لهذا حاکمیت قویم تاریخ ادامه یمیابد .این محاسبه با روش
رئیس جمهور منتخب تکذیب شد .سایر اقوام برخالف ،بر نظام
پارلمان اضار داشتند ،زیرا معتقد بودند که اقتدار دولت از طریق
میکانبمهای این نوع نظام ،از حصارت قویم خارج یمشود و در ن
آن سهم اقوام در ساختار سیایس دولت منصفانه مشخص
یمگردد.
ً
این صف بندی طبعا تشنج بار آورد که با مداخله نماینده دولت
ر
شمنیس ملل متحد ،االخرص
امریکا ،زلىم خلیلزاد و نماینده خاص
ابراهیىم ،فرونشانده شد.
ما یط مباحث بعدی فرصت خواهیم یافت مواردی را که حایک از
خلط مفاهیم نظام ریاسب با نظام پارلمان اند بیشب رشح دهیم.
این موارد بر نحوه کار نهادها تأثب دارد و خواهیم دید که مسأله
تعديل قانون اسایس از خالل مشکالت مربوط به عملکرد نهادها
بروز یمنماید.
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یک نظام سیاش غبقابل تعديل

(ماده  ،۱۴۹فقره اول قانون اسایس)
ً
اولب از همه بهب است ماده  ۱۴۹را عينا تقل کنیم« :اصل پبوی
از احکام دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالیم تعدیل
نىمشود .تعدیل حقوق اسایس اتباع ضف به منظور بهبود حقوق
آنان مجاز یمباشد .تعدیل دیگر محتویات این قانون اسایس ،نظر
به تجارب و مقتضیات عرص ،با رعایت احکام مندرج مواد شصت
وهفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اسایس ،با پیشنهاد رئیس
جمهور یا ر
اکبیت اعضای شوری مل صورت یمگبد».
قبل براین ،ماده  ۱۲۱قانون اسایس جمهوری اول افغانستان،
«اصل پبوی از اساسات اسالم و نظام جمهوری» را غبقابل
تعديل اعالم داشته بود .این تجویز بخاطری گرفته شده بود که
شخص محمد داود خان ،رئیس جمهور ،که از بازگشت نظام
سلطنب هراس داشت ،یمخواست در عودت به گذشته را قاطعانه
ببندد ،و لهذا اصل عدم رجعت به گذشته را در سطح یک حکم
قانون اسایس باال برد و به تصویب لویه جرگه رسانید.
با این تذکر ،قانون اسایس جمهوری اول دو مطلب را رعایت کرد:
ا
اول ،تعدیل ناپذیری را به اساسات اسالم محدود ساخت و این
ر
رویس بود که در خالل تحول نظام سلطنب به تدری ج شکل گرفته
بود .هدفش این بود تا جلو تحول و بازنگری در ضوابط اجتمایع
این قانون اسایس بتاری خ 1355.12.5ه.ش ( )1977.2.24توشیح شده
است.
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گرفته نشود.
ً
ثانيا ،ماده  ۱۲۱تنها "نظام جمهوری" را غبقابل تعدیل
یمپنداشت و چنی وانمود شد که این نوع نظام که از مفاهیم
سیایس و تاریخ جوامع غرن منشاء گرفته است ،در محتوی خود
به توقعات زمان مردم افغانستان بهب پاسخ یمگوید .بعبارت دیگر،
قانون اسایس  ،۱۹۷۷نظام جمهوری اتوکراتیک محمد داود خان را
غبقابل تعديل اعالم نکرد و اگر چنی یمکرد هم جان را نىمگرفت،
زیرا تاری خ مسب خودرا یم پیماید بدون آنکه حکىم در قانون اسایس
مانع آن شده بتواند.
و در قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان موضوع بطور
دیگری مطرح شده است .این قانون اصل پبوی از نظام مشخص
"جمهوری اسالیم" را غب قابل تعديل اعالن کرده است .گویا با این
کار هم از دایره اساسات دین فراتر رفته و هم به مودل خاض از
جمهوری اتکاء کرده است.
در ارتباط با ماده ( )۱۴۹باید دانسته شود که هدف قانونگذار چه
بوده و قید عدم تعدیل چه مطلب را در بر یمگبد.
ابتداء برای روشن ساخی بحث ،مسأله عدم تعديل احکام دین
ً
مقدس اسالم را مخترصا مطرح یمنمائیم .این قید در پهلوی رعایت
متعقدات اسالیم در ماده سوم قانون اسایس ،به گونه ای دیگر درج
شده است و چهارچون را برای قانونگذاری از لحاظ می تعی
نموده است .نهاد تقنیب افغانستان یعب شوری مل یط عملکرد
آینده اش درین باره روشب خواهد انداخت و دیده خواهد شد که
رعایت احکام دین در عمليه قانونگذاری چگونه صورت یمگبد.
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اینقدر یمباید افزود که بحث درین رابطه امر سادهای نخواهد بود،
و بیم آن یمرود که بندشهای زیادی در رویه قانونگذاری ایجاد
شود .دلیلش آنست که محتوی احکام در بحث فقیه مشخص و
روشن نیست ،و در جهان اسالم جمع بندی واحدی از احکام وجود
ندارد .کشورهای مسلمان راهها و شیوههای متفاون را در پیش
گرفته اند ،و تألیفات فقهای معروف چون قرضاوی راجع به جایز
و غبجایز مورد تائید همگان نىمباشد .از طرق امروز به قرائتهای
دیب اهمیت بیشبی داده یمشود و این امر با نفوذ سیاست در دین
برجستگ خاض پیدا کرده است.
پس یمماند مسأله تعدیل یا غبتعديل نظام جمهوری اسالیم
افغانستان .یک مطلب روشن است و آن گنجانیدن قيد عدمتعديل
نظام در قانون اسایس است که به رشایط خاص بحران سیایس
افغانستان تعلق یمگبد ،و در نهایت امر ،بیانگر نزاعها و فشارهان
است که از سوی جوانب درگب درین بحران بوجود آمده است.
درین راستا ،وضع نیمه اشغال نظایم افغانستان ،حضور نبوهای
خارخ ،نفوذ جریانهای بنیادگران دیب ،وضع مبلزل منطقه،
تالشهای دولت سازی براساس مقیاسهای روز ،جنگ با تروریزم
بیالملل و حب زرع و تجارت مواد مخدر ،همه تأثب گذار یمباشند.
یک جمع بندی از وجود عوامل مذبور باین نتیجه یم کشاند که
غبقابل تعديل بودن نظام "جمهوری اسالیم افغانستان" ،دفاع از
پدیده ای است که در خالل تاری خ افغانستان مشخص نبوده و هم
در مثالهای گرد و نواح ،استنادی ندارد .بنیادگرایان دیب خواسته
اند بدینوسیله از بروز گرایشهای غبدیب در قانون اسایس
جلوگبی کنند.
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ً
مضافا مشکل درینست که جمهوری اسالیم یک پدیده تعریف شده
در دین نىمباشد و هیچ وجهه قیافه و ساختار واحدی ندارد.
مشخصات این نوع جمهوری همانست که در مفاهیم مندرج در
قانون اسایس اسالیم افغانستان بیان شده است .این مشخصات
بیانگر هراسها ،نگرانها و نقاضتهان است که یط بحران اوج
گرفته و بر مقدرات سیایس مردم افغانستان چبه شده و امروز
بحیث یک کل به جامعه بیالملل تعلق یمگبد .اگر چنی نىم بود،
چگونه امکان داشت که جنگ علیه تروریزم بیالملل اسالیم و
حمایت از حقوق ر
بش (پدیده غرن) ،با عی قوت ،در کنار رعایت
احکام و معتقدات دین اسالم ردیف بندی یمگردید .آیا در قدغن
کردن تعديل نظام جمهوری اسالیم ،قدغن کردن مخاطرات ضد
دیموکرایس نب شامل است؟ و یا هدف تنها حمایت از پایههای
دیب نظام یمباشد؟ آیا وقب از عدم تعديل نظام جمهوری اسالیم
حرف زده یمشود ،هدف مشخصات نظام جمهوری است یا
معتقدات احکام اسالیم؟ آیا در جمهوری اسالیم ،به قیودات
بازدارنده احکام دیب اعتبار داده یمشود و یا به ارزشهای سکوالر
مانند آزادی؟ آیا در نهایت ،اقتضاء ات سیایس مقدم اند یا
معتقدات خالص دیب؟
بیاد یمآوریم که پابندی به حقوق ر
بش در نظام جمهوری اسالیم
افغانستان جایگاه بلندی دارد .این اولی بار است که مراجعات
ضی ح در قانون باین پدیده صورت یمگبد ،در حایل که رشیعت از
وجایب و تکالیف مردم و دولت حرف یمزند ،و تلفیق ارزشها با
موانع جدی روبرو یمباشد.

57

در حقیقت ،در مقطع خاص امروزی افغانستان که در آن ر
بخیس
از بنیادگرایان دیب در صف نبوهای نظایم کشورهای غرن با
بخش دیگری از آنها که صفوف طالبان و القاعده را تشکیل
یمدهند ،در حال جنگ است ،آیا اعالم جمهوری اسالیم و فراتر از
آن ،تعدیل ناپذیری آن در یک تالش تلفيف ،مصادیق دولت
دیموکراتیک را مغشوش نىمسازد ،بدون آنکه راه تفکیک دین و
دولت را باز نماید؟ در جهان که عرصههای برخورد ر
نایس از جنگ
ادیان و تمدنها اوج یمگبد ،تسویدکنندگان قانون اسایس و
همچنان لویه جرگه افغانستان ،خواستند همرکان خودرا از لحاظ
سیایس تعی نمایند .ماده  ،۱۴۹در عی حایل که یک خط قرمز
است ،یک بنای لرزان است که بندشهای دیب را با ارزشهای
جمهوری آمبش داده است .در هر حال ،در صف مقابل ،یعب از
دید جامعه بیالملل ،ترکیب جمهوری اسالیم یک حرکت به جلو
تلف یمگردد .الاقل ،یمتوان گفت که بحران سه دهه اخب و
کوششهان که از خالل عمليه صلح و دورههای موقت و انتقایل
براه انداخته شد ،زمینه آشنان مردم را با ارزشهای متکامل سیایس
یعب دیموکرایس و حقوق ر
بش فراهم ساخت.
طبییع است که از نگاه تخنیک قانونگذاری ،قید تعدیل ناپذیری
یک روش متداول نیست .از لحاظ پرنسیپ ،احكام قانون اسایس
ا
کل ثابت و دوامدار اند ،مگر آنکه رشایط تعديل باثر بروز
رویدادهای جدید بیان آید .تشخیص مطالب تعدیل پذیر و تعدیل
ناپذیر در قانون اسایس ،به معب تشخیص قاطعیتها و
غبقاطعیتهاست .قوانی اسایس ارمان كتلهها را در مقطع معی
تاری خ در بر یمگبد و اینست و بس.
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انحالل حکومت در ریاست جمهوری

(مواد  ۶۴ ،۶۰و  ۷۱و  ۹۱ایل  ۹۳قانون اسایس)
از جمله ممبان که داللت بر توصیف نظام ریاسب یمنماید ،آنچه
در ماده ( )۶۰قانون اسایس تذکر رفته بیشب جالب است .درین
ماده گفته شده« :رئيس جمهور در رأس دولت جمهوری اسالیم
افغانستان قرار داشته ،صالحیتهای خودرا در عرصههای
اجرائیه ،تقنینیه و قضائیه ،مطابق به احکام این قانون اسایس
اعمال یمکند  » ...بر طبق این ماده ،چه از لحاظ صالحیت و
گسبش ساحه وظایف و چه از لحاظ مقام و اختیار در مراتب
اداری و سیایس ،رئیس جمهورکیس است که در همه مظاهر دولت
حضور دارد.
این دگرگون ساختاری که با نظام ریاسب مطابق است ،یک نوآوری
نسبت به گذشته تاریخ اداره و سیاست در افغانستان یمباشد .در
گذشته مزبور ،بی دولت و حکومت انفکاک وجود داشت ،و در
عمل امور اجرائیه و آنچه اداره مردم و اهایل تلف یمشد از وظایف
ً
رئیس حکومت بود که غالبا بنام صدراعظم عمل یمکرد.
صالحیتهای دولت در سطح وسیع آن از طرف پادشاه ایفا
یمگردید .آیا درست نیست گفته شود در وضع کنون حکومت
وجود مستقل ندارد؟ و اگر اداره دچار ضعف است ،علتش را باید
در نبود حکومت یا بهب بگوئيم رئیس اداره جستجو کرد؟
با این وضع پرابهام در اغلب موارد قانون اسایس با سواالن مواجهه
یمگردد .نهاد اجرائیه دو جزء دارد اما یک جزء آن در جزء دیگرش
منحل است .رئیس جمهور که در رأس قوه اجرائیه است ،در رأس
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هیأت وزرا نقش ریاست حکومت را ایفا یمکند ،و لهذا نقش اداره
را با نقش رهبی سیایس خلط یمنماید  .گویا مفهوم سنب حکومت
از بی رفته و در بطن قوه اجرائیه مقایم را بنام صدراعظم یا نخست
وزیر نىمشناسیم  .حکومت غایب است.
درین قسمت از تألیف ،سیع بعمل یمآید موضوع از لحاظ تاریخ
و تا اندازه ای مقایسوی برریس گردد و ساختارهای دولب در مراحل
متعدد بحران اخب یادآوری شود .درین برریس ،نقش ایدئولوژی و
دین و شکل بندی اداره و حکومت یط عملیه صلح نب شامل اند.
اول :شکلگبی و تکامل تدری رخ اداره و حکومت:
بخش اعظم قرن ( )۱۹افغانستان در تصفیه حسابهای خانوادگ
و عشبوی سبی یمشود ،و جنگ درین مقطع بحدی عمومیت
پیدا یمکند که باالخره به خوی و کردار روزانه مدعیان قدرت مبدل
یمگردد .اما در وسط این قرن محض آنکه حاکمیت سیایس قدری
استمرار یمیابد ،ضورت تأسیس و سازمانده دستگاه اداری دولت
نب مهم جلوه یمکند .امب شبعل خان بعد از عودت از سفر
آموزنده اش به هند برطانوی ،اندیشه سازمان دادن به وظایف و
مشاغل دولب را در ش یمپروراند .او کارهای اصالخ زیادی را ابتداء
در عرصه قشون رشوع یمکند ،چنانچه به القاب و عناوین نظایم
نامهای محل و افغان یمدهد .هكذا به خدمات عامه از قبیل
خطوط نقلیه و وسایل مواصالن مانند تبادالت پسب توجه یمکند.
این حرکات ،آغاز خون برای یک مرحله دوامدار تأمی اداره و
حکومت ،در کشور شناخته یمشود.
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با نهادینه شدن نظام سلطنب از عرص امب حبیب هللا خان (شاج
المله) به بعد ،یعب بعد از آنکه برای بار اول پادشاه بدون جنگ و
خشونت بحیث وارث بالمنازعه پدرش به تخت سلطنت جلوس
یمکند ،اداره مملکت ش و سامان بهبی پیدا یمکند .از آن مرحله
باینسو یمتوان از اداره متمرکز ،نظم یافته ،مسئول و موثر یعب
حکومت صحبت کرد.
عهد امب امانهللا خان ازينهم فراتر یمرود و یمتوان آنرا آغاز نظام
قانونمند توصیف کرد .نظامنامه اسایس (قانون اسایس) در سال
 ۱۳۰۲ه.ش ( ۱۹۲۳میالدی) نافذ یمگردد .در ن آن دهها
نظامنامه دیگر (قوانی عادی) راجع به فعاليت اركان دولت و رابطه
اقتدار عامه با مردم ،تصویب و به منصه اجرا گذاشته یمشود .بعد
از یک توقف کوتاه که برحسب دیدگاهها ،آشوب ،شورش یا
انقالب نام یمگبد ،روند قانونمندی از ش گرفته یمشود .از سال
 ۱۳۱۰ه.ش ( ۱۹۳۱میالدی) به بعد "اصولنامه اسایس دولت
علیه افغانستان" و اصولنامههای متمم آن ،چهارچوب حقوق
فعالیت دستگاه حاکمه را برای چهل سال نظام سلطنب مشخص
یمسازد.
اما حکومتداری با خاصیت اجتمایع و متحول آن در سطح
جهان ،در عرص ظاهرشاه پدیدار یمگردد .ثبات چهل ساله
گذشته درین کشور این زمینه را فراهم یمسازد تا در تماس با جهان
خارج ،علالخصوص ترکیه ،فرانسه و مرص ،ظرفیتیان حقوق و
اداری ،روز تا روز ،تقویت گردد و نهادها و طرزالعملهای مربوط
به عملکرد اقتدار عامه و حاکمیت دولب بنیانگذاری شود.
چنانچه ،اداره به عرصههای وسییع از خدمات اجتمایع ،اقتصادی
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و فرهنگ گسبش یمیابد.
تکان محسوس در ساحه قانونمندی از سال  ۱۹۶۴ببعد آغاز
یمگردد .نقطه عطف این تکان انفکاک حکومتداری از پیوند
خانوادگ و از پس منظر عشبه وی آنست .افغانستان وارد جریان
دیموکراتیک یمگردد و حکومت در درون دولت و در داخل
دینامیک پارلمان صاحب ر
میس و برنامه یمشود .گویا حیات سیایس
باشباک نهادهای دولب رنگ یمگبد و نویع از عملکرد منظم
سیایس براه یمافتد.
اگر ما دستاورد اداره و حکومت در افغانستان را درین مقطع ارزیان
کنیم ،به نهادها و مراکز زیادی از مظاهر دولت بریمخوریم که
هریک وجهه خاض از ممبات آنرا افاده یمنماید .از جمله یمتوان
از هيأت (مجلس) وزراء ،صدر اعظم ،دیوان عایل ،قاض القضات،
سبه محکمه ،شوری مل ،سنا ،ولیس جرگه ،وزیر ،مستوق ،حاکم،
نائبالحكومه ،وایل ،قاض ،رئيس بلديه ،ښاروال ،مدیعالعموم،
څارنوال ،قریه دار ،ملک و غبه و غبه نام گرفت .بعص ازین
عناوین جای القاب کهنه از قبیل کوتوال ،شاغایس ،ناظر،
مستوقالممالک و غبه را گرفت.
همچنان است تقسیمات اداری مملکت به حوزههای مختلف
مانند واليت ،ولسوایل ،قریه که بجای نائبالحكومگ ،حکومب
اعل و حکومب بکار رفته اند .ناگفته نماند که افغانستان تشکیالت
وسیعتر اداری بنام ریاستهای تنظیمیه را نب شناخته است که
وجهه منطقوی داشتند.
از سالهای شصت میالدی ببعد ،افغانستان مرحله جهان شدن
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خودش را یمپیماید و با مظاهر جدیدی از اداره و حکومتداری
آشنا یمشود
تقویت قانونمندی:
به سلسله قانون اسایس  ۱۹۶۴توجه جدی و نسابقه در امر
قانونمندی دولت سبب یمشود که در ن تالشهای صمیمانه اولی
رئیس تقنی در وزارت عدلیه رقت ،فقيد محمدمویس شفیق،
جهش قانونگذاری از یک سو و اصالحات عدیل و قضان از سوی
دیگر ،قیافه حکومتداری را تغیب دهد.
جهش قانونگذاری:
کلیه قوانی متمم قانون اسایس  ،۱۹۶۴بالفاصله تدوین و نافذ
یمگردند .در آنجمله ،قانون اجراأت جزان ،طرزالعمل دعاوی
جزان را مشخص یمسازد ،و کاسبهای مربوط به اصولنامههای
اجراآت دعاوی حقوق را از بی یمبرد .به پبوی ازین جهش ،قانون
نامههای جزا و مدن در دوران جمهوریت اول محمد داودخان نب
تدوین یمگردند .قضات و څارنواالن کشور برای اولی بار به منابع
قانون مثبته دست یمآیند ،و دعاوی را با استناد بر قوانی نافذه
کشور حل و فصل یمکنند.
وزارت عدلیه افغانستان که زمام جهش قانونگذاری را در دست
یمگبد ،به ر
نش جريده رسىم اقدام میورزد .وجود این جریده بحيث
ارگان رسىم دولت مصادیق و منابع حقوق را مشخص یمسازد و
برای عامه مردم این فرصت میش یمگردد که به منابع مذکور
ً
مستقیما مراجعه نمایند ،بدون آنکه از راههای پر پیچ و تاب فقیه
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عبورکنند .ازین تاری خ ببعد اتالق جرم به کیس که از قانون ناطالع
باشد معب پیدا یمکند.
اصالحات عدیل و قضای:اداره مدیعالعموم (څارنوایل) بحیت مرجع با صالحیت تعقیبات
جریم تأسیس یمگردد ،و در چهار چوب قانون خاض در داخل
وزارت عدلیه به فعالیت میپردازد .قوه قضائیه و در رأس آن
سبهمحکمه (دیوان عایل) با تشکیالت و سلسله مراتب قضان
مکمل (قضای اداری ،مدن و جزان) ،ایجاد یمگردد .در محاکم
افغانستان ،زنان به سمت قاض گماشته یمشوند .قضاء بحيث یک
خدمت عامه شناخته یمشود و از انحصار مدارس و مراجع دیب
خارج یمگردد .محصالن فاکولته (پوهنخ) حقوق در جوار فارغان
پوهنخ رشعیات به مشاغل قضان پذیرفته یمشوند .مسابقه
تندی بی این دو نهاد تعلیىم در یمگبد که در نهایت سبب انسجام
و غب سازی نصاب دریس هردو دستگاه یمگردد.
نهادهای دیگر حقوق ،از قبیل اداره قضایای دولت ،اداره وکالی
مدافع تأسیس و فعال یمشوند.
اصالحات اداری:تقسیمات محل و ملک افغانستان تغیب یمکند .واحدهای اداری
وسیع که بنام نائبالحكومگ و حکومت اعل یاد یمشدند ،منحل
یمشوند ،و در عوض بیست و هشت واحد متحد الشکل اداری بنام
والیت در شاش کشور ایجاد یمگردد .و در ساحه خدمات ملک و
مامورین دولت ،بر مقرران که کریر مامورین را تنظیم یمکرد تجدید
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نظر صورت یمگبد .قانون مامورین دولت که براساس مودل
معمول در کشور ترکیه تدوین شده بود ،جای خود را به قانون
مامورین ملک که از مقررات کشور فرانسه الهام یمگرفت ،یمدهد.
این اصالحات جزن از تغیبات وسیع تری بود که توسط کمیسیون
اصالحات اداری در زمان حکومت نوراحمد اعتمادی پیشنهاد
گردید .برای همگون ساخی امور دولب در وزارت خانهها و
نهادهای وابسته به دولت ،ریاست مستقل بنام ریاست خدمات
ملک ،در چهارچوب صدارت عظىم تأسیس و فعال ساخته
یمشود.
رشد امور بلدی و ښاروایل:در سالهای پنجاه میالدی ،انتخاب وكالی نواخ پایتخت و
انتخاب رئيس بلديه (ښاروال) توسط وکال ،به اداره شهر رونق
جدیدی یمدهد .مجالس شهری با ناحیههای منظم ،امور مربوط
به درج و ثبت احوال شخص و ملکیتهای مردم و موسسات و
سایر فعالیتهای اجتمایع را بر عهده یمگبند.
ارتقاي سطح تحصیالت عایل و پژوهش علم:تأسیس پوهنتون کابل بحيث مرجع ارتقای سطح فکری و وسیله
تدریس و پژوهش ،قدم بزرگ بود که بعد از آغاز دوره دیموکرایس
برداشته شد .درین پوهنتون (دانشگاه) ،تعداد کثبی از پوهنخها
(فاکولته یا دانشکده) ،به تدریس و تحقیق مسائل علىم ،حقوق،
اقتصادی و ادن یمپردازند .اغلب آنها با یگ از پوهنتونهای معتب
خارخ همکاری دایر یمنمایند ،و از طریق قراردادهای توأميت ،به
تبادله استادان و محصلی اقدام یمورزند .وسایل و ابزار علىم و
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دریس پی رشفته ،از قبیل کتابخانه ،البراتوار و غبه بصورت فزاینده
در پوهنتون کابل در اختیار آنها قرار یمگبد و کیفیت دریس با شور
و شعف زیاد باال یمرود.
این انکشاف علىم توسط وزارت تحصیالت عایل در کنار وزارت
معارف ،هم آهنگ ساخته یمشود .هر دو نهاد در تهیه پرسنل فب
و اداری مورد نیاز ادارات دولب نقش سازنده ای را ایفا یمکنند .
مطبوعات و آزادی فکر و بیان:موازی مجاهدتهای فوق ،حصارها و قیودات موجود در برابر ر
نش
و بیان عقاید سیایس شکسته یمشود و زمینه ر
نشات خصوض آزاد
آماده یمگردد .در جوار موسسات دولب ،افراد ،گروپها و حلقات
سیایس امتیاز ر
نش اخبار و روزنامه را بدست یم آورند .بدین ترتیب،
مباحثه سیایس داغ یمگردد ،بيانات وکال و گزارش شوری بغرض
اطالع عامه ،حب بصورت مستقیم ،از خالل امواج رادیو پخش و
ر
نش یمشود.
دوم :برخوردهای ایدئولوژیک و ادراک دیب در اداره:
با سقوط سلطنت در افغانستان ،سلسله بحرانهان رخ یمدهد که
بخاطر پیوند درون آنها به بحرانهای زنجبهای مسىمشده
یمتوانند ،بدین معب که حدود یگ بالذات موجب شکلگبی و
بروز دیگرش یمگردد .روی همی دلیل ،رخدادهای این دوره ،از
تأسيس جمهوريت اول تا وضع کنون را یمشود در یک رابطه قريب
و یک دینامیک کل برریس کرد.
جمهوریت اول مقدمهای بود برای حلول حاکمیت ایدئولوژیک و
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کمونیسب .این حاکمیت به نوبه خودش بخاطر ماهیت ضد دیب
آن ،زمینه قیام و جهاد و غلبه رادیکالبم اسالیم را میش ساخت.
سپس ،ناتوان بنیادگرایان دیب در امر ایجاد یک دولت نظم یافته
و مطلوب ،زمینه خشونت طلب و تندگران طالب را فراهم ساخت
که آنهم بصورت طبعب به نویع از فاشبم دیب و تروریزم اسالیم
(بیالملل) منجر گردید" .تروریزم اسالیم" ،حوادث یازدهم
سپتامب را ببار آورد و این حوادث سبب لشکر ر
کیس و هجوم نظایم
دولت امریکا به افغانستان گردید.
در پاسخ باین ناهنجاریها ،عملیه صلح بن بر مبنای ضورت به
دیموکرایس طرح ریزی شد .ازین عملیه نظایم بوجود آمده است
که از یکسو بر نهادهای دیموکراتیک و شیوههای متکامل حقوق
بناء یافته و از سوی دیگر ،مملو از ابهام و تعارضات است ،تا آن
حد که از اتالق وصف  Hybrideبآن خودداری نکردیم و
ناهمگونهای آنرا درین تألیف رشح دادیم.
سوم :اداره و حکومت بر طبق عمليه صلح بن:
جایگاه حکومت و اداره در چهارچوب دولت ،همانگونه که در نظام
جمهوری اول (جمهوری محمدداود خان) گنگ و مبهم مطرح شده
بود ،در جمهوری دوم (جمهوری اسالیم) نب ضاحت ندارد .قانون
اسایس جمهوری اسالیم افغانستان ،مانند قانون اسایس جمهوری
محمدداود خان که به شیوه "جمهوریتهای دیموکراتیک خلق"
تدوین شده بود ،حکومت را ملحق به ریاست جمهوری دانسته،
هر دونهاد را باهم خلط کرده است .جای شگفب در آنست که
نظایم که بر مفکوره تلفیق دین با دیموکرایس بناء شده و نظایم که
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از گرایش ایدئولوژیک و وحدت حزن شچشمه گرفته بود ،راجع
به جایگاه حکومت و اداره در پیکر دولت ،دید مشابیه از خود
نشان داده اند .در حایل که در جمهوری اول نقش برجسته حزب
سبب ضياع حکومت یمشد ،در جمهوری اسالیم افغانستان ،تالش
در جهت استقرار نظام پر قدرت ریاسب موجب شد که حکومت و
اداره در وجود ریاست جمهوری حل گردد .و در جمهوری اول که
آنهم شکل از نظام ریاسب بود" ،حکومت ارگان عایل اجرائیوی و
اداری دولت و متشکل از معاون و معاونی ریاست جمهوری و وزرا
بود که تحت رهبی رئیس جمهور ایفای وظیفه یمکرد" (ماده ۸۸
قانون اسایس) .در نظام مذکور ،رئیس جمهور ،معاون و معاونی
ریاست جمهوری از جمله اعضای حزب (واحد) تعیی یمگردید.
(فقره  ،۱۱ماده  .)۷۸اما در عمل ،حزب شکل نگرفت و این
پیشبیب قانون اسایس نب عمل نشد.
در جمهوری اسالیم افغانستان ،رئیس جمهور در رأس هیأت وزرا،
حکومت را تشکیل یمدهد (ماده  ۷۱قانون اسایس) ،و باین شکل
حکومت ،اقتدار اجرائیوی ،و ریاست دولت در وجود یک شخص
تمرکز یافته است .اگر در نظام جمهوری اسالیم ،انتخاب ریاست
جمهوری براساس سیستم حزن صورت یمگرفت ،تعریف و موقف
حکومت درین نظام به تعریف و موقف حکومت در جمهوری اول
شباهت پیدا یمکرد.
در همه احوال ،در هردو نظام ،رئیس جمهور هم رئیس دولت
محسوب یمشود و هم رئیس حکومت و اقتدار اداری ،و در هردو
نظام ،مسئولیت سیایس رئیس جمهور مطرح نىمباشد ،و
مسئولیت سیایس و اداری تنها متوجه وزرا آنهم بصورت انفرادی
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یمباشد .در نظام جمهوری اسالیم ،وزرا هم در قبال رئیس جمهور
مسئولیت دارند هم در قبال ولیس جرگه.
بمالحظه اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیایس ندارد ،سوال
مسئولیت سیایس و اداری حکومت نب ضاحت ندارد ،زیرا
حکومت بدون مشارکت رئیس جمهور موجودیت مستقل حقوق
ندارد .بدین معب ،حب مسئولیت سیایس وزرا در جمهوری اسالیم
با موانع مواجهه یمگردد .گویا ،وزرا از اجراآت شان در رأس
واحدهای اداری مسئول یمباشند اما اگر بصفت عضو هيأت وزرا
تحت ریاست رئیس جمهور و بنام حکومت تصمیم گرفته باشند،
مسئولیت شان مطرح شده نىمتواند.
نتیجه گبی ما اینست که موقف مبهم و دوگانه رئیس جمهور در
ً
رأس دو نهاد اجرائیوی (حکومت و ریاست جمهوری) که بعضا
قاطعانه داللت بر خلط وظایف دولب و اجران یمکند ،با
دیموکرایس پارلمان سازگار نیست .اگر مسأله فرامی تقنیب را در
نظر بگبیم ،بر طبق مواد قانون اسایس ،رئیس جمهور یمتواند در
رأس حکومت این فرامی را صادر کند و بعد از آن به سلسله
ً
تصویب شوری عی همی فرامی را شخصا توشیح نماید.
سئوایل که بیشب از لحاظ سیایس با اهمیت است اینست که آیا
ا
موقعیت ضعیف اداره و حکومت که اصل از وجود مستقل در
نظام جمهوری اسالیم برخوردار نیستند ،بر جریان امور دولب تأثب
گذار یمباشد؟ آیا درست خواهد بود اگر ر
بخیس از ناتوانهای اداره
را به فقدان حکومت در کنار ریاست جمهوری نسبت بدهیم؟
مسلم است که در اضالع متحده امریکا یعب کشوری که نظام
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ریاسب در آن رشد کرده ،این سئوال مطرح نىمباشد ،زیرا در آنجا
جامعه مدن بر امور اجتمایع نظارت دارد و خالی حکومت را
مرتفع یمسازد .در افغانستان که بصورت سنب حکومت یعب
صدراعظم در رأس هیأت وزرا از اقتدار عامه نمایندگ یمکرده ،کنار
رفی حکومت به یکبارگ و ناهمیت شدن وزرا در ایفای حاکمیت
تزلزیل را ایجاد کرده است .در قانون اسایس جمهوری اسالیم
افغانستان ،وزرا وظایف خودرا بحیث آمرین واحدهای اداری اجرا
یمنمایند (ماده  ۷۷قانون اسایس) و تعهد سیایس آنها در یک پیمان
جمیع با رئیس جمهور گره نخورده است و لهذا ،زعامت سیایس،
حکومت و اداره در موضع محکم و مستقل در برابر شوری مل
قرار ندارند .بعبارت دیگر ،نبود یک نهاد اجرائیوی در بی ریاست
جمهوری و وزرا که هم به ندای مردم پاسخ دهد و هم با پارلمان
(شوری) همکاری داشته باشد ،وسیله توازن سیایس عمویم را از
لحاظ ر
مشوعیت دیموکراتیک مهیا نىمسازد.
درینصورت جا دارد از خود ببسیم که آیا پبوی نمالحظه از شیوه
حکومتداری اضالع متحده امریکا نیست که ناعتمادی مردم به
دستگاه دولت را سبب شده است و یا اینکه تلفیق وظایف و
صالحیتها بی نهادهای اجرائیه و تقنینیه بصورت مطلوب
صورت نگرفته است؟ آیا بهب نبود که به سلسله عرف دیرینه
افغانستان شکل دیگری از نظام حکومب مسخ شده شامل
مشخصات نظامهای ریاسب و پارلمان در ساختار سیایس کشور
پیاده یمشد؛ کارشناسان و در میان آنها امریکائیان معتقد اند که
اضالع متحده نباید در تالش حمایت از منافع خودش ،ساختارهای
ناساز با رشایط کشور بحران زده ای مانند افغانستان را در عرصه
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سیایس ایجاد کند.
اگر چنی است ،تجدید نظر بر قانون اسایس جمهوری افغانستان
یک امر ناگزیر تلف یمگردد .در عراق قانون اسایس حکومت را از
دولت جدا ساخته ،بقسىم که شوری (مجلس واحد) رئیس دولت
را تعی یمکند ،و سپس رئیس دولت حکومت را از میان ر
اکبیت
مجلس عهده دار اداره کشور یمسازد .البته وضع در عراق بهب از
افغانستان نیست .اما قانون اسایس در آن کشور بعد از قانون
اسایس در افغانستان تدوین شد .باور بر اینست که در عراق
خواست عمویم راجع به مشارکت سیایس از طریق نمایندگان
انتخان بهب تأمی شده است.
ناگفته نماند که گزینه نظام پارلمان خالص نب امر ساده ای نیست.
دیده شده که حب در کشورهای واجد نظام پارلمان نضج یافته،
تمایل بطرف نظام ریاسب پدیدار یمگردد .در حقیقت ،غموض
ا
مسأله تا حدی است که اصل چهارچوب و فورمول مشخص را
نىمتوان بصورت مجرد توصیه کرد .اما باب مباحثات در قسمت
نظام سازی همواره باز است و ما این مسأله را در بخش مربوط به
نحوه اجرای قانون اسایس و بحث تعديل نظام کىم عمیق تر از ش
یمگبیم.
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مواجهه بی قانون و شیعت
(مواد  ۳ ،۲و  ۱۳۰قانون اسایس)

ماده دوم قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان یمگوید« :دین
دولت جمهوری اسالیم افغانستان ،دین مقدس اسالم است».
هدف از درج این مطلب در صدر قانون اسایس ،تذکر این نکته
است که گویا ،دین ،دولت و نظام جمهوری پدیدههان اند که در
افغانستان باهم مزج اند ،و وقب جمهوری در لباس اسالیم عرضه
یمشود ،انفکاک بی دین و دولت را مردود یم داند .این مسأله بذات
خود شگفت آور نیست .مشکل در آنست که تحت تأثب رادیکالبم
دیب در سالهای اخب ،اختالط دین و دولت معب افرایط و
ایدئولوژیک کسب کرده و باب تغیب ،تحول و اصالح طلب را بسته
است.
همچنان قابل تذکر است که دولت بحيث ساختار و نهاد کشوری
از خود باور اعتقادی مشخص داشته نىمتواند .باور اعتقادی ،باور
فردی است و بهمی صفت در اعالمیه جهان حقوق ر
بش گنجانیده
شده است .در نظامنامه اسایس افغانستان ( ،)۱۹۲۳یعب اولی
قانون اسایس مدون کشور ما که یک قرن قبل تدوین شد ،اسالم
دین مردم افغانستان شناخته شده بود .در رشایط کنون ،بجا یمبود
اگر گفته یمشد که افغانستان یک کشور مسلمان است ،زیرا این
توصیف ،با موضعگبی کنفرانس اسالیم ،یعب نهاد جهان ئیکه از
اسالم و منافع مسلمانان نمایندگ یمکند ،مطابقت دارد.
از طرق ،اگر به وضع حقوق ۔ رشیع نظام نگریسته شود ،بخاطر
ً
قرائتهای متفاوت از دین ،یک دولت ضفا با داشی وصف
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اسالیم مشکالت حقوق خود را حل نىمکند .مذاهب همه زاده
تفکر فردی و دبستان علما و فقها اند و منابع فقیه در رشیعت
حکم ارشاد را دارند نه اینکه نفس قانون اند .جهد و تالش در
توضیح و تکامل منابع از راه تفسب و تأویل یک امر متحول است
که اگر با اراده مردم توأم باشد و از طریق طرزالعملهای حقوق و
توسط نهادهای دولب و شوریها عمل گردد ،در نهایت ،به رشد
روند قانونگذاری یم انجامد.
اینجاست که بحث ماده ( )۱۳۰قانون اسایس جمهوری اسالیم
افغانستان کسب اهمیت یمکند ،زیر این ماده با اشاره به رجحان
قانون و رجوع ضمب به نظام حقوق  -رشیع ،راه توسل به رشایط
دولت قانونمند را کشوده است .بخاطر یم دهیم که از قانون
اسایس  ۱۹۶۴بدینسو که اصل قدامت قانون در افغانستان اعالم
شد ،همه قوانی اسایس ،ازین شیوه قانونگذاری پبوی کردند .اگر
بحرانهای اسفناک کشور و برخورد های مکتب و افرایط سالهای
اخب ،مانع ایجاد نىمکردند ،افغانستان امروز به يقی ،روند
قانونمندی را به آخر یمرساند ،و حرکت اصالح طلبانه امب امانهللا
خان فقید به فرجام نیگ منجر یمشد .امروز افغانستان کشوری
یمبود که در آن نظام دولت قانونمند جای نظام حقوق  -رشیع را
گرفته یمبود ،بدون آنکه اعتقاد راسخ دیب مردم صدمه ای دیده
باشد.
متأسفانه امروز وضع بدینگونه نیست .با آنکه رویکردهای دوره
انتقایل و پیشبیبهای قانون اسایس ،مسب قانونمندی را باز
گذاشته اند ،از لحاظ می و محتوی موانع وجود دارد.
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افغانستان از يكطرف از حمایت جامعه بیالملل برخوردار است
و حقوق ر
بش و میثاقهای جهان را پذیرفته ،و از سوی دیگر زیر بار
رادیکالبم دیب و قیودات جهادی عمل یمکند .ماده سوم قانون
اسایس جمهوری اسالیم در مقایسه با احکام مبادف قوانی اسایس
گذشته ،شکل تکامل ندارد .ماده مذبور قید کرده که در افغانستان
هیچ قانون نىمتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم
ً
باشد .در حایل که مواد مبادف قوانی اسایس گذشته ضفا از
"اساسات دین مبی اسالم" تذکر یمدادند .این حصارجون جدید
این امکان را بوجود یم آورد که پارلمان آینده افغانستان در سمت
سانسور گر قانون و دولت به یک دستگاه حسبه مبدل گردد.
طبییع است که پیامدهای منف این روش در امور انکشاق
افغانستان تأثب گذار خواهد بود ،و بیم آن یمرود که تعهدان که در
کنفرانس لندن به گردن گرفته شد و ر
بخیس از آنها بر ضورت اعمار
یک دولت قانونمند بناء گردیده ،عمل نگردد.
واقعیت اینست که مؤلفههای فکری جوابگو ،پیچیده و نوظهور
در مراودات اجتمایع امروزی که زمینههای ادرایک جهان مارا
دگرگون ساخته ،در محدوده ساختارهای سنب  -دیب گذشته قابل
بهرهگبی نىمباشند .درک سالم وقایع به پایه ریزی وسیعتر
تشکیالت جامعه مدن نیازمندی دارد .وسایل دسته جمیع ،مراکز
تحقیف جدید ،انجمنهای فرهنگ و خبیه و در مجموع کلیه
ساختارهان که مصالح عمویم را مأمول خود قرار یمدهند ،این
توانمندی را دارند که با باز نگری و همکاری متداوم شان دور
جدیدی از مفاهمه شی ع ،گسبده و واقع گرایانه در میان مردم و
دولت را بگشایند .منکر و معروف هم امروز معب و تعبب فراخبی
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اختیار کرده است و در قالبهای نوی قابل تشخیص یمباشد.
ً
مزيدا اگر منکر و معروف در لفافه قوانی و مقررات تعریف شوند
از لحاظ افاده و نفوذ تأثب بهبی یم گذارند .آیا ممکن است منکرات
ا
چندین قرن قبل را مورد پذیرش جامعه امروزی دانست؟ اصل امر
و نیه از دید فقهای روز معب حکم و قدغن کردن را ندارند .مراد از
امر هدایت و راه بلدی است و مراد از نیه توصیه و حذر جون
یمباشد .اینست معب پیداگوژیک مقوله که بدون درک
واقعیتهای زمان معقولیت خودرا از دست یمدهد.
لهذا ،قاطعیت استداللها باید جای خودرا به ارجحیتها و
مصلحتهای سیایس جهان کنون بسپارد .افغانستان از جهان
شدن امور مبی نىمماند .بر نسلهای نو است که نگذارند پیکار
سیایس از راه اعتقادات تند نفیس ،توهم پسند و تعصب گرایانه
غلبه کند و فضای نشایبه دیب نباید با هجوم کدورتها و غرض
های سیایس تبه گردد.
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اصل تفکیک قوا

(ماده  ۱۱۶و مواد مابعد قانون اسایس)
محور سخن درین باب ماده ( )۱۱۶قانون اسایس جمهوری اسالیم
افغانستان است .این ماده ،ابتداء از قوه قضائیه تذکر یمدهد و
سپس این قوه را رکن مستقل دولت جمهوری اسالیم افغانستان
قلمداد یمکند .در رأس این قوه سبهمحکمه قرار دارد که عالیبین
(نهان) و جامع ترین مرجع قضان است و هم اداره محاکم و قضات
کشور را در دست دارد.
ازین تذکارات بر یمآید که منظور از تأئید استقالل قوه قضائیه،
تشخیص رابطه این قوه با دو رکن دیگر دولت یعب ریاست
جمهوری و مجالس شوری یمباشد.
با در نظر داشت این مطلب که توافقات بن احكام قانون اسایس
 ۱۹۶۴را تا زمان نفاذ قانون اسایس جدید بر تشکیالت و نحوه کار
قضاء نافذ دانست ،سبهمحکمه در دوره انتقایل وظایفش را بر
طبق همان قانون اسایس ادامه داد .این نشان یمدهد که یگانه
نهادی که یط بحرانهای ن در ن از لحاظ شکل و ساختاری پا برجا
ماند همی سبه محکمه است.
ناگفته نماند که رئیس دوره انتقایل ،از وجود سبهمحکمه و باالخص
از حضور رئیس آن ،در جهت توفيق عمليه صلح استفاده سیایس
مثمر نمود ،و جفت "کرزی  -شنواری" یگ از ستونهای عمده دور
گذار را تشکیل یمداد .با آنهم ،رئیس سبه محکمه ،هرچند گاه،
در مقابل عملکرد سیایس اداره انتقایل ابراز نارضایب یمکرد .مسلم
است که بعص از مذهبیون و جهادیستها ،با آنکه حمایت دوره
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انتقایل را باخود داشتند ،باین دوره اعتقاد قلب نداشتند.
با اینهمه ،اصل تفکیک قوا از قانون اسایس سلطنت ر
مشوطه
( )۱۹۶۴به بعد ش زبانها افتاده است .بر اساست .این اصل ،قوه
قضائیه استقالل یافت و قوای سه گانه دولت توانسته اند بحيث
ارکان مستقل دولت عمل کنند ،و پادشاه در مقام داور بر مصالح
کل کشور نظارت داشته باشد .در جمهوری اول ،براساس ماده ۹۸
قانون اسایس ،قوه قضائیه رکن دولت شناخته شد ،اما بخاطر
خاصیت شخص و حزن حاکمیت سیایس ،این تجویز در حد
تئوری (نظری) باق ماند .رئیس جمهور ،رئیس سبهمحکمه را تعی
یمکرد ،بدون آنکه تائید کدام مرجع دیگر گرفته شود.
در قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان مظاهر چندی از
استقالل قوه قضائیه بنظر یمخورد ،چنانچه بودجه این قوه به
مشوره حکومت از طرف سبهمحکمه ترتیب یمگردد ،و تطبیق آن
نب از صالحیتهای همی نهاد است .همچنان اعضای
ا
سبهمحکمه اصول تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل شده
نىمتوانند و بعد از ختم دوره خدمت ،برای بقیه مدت حیات از
حقوق مایل دوره خدمت مستفید یمباشند .باالخره ،مستثب از
مسأله تقرر قضات که به پیشنهاد سبهمحکمه از طرف رئیس
جمهور منظور یمگردد ،تبدل و ترفیع ،مواخذه و تقاعد آنها از
صالحیت سبهمحکمه است .سبهمحکمه در درون خود تشکیل
دارد بنام آمریت عمویم اداره قوه قضائیه که به مامورین و کارکنان
اداری قوه قضائیه رسیدگ یمکند.
در عوض ،موارد دیگری در قانون اسایس جمهوری اسالیم وجود
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ا
دارد که داللت ضی ح بر نقض استقالل قوه قضائیه یمکند .اول
اعضای سبهمحکمه از طرف رئیس جمهور و تائید ولیس جرگه
تعی یمشوند .این رویه نه تنها اصل تفکیک قوا را خدشه دار
یمسازد بلکه خاصیت سیایس رکن قضائیه دولت را برجسته
یمسازد (ماده  .)۱۱۷هكذا بودجه سبهمحکمه بحيث جزء بودجه
دولت ،توسط حکومت به شوری مل ارائه یمگردد .باالخره،
تثبيت اتهام اعضای سبهمحکمه به جرایم ر
نایس از اجرای وظیفه
از صالحیت ولیس جرگه یمباشد .در صورن که اتهام توسط
دوثلت كل اعضای ولیس جرگه تائید گردد ،محاکمه عضو
سبهمحکمه در یک محکمه خاص به حکم قانون دایر یمگردد.
با وجود این محدودیتها ،سبهمحکمه است که وظیفه برریس از
مطابقت قوانی ،معاهدات بیالدول و میثاقهای بیالملل با
قانون اسایس را انجام یمدهد .سبهمحکمه تفسب قوانی را نب
بعهده دارد.
این تناقضات تا چه حد سبب برهم خوردن موازنه سیایس یمگردد
و تا چه اندازه با اصول و رویههای متعارف امروزی در مسأله تعادل
قوای سه گانه و استقالل قضاء در کشورهای دیموکراتیک موافق
است ،درین باره مطالب زیادی گفتب است و به توضیح بیشب
ضورت دیده یمشود.
باستناد انکشافات اولیه اصل تفکیک قوا ،چه برطبق نظر جان
لوک ،فیلسوف انگلییس در قرن هفدهم میالدی ،و چه از دید
مونتسکیو بعد از آن ،پایههای اصل سازمانده دولت ،بر ضورت
رجوع شود به بحث مزج حکومت با ریاست جمهوری
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ایجاد زمینه درست همکاری بی قدرتهای اجرائیه و تقنینيه بناء
نهاده شده است .اگر مونتسکیو از قوه قضائیه بحث کرده است،
منظورش آن بوده تا محدودیتهان در برابر اقتدار بالقید سالطی
و پادشاهان وضع گردد .این همان هدق بود که قانون اسایس
 ۱۹۶۴در افغانستان در جهت تحكيم ر
مشوطیت بر آورده ساخت،
و بر وزن ارکان دولت افزود.
و اندیشه اسایس که در نظریات لوک مشاهده یمگردد و هم در
اعالمیه جهان حقوق ر
بش درج است ،اندیشه آزادی و استقالل
قضاست به معب رسیدگ و داوری بهب .بهمی علت است که در
کشورهای غرن توجه جدی در جهت بهبود کیف مواصفات قاض
و سالمت داوری او مبذول داشته یمشود .کشور هان که از دستگاه
قضان با اعتبار برخوردار اند ،همواره سیع ورزیده اند زمینههای
موثر کار را برای قضات فراهم سازند و به تعلقات شخص و مادی
آنها مجال تبارز ندهند .طرفداران آزادی قضاء یمدانستند که اگر
این مأمول تأمی نگردد ،نتایج منف آنرا شهروندان صادق کشور
متقبل یمگردند .بهمی علت است که در کشوری مانند اضالع
متحده امریکا قضات از راه انتخاب مردم گزیده یمشوند ،و در
انگلستان وکالی مدافع برجسته که از اعتبار و شهرت نیگ برخوردار
باشند ،بعنوان پاداش و قدردان به صفت قاض از طرف ملکه
تعیی یمگردند.
در افغانستان که قانون اسایس جمهوری اسالیم با الهام از نظام
ریاسب ،یک نظام مسخ شده را پایه گذاری کرده ،به سبهمحکمه
(محکمه عایل) صالحیتهای داده است که به محکمه عایل فدرال
اضالع متحده تفویض گریده است .ازین باعث ،مالحظات سیایس،
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خواه مخواه ،دخیل اند ولو قضاوت فردی قضات بر پایه احبام به
قانون اسایس صورت گبد .تعی اعضای سبهمحکمه از طرف
رئیس جمهور با تأئید ولیس جرگه خود دلیل سیایس بودن ساختار
قضان است .همچنان است رسیدگ به جرایم وظیفوی اعضای
سبهمحکمه که از صالحیت ولیس جرگه شناخته شده است.
در صفحات قبل ،مغشوش بودن یا "هیبید" بودن نظام جمهوری
اسالیم از دو نگاه توضیح شد .او تذکر یافت که وصف اسالیم
دولت با پدیده جمهوری در تضاد یمباشد و سپس ر
تشی ح شد که
مشخصات پارلمان و ریاسب نظام باهم سازگار نیستند .حال
میبینیم که تضادهای درون دیگری نب بی ارکان دولت و
صالحیتهای آنها وجود دارد.
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مجالس شوري ،اداره محیل و نمایندگ از مردم
(مواد  ۸۱تا  ۱۰۹و  ۱۳۶تا  ۱۴۲قانون اسایس)

موجودیت مجلیس بنام سنا در کنار مجلس نمایندگان در نظامهای
ً
پارلمان اروپا ،خاصتا در نظام پادشاه انگلستان ،بمالحظه
تحوالت سیایس مختص به زمان خودش قابل فهم یمباشد .بعد از
قش بورژوازی رشد کرد و نظام سلطنب به ر
آنکه ر
مشوطیت روی
آورد ،طبییع بود درکنار نمایندگان این ر
قش (عوام) نمایندگان اعیان
نب بتوانند از طریق مجلس مستقل در حاکمیت سیایس سهم
داشته باشند .گویا دایر کردن سنا تأمیب بود که نظام سلطنب در
بدل امتیازات جدید بورژوازی حفظ نمود.
در نظامهای جمهوری ،شکل فدرایل دولت و سیستم عدم تمرکزی
و محل اداره ایجاب یمکرد تا در کنار مجلس نمایندگان ،متشکل از
منتخبی مردم ،واحدهای محل و منطقوی در مجلس دیگری
گردهم آیند ،و بدین ترتیب ،زمینه توازن بی حاکمیت در سطح
مل و اداره در سطح محل فراهم شود .اضالع متحده امریکا،
فرانسه و دیگر کشورهای که نمایندگ مستقیم بر پایه نفوس را با
نمایندگ از واحدهای محل مزج کرده اند ازین رویه پبوی نموده
اند.
در افغانستان ،در آغاز ،مانند اغلب نظامهای سلطنب ،سنا وسیله
حفظ امتیازات سلطنب تلف گردید .واقعیت اینست که قوانی
اسایس کشور ما در چهارچوب نظامهای سلطنب بوجود آمدند .بر
طبق قانون اسایس ( ۱۹۶۴ماده  ،)۴۵اعضای ر
مشانو جرگه (سنا)
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از طرف پادشاه و جرگه های والیت تعی و انتخاب یمشدند ،گرچه
این جرگهها در عمل پیاده نشد.
در جمهوریت اول که حاکمیت از آن مردم شناخته شد ،و دهقانان،
کارگران و منورین و جوانان (ماده دوم) در آن سهیم ساخته شدند،
با سنت پارلمان (شوری) یا نظام در مجلسه مقاطعه صورت
گرفت .نظام جمهوری اول به وجود یک مجلس اکتفا نمود و مانند
جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان بنای اقتدار سیایس را بر
یک مجلس و بر یک حزب قرار داد.
تحوالت سیایس در افغانستان که از سه دهه بدینسو رونما گردیده،
ا
ساختارهای سیایس کشور را کامل دگرگون ساخته است .بدین
ملحوظ سئوال پارلمانتاریزم بحيث ساختار تمثیل کننده اراده مردم
در چهارچوب رشایط تازه ضورت به ارزیان مجدد دارد.
قابل ذکر است که از اعضا و منسوبی ر
قش اریستوکراتیک متعلق
به خاندان سلطنب تعداد قابل اعتنان بجا نمانده است .پادشاه
سابق افغانستان که در عملیه صلح موترانه سهم گرفت ،با کسب
لقب بابای ملت ،حلول جمهوری اسالیم را در افغانستان پذیرفت.
از طرف دیگر ،تداوم جهاد ،جنگهای داخل و مداخالت خارخ
و نقش جدیدی که فرماندهان نظایم ،شان ملیشیا و اقوام بازی
کردند ،قيافه اجتمایع را دگرگون ساخت .فرماندهان ،روسای قویم
و رهبان مذهب جای صاحبان نفوذ در جامعه مدن سنب
افغانستان چون ارباب و ملک و حکام محل را اشغال کردند.
 بابای ملت بتاری خ اول اسد  1386هجری در فضای تأثر و اندوه کافه مردم
افغانستان در گذشت.
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سیایس شدن دین و منازعات جدیدی که این روند ایجاد کرد
مداخله شوریهای علما و شوریهای شهری و والیب را مبم
ساخت.
امروز با احیای نقش پارلمان ،ماده  ۸۱و مواد مابعد قانون اسایس
جمهوری اسالیم افغانستان ،یمخواهند توازن از دست رفته را
دوباره زنده سازند .درین قانون ،شوریهای والیب ،واحدهای اداره
ً
محل شناخته شده اند .اما صالحیت این شوری ها ضفا مشورن
است و اشاره ای به اقتدار محل آنها نشده است .هراس از
خواستهای فدرایل ،نزد بعصها جلو انکشاف اداره محل را تا
حال در افغانستان گرفته است .ازیبو وجود مجلس دوم که حاصل
نمایندگ محل باشد ،پایه ساختاری قوی ندارد.
در چنی رشاییط ،علالخصوص که نظام ریاسب مسخ شده در
دولت حاکم است ،آینده پارلمانتاریزم در افغانستان خایل از دو
فرضیه بوده نىمتواند :تقویت اداره محل بحیث زیر ساختار
مجلس دوم یا سنا که واقعیت منطقوى افغانستان در آن منعکس
گردد و یا حذف سنا و اعمار دیموکرایس بر پایه مجلس واحد ،با
آنکه مسلم است که تقویت اداره محل و مشارکت اهایل محل در
اداره بیشب قابل تائید است.

فرمان که اخبا دایر بر تأسيس ریاست مستقل ارگانهای محل صادر شده و
هدفش فراهم آوردن تسهیالت الزم در امور والیات و ولسوایلها اعالم شده،
تغیب ساختاری در طرز اداره محل ایجاد نىمکند .گرچه محتوای آن درینباره زیاد
ً
روشن نیست ،اساسا تغیبات ساختاری دولت از صالحیتهای شوری است و
فرمان مذبور به انتظام بهب امور بودجوی و اداری اختصاص یافته است.
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ارتکاب جرایم ضد بشی

(مواد  ۸۵ ،۷۲و  ۱۱۸قانون اسایس)
در قانون اسایس در اغلب موارد که برخورداری از حقوق سیایس و
شهروندی منحیث رشایط احراز وظایف دولب مطرح یمشود ،از
عدم ارتکاب جرایم ضد ر
بشی حرف زده یمشود .مثالهان ازین قید
را در ماده هفتاد و دوم ،فقره ( )۴در مورد وزراء در ماده هشتاد و
پنجم ،فقره( )۲در مورد اعضای شوری مل و در ماده یکصد و
هژدهم ،فقره ( )۵در مورد اعضای سبهمحکمه مشاهده یمکنیم.
قدر مسلم اینست که تذکر جرایم ضد ر
بشی در روند قانونگذاری
ً
افغانستان یک مسأله تازه است و در گذشته ضفا به قید "حرمان
از حقوق مدن" اكتفا یمشد .این رویه ر
نایس از توجیه است که در
سالهای اخب به مسأله حقوق ر
بش مبذول داشته شده و با بحران
های اخب در یوگوسالویه سابق ،در کشورهای افریقان ،در ایران و
غبه ارتباط یمگبد.
مشکل در آنست که تعببهای متفاون از پدیده حقوق ر
بش وجود
دارد ،و روشن نیست برداشت کمیسیونهای نظارت یا مراجع عدیل
و قضان (محاکم) در افغانستان از حقوق ر
بش تا چه حد با تعریف
که از اعالمیههای جهان یا دادگاه های اختصاض بیالملل درین
مورد داده یمشود ،منطبق یمباشد.
و انتظار مبفت شوری مل موقع برریس مواصفات وزرا و اعضای
سبهمحکمه مالحظان را ارائه دهد .اما طوری که دیده شد ،بحث
در ولیس جرگه بشکل پیش نرفت که نظر روشب ابراز گردد و بنا اء
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مفهوم جرایم ضد ر
بشی کماکان نیاز به توضیح و ارائه مصادیق
دارد.
دو مالحظه درین ارتباط قابل تذکر دیده یمشود:
. 1اگر منظور از "جرایم ضد ر
بشی" تخیط از حقوق و تأمینان
باشد که در اعالمیه جهان حقوق ر
بش ذکر گردیده ،در آنصورت
رجوع به فصل دوم قانون اسایس که در آن "حقوق اسایس و
وجایب اتباع" رشح یافته ،کلید مسایل را عرضه یمدارد .بخش
عمده این حقوق مطالب را در بر یمگبد که صیانت اشخاص را در
حیات اجتمایع تضمی یمکند وهم با ضوابط قابل رعایت در
اصول محاكمه جزان موافق یمباشند .درین جمله شامل اند،
حقوق سیایس و اجتمایع ،مصئونیت ها ،آزادیها و تکالیف دولت.
. 2اما حقوق ر
بش ،یط سالهای اخب ،در نتیجه تعرض به حقوق
اقلیت های قویم و مذهب ،مفاهیم و تعببات جدیدی کسب کرده
است .امروزه بحث بر تخیط های جنگ ،نسل ر
کیس و انواع
تبعیضات و تصفيههای نژادی تمرکز یافته است .در سطح
محاكمات بیالملل که باین تخیط ها رسیدگ یمشود ،انکشافات
وسییع جریان دارد .اما آنچه باید در مجموع بحيث تخیط از حقوق
ر
بشی محسوب شود ،کردارها و عملکردهائیست که در
عرصههای جنگ (بشمول جنگ داخل) ،جهاد ،انقالب و
مقاومتهای مل در خالل بحران های ن درن در گوشه و کنار
جهان رخ یمدهد.
افغانستان در نفس این رویدادها قرار دارد و یط چند دهد گذشته
شاهد تخیط های زیادی بوده که طرف توجه کمیسیون مستقل
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نظارت بر حقوق ر
بش و مجامع بیالملل قرار گرفته است .در
ر
کشور ما ،ربودن ها،
خودکیسها ،شکنجهها ،زن ستبیها،
قتلهای دسته جمیع و ویرانگری های دیگری زیاد بوده اند .با آنهم
با آنکه راپورهای مفصل تهیه شده ،بخاطر عدم پیگبی عمل ،و
ً
خاصتا ر
کبت تخیط ها ،مصادیق روشب درینباره در دست نیست.
ً
باین ارتباط دو مالحظه مخترصا قابل یاددهان یمباشد.
ا
اول ،در حایل که تعریف و توصیف جرایم ضد ر
بشی به استناد
فصل دوم قانون اسایس کاری است ساده ،در عرصه بیالملل این
ً
مسأله با پیچیدگهای زیادی همراه یمباشد .اغلبا ،میثاقها و
کنوانسیون های بیالملل درینباره ضاحت ندارند.
ً
ثانيا ،مسأله رسیدگ به تخیطهای ضد ر
بشی از طرف دولت
افغانستان مورد توجه مجدد قرار گرفته است .بتاری خ دهم دسامب
 ۲۰۰۶که اعالمیه جهان حقوق ر
بش در کابل تجلیل شد ،ریاست
جمهوری اعالن کرد که عدالت انتقایل تأمی یمگردد و به حقوق
کسان که هدف خشونت بوده اند ،توجه بعمل یمآید .این اظهار
ً
نظر رئیس جمهور متعاقبا باثر اعالم منشوری از طرف ولیس جرگه
ً
ملتوی گردید .عجالتا موضوع در همی نکته منجمد مانده است.
آیا کشف گورهای دسته جمیع در آغاز ماه جوالی  ۲۰۰۷باین
رویداد تحرک تازهای خواهد بخشید؟ در واقع ،بحت جرایم ضد
ر
بشی را از بحث دادخواه بعد از بحران و عدالت انتقایل نىمشود
مجزا ساخت.
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سوم :بحث در نحوه نفاذ و اجرای قانون
اساش
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تصويب ،نفاذ و توشيح

(ماده يكصد و شصت و دوم)
ماده يكصد و شصت و دوم که آخرین ماده قانون اسایس است
چنی یمگوید« :این قانون اسایس از تاری خ تصویب لویه جرگه نافذ
و از طرف رئیس دولت انتقایل اسالیم افغانستان توشیح و اعالم
یمگردد».
درین باره در قانون اسایس  ۱۹۶۴که نظام سلطنت ر
مشوطه را
اعالم یمداشت ،و قانون اسایس  ،۱۹۷۷رویه متفاون اتخاذ شده
بود .در قوانی مذکور توشیح حکم نفاذ را داشت و آخرین قدم
عمليه تدوین را تشکیل یمداد .می توشیح پادشاه شامل عبارت
ذیل بود:
«ما المتوكل علهللا محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده
قانون جدید افغانستان را که از طرف لوی جرگه ایکه از هژدهم تا
بیست و هشتم ماه سنبله  ۱۳۴۳ه .ش .در شهرکابل انعقاد یافت،
تصویب گردید ،بنام خداوند بزرگ توشیح یمکنیم و ش از امروز
آنرا بحيث قانون اسایس در تمام نقاط دولت نافذ اعالم یمنمائیم.
ش از امروز قانون اسایس را که ازطرف لوی جرگه  ۱۳۰۹ه.ش
تصویب گریده و تاکنون در کشور نافذ بود با تمام ضمایم آن ملیع
اعالم میداریم».
می توشیح ریاست جمهوری اول راجع به نفاذ قانون اسایس ۱۹۷۷
طبق زیر ترتیب یافته بود« :بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت
مردم نجیب افغانستان ،من محمد داود رئیس جمهور افغانستان
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به تأیس از وظیفه نیکه نمایندگان نخستی لويه جرگه دولت
جمهوری به استناد مصوبه تاری خ  ۲۵دلو  ۱۳۵۵ه.ش به اتفاق
آراء بمن سبده است این قانون اسایس را اليوم پنجشنبه  ۵حوت
 ۱۳۵۵ه.ش در کابل مرکز افغانستان توشیح و نفاذ آنرا اعالم
مینمایم».
مطلب عمدهن که از دو می فوق قانون قابل استخراج است،
پیوندی است بی مراحل تصویب و نفاذ از یکسو و نفاذ و توشیح
از سوی دیگر .در حایل که قانون اسایس جمهوری اسالیم
افغانستان نفاذ را نتیجه تصویب لویه جرگه پنداشته ،در قوانی
اسایس نظامهای سلطنت ر
مشوطه و جمهوری اول ،نفاذ به توشیح
پادشاه و رئیس جمهور موکول شده بود.
توجيه این طرز دید متفاوت از خصوصیتهان ر
نایس یمباشد که
دوره انتقایل عملیه صلح بن با خود داشت.
. 1افغانستان در زمان سلطنت ر
مشوطه از ثبات سیایس کامل
برخوردار بود .درین نظام ،مقام سلطنت و شخص پادشاه مرجع
نهان ر
مشوعیت و حاکمیت مل شناخته یمشدند .از آنرو ،پادشاه
به قانون اسایس اعتبار نهان میبخشید و تصویب شوری را قابل
نفاذ یم ساخت.
این شیوه را جمهوريت اول نب تعقیب کرد .احراز قدرت درین نظام
توسط محمدداود خان از راه کودتای نظایم و با نیت شخص
صورت گرفت .ریاست دولت در نظام مذکور به مقام پادشاه
شباهت داشت و اگر به محمد داود خان عنوان "پادشاه  -رئیس"
داده شود این کار اغراق نخواهد بود .در قسمت دیگری ازین تألیف
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راجع به حزن بودن لویه جرگه و حاکمیت حزب واحد مطالب ارائه
شده که به فهم بهب این مسایل کمک یمنماید.
- ۲در نظام جمهوری اسالیم افغانستان ،بر خالف ،دایر شدن لویه
جرگه قانون اسایس جزن از عملیه صلح افغانستان بوده و بخش
عمده مراتب دولت سازی تلف یمشد .شخص که از دولت
نمایندگ یمکرد ،سمت ریاست اداره انتقایل را داشت و بعد از مرور
یک سال در رأس دوره انتقایل دوم به ریاست منتخب ارتقا جست.
این شخص ،یعب حامد کرزی ،در شکلگبی نهادها از طریق عمليه
صلح سهم گرفت و در دولت سازی سهیم بود اما با آنکه دولت را
تمثیل یمکرد ،زعامت سیایس اش ر
نایس از عمليه انتخان بود .در
عوض لویه جرگه نقش تمثیل بهبی داشت و از لحاظ عنعنه
ً
سیایس مظهر اراده مردم شناخته یمشد .و طبعا مسأله نفاذ قبل از
توشیح ،در فضای بحران زده سیایس و رشایط ناآرام لویه جرگه
قانون اسایس ،ایرادان را بوجود آورد که بدون صدمه به اعتبار
قانون اسایس ،زمینه مناقشات سیایس بعدی را فراهم ساخت.
قابل ترصي ح است که متب که بحيث مصوبه نهان لویه جرگه
شناخته شده ،متب است که با امضای رئیس انتخان لویه ،جرگه
حرصت صبغت هللا مجددی ،به تأئید رسیده است و رئیس اداره
انتقایل همی مصوبه را توشیح نمود .شایعان وجود دارد که بتأیس
از آن ،می نفاذ یافته باثر تصویب لویه جرگه ،با می تائید و امضا
شده توسط رئیس انتخان لویه جرگه در یگ دو مورد تفاوت دارد.
درینصورت ،آیا به مالحظه این رویداد و در نهایت امر ،عمليه
توشيح مرحله نهان نفاذ قانون اسایس تلف نىمگردد؟
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در همه احوال ،بعص از روسای تنظیمهای سابق جهادی که
ریاست کمیسیونها را بر عهده داشتند ،اعتبار حقوق و ر
مشوعیت
قانون اسایس را که مقید بر رعایت رشیعت ساختند ولو درین باره
در می قانون موادی وجود دارد .حرصت صبغت هللا مجددی که
موقع توشیح در کنار حامد کرزی حاض بود ،اظهار داشت که اگر
رشیعت اسالم مراعات نشود ،قانون اسایس جز بربریت چبی
دیگری نخواهد بود .شیخ محمد آصف محسب که در چنی موارد
همواره از موضع عقیدن خودش دفاع یمکند ،اظهار نظر کرد که
اگر کرزی رشیعت را تطبیق نکند ،او بب بیش نخواهد بود .قبل
براین ،عبدالرسول سیاف در جریان لویه جرگه اضطراری بخاطر
حامد کرزی داده بود که انتخاب او به سمت رئیس اداره انتقایل
ً
ضفا بر مبنای پدیده بیعت صورت یمگبد.
و این موضعگبیها نشان یمدهد که روسای سابق تنظیىم با باور
کامل به می تصویب شده قانون اسایس پیوستند و رو کرد آنها از
عقاید جهادی بطرف یک میثاق سیایس "دولت به ملت" ،شفاف،
قاطع و صمیمانه نبود .آنها خواستند با افزایش قید و قیود ،دولت
قانونمند را همچنان زیر پوشش رشیعت نگهدارند و به مراجع
امریکان و جامعه بیالملل ر
گوشد سازند که با وجود تصویب قانون
اسایس ،رشیعت همچنان مرجع نهان اختیارات وضوابط دولت
محسوب یمشود.
در بخش بعدی این تألیف یمبینیم که در مرحله اجرا مواد قانون
اسایس چگونه تفسب یمگردد .اغلب روسای سابق جهادی
عضویت شوری را دارند .انتظار یمرود مباحثات گریم رخ دهد ،و
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دیده خواهد شد با دیموکرایس و حقوق ر
بش چگونه معامله
یمگردد.
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ضورت تعديل نظام
فکر یمشد نظام ریاسب در افغانستان از جمله نظامهای معمول و
متعارف بهبین نظایمباشد که در رشایط بعد از بحران پاسخگوی
نیازهای کشور گردد .بدون شک این طرز دید با دالیل موجهه
سیایس همراه بود ،اما از ناحيه حقوق در تلفیق مفاهیم و
شکلگبی نظام اشتباهان رخ داد .ترکیب ناهمگون نظام را قبال به
تفصیل رشح دادیم.
حاال که جوانب تطبیف آن مشاهده یمگردد ،خالهای فب و
حقوق نب جلب توجه یمکند.
- 1از لحاظ سیایس اتکای کل و قاطع بر شخص و بر زعامت
شخص بحیث محور نظام ریاسب صورت گرفته است .لذا با این
سئوال عمال مواجهه یمباشیم که اگر این زعامت در انجام تعهدات
سیایس اش فایق نگردد ،چه باید کرد؟ همه یمدانیم که در
افغانستان کنون وفاق مل راجع به یک شخص به مشکل بدست
یمآید ،و شخص دیگری که سجایای حامد کرزی را در احراز زعامت
داشته باشد و از همه جهات مطلوب باشد شاغ نىمگردد .لهذا،
فرضيه اول اینست که با ناکایم حامد کرزی نظام نب سقوط یمکند.
- ۲از لحاظ فب و حقوق ،اشتباه درین بود که طراحان قانون
اسایس زیر فشار نبوهای سیایس فعال در وضع بحران کشور و
برای آنکه از نظام پارلمان و دیموکرایس تمثیل دوری اختیار نکرده
باشند ،نسخههای نظام پارلمان را وارد ساختارهای نظام ریاسب
کردند .در نتیجه نظایم شکل گرفت که از یکسو بر پایه اقتدار
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شخص بناء شد و از سوی دیگر به طرزالعملها و رویههای
مجالس پارلمان رو آورد .ازیبو ناهمگونهای درون نظام عملکرد
آنرا با مشکل روبرو ساخت .بندش هان که اخبا از رفتار مجالس
شوری بروز کرده ،هم نارسانهای شخص را در مورد وکال افاده
یمکنند و هم با نانسجایم در متون قانون اسایس رابطه دارند.
با در نظر داشت این مالحظات ،بصورت دقیقتر یمتوان مطالب
ذیل را منحیث موجبات ارائه یک طرح جدید تذکر داد:
ا  .عدم تفکیک موضع حکومت از مقام دولت (ریاست جمهوری)
ا
که در صفحات قبل مفصل رشح داده شده است ،مانع اسایس در
برابر رشد دولت سازی تلف یمگردد .در وضع کنون ،فقدان
مسئولیت سیایس رئیس جمهور ،درهای مباحثه سیایس با مجالس
شوری را مسدود ساخته است .فراموش نشود که دو سال از عمر
پارلمان یمگذرد اما تا هنوز ر
میس سیایس رئیس جمهور را به تصویب
نرسانده است.
روند همکاری بی مجالس شوری و بی شوری و قوه اجرائیهرضایت بخش نیست .این نقیصه نه تنها سبب طوالت در عملکرد
اجراآت شوری از ناحیه قانونگذاری یمگردد ،بلکه نهادها را در
اغلب موارد در مصاف هم قرار یمدهد .و جای آنکه نهادها بطرف
سازندگ سوق یابند ،مرصوف بحران سازی یم گردند.
در حقیقت ،ناکارآن قانون اسایس و بحران نظام تازه در حال جان
گرفی اند و لهذا ،باید کاری کرد که در اثر آن نهادهای عمده در
ً
انجام بخشهان از وظایف دولت همکاری داشته باشند .طبعا،
رسیدن باین هدف تعديل قانون اسایس را ایجاب یمکند.
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ً
در میان اهل نظر و هم در بی وکالی شوری ،خاصتا در صف آنهان
که مخالفی سیایس زعامت فعل را تشکیل یمدهند ،عقیده بر
آنست که باید نظام ریاسب به نظام پارلمان تبدیل گردد .آنها باین
باور اند که در نظام پارلمان مشارکت سیایس بهب تأمی یمگردد و
رشد سیایس از خالل این نظام بهب بدست یمآید .همچنان مدیع
اند که اگر نظام همگون ماهیب خودرا باز یابد ،یعب بصورت
مختص بر اصول و مشخصه های نظام پارلمان بناء گردد،
کشیدگهای فعل که حاصل نظام ریاسب مسخ شده است از بی
یمرود .از دید آنان ،ایجاد حکومت پاسخگو از ناحیه مسئولیت
سیایس ،زمینه مشارکت نهاد تقنینیه را فراهم یمسازد ،و در نهایت
همکاری سیایس در درون دولت تقویت یمشود.
گرچه این پیشنهادات از لحاظ نظری معقول باند و اساس علىم
ً
دارند ،اما شکل دادن آنها و بعدا به اجرا گذاردن از طریق نظام
پارلمان ،کار سهل و ساده ای نیست .بیم آن یمرود که وضع
ناهنجار ذهب و سیایس ر
اکبیت وکال ،در عمل ساخی نظام پارلمان
خالص با پیچیدگ های جدی روبرو گردد .درین مورد دالیل ضی ح
تری نب ارائه شده یمتواند.
اول اینکه نظام پارلمان بیک مرجعیت دولب با ثبات نیاز دارد.
اگر این نظام در اغلب موارد با رژیمهای سلطنب توأم است علتش
آنست که پادشاهان بحيث نگهبان و حایم ،بر عملکرد سالم
حکومتها نظارت دارند .آنها در مواقع بحران و ضورت انحالل
شوری یا تعی رئيس حكومت ،نقش ثبات ر
بخیس را انجام یمدهند.
در افغانستان ،اگر پادشاه سابق حاض یمشد ونقش بابای ملت با
ا
امتیازات رئیس دولت یکجا یمگردید ،و یا اگر امروز محال در یک
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لویه جرگه تصمیم گرفته شود که نظام سلطنب احياء گردد ،طبییع
است که یگ از رشایط نظام پارلمان پایه گذاری یمگردد ،ورنه
وجود یک رئیس انتخان (توسط مردم یا توسط لویه جرگه) که
نقش ثبات دهنده پادشاه را بازی کند ،کاق نیست که ثبات سیایس
مطلوب را در سطح دولت بار آورد.
مشکل دوم ازین مطلب نشأت یمکند که نظام پارلمان با نظام
حزن و تعدد احزاب يكجا پیش یمرود ،زیرا حکومتها را درین نظام
احزاب یمسازند ،و احزاب از بی یمبرند .تا جان که از وضع کنون
بر یمآید ،ذهنیت حزن در کشور ما رشد سالم ندارد و در عوض
مالحظات قویم و منطقوی بیشب حاکم اند .ا
بناء احتمال زیاد وجود
دارد که تشتت و پراگندگ در ساز و برگ حزن کار حکومت سازی
را در نظام پارلمان مورد نظر با موانع جدی و غبقابل عالج مواجهه
سازند.
بتأیس ازین دالیل ،و بمالحظه تجربهن یکه از عملکرد نظام جاری
بدست آمده ،معقولب خواهد بود که اصالحات الزم در نظام کنون
وارد آورده شود و علل اصطکاکها و اختالفها از بی برده شود.
باید اذعان کرد که این کار نب فوقالعاده مشکل و نیازمند مطالعه و
کاوش دقیق یمباشد ،چنانچه حب کشور هان که از تجارب سیایس
بمراتب باال برخوردار اند ،درگزینشهای خود درین مورد دچار تردد
اند.
معهذا ،در پایان این بحث ،خایل از مفاد نیست که با استفاده از
تجربه جاری در افغانستان ،دریچههای نوی باز گردد و راه کردهان
ارائه شود
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بعص مسایل روشن و عیان اند که یمشود جز وار یادآوری کرد.
اول ،مطالب اند که در نظام ریاسب مسخ شده جمهوری اسالیم
افغانستان سبب ضعف اقتدار رئیس جمهور یمگردند و آشکارا
دیده یمشود که بر اثر تالش مخالفی این نوع نظام وارد قانون
اسایس شده اند .مثال صالحیتهای مشبک در مورد تعی وزرا،
لوی څارنوال ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس امنیت مل و رئیس شه
میاشت ،مندرج فقره ( )۱۱ماده ( )۶۴قانون اسایس در عمل دیده
شد که ولیس جرگه از حدود صالحیتش دایر بر تائید مقامهای
ا
مذبور فراتر رفت و تائید را به رای اعتماد مبدل ساخت که اصل با
روحیه و منطق نظام ریاسب همخوان ندارد .ا
بناء منحيث بارآورنده
اختالط در صالحیتها باید این اختیار از ولیس جرگه گرفته شود
و صالحیت انحصاری رئیس جمهور پذیرفته شود .در مورد تعی
اعضای سبهمحکمه که آنهم به تأئید ولیس جرگه واگذار شده،
موضوع آزادی قضا به معب واقیع آن یعب رعایت آزادی قاض در
امر دادریس ،ارجحیت دارد .این مسأله قبال زیر بحث گرفته شده
است.
مسأله دوم که آنهم نظام مسخ شده ریاسب را بطرف نظام
پارلمان یمبرد ،ادعای ولیس جرگه است دایر بر سلب اعتماد از
اعضای حکومت یعب وزرا بصورت انفرادی .درین باره نب دیده شد
که عملکرد ولیس جرگه که عاری از برخورد سیایس نبود ،در داخل
نظام ریاسب به ایجاد اخالل و بحران منجر گردید .مسأله سلب
اعتماد از یک وزیر ،در حایل که سیاست عمویم رئیس حکومت
(رئیس جمهوری) تصویب نگردیده باشد و شخص رئیس جمهور
مسئولیت سیایس نداشته باشد ،عملکرد حکومت و اداره را مختل
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یمسازد .رفتار ولیس جرگه در مورد وزیر خارجه افغانستان ،به
انتقامگبیهای تنظیىم خارج قانون اسایس شباهت داشت،
ضفنظر از اینکه عمليه رای گبی ،سنجش و محاسبه آراء تعریف
رای باطل و غبه مسایل تخنیگ از قبیل ر
اکبیت ساده ،بر موازین و
تعببات حقوق معمول بناء نیافته بود.
مسأله سوم که نیاز به تعديل عاجل دارد ،خالن است که در مورد
نظارت بر تطبيق احكام قانون اسایس وجود دارد .با وجودی که
حکم ضی ح درین مورد در ماده ( )۱۵۷قانون اسایس بمالحظه
مبسد ،در هر دو باری که اختالف نظر بی ولیس جرگه و ریاست
جمهوری شکل بحران پیدا کرد ،نظارت بر تطبيق قانون اسایس از
طرف سبهمحکمه صورت گرفت .در حقیقت ،سبهمحکمه تنها
صالحیت تفسب قوانی را دارد و این کار را باید موقیع که خود
قوانی را در قضايا تطبیق یمکند ،انجام یمدهد .سبهمحکمه بر
طبق قانون اسایس ،مرجع نظارت بر تطبيق احكام قانون اسایس
نىمباشد .تعديالت الزم ازین ناحیه یک امر ضوری و عاجل تلف
یمگردد.
معهذا ،مشکل است باین باور بود که تعديالت مذبور به تنهان
یمتوانند ماهیت نظام را اصالح سازند و راه را برای عملکرد سالم
نهادها باز کنند ،به قسىم که در آینده زمینه مساعدی در بی
ارگانهای دولت ایجاد شود .درین رابطه ،بحث از حدود اصالحات
تخنیگ فراتر یمرود و نیاز به تفصیالت بیشبی دارد.
نظام ریاسب در نزد اهل سیاست که طرفدار یک اجرائیه قوی اند
هواخواهان دارد .آنها معتقد اند که اگر رئیس قوه اجرائیه
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ر
مشوعیت خود را از رای مستقیم مردم حاصل کند ،این امر سبب
یمشود که با اختیارات بیشب عمل کند و پارلمان نىمتواند آنگونه
که در قبال روسای حکومت حزن و ائتالق رفتار یمکند ،ایستاده
شود .بعبارت دیگر ،در نظام ریاسب انتخان مردم ،رئیس جمهور
در عرصه سیایس بر پارلمان غلبه پیدا یمکند و ثبات سیایس را تأمی
یمنماید .اما این کار در مشکل دارد .از یکطرف بخاطری که پارلمان
نب در دیموکرایس بحیث یک نهاد انتخان مدیع ر
مشوعیت مردیم
و سیایس یمباشد .از طرف دیگر ،رئیس جمهور انتخان در اغلب
نظامهای مسخ شده ریاسب در کنار رئیس حکومت وظایفش را
انجام یمدهد ،و درینصورت ،خواه مخواه ،تعی حدود اختیارات
سیایس و حکومب بی او رئیس حکومت (نخست وزیر)
دشواریهان را بار یم آورد ،بقسىم که تعی ماهیت اختیارات آنها
ر ً
اکبا از مسایل مورد مناقشه حقوق و سیایس شناخته یمشود .کدام
یک طرح کننده و تثبیت کننده سیاست دولت است و کدام یک
اجرا کننده آن؟ آیا یمشود بی اختیارات اداری و اجرائیوی یک
نخست وزیر و اختیارات حکومب و سیایس رئیس قوه اجرائیه
تفکیگ قایل شد؟ آیا نخست وزیر (صدر اعظم) یک عنرص و مهره
ً
سیایس محسوب یمشود و یاضفا آمر اجرائیوی سیاسب است که
رئیس جمهور تعی یمکند؟ ازین توضیحات بر یمآید که در
نظامهای مسخ شده ،تلفیق مشخصات یک امر اسایس تلف
یمگردد.
در افغانستان ،اختالط وظایف ریاست جمهوری با شوری مل
تلفیق درست مشخصات محسوب نىمگردد .نخست وزیر وجود
ندارد و رئیس جمهور که رئیس حکومت است از وسیله تماس با
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شوری چه از طریق نخست وزیر و چه از خالل یک ر
اکبیت ثابت
ً
برخوردار نىمباشد .از همی لحاظ است که کشیدگها تکرارا بروز
یمنماید و اصالح و تعديل قانون اسایس درین مورد و موارد دیگر را
ضوری یمسازد .گویا مشکل اسایس ،تلفيق مناسب مشخصات
نظامهاست در جهب که هم آهنگ ایجاد شود.
در رشایط کنون ،مسلم است که رئیس جمهور در افغانستان بیشب
از دو معاون بیک رئیس حکومت نیاز دارد .قسىم که در عمل دیده
شده ،معاونی رئیس جمهور ،نه در صحنه سیایس ،و نه در عرصه
اداری حضور بارز ندارند .مزید برآن ،اختیارات آنها بسته به
تصامیىم است که از طرف رئیس جمهور گرفته یمشود .رابطه
مستقیم بی آنها و شوری نب به صالح قوه اجرائیه دولت
نىمباشد. .
بنا اء ،بخاطر بهب ساخی زمینه همکاری بی شوری و قوه اجرائیه،
مناسب دیده یمشود که قانون اسایس بشکل تعدیل شود که
نخست وزیر یا رئیس حکومت جای دو معاون ریاست جمهوری را
بگبد ،و مسئولیت اجرا و پیشبد سیاست ریاست جمهوری به
عهده او سبده شود .در آنصورت ،او خواهد بود که مخاطب
مستقیم شوری قرار خواهد گرفت ،و او خواهد بود که جوابگوی
نحوه اجرای سیاست دولت شناخته خواهد شد.
این کار سبب یمشود که شوری (پارلمان) نقش خود را دایر بر
نظارت از اداره و حکومت بوجهه بهبی انجام دهد .در صورت
لزوم از ریاست حکومت استیضاح کند و مسئولیت او را در اجرای
سیاست دولت مطرح سازد .در عی زمان بریاست جمهوری
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بفهماند که نهاد تقنیب نب وظیفه نمایندگ از مردم را برعهده دارد،
و بوجه شایستهای انجام یمدهد.
ريفورم اصالخ دولت بشکل که رشح یافت ،یک مسأله عاجل تلف
یمگردد .قسىم که دیده یمشود ،روابط کنون ارکان دولت به نویع
دچار بن بست شده است .اگر در پایان عهده داری پنج ساله
ریاست جمهوری اصالحات الزم صورت نگبد ،مردم نىمتوانند به
دیموکرایس و انتخاب ریاست جمهوری در آینده اعتماد نشان دهند
و احتمال دارد که عالقه آنها از پروسه انتخان سلب گردد .البته،
تعديل قانون اسایس باید از طریق لویه جرگه و در چهارچوب
پارلمان (شوری) فعل انجام گردد .اما کار تعديل باید از همی حاال
آغاز گردد و بدییه است که این بار تهیه طرح تعديل قانون اسایس
باید به اهل آن سبده شود.
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پایان سخن
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نظام آینده و قانون اساش
زیر این عنوان باین سئوال پاسخ داده یمشود :ش انجام افغانستان
به چه نوع قانون اسایس و چه نوع نظام نیاز دارد؟ آیا قانون اسایس
جمهوری اسالیم افغانستان حامل آن نوع نظایم است که بتواند
حیات سیایس افغانستان را بطور دوامدار تنظیم نماید؟
درین تأليف ،مباحثات روی همی موضوع تمرکز یافت.
بیاد یمآوریم که قانون اسایس مقاوله ئیست از یک نوع وفاق
اجتمایع که تکالیف دولت را مشخص یمسازد ،حوزه صالحیت
نهادها را تعیی یمکند و نحوه سهمگبی جامعه مدن را در امور
عامه توضیح یمنماید.
اغلب قوانی اسایس ،فردای جنگها ،شورشها و انقالبها تدوین
یمشود ،چون در همی مواقع است که طرح یک حیات سیایس نو
بحيث نیاز عمویم احساس یمگردد .در افغانستان ،این مالحظه
موقع انعقاد کنفرانس بن وجود داشت و فکر یمشد قانون اسایس
جدید به بحران که با کودتای کمونیسب آغاز شده بود ،با جهاد و
اغتشاش داخل تداوم پیدا کرد ،و به حاکمیت تاریک و قرون
وسطان طالب منجر گردید ،خاتمه یمدهد.
ما درين تأليف نه تنها اصول و مفاهیم مطرح شده در بطن قانون
اسایس جمهوری اسالیم را مرور کرده ایم ،بلکه رویدادهان را که بر
ضورت درج این اصول و مفاهیم در قانون اسایس اثر گذاشتند،
به بحث گرفتیم .از طرق چون رویدادها مانند مفاهيم متحول اند،
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دامنه بحث همچنان ادامه دارد.
در آغاز ،یعب در خالل کنفرانس بن ،دینامیک سازگاری دولت با
دیموکرایس و با مصادر تثبیت شده در جهان کنون ،با مشکل روبرو
نبود .اعاده قانون اسایس  ۱۹۶۴نشانه ای بود از ضورت احیای
دیموکرایس .موازی آن ،پدیده حقوق ر
بش ،بدون سابقه تاریخ و
بدون مانع ،در جمله اهداف توافقات بن قرار گرفت.
حوادث یازدهم سپتامب بحيث نقطه عروخ بحران افغانستان و
تکان که ازین حوادث بر گزینش سیایس اضالع متحده امریکا وارد
شد ،طوری بود که جهادیستهای اسالیم ،مجال مخالفت با
برنامه جامعه بیالملل را که از طریق سازمان ملل متحد تجویز
شد از دست داده بودند.
بهمی علت است که حمایت از حقوق و آزادیهای فردی نب در
قانون اسایس مشهود یمباشد ،و فهرست جامیع ازین حقوق ،غب
تر و ر
مشح تر از آنچه در قوانی اسایس گذشته دیده یمشد اعالم
گردیده است .ازین ناحیه جا دارد از یک وضع تکامل حرف زد ،و
از کار تدوین کنندگان قانون اسایس با تمجید و ستایش یاد کرد.
اما در عی حال ،تلقيات نادرست سیایس ،روشهای ارشادی و
ً
مقطیع و اغلبا مشبوه ،در قانون اسایس از قلم نیافتاده است.
متون که شامل عبارات مستحيل اند زیاد اند .بعص عبارات صبغه
عمل ندارند و یا بمرور زمان در اثر ناخوان با وضع متحول آینده
مبوک قرار خواهندگرفت.
مضاف بر اینهمه ،نقش کارشناس در فورمول بندی مواد و در پیوند
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دادن مطالب قانون اسایس کمب به چشم یمخورد .البته سیع شده
مفاهیىم مانند مسئولیت سیایس ،نظارت مجالس شوری،
مصئونیتها و آزادیهای پارلمان ،اصل تفکیک قوا ،اصل نظارت
بر تطبيق قانون اسایس و دهها مسأله دیگر در عناوین و فصول
قانون اسایس گنجانیده شود ،اما این مفاهیم در برخ موارد باهم
پیوند متعادل و هم آهنگ ندارند .از همی جهت است که وصف
هیبید ) (Hybrideرا میتوانیم بدون تردد در شأن قانون اسایس
جمهوری اسالیم افغانستان و نظام شکل یافته از آن بکار بریم.
از لحاظ کرونولوژی ،بر طبق توافقات بن ،رئیس اداره انتقایل
وظیفه داشت در خالل دو ماه بعد از دایر شدن لویه جرگه
اضطراری کمیته ای را برای تسوید قانون اسایس تعی کند .اما این
تجویز بهمی شکل عمل نشد ،و کمیته تسوید با چند ماه تأخب دایر
گردید .یط این چند ماه ،آرامش در کشور حکمفرما بود و ریاست
اداره انتقایل فرصت یافت به خاطر جمیع کارهای انجام شده را
ارزیان کند.
در عوض ،این تأخب به بنیادگرایان دیب که دوباره عرض وجود
کردند ،فرصت داد تا ابزار سیایس  -دیب منطبق به خواست
خودشان را با بیان رادیکال روز یعب یگانه در آنها از پروسه
ساختاری حاکمیت روی دست گبند .در نتیجه ،فکر دیموکرایس،
رفته رفته ،از نظر افتاد ،علالخصوص که حامد کرزی نب در
بیانات افتتاحیه اش در لویه جرگه اضطراری ،این مسأله را برجسته
نساخت .باین شکل ،با اعمار نویع از دولت اسالیم تصوری دوباره
ورد زبان گردید .چنانچه ترکیب نامفهوم "دولت انتقایل اسالیم"
ازین رفتار ارتجایع بوجود آمد
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از نگاه میتودولوژی نب ،کار تدوین قانون اسایس با رعایت روحیه
بن انجام نگرفت و موقع تدوین قانون اسایس ،رویههای بجا مانده
از دوره بحران رخنه کردند
ا
در ماه اکتوبر  ۲۰۰۲که کار تسوید قانون اسایس عمل آغاز شد ،دو
مرحله در نظر گرفته شد .بر طبق پیشنهاد مؤلف ،حامد کرزی
تجویز نمود که یک کمیته محدود کار تسوید را بر عهده بگبد و
سپس یک کمیسیون تدقيق بطرح اویل شکل نهان بدهد .مفاد این
ً
تجویز آمبش مالحظات خالصا حقوق (تسوید) با مالحظات
سیایس (تدقيق) بود.
و در عمل ،این شکل نگرش رعایت نگردید .بنیادگرایان ،هم در
ترکیب کمتیه تسوید نفوذ کردند و هم در ترکیب کمیسیون تدقیق.
مزید بر آن رئیس کمیته تسوید همچنان عهده دار ریاست کمیسیون
تدقیق شد.
اینکه اعضای کمیته تسوید و کمیسیون تدقیق را کدام مرجع تعی
کرد ،روشن نیست ،اما گماشی یک عالم دیب در رأس کمیته تسوید
و کمیسیون تدقیق داللت بر نویع تفاهىم میان روسای سابق
مجاهدین و داره انتقایل یمکند .جریانات بعدی واضح ساخت که
این مالحظه در سایر موارد نب مد نظر بوده است ،گر چه
جهادیست های تمامیت خواه روش سازگارانه ریاست اداره انتقایل
را قدر نکردند.
در ساحه کار و ضورت آگاه از درک و نظر محافل ببون و
جمعآوری اطالعات و مدارک ،یک داراالنشاء موظف گردید .این
داراالنشاء تماس با مردم را از طریق پرسشنامهها و ایجاد دفاتر
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اطالعان در اغلب نقاط کشور برقرارکرد .داراالنشاء وظیفه داشت
رای مردم را راجع به گزینش های بعد حاصل دارد.
از حیث موثریت ،در باره اینگونه تماسها یمتوان تردید داشت،
زیرا آگاه مردم از امور سیایس و از نقش قانون اسایس طوری نبود
که یمتوانستند بر گزینشها تأثب مثبت داشته باشند .با آنکه
هزینههای هنگفب بمرصف رسید ،از لحاظ اطالع جون دقیق و
کاوش اذهان عامه کار سودمندی انجام نشد .تنها نتیجه گبن که
بدان اتکا شد این بود که مردم آرزو دارند در افغانستان جمهوری
اسالیم تأسیس گردد ،بدون آنکه روشن باشد محتوی این نوع
جمهوری چیست و چه مفادی از استقرار آن متصور یمباشد .نفس
مسأله بهمی بحث تعلق یمگبد.
از مشخصات بارز کار تسوید قانون اسایس ،نظارت روزانه و
مستقیم ریاست اداره انتقایل است .کمیته تسوید نه تنها از منابع و
مأخذي که داراالنشاء در اختیار آن یمگذاشت استفاده یمکرد،
ً
بلکه در موارد حساس و بحث انگب ،مستقیما از ریاست اداره
انتقایل هدایت حاصل یمنمود .در مجموع ،یک نوع فضای
ناعتمادی میان اعضای کمیته و اداره انتقایل را نىمتوان نادیده
گرفت.
اگر درین راستا ،بهدف مقایسه با کارهای مقدمان قانون اسایس
ً
 ۱۹۶۴مراجعه شود ،موضع کیس که بعدا بابای ملت توصیف
شد ،بگونه ای دیگری جلب نظر یمکند.
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در صفحات  ۷۱۷و  ۷۱۸جلد اول کتاب مرحوم محمدصدیق
فرهنگ« افغانستان در پنج قرن اخب»میخوانیم« :شاه بمن گفت
ً
که اقدام او درباره دیموکرایس قسما از برنامه دراز مدت خود و
پدرش راجع به وارد نمودن تحوالت تدریخ در اداره صورت یمگبد
ً
قسما مربوط به خواستهای ر
قش جوان و روشنفکر در تاری خ
و
معاض یمباشد .درین مالقات و مالقاتهای بعدی ،وی هیچگاه
سفارش خاض در باره احكام قانون اسایس بمن نکرد .و یگانه
سفارش او این بود که وظیفه خودرا آگاهانه و با در نظر گبی
واقعیت اوضاع اجرا نمائیم .تا جائیکه در جریان کار دریافتم رئیس
و سایر اعضا هم در انجام وظیفه شان آزادی داشتند ،و یمتوانستند
بدون فشار از باال در مسایل تصمیم بگبند( "...ماخوذ از شماره
 ۷۲۹جریده امید)
البته باید اذعان کرد که کار تدوین قانون اسایس جمهوری اسالیم
ا
افغانستان در جو کامل متفاون براه افتاد .افغانستان عمليه صلح
از حاکمیت سیایس کامل برخوردار نبود آنگونه که امروز نىمباشد.
در اوراق قبل تذکر داده شد که هرم حقوق کشور به مجوزات
توافقات بن یمانجامید ،و این محدودیب بود که یازده سپتامب و
قبل از آن خشونتهای جهادی و طالب بر مملکت تحمیل کردند.
حامد کرزی سیع یمکرد این مرحله حساس تاری خ کشور را بدون
شکست و ریخت به پیش ببد.

مرحوم محمد صدیق فرهنگ یگ از هفت عضو کمیته تسوید قانون اسایس
 ۱۹۶۴بود
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از بهر حال ،مسلم است که کار قانون اسایس در فضای پر از تشنج
پیش رفت .در لویه جرگه ،ر
قش جوان با نمایندگان نهادهای جهادی
در گب شد .رئیس این جرگه با تندی و خشونت وکیل جوان ،خانم
مالیل جویا را مورد عتاب قرار داد .این خانم که بر طرز کار
کمیسیونها و انحصار آنها در دست روسای مجاهدین ایراد گرفت
و از یک نوع سازش با اداره انتقایل حرف زد ،با تهدید بعص از
اعضای لویه جرگه مواجهه شد.
اما نزاع های سیایس ر
نایس از طرح قانون اسایس در لویه جرگه شکل
قویم نب داشت .وکال در مجموع به دو دسته تقسیم شدند.
طرفداران نظام ریاسب ،در حقیقت از موضع حامد کرزی جانب
داری یمکردند .اقلیتهای قویم ،برعکس ،نظام پارلمان را مطالبه
داشتند و یمخواستند ازین طریق به تقسیم قدرت نایل آیند.
شگ نیست که پایه اسایس مخالفتها بر مسأله دوام زعامت
شخص حامد کرزی بناء شده بود .از لحاظ سیایس ،مخالفی حامد
کرزی فراموش یمکردند که اضالع متحده امریکا منحیث مرجع
نهان و متعهد در روند عملیه صلح افغانستان ،یمخواست رئیس
اداره انتقایل همچنان در چهارچوب نظام ریاسب و در رأس قدرت
باق بماند .این امر در رشایط سیایس خاص فردای یازدهم سپتامب
ا
و ناتوان مبم نبوهای جهادی و روسای آنها ،کامل قابل توجيهه
بود .حضور سیایس اضالع متحده در افغانستان و همکاری نزدیک
جامعه جهان درین راه یگانه وسیله توفیق سیایس مردم افغانستان
برای نجات از غلبه طالب ،القاعده و مجاهدین تندگرا محسوب
یمشود .حامد کرزی ازین نیاز تاریخ آگاه داشت ،و در همی
چهارچوب است که قصد دارد افغانستان را از وضع بحران آن
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ببون سازد و در مدار صلح اجتمایع قرار دهد .مسلم است که جز
این راه دیگری شاغ نىمگردد.
با اینهمه ،قانون اسایس را نىمتوان نقطه عطف و وفاق کل
اجتمایع و مل مردم در یک مقطع مشخص تاریخ توصیف کرد.
وکال در پایان اجالس گفتب هایشان را با خود بردند و بحث دقیق
و همه جانبه بر مسایل سیایس صورت نگرفت .در حقیقت ،در
میان وکال ،تعداد آنهان که قادر به بحث سیایس و علىم بودند،
نادر بود .از آنرو امیدها به عملکرد نهادها و آینده موکول شد.
این عملکرد در مجالس شوری از ابتداء نگران بر انگیخت .علت
چه بود؟
ر
اکبیت قاطع وكال آگاه نداشتند که با نفاذ قانون اسایس جدید
بنام قانون اسایس جمهوری اسالیم ،افغانستان وارد نظایم بنام
نظام ریاسب یمشود .در خالل لويه جرگه درین باره روشب انداخته
نشد .در ختم کار وقب قانون اسایس تصویب شد ،حامد کرزی طور
یاددهان راجع به تمایزان که بی این نوع نظام و نظام پارلمان وجود
دارد ،توضیحان داد.
گذشته از آن ،نظام ریاسبن که در افغانستان پیاده شد ،در خالل
عمليه تدوین ،با نسخههای مربوط به نظام پارلمان آمبش یافت
و لهذا توصیف حقوق آن مغشوش گردید .برخوردها و
اصطکاکهان که هم اکنون میان نهادهای دولب ایجاد شده،
ا
بقسىم که قبل دیدیم ،زاده همی آمبشهای ناصواب است که
ن موردترین آنها نزایع است که در ارتباط با مسأله سلب اعتماد جریان دارد
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آخراالمر شبازه بندی یک نظام هماهنگ را برهم یمزند .قیودان
هم زیر فشار فضای جهادی وارد شده است.
معهذا ،درک نادرست و ماهیت یک نظام مسخ شده از راه ترصفات
ن مورد ،تنها مشکل نیست که ش راه عملیه دولت سازی در
افغانستان بروز کرده باشد .وكال تصور کردند نهادی که بدان
منسوب اند واجد اقتدار اجرائیوی دولت یمباشد .آنها متيقن
بودند که بنام وکیل ،نقش وزير ،وایل و حاکم را ایفا یمنمایند .ا
بناء
خواستند در حاکمیت نقش فعال داشته باشند.
در حقیت ساختار حقوق دولت اینطوری نیست .و اگر به قانون
اسایس رجوع شود ،دیده یمشود که در موارد مهم و بر مبنای
مصلحت سیایس ،حرف آخر به ریاست جمهوری واگذار شده
است.
خالصه ،وقب عملکرد قانون اسایس آغاز شد ،یک طرف نظام
ریاسب مسخ شده و رئیس جمهور با اقتدار ،حامد کرزی ،قرار
ً
داشت و طرف دیگر ،شوری (پارلمان) عمدتا متشکل از عناض
جهادی و اعضای جامعه مدن رشد یافته در جریان عملیه صلح.
از واقعیت بدور بود که ازین ترکیب سیایس یک حرکت سازنده و
معقول ش بزند ،چنانچه دیری نگذشت که خالها و تضادهای
قانون اسایس به عرصههای برخورد و منازعات درون مبدل گردید،
و خصومت بی دو نهاد اسایس دولت باال گرفت .اگر به کارکرد
ً
مجالس شوری ،خاصتا ولیس جرگه یط دو سال گذشته رجوع
شود ،به موارد متعددی از نزاع راجع به تفسب متون قانون اسایس
مواجهه یمشویم .یک نظر دقیق به علل نزاعهای رخ داده بی
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ولیس جرگه و ریاست جمهوری ،نشان یمدهد که مسأله حدود
اختیارات سیایس نهادهای اجرائیوی و تقنیب در رابطه با ماده ۶۴
(صالحیت رئيس جمهور در امر تعیی وزرا) ،ماده ( ۹۲صالحیت
ولیس جرگه در امر استیضاح و سلب اعتماد) و ماده ( ۱۰۶مسأله
نصاب و رای ده در جلسات ولیس جرگه) مشکل عمده عملکرد
قانون اسایس را تشکیل یمدهد ،زیرا همی موارد اند که مشخصات
نظامهای ریاسب وپارلمان را تعیی یمکنند .
طوری که انتظار یمرفت ،برخورد اسایس از مسأله تشکیل هیأت
وزرا آغاز گردید .وکال یمخواستند از رشوع وانمود سازند که آنها
محور اسایس اجرای اقتدار عامه را تشکیل یمدهند ،چنانچه
ر
بخیس از اعضاء از اپوزیسیون
ریاست ولیس جرگه ،در تفاهم با
سیایس حرف زد .در حقیقت ،این رویه با ماهیت نظام ریاسب
سازگار نبود ،بلکه از منطق نظام پارلمان شچشمه یمگرفت.
نزاع ابتداء بر ش مسأله تائید یا رد وزرا در گرفت .در حایل که قانون
اسایس (ماده  ۶۴فقره  ،)۱۱از تائید ولیس جرگه راجع به انتساب
ا
وزرا حرف یمزند ،وکال بر ابراز رای اعتماد که اصل یکبار هم در
متون قانون اسایس ذکر نشده ،اضار ورزیدند .این بدان معب است
که بخش عمویم مجلس باور دارد که گویا حکومت بعد از رای
اعتماد شوری تشکیل یمشود .طبییع است که با این طرز دید نظام
مسخ شده ریاسب دچار ابهام گردید ،گرچه حقوق دانان کشور
اینگونه تعبب ناقص از روحیه و می قانون اسایس را از طریق
ً
خاصتا ر
نشات )BBCیادآوری کردند .ماده
رسانههای جمیع (
ا
(۶۴فقره  )۱۱درین ارتباط کامل ضاحت دارد.
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اشتباه وکال در آن بود که ارزیان مواصفات را که در ماده ( )۷۲ذکر
شده ،به میکانبم رای اعتماد تبدیل کردند .نه تنها از مسئولی
واحدهای اداری (وزرا) که در مسئولیت سیایس رشیک نیستند
اجزای یک نهاد سیایس (حکومت) ساختند ،بلکه به مسخ درون
نظام و مغشوشیت عیب آن افزوده شد .در نهایت ،در نتیجه این
درک ناقص قانون اسایس موارد نزاع بی ریاست جمهوری و مجالس
ً
شوری افزایش یافت .طبعا ریاست جمهوری ازین تحريف اختیارات
توسط شوری ناراض گردید ،اما بنابر تراكم امور و ننظىم عمویم،
ً
بدان وقع نگذاشت .وکال و خاصتا عناض سیایس مخالف مطمی
شدند که عند الرصوره یمتوانند مسأله سلب اعتماد و مداخالت
سیایس شوری در برابر ریاست جمهوری را براه اندازند .ماده ()۹۲
قانون اسایس این امکان را از طریق مسئولیت فردی وزرا میش
یمسازد.
در ارتباط با مسأله تائید وزرا ،مشکل تطبيق قانون اسایس با تفسب
ماده ( )۱۰۶توسط ولیس جرگه نب پیوند دارد .ابتدا ،وکالی ولیس
جرگه موج اول وزرا را به ر
اکبیت ساده تائید نمودند .سپس در باره
سه وزیر دیگر ،رای گبی به ترتیب صورت گرفت که در آن رای
ً
ممتنع افزایش یافت و نتیجتا از تعداد رای موافق کاسته شد .وکالن
که خواهان تائید وزرای مذکور نبودند ،این رای ر
اکبیت را کاق
ندانستند و سه وزیر را تائید نکردند .در حایل که از لحاظ حقوق

مؤلف هنگام بحث این مسأله در شوری سیع زیاد بخرج داد تا از طریق امواج
رادیو  BBCو پرسش های دقیق و کاوش گرانه این دستگاه راجع به باریگ های
حقوق مربوط به تائید و رای اعتماد روشب اندازد ،اما کوشش درین مورد بجان
نرسید و درک عمویم اعضای ولیس جرگه را بحیث یک روش سیایس تغیب نداد.
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ر
اکبیت ساده تابع یک تعداد معی آرا نىمباشد و رای ممتنع بر
ر
اکبیت ساده وغبساده هیچ تاثبی ندارد .ولیس جرگه بصورت
شگفتآوری تصمیم نهان را به سبهمحکمه رویت داد.
سبهمحکمه به نوبت خود ،جای آنکه رای عدم صالحیت بدهد،
در باره معضله خودساخته ولیس جرگه رای داد .عجیبتر از آن،
درین رای ماده ( )۱۰۶تفسب نادرست شد و رای ممتنع به رای
غبحاض تشبیه گردید .مضاف بر آن ،سبهمحکمه ادعا کرد که
قانون اسایس نصاب جلسات ولیس جرگه را مشخص نساخته
است .در نتیجه ،در ظرف چند روز ،کلیه نهادهای عمده دولب،
یگ ن دیگر ،شاسیمگ شانرا در قرائت درست و تفسب بجای
قانون اسایس نشان دادند و جای آنکه به احکام قانون اسایس
وضاحت دهند ،مغشوشیتهای نوی ایجاد کردند.
این ناهنجاری سیایس و درک نادرست ر
اکبیت اعضای ولیس جرگه
ً
از فهم و تعبب حقوق قانون اسایس اجبارا موضوع را به
سبهمحکمه ،وزارت امور پارلمان ،و حب خود ریاست جمهوری
محول ساخت .تلقیات و محاسبات مقطیع در آفرصت بانضمام
ً
ابراز نظرهای مستحيل و اغلبا مشبوه ،محتوای حقوق قانون
اسایس را تبه ساخت.
برای به کریس نشاندن تالشهای خود ،مخالفی حامد کرزی
کوشیدند جبهه ای را بنام جبهه مل ایجاد نمایند .این جبهه در ماه
ً
یم  ،۲۰۰۷برای اولی بار ،مسأله سلب اعتماد دو وزیر دولت را جدا
در ولیس جرگه مطرح ساخت .گویا ،مغشوش شدن ماهیت حقوق
 سیایس نظام که مجری و منفذی نداشت ،از خالل تطبيقنادرست ماده ( ،)۹۲یک بحران سیایس را بوجود آورد.
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درینصورت ،آیا در مقایسه با دهه دیموکرایس و زمان سلطنت،
یمشود از رجعت به عقب در مورد قانون اسایس حرف زد؟ علتش
آنست که جلسات رای اعتماد در آن دوره با ماهیت نظام پارلمان
موافق بود و در شورای مل برنامه سیایس حکومت بحیث یک کل
مورد قضاوت قرار یمگرفت .آنچه در مورد وزیر خارجه ،رنگی
ً
ر
بخیس از کارهای ریاست جمهوری
دادفر سپنتا گذشت ،ضفا به
یعب قوه اجرائیه تعلق یمگرفت .گویا مجموعه اجراآت دولت را
ر
بخیس از کارها را ازین
احتوا نىمکرد .و این درست نیست که
مجموعه جدا کرد و اجراآت مسئول همان بخش را زمینه مسئولیت
سیایس تلف کرد .مسئولیت سیایس یک کل است و لهذا ،در مورد
حکومت بحیث یک کل مطرح یمگردد .جدایل که واقع شده نشانه
همان بن بسب است که ن موازنگ صالحیتها در قانون اسایس
در ن دارد .از طرق ،ما یمدانیم که در مقطع فعل ،تعهدات سیایس
و اقتصادی دولت ،تا حد زیاد به حمایت و پشب بان مایل و سیایس
جامعه بیالملل بستگ دارد ،و نب قابل یادآوری است که رنگی
دادفر سپنتا کیس است که در جلسه رسیدگ به مواصفات وزرا ،با
تحسی و تمجید زیاد تأئید گردید.
ناگفته نباید گذاشت که اجراآت ریاست جمهوری و هم تصاميم
سبهمحکمه که رای داد نصاب جلسات ولیس جرگه در قانون
اسایس پیشبیب نشده و رای ممتنع و رای غب حاض یگ یمباشد،
عاری از ایراد در امر تطبيق قانون اسایس نبوده است .کمیسیون
مستقل نظارت بر تطبيق قانون اسایس مندرج ماده ( )۱۵۷هیچگاه
تاسیس نشد و وظیفه تعبب و تفسب احكام قانون اسایس مرتبا به
سبهمحکمه محول شده است ،در حایل که تذکری در قانون
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اسایس درین مورد دیده نىمشود .مشکل در آنست که بر طبق ماده
( ،)۱۶۷تعی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبيق قانون اسایس نب
به تائید ولیس جرگه موکول یمباشد ،و ما دیدیم که تائید در مورد
وزرا و اعضای سبهمحکمه با چه مشکالن رو برو شد .شاید روی
همی اطمینان بوده که ولیس جرگه در جلسه اول ماه یم ۲۰۰۶
خود از رئیس جمهور خواست تا اعضای کمیسیون مستقل نظارت
بر تطبيق قانون اسایس را تعی کند.
دو اقدام دیگر ریاست جمهوری نب بیانگر نتوجیه آن در برابر
ا
مواد قانون اسایس تلف یمگردد .اول ،مداخله وزارت امور پارلمان
در آغاز در مورد طرز رای گبی در ولیس جرگه .این مداخله به
ً
هیچوجهه پایه حقوق نداشت .ثانيا ،ایجاد پست وزارت ارشد که
به شکل نهاد نخست وزیری یا صدارت عظىم را بخاطر یمدهد و
در همه احوال ،وجود این پست با نظام ریاسب و با معاونی ریاست
جمهوری درین نظام مغایرت دارد .مزید بر آن ،بر طبق فقره ()۴
ماده ( )۹۵قانون اسایس ،ایجاد واحدهای اداری ،تعدیل و يا الغای
آنها از صالحیت شوری مل یمباشد .بنا اء ،فهمیده نىمشود اینگونه
ترصفات از کجا نشأت یمکند .قدر مسلم آنست که هرگونه ترصف
در قانون اسایس نشانه ناپایداری نظام یمباشد و ضورت بازنگری
در قانون اسایس را مطرح یمسازد.
درین بازنگری ،هدف اسایس آماده ساخی رشایط الزم برای
سازمانیان مجدد دولت یمباشد ،بقسىم که آنعده از احكام قانون

در عمل رفتار مصلحت جویانه مسئول این پست سبب شد که از تخیط
قانون حرف زده نشود.
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اسایس که روند اعمار دولت را با موانع رو برو یمسازند باید از بی
برده شود .البته ،یط دوره انتقال و بعد از آن ،نهادهای دولب عمده
شکل گرفتند و شپا ایستادند ،اما عملکرد آنها طوری نبود که با
عملیه ر
مشوع سازی یکجا پیش برود و لهذا تحکیم و پایه ریزی
شکل نهان نظام پیش رو یمباشد.
معهذا باید اذعان کرد که گزینش نظام در میان دو مودیل که امروز
در اغلب کشورها معمول است ،در حایل که مسایع برای تلفيق
آنها نب ادامه دارد ،کار آسان نیست .درین باره در صفحات قبل
بحث صورت گرفته ،و یمدانیم که کوشش کشورهان که تجارب
دیرینه درین راه دارند ،تا حال ن نتیجه مانده است .از آنجمله
کشور فرانسه است که از ن ثبان فردای جنگ دوم و ر
کبت احزاب
و ائتالفهای زودگذر در پارلمان بستوه آمد و باالخره ،تحت
رهنمان جبال دوگول بیک نظام ریاسب "هیبید" رو آورد .امروز
این تجربه باردیگر با پرسشهان همراه یمباشد و رابطه نهادهای
اجران متشکل از رئیس جمهور و نخست وزیر و انحالل پذیری نهاد
تقنیب رضایت کارشناسان را فراهم نىمسازد.
بصورت عموم ،نظامهای ریاسب مسخ شده از دونگاه دچار اشکال
اند:
در بعص موارد ،دوگانگ اقتدار اجرائیه یعب رئیس جمهور منتخب
که سیاست دولت را تعی یمکند و نخست وزیر که مؤظف به
اجرای سیاست مذبور یمباشد ،سبب اختالل در اقتدار مذکور
یمگردد .درین حالت ،اگر پشب بان شوری وجود داشته باشد ،به
شکل پیش نىمشود.
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و در بخش دیگری از مثالها ،صالحیتهای عمده دولت بصورت
مشبک به رئیس جمهور و شوری تفویض یمگردد ،و طرفداران
تقویت پارلمان ازین رویه جانبداری یمکنند  .مشکل آنست که درین
موارد ،مانند حالب که اجرائیه به دو مرجع تعلق یمگبد ،احتمال
بروز بحران باز هم وجود داد ،چنانچه همی حاال ،در دایره قانون
اسایس جمهوری اسالیم افغانستان ،اختیارات مشبک ولیس جرگه
با ریاست جمهوری بحران را از ناحیه وزرا بوجود آورده است که
اگر پوشش نبوهای نظایم بیالملل نىمبود ،به از هم پاشیدن
بنای دولت یم انجامید.
نتیجه گبی ما اینست که وجود رئیس قوه اجران (رئيس جمهور)
بدون مسئولیت سیایس در برابر پارلمان ،تنها در اضالع متحده
امریکا قابل پذیرش است ،زیرا پارلمان راههای دیگری برای نظارت
بر سیاست قوه اجرائیه در اختیار دارد .اما در نظامهای ریاسب
مسخ شده از آنجمله افغانستان ،مشکل است پذیرفت که رئیس
قوه اجرائیه مسئولیت و حسابده سیایس نداشته باشد ،زیرا در
آنصورت پارلمان را محرص اراده مردم توصیف کردن با دیموکرایس
ً
وفق نىمکند .نظام ریاسب مسخ شده افغانستان ،چنانچه مکررا
ذکر کردیم یک نظام مقطیع است که در آن رئیس قوه اجرائیه
یمبایست واجد اختیارات قاطع باشد تا ثبان که برای پیشبد عملیه
صلح الزم بود بر قرار باشد .ازین تذکر این نتیجه دست یمدهد که
هرقدر ثبات بیشب یمشود ،بهمان اندازه مسئولیت سیایس رئیس
قوه اجرائیه مطرح یمگردد .این بدان معب است که بحران در هر
حال رخ دادن است ،مگر آنکه مسئولیت سیایس بخش اجران
دولت یک مجرای اصویل پیدا کند.
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طرز العمل  MPEACHMENTکه در قانون اسایس جمهوری
اسالیم افغانستان درج است دردی را دوا نىمکند ،ضفنظر از اینکه
میکانبم براه انداخی آن سهل و بدون موانع نىمباشد.
ر
بخیس از اختيارات
بنا اء باید تجویزی گرفته شود که بتأیس از آن
اجرائیوی رئیس جمهور به شخص دیگری بعنوان رئیس حکومت
انتقال کند و مناقشه سیایس بی پارلمان و قوه اجرائیه محدود به
همی بخش اختیارات گردد .در آنصورت ،رئیس جمهور در انتخاب
رئیس حکومت خواست پارلمان را رعایت یمکند ،در عی حایل که
ر
میس عمده دولت را با اطمینان کامل خودش تعی یمنماید .روشنب
گفته شود ،تفکیک بی ریاست جمهوری و ریاست حکومت به
معب اجراکننده ر
میس ریاست جمهوری ،زمینه همکاری بهبی را بی
پارلمان ونهاد اجران عمده دولت بوجود یم آورد.
ً
طبعا وجود رئيس انتخان موقف رئيس حكومت را به معب متداول
آن ضعیف یمسازد ،اما الاقل اگر حکومت شکل گبد ،و وزرا بحيث
اجزای آن وارد بحث سیایس با پارلمان یمگردند .اقتدار عامه نب در
میان مردم بهب تبارز یمکند ،زیرا فراموش نشود که وزرای گزی ر
نیس
ً
که بار مسئولیت سیایس را منفردا متقبل یمگردند ،با پدیده
حاکمیت سیایس به معب پذیرفته شده آن مطابقت ندارد .در قانون
اسایس جمهوری اسالیم افغانستان ،وجود حکومت تنها از خالل
جلسات مجلس وزرا تحت ریاست رئیس جمهور احساس یمگردد.
استار عامه که قبل براین در وجود صدر اعظم تبارز یمکرد حاال نه
در وجود وزرا دیده یمشود نه از عملکرد رئیس جمهور منتخب
متظاهر یمگردد.
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در همه احوال ،حذف صالحیتهای مشبک بی رئیس جمهور و
پارلمان از قانون اسایس ،از جمله تعديالت عاجل است که باید
قبل از ختم دوره تقنینیه جاری عمل شود .بدییه است که تعی
اراکی ارشد
دستگاه حکومت باید از صالحیتهای اختصاض و انحصاری نهاد
اجرائیوی شناخته شود .در عوض ،بحث راجع به ر
میس سیایس
ریاست جمهوری در شوری و اختصاص پارلمان به وظایف تقنیب
اش و به طرح بودجه و نظارتهای مالیان سبب ضاحت اختیارات
نهادها یمگردد.
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دربارۀ مؤلف کتاب
محمد قاسم فاضل از نادر افغانهان است
که در خالل زندگ با مباحث حقوق از
دریچههای مختلف شو کار داشته است:
قاض ،وکیل مدافع ،مشاور حقوق ،تسوید
کننده قوانی) (Draftmanاما آنچه مایه
خرسندی خود اوست ،شغل تدریس است
که مسب زندگ اش را از مکاتب خانگ
چنداول تا دهلبهای سوربن تعی یمکند.
محمد قاسم فاضل ازینکه در تسوید بخش عمده قوانی کشور
سهم داشته ابراز رضایتمندی یمنماید ،و حاشیه نوییس قانون
اسایس جمهوری اسالیم افغانستان را به هدف روشنگری و
گسبش مفاهیم حقوق در افغانستان تحریر داشته است.
از همی مؤلف:
روزهای چون شب تاریک آمبش و تعارض بی دین و سیاست در افغانستان -افغانستان از موقت تا انتقایل ،دور نما چیست؟
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