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سخن کوتاهی پیرامون این اثر
علم حقوق بصورت کُل، از زمره ی علوم پیچیده، مهم و درعین حال ظریف 
وتفسیرپذیر جامعه انسانی است. عمرمربوط به شناخت حقوق بشری و تدوین 
قوانین اجرایی درجامعه ی انسانی خیلی زیاد است وبرمیگردد به یونان باستان. 
بربنیاد  را  زیادی  نوآوریهای  و  اصالحات  جهان،  دانان  حقوق  و  خردمندان 
ضرورت ها و اندوخته های شان درمسیرزمان برآن افزوده و بخشهای متعددی 
وقانون  حقوق  چارچوب  در  بیشترهستی،  تسهیالت  آوری  فراهم  غرض  را 
ایجاد نمودند، مانند بخشهای جُرمی، جناحی، مدنی، مالی، اداری، تجاری و 

باالخره، خصوصی و بین المللی و امثالهم.                                              
هرچند کلمه ی حقوق، معانی زیادی را باخودحمل میکند، با آنهم، نزدیکترین  
معنی و مفهوم آن شاید عبارت باشد ازمجموع قواعد الزامی حاکم بر روابط 
افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت شان و نسبت به دیگر 

جوامع.             
ستون  ی  بمثابه  مملکت  دریک  اساسی  قانون  سازی  نافذ  و  تدوین  تسوید، 
قانون  رعایت  بودن  والزامی  ملت(   - )دولت  متقابله ی  تعیین حقوق  فقرات 
و احترام گذاشتن صادقانه و متعهدانه به آن، یکی ازشهکارهای عقالنی نسل 
بشردرراه تنظیم آگاهانه و اداره ی خردمندانه امور زنده گی فردی و اجتماعی 
متمدن  جوامع  بخصوص  انسانی،  جوامع  میان  در  بدینسو  ازسالها  که  است 

وانکشاف یافته مروج و متداول میباشد.                                       
باید اذعان داشت که درافغانستان عزیز، ساختن و پرداختن به قانون اساسی، 
تعیین حقوق متقابله ی ملت ـ دولت وهمچنان انفاذ و رعایت قانون، تاریخ و 
سابقه ی بیشتر از یکصد سال ندارد. یا بعباره ی دیگر، پادشاه جوان و ترقیخواه 
افغانستان اعلیحضرت امان اهلل خان )1919-1929م( بود که برای نخستین بار



تحلیل  تخصصی   قانون  اساسی  افغانستان

5

به ساختن قانون اساسی تحت عنوان » نظامنامه ی اساسی دولت علیه افغانستان« 
و تدوین فروعات آن بنام »نظامنامه ها«  مبادرت ورزید و این » نظامنامه ی 
اساسی« یا به مفهوم امروزی، )قانون اساسی( مملکت تا کنون، نظربه خواست 
رژیم های سیاسی مختلف، یا تعدیل گردیده، یا دگرگونی هایی درآن واقع 
شده و یا مدتی هم در بحبوحه ی دگردیسی های سیاسی ـ نظامی، به تعلیق 
امارت  و  جهادی  های  تنظیم  حاکمیت  سالهای  )مثاًل،  است.  شده  درآورده 

اسالمی گروه طالبان، مجموعاً ازسال 1992 تا 2000میالدی(           
متعاقب تحوالتی که پس ازسقوط امارت گروه طالبان درسال 2001میالدی 
درافغانستان صورت گرفت و پس ازتدویرکنفرانس بُن، باردیگرقانون اساسی 
جدید، آنهم ازمجرای »لویه جرگه« ها و لزوم دید شخصیت های متنفذ، قومی، 
جهادی وبرخی ازتکنوکراتها تسوید و تدوین گردید.  هرچند این قانون اساسی 
تاب فکری، جناحی،  استثنایی و درمیان تب و  جدید، دریک حالت کاماًل 
قومی وکشاکش قدرت طلبانه ناشی ازجنگها و اختالفات دامنه دار دهه  های 
نود و دوهزارروی کاغذ ریخته شد که نقایص وکمبودهای زیادی را درخود 
نهفته داشته است، با آنهم چون کشورهای مختلف جهان یا »جامعه ی جهانی« 
بًن درافغانستان جا  ازکنفرانس  امریکا، پس  ایاالت متحده ی  به سردمداری 
بازنموده بودند، لهذا، ازیکطرف متعهد شدند که کشورجنگزده و ویران شده 
ی افغانستان را »بازسازی« نموده مساعدت مالی میکنند و از سوی دیگر، این 
مساعدتهای مالی شان را به تأسیس یک دولت مرکزی جدید با آحاد الزمه 
داری  »حکومت  بشرو  حقوق  رعایت  جدید،  اساسی  قانون  تدوین  آن،  ی 
خوب« مشروط ساختند، بنابرآن، درسالهای نخست، تصورعمومی چنین بود 
که دولتمداران تازه وارد با درس آموزی ازگذشته های خونین کشور، شاید 
این  امانتدارباشند.  اساسی جدید، صادق، وفادار و  قانون  مفاد  درقبال متن و 
تصورنیزدرآن روزها و ماه ها وجود داشت که شاید دیگرحقوق، حیثیت و 
کرامت انسانی شهروندان کشور، مانند گذشته پامال نشود و اما با دریغ که 
ازیکطرف با بقدرت رسانیدن شخصی بنام حامد کرزی در ارگ کابل که از 

سوی امریکا و متحدان نزدیک آن صورت گرفت 
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و ازسوی دیگر، دراثراعمال سیاستهای خاص و منفعت جویانه ی »جامعه 
ی جهان«، بخصوص امریکا و ناتو، هم ارزشهای قانون اساسی قدم به قدم 
ازسوی رییس جمهورجدید و تیم کاری او زیرپا گذاشته شد و هم قانون 
شکنان، ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران شناخته شده ی جنگی جان دوباره 
یافته ازسوی ابرقدرت امریکا کمک و حمایت شدند. این تراژیدی درفضای 
مراجع  و  مراکز  نبود  و  اداری  باری  و  بند  بی  سیاسی،  ـ  فکری  آشفته ی 
و  اختالس  زدایی،  حقوق  شکنی،  قانون  چنان  خارجی،  و  داخلی  پرسشگر 
همه  و  فساد گسترده، عمیق  منجربه  باالخره  که  زد  دامن  را  خودکامه گی 
جانبه ی مالی، اداری و حقوقی درکشورگردید. چنانکه سازمان شفافیت بین 
المللی تا کنون چندین باردولت افغانستان را بحیث فاسد ترین دولتهای جهان 
اعالم نمود و ارزشهای حقوق بشر را درپایین ترین سطح آن ارزیابی کرد.              
باساس اوضاع واحوال دردناک ناشی از حقوق کشی و بی قانونی درافغانستان 
است که ظرف یکنیم دهه ی اخیر، هزارها مطلب، مقاله، تحلیل و گزارش 
انسانگرا  و  بدست  قلم  های  شخصیت  و  تحلیلگران  روشنفکران،  ازسوی 
پیرامون وخامت اوضاع درکشور، به نشررسانیده شده و نقاط ضعف و قابل 

توجه را به منظوربهبودی وضعیت ناهنجارجاری گوشزد کرده اند.
دوست گرامی داکترثنا متین نیکپی نیز یکی ازشخصیت های آزادی دوست 
و یکی از حقوق دان های تیزهوش و تحلیلگرافغانستان است که ظرف چند 
سال پسین، صد ها مقاله ی مشخص و کارشناسانه، بخصوص پیرامون حقوق 
تناقضات  و  کمبودها  اساسی،  قانون  گی  چگونه  افغانستان،  اتباع  اساسی 
حقوقی درقانون  را نگاشته و در رسانه های مختلف برون مرزی به چاپ 

رسانیده است.   
چون طوریکه دیده و شنیده میشود، خودسریها، قانون شکنی ها، زیرپاکردن 
اساسی  قانون  مفاد  گرفتن  مسخره  به  و  افغانستان  مردم  اساسی  حقوق 
کشورازطرف رییس جمهور وسایرنهادهای دولتی به اوج خود رسیده است، 
جناب داکترثنا نیکپی با گوش دادن به صدای وجدان بیدارخویش، براقتضای 

دانش مسلکی و دراثرسفارش عده یی از دوستان، اقدام به گردآوری آن 
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و  پسین  درسالهای  که  نمود  خویش  مسلکی  و  حقوقی  ازمقاالت  سلسله 
درمقاطع مختلف زمانی به رشته ی تحریردرآورده است.

کتاب حاضر، حاصل تالشهای اخیرنویسنده بوده که با نگارش عمیق ترین 
پیرامون  بخصوص  موشگافانه  های  تحلیل  و  حقوقی  علمی  موضوعات 
وسؤاستفاده  افغانستان  اساسی  درقانون  موجود  های  ابهام  ها، خالها  ضعف 
های دولتمردان کشور ازقانون و زیان های ناشی ازآن، آیینه ی قد نمایی 
است.   قرارداده  دولتی  های  سایرنهادی  و  قضا  پارلمان،  دولت،  دربرابر  را 
چنانکه خود طی پاراگراف نخست مقدمه ی کتاب مینویسد: »دراین کتاب، 
توجه جدی صورت  افغانستان  نیازمندی های زندگی حقوقی جامعه ی  بر 

گرفته است.«                                  
»تحلیل  کتاب  مینگارد:  چنین  اش  مقدمه  نهایی  پاراگراف  طی  همچنان   
تخصصی قانون اساسی افغانستان« اثر سچه ی حقوقی است که زبان قانون و 
ارزش های حقوقی درآن در نظر گرفته شده و مهمترین مسایل حاد و مبرم 

حقوقی را در عرصه ی حقوق اساسی تشریح کرده است.«         
میخوانیم:  چنین  کتاب  ی  مقدمه  به  مربوط  دیگرازپاراگرافهای  دریکی 
»مطالعه ی این کتاب برای دولتمردان افغانستان، کارمندان نهاد های حقوقی 
و قانونگذار ومسووالن نهاد های حراست ازحقوق و دانش آموزان دانشگاه 

حقوق مفید است«.     
و  مهم  بسیار  مسایل  و  موضوعات  به  را  خواننده  اثرارزشمند،  این  مرور 
اساسی قانون مداردرجامعه، مصطلحات و نکات پوشیده ی حقوق و قانون 
آشنا میسازد. مثاًل، »تصادم منافع ملی با منافع خارجی«، » حکومت های 
 « حقوقی«،  دولت  ارزشهای   «  ، ملی«  منافع  به  پازدن  پشت  و  نامردمی 
صدوراعالمیه ی رسمی دولت مبنی برتساوی بالقید وشرط حقوق زنان با 
مردان« ، » صدوراعالمیه ی رسمی راجع به تساوی شهروندی درافغانستان« 
، » مجازات ومکافات درقانون« ، »سهیم سازی احزاب سیاسی چپ وراست 
عمومی«،  سالح  برخلع  مبنی  رسمی  ی  »صدوراعالمیه   ، دولتی«  درقدرت 

»مرزبندی ساحه ی فعالیت فرمان رییس جمهور« ، » شعورحقوقی«، 
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حقوقی  درک   « درقانون«،  مدنی  احکام  و  دینی  »احکام   ، »کلتورحقوقی« 
درقانونگذاری و توازن آن با درک دینی حقوق اساسی«، » ایجاد اپوزیسیون 
قانون  شورای  توسط  قانون  ازتصویب  قبل  »تفسیرقانون   ، واقعی«  سیاسی 
اساسی«، »خالی دانشمندان حقوق درتفسیرقانون«  و باالخره، تخلف ازقانون، 
تناقض درقانون، تغییرو تعدیل درقانون اساسی و امثالهم.                                               

افغانستان، آثار و کتب  هرچند شخصیت های علمی وحقوقی کشورعزیزما 
مفیدی راجع به قانون و حقوق درجامعه و جهان نوشته اند، اما به اعتقاد من، 
چنین یک اثرخاص مسلکی و تحلیلی که اینک به قلم جناب داکترثنا متین 
نیکپی به رشته ی تحریردرآمده و به زیور چاپ آراسته شده است، کم نظیر

میباشد.                                                                  
من، درحالیکه برای دوست محترم خویش )داکترنیکپی( طلب موفقیت های 
بیشتر مینمایم، خوانش و تکثیر این کتاب مسلکی را درروزگارموجود کشور، 
برای هرهموطن دلسوز، بسیارمفید و سازنده می دانم.                                                                          

کریم پیکار پامیر
تورنتو ـ 2018م 
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از نویسندة این کتاب

تصادم  می سازد،  مساعد  را  افغانستان  در  قانون  ناکارایی  علتی که  مهمترین 
منافع ملی با منافع خارجی است. سیستم قانونگذاری مدون، کامل و اجرایی 
داخلی  حامیان  و  خارجی  های  کشور  منافع  با  باشد،  ملی  منافع  حامی  که 
آنها در تصادم قرار می گیرد.  پس در طرح ، تغییر و تصویب قانون اساسی 
قانون اساسی  نوع  به چه  افغانستان  این سوال مطرح می گردد که  افغانستان، 

ضرورت دارد؟
دراین کتاب بر نیازمندی های زندگی حقوقی جامعه افغانستان توجه جدی  

صورت گرفته است. 
حکومت هایی که در افغانستان بر اساس اراده و رأی مردم بوجود نیامده اند، 
این مشکل در وجود حکومتی  نیستند. رفع  افغانستان  منافع ملی مردم  حامی 
میسر است که بتواند میان منافع ملی و خارجی توازن ایجاد نماید و تضمین 

های مستحکم حقوقی را بوجود بیاورد. 
دولت هایی که  در دوران موجودیت کشور های غربی در افغانستان بوجود 
آمده اند، قابلیت رفع مشکل قانونی ، ایجاد سیستم حقوقی و نهادینه سازی 

ارزش های دولت حقوقی را ندارند. 
دولتی می تواند یک سیستم کارا و قانونگذار را نهادینه کند که قابلیت اجرای 

نکات ذیل را داشته باشد:
و  اجتماعی  های  و عقده  ها  تضاد   ، تناقض  رفع  برای  باید  اول: دولت  نکته 
ایجاد روحیه اعتماد ملی اعالمیۀ رهایی زنان افغانستان و تساوی بالقید و شرط 
حقوق زنان بامردان را در یک اعالمیه رسمی نشر و در اجرای آن متعهد شود. 
دولت باید بجای دولت های متعصب زن ستیز از زنان افغانستان بطور رسمی 
بمثابه میثاق  معذرت بخواهد و وعده بدهد که اعالمیه رسمی رهایی زن را 

مهم ملی رعایت می کند.
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نکته دوم: صدور رسمی اعالمیه تساوی شهروندی در افغانستان از مهمترین 
مسایل ضروری است. دولت افغانستان باید بجای حکومت های متعصب قوم 
رسمی  شکل  به  ملی  نفاق  و  خصومت  اعمال  و  کشی  نسل  اجرای  از  ستیز 
مجازات  قابل  جنایت  و  ملی  خیانت  مثابه  به  را  کار  این  و  کند  عذرخواهی 
شناسایی نموده بر بنیاد  نورم و اصول حقوقی متعهد شود که جنایات گذشته 

در این زمینه ها  را محکوم و جنایات آینده را مجازات می کند.
نکته سوم: صدور اعالمیه رسمی مبنی بر عفو عمومی و سهمگیری فعال همه 
نیروهای سیاسی در تشکیل قدرت چنان دولتی که تشکیل آن  بر پایه های 

وسیع اجتماعی استوار باشد.
های  کشور  طرف  از  سیاسی  احزاب  سازی  سهیم  و  عفو  مسئله  اکنون  تا 
خارجی اداره می شود. آوردن گلبدین حکمتیار به بهانه پروسه صلح از طرف 
استخبارات خارجی، حمایت دایمی از تنظیم هایی که از دوره های مجاهدین 
و طالبان حکومت را در دست دارند و همچنان  جلوگیری از ورود احزاب 
مترقی در دولت، از  روند های اند که مانع ایجاد دولت و حاکمیت ملی در 

افغانستان می شود.
عفو عمومی و سهمگیری در روند سیاسی کشور باید همگانی باشد، احزاب 
به  باشند، ورنه ضرورتی  باید در آنها سهیم  راست و چپ، دینی و سکوالر 

قانون اساسی نخواهد بود.
نکته چهارم اعالمیۀ خلع سالح عمومی در افغانستان: با تاسف خلع سالح در 
افغانستان از جانب کشور های غربی و نهاد های ملل متحد مورد استفاده بد 
قرار گرفت. آنها طالب و داعش را مسلح نموده جنگ را از جنوب به شمال 
را  افغانستان  مرکزی  نقاط  و  برعکس، والیت شمال  دادند،  انتقال  افغانستان 

خلع سالح کردند.
آنها بطور آشکار گروه هایی را که جنگ، ترور ، تخریب و عقبگرایی می 
خواستند، با سالح تجهیز نمودند و کسانی را که صلح، پیشرفت و شگوفانی 

می خواستند، به جایگاه قربانیان آن قرار دادند.
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حل این موضوع در پرتو تضمین جدی حقوقی و در چهارچوب حقوق اساسی 
ممکن است. هرگاه دولت و جامعه جهانی اراده داشته باشند که صلح، امنیت 
شان  گذشتۀ  اشتباهات  بر  باید  آنها  نمایند،  تضمین  را  افغانستان  در  ترقی  و 
بنیادگرایی عذرخواهی کنند و صدور  و  انتحار  ترور،  قربانیان  از  و  اعتراف 
اعالمیه خلع سالح همگانی را  در قدم اول خلع سالح گروه هایی که مرتکب 

جنایات شده اند، رویدست بگیرند.
طرح و تصویب قانون اساسی بر مبنای جامعۀ نا امن، موجودیت جدی نفاق ، 
استبداد ملی و حضور گروه های مسلح خون آشام و محیط ترس و وحشت، 

تمسخر بر روند قانونیت و تضمین حقوق اساسی مردم افغانستان می باشد.
نکته پنجم:  شناسایی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ضمن صدور اعالمیۀ رسمی 
قرار  تقابل  و  تناقض  در  وی  با  دیگر  احکام  و  اصل  هیچ  طوریکه  دولتی، 
نداشته باشد. اما در قانون اساسی دوره حکومت حامد کرزی اصول اعالمیه 
جهانی حقوق بشر با ترفند های دینی )نه با ارزشهای دینی(  و با یک منافقت 
استخباراتی و سیاسی در تقابل قرار داده شده است. پس باید در تغییر قانون 

اساسی افغانستان این تناقض باید رفع شود. 
نکته ششم:  ایجاد اپوزیسیون سیاسی واقعی در افغانستان از مهمترین مسائل 
ایجاد  که  باید گفت  افسوس  و  با حیف  است.  این کشور  در  سازی  دولت 
اپوزیسیون تقلبی در زمان کرزی و ادامه آن در دوره های بعدی روند واقعی 
اپوزیسیون  را خفه کرد.  افغانستان  در  دموکراسی  و سرنوشت  دولت سازی 
خودبخود  کشور  و  جامعه  سیاسی  نیارمندی  مطابق  بلکه  شود،  نمی  ساخته 

بوجود می آید. 
برای اجرای احکام و اصول قانون اساسی و اعاده حقوق سیاسی مردم باید بر 
روند اپوزیسیون سازی تقلبی خاتمه داده شود، در افغانستان دولتی بوجود آید 
که قابلیت پذیرش اپوزیسیون واقعی را داشته باشد. این مسئله باید در تغییرات 

قانون اساسی استحکام حقوقی یابد.
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نکته هفتم: درک حقوقی در قانونگذاری و توازن آن با درک دینی درحقوق 
همواره  افغانستان  اساسی  حقوق  اجرای  در  که  اند  موضوعاتی  از  اساسی 

مشکل ساز بوده است.
حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی  با استفاده های نادرست از درک 
علمی و تخصصی حقوق، آنرا با درک دینی موضوع در تقابل قرار داده و با 
استفاده از دین، اصول علمی و تخصصی حقوق را دینی ساخته و به نفع دوام 
اند. مثال، فرستادن  برداری کرده  بهره  حکومت های شان و تمرکز قدرت، 
قضایای بسیار عمیق تیوریکی حقوقی را برای فیصله به محاکم فرستاده اند 

که در راس آنها »علمای دینی« قرار دارند نه دانشمندان حقوق.
    خالي عمدي حقوقي در قانون اساسي افغانستان از مشکالتی است که از 
آن استفادة ابزاری صورت میگیرد. اکثر دانشمندان حقوق، خالی حقوقی در 
قانون اساسی افغانستان را نقص یا کمبود در قانون می گویند، ولی من در 
همه نوشته های خود این مشکل قانون اساسی را اشتباه نه، بلکه کار عمدی 
و جاگزاری شده در قانون میدانم. زیرا روند قانون سازی و تصویب قانون 
آنرا  اقوام  بزرگان  و  نماینده  زیرا  ندارد،  مطمئن  سیستم  افغانستان  اساسی 

تصویب می کنند که اکثر آنها حتی از سواد ابتدایی بی بهره هستند.
رفع خالی حقوقی در قانون اساسی از نکات مهم تعییر قانون اساسی باید 

باشد.
      تفسیر قانون اساسی در افغانستان مسیر قهقرایی دارد. اول اینکه قانون 
اساسی قبل از بوجود آمدن مشکالت، نسخة تفسیر شده آن تصویب و نشر  

شده باشد.
 دوم، قانون باید توسط نهاد با صالحیتی که متشکل از دانشمندان حقوق 
باشد، تفسیر گردد، مانند شورای قانون اساسی. تفسیر قانون اساسی توسط 
محکمه، دست دولت را برای استفاده نادرست از قانون اساسی باز می سازد 
سرکوب  و  بیشترقدرت   تمرکز  در  دینی  های«  »قاضی  از  استفاده  با  تا 

مخالفین بکار گیرد.
در تغییر قانون اساسی، موضوع تفسیر آن باید جدی گرفته شود.
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     تخلف از قانون اساسي افغانستان از مهمترین موضوعات امور دولتداری 
است. زیرا متخلف در اینجا معموال شخص عادی نه ، بلکه اکثرا رئیس جمهور 
و ارکان مهم دولتی می باشند. پیامد های تخلف از قانون اساسی،  به سرنوشت 
مردم افغانستان درکل صدمه میزند. بزرگترین تخلفات قانون اساسی در دوره 
های حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی بخاطر تالشهای شان در تمرکز 
قدرت، دادن امتیازات نامناسب و نامعقول به گروه های مسلح مخالف و برای 

جلوگیری از روند دولت سازی صورت گرفته است.
در تغییرات قانون اساسی باید جلوگیری از تخلف قانون اساسی تضمین های 
قانونی در نظر گرفته شود و مسئله سلب اعتماد رئیس جمهور باید آسان تر 

شود، تا رئیس جمهور قانون اساسی را تخلف نکند.
    تناقض در قانون اساسي افغانستان مانند خال در قانون، جاگذاری شده است. 
حلقاتی که پالن های دورمدت در افغانستان داشتند، تناقضات در قانون اساسی 
را جاگذاری کردند، تا در مراحل بعدی از آن ها بهره برداری نادرست کنند 
تناقض همراه  با  اساسی کنونی، سراسر  قانون  متن  را هم کردند.  این کار  و 
است که بارزترین تناقض میان احکام »دینی« و حقوق بشری دیده می شود. 
در تغییر قانون اساسی این موضوع باید شناسایی و رفع شود که خوشبختانه در 

این کتاب  بشکل عمیق مورد بررسی قرار گرفته است.
      تغییر و تعدیل قانون اساسي ضرورتی است که حکومت »وحدت ملی« 
از  و  نداد  انجام  را  خود  مهم  وجیبه  این  ولی  آمد،  بوجود  آن  اجرای  برای 
اقدامات متضاد و مخالف نیز دریغ نکرد. در این کتاب موضوع تغییر قانون 
افغانستان،  در  سازی  دولت  روند  برای  حیاتی  ضرورت  یک  مانند  اساسی 

تشریح شده است.
اساسي  قانون  و  قوانین  جمهور،  رییس  فرمان  فعالیت  ساحه  مرزبندي        
یکی از مهمترین عرصه های زندگی حقوقی افغانستان است. روسای جمهور 
افغانستان همواره کوشیده اند که با فرمان شان در ساحه فعالیت قانون اساسی 
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تجاوز کنند. دوره حکومت اشرف غنی از پرماجرا ترین دوره ها در نقض مرز 
بوده  »زیرقانون« )فرمان رئیس جمهور(  قوانین و  قانون اساسی توسط  های 
است. این کتاب مسئله مرزبندي ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور، قوانین و 

قانون اساسي را با مثال و استدالل انکارناپذیر بیان کرده است.
     “شعور حقوقي” و “کلتور حقوقي” در ساحه حقوق اساسي از مهمترین 
مشکل قانون و قانونگذاری در افغانستان است. با تاسف در در اینکشور نه 
تنها سطح “شعور حقوقي” و “کلتور حقوقي” مردم در مرحله نازل قرار 
دارد، بلکه رهبران و دولتمردان نیز از این مزیت بی بهره اند. وجیبه دولت 
بگمارد،  دولتی  مهم  های  کار  در  را  متخصص  و  آگاه  دولتمردان  که  است 
دانش مسلکی کارمندان مربوط نهاد های حراست حقوق)پولیس، دادستانی 
و دادگاه( را باال ببرد و مردم را با تبلیغات حقوقی با قانون و اصول حقوق 

آشنا سازد.
    کتاب »تحلیل تخصصی قانون اساسی افغانستان« اثر سچه 
حقوقی است که زبان قانون و ارزش های حقوقی در آن در نظر گرفته شده 
و مهمترین مسایل حاد و مبرم حقوقی را در عرصه حقوق اساسی تشریح 

کرده است.
مطالعه این کتاب برای دولتمردان افغانستان، کارمندان مربوط به نهاد های 

حقوقی ، قانونگذاری  و دانش آموزان دانشگاه حقوق مفید است.

ثنا نیکپی
تورنتو، کانادا
حوت 1396
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افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟

قانون اساسی چیست؟ 

قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که 
روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و 
نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام 

حقوقی می بخشد. 
برابر قدرت  را در  فردی  باید حقوق و آزادی های  اساسی عادی  قانون  هر 
دولتی و برعکس مرزبندی اعمال قدرت را با حقوق فردی ترسیم نماید. یعنی 
باید حقوق و آزادی های اساسی فرد را تضمین  از همه  اولتر  قانون اساسی 

نماید و همزمان با آن مسوولیت فرد را دربرابرجامعه ودولت معین کند.
قانون اساسی را به زبان انگلیسی کنستیتوشن Constitution ، به فرانسوی 
به   ، زکون(  اسنقنوی  یا  )کنتیتوتسیا  روسی  به  )کنستیتوسیون(  هسپانوی  و 
فارسی تاجکی سر قانون و به زبان فارسی در افغانستان و ایران )قانون اساسی( 
بوده  کشور  سیاسی  حیات  وثیقۀ  مهمترین  اساسی  قانون  رویهمرفته  مینامند. 
اساسی آن شناخت. چنانچه طرز  قانون  به رویت  توان  را می  که هر کشور 
حکومت اکثر کشورها در مادۀ اول یا دوم قانون اساسی آن استحکام حقوقی 

داده شده است.
ضرورت قانون اساسی در انست که تصویب آن بطور عادی و نوبتی نه، بل 
استحکام  مراحل حساس، تحوالت مهم تاریخی و ایجاد نظام جدید را در 

کشور تایید می نماید.
مفکوره و ایده های حقوق اساسی و قانون اساسی وقتی بوجود آمد که بعد 
از انقالب کبیر فرانسه، نظام بورژوازی به قوانین تدوین شده ضرورت داشت. 
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زیرا پیش از آن حقوق اساسی در جوامع اروپایی در سنت ها، عرف و عادات 
مسجل گردیده بود، در حالیکه تنظیم منا سبات بورژوازی، دیگر در چوکات 
عرف و عادات با ستان گنجایش نداشتند ازینرو، ضرورت قانون اساسی بطور 
تدوین شدۀ آن که باید با مراحل و مراسم معین حقوقی ساخته شود بوجود 
امد. در عصرحاضر قانون اساسی اکثر کشور ها بشکل تدوین شده و تصویب 
خورد  بر  رابطۀ  درین  کشورها  از  قلیلی  عدۀ  آیند،گرچه  می  بوجود  شده 
محافظه کارانه دارند، چنانچه قانون اساسی بریتانیا تا اکنون بخش ها و فصول 
تدوین نا شده و تصویب نا شده را در چهار چوب سنت ها و عرف و عادت 
با خود حفظ نموده است. مراسم تدوین و تصویب قانون اساسی در انگلستان 
به  قانونگذاری)مقننه(  ارگان  توسط  که  است  عادی  قوانین  مانند  اسرائیل  و 
و  معیار  تواند  نمی  اسرائیل  و  انگلستان  خصوصیات  این  رسد.  می  تصویب 
های  کشور  در  اساسی  حقوق  تنظیم  ساحه،  در  قانونگذاری  سیستم  محک 
قدر  آن  نیز  جهانی  سطح  در  کشور  دو  این  سیاست  همچنانکه  باشد.  دیگر 

روشن و شفاف و نمونه نیست.
قانون  اند،  مدنی  جامعۀ  ساختمان  های  نمونه  که  کشورهای  حاضر  درعصر 
بهترین  میگردد.  تدوین  و  طرح  دموکراتیک  اصول  مطابق  نیز  آنها  اساسی 
آن  تصویب  که  است  همان  کنونی  شرایط  در  اساسی  تدوین  قانون  شکل 
توسط رفراندم، پلی بسیت )نظر سنجی عامه( و کنوانسیون هایی که از جانب 

مردم تعیین شوند.
زیاد  اندازۀ  تا  اساسی  قانون  ماهیت   : اساسی  قانون  و محتوای  ماهیت 
متعلق به میکانیزم اجرایی آنست. میکانیزم اجرایی قانون اساسی نه تنها ارگان 
نیز  جامعه  افراد  کلتور حقوقی  به سطح  مربوط  زیاد  تا حد  بل  دولتی،  های 
است. هرگاه ارگان های دولتی و گرداننده گان قدرت از اصول و نورم های 
قانون اساسی تخلف نموده، حقوق اساسی مردم را پامال نمایند و هیچ مقاومت 
نباشد،درانصورت، ناقضین قدرتمند به خالف  افراد جامعه موجود  از جانب 

رفتاری شان عادی می شوند و قانون اساسی نیز ماهیت و حتی موجودیتش 
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را از دست  میدهدکه درانصورت قانون اساسی، تنها شکلی و نمایشی خواهد 
بود، ولو به هر کیفیتی که تدوین گردیده باشد.

بهر صورت قانون اساسی باید دارای محتویات و بخش هایی با شد که آن را 
از قوانین عادی متمایزمیسازد. به عقیدۀ من یک قانون مدرن باید اولتر از همه 
مدون باشد و در تصویب آن مراسم و مراحل الزمی رعایت گردد و دارای 

محتویات زیرین باشد:
الف ـ اصول، اهداف، شیوۀ عملکرد حکومت، موقف و موضع گیری دولت 
را دربرابر ملت و جامعۀ جهانی ترسیم و تمثیل نماید. زمانیکه از حقوق اتباع 
آن  اتباع  دربرابر  را  دولت  مسوولیت  آید،  میان  در  سخن  اساسی  قانون  در 
بین  دادهای  قرار  ها،  کنوانسیون  بشر،  اعالمیۀ جهانی حقوق  از  هنگامیکه  و 
المللی و سایر میثاق های شناخته شدۀ جهانی دران ذکر به عمل اید، برخورد 

و موضع دولت تصویب کننده را در میان جامعۀ جهانی نشان میدهد.
ب: گرچه نمی توان چوکات قانون اساسی را مقید ساخت، زیرا هر کشور نظر 
به خصوصیات ملی و کشوری اش به شکل و محتویات و یژه صورت دارد، 
الکن چوکاتی را که در هر قانون اساسی باید رعایت گردد، می توان ترسیم 

نمود.یک قانون تپیک باید دارای محتویات ذیل باشد:
ـ بخش عمومی که بعضاً بنام های دیباچه، سرآغاز و مقدمه نیز یاد می شود، 
طرح  آن  ضرورت  طبق  قانون  که  اهدافی  و  اصول  کشور،  قانون،  معرفی 

گردیده است، بیان میگردد.
ـ تابعیت و حقوق و مکلفیت های شهروندی همراه با ساختار دولتی، عمده 
انستیتوت  میدهند.  تشکیل  را  اساسی  قانون  فقرات  ستون  و  قسمت  ترین 
اتباع  اساسی  حقوق  که  است  اساسی  قانون  ارکان  مهمترین  از  شهروندی 

ازطریق این انستیتوت منعکس میگردد.
و  ترین  انگیز  بر  جنجال  ترین،  پیچیده  از  دولتی  یا  سیاسی  نظام  ساختار  ـ 
دلچسپ ترین قسمت قانون اساسی که طرز حکومت، شیوه های ادارۀ اقتصاد 

کشور، مکانیزم و ستروکتور )ساختار( دولتی را معرفی می نماید.  
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روابط  شود،  می  داده  جا  مستقل  بخش  یا  فصل  در  اکثرا  که  موضوع  این 
مکانیزم و ارکان های دولتی را در برابر یکدیگر شان معیین میسازد. درجه و 
سطح دمو کراسی در ساختمان دولت و تقسیم قدرت را درین بخش می توان 

مشاهده و مطالعه نمود.
های عمده  از شاخص  یکی  دولتی  قدرت  دستگاه  در  پارلمان  موجودیت  ـ 
تقسیم قدرت می باشد. صالحیت بیشتر و گسترده تر پارلمان بر دموکراسی 
بیشتر داللت می کند. همان طوریکه صالحیت بیشتر رئیس جمهور ، قدرت 
را به دکتاتوری متمایل میسازد. پارلمان یگانه مرجع و ارگانیست که با داشتن 
صالحیت سلب اعتماد رئیس جمهور، توازن قدرت را بر قرار، رئیس جمهور 
باز  توری  دکتا  به سوی  و حرکت  تازی  یکه  از  را  قدرت  سر  بر  احزاب  و 
باید در چوکات علمن طرح شدۀ حقوقی  نیز  پارلمان  بنا صالحیت  میدارد. 
قانون اساسی جابجا گردند. در کشورهای دکتاتوری مانند  انستنیتوتی در  و 
ممالک عربی و آسیایی، پارلمان، حکومت، قضا ومحاکم وسیله یی بدست 
رئیس جمهوری بوده و روسای جمهور درین کشور ها به مثابۀ دکتاتور دایمی 
عمل می نمایند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز همیشه برنده بوده و تا زمان 
مرگ رئیس جمهور هستند و بعد از مرگ اکثرا معاونین آنها که بزرگترین 
مثال: در  میگردند.  آنها  دارند، جانشین  را در دست  امکانات غصب قدرت 
مصر، بجای جمال عبد الناصرف معاونش انورالسادات و بجای سادات، معاون 

وی حسنی مبارک، رئیس جمهور)انتخاب( میگردند.
اقتصاد  ادارۀ  که  است  دولتی  دستگاه  اجرایی  نیروی  از  عبارت  حکومت  ـ 
یارئیس  صدراعظم  دولتی،  ساختار  نوعیت  به  نظر  دارد.  عهده  به  را  کشور 
جمهور در رأس ادارۀ حکومت قرار میگیرد وتشکیالت کابینه اش که متشکل 
از وزرا و روسای امور استند، به پارلمان معرفی و از جانب پارلمان منظور و 
از شاخص  کار  اهل  به  کار  واگذاری  و  پروفشنالیزم  اصل  میگردد.  راجستر 
مسلکی  اصل  افغانستان  ما  عزیز  کشور  در  باشد.  هاباید  حکومت  مهم  های 

بودن در کلیه حکومت ها پامال گردیده است.حکومت مؤقت ششماهه و 
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داری  حکومت  اصل  ازین  تخلف  نمونۀ  عالیترین  نیز  عبوری  انتقالی  دولت 
گردد،  انتقال  آینده  انتخابی  دولت  به  کشنده  مرض  این  هرگاه  است.  بوده 
ادارۀ اقتصاد کشور بازهم به بازیچۀ معامله گران قدرت مبدل خواهد شد. این 
پرابلم بسیار مهم و حیاتی باید درقانون اساسی و قوانین دیگر باضوابط مطمئن 

استحکام حقوقی داده شود.
ـ قضأ ، محاکم و دادستانی : قضا که در راس آن قاضی القضات، محاکم که 
در راس آن محکمۀ عالی )ستره محکمۀ(،دادستانی که در راس آن دادستان 
کل )لوی سارنوال( قرار دارند،از ارگان ها و ابزار ضروری تحکیم قانونیت 
در کشور هستند که اجرای وظایف آنها در تأمین و اعادۀ حقوق اساسی اتباع 
می باشد. بنا برین ارگان ها با داشتن اصول، شیوه ها و خصوصیات مسلکی و 
کاری در فصل ها و بخش های قانون اساسی باید جا داشته باشند. با تاسف در 
گذشته تشکل این ارگانها در کشور بیشتر صبغه های ایدیولوژیک ـ مذهبی 
های حقوقی  تضمین  با  باید  اساسی جدید  قانون  مسلکی. درطرح  تا  داشته، 
جنبه های مسلکی و پروفشنالیزم در ارگان های حراست حقوق در نظر گرفته 
دانان  حقوق  فقط  و  دانان  حقوق  جلب  با  مستحکم  و  جدید  اساس  و  شود 

مکتبی و با تجربه تهدابگذاری گردد.
ـ ارگان های محلی: گذر، ناحیه، عالقداری، حکمرانی )ووولسوالی(، شهرها، 
والیات و همه واحدهای اداری از حلقات اساسی قدرت بوده که نماینده ها و 
اعضای قدرت مرکزی نیز از همین واحد هاتعین میگردند.تشکیل ادارۀ سالم 
و تمثیل قدرت در محالت از حقوق اساسی است که در قانون اساسی باید 
تحکیم شوند. درسیستم دولت فدرالی والیات قدرت های مستقل رادرچهار 
چوپ قانون فدرال ایجاد می نماید و ادارۀ اقتصاد ساحهیا والیت را بدست 
جداگانه  الیتی  و  پارلمان  و  حکومت  والیت،  هر  کانادا  در  مثال  میگیرند. 
مهاجرت،  و  تابعیت  و  دفاعی وسیاست خارجی  استثنای وظایف  به  داردکه 
نمونۀ  ترین  عالی  این  دارند.  در دست  را  اقتصاد والیت  ادارۀ  کلیه وظایف 
کثیر  و  کثیرالمله  کشورهای  به  استفاده  قابل  که  است  جهان  در  فدرالیزم 

الفرهنگ مانند افغانستان می باشد.
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ج ـ بخشهای عالوه گی: قانون اساسی ایاالت متحدۀ امریکا کوتاه ترین قانون 
اساسی دنیا است که)6( ماده دارد. ضمایم بی شمار به مرور زمان بران افزوده 
شده که به اجزأ این قانون تبدیل شده اند. قانون اساسی روسیه ضمایم عالوه 
گی بنام )حقوق انسان و اتباع( عالوه شده که با صدور این سند توسط مراجع 
با صالحیت قانونگذاری دولت روسیه اعالمیۀ جهانی حقوق بشر را به رسمیت 
شناخته و آن را با خصوصیات ملی شان تلفیق داده است. هر کشور با شرایط 
خاص تاریخی و سیاسی اش ضمایمی را به خاطر تأمین حقوق اساسی به قانون 

اساسی عالوه می نماید که جز محتوای قانون اساسی به حساب می آیند.
تصویب قانون اساسی: دانشمندان حقوق، دولت را قرار دادی میان افراد جامعه 
اساسی  قانون  داد  قرار  این  متن  پس  بپذریم،  را  نظریه  این  اگر  اند.  خوانده 
است که با دادن رأی مستقیم یا غیرمستقیم به امضأ میرسد. هر قراردادی دو 
می  امضأ  را  آن  و  توافق  سندی  محتویات  با  جانبین  که  دارد  یا چند جانب 
تدوین  و  اساسی طرح  قانون  بنام  را  یاحکومتی سندی  نمایند. هرگاه دولت 
و بدون طی مراحل الزم تصویب نماید و یا آن را به جهل و تزویر آماده و 
مرعی االجرا بداند، مهمترین عنصر آن که مردم است، در نظر گرفته نشود، 
درانصورت سند مذکور نمی تواند به وثیقۀ مهم ملی مبدل گردد. بنا تصویب 
قانون اساسی از مراحل مهم قانون گذاری در ساحۀ حقوق اساسی اتباع بوده 
که بدون رعایت آن نمی توان قانون اساسی را به وجود آورد. قسمیکه در باال 
ذکر گردید، در انگلستان و اسرائیل قانون اساسی را مانند قوانین عادی کشور 
تصویب می نمایند که شیوۀ مطمئن در ایجاد وثیقۀ مهم ملی نیست. باتأسف 
در افغانستان قانون اساسی را لویه جرگه )جرگۀ بزرگان( تصویب می نمایند 
که صالحیت و کفایت این کار را ندارد. در اکثر کشورهای دنیا قانون اساسی 
به شیوه های دموکراتیک آن به تصویب میرسد. از آنجاییکه قانون اساسی، 
بنیادی ترین حقوق اتبا ع را منعکس میسازد، فلهذا توسط اتباع کشور باید به 
تصویب برسد که مناسب ترین شیوه های ان، رفراندم، پلیبسیت، کنوانسیون 

تعیین شده از طرف مردم می باشد. آخرین مرجع تصویب قانون اساسی 
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پارلمان است. زیرا آنها نماینده های انتخاب شدۀمردم بوده و رای غیر مستقیم 
مردم در تصویب قانون اساسی شامل میگردد. البته پارلمان دولت های انتقالی 
افغانستان عاری ازین صالحیت است. آنها به حیث وکالی پارلمان کاندید و 
انتخاب نشده و تنها به صفت نماینده مؤقتی لویه جرگۀ اضطراری انتخاب یا 
قانونی  قانونگذاری و صالحیت  انتصاب می شوند که کیفیت های مسلکی 
به وظایف معین اضطراری  از جانب رأی دهنده ها  ندارند. آنها  این کار را 
نموده  تنزیل  پارلمان  از  اساسی  قانون  اند و بس. هرگاه تصویب  اعزام شده 
تصویب  اساسی  قانون  صورت،  دران  واگذارگردد،  دیگر  های  ارگان  به  و 
شده، تقلبی بیش نیست. قانون اساسی تقلبی جوابگوی ضروریات و مناسبات 
چنانچه  میدهد.  و جنگ سوق  بحران  به  را  نبوده وجامعه  در کشور  سیاسی 
همه قوانین تصویب شده در افغانستان، تاکنون نه تنها بحران را در کشور حل 
نکرده، بل جامعه و کشور را آبستن بحران های جدید ساخته اند. حتی قانون 
اساسی 1964 م که عده یی الف دموکراسی را درین قانون میزنند، نیزجامعۀ 
افغانی را بحرانی ترساخت. زیراجامعه ایجاب تحول نظام سیاسی را داشت، نه 

اصالحات نسبی و کنترول شده را.
اساسی  قانون  طرح  از  قبل  افغانستان  افغانستان:  جدید  اساسی  قانون  طرح 
تاریخی ضرورت داردکه سرنوشت کشور  به چند مسأله مهم ملی و  جدید 
به آن بستگی خواهد داشت. اگر گرداننده گان داخلی و خارجی قدرت در 
افغانستان مصمم باشند که جامعه مدنی، دولت حقوقی و حکومت قانون را 
درین کشور بسازند بایست اولتر از همه موانع بزرگی را که در راۀ این اهداف 
دارند، رفع نمایند. عمده ترین مشکالت که با صدور اعالمیه های رسمی از 
را  مردم  اساسی  از حقوق  استفاده  های  زمینه  و  باید حل گرد  دولت  جانب 

آماده سازد ازینقرار اند:
1ـ اعالمیۀ رهایی زنان افغان و تساوی بالقید و شرط حقوق زنان بامردان:

افغان وجود  سوال بزرگ موجود است، که چه موانعی در راه آزادی زنان 
دارد؟ چرا جلو آزادی زنان گرفته می شود؟کی ازین آزادی در هراس است؟ 
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افغان به منافع کی صدمه میزند؟ در گذشته ها طالبان  رهایی و آزادی زنان 
و اسالمیست های افراطی را مانع حقوق و آزادیهای زن در افغانستان قلمداد 
نیمی  آزادیهای  و  اعادۀ حقوق  اند،  نابود شده  طالبان  اکنون  ولی  میکردند، 
و  تحصیل  عالوۀ حق  بر  رود،  می  پیش  کندی  با  بازهم  افغانستان  نفوس  از 
باید جدا اعاده و تضمین گردد. در شرایط کنونی  کار، حقوق سیاسی آنها 
تواند  نمی  موقت  دولت  که  هستند  روبرو  زیاد  مشکالت  به  افغانستان  زنان 
به آنها رسیدگی نماید. زنان افغان که در دو دهه ی اخیر، تکاندهنده ترین 
مراحل استبداد را از رژیم های بنیادگرا متحمل شده و ارزش های زیاد را در 
به کمک خاص  اند،  داده  از دست  و آگاهی  بیداری  انسانی،  ساحۀ حقوق 
دولتی وجهانی ضرورت دارند.مهمترین کمک و حمایت دولتی در آنست 
که دولت جدید افغانستان اعالمیۀ رهایی زنان افغان را صادر و در کلیه عرصه 
های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، آنها را با مردان مساوی الحقوق اعالن نماید. 
تا زمینه های محدودیت های روانی، قانون و سنتی را از پیشروی زنان بردارند 
و زمینه های سهمگیری آنها را در احیای مجدد افغان مهیا سازد. هرگاه در 
اجرای این اقدام ملی بهانه تراشیده می شود، به معنای انست که برای جلوگیری 
از رهایی انسان اقدام صورت می گیرد. آخرین نتیجۀ بنیاد گرایی و زن ستیزی 
و انسان ستیزی همانا رژیم طالبان بود که به خاطر در بند کشیدن انسان افغان 
ایجاد کرده بودند، دوام این استبداد به هرشکلی که باشد راۀ نجات و دلیلی 
برای تبرئه ندارد. اگر ایجاد گران طالبان بخواهند که اسارت زن افغان را به 
شکل جدید و مالیم تر آن حفظ کنند، درانصورت به مشکالت جدیدی رو 

برو خواهند شد که رسوایی آن باال تر از رسوایی طالبان خواهد بود.
قانون اساسی افغانستان باید قانون رهایی زن باشد و تبعیض و استبداد جنسی 
را درهر پوشش مقدس و نامقدس که باشد از میان بردارد و حقوق حقۀ زنان 

در بند کشیدۀ افغان را اعاده نماید.
2. اعتراف بر نسل کشی حکومت های گذشته در افغانستان و معذرت خواهی 

رسمی از قربانیان نسل کشی .
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3ـ اعالمیه تساوی شهروندی در افغانستان:
از پرجنجال ترین موضوع و در عین حال،  افغانستان یکی  تابعیت در  مسأله 
غیر عادالنه ترین و غیر انسانی ترین موضوع نیز بوده است. غرض توضیح این 
پروبلم قسمتی از مضمون قبال چاپ شده ام را که تحت عنوان)ضرورت ایجاد 
دولت سراسری در افغانستان ووظایف نخستین آن( که در یکی از نشریه های 
برون مرزی در سال 1999 ودر اوج قدرت طالبان در کانادا به چاپ رسیده 

بود، تکرار احسن دانسته، نقل قول نمایم:
»تابعیت انستیتوت مستقل حقوقی بوده که در اکثر کشورهای جهان با نورم 
قانون اساسی تنظیم میگردد. در کشور هایی که دموکراسی و احترام به حقوق 
انسان به اصل حیاتی آن مبدل گردیده اند، به اتباع خارجی حق تابعیت داده 
میشود. مثال در کانادا بعد از اقامت سه ساله به مهاجرین موقف اتباع کانادا داده 
می شود. تابعیت در نظام دولتی و اجتماعی رول اساسی و ارزنده دارد. حقوق 
عمده و اساسی انسان از جمله حقوق سیاسی از تابعیت منبع می گیرد. رأی 
دهی و اشتراک در انتخابات که حقوق سیاسی است با داشتن موقف تابعیت 
میسر می گردد. به این ترتیب تابعیت ده ها حق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی را به دارندۀ آن میسر و قابل استفاده می سازد. در کشور های استبدادی 
با دامن زدن خصومت و  تابعیت محروم شده و  گاهی ساکنان بومی از حق 
استبداد ملی و طرح اقلیت و اکثریت نفاق و خصومت را تشدید می بخشند. 
این برخورد در مسأله تابعیت عقده های ملی و اجتماعی را گسترش داده و 
جامعه را به سوی تجزیه وانحالل می کشاند. در افغانستان این حق اساسی و 
نظام های خاندانی قرار گرفته در زمینه  قبیله و  حیاتی مورد معامله حاکمان 
مسأله  افغانستان  در  تابعیت  است.  عادالنه کار گرفته شده  غیر  از شیوه های 
حاد و پیچیده ایست که حکومت های استبدادی برای استقرار قدرت و دوام 
استبدادو نفاق ازان بهره برداریهای بی شرمانه کرده اند.دولت جدید افغانستان 
باید تابعیت را در قانون اساسی آینده استحکام حقوقی بخشیده و همه عالیم 

بروز استبداد و بی عدالتی ملی رادر مورد تابعیت نابود 
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ساختن  مخلوط  نماید.  جاری  افغانستان  سراسر  در  را  تابعیت  مساوی  و حق 
مسایل خارج سرحدات کنونی افغانستان با حق تابعیت داخلی اشتباه و خیانت 
تاریخی حاکمان گذشته است که نتیجۀ آن دوام جنگ کنونی و موجودیت 
در  تابعیت  مسأله  حل  کرد.  تلقی  توان  می  افغانستان  در  پاکستانی  عمال 
افغانستان به بر خورد کانسپتی Concept ضرورت دارد. قانون گذاری در 
مورد تابعیت باید متضمن تساوی حقوق باشد و از هرگونه امتیاز و تفوق طلبی 
به هرشکلی که باشد، جدا جلوگیری گردد. پدیده ی دولت عبارت از قرار 
دادی است که میان اتباع کشور غرض پیشبرد و اجرای وظایف مشخص در 
جامعه ایجاد می گردد. پس اولتر از همه باید فعالیت آن منافع تابعین)طرفین 
برای  اغلبا  ها  دولت  برعکس،  افغانستان،  در  بدهد.  انعکاس  را  آن  قرارداد( 
آنکه از منافع دیگران دفاع کرده باشند، اتباع و ساکنان بومی این کشور را 
قابل تردید وجود  اند. درین زمینه مثال های غیر  سرکوب و سرزنش کرده 
دارند که ماهیت ضد ملی دولت های قبیلوی گذشته را به اثبات می رساند. 
در کشورهای دیگر از جمله کانادا، وظایف دولتی مربوط به تابعیت و حتی 
مهاجرت توسط وزارت تابعیت و مهاجرت اجرا می گردند. ولی درافغانستان 
قبایل و  از طرف ریاست سرحدات و  این وظایف  در زمان محمد ظاهرشاه 
بعدا از جانب وزارت سرحدات وبعد تر وزارت اقوام و قبایل و ملیت های 
را در عصر  افغانستان  بودجۀ  یافت. هرگاه صورت مصارف  انجام می  برادر 
پادشاهی محمدظاهر شاه و بعد ازان مورد بررسی قرار دهیم نه تنها عاید ملی، 
بلکه قرضه های خارجی نیز از طرف وزارت های سرحدات و اقوام و قبایل 
به مصرف رسیده است. با مسوولیت می توان گفت که درچند قرن اخیر در 
افغانستان دولت واقعی وجود نداشته، بل در عوض، گروهی غارتگر، مردم 
ستمدیدۀ این مرز و بوم را مورد چپاول جنایتکارانه قرار داده است. ورنه هر 

دولتی باید مدافع ملی بوده و دفاع از اتباع، وظیفۀ نخستین آن می باشد.
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وضع کنونی کشور عواقب منطقی و قانونمندانۀ این بی عدالتی اجتماعی است. 
همچنان طالبان نیز ادامۀ چنین سیاست ضدبشری می باشند که با حمایت آنها 
این  پاشیده می شود.  نمک  افغانستان  مردمان  به زخمهای چند صد ساله ی 
گونه سیاست ها، عقده ها را تقویت بخشیده و کشور را به سوی تجزیه می 
و  نابودی  های  زمینه  و  افغان  ملت  اضمحالل  عوامل  و  علل  اینست  کشاند. 
تجزیۀ آن که در عمل مرحله به مرحله و پالن شده در معرض اجرا قرار می 
گیرد.)که هرگز چنین مباد!( مسأله کنونی کوچی ها که به موضوع سیاست 
فاشیستی طالبان مبدل گردیده بود، محصول این سیاست ضد ملی حکومتهای 
سه  میان  را  تابعیت  و  نداشتند  تابعیت  روشن  آنها خط  زیرا  است.  بوده  قبل 
کته گوری ملیت های داخلی، قبایل آزاد و کوچی ها مخلوط و سر درگم 
پاتریاتیزم ناشی از مسکن گزینی و  ساخته بودند. ظهور مدنیت وحتی اصل 
مدنیت  کسانی  و  است  آمده  شهر  یعنی  مدن  از  مدنیت  میباشد.  نشینی  شهر 
را در ساحۀ  باشند. وطرز زندگی مشترکی  متوطن  آفریند که در جایی  می 

مشخص و بعد زمانی معین ایجاد نمایند.
زندگی چادر نشینی و بدویت نمی تواند از مزایای زندگی مدنی برخوردار 
باشد. اصل و طندوستی از اقامت دایمی انسان در مکان معین که به وطن وی 
مبدل گردد، منبع می گیرد. این احساس در زندگی بدوی تامدنی فرق دارد. 
را  اسکان  متوطن شدن و  نیست که کوچی ها حق  تردیدی  جای هیچگونه 
دارند، ولی این کار باید مطابق پالن و برنامه دولتی و منافع مردمی صورت 

بگیرد.
حل معضالت اجتماعی و تاریخی برادران کوچی مراحل تدریجی را تقاضا 
دارد که تنها از عهدۀ دولت حافظ منافع ملی و دموکرات ساخته است. اگر 
افغانها قادر به تشکیل دولت گردند و به زخم های ملیون ها آواره، بازماندگان 
جنگ و خانواده های شهدا، یتیمان و بی سر پرستان و معیوبین مرهم گذارده 
شود، دران صورت احیای مجددو شگوفانی وطن و آبادانی دشتها و مزارع 

و باال رفتن عواید ملی میسرشده، زمینه کمک و همکاری برای کوچی ها و
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اسکان آنها فراهم می آید. در غیر آن با سیاست فاشیستی طالبان و پاکسازی 
بلکه  نشده  حل  ها  کوچی  معضلۀ  آنها  جبری  ساختن  متوطن  دیگرو  اقوام 
مسئله  بناًء  کند.  می  کسب  را  خطرناکی  وسعت  معضله  این  ابعاد  برعکس 
تابعیت،پرابلم درجه یک هر دولتی است که آن را با برخورد سیاسی، اجتماعی 
و از جمله استحکام حقوقی آن در قانون اساسی جدید باید حل نماید. زیر این 
بهترین موقع است و در آینده نا وقت خواهد بود. کسانیکه با اظهار مفاهیم 
فریبنده و ترساندن دیگران مبنی برخدشه دار شدن وحدت ملی و غیره این 
کار مهم ملی را به تعویق می اندازد، در حقیقت طرفدار دوام و احیای مجدد 
سیاست های ضد منافع ملی اند. زیرا یگانه معیار وحدت ملی تساوی حقوق 
ورفع امتیازجویی و تفوق طلبی قومی، سمتی و لسانی است. وحدت واقعی در 

برابری و یکرنکی است، نه تفوق طلبی.
نیروهای  همه  فعال  سهمگیری  و  عمومی  عفو  بر  مبنی  رسمی  اعالمیه  4ـ 

سیاسی در تشکیل قدرت دولتی:
داخلی  تفنگدار  نیروهای  میان  بن  کنفرانس  قرارداد  در  که  قدرت  انحصار 
ادامه دارد.  به همکاری ملل متحد صورت گرفت، همچنان  وقوای خارجی 
بر اصول و قوانین  افغانستان عاری از جنگ را می خواهیم پس چرا  اگر ما 
ادامه  جنگی  قدرت  بر  متکی  انحصارگری  به  و  هستیم  متکی  هنوز  جنگی 
میدهیم. افغانستان به یک چرخش بزرگ ضرورت دارد که سهمگیری کلیه 
نیروهای جامعۀ افغانی هم از راست و چپ، تفنگدارو بدون تفنگ، مهاجر و 
متوطن، مجاهد وافراد آزاد اندیش و غیروابسته، روشنفکر وعامۀ مردم و زن 
و مرد افغان بتوانند بدون تهدید و تشویش در احیای مجدد کشور شان سهیم 
گردند. چنین زمینه یی تنها در صورت فرمان یا اعال میۀ عفو عمومی که باز 
گشت کلیه نیروهای ملی، منجمله طالبانی که مرتکب جنایات جنگی و اعمال 

ضد بشری نیستند، به کشور آماده سازد.
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ادارۀ موقت، بنابر ضوابط جنگ مؤفق نگردید که چنین اعالمیه یی را صادر 
نماید. حکومت انتقالی باید قبل از اعالن انتخابات عمومی دست به این وظیفۀ 
نماید.  ایجاد  افغان  جامعۀ  در  را  اطمینان  و  اعتماد  فضای  و  بزند  ملی  خطیر 

درغیر آن وعده ها و قول های داده شده پوچ و میان تهی خواهد بود.
این کار زمینه های سهمگیری همه ساکنان افغانستان را در ساختمان دولت، 

تصویب قانون اساسی و احیای مجدد کشور مساعد می سازد.
5ـ اعالمیۀ خلع سالح عمومی در افغانستان: این مسأله رانیز با نقل پاره یی از 
مضمون چاپ شدۀ سه سال قبل که درفوق ذکر گردید توضیح میدارم. »مبارزه 
باباندیتیزیم وتروریزم :جنگ های داخلی خصومت های ملی و مذهبی منافع 
خارجی، تربیۀ تروریستان افغانی در کشورهای خارج و فعالیت های دستگاه 
جنگی  تجهیزات  و  سالح  موجودیت  بیگانه،  استخباراتی  و  جاسوسی  های 
افغانستان را به النۀ جنگ، باندیتیزم و تروریزم مبدل ساخته است. درصورت 
تامین صلح و ایجاد دولت انتخاباتی مردم، باندیتیزم و تروریزم به حیث پدیدۀ 
موجود و مروج که اکنون به سیستم و طرز زندگی عده یی گروهک های 
تفنگدار مبدل گردیده است، به زودی محو نمی گردد. این وضع دولت جدید 
افغانستان را مجبور به طرح و اجرای وظایف مشخص و ایجاد میکانیزم هایی 
میسازد. میکانیزم اجرای این وظیفه دولتی، با ید شامل قانونگذاری و امکانات 
از بین بردن همه پروبلمها از جمله  پایۀ اساسی  مالی دران زمینه باشد.گرچه 
آنهم شرایط  با  است،  اجتماعی  وتأمین عدالت  مردمی  نظام  ایجاد  تروریزم، 
خاص کشور، ضرورت اجرای این وظایف مؤقتی را برای دولت آینده حتمی 
نظران  بیشتر صاحب  تحقیقات  ایجاب  زمینه،  می سازد. طرح همه جانبه در 
و حقوقدانان را می کند که باید با تحقیقات وپژوهش ها و ارائۀ سیمینار ها 
و میزهای مدور، نکات عمده و جهات اساسی این وظیفه دولتی را برجسته 
سازند. ولی به عقیدۀ من نکتۀ مهم در اجرای این وجیبه، تأکید بیشتربه جوانب 
انسانی، اجتماعی و اقتصادی آنست.در مبارزه با باندیتیزم و تروریزم اولتر از 

همه علل و انگیزه هایی که این پدیدۀ اجتماعی را در جامعۀ افغانی 
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بوجود آورده است، مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از عمده ترین علل آن 
عامل خارجی است. کشورهایی که روابط آنها با افغانستان بر اساس اصول 
تروریستی استوار است، باید با آنها از طریق مذاکرات و امضای قراردادها و 
فشارهای بین المللی مجبور ساخته شوند تا از اعمال تروریستی و زمینه های 

رشد تروریزم خارجی در افغانستان جلوگیری به عمل آید.«
6ـ شناسایی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ضمن اعالمیۀ رسمی دولتی :

مبرمیت این مسأله را نیز باذکری از پاراگراف مضمون قبال چاپ شدۀ فوق 
بنیادگرایی  الذکر الزم میدانم:» در اوضاع و شرایطیکه مذهب، حقوق بشر، 
بر  است،  قرارگرفته  خونخوار  و  بزرگ  کشورهای  معاملۀ  مورد  تروریزم  و 
و  حقوق  تساوی  راتأمین،  اش  اتباع  حقوق  تا  است  واجب  کشوری  هر 
بعد  بشر  تأمین حقوق  نماید.  ما  قلمرو خود حکمفر  در  را  اجتماعی  عدالت 
از وحشی ترین اشکال خصومت ملی و مذهبی که ننگین ترین نحوۀ آن در 
زمان حکومت مجاهد و طالب بروز نموده است، تنها با زوال حاکمیت آنها 

میسراست. 
حکومت جدید التشکیل و دولت وسیع البنیاد افغانی که در ایجاد و ساختمان 
افغانستان به طور مساویانه در نظرگرفته شده باشد، مستعد به  آن ارادۀ مردم 
اجرای این وجیبه مهم می باشد.رعایت حقوق بشر با صدور اعالمیه یا صرفا 
تصویب قانونی نمی تواند تأمین گردد تا این ضرورت حیاتی جامعه به وظایف 
مشخص و مبرم دولتی مبدل نگردد و تا غرض اجرای آن، میکانیزمی وجود 
سراسری  نمیباشد،دولت  عملی  جامعه  در  بشر  حقوق  رعایت  باشد،  نداشته 
افغانستان باید اولتر از همه نورم و اصول حقوق بشر را در قانون اساسی که 
از طرف مردم تصویب گردد، بگنجاند و بر عالوۀ میکانیزم حقوقی یاارگان 
های اجرائیوی را که مشتمل بر کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های نظارتی 
باشد، ایجاد نماید. این کمیسیون باید در چوکات انستیتوت ریاست جمهوری 
فعالیت نماید،ایجادمیکانیزم حقوق بشر به مثابۀ وجیبۀ دولتی و ارجگذاری این 

مسأله موجب جنبش های اجتماعی حقوق بشر در جامعۀ افغانی خواهد شد.
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افغانی  های  کرده  تحصیل  و  محققین  دانشمندان،  از  یی  عده  اکنون  همین   
خواهان تطبیق حقوق بشر در کشور شان هستند. این خواست انسانی و جنبش 
اجتماعی منورین افغان، روز به روز یکپارچه می گردد. پیامد این پروسه ها 
انسان  ویژه  به  و  انسان  ارزش  به درک  را  افغان  منورین  بود که  این خواهد 
افغان نزدیک می سازد و باالخره انسان و ارزش انسانی به موضوع کار عده 
یی افغان ها مبدل می گردد. جبنش اجتماعی حقوق بشر در افغانستان پایگاۀ 
برابر رژیم های خودکامه گردیده، معافیت جامعه را در  مقاومت خوبی در 
مقابل زورگویی، جبر، جنگ و استبداد ارتقامی بخشد. فعالیت به خاطر انسان 
و ارزش انسانی که انسان افغان بیشتر ازهمه بدان نیازمند است، بیگانه پرستی 
بزرگترین  انکشاف، آگاهی ملی  میبرد.  باال  را  افغانی  ملی  نفی و آگاهی  را 
دستاوردی است که ملل انکشاف یافته و نیرومند بدان دست یافته اند. عدم 
را دستخوش و  اندازد و آن  رابه مخاطره می  ملی  منافع واالی  ملی  آگاهی 
قربانی منافع خارجی میسازد. یکی از علل عمدۀ بد بختی افغانستان در عصر 

حاضر همین نقیصه است.
در اخیر قابل یاد آوری میدانم که تضمین قدرت دولتی مبنی بر رعایت حقوق 
بشر وقتی کامل و مطمئن خواهد بود که نهاد های غیر دولتی حقوق بشر در 
بشر  حقوق  دولتی  میکانیزم  مکمل  و  تاالترناتیف  نماید  وجود  جامعه عرض 
باشد. رویهمرفته رعایت حقوق بشر با تضمین های دولتی و اجتماعی ارزش و 
مقام انسان افغان را باال می بردوافغانستان را در قطار جامعۀ متمدن جهانی قرار 
میدهد. هرگاه به انسان خود احترام و ارج بگذاریم، احترام دیگران را نیز جلب 
کرده می توانیم. در خور ذکر است که دولت انتقالی افغانستان وظایف مهم 
قانونگذاری را پیشرو دارد که باید بدون معطلی به آن آغاز نماید. به تعقیب 
را  اجتماعی  زندگی  مهم  باید ساحات  دولت  اساسی جدید،  قانون  تصویب 
قانونگذاری نماید، تا بتواند، زمینه های تحقق اهداف پیشبینی شده در قانون 
البینی  امورذات  نماید. قراریکه دیده می شود، دولت درگیر  اساسی را مهیا 

بوده و به وظایف اصلی اش که کنفرانس بن در برابر آن گذاشته است، 
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آمادگی ندارد. درشرایط کنونی افغانستان به قانونگذاری عاجل در ساحات 
ذیل ضرورت دارد:

حکومت  1976م  جزای  قانون  از  استفاده  با  جزا  قانون  تصویب  و  تدوین  ـ 
محمد داؤد

ـ تدوین و تصویب قانون مدنی با استفاده از قانون مدنی سال 1976 حکومت 
محمد داود

ـ قانونگذاری در ساحۀ اعادۀ ملکیت و حقوق مهاجرین افغان
ـ قانونگذاری در ساحۀ مبارزه با تروریزم و باندیتیزم

ـ قانونگذاری در رابطۀ مبارزه با مواد مخدر
بازماندگان شهدای  معلولین،  معیوبین،  از  با حمایت  رابطه  در  قانونگذاری  ـ 

جنگ ها
افغانستان. گرچه صد ها موارد  قانونگذاری در مورد خلع سالح کامل در  ـ 
الذکر  فوق  موارد  قانونگذاری کرد، الکن  باید  که  دارند  ساحاتی وجود  و 
ایجاب قانونگذاری عاجل را دارد. اکنون اکثر فعالیت های حکومت انتقالی 
به صورت شفاهی و بدون قانون پیش برده می شود. این کار بی مسوولیتی و 

حتی به تخلف از حقوق اساسی مردم منجر میگردد.
در پاسخ به سوالیکه، افغانستان به کدام نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ باید 
گفت که افغانستان به قانون اساسی دولت جمهوری نیازمند است که بتواند 
افغانستان را بسوی  پاسخگویی مرحله تأمین صلح و ثبات در کشور باشد و 
رهایی و آزادی سوق نماید و سهمگیری همه ساکنان کشور را درعمران آن 

مساعد سازد و ملت افغان را در قطار سایر ملل جهان باز گرداند.
طرح قانون اساسی افغانستان به تعمق بیشتر مسلکی ضرورت دارد که تفصیل 
های حقوقی  نورم  و  ها  انستیتوت  ها،  بخش  همه  در  توضیحات جداگانه  و 
بتوانم  وارم  وامید  شده  بسنده  مسأله  عام  توضیح  به  جا  درین  است.  نیازمند 

درنوشته ی بعدی، انستیتوت های حقوقی و نورم های قانون ساسی جدید 
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افغانستان را در جایش مورد بررسی حقوقی ومسلکی قرار بدهم تا در ایجاد 
مفکوره های حقوقی برای تدوین قانون اساسی مناسب در افغانستان ادای دین 

شده باشد.
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خالی حقوقی عمدی در قانون اساسی 2۰۰4
Intentional legal gaps in Constitution of Afghanistan 2004

به سلسله بحث پیرامون قانون اساسی به موضوع بسیار مهم تماس می گیرم که 
مانند مرض سرطان در قانون اساسی مصوب 2004 افغانستان جاگزاری شده 
است. این موضوع مهلک حقوقی خأل در حقوق یا خالی قانون است. بیش از 
پنجاه در صد مشکالت و بحران های نظام سیاسی و بحرانات ساختار دولتی و 
ادامه فعالیت های نهاد های نامشروع )غیر قانونی( از همین نقص قانون اساسی 

افغانستان سرچشمه گرفته اند.
تعریف خأل در حقوق: عبارت از فقدان قسمی یا کلی نورم حقوق که برای 

رشد مناسبات اجتماعی و تقاصای حل وفصل عملی قضایا ضرور باشند.
قضایای  حل  برای  که  است  حقوق  نورم  فقدان  از  عبارت  قانون  خالی  یا 
مشخص زندگی که خواستار تنظیم کننده های حقوقی استند، بکار برده شوند.
های  نورم  کلی  یا  قسمی  کمبود  از  عبارت  تر خالی حقوقی  کوتاه  بیان  به 

ضرور حقوق در قانون وضع شده،  می باشد.
خالی حقوقی مانع رشد مناسبات اجتماعی شده، حل قضایای مشخص را سد 

می شود.
مثال : مواد )138- 140( قانون اساسی 2004 افغانستان مبنی بر استحکام حقوقی 

صالحیت های شورا های محلی )شورای والیتی(
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خالی حقوقی کلی دارد که باید با افزایش نورم جدید تکمیل شوند. افزایش 
لویه  فقظ  است.  اساسی  قانون  این  کننده  تصویب  از صالحیت  نورم جدید 
است، صالحیت  یافته  تسجیل  اساسی  قانون   110 ماده  در  که  قانونی  جرگه 
افزایش نورم یا نورم های جدید را دارد تا فقدان نورم ها در مورد صالحیت 
شورای محلی تکمیل گردد. افزایش نورم جدید یا تصویب قانونی که توسط 
پارلمان در این مورد تصویب شود، بدون شک تخلف از قانون اساسی است 
که تخلف از قانون اساسی مصادف به خیانت ملی باید باشد. زیرا تخلف از 

نورم قانون اساسی به مثابه تجاوز بر نظام سیاسی است.
در کشور های پیشرفته خالی حقوق نقص مهم در قانون به حساب می آید. 
ولی در کشور های عقب مانده ی نظیر افغانستان خالی حقوقی به مثابه ابزار 
سیاسی بخاطر برهم زدن نظام سیاسی و شکل دادن نظام مورد نظر گروه های 

غاصب قدرت از آن بهره برداری می شود.
قانون اساسی سال 2004 افغانستان ، قانونی است که خطرناکترین خال های 
طرح  پیرامون  بحث  در   2003 سال  در  اند.  شده  جاگذاری  آن  در  حقوقی 
قانون اساسی در یکی از مقاالتم نوشته بودم که : “دیده می شود که مسوده 
قانون اساسی جدید پیروزی کهنه  بر نو، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم 
بوده  قانون مشهود  ماده و فصل  نورم و  نویسان در هر  بودن مسوده  مسلکی 
از  کارد  با  بلکه  نشده،  جمعبندی  طرح  در  تنها  نه  حقوق  های  انستیتوت  و 

یکدیگر شان جدا شده که از آن خون می چکد.”1
باید دانست که جنجال برانگیز ترین مورد قانون اساسی 2004، خالی قانونی 
در  را  سیاسی  نظام  زیاد  های  بحران  که  است  قانون  این  محتوای  و  متن  در 
زندگی سیاسی  در  پیامد های آن  و  بررسی خالی حقوقی  است.  داشته  پی 
افغانستان آنقدر گسترده است که به صد ها کتاب نمی گنجد، رویهمرفته در 
اینجا به گونه مثال خالی قانون در بخش صالحیت شورا های محلی را بررسی 

می کنیم.
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دوازده سال پیش از امروز و یک سال قبل از تصویب قانون اساسی 2004، 
در باره طرح قانون اساسی افغانستان چنین ابراز نظر کرده بودم: “ دیده می 
شود که مسوده ی قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو و ظلمتگرایی بر 
عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم، ماده و فصل 
قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در طرح جمعبندی نشده 
اند، بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که 
از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق 
صورت گرفته، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد 
آزمایش قرار میدهد. . اشتباهات گرامری، ترکیب ناموزون جمله ها، تغییرات 
در اصول قانونگذاری، مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای 
اصول زرین دموکراسی و سردرگم ساختن صالحیت های ارگان های دولت 
که  مترجمانی  است.  گردیده  ترجمه  خارجی  زبان  از  متن  که  میدهد  نشان 
مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده قانون اساسی بیرون داده 

اند.”2
ماده  فقط سه  به شوراهای والیتی و ولسوالی  افغانستان  اساسی  قانون  در 
اختصاص داده شده که این مواد سراسر در ابهام غرق می باشد. در مورد 
ماده  در  )مشوره(  کلمه  با  فقط  محلی  قدرت  مهم  های  نهاد  این  صالحیت 
یکصدو و سی و نهم اشاره شده است. این خالی بزرگ و آشکار از جانب 
طراحان خارجی مسوده سازان قانون اساسی جاسازی شده و حاال با تحریک 
پارلمان کرزیی انفجار داده شده است تا مشکالت حکومت و مردم افغانستان 
را در این مرحله حساس بیشتر ساخته و افغانستان را به بحران های بیشتر 

بکشانند. 
لطفا ماده های )138- 140( قانون اساسی افغانستان را قرار ذیل بخوانید:

مادة یکصد و سي وهشتم:
در هر والیت یک شوراي والیتي تشکیل مي شود.

اعضاي شوراي والیتي، طبق قانون،  به تناسب نفوس، از طریق انتخابات 
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آزاد، عمومي، سري ومستقیم از طرف ساکنین والیت براي مدت چهارسال 
انتخاب میگردند.

شوراي والیتي یک نفر از اعضاي خود را به حیث رئیس انتخاب مي نماید.
مادة یکصد و سي ونهم:

به  والیت  امور  بهبود  و  دولت  انکشافي  اهداف  تأمین  در  والیتي  شوراي 
نحوي که در قوانین تصریح مي گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به 

والیت مشوره مي دهد.
شوراي والیتي وظایف خود را با همکاري ادارة محلي اجرا مي نماید.

مادة یکصد و چهلم:
براي تنظیم امــور و تأمین اشتراک فعا ل مردم در ادارة محلي،  در ولسوالي 

ها و قریه ها، مطابق به احکام
قانون،  شوراها تشکیل مي گردند.

از  و مستقیم  آزاد، عمومي، سري  انتخابات  از طریق  این شوراها  )اعضاي 
طرف ساکنین محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.

تنظیم مي  قانون  احکام  به  سهم گیري کوچیان در شوراهاي محلي مطابق 
گردد.(

طرح مرض آلود و مغرضانه ی مواد قانون اساسی و تصویب نا سنجیدده این 
قانون در هر ماده، انستیتوت و بخش های آن مشهود است. در اینجا ببنید، 
تر  به نظر طراحان و تصویبگران کور سهمگیری کوچیان در سیاست مهم 
از موجودیت، صالحیت و موقف و فعالیت یک نهاد مهم بوده است. زیرا 
صالحیت نهاد را در یک کلمه )مشوره( خالصه کرده و بقیه مسایل را زیر 
کلماتی که زبان قانون را ندارد پنهان کرده اند. در حالیکه دموکراسی مربوط 
به جامعه مدنی است نه بدوی و کوچیگری. با اقدامات عملی اقتصادی اول 
کوچی ها باید از بدویت به مدنیت نزدیک شوند و بعد ازآن در دموکراسی 
و ساختن دولت سهیم گردند. زیرا مولفه های مهم دموکراسی مانند انتخابات 

و سهمگیری در قدرت از مدنیت و محالتی آغاز می شوند که مردم در
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آنجاها زندگی و مدنیتی را ساخته اند. تنها ساکنان محالت یعنی والیت و 
ولسوالی عامالن ایجاد شورا ها از طریق رای گیری هستند. کسانیکه شهروندی 
محل را ندارند هرگز حق سهمگیری در امور محل را ندارد. سهم دادن افراد 
تنها  نه  اساسی  قانون  از  استفاده  با  آنهم  قانون و  از ساکنان محل توسط  غیر 
تجاوز بر حق مردم بل تجاوز آشکار بر قانون نیز به حساب می آید. این کار از 
جاگزاری های عمدی در قانون اساسی است که من آنرا مربوط به کار برنامه 

ریزی شده میدانم که دستان خارجی ها  را دخیل میدانم.
موضوع مهمی که بحران کنونی را میان نهاد های حکومتی و شورا های محلی 
ایجاد کرده اند، قابل تدقیق بیشتر میدانم. گرچه در باال تذکری در این باره 
رفته است، ولی این موضوع به تفصبیل بیشتر نیاز دارد. مشکل در نامعین بودن 
صالحیت شورا های محلی در قانون اساسی است. من این موضوع را هم یک 
عمل جاسازی شده از طرف طراحان قانون اساسی میدانم که به مثابه خالی 

عمدی و بحرانزا در قانون اساسی جاگذاری شده است.
ورنه طراحان قانون اساسی که متشکل از دانشمندان حقوق باشند، هرگز به 
چنین خالی روشن و آشکار در قانون اساسی اجازه نمی دهند. زمانیکه این 
این  بینیم  می  اساسی  قانون  یعنی  ملی  وثیقۀ  بزرگترین  در  را  بزرگ  خالی 
سواالت و حدسیات بر ذهن ما خطور می کند که آیا طرح قانون در جلسات 
کمیسیون طرح قانون اساسی خوانده شده است؟ آیا کمیسیون مذکور گاهی 
جلسه یی دایر کرده است؟ یا طرح بدون جلسه و بحث آماده تصویب لویه 
جرگه شده است یا چطور؟. یا اینکه این کمیسیون فقط بروی کاغذ موجود 
بوده و طرح در جای دیگری تهیه و به لویه جرگه فرستاده شده است. به هر 
قانون  حکومت  افغانستان  در  زمانیکه  است.  غور  قابل  موضوع  این  صورت 
بوجود آید ، این موضوعات قابل بررسی است. زیرا همین مسایل است که 

تاریخ سیاسی کشور ما را می سازد.
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الزم میدانم تا باالی کلمه )مشوره( که به حیث صالحیت در قانون مطرح شده 
است، مکثی داشته باشیم. اگر وکالی شورای محلی )والیت و ولسوالی( در 
نتیجه رای گیری انتخاب می شوند تا ممثل اراده مردم در قدرت محل باشند، 
پس چطور می تواند که اراده مردم در )مشوره( آنها اعاده گردد؟ پس قانون 
نویس و قانونگذار با کدام استدالل و منطق )مشوره( را بجای صالحیت شورا 
های محلی در قانون اساسی تعویض کرده اند؟ در این صورت مشوره یک 

آله کمکی به حکومت می شود و حتمی نیست که مشوره اجرا شود.
زیرا  خیر.  یا  بپذیرد  را  )مشوره(  که  است  والی  یا  ولسوال  از صالحیت  این 
یا والی که هم عسکر دارد، هم مقام هم  مشوره فقط مشوره است. ولسوال 
تفنگ و زندان و هم امکانات مادی هرگز ارزشی به شورا های محلی قایل 
ادبیات، منطق و علم حکم می کند که مشوره  از طرف دیگر  نخواهد شد. 
اعاده  برای  مردم  های  نماینده  صالحیت  آنهم  باشد،  صالحیت  تواند  نمی 
اراده و خواست آنها. اگر صالحیت نماینده های مردم تنها مشوره باشد، پس 
تواند  نمی  نفی شده است که  این کارسازی عمدی  بطن  صالحیت آنها در 

وجود داشته باشد.
اساسی  قانون  نهم  و  سی  ماده  متن  در  حقوقی  غیر  و  ویژه  تقلب  فریبندگی 
دیده می شود. در این ماده آمده است که : “شوراي والیتي در تأمین اهداف 
انکشافي دولت و بهبود امور والیت به نحوي که در قوانین تصریح مي گردد 

سهم گرفته و در مسایل مربوط به والیت مشوره مي دهد.”3
خواننده سرسری با خواندن این ماده فکر می کند که به شورای والیتی گویا 
در “تامین اهداف انکشافی دولت، بهبود امور والیت” سهم داده شده است. 
پس  است.  داده  قرار  )مشوره(  شعاع  زیر  را  ها  این صالحیت  اخیر  در  ولی 
شود،  داده  جداگانه  قانون  توسط  والیتی  های  شورای  به  که  صالحیتی  هر 
نمی تواند از شعاع )مشوره( خارج شود. اگر صالحیت های جدید در قانون، 

خارج از ) مشوره( باشد، در مخالفت مستقیم با قانون اساسی قرار می گیرد.
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قانون اساسی 1355 دوره سلطنت محمد ظاهر شاه هم  این کار در  گرچه 
دیده می شود که در آنجا از شورا های محلی بنام جرگه یاد شده است، ولی 
مشوره به حیث صالحیت نهاد انتخابی در ادعای کنونی دولِت گویا مدرن، 

مطابقت ندارد.
صالحیت شورا های محلی در قوانین اساسی 1366 دوره داکتر نجیب اهلل 
و اصول اساسی دوران ببرک کارمل )1359هـ ش( طوری است که در آن 
شده  تنظیم  قانون  توسط  محلی  های  شورا  فعالیت  و  مسئولت   ، صالحیت 
است، ولی آنرا در مشوره دادن قید نکرده اند. پس در این صورت اگر قانون 
صالحیت های را که به شورا های محلی قایل شود، با قانون اساسی تصادم 
نمی کند. برعکس در قانون اساسی 2004 م دوران حامد کرزی، بحران و 

خالیی را ایجاد کرده است که جز تغییرات در قانون راه دیگری ندارد.
این خال وقتی می توانست پر گردد که فقره دوم ماده نودویکم که مربوط به 
صالحیت شورای محلی است، به نحوی در اینجا نیز تلفیق میگردید. مثال در 
فقره نامبرده آمده است که : “اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهاي انکشافي 
و بودجة دولتي. “3 البته در بخش پروگرام های انکشافی در ساحه محل 

مربوطه.
بی جا نبود که نظارت از اجراآت ادارات محلی یعنی نوعیت اجرات آنها که 
آیا برنامه های اداره درست عملی شده یا خیر، در چوکات صالحیت های 
شورا های محلی می بود. همچنان بررسی شکایات موکلین از ادارات محلی 
باید در صالحیت های شورا های محلی گنجانیده می شد، همچنان صالحیت 

های مشابه در این حیطه.
این تناقضات در کار ادارات دولتی و نهاد های انتخابی محلی منبعی دارد که 
عبارت از نظام سیاسی افغانستان است. در نظامی که مقرری از مرکز مقدم 
بر همه چیز باشد، ماهیت نظام مانع اجرای صالحیت ها می شود. زمانیکه 
اداره محلی خود را زیر چتر نیرومند تمرکز قدرت می بیند، نظارت شورا 

های محلی را مزاحمت و ضیاع وقت می پندارد.
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در نتیجه می توان گفت که حل معقول، مناسب و قانونی بحران شورا های 
محلی بدون تغییر قانون اساسی امکان ندارد. تصویب قانون جدید با صالحیت 
های جدید به شورا های محلی شاید جنجال و پرخاش میان ادارات و شورا 
های محلی را موقتا حل کند، ولی مشکل حقوقی و موجودیت خال در قانون 

اساسی همچمنان باقی خواهد بود.
افغانستان نه تنها در گرداب جنگ و بی امنی خورد و خمیر می شود، بلکه 
در بد ترین شکل بی قانونی، عدم مشروعیت نهاد های دولتی، بیداد حلقات 
غاصب قدرت و قانون شکنی های نهاد ها و مسئوالن حراست حقوق بسر 

میبرد.
گرچه تاریخ سیاسی 15 سال اخیر افغانستان شاهد مثال های زیاد ناشی از 
خالی حقوق را دارد، ولی تنها بارزترین مثال های آنرا قرار ذیل بیان می 

کنم:
ـ بحران صالحیت های شورای والیتی که همچنان بدون حل معقول قانونی 

پا برجا است
ـ چندین بحران انتخاباتی

از ختم دورة  بعد  تمدید صالحیت ریاست جمهوری حامد کرزی  بحران  ـ 
قانونی

ـ تدویر لویه جرگه های غیر قانونی که اقدامات فرا قانونی به حساب می 
آیند

ـ بحران های حقوق بشری ، بخصوص حقوق زن
ـ بحران صالحیت قضا در تفسیر قانون

ـ تشکیل دادگاه ویژه توسط حامد کرزی
ـ صدور فرامین رییس جمهور اشرف غنی در مخالفت با قانون اساسی.

ـ ادامه کار پارلمان به دستور رییس جمهور اشرف غنی.
ـ موجودیت حکومت “وحدت ملی” در مخالفت کلی با قانون اساسی.

و ده ها بحران دیگر..
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 تفسیر قانون اساسی

تفسیر قانون عبارت از تشریح کامل و دقیق ماهیت اصلی نورم حقوق در 
عمل و شرایط مشخص آن می باشد.

یعنی ماهیت نورم حقوق که توسط حروف و کلمات دقیق با مفهوم حقوقی 
اش با زبان قانون بیان می شود، عملی یا اقدامی را با شرایط مشخص تنظیم 
می نماید. مضمون اصلی تفسیر حقوقی عبارت از مفهوم حقیقی تنظیم کننده 

های “نورماتیفی” اند که در همان موقعیت معین قابل تطبیق باشد.
بخاطر  که  باشد  می  قانون  اجرای  جز  و  نیست  قانونگذاری  قانون  تفسیر 
سهولت بخشیدن اجرای قانون بکار برده می شود. ولی اجرای این کار فوق 
العاده تخصصی است که باید با اجرای مراسم و مراحل ویژه با استفاده از 
دانش متخصصین حقوق توسط نهاد های معین ذیصالح و قانونی انجام شود.

تفسیر قانون کار ایجاد کننده نیست، فقط تشریح مواد مورد تفسیر را اعالم 
میدارد، تفسیر نمی تواند تغییرات را در قبال داشته باشد، یا چیزهای جدید 
را بیافریند، تفسیر نظم قانون را نمی شکند، بل تابع قواعد است. رویهمرفته 
تفسیر می تواند با برمال ساختن نقص، ابهام ، فقدان و تناقض زمینه تغییرات 

را مساعد سازد، ولی تغییرات و تجدد موضوع کار تفسیر نیست.
تفسیر قانون در مواردی ضرورت می شود که در متن قانون نقصی موجود 
باشد، درآن اجمال و ابهامی دیده شود، با تعارض و تناقض همراه باشد و یا 

خالیی)فقدان( حقوقی داشته باشد.
عده یی از دانشمندان حقوق به خصوص در ایران به این باور اند که تفسیر 
عبارت از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونی های زمان و فشار 
ناشی از تحوالت است. من با این نظر موافق نیستم، زیرا به این باور هستم 
که فشار تغییرات و تحوالت به تفسیر قانون رفع نمی شود. زندگی نو ایجاب 
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قانون نو را می کند ، نه تفسیر قانون کهنه را.
در تفسیر قوانین عادی دو مرجع تفسیر قانون وجود دارد که تفسیر قانونی 
انجام  قانونگذار و تفسیر قضایی را دادگاه در محدوده صالحیتش  نهاد  را 
میدهند. روش و شیوه های تفسیر قانون توسط مراجع آن می تواند بطور 
تفسیر  انواع  به  مضیق  تفسیر  که  باشد  )مضیق(  کوتاه  )موسع(و  گسترده 

اصولی، تاریخی، منطقی و ادبی اجرا می شود.
علوم حقوق انواع تفسیر قانون همچون متن گرایی؛ اصل گرایی؛ عمل گرایی 
را در اجرای این کار مهم تخصصی تجربه کرده است که تشریح آنها در این 

مقاله گنجایش ندارد.
مکتب های تفسیر قانون عبارت اند از: گرامری، متن گرایی، اصل گرایی، 

غیر اصلگرایی.
در متون حقوقی روسیه مکتب های ذیل نیز کاربرد زیاد دارند:

ریشه یابی حقوقی: عبارت از تعریف، تحقیق و مفهوم اصلی متن قابل تفسیر 
در قانون.

سیستمی: درک منطقی نورم حقوق به مثابه سیستمی از عناصر آن، بررسی 
سیستمی  روابط  بررسی  نورم،  سیستم  مانند  حقوق  در  نورم  نقش  و  مقام 
مفهوم تنظیم کننده میان نورم حقوق و اجزای آن. همچنان میان نورد کورد 

تفسیر و نورم های دگر.
اصطالحاتی: بررسی نورم با رعایت اصطالعات.

وظیفوی: درک و درنظرداشت شرایط مشخص، وقت و محل در اجرای نورم 
حقوق.

تفسیر قانون اساسی نظر به اهمئیت ساحه کار آن و مناسبات مهمی را که 
تنظیم می کند، از تفسیر قوانین عادی فرق می کند. کشور های جهان در 
برخورد با مسئله تفسیر قانون اساسی به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول 
یی  فاصله  و  کنند  نمی  اساسی رعایت  قانون  تفسیر  در  را  تشریفات الزم 
چندانی میان تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد، مانند امریکا، 

ایران که مجریان تفسیر بیشتر از یک نهاد است.
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دسته دوم تفسیر قانون اساسی را با تشریفات ملموس توسط نهاد های ویژه 
حقوقی-تخصصی اجرا می کنند، مانند اتریش، روسیه، فرانسه و اکثر کشور 

های اروپایی که مجری تفسیر قانون اساسی یک نهاد تخصصی است.
همچنان کشور های جهان برای اجرای تفسیر قانون اساسی نهاد های های با 
صالحیت، تخصصی و گاهی هم نهاد های آیدیولوژیک دینی را ایجاد می 
کنند. مثال در امریکا دیوان عالی، در روسیه شورای قانون اساسی، در فرانسه 
شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان. نهاد های که صالحیت تفسیر 
قانون اساسی را دارند، وظایف نسبتا مشابه را دارند، ولی بعد از بوجود آمدن 
دولت اسالمی ایران شورای نگهبان بر عالوه نقش کنترول، تغییر و تفسیر متن 
قانون اصول و دکمات دینی را نیز بر تطبیق قانون یکجا پیاده می کنند. متعاقبا 
مجریان این کار نیز افراد روحانی اند که بر عالوه مراجع تفسیری قضایی و 
قانونی مرجع سومی را بنام دکترین نظریات “علما” رسمیت داده اند که گاهی 
بنام مرجع سوم تفسیر یا تفسیر شخصی نیز یاد شده است. برعکس در نظام 
های سیکوالر افراد روحانی در تطیبق قانون و مخلوط کردن این روند با تنظیم 

کننده های دینی نقش ندارند.
افغانستان  اساسی  قانون   157 ماده  گرچه  افغانستان:  در  اساسی  قانون  تفسیر 
“کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسي” را بدون تشخیص وظایف 
معین قابل تشکیل دانسته است که حتمی تفسیر قانون اساسی یکی از وظایف 
آن باشد، ولی متاسفانه فعالیت و ساحه کار این کمیسیون را مطابق ماده 121 
قانون اساسی با صالحیت که به “ستره محکمه” داده شده است، در تضاد و 
یکصد  “ماده  اند:  ذیل  قرار  شده  ذکر  ماده  دو  متن  است.  داده  قرار  تناقض 
به  مطابق  اساسي  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  هفتم:” کمیسیون  و  پنجاه  و 
احکام قانون تشکیل مي گردد. اعضای این کمیسیون ازطرف رییس جمهور 
تایید ولسي جرگه تعیین مي گردند. ماده یکصد و بیست و یکم بررسي  به 
مطابقت قوانین ، فرامین تقنیني ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللي 
با قانون اساسي و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،مطابق به 

احکام قانون از صالحیت ستره محکمه مي باشد.”
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موضوع نتاقض مواد قانون اساسی افغانستان را به بحث بعدی محول می شویم 
و مسئله تفسیر قانون اساسی افغانستان را در فعالیت های حکومت های حامد 

کرزی و اشرف غنی احمدزی مورد بررسی قرار میدهیم.
مثال اول تفسیر نادرست قانون اساسی را از دوره حکومت کرزی پیشکش 
می کنم که در مقاله قبال نشر شده قسما مورد بررسی قرار گرفته است. در 
مقاله مذکور آمده است: )آغاز نقل قول(” تفسیر قانون می تواند حقوقی یا 
با صالحیت دولتی  نهاد های  یا قانونی توسط  باشد. تفسیرحقوقی  اکادمیک 
تدوین ، تصویب و نشر می شود که آله خوبی برای تطبیق قانون می باشد. تفسیر 
قانون، قانونگذاری نیست، اقدام مسلکی است که به تطبیق قانون سهولت می 
بخشد. تفسیر اکادمیک توسط افراد مسلکی مانند حقوقدانان، استادان دانشگاه 
حقوق در جریان تدریس و نهادهای حقوقی غیر دولتی صورت میگیرد که 
هدف اساسی آن ارتقا کلتور حقوقی مردم است تا بتوانند از حقوق شان دفاع 
نمایند. تفسیر اکادمیک جنبه تطبیقی ندارد، می تواند مورد استفاده نهاد های 
تبدیل شود.  تفسیر حقوقی  به  مراحل  از طی  بعد  و  بگیرد  قرار  با صالحیت 
تفسیری را که من در این مقاله کرده ام، از نوع دوم آن است. گرچه این یک 
تفسیر خالص قانون نیست، بیشتر جنبه تحلیلی و مقایسه یی دارد. برنت روبین 
حقوقدان امریکایی که گفته می شود نویسنده قانون اساسی افغانستان بوده، 
“رفیقم” در فیسبوک” میباشد. روزی از او در باره نقش وی در قانون اساسی 
افغانستان پرسیدم. روبین انکار کرد که گویا این کار را نکرده است. اما از 
به  با کمیسیون طرح قانون اساسی یادآوری کرد. من  رابطه و همکاری اش 
وی گفتم که قانون اساسی افغانستان بمثابه بمی است که می تواند هر لحظه 

انفجار کند و همزمان به انفجار های بعدی آماده شود.
برنت خاموشی اختیار کرد و این ادعای مرا رد یا تایید نکرد.تفسیر قانون 
که یکی از مهمترین ضرورت های حقوقی، علمی و مسلکی در فعالیت های 
دولت و جامعه است. در افغانستان به ان توجه جدی صورت نمی گیرد. نهاد 

های حراست ، تصویب کننده و تطبیق کننده قانون و حتی نهاد های
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قانونگذار مانند پارلمان توان و شایسته گی آنرا ندارند که وظایف شان را
انجام بدهند. برعکس کار های را که در دایره صالحیت شان نیستند، انجام 
میدهند. مثال: سنای افغانستان به رهبری صبغت اهلل مجددی بجای قانونگذاری 
مذاکره با طالبان را پیش می برد یا ژورنالیستان آزاد را تکفیر و به محکمه 
معرفی میکرد. خالصه اینکه کار سنا را تابع منافع جنگ می ساخت و یا به 
صفت یک مال “فتوا” صادر میکرد که حامد کرزی خلیفه مسلمین است.

فقدان حاکمیت  نسبت  است،  ملی  از عناصر مهم حاکمیت  قانونگذاری که 
واقعه  از وقوع  قبل  باید  قانون  دارد.تفسیر  قرار  قهقرایی اش  در حال  ملی 
صورت گرفته باشد و بعد از تدوین و تصویب قوای مقننه نشر شده باشد. 
تفسیری را که تا حال چند بار محکمه عالی به دستور رییس جمهور انجام 
زیرا  است.  بیداد  از  نوعی  و  قدرت  از  نامعقول  استفاده  قانونی،  غیر  داده، 
با  پر کردن خألی قانونی از صالحیت دادگاه نیست. پرکردن خالی قانون 
افزایش ماده جدید صورت می گیرد که فقط صالحیت نهاد تصویب کننده 
قانون اساسی است و بس.اکنون به این مقدمه بسنده شده به اصل موضوع 
که تشریح و تفسیر مواد 120، 121، 122 قانون اساسی، در مورد صالحیت 
قضا است،مکث می کنیم، تا َدین مسلکی خود را در شرایط دشوار کشورم 

ادا کرده باشم.
ماده یکصد و بیستم: “صالحیت قوه قضاییه شامل رسیدگي به تمام دعاوی 
است که از طرف اشخاص حقیقي یا حکمي ، به شمول دولت ، به حیث مدعي 
یا مدعي علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.”3 بخاطر 
تشریح بهتر نورم های این ماده، اصطالحات حقوقی ذیل را باید تعریف و 

درک کرد:
اقامه: راست کردن، معتدل کردن، برپاکردن، به جایش گذاشتن.

پروسه  آغاز  بخاطر  محکمه  به  ادعا  سپردن  دعوا،  برپاکردن  دعوی:  اقامه 
تحریک دعوی جزایی و تامین عدالت.

اشخاص حقیقی و حکمی: شخص حقیقی عبارت از شهروند یک کشور که 
عامل و مستعد به پیشبرد اقامه دعاوی باشد. یعنی موانع ِسنی و قانونی در 
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ها،  نهاد  از موسسات،  باشد. شخص حکمی عبارت  نداشته  برابر آن وجود 
جوامع، دولت ها هستند که می توانند در موقف مدعی یا مدعی علیه قرار 

بگیرند.
مدعی  دعوی شوند.  وارد  دادرسی  بخاطر  علیه: کسانیکه  مدعی  و  مدعی 
کسیکه ادعا دارد به حقوقش یا نورم قانون تخلف صورت گرفته و مدعی 

علیه کسیکه در موردش ادعای تخلف اقامه شده باشد.
رسیدگی: فعالیت قوه قضایی در مورد اتهام افراد یا ارگان ها بخاطر اثبات 

یا تردید ادعای اقامه شده و تامین عدالت مطابق قانون.
قوه  است: صالحیت  شده  تعریف  چنین  قضاییه  قوه  ماده صالحیت  این  در 
قضاییه عبارت از رسیدگی به همه دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا 

حکمی به محکمه اقامه شود.
چیزی که در این ماده مبهم است کلمات)مطابق به احکام قانون( است. اگر 
اضافه می شد.  آنها  پیشروی  باید  )این(  بود، کلمه  اساسی  قانون  از  هدف 
به باور من هدف از قانون، قوانین عام افغانستان است. به بیان ساده، اقامه 
به  قانون  های  نورم  با  مخالفت  در  نباید  و کسی  باشد  قانونی  باید  دعوی 

محاکم اقامه نماید.
در مثال مناقشه دور دوم انتخابات پارلمانی افغانستان، ادعای تخلف از مواد 
قانون موجود است که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است. تقلب در 
قوانین افغانستان جرم است. در تیوری حقوق تکرار جرم عمل خطرناک است 
که عواقب آن مناسبات جامعه را برهم می زند و اجرا کننده جرم تکراری 
بنام )مجرم متکرر( یاد می شود که در بسیار موارد از عالیم مشدده مجازات 
است. در افغانستان تا اکنون چهار بار انتخابات انجام شده که هر بار آن با 
یا متخلفین  تقلب متخلف  این  بوده است. در  تقلب گسترده همراه  تخلف و 
مستقل  کلمه  نوشتن  از  قصدا  )من  انتخابات  کمیسیون  مثال:  است.  آشکار 
خودداری می کنم( از طرف رییس جمهور تعیین می شود. سوال در این جا 

است که : )چرا چهار کمیسیون انتخابات که از طرف رییس جمهور 
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مقرر شدند، همه تقلب کردند؟(، )آیا در میان ملت بیش از سی میلیون نفوس 
چند انسان راستکار وجود ندارد؟(، چرا در نتیحه انتخابات اول، دوم و سوم 
 ، تواند؟(  نمی  حاال  و  آمد  رویکار  تقلبی  پارلمان  و  تقلبی  جمهور  رییس 
)چرا دادستان کل از تقلبات گذشته چشمپوشی و تقلب اخیر را به محکمه 
می کشاند؟(. پاسخ این سواالت را به خواننده واگذار می شوم و یادآور 
می شوم که اگر آقای دادستان کل ماده 120 را در اقامه شان مورد استناد 
قرار بدهد، در آنصورت، انتخابات و اعالن نتایج آن )مطابق به احکام قانون( 
انتخابات صورت گرفته که این ماده نمی تواند اساسی برای ادعای وی مبنی 

بر اتهام وی باالی کمیسیون انتخابات گردد.
اگر موضوع فکت تخلف یا تقلب بصورت عام مطرح باشد، پس در انتخابات 
قبلی، تقلبات گسترده تر بوده است. از دیدگاه قانونی و اخالقی نمی تواند 
یک تخلف دوامدار را تجزیه نموده و تنها یک قسمت آنرا قابل مجازات 

دانست.
تخلف یا جرم دوامدار اینست که مثال: کسی می خواهد مبلغ یک ملیون دالر 
را از بانک دولتی بدزدد. خواست و نیت سارق یک ملیون دالر از بانک 
است، ولی انتقال پول یک مرتبه ممکن نیست، او پول ها را چهار تقسیم و 
در مدت چهار روز به تدریج از بانک بیرون می کشد. سارق در نوبت سوم 
حین اجرای عمل سرقت دستگیر می شود. در آنصورت او متهم به سرقت 
یک میلیون دالر از بانک دولتی است، نه متهم به آخرین بخش پول. هرگاه 
او در حین اجرای بخش های اول و دوم هم دستگیر شود، متهم به سرقت 

مجموع پول ها است. زیرا در این جا نیت و قصد جرمی مهم است.
حاال اگر غصب قدرت سیاسی افغانستان را یک ملیون دالر فکر کنیم، این 
کار چهار بار غصب شده و نادیده گرفتن تقلبات قبلی و به محاکمه کشاندن 
تقلب اخیر که دوام همان تقلب ها است، با حقوق، اخالق و منطق در مغایرت 
افغانستان  در  سیاسی  قدرت  که  است  نیت  یک  نیت  زیرا  گیرد.  می  قرار 

غصب گردد. شیوه کار متخلفین تقلب است. هرگاه متخلفین تجربه کافی
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دوم  انتخابات  اول،  پارلمان  انتخابات  جمهوری،  ریاست  اول،  انتخابات  از 
ریاست جمهوری نمیداشتند، تا این اندازه در تقلب موفق نمی بودند. پس 
استفاده شده است،  انتخابات  این  ناپذیر عمل تخلف که در  انفکاک  اجزای 
تبدیل کرده  به تخلف دوامدار  آنرا  بدون شک  بوده که  قبلی  انتخابات  از 
که هنوز هم ادامه دارد. گرچه بررسی انتخابات یک عمل برحق و فعال غیر 
قرار  بررسی  مورد  قبلی  های  تقلب  از  تواند مجزا  نمی  ولی  است،  قانونی 

بگیرد.
ماده یکصد و بیست و یکم:

“بررسي مطابقت قوانین ، فرامین تقنیني ، معاهدات بین الدول و میثاق های 
یا  تقاضای حکومت و  بر اساس  آنها  تفسیر  اساسي و  قانون  با  المللي  بین 

محاکم ،مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه مي باشد.” 4
اصطالحات:

جمهور  رییس  امضای  به  که  اند  حقوقی  اسناد  از  عبارت  تقنینی:  فرامین 
نافذ میگردد. فرمان رییس جمهور هرگز نمی تواند مخالف با قوانین نافذه 
کشور باشد. رییس جمهور مطابق احکام قانون در مسایل جاری و عاجل 
تقنینی را دارند.  اداره کشور فرامینی را صادر می نماید که حیثیت اسناد 
مثال: قانون اساسی حکم می کند که تعیین اعضای محکمه عالی از صالحیت 
رییس جمهور است. رییس جمهور اعضای این محکمه را با صدور فرمان 
معرفی می نماید. فرمان رییس جمهور در این جا حیثیت قانون را دارد و 
همه به نهاد های دولتی مرعی االجرا می باشد. هرگاه رییس جمهور اعضای 
نماید، اعضای محکمه غیر  محکمه را در یک کنفرانس مطبوعاتی معرفی 
از  قوانینی که  فرمان در  با صدور  تواند  نمی  قانونی است. رییس جمهور 
طرف پارلمان تصویب شده اند و یا در مواد قانون اساسی تغییرات وارد کند. 

ولی با صدور فرمان رییس جمهور معاهده گندمک باطل شده می تواند.
معاهدات بین الدول: عبارت از قرارداد های اند که توسط دولت افغانستان ، 
یک و چند دولت دیگر به امضا رسیده و پارلمان کشور آنرا تصویب کرده 
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باشد. مثال : موجودیت پایگاه نظامی دایمی ناتو در افغانستان.
میثاق های بین المللی: اسناد معتبر بین المللی بنام کنوانسیون نیز یاد می شود. 
میثاق های بین المللی از جانب مجمع عمومی ملل متحد تصویب و کشورهای 
ضد  کنوانسیون  مثال:  باشند.  کرده  امضا  آنرا  که  اند  مکلف  آن  اجرای  در 
شکنجه و رفتار خشن، غیر انساني یا تحقیر کننده، کنوانسیون امحای هر نوع 
تبعیض علیه زنان، کنوانسیون جهانی حقوق اجتماعی و سیاسی، کنوانسیون 

جلوگیری و مجازات ژینوساید و غیره .
تفسیر قانون: طوریکه قبال اشاره شد، تفسیر قانون از وجایب حتمی و مهم نهاد 
های دولتی از جمله محکمه عالی)ستره محکمه( شورای نمایندکان )ولسی 
صالحیت  از  باشد،  موجود  اساسی  قانون  شورای  کشوریکه  در  و  جرگه( 
قانون  باید  )ستره محکمه(  قضا  عالی  دیوان   ، عالی  باشد. محکمه  این شورا 
های مهم را تفسیر و در توافق با نهاد تصویب کننده یعنی شورای نمایندگان 
قوانین  متن  در  قانونی  خالی  هزاران  همانطوریکه  کرد.  می  نشر  و  تصویب 
افغانستان و منجمله قانون اساسی ، مانند عمل عمدی از جانب دولت سازان 
و مشاوران خارجی جاسازی شده، به همین ترتیب تغافلی در تفسیر قوانین از 
جمله درقانون اساسی کاریست عمدی. هرگاه تفسیر قانون اساسی موجود می 
بود، رییس جمهور نمی توانست بعد از ختم دوره اول، میعاد ریاست خود را 
تمدید نماید، اگر تمدید میکرد، مجبور نبود کار غیرقانونی کند. یا کمیسیون 
انتخابات نمی توانست انتخابات را معطل و عمدا برگزاری آنرا با ماه رمضان 

مصادف بسازد.
بعد از تشریح اصطالحات مربوط به ماده 121 قانون اساسی برمیگردیم به اصل 
موضوع که تفسیر قانون است. هرگاه این ماده را به دقت بخوانیم دو نورم مهم 
در این ماده به نظر می رسد. اول بررسی مطابقت فرامین تقنیني ، معاهدات بین 
الدول و میثاق های بین المللي با قانون اساسي و دوم تفسیر آنها. حرف )و( دو 
وجیبه یعنی بررسی مطابقت با قانون اساسی و تفسیر آنها را برجسته و هردو را 

در دایره صالحیت محکمه عالی قرار داد است. نورم دیگر در این ماده این 
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صالحیت محکمه عالی را مشروط ساخته است. در سطر اخیر ماده 121 آمده 
است: ” بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون”. نورم 
قانون دو شرط را قید کرده که اول بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، 

دوم، مطابق به احکام قانون.
ندارد. موضوع مورد  اساسی وجود  قانون  تفسیر  باره  ماده حرفی در  این  در 
قانون اساسی و تفسیر آنها است. زیرا کلمه  با  قوانین  بحث بررسی مطابقت 
بین  معاهدات   ، تقنیني  فرامین   ، )قوانین  به  است  ماده مساوی  این  در  )آنها( 
نه قانون اساسی. هرگاه استدالل گردد که  المللي(،  الدول و میثاق های بین 
این  تا  باید  قانون  نویسنده های  از جمله قوانین است، پس  قانون اساسی هم 
اندازه سواد حقوقی میداشتند که نام قانون اساسی را حد اقل در خود قانون 
اساسی وضاحت میدادند. بی سوادی قانون نویسان دلیلی بر تغییر چنین یک 
امر مهم ملی بوده نمی تواند. زیرا ندانستن قانون ، مسوولیت متخلف را رفع 

نمی کند.
در آخرین تحلیل به باور من چیزی در باره تفسیر قانون اساسی در این ماده، 

دیده نمی شود.
ماده یکصد و بیست دوم

“هیچ قانوني نمي تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه یي را از دایره صالحیت 
قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام 
دیگرتفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت 
و نهم ، هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسي و محاکم 
عسکری در قضایای مربوط به آن نمي گردد. تشکیل و صالحیت این نوع 

محاکم توسط قانون تنظیم مي گردد.”5
اصطالحات:

فعالیت  ایجاب  آن  رویدادی که حل  یا  موضوع  یعنی  قضیه  یا ساحه:  قضیه 
مناسبات  از  بخشی  ساحه  اتخابات.  در  تقلب  قضیه  مثال:  کند.  را  قضایی 
اجتماعی مثال : تامین عدالت، تطبیق قوانین، تفسیر قوانین ساحاتی اند که در 
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دایره صالحیت قضا و تصویب قانون ساحه یی است که در دایره صالحیت 
پارلمان و اداره اقتصاد کشور ساحه یی است که در دایره صالحیت حکومت 

قرار دارد.
محاکم خاص: نهاد قضایی که تشکیل آن در مواد 69 ،78 و 127 قانون اساسی 
بخاطر محاکمه رییس جمهور، وزیران و اعضای محکمه عالی پیشبینی شده 
از حل قضیه  بعد  و  معین تشکیل  بخاطر کار در قضیه  است. محاکم خاص 

منحل میگردد.
موضوع اساسی این ماده قانون اساسی تحدید صالحیت قوه قضاییه و مرزبندی 
آن با ساحاتی است که از دایره صالحیت قضا خارج ساخته شده است. مطالعه 
با صالحیت  این ماده آشنایی صالحیت های قضا و مرزبندی صالحیت آن 
 ،69 مواد  در  که  را  خاص  محکمه  همانطوریکه  است.  خاص  محاکم  های 
78 و 127 استحکام حقوقی یافته است، که بطور جداگانه در ماده 69 قانون 
اساسی تشکیل محکمه خاص بخاطر محاکمه رییس جمهور، ماده 78 در باره 
ماده 127در مورد محاکمه رییس جمهور و عضو محکمه  و  محاکمه وزیر 

عالی و تناسب و کمیت رأی پارلمان را تسجیل گردیده است.
بحران قانون اساسی کنونی که بخاطر تشکیل محکمه خاص در قضیه تقلب 
عالی)ستره  محکمه  ندارد.  وجود  مواد  این  در  آمده،  بوجود  انتخابات  در 
محکمه( حق افزودن ماده جدید در قانون اساسی را ندارد. و همچنان محاکمه 
رییس یا اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون 

وجود ندارد.
پس مطابق مواد قانون اساسی رییس جمهور هم استناد قانونی 
در تشکیل دادگاه خاص رادر قضیه کنونی ندارد و تشکیل 
دادگاه ویژه از طرف رییس جمهور یک اقدام مافوق قانون 

است که می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
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نتیجه گیری:
با  داردکه  خارجی  و  داخلی  های  انگیزه  کنونی  بحران 
دسایس سیاسی توأم شده است. انگیزه داخلی آن تشویش 
تعداد آنها  اپوزیسیون است که  باره ورود  حامد کرزی در 
مطابق ماده 69 و127 قانون اساسی به یک ثلث اعضا نرسد 
که بتوانند محاکمه رییس جمهور را تقاضا کنند و یا به دو 
ثلث نرسد که رییس محکمه خاص را بخاطر مجازات رییس 
جمهور تشکیل داده، زمینه های سلب اعتماد و مجازات وی 
را فراهم آورند. زیرا حامد کرزی موارد زیاد قانون شکنی 
دارد که به آسانی موجبات محاکمه وی را فراهم می سازد. 
اینکه تا حال چرا محاکمه نشده، علت آن پارلمان ضعیف، 
های  زدوبند  و  سواد  بی  وکالی  از  شماری  موجودیت 

سازشکارانه و اداره نادرست پارلمان است.
ساختن  قانونی  خواهان  انگلیس  و  امریکا  که  اینست  آن  خارجی  انگیزه 
پایگاه نظامی شان در افغانستان هستند. پارلمان آینده باید طوری باشد که 
افغانستان را تصویب کند. حامد  پایگاه های نظامی خارجی در  موجودیت 

کرزی بعد از بازگشت از لزبن در باره “قانونمند”
شدن قوای خارجی سخن میگفت و آنرا دستاورد بزرگ خواند.

پس دادگاه ِویژه بخاطر بررسی تقلب در انتخابات نه، بلکه بخاطر کم ساختن 
مخالفین و تصویب موجودیت پایگاه نظامی خارجی تشکیل گردیده و این 
دادگاه هیچ کاری را انجام داده نمی تواند جز اینکه افغانستان را بسوی بی 
ثباتی، اضطرار و جنگ داخلی سوق بدهد تا زمینه را برای کودتای رییس 

جمهور علیه سیستم نیم بند و خام کنونی آماده نمایند.
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در تقابل قرار دادن نماینده های معترض با نماینده های “برنده” ، در حقیقت 
افروختن آتش جنگ میان مردم افغانستان است که در عقب این گروه ها قرار 
دارند. این نیرنگ خود خیانت ملی است که مطابق ماده 127 قانون اساسی 

قابل مجازات است.
بهترین راه خنثی کردن این نیرنگ این بود که نماینده های برنده و معترض با 
هم متحد می شدند و در مقابل نیرنگ های ضد ملی مبارزه میکردند. هرگاه 
هدف خدمت به وطن می بود، این کار ممکن بود که متاسفانه در میان هردو 
جانب شاید مردمانی باشند که چوکی و موقف عضویت در پارلمان نسبت به 

فداکاری برای شان چربی کند و از دوراندیشی کار نگیرند.
اگر موضوع کاهش مخالفین دولت را بخاطر حفظ موقف رییس جمهور در 
نظامی خارجی  پایگاه  قانونی ساختن  و  قانون شکنی های وی  و  بیداد  ادامه 
بدانیم، هدف دورنمایی این نمایشات مضحک و آشکار ادامه سیاست مافیای 
جهانی بخاطر محروم ساختن مردم افغانستان از سهمگیری در قدرت، اداره 
امور سیاسی و اقتصاد کشور شان، نابودی روحیه دولت سازی، و منافع واحد 
بنیادگرایی و تروریزم  تقویه  بدبینی و  نفاق،  ایجاد  ملی و در آخرین تحلیل 
است. زیرا مافیای جهانی هنوز به تولید بنیادگرایی و رشد آن در منطقه نیاز 
و  آزمایش  محل  بهترین  افغانستان  و  تولید  محل  بهترین  پاکستان  که  دارند 

نمایش آن است.”)پایان نقل قول(
غنی  اشرف  محمد  تخلفات  از  را  اساسی  قانون  نادرست  تفسیر  دوم  مثال 
احمدزی ارائه می دارم. در مقاله من بنام “ جلوگیری از روند دولت سازی، 
تالش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در 
مقابله با آن” آمده است که ” “فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس 
جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری 
در امور اصالحات و حکومتداری خوب بتاسی از فقره )13( ماده )64( قانون 
اساسی افغانستان و به منظور اصالح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب 
تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
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باشند،  می  برخوردار  اداره کشور  در  های خوبی  اندوخته  و  تجارب  از  که 
بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری 

خوب، منظور است” 4
اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در این جا موقف آقای احمدضیا 
مسعود مورد بحث نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره 13 ماده 
64 قانون اساسی افغانستان می باشد. فقره 13، “تعیین، تقاعد، قبول استعفا و 
مامورین  و  ملي  امنیت  و  پولیس  قواي مسلح،  منصبان  عزل قضات، صاحب 
عالي رتبه مطابق به احکام قانون.”، را در جمع صالحیت های رییس جمهور 
درج کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین 
پستی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های 
فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد شیوه درست دولت داری نیست، 
رویهمرفته  نماید،  ایجاد  را  جدید  های  پست  تواند  می  جمهور  رییس  ولی 
اتکای آن به فقره 13 ماده 64 قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون اساسی 
می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان دانش حقوقی 
در  است.”  اساسی شده  قانون  مواد  از  تخلف  و  استفاده جویی  این  مرتکب 
حقیقت نویسنده فرمان به خود اجازه داده است که ماده 64 قانون اساسی را 
تفسیر کند که با این کارش هم مرتکب تخلف شده و هم تفسیر نادرست از 

ماده 64 قانون اساسی را ارئه داده است.
قابل ذکر میدانم که تفسیر های نادرست از مواد قانون اساسی با موجودیت 
یک  مانند  اساسی  قانون  در  تناقضات  و  اجرا  عدم   ، حقوقی  عمدی  خالی 
سسیستم در بی ثباتی نظام دولتی، ایجاد بحران های سیاسی و در جلوگیری از 

حاکمیت ملی و ایجاد موانع روند دولت سازی استفاده سؤ صورت میگیرد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسي“: گرچه ماده 157 
قانون اساسی افغانستان نهادی را بنام “کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسي” استحکام حقوقی داده است، اما این نهاد قربانی سه مانع بزرگ روبرو 

است. 
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مانع اول غفلت عمدی قوای اجرایی به ویژ حکومت است که اگر بخواهد 
آنرا مطابق میل خود تشکیل می کند، اگر نخواهد کمیسیون مذکور را ایجاد 
نمی کند چنانچه در زمان حکومت حامد کرزی این کمیسیون نقش فعال در 
تطبیق و عدم تطبیق قانون اساسی نداشت و از اعمال نقض کننده حکومت 
و افراد خارجی خاموشی اختیار می کنند. در دوران حکومت “وحدت ملی” 
نوامبر 2015 توسط اشرف غنی ایجاد شد که بر مسایل و مشکالت بحرانزای 
قانون اساسی توجه نمی کنند و کار های را که موجب رنجش حکومت و 

ناقضان قانون اساسی نشوند، انجام میدهند.
اعضای این کمیسیون عبارت از آقایان محمد قاسم هاشم زی، عبداهلل شفایی، 
سید ابوبکر متقی، عبدالرووف هروی، قاضی محمد عارف حافظ و بانو غزال 
حارث اند که اکثر آنها تحصیلکرده های امریکا، انگلیس عربستان سعودی و 
پاکستان بوده که در االزهر یا مدارس دینی افغانستلن و پاکستان درس خوانده 
و یا تدریس کرده اند. شرح بیشتر در باره کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را 

در بحث جداگانه بررسی خواهیم کرد.
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تخلف از قانون اساسی افغانستان
 

15 جوالی 2016، تورنتو، کانادا

تخلف از نورم قانون اساسی عبارت از عمل خالف اجرا کننده حقوق اساسی 
است که نورم نافذ قانون اساسی را تخلف کرده باشد. تخلفی که محدود به 
بخش های جزایی، مدنی، اداری نبوده و مربوط به مسئولیت حقوق اساسی 

باشد.
باید دانست که مسئولیت در تخلف حقوق اساسی مسئولیت خاص اجتماعی 
است که پیامد فوق العاده مهم سیاسی-حقوقی را برای متخلف بار می آورد. 
رتبه  عالی  ماموران  تواند  می  اساسی  حقوق  بخش  در  متخلفان  یا  مسئوالن 
دولتی مانند رییس جمهور و نخست وزیر و نهاد های دولتی مانند پارلمان، 

قوۀ قضائیه و دادستانی باشند.
تدویر  اعتماد،  از سلب  اساسی عبارت  قانون  نورم  از  شیوه های رفع تخلف 
رفراندم ، انتخابات غیر نوبتی و در صورت ناممکن بودن این شیوه ها، دست 
حقوق  متخلفان  تا  باشد  می  مدنی  های  نافرمانی  و  اعتراضات  به  مردم  زدن 

اساسی را مجبور به احترام و اجرای قانون بسازند.
مانند تخلفات  اساسی  قانون  از  افغانستان: تخلف  اساسی در  قانون  از  تخلف 
پاسخدهی  برعکس  و  بوده  گسترده  بسیار  اداری  و  جزای،مدنی  جرایم  و 
حال  تا  که  است  آور  حیرت  ندارد.  سابقه  اصال  کشور  این  در  تخلفات  از 

هیچکسی از تخلف نورم قانون اساسی در افغانستان مجازات نشده است.
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افغانستان  در  اساسی  قانون  نورم  و  اصول  تخلفات  از  معافیت مجازات  علت 
اداره  در  بیگانه  کشورهای  کنترول  تاثیرات  و  قدرت  واقعی  تقسیم  فقدان 
را  متخلفین  مجازات  صالحیت  که  دولتی  های  نهاد  میباشد.  امورافغانستان 
قرار  اساسی  قانون  نورم  ناقضین  یا در کنترول  اند و  ناقص  دارند، ضعیف و 
دارند. همچنان خارجی ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم در ساحه صالحیت 
قانون اساسی مداخله می کنند که بارزترین نمونه آن حکومت “وحدت ملی” 
مداخله  که  شد  تشکیل  امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  دستور  به  که  است 

مستقیم در امور ساختاری دولت افغانستان میباشد.
تخلف قانون اساسی در افغانستان آنقدر گسترده، مروج و از مجازات معاف 
است که یک مهمان خارجی می تواند بخاطر خوشی مهماندارانش بر نظام 
دولتی و ساختار های آن که در چهارچوب قانون اساسی قرار دارند، تغییرات 
وارد نماید. به باور من در بررسی تخلف از قانون اساسی افغانستان باید از ماده 
اول تا آخرین ماده آن مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا از همه نورم ها ، مواد و 
اصول قانون اساسی افغانستان بارها تخلف صورت گرفته است. از آنجاییکه 
بررسی ماده وار قانون اساسی افغانستان به وقت زیاد ضرورت دارد و بررسی 
همه تخلفات در این نوشته گنجایش ندارد، سعی خواهم کرد که مهمترین 
تخلفاتی را که عواقب مهم و گسترده ی سیاسی را در پی داشته اند بررسی 

کنیم.
بررسی تخلف از قانون اساسی را با چند مثال از فصل دوم )حقوق اساسی و 

وجایب اتباع(1 و فصل سوم )رییس جمهور(2 بیان میدارم.
ماده بیست و دوم: “هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . 
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 

می باشند.“
تخلف از این ماده اولتر از همه از جانب رییس جمهور حامد کرزی آغاز شد. 

در سال 2012 شورای علمای افغانستان اعالمیه یی را صادر کرد که
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محدودیت های جدی را بر زنان اعمال میکرد. مطابق این اعالمیه زنان حق 
سفر بدون محرم شرعی را ندارد، با مردان بیگانه حق صحبت را ندارند، حق 
کار با مردان را ندارند و تعدد زوجات جایز است. حامد کرزی رییس جمهور 
بر حال آنوقت اعالمیه شورای علما را رسما حمایت و تایید کرد. پس تبعیض 
میان مرد و زن و تخلف از حقوق مساوی اتباع از جانب شورای علما نهادی 
که مصارف آن از جانب دولت تمویل می شود و حمایت رییس جمهور که 
تضمین کننده قانون اساسی و نظام سیاسی است، بیداد، استبداد و جرم سنگین 
امتیازخواهی   ، تبعیض  باره  در  مثال  ها  ترتیب صد  همین  به  میباشد.  سیاسی 
بین شهروندان افغنستان داریم که به شکل مستقیم از طرف دولت تشویق و 
حمایت شده است که امتیازخواهی و برتری جویی های زبانی، قومی و سمتی 
و فکری از نمونه های آنهاست. پس این ماده قانون اساسی در همه بخش های 

زندگی اجتماعی و سیاسی از جانب دولت افغانستان تخلف شده است.
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ماده بیست و چهارم : “آزادی حق طبیعی انسان است . این حق جز آزادی 
ندارد.  حدودی  گردد،  می  تنظیم  قانون  توسط  که  عامه  مصالح  و  دیگران 
آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است . دولت به احترام و حمایت 

آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. “
در این ماده قانون اساسی، چهار ارزش مهم حیاتی را که عبارت از آزادی، 
مصئونیت، کرامت انسانی اند، جا دارند. دولت افغانستان در اینجا مکلف شده 
است که از آنها احترام و حمایت کند. ولی دولت افغانستان همه دوره های 
حامد کرزی و اشرف غنی نه نتها از این ارزش ها حمایت نکرده، بلکه بطور 
عمدی آنها را نقض و پایمال کرده اند. حکومت افغانستان کسانی را که این 
ارزش ها را نابود کرده اند، تشویق و تقویت نموده است. دولت افغانستان با 
حمایت مستقیم از ناقضین حقوق و آزادی های مردم آزادی ها را سلب و بر 
کرامت انسانی مردم تعرض کرده است. مطابق حکم این ماده، دولت مکلف 
است که از آزادی های مردم دفاع کند، ولی دولت همواره ناقضین آزادی 
های مردم، مانند گروه های افراطی حمایت می کند و با ایجاد مدارس گویا 
دینی زمینه های رشد مدنیت و آزادی ها را نابود می کند. کسانیکه به مفهوم 
کرامت انسانی پی نبرده اند، بنابر ملحوظات و داشتن امتیازات و برتری که 
از طرف دولت برای شان داده می شود، به مراجع مهم حکومتی، قضایی و 
قانونگذاری راه داده می شوند. آنها در اقدامات روزمره شان احترام به کرامت 
انسان را رعایت نمی کنند. خویشاوندان، محافظان و نزدیکان اراکین دولت از 
جمله رییس جمهور مردم را مورد اهانت آزار و اذیت قرار میدهند. همچنان 
نظامیان خارجی با داشتن امتیازات و مصئونیت قضایی به آسانی می توانند، 

کرامت انسانی را در برخورد با شهروندان افغانستان زیر پا کنند.
ماده بیست و پنجم : “برائت ذمه حالت اصلی است . متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با 
صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود. “این ماده قانون اساسی در افغانستان 
به پیمانه وسیع تخلف می شود. سنگسار رخشانه در غور، قتل فجیعانه فرخنده از جانب افراطیون 

دینی، قتل هزاران هموطن ما در محکمه صحرایی از نمونه های تخلف این ماده قانون اساسی



تحلیل  تخصصی   قانون  اساسی  افغانستان

6۰

شهروندان  بیگناهی(  )حالت  الذمه  برائت  از  که  است  مکلف  افغانستان  دولت  است.  افغانستان 
افغانستان حراست کند. ولی حکومت با انتقال جنگ جنوب به شمال و انتقال پالن شده طالبان به 
مناطق امن افغانستان، زمینه های تخلف از این اصل قانون اساسی را مساعد می سازد. من اطمنان 
کامل دارم که اشرف غنی و اکثر وزیران حکومت وی معنی و مفهوم برائت ذمه را نمیدانند. سطح 
نازل سویه و دانش مسلکی کارمندان دولت موجب آن می شود که تفاوتی میان مظنون، متهم و 

مجرم نباشد.
تا  بیداد  و  قانونی  بی  افغانستان  در 
های  گروه  که  است  رسیده  جای 
که  میدهد  اجازه  بخود  افراطی 
کرده  جرم  به  متهم  را  شهروندان 
اجرای مجازات را بطور خودسرانه 
فرخنده  فجیعانه  قتل  ببرند.  پیش 
نمونه  .از  دینی  افراطیون  از جانب 

های این بیداد است
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ماده سی و سوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می 
باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد. “

به همه معلوم است که این حق مهم و اساسی مردم افغانستان چطور از آنها 
ربوده می شود. در ذهنیت عامه افغانستان تقلب در رای گیری یک حقیقت 
انکارناپذیر است. روشن است که تقلبات انتخاباتی به دستور دولت، از جانب 
کمیسیون انتخاباب صورت میگیرد. پس غصب حق رای مردم و حق انتخاب 
کردن از طرف کسانی صورت گرفته است که در نتیجه تقلب رییس جمهور 
ثابت  اخیر  انتخابات  در  شده  حمایت  و  گسترده  تقلبات  اند.  شده  افغانستان 
برخوردار  نیز  خارجی  حمایت  از  افغانستان  انتخابات  در  تقلب  که  ساخت 
به  را  تقلب  نتیجه  انتخابات،  نتیجه  بجای  امریکا  و  زیرا جامعه جهانی  است، 
رسمیت شناخت و جان کری حکومت وحدت ملی را بر اساس نتیجه تقلب 
در تخلف و تجاوز بر قانون اساسی افغانستان ایجاد نمود. تقلب ابزاری است 
که ماده 33 قانون اساسی بوسیله آن تخلف می شود و مردم افغانستان از حق 

انتخاب محروم می شوند.
دولت افغانستان ضیاالحق امرخیل را که حین اجرای تقلب گسترده از طرف 
بالفعل دستگیر شد، نه تنها مجازات نگردید، بلکه دولت از  مسئوالن امنیتی 

وی حمایت میکرد.
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: “آزادی و محرمیت مراسالت و مخابرات اشخاص چه  ماده سی و هفتم 
به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تلفن ، تلگراف و وسایل دیگر، از 
را  اشخاص  مخابرات  و  مراسالت  تفتیش  دولت حق   . است  تعرض مصون 

ندارد، مگر مطابق به احکام قانون “.
اسناد نشر شده در “ویکی لیکس” ثابت ساخت که 21 میلیارد و 98 میلیون 
مورد، صحبت تلفونی شهروندان افغانستان مورد شنود کارمندان استخبارات 
ادعا گر آزادی و  به تشریح نیست که  قرار گرفته است. ضرورت  امریکا 
به  و  به شکل وحشتناک  افغانستان  در  را  قانون  و  اخالق  دموکراسی خود 

پیمانه وسیع لگدمال کرده است.
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ماده سی و هشتم: ” مسکن شخص از تعرض مصون است . هیچ شخص ، به 
شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصالحیت و به 
غیر از حاالت و طرزی که در قانون تصریح شده است ، به مسکن شخص 

داخل شود یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه ، به 
مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است 
بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، در خالل مدتی که قانون تعیین می کند 

قرار محکمه راحاصل نماید“.
طرف  از  هم  مسلح،  های  گروه  طرف  از  هم  شخص  مسکن  افغانستان  در 
میگیرد.  قرار  تعرض  مورد  دولت  ماموران  جانب  از  هم  و  خارجی  نظامیان 
گروه های مسلح خانه های مردم را به مثابه سنگر های دفاعی شان استفاده می 
کنند، ماموران دولت با استفاده از حاالت جنگی به خانه های مردم داخل می 
شود، کوچی های مسلح بر خانه های مردم بومی حمله می کنند و نظامیان 
را شکستانده و  مردم  اجرای عملیات های خود سر دروازه های  با  خارجی 
بدون رضاییت و اجازه مردم به مسکن آنها داخل می شوند. دولت افغانستان 
این  به  و  نداده  انجام  مصئونیت مسکن  اعاده  برای  تضمینی  و  میکانیزم  هیچ 
اصل قانون اساسی ارزش نمیدهد. پس این ماده قانون اساسی به شکل گسترده 

و دوامدار تخلف می شود.
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ماده چهلم : ملکیت از تعرض مصئون است . هیچ شخص از کسب ملکیت 
قانون. ملکیت هیچ  و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام  

شخص ، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صالحیت مصادره نمی شود.
استمالک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تامین منافع عامه ، در بدل تعویض 

قبلی و عادالنه ، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعالن دارایی شخص ، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.”

زمانیکه مجاهدین حکومت کابل را بدست گرفتند، اصطالح ملکیت مفهومش 
را از دست داد. هر لحظه ساعت دستی، وسایل نقلیه، پول و خانه می توانست، 
از ملکیت صاحب اصلی اش خارج شود و در اختیار افراد مسلح قرار بگیرد. 

تعرض ، تصاحب و غصب ملکیت از همان وقت آغاز شد.
بخود  را  گسترده  ابعاد  کرزی  حامد  جمهوری  ریاست  زمان  در  روند  این 
گرفت و اجرا کننده های غاصب ملکیت از افراد و گروه های مسلح به رجال 
مهم دولتی تبدیل شدند. موضوع ملکیت هم از اجناس منقول به اشیای غیر 
بزرگترین  زمین  مافیای غصب  اکنون  شد.  تبدیل  زمین  و  خانه  مانند  منقول 
افغانستان هستند که درغصب ملکیت های  افراد در دولت  و پرقدرت ترین 
شخصی، عامه و دولتی هیچ نوع مراحل قانونی را طی نکرده و مالکیت شان 

را آنها قایم کرده اند.
شکل دیگر تعرض بر ملکیت حمله افراد مسلح باالی مکاتب، موسسات، خانه 
های رهایشی است که به انگیزه های دهشت افگنی ملکیت ها به آتش کشیده 
می شوند، تخریب می شوند، منفجر میگردند و مورد تعرض قرار می گیرند.

بلکه  تنها دفاع نمی کند،  نه  افغانستان از حق مصئونیت ملکیت مردم  دولت 
های  کوچی  تعرض  شود.  می  حق  این  تخلف  مسبب  گاهی  دولت  خود 
مسلح بر خانه های مردم، سوختاندن خانه ها و حاصالت زراعتی آنها تعرض 
افغانستان  دولت  وظیفه  آنها  از  حراست  که  است  مردم  ملکیت  بر  مسلحانه 
است. این مکلفیت را قانون اساسی بر دوش حکومت گذاشته است که دولت 

از آن تخلف می کند.
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ماده چهل و یکم: ” اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری  
را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری ، مطابق به احکام قانون مجاز 
می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات 
بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز می 

باشد.”
در اینجا یک موضوع بسیار مهم ملی را در نظر بگیریم. امریکا از موجودیت 
پایگاه نظامی اش در گوانتنامو به دولت کئوبا پول اجاره زمین را می پردازد، 
روسیه از اجاره زمین های بایکانور که دستگاه پرتاب راکت های فضایی اش 
در آنجا موقعیت دارد، به دولت قزاقستان پول می پردازد و همچنان امریکا 
از اجاره تونل پانامه به دولت پانامه پول می پردازد. ولی زمین های که توسط 
ناتو قبضه شده، رایگان است. درست است که زمین های  نظامیان امریکا و 
غصب شده از طرف قوای خارجی به آنها فروخته نشده، ولی آنها این ملکیت 
افغانستان  یعنی مردم  مالکان اصلی  استفاده  از  ها را عمال در دست گرفته و 
خارج ساخته اند. هیچ نوع اسنادی در مورد استفاده این ملکیت ها در دست 
ندارند. آنها حق بدون قید و شرط این ملکیت ها را در دست دارند. تا خواسته 
باشند ملکیت های غصب شده در اختیار آنها قرار خواهند داشت. وقتی می 
توانیم که خود را مالک این عقار بدانیم که عایدی از استفاده آن داشته باشیم. 

وقتی که عقار در اختیار آنهاست پس مالکیت آن نیز نقض شده است.
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ملی  مهم  موضوعات  در  تواند  می  جمهور  “رییس  پنجم:  و  شصت  ماده 
افغانستان مراجعه  به آرای عمومی مردم  اقتصادی  یا  اجتماعی و   ، سیاسی 
یا  اساسی و  قانون  این  احکام  ناقض  نباید  به آرای عمومی  نماید. مراجعه 

مستلزم تعدیل آن باشد.”
هرگاه از این ماده قانون اساسی تخلف صورت بگیرد، ناقض آن خود رییس 
جمهور است. این ماده چندین بار از جانب رییس جمهور حامد کرزی تخلف 
شده است. حامد کرزی در موضوعات مهم ملی به آرای مردم مراجعه کرد 
ولی مراجعه وی کامال غیر قانونی بود. زیرا، اول او به رای عمومی مانند 
رفراندم اقدام نکرد، و در عوض به لویه جرگه غیر قانونی مراجعه کرد که 
هم از این ماده قانون اساسی و هم از ماده ) 110 ( آن تخلف کرد که اعضای 

لویه جرگه قانونی در آن مشخص شده است.
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ماده شصت و ششم : “رییس جمهور در اعمال صالحیتهای مندرج این قانون 
اساسی ،مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند. رییس جمهور نمی 
رییس  اهداکند.  یا  بفروشد  را  دولتی  های  ملکیت  قانون  حکم  بدون  تواند 
جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، 

سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید. “
این ماده هم از طرف حامد کرزی و هم از جانب اشرف غنی احمدزی بطور 
رییس  هردو  های  اعمل صالحیت  هیچ  در  اول  است.  تخلف شده  گسترده 
علیای  منافع  از  تعریفی  نشده،  گرفته  نظر  در  کشور  علیای  مصالح  جمهور 
تا مردم  بوده  به خارج وابسته  بیشتر  از آنجاییکه هر دو  ندارد.  کشور وجود 
افغانستان، اعمال صالحیت های آنها نیز بر وفق منافع خارجی انجام شده است. 
از افغانستان اکثرا در شکل دادان ذهنیت رای دهنده های امریکا و کشور های 
اروپایی قبل از برگزاری انتخابات در این کشور کار گرفته می شود. اینکه 
این دسایس چقدر قربانی دارد برای خارجی ها، کرزی و غنی مهم نیست. 
حمالت مرگبار و تخریبگر تروریستی وقتی در افغانستان شدت می یابد که 
مافیای جهانی تصویب بودجه های ملیاردی را به بهانه های مبارزه با تروریزم 
در نظر داشته باشند. دوم هر دو در زمان تصدی وظیفه از ملحوظات سمتی، 
انتقال  است.  کرده  دایمی  و  آشکار  وسیع،  استفاده  حزبی  و  مذهبی  قومی، 
جنگ از جنوب به شمال افغانستان، تشدید تضاد های زبانی، حمایت مستقیم 
از طالبان، تالش برای نفاق مذهبی، امضای قرارداد مدرسه وهابی در کابل به 
مقصد ترویج وهابیت از طرف اشرف غنی از اقدامات پالن شده در جهت 

ملحوظات قومی مذهبی می باشد.
به  مطابق  ولسی جرگه  و  برابرملت  در  “رییس جمهور   : نهم  و  ماده شصت 

احکام این ماده مسئول می باشد.
اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری ، خیانت ملی یا جنایت 
،از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی 

که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تایید گردد، ولسی 
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جرگه در خالل مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید. هرگاه لویه جرگه 
نماید، رییس  اعضا تصویب  ثلث آرای کل  اکثریت دو  به  را  اتهام منسوب 

جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.”
تخلف از این ماده قانون اساسی افغانستان در عدم اجرا و جلوگیری از اجرای 
حالتی  در  را  پارلمان  عمدی  شکل  به  جمهور  رییس  است.  قانون  ماده  این 

نگهداشته است که نتواند قدرت اجرای این ماده قانون را داشته باشد.
پارلمان  در  خودش  افراد  وزنه  که  کرد  احساس  کرزی  حامد  زمانی  مثال: 
کمتر می شود، به بهانه توازن قومی در انتخابات وکالی منتخب والیت غزنی 
مداخله کرد و وکالی مورد نظرش را با یک اقدام امنیتی-نظامی در پارلمان 
جابجا نمود. حامد کرزی بخاطر جلوگیری از اجرای این ماده قانون اساسی 
از انتخابات پارلمانی جلوگیری کرد و پارلمان غیر قانونی را مانند گروگان 
با خود حفظ کرد تا صالحیت هیچ کاری را بدون اجازه وی نداشته باشد. 
رویهمرفته جلوگیری از اجرای قانون، یا ایجاد موانع در مقابل اجرای قانون به 

مثابه تخلف از قانون است.
تخلف قانون اساسی توسط اشرف غنی:

گرچه رییس جمهور مقام تضمین کننده قانون اساسی است که نمی تواند از 
تخلفاتی که در فوق ذکر شد، مبرا و خالی از مسئولیت باشد، اما در این بخش 
یا دستور رییس جمهور صورت  امضا  با  مستقیما  است که  نظر  در  تخلفاتی 

کرفته اند.
اولین تخلفات دوره ریاست جمهوری اشرف غنی را در مقاله ام زیر عنوان 
در  دینی  دسپتیزم  استقرار  برای  تالش  سازی،  دولت  روند  از  “جلوگیری 
25 جوالی  در  که  آن”  با  مقابله  در  المللی  بین  و  ملی  مقاومت  و  افغانستان 
2015 در کابل پرس نشر شد، قرار ذیل بیان کرده بودم: )آغاز نقل قول( ” 
در حالیکه قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت رییس جمهور کرزی در 

چهار دوره حکومتش بود، رییس جمهور اشرف غنی 
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هم تا حالسه بار از مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده 
بررسی شود،  مقاله جداگانه  باید در  این تخلفات  است که 
ولی بطور خالصه می توان گفت که تخلفات اشرف غنی از 
قانون اساسی مستقیما از طرف خودش نبوده و بیشتر مربوط 
به کم دانشی اطرافیانش و مشاوران وی می شود. اینک متن 
با  آنرا  اختالف  و  کرده  نقل  را  غنی  جمهور  رییس  فرمان 
مواد قانون اساسی برجسته می سازیم. متن فرمان قرار ذیل 
رئیس  احمدزی  غنی  اشرف  محمد  دکتور  “فرمان  است 
فوق  نماینده  تقرر  مورد  در  اافغانستان  اسالمی  جمهوری 
حکومتداری  و  اصالحات  امور  در  جمهوری  رئیس  العاده 
خوب بتاسی از فقره )13( ماده )64( قانون اساسی افغانستان 
و به منظور اصالح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب 
تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری 
در  اندوخته های خوبی  و  تجارب  از  افغانستان که  اسالمی 
اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق العاده 
رئیس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری خوب، 
منظور است“3 اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که 
در این جا موقف آقای احمدضیا مسعود مورد بحث نیست، 
تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره 13 ماده 64 قانون 
قبول  تقاعد،  “تعیین،   ،13 فقره  باشد.  می  افغانستان  اساسی 

استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس 
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و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.”، 
را در جمع صالحیت های رییس جمهور درج کرده است. 
این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین 
ِسمتی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه 
ایجاد ِسمت های فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد 
می  جمهور  رییس  ولی  نیست،  داری  دولت  درست  شیوه 
تواند پست های جدید را ایجاد نماید، رویهمرفته اتکای آن 
به فقره 13 ماده 64 قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون 
اساسی می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در 
فقدان دانش حقوقی مرتکب این استفاده جویی و تخلف از 
مواد قانون اساسی شده است. دومین تخلف از قانون اساسی 
در زمان رییس جمهور غنی، حل قضیه شوراهای محلی بود 
که با صدور فرمان گویا تقنینی در باره بازگشت صالحیت 
شوراهای محلی، مناسبات ارباب الرعیتی را “قانونی” ساخت 
میان  و چوکی  قدرت  را که جنگ  اساسی  قانون  بحران  و 
اصطالح  به  بود  محالت  در  حکومت  و  مردم  “نمایندگی” 
ماست مالی کرد و غیرقانونی بودن نقش نماینده های مردم 
بزرگ  خالی  و  اجتماعی  امور  و  کشور  اقتصاد  اداره  در 
قانون در این مورد همچنان بدون حل باقی ماند. این موضوع 
را با نشر مقاله جداگانه بنام ” خألی حقوقی قانون اساسی در 
بخش شورا های محلی” بررسی کرده ام که توجه تان را در 
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با لینک آن در زیر جلب می کنم. 4 سومین و زشت ترین تخلف از  زمینه 
قانون اساسی در زمان اشرف غنی جلوگیری و غفلت یا عمل نکردن آگاهانه 
در انتخابات پارلمانی است. چنین تخلفات در زمان حامد کرزی بار ها تکرار 
شده است که مردم فکر نمی کردند اشرف غنی مبنی بر وعده های انتخاباتی 
اش که یکی هم تطبیق قانون برقراری حاکمیت قانون بود، این کار را تکرار 

خواهد کرد.”6)پایان نقل قول(
صورت  قبل  روز  چند  غنی  اشرف  طرف  از  اساسی  قانون  تخلف  آخرین 

گرفت.
در بند دوم ماده شصت و ششم قانون اساسی افغانستان آمده است که: رییس 
جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی ، 

سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی استفاده نماید.”7
اشرف غنی قیوم کوچی کاکای 75 ساله اش را به صفت سفیر کبیر افغانستان 
در مسکو مقرر کرد که این کار وی تخلف سریع از ماده 66 قانون اساسی 
بر  را  کاکایش  مقرری  دولتی  مقام  از  استفاده  با  او  زیرا  است.  افغانستان 
آنجاییکه  از  است.  داده  انجام  خانوادگی  و  خویشاوندی  قومی،  ملحوظات 
کاکایش دپلومات مسلکی نیست، او وعده های انتخاباتی اش مبنی بر اصل 

شایسته ساالری را نیز نقض کرده است.
غنی ِسمت سفارت روسیه را که بزرگترین و مهمترین کشور منطقه است، برای 
کاکای مفلوکش سناتوریم یا تفریحگاه در نظر گرفته است. قابل یادآوریست 

که در این اقدام، اشرف غنی قانون تقاعد افغانستان را نیز نقض کرده است.
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بر  تجاوز  ما  حقوقی  ادبیات   : افغانستان  اساسی  قانون  بر  کری  جان  تجاوز 
قانون اساسی را نمی شناسد. ولی زندگی عینی و سرنوشت ناهنجار و استبداد 
اقانون اساسی( را نمی  بر  افغانستان اصطالع جدید )تجاوز  بر  سیاسی حاکم 
تواند انکار کند. تشکیل حکومت “وحدت ملی” خارج از چهارچوب قانون 
نامید. ایجاد حکومت  قانون اساسی  از  افغانستان را نمی توان تخلف  اساسی 
غیر قانونی توسط وزیرخارجه کشور بیگانه و تحمیل آن باالی مردم افغانستان 
با وارد کردن فشار های اقتصادی، نظامی و شیوه های مافیایی از افاده مفهوم 
با این دلیل من اقدام جان کری وزیر امور  تخلف از قانون خارج می شود. 
خارجه امریکا مبنی بر تشکیل حکومت “وحدت ملی” را با اصطالح جدید 
حقوقی )تجاوز بر قانون اساسی افغانستان( افاده می کنم. تفصیل بیشتر تجاوز 
جداگانه  مقاله  نشر  با  آنرا  که  خواهد  می  جداگانه  بررسی  اساسی  قانون  بر 

تشریح خواهم کرد.
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پیامد های تخلف از قانون اساسی:
تخلف از قوانین عادی بخشی از مناسبات اجتماعی را برهم می زند، اما تخلف 
از قانون اساسی بخش بزرگ مناسبات اجتماعی در مهمترین ساحات زندگی 
را مختل می کند. اگر موضوع تخلف در قانون جزا مربوط به یک یا چند فرد 
جامعه، تخلف از قانون مدنی موضوعات چون برهم زدن یا تخلف از اجرای 
اساسی  قانون  از  تخلف  موضوع  اما   ، باشد  وغیره  مدنی  معامالت  قرارداد، 
وارد  کشور  وقار  و  حیثیت  استقالل،  ملی،  حاکمیت  سیاسی،  نظام  بر  خطر 
امضا  میان مردم و حکومت  قانون اساسی قردادی است  میباشد. در حقیقت 
شده است که مسئول اول آن رییس جمهور می باشد. این قرارداد به حکومت 
و رییس جمهورمشروعیت میدهد. در صورت تخلف قانون اساسی از طرف 
حکومت و رییس جمهور، قراداد نقض می گردد که نقض قرارداد به مفهوم 
عدم “مشروعیت” حکومت و رییس جمهور می باشد. رییس جمهور تا وقتی 
قانونی است که این قرارداد مهم و حیاتی را رعایت نماید و اجرای حتمی همه 
نورم ها ، مواد و اصول آنرا مساعد نماید و فعالیت های خود را در چوکات 

این وثیقه ملی اعیار نماید.

منابع:
1. مواد )22، 24، 25، 33، 37، 38، 40، 41( فصل دوم قانون اساسی افغانستان 

مصوب سال 2004
2. )مواد 65، 66، 69( فصل سوم قانون اساسی افغانستان مصوب سال 2004

3. فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
و  اصالحات  مورد  در  جمهوری  رئیس  العاده  فوق  نماینده  تقرر  مورد  در 

حکومتداری خوب، 7 میزان 1393، کابل
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۴. ثنا نیکپی، خالی حقوقی قانون اساسی در بخش شوراهای محلی، 
کابل پرس، ناروی، ۱۲ فبروری، ۲۰۱۵
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۶. ثنا نیکپی، جلوگیری از روند دولت سازی، تالش برای استقرار 
دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن 

)مقاله(، کابل پرس، ناروی، ۲۵ جوالی ۲۰۱۵.
http://kabulpress.org/my/spip.php?article239833
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تناقض در قانون اساسی افغانستان

اول اگست 2016، تورنتو، کانادا

افغانستان،   2004 اساسی  قانون  نقص  بزرگترین  حقوقی،  خالی  جوار  در 
موجودیت تناقضات جدی حقوقی ، نقص های شکلی و متنی، عدم پیوست 

منطقی در متن قانون، موجودیت نورم های ضد و نقیض آن میباشد.
در این قانون نورم با نورم، مواد با مواد، انستیتوت با انستیتوت و اصول با اصول 

در تناقض قرار دارند.
تناقضاتی که در قانون اساسی افغانستان جاگزاری شده، اجرای حقوق اساسی 
در این کشور را به مشکالت جدی روبرو کرده و نهاد های ساختاری دولت 
را برهم زده و صالحیت های نهاد های دولت را مخدوش کرده است. ادامه 
این تناقضات افغانستان را بسوی بی نظمی حقوقی و تشکیالتی برده و فعالیت 

قانون اساسی را نا ممکن ساخته است.
حل این معضل حقوقی و سیاسی توسط تغییر و تعدیل قانون اساسی ناممکن 
نیست.  ترمیم  قابل  تناقضات جدی  نسبت داشتن  اساسی کنونی  قانون  است. 
بر  آن  تصویب  و  طرح  که  دارد  ضرورت  جدید  اساسی  قانون  به  افغانستان 

اساس منافع ملی توسط متخصصین ملی با شیوه های علمی انجام شود. 
این کار حد اقل به یک سال وقت نیاز دارد که باید در زمینه تصمیم جدی و 

بدون تأخیر اتخاذ گردد.
یکی از مثال های انکار ناپذیر تضاد و تناقض در قانون اساسی را که موجب 
جنجال های زیاد در افغانستان بوده است، بررسی می کنیم. مثال در ماده سوم 
قانون اساسی افغانستان آمده است: “در افغانستان هیچ قانون نمي تواند مخالف 
باشد.”1 برعکس در فصل دوم همین  معتقدات و احکام دین مقدس اسالم 
قانون “حقوق اساسی و وجایب اتباع” و اصول و مناسباتی تحکیم گردیده که 
با ماده سوم در تناقض کلی قرار گرفته است. چون ماده سوم لفافه دینی دارد، 
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بیشتر عملی و قابل تطبیق است تا حقوق اساسی که از اعالمیه جهانی حقوق 
بشر در فصل دوم قانون اساسی مسجل گردیده است.

چند ماده از فصل دوم قانون اساسی را در اینجا مثال آورده و آنرا با ماده سوم 
قانون اساسی مقایسه و سپس اجراات هردو را در عمل بررسی می کنیم که 

این تناقض چه بدبختی های را برای مردم ما به بار آورده است.
به ماده های بیست و سوم و بیست و چهارم قانون اساسی دقت کنید:

. هیچ  است  انسان  الهي و حق طبیعي  “زندگي موهبت   : بیست و سوم  ماده 
شخص بدون مجوز قانوني ازاین حق محروم نمي گردد.”2

  ماده بیست و چهارم : آزادی حق طبیعي انسان است . این حق جز آزادی 
دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم مي گردد، حدودی ندارد.”3

به احترام و حمایت  انسان از تعرض مصون است . دولت  آزادی و کرامت 
انسان مکلف مي باشد. ” در این دو ماده این ارزش ها و  آزادی و کرامت 
انسان، آزادی  : )حق طبیعی  از  اند  اند که عبار  انسان تضمین شده  مناسبات 
طبیعی حق  مظهر حقوق  بزرگترین  انسان(.  کرامت  به  احترام  انسان،  طبیعی 
زندگی است که دولت در حفظ و حراست آن موظف شده ، آزادی های 
باشد.  او معاشرت داشته  با  باید  انتخاب دوست و همسر که  از جمله  طبیعی 

همچنان کرامت انسانی که حتی بعد از مرگ هم باید حفظ شود.
حاال پیامد این تناقض را در عمل می بینیم. مثال می آوریم سنگسار رخشانه 

در والیت غور را.
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رخشانه به اتهام دید و بازدید از نامزد یا همسر آینده اش دستگیر و با وحشی 
و  انسانی  طبیعی  انسانی، آزادی  و  طبیعی  ترین وجه سنگباران شد که )حق 
کرامت انسانی( توسط قانون پامال شد. زیرا در ماده سوم قانون اساسی آمده 
است که : “در افغانستان هیچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دین 
مقدس اسالم باشد.” پس قاضی یا مالی که حکم سنگسار رخشانه را صادر 
کرده بود، کارش قانونی است. او از دو حکم متضاد و متناقض قانون اساسی 
حکمی را مرعی االجرا دانسته است که مقدم تر و مقدس تر از انسان ، حق 

انسان، آزادی انسان و کرامت انسان بوده است.
طراحان  حقیقت  در  است.  قانونگذاری  در  چیز  هر  از  مقدمتر  نقص  پس 
قانون اساسی و تصویب کننده آن، جنگ خطرناکی را در متن قانون اساسی 
جاگزاری کرداه اند که راه حل ندارد. اجرای آن ایجاد بحران است. بحرانی 
که نه تنها دین و دنیا را در جنگ آشتی ناپذیر و فرسایشی انداخته و مناسبات 
تنظیم  قانون  وظایف  حالیکه  در  است،  کرده  مختل  شدت  به  را  اجتماعی 

مناسبات اجتماعی است نه مختل ساختن آن.
نیز در تناقض و تداخل جدی قرار  قانون اساسی  همچنان ماده سوم و هفتم 
دارند. در ماده هفتم قانون اساسی آمده است که: “دولت منشور ملل متحد، 
ملحق شده  به آن  افغانستان  المللي که  بین  میثاق های  الدول،  بین  معاهدات 

است و اعالمیه جهاني حقوق بشر را رعایت مي کند. “4
پی  در  را  زیاد  تناقضات  و  تصادمات  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  رعایت 
و  قطع کردن دست  مجازات   : مثال  سازم.  می  برجسته  آنرا  فشرده  که  دارد 
ازدواج،  در  تعدد  مارگیج،  گرفتن  بانکی،  معامالت  از  استفاده  قصاص،  پا، 
محدودیت های جنسیتی برای زنان منجله اجبار داشتن محرم شرعی، رعایت 
حجاب، محرومیت از نصف میراث پدر و مادر، عدم تساوی حق شاهد بودن 
در مقایسه با مردان، محدودیت کار و فعالیت اجتماعی و اقتصادی با مردان 

“نامحرم” و ده ها مثال دیگر که اجرای آن با ماده هفتم قانون اساسی در
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تناقض و تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد. قابل ذکر میدانم که استفاده ابزاری از 
دین اسالم در افغانستان)5(

قطعا برای دفاع اسالم نبوده، بلکه استفاده از اسالم به مثابه آله سرکوب بخاطر 
حفظ منافع مادی مغرضین ملی و بین المللی است. منفعتجویان مافیایی توسط 
دین صدا هایی بلند را در گلو خفه می کنند، مخالفان منافع شان را سرکوب، 

تکفیر و نابود می کنند. دین را زشت و غیر انسانی معرفی می کنند.
قضایای سرکوب ، تهدید، توقیف و تنبیه میرحسین مهدوی، کامران میرهزار، 
علی محقق نسب، غوث زلمی، پرویز کامبخش و عبدالرحمان از نمونه های 
آنست که اجرا کننده های این سرکوبگری ها نهاد های دولتی افغانستان بوده 

اند. 
ها  شخصیت  این  از  باید  آینده   در  افغانستان  حقوقی   (دولت 
معنوی  و  مادی  خسارات  جبران  ایشان  به  و  بخواهد  معذرت 

بپردازد.)

از راست: میرحسین مهدوی، کامران میرهزار، احمد غوث زلمی، علی محقق 
نسب و پرویز کامبخش
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قرار  تقابل  در  را  بشر  حقوق  اصول  و  دین  که  اساسی  قانون  تناقض  اینکه 
مثال:  دارد.  ناپذیذ  انکار  است، دالیل  است، جاگزاری شده، و عمدی  داده 
میرحسین مهدوی نویسده مقاله “فاشیزم مقدس” با استفاده از حقوق بشر که 
در قانون اساسی استحکام حقوقی دارد  به نشر نشریه “آفتاب”باید  ادامه میداد 
ارتداد را مورد  امر حق داشت که مساله  این  با رعایت  و علی محقق نسب، 
بررسی علمی قرار بدهد. این دو نویسنده و ژورنالیست نه تنها هیچ قانونی را 
از حقوق  با داشتن دانش و مهارت های مسلکی  بلکه  بودند،  تخلف نکرده 
اساسی تضمین شده در قانون اساسی استفاده معقول کرده بودند. پس دیده 
می شود آنها از خط قرمزی نادیدنی عبور کرده بودند که توسط طراحان این 
تناقض قانون اساسی کشیده شده بود. پس این تناقض قانون اساسی دو پهلو 
قانون  در  بشر  و تضمین حقوق  پذیرش  و دروغین که  فریبنده  پهلوی  دارد. 
اساسی است و پهلوی استفاده ابزاری از دین )6 (که مورد تطبیق حتمی قرار 
دارد و بخاطر اجرای آن دست و نهاد های مرموز قرار دارند که از اجرای آن 

نظارت می کنند.
اینقلم پیش از تصویب قانون اساسی در مقاله نشر شده ام زیر عنوان “آخرین 
تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان” نوشته بود که: “در ماده 149 پیش 
نظام  و  اسالم  مقدس  دین  احکام  از  پیروی  )اصل   : که  خوانیم  می  نویس 
پهلوی  در  نیز  را  سیاسی کشور  نظام  اینجا  در  شود.(  نمی  تعدیل  جمهوری 
نظام  حالیکه  در  است.  دانسته  تعدیل  قابل  غیر  اسالم  مقدس  دین  اساسات 
جمهوری و هر نظام دیگر قابل تغییر است و این کار به فیصله مردم بستگی 
دارد و مردم هر آن بخواهد نظام را باید تغییر بدهند و نظام مورد نظر شان را 
مستقر بسازند. دیده می شود که چقدر به مهارت اسالم مورد بهره برداری قرار

جامعه  سیاسی  زندگی  حال  شامل  تمام  شدت  با  سیاسی  اسالم  و  میگیرد 
میگردد و بر عالوه پوشش طالیی دینی و مذهبی به حقوق اساسی مردم نیز 
سایه افگنده می شود و حتی راه و رسم های بعدی را نیز تعیین می نمایند و 

اصول آزادی و دموکراسی جاودانه گی اش را دکته می نماید ، تا هر
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نوع حقوق و آزادی های مردم را محدود و عاملین آنها را تکفیر نمایند و 
همچنان بتوانند با ابزار قانون و آنهم اصول استحکام یافته در قانون اساسی 
مورد تعدی و فشار قرار بدهند. جا دادن چنین نورم در انستیتوت ریاست 
جمهوری صالحیت های امیر عبدالرحمن خان )ظل اهلل( را به رئیس جمهور 
آینده افغانستان میدهد. این کار اصل تقسیم قدرت را پامال نموده صالحیت 
و امکانات سؤ استفاده ارگان اجرائیه را برهم میزند و امکانات ایجاد رژیم 
دکتاتوری را بیشتر ساخته که در نتیجه افغانستان را باز هم بی ثبات تر می 

سازد.”۷
اسالم  و  دینی  انحصار   ”  : که  بودم  کرده  تاکید  مقاله  این  دیگر  جای  در 
سیاسی که همه انستیتوت های حقوقی در این پیش نویس را فرا گرفته است 
از میان برداشته شود و تبعیض و تفوق مذهبی که منبع هزاران رنج به مردم 
افغانستان شده است ، جلوگیری به عمل آید و افکار و اندیشه مردم را در 
قید و اسارت اسالم سیاسی حصار نگردند. چنانچه ماده 35 پیش نویس ، 
آزادی بیان را در افغانستان نابود می سازد و شیوه بیان عقاید مردم را فقط از 
یک راه اجازه میدهد. این ماده به شیوه های تفتیش عقاید )انگیزیسیون( قرن 
چهاردهم مشابه است. جا دادن تفتیش عقاید در قانون اساسی در قرن بیست 
و یکم ناممکن و محال بوده و عاملین این کار مردم افغانستان را اهانت می 

کند که عواقب تبهکن را به دنبال خواهد داشت.” 8
حاال خاطر نشان باید کرد که قانون اساسی کنونی که مهر عصری بودن را 

در پیشانی اش دارد، ماده 149 آن یک اصل قرون وسطایی است.
تناقض دیگری که بی اندازه تحریک آمیز است، بر عمده ترین و حساس 
ترین مساله جامعه متناقض افغانستان مربوط می شود که تا صدمات شدید 
را بر اتحاد و همبستگی جامعه وارد نموده، بی باوری، خصومت، نفاق را در 
افغانستان دامن زده، با ایجاد محرومیت های عمیق اجتماعی عقده های شدید 
را میان مردم افغانستان ایجاد کرده است. این تناقض در ماده شانزدهم قانون 
اساسی افغانستان است. در ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان آمده است : 
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 ، بلوچي و پشه یي   ، ، ترکمني  ازبکي   ، “از جمله زبان های پشتو، دری 
نورستاني ،پامیری و سایر زبان های رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای 

رسمي دولت مي باشند.
در مناطقي که اکثریت مردم به یکي از زبان های ازبکي ، ترکمني ، پشه یي 

،نورستاني ، بلوچي و یا پامیری تکلم مي نمایند، آن
زبان عالوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبیق 

آن توسط قانون تنظیم مي گردد.
موثر  پروگرامهای  افغانستان  زبانهای  همه  انکشاف  و  تقویت  برای  دولت 

طرح و تطبیق مي نماید.
نشر مطبوعات و رسانه های گروهي به تمام زبانهای رایج در کشور آزادمي 

باشد.
اداری ملي موجود در کشور حفظ مي  مصطلحات )اصطالحات ( علمي و 

گردد.”9
شود.  می  دیده  اساسی  قانون  بیستم  ماده  با  تناقض  ترین  شدید  اینجا  در 
به زبان  افغانستان  قید شده است که: ” سرود ملي  بیستم  چنانچه در ماده 

پشتو و با ذکر اهلل اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.“
اجبار قرار دادن سرود ملی به زبان پشتو، در تناقض جدی با ماده شانزدهم 
را  افغانستان  زبان رسمی  حیثیت  دو  هر  پشتو  و  دری  های  زبان  که  است 
افغانستان را از  افراد فارسی زبان  دارد. این ماده برعالوه متناقض بودنش 
حق داشتن سرود ملی به زبان خود شان محروم ساخته و حمایه گری جدی و 

آشکار از زبان پشتو را در قانون اساسی استحکام حقوقی داده است.
برمیگردیم به ماده شانزدهم قانون اساسی که در آن نیرنگ عمدی با اهداف 
غرض آلود جابجا شده است. این نیرنگ طرح مفکوره تفرقه افگن و برتری 
جوی زورگویانه است. مفکوره “مصطلحات )اصطالحات ( علمي و اداری 
اساسی  قانون  ماده  در  میباشد.  گردد.”  مي  حفظ  کشور  در  موجود  ملي 

اصطالحات علمی و اداری ملی را مشخص نساخته اند که در کدام زبان 
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است، ولی در عمل ما مثال های داریم که طراحان این مفکوره پالن عمدی 
بخاطر برتری جویی یکی از زبان های رسمی باالی زبان دوم بوده اند.

در  بلخ  دانشگاه  محصالن  میان  جدی  تصادم   2008 سپتمبر  در  اول:  مثال 
شهروند  ملیونها  احساس  که  گرفت  ملی صورت  اصطالحات  زمینه حذف 
افغانستان در داخل کشور و سراسر جهان خدشه دار کرد. قرار معلومات از 
زبان یکی از محصالن دانشگاه بلخ مناقشه از آنجا آغاز شده که محصالن 
برای تجلیل از موالنا جالل الدین بلخی آمادگی میگرفته و تصاویر موالنا 
در دیوار های دانشگاه نصب شده بود که ناگهان گروهی از محصالن عکس 
ها برمیدارند و بجای آن تصویر های خوشحال خان ختک و رحمان بابا را 
میگذارند. روز دیگر گروهی از محصالن لوحه دانشگاه را که به زبان پشتو 

بوده برمیدارند و بجای آن لوحه فارسی را نصب می کنند.
پولیس بلخ لوحه زبان فارسی را برمیدارد و میان دو گروه زبانی و پولیس 
تصادم رخ میدهد. محصالنی که لوحه دانشگاه را به زبان فارسی تهیه کرده 
بودند به بی احترامی به اصطالحات ملی متهم می شوند و درآخر کار لوحه 

دانشگاه بلخ به زبان های دری و پشتو تهیه و نصب میگردد.
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مثال دوم: در سرطان 1392 حین رأی گیری تصویب قانون تحصیالت عالی 
یک اصطالح در دو زبان مشکل ساز شد. طراحان مسوده قانون یعنی حکومت 
در متن فارسی قانون “پوهنتون” را بجای دانشگاه جاگزاری کرده بودند که 
مورد اعتراض اکثر نماینده های شورای نمایندگان شورای ملی قرار گرفت، 
پارلمان و در  این تصادم ذهنیت جامعه را مغشوش کرد. حین بحث هم در 
سطح رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی به تصادم جدی میان افراد جامعه 
تبدیل شد که مخالفان اصطالح “پوهنتون” به بی احترامی به اصطالحات ملی 
و به خیانت ملی متهم می شدند و به حیث مروج کننده های زبان بیگانه تکفیر 

می شدند.
بابی خبرنگار  بصیر  افغانستان  فرهنگ  وزارت  فبروری 2008  در  مثال سوم: 
اسالمی”  و  فرهنگی  اصول  از کلمات خالف  “استفاده  اتهام  به  را  تلویزیون 
مجازات کرد. بصیر بابی در متن تهیه شده اش بجای پوهنتون دانشگاه، بجای 
این  بود.  نوشته  دانشجویان  عربی محصالن  بجای کلمه  و  دانشکده  پوهنزی 
موضوع نیز در نهاد های دولتی، رسانه ها بویژه رسانه های اجتماعی به تصادم 
جدی میان افراد جامعه تبدیل شد که این بار هم نهاد های دولتی در عقب 

بحران قرار داشت که از اصطالحات گویا ملی دفاع میکردند.
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بصیر بابی ژورنالیسِت قربانی “اصطالحات ملی”
مثال چهارم: در سرطان 1391 اکادی علوم افغانستان)پشتو تولنۀ سابق( کتاب 
این  افغانستان)غیر پشتونها(” را نشر کرد.  اقوام ساکن در  اتنوگرافی  “اطلس 
رییس  شد.  روبرو  دنیا  سراسر  در  افغانستان  مردم  جدی  واکنش  با  کتاب 
جمهور کرزی مجبور شد که بررسی موضوع را به نهاد های عدلی و قضایی 
واگزار شود که در نتیجه نشر کتاب اهانت به اقوام افغانستان به ویژه اهانت به 
مردم هزاره پنداشته شد و سه تن از کارمندان اکادمی علوم برکنار شدند. این 
کار نیز در جنب دفاع از “فرهنگ ملی” انجام شده است که تناقض و نقص 

قانون اساسی زمینه ساز آن بوده است.
می  برجسته  را  زبان  یک  از  عمدی  های  گری  حمایه  که  دیگری  موضوع 
سازد، “اول” بودن زبان پشتو در متن های قانون است. در متن قانون اساسی 
همیشه و بدون اشتباه )پشتو و دری( می نویسند. همچنان در متن جراید رسمی 
زبان پشتو بطرف راست یعنی اول و متن دری بطرف چپ یعنی دوم است. به 
باور من در متن های دری باید )دری و پشتو( و متن های پشتو)پشتو و دری( 
اجالد  به  شماره  هر  باید  رسمی  جریده  همچنان  است.  عادالنه  شود،  نوشته 

جداگانه دری و پشتو نشر شوند.
برای دری زبان زبان اول دری و برای پشتون ها زبان اول پشتو باشد. در غیر 

آن این کار زورگویی است که باید با آن مبارزه شود.
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می  نشر  اساسی 2004  قانون  پیرامون طرح  بحث  در  را  مقاالتم  زمانیکه  من 
کردم، در این مورد اظهار نظر کرده بودم که : “اگر سرود ملی به زبان دری 
باشد بهتر است. اگر کسی به این پیشنهاد بنابر انگیزه های قومی و زبانی مخالفت 
می نماید و باید بداند که دیگران نیز زبان شان را دوست داشته و حق مخالفت 
را دارند. و یا اینکه نصف سرود ملی باید به زبان دری باشد که از آن شیر و 
شکر به میان آید . اگر بخواهند که ملت ما نیز شیر و شکر باشد و اتحاد واقعی 
ملی بدون برتری جویی تأمین گردد. اگر ما وحدت واقعی ملی را می خواهیم 
، پس اساسات فرهنگ ، زبان و همه بخش های زندگی را در بر بگیرد. ، تا 
برتری جویی شامل وحدت گردد  اگر  تأمین گردد.  ارگانیک ملی  وحدت 
و بنام وحدت باالی مردم تحمیل گردد، در آنصورت نتیجه آن جز نفاق و 
جنگ نمی تواند چیزی دیگری باشد. فلهذا قانونی ساختن پروتکسیانیزم زبان 
نامعقول است. در طرح  افغانستان است کار  که یکی از علل عمده نفاق در 

قانون اساسی در مورد این مساله مهم باید تعمق صورت بگیرد.” 10
قانون  نادرست  های  افاده  و  نقص  ابهام،   ، تناقض  از  استفاده  اینکه  خالصه 
اساسی در مسایل زبانی، قومی و ملی کار دشمنان افغانستان است. کسانی که 
از آنها استفاده سؤ می کنند دشمنان مردم و عاملین ازهمپاشی افغانستان می 

باشند.
تناقضی هم در مواد یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و بیست و یکم قانون 
موجودیت  فقط  که  هفتم  و  پنجاه  و  است. گرچه یک صد  موجود  اساسی 
ولی  کند،  می  تایید  را  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
صالحیت و وجایب آنزا در در ابهام قرار میدهد که در حقیقت خالی بزرگ 
قانونی است. از آنجاییکه اصوال تطبیق، تفسیر و بررسی تطابق و عدم تطابق 
باید باشد، ولی در قانون  باید از صالحیت این کمیسیون  مواد قانون اساسی 
اساسی 2004 این صالحیت را با عبارات مبهم در جمع صالحیت های دیوان 
عالی)ستره محکمه( قید کرده است. این کار مواد 157 و 121 قانون اساسی را 

در یک تناقض منطقی قرار داده داست.
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بگذرانیم  نظر  از  را   121 و   157 مواد  کامل  متن  که  بود  نخواهد  مورد  بی 
نهاد مهم  میان ساحه صالحیت دو  ابهام  و  نتاقض  تداخل،  بر  تا یکبار دیگر 

ساختاری دولت در این دو ماده متوجه شویم :
ماده یکصد و پنجاه و هفتم : کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسي 

مطابق به احکام قانون تشکیل مي گردد.
اعضای این کمیسیون ازطرف رییس جمهور به تایید ولسي جرگه تعیین مي 

گردند.
 ، تقنیني  فرامین   ، قوانین  مطابقت  بررسي   : یکم  و  بیست  و  یکصد  ماده 
معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللي با قانون اساسي و تفسیر آنها بر 
اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره 

محکمه مي باشد.”11
بر عالوه تداخل میان صالحیت کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی و 
)ستره محکمه( این مشکل در ماده یک صد و سی ام قانون اساسی به شیوه 
دیگری از صالحیت نهاد های تخصصی خارج شده بدست فقیه یا روحانیون 
دینی سپرده می شود. در ماده 130 آمده است که : ” هرگاه برای قضیه یي 
موجود  قوانین حکمي  سایر  و  اساسي  قانون  در   ، مورد رسیدگي  ازقضایای 
نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفي و در داخل حدودی که این قانون 
اساسي وضع نموده ، قضیه را به نحوی حل و فصل مي نماید که عدالت را به 

بهترین وجه تامین نماید.” 12
در حقیقت ماده 130 صالحیت قضات را به دکتاتوری نامحدود تبدیل می 
کند که می تواند به ابزار خوبی برای اعمال فساد، مردم آزاری و سرکوب 
مخالفان سیاسی دولت تبدیل شود. در این جا گفته شده که در صورت نبودن 
و فقدان حکم در قوانین جزا و مدنی می تواند به احکام فقه حنفی رجوع کرد، 
ولی خالی قانونی در قانون اساسی در چوکات فقه حنفی مناسب نیست، .زیرا 
با افزایش حکم یا نورم جدید تکمیل می شود که از  رفع خالی قانون تنها 

صالحیت نهاد تصویب کننده قانون اساسی است. فراموش نشود که قانون 
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اساسی به مثابه قرارداد یا وثیقه مهم ملی میان دولت و مردم است که نباید هر 
نهادی بر متن آن دست بزند.

متنی،  ابهامات  ها،  خال  پهلوی  در  تناقض  که  گفت  باید  تحلیل  اخرین  در 
جمالت قابل تفسیر، نقص و کمبودی ها در متن محتوا و اصول قانون اساسی 
اشتباه نبوده، با استفاده از ادبیات ویژه یی که زبان قانون را ندارد، جاگزاری 
شده اند. عملکرد مجریان قانون اساسی و حامیان خارجی شان این ادعا را به 
اثبات می رساند که هدف از جاگزاری تناقضات در قانون اساسی افغانستان، 
حفظ منافع کسانی بوده است که باالی افغانستان سرمایه گذاری درازمدت 
حقوقی،  کلتور  سیاسی،  دانش  فرهنگی،  سطح  بودن  پائین  تاسف  با  دارند. 
که  است  ساخته  بیچاره  حدی  تا  را  ما  مردم  ملی  آگاهی  و  حقوقی  شعور 
مغرضین  توسط  شان  ملی  منافع  علیه  شان  خود  رسوم  و  قوم  دین،  مذهب، 
قانون اساسی را  برداری قرار میگیرند.  بهره  بیگانه و خودفروشان ملی مورد 
ییندازند، سرکوب نمایند و بهره برداری کنند. در  تا نفاق  متنافض ساختند، 
داخل اهداف دولت سازی، هدف های مغرضانه جلوگیری از بوجود آمدن 

دولت و انسجام را پنهان کرده اند. 13
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“شعور حقوقی” و “کلتور حقوقی”
 در ساحه حقوق اساسی

 
18 اگست 2016، تورنتو، کانادا

شعور حقوقی به شکل جامع آن عبارت از سیستمی داشتن باورها، ایده ها، 
نظریه ها، احساسات، نگرش ها، ارزشها، رفتارها توسط شهروندان در مورد 

زندگی حقوقی جامعه می باشد .
در همه اقدامات حقوقی افرادی شامل می گردد که معلومات و دانش خود 
در باره حقوق را دارند و یا ندارند. این افراد در باره نورم معین حقوق، مراجع 
نهاد های حراست حقوق وهمبستگی  فعالیت  قانون،  مختلف قدرت دولتی، 
در  حقوق  نورم  که  های  محدودیت  و  کردن  منع  مجازات،  مورد  در  آنها، 
به  افراد جامعه  منفی  بوجود می آورد و همچنان موضع گیری  زندگی آنها 
این پدیده ها در یک تصویر عام سطح شعور حقوقی جامعه را در بر میگیرد.

اساسی  قانون  مورد  در  اساسی عین سیستم  قانون  و  اساسی  اما شعور حقوق 
و  اساسی  قانون  فعالیت  باره ساحه  در  افراد جامعه  میباشد که سطح آگاهی 
حقوق اساسی، فعالیت نهاد های دولتی و صالحیت های مقامات دولتی را که 

توسط قانون اساسی تنظیم می شوند، در بر میگیرد.
سیستم شعور حقوق اساسی در افغانستان بسیار پیچیده است، زیرا بیداد، بی 
قانونی، تخلفات از قانون، تقدم مصلحت ها، معامله های “سیاسی” و گروهی 
بر اصول و نورم قانون اساسی و عدم رعایت و اعاده حقوق اساسی در طرح 
برنامه های دولتی و باالخره تصادم منافع ملی مردم افغانستان با منافع کشور 
های خارجی، مردم افغانستان را به اجرای حقوق اساسی بی باور ساخته است. 
گرچه نکات منفی ذکر شده همواره موجب بیداری سیاسی مردم افغانستان 
افغانستان در  شده است، ولی رویهمرفته عملکرد مجریان حقوق اساسی در 
انظار مردم افغانستان منفور و نظام قانون اساسی بی ارزش به نظر می رسد. زیرا
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مردم می بینند که مجریان و مقامات مسئول این سیستم مهم حیات دولتی و 
زندگی حقوقی را هرآنکه بخواهند مورد تخلف و تجاوز قرار میدهند.

و  ها  مهارت  باورها،  حقوقی،  های  ایده  ها،  ارزش  سیستم  حقوقی:  کلتور 
دولتی  خاص  جامعه  یک  اعضای  توسط  که  حقوقی،  های  سنت  رفتارها، 
مذهبی، قومی پذیرفته شده و برای تنظیم فعالیت آنها مورد استفاده قرار گرفته 

باشد.
تفاوت عام میان کلتور حقوقی و شعور حقوقی در آنست که شعور حقوقی 
جایگاه اش را بیشتر در دیدگاه، مفکوره و شعور افراد جامعه دارد، اما مظاهر 

کلتور حقوقی در عمل آنها پدیدار میگردد.
کلتور حقوقی هم مانند شعور حقوقی در افغانستان به شکل بسیار جدی آسیب 
دیده است. زیرا فعالیت نهاد های بی ثبات سازی و غیر قانونی و مداخله منافع 
خارجی از شکلگیری کلتور حقوقی در جامعه افغانستان جلوگیری می کند 
همچنان تقدم نورم های دینی بر حقوق و قوانین مدون و مصوب عدم توازن 
تنها جلوگیری می  نه  ارتقأ سطح کلتور حقوقی  از  دنیایی  و  “دینی”  مسایل 

کنند، بلکه آنرا در زیر سایه اش نابود می سازد.
“کلتور  علمی  اصطالح  اول  بار   90 های  سال  در  که  دارم  افتخار  اینجانب 

حقوقی” را در مطبوعات افغانستان نشر کردم.
شعور حقوقی و کلتور حقوقی مجریان حقوق اساسی در افغانستان: 
محمد اشرف غنی “رییس جمهور” افغانستان در صحبت پر طمتراقش در روز 
گشایش پارلمان آموزشی برای جوانان گفت که : “ما ازسرزمین جرگه ها و 
مصلحت ها هستیم. فرق قانون و جرگه در آنست که قانون می گوید کسی 
گناه داشت دستش را قطع کنید، سرش را ببرید و جرگه می گوید که اثبات 
را حفظ کنید.”1 این حرف های غنی محک خوبی برای معرفی شعور حقوقی 
او است. اول، آگاهی غنی از قانون فقط مجازات شدیده شریعت است. دوم، 
بکاربرد اصطالح )گناه( در  تنها جنبه مجازاتی آنست.  قانون  از  درک غنی 
اینجا سواد حقوقی او را نشان میدهد، در حالیکه برای افاده قطع کردن دست 
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برای  مجازات  این  است.  بسیار خفیف  گناه  اصطالح  انسان  بریدن گردن  و 
بلکه خصلت های عادالنه،  نیست،  تنها مجازات  قانون  مجرمین است. سوم، 

دفاعی، حفاظتی، اصول و ماهیت انساندوستانه نیز دارد.
همچنان مقایسه قدرت که وظیفه قانونگذاری نیز دارد، با قانون دور از منطق 
است. لویه جرگه ی که غنی آنرا دایر خواهد کرد شاید برای تمدید و تدوام 
شریعت  احکام  و  جزا  قانون  با  آنرا  غنی  ولی  باشد،  وی  قانونی  غیر  قدرت 
رییس  حقوقی  شعور  برای  نما  قامت  آیینه  ها  این حرف  میگیرد.  مقایسه  به 

جمهوری است که بلند ترین مرجع تضمین قانون اساسی می باشد.
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به  سال گذشته عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور غنی دست 
اقدام حیرت آوری زد که بهترین مثال برای اثبات سطح نازل شعور حقوقی 
مقامات ارشد “حکومت وحدت ملی” میباشد. بی بی سی در نشرات 22 نوامبر 
افغانستان حیرت زده در  نویسد: “هفته پیش وقتی مردم  سال 2015 خود می 
رئیس  فروزی،  خلیل اهلل  با  شهرسازی  وزارت  که  دیدند  تلویزیون های خود 
پیشین کابل بانک و محکومی که به جرم دزدی بانک حکم ده سال زندان 
گرفته، تفاهم نامه ای برای احداث شهرک جدید امضاء کرده، چشمان خود 
میلیون دالر  با سرمایه گذاری دورانی 900  پروژه ای که  نمی کردند؛  باور  را 
است،  بدهکار  دولت  به  دالر  میلیون   137 فروزی  آقای  بود.  شده  طراحی 
دادگاه های ثالثه به پرداخت مبلغ یادشده و انجماد تمام دارایی هایش حکم 
از  تا کنون حدود چهار سال  او  بپردازد.  به دولت  را  بدهی هایش  تا  داده اند 
ده سال محکومیتش را سپری کرده است. اما حضور او در کنار احمدضیاء 
مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری برای اصالحات و حکومت داری 
مشاور  محمدی،  عبدالعلی  وزیر شهرسازی،  نادری،  منصور  سعادت  خوب، 
حقوقی رئیس جمهوری و رئیس اداره تصفیه کابل بانک، علی اکبر ژوندی، 
جلو  دیگر  ارشد  مقام  چند  و  خصوصی  بخش  در  جمهوری  رئیس  مشاور 
مالی  و  اداری  فساد  با  مبارزه  فعاالن  و  بود. رسانه ها  برانگیز  دوربین ها سوال 
پشتوانه سیاسی  با چه  فروزی  آقای  داشتند که  داغی  بحث های  انتقاد  این  با 
توانسته موانع قانونی را دور بزند و نه تنها از زندان بگرام به پلچرخی انتقال 
یابد و سپس بیرون شود که با دولتی قرارداد چند ده میلیون دالری ببندد که او 
را به جرم اختالس و سرقت سپرده های بانکی مجرم شناخته و همچنان 137 

میلیون دالر از او بستانکار است.”2
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شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات حکومت اشرف غنی که از »پارلمان« افغانستان هم رأی تائید 
گرفته، نتوانست متنی را از روی کاغذ بخواند. صحبتش به یک رسوایی رسانه ای تبدیل شد.  
آیا او می تواند از قانون و تطبیق آن درکی داشته باشد؟ من مطمئن هستم که چنین افراد از 
کلتور حقوقی کامال بی بهره اند.  واضح است که در فقدان سواد، آگاهی سیاسی نیز در سطح 

نازل آن  قرار خواهد داشت.

و کلتور حقوقی  از سطح شعور حقوقی  انکارناپذیر  و  نمونه روشن  این هم 
درک  و  برداشت  هم  که  است  ملی”  وحدت  “حکومت  پایه  بلند  مقامات 
مشاوران رییس جمهور و وزیران “حکومت وحدت ملی” از قانون را نشان 

داد و هم این درک در عملکرد )کلتور حقوقی( آنها تبارز کرد.
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برای  جمهوری  رئیس  فوق العاده  نماینده  مسعود،  تصویراحمدضیاء  این  در 
اصالحات و حکومت داری خوب، سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، 
تصفیه  اداره  رئیس  و  جمهوری  رئیس  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی 
رئیس جمهوری در بخش خصوصی  مشاور  اکبر ژوندی،  کابل بانک، علی 
و چند مقام ارشد دیگر حکومت وحدت ملی دیده می شوند که همه آنها از 

قضیه خلیل فروزی آگاه بودند.
میان  امنیتی  قرارداد  امنیت،  بخش  در  جمهور  رییس  مشاور  اتمر  حنیف 
سیاسی  حیات  به  مربوط  مسایل  مهمترین  آن  در  که  را  امریکا  و  افغانستان 
افغانستان است، امضا کرد. حنیف اتمر مشاور است کارش قوه اجرایی ندارد، 
تنها جنبه مشورتی دارد. همچنان او یک مامور مقرر شده، میباشد. هیچ نوع 
ندارد. در حالیکه  باشد،  استوار  اراده و رای مردم  بر  مشروعیت حقوقی که 
در  امریکایی  مجرمان  به  مصئونیت  دادن  ملی،  حاکمیت  مسایل  قرارداد  در 
افغانستان درج است که امضای آن از صالحیت رییس جمهور منتخب است. 
این اقدام غیر قانونی نیز بیانگر سطح شعور حقوقی و کلتور حقوقی مجریان 
حقوق اساسی و چشمپوشی حامیان خارجی آنهاست که بخاطر حفظ منافع 

شان اصول و روند اجرای حقوق اساسی در افغانستان را پامال می کنند.
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کنونی  حالت  و  وضیعت  در  حقوقی:  کلتور  و  حقوقی  شعور  رشد  موانع 
تاریخی و سیاسی افغانستان سه مانع جدی در راه رشد آگاهی حقوقی)شعور 
مخلوط  اول  مانع  اند.  عملکرد حقوقی)کلتور حقوقی( سد شده  و  حقوقی( 
ساختن و تداخل بیش از حد احکام مذهبی-دینی در مقایسه با نورم قوانین 
سکوالر و مدون می باشد که ذهنیت مجریان قانون از جمله اجرا کننده های 
جمهور  رییس  سخنان  از  که  نکاتی  است.  کرده  مغشوش  را  اساسی  قانون 
غنی در پارلمان آموزشی جوانان بیان شده، نشان میدهد که بزرگترین مرجع 
بخش  با  را  اساسی  حقوق  است،  جمهور  رییس  که  اساسی  حقوق  تضمین 
جزایی احکام شریعت به مغالطه می گیرد. همچنان باال بردن نقش افراطی قشر 
روحانی و تدارک امکانات مالی برای آنها از خارج و داخل کشور موجب 
نقش بیش از حد قشر روحانیون بر تنظیم مناسبات اجتماعی میگردد و سطح 
شعور حقوقی و کلتور حقوقی را پائین می برد. مثال: در مناقشه میان رییس 
جمهور غنی و داکتر عبدهلل، مجددی از خارج آورده شد که این قضیه را حل 
کند. در صورتیکه مسایل دینی، سیاسی و حقوقی کشور توسط یک روحانی 
وابسته به خارج حل گردد، ضرورت رشد آگاهی حقوقی و کلتور حقوقی 
نابود می شود. همچنان همین آقای مجددی بود که حامد کرزی را “خلیفه 

مسلمین” خطاب کرده بود. 
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توسط  حقوقی  مسایل  و  اقتصاد  سیاست،  اداره  در  روحانیت  نقش  زمانیکه 
زمامداران فاقد دانش حقوقی و وابسته به خارج تا این حد باالبرود، شخص 
سکوالر مانند داکتر سپنتا نیز بیچاره می شود و به دستبوسی گویا منبع اصلی 

سیاست، حقوق و دین “مفتخر” می شود.
مانع دوم سطح پایین دانش مجریان حقوق اساسی می باشد. تشکیل دولت به 
شکل غیر معیاری و بر اساس تبیعیض، تعصب، حفظ بنیادگرایی و عقبگردی، 
افرادی را در مقامات بلند دولتی می کشاند که از دانش و آگاهی حقوقی بی 
بینند، در تخلف  پایین می  اند. زمانیکه آنها مردم بدون مقاومت را در  بهره 
مسلکی  دانش  سطح  ارتقای  ضرورت  و  کنند  می  حاصل  معافیت  قانون  از 
نازل  این لحاظ هم سطح  به  به حیث معیار احساس نمی کنند.  و حقوقی را 
فرهنگ در مجریان حقوق اساسی و هم در جامعه، مانع رشد آگاهی حقوقی 

یا شعور حقوقی در افراد، گروه و جامعه میگردد.
مانع سوم حفظ منافع مادی اجنبی است. یکی از مهمترین علت و عامل بلند 
رفتن آگاهی حقوقی دلچسپی مردم به امور دولتی است. این دلچسپی وقتی 
بوجود می آید که مردم خود را در قدرت و دولت شریک و سهیم بدانند 
و مجریان حقوق اساسی به اراده مردم احترام و به رأی مردم ضرورت داشته 
باشند. در دولتی مانند “حکومت وحدت ملی” در افغانستان هردو انگیزه هم 
از جانب مردم و هم از طرف مجریان حقوق اساسی منتفی است. مردم خود 
را در ایجاد دولت سهیم نمی دانند، زیرا در تشکیل آن سهیم نبودند و اراکین 
عالی رتبه دولت منجمله رییس جمهور، به اراده مردم احترام نمی گذارد، زیرا 
می تواند آنرا با شیوه جبری و دسیسه سرکوب کند که سرکوب معترضین 
به  نمونه های آنست. رییس جمهور  از  جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل 
رأی مردم نیاز ندارد، زیرا می تواند راه های غیر قانونی مانند تقلب و غصب 
قدرت از طریق لویه جرگه برایش ممکن و میسر سازد و هم در اجرای این 
اقداماتش از حمایت کامل خارجی برخوردار میباشد. زیرا اداره اقتصاد کشور 

از راه غیر قانونی برای کشور های بیگانه آسانتر و کم مصرفتر است.
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فاقد دانش حقوقی و آگاهی حقوقی جای مجریان  افراد  در چنین شرایطی 
قانون اساسی و حقوق اساسی را پر می کنند. معیار در اینجا آگاهی حقوقی 

نیست، وفاداری به منافع اجنبی است.
با درک  اساسی جاری،  قانون  از تصویب  قبل  یعنی دو سال  در سال 2002 
عمیق اهمیت این مشکل مهم ملی را چنین بیان کرده بودم: “مشکالت عمدۀ 
قانون اساسی افغانستان بیالنس منافع ملی و خارجی است. افغانستان در حالتی 
نیست که بتواند به تنهایی انواع مشکالت اقتصادی و سیاسی، را حل نماید. 
واضح است که افغانستان به کمک های اقتصادی کشور ها ضرورت دارد، 
باید  میان کمک کننده و کمک گیرنده  مناسبات  ولی کمک ها، روابط و 
ها  کننده  و کمک  ملی  منافع  میان  را  توازن  بتواند  که  مطرح گردد  طوری 
برقرار نماید. عدم توازن در این زمینه افغانستان را به بی ثباتی و جنگ سوق 
خواهد داد. مثال: هرگاه خارجی ها غرض کسب منافع بیشتر، نیروهای ملی را 
نادیده گرفته و با اتکا به عده یی محدود به سرکوب عده یی دیگر بپردازند، 
نفاق ملی دامن  به  متناقض ساخته و  را  اساسات جامعه  باز هم  در آنصورت 
آگاهی  و  ملی  منافع  به  مردم  توسط  اساسی  قانون  تصویب   « شود.  می  زده 
ملی جامعه رابطۀ نزدیک دارد. مخالفت با این خواست، توازن منافع ملی و 

خارجی را به نفع خارجی برهم می زند.”3
حاال که از نشر این رساله چهارده سال میگذرد، دیده می شود که نگرانی و 
پیشبینی من بجا بوده است. زیرا توازن منافع خارجی و ملی در افغانستان آنقدر 
برهم خورده است که چیزی از منافع ملی در حل مسایل سیاسی افغانستان باقی 

نمانده است.
راه رشد  در  باشد،  نداشته  ملی وجود  من در کشوری که حاکمیت  باور  به 
آگاهی حقوقی موانع جدی وجود خواهد داشت و همچنان از انکشاف کلتور 
حقوقی نمی تواند، حرفی در میان باشد. آگاهی حقوقی در دامان حاکمیت 

ملی رشد می کند و گسترش می یابد.
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تغییر و تعدیل قانون اساسی
 

25 سپتمبر 2016، تورنتو، کانادا

در ماده یکصد و چهل و نهم قانون اساسی آمده است که : ” تعدیل حقوق 
اصل  این  باشد.”  می  مجاز  آنان  بهبود حقوق  منظور  به  اتباع صرف  اساسی 
بازنگری، تغییر و تعدیل قانون اساسی  در قانون اساسی خط روشن را برای 
ضرر  به  تواند  نمی  اساسی  قانون  تعدیل  که  است  کرده  تعیین  افغانستان 
شهروندان افغانستان و به نفع حاکمان یا منافع خارجی قابل تغییر باشد. زیرا 
قانون اساسی قراردادی است میان شهروندان کشور و دولتی که در چهارچوب 
حقوقی قانون اساسی معین باشد، بستگی دارد. تاریخ ثابت ساخته است که 
بر تطبیق عادالنه و اصالحات مثبت  یکطرِف قرارداد مردم است که همیشه 
متن و محتوای این قرارداد دلچسپی داشته و طرف دیگر آن که حاکمان و 
گرداننده های دولت بوده اند که همواره از تطبیق عادالنه قانون اساسی سر 
باز زده اند و کوشیده اند که متن و محتوای قانون اساسی را به نفع گروهی 
و حزبی شان تغییر بدهند.افغانستان در این مورد مشکل دیگری هم دارد که 
منافع کشور های خارجی نیز بر منافع حاکمان یکجا شده و تاثیر چشمگیری 

را در روند تغییرات قانون اساسی افغانستان می اندازد.
ضرورت تعدیل قانون اساسی افغانستان نیاز مبرم و حتمی است که به وظایف 
دلچسپی  است.  شده  تبدیل  ملی  وحدت  حکومت  ساز  سرنوشت  و  جدی 
مردم افغانستان در مورد تغییر و تکمیل قانون اساسی، آنقدر نیرومند است که 
حکومت وحدت ملی بخاطر استقرار و بقای اقتدارش آنرا جز وجایب حتمی 
خود تعیین کرده و به شرط موجودیت و ادامه یا پایان کارحکومت وحدت 
ملی تبدیل شده است. یعنی از دید سیاسی، حقوقی و عملی حکومت وحدت 
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ملی نمی تواند وجود داشته باشد، هرگاه اقدام جدی در تعدیل قانون اساسی 
انجام ندهد.

دلیل حقوقی تغییر قانون اساسی اینست که اگر عامل اساسی اصل حاکمیت 
افغانستان  در  نافذه  اساسی  قانون  که  بدانند  ضرورت  شهروندان  یعنی  ملی 
یا جانب دیگر  باشد و  باید  پاسخگوی خواست های حقوقی و سیاسی آنها 
ارائه دالیل  با  بازنگری قانون اساسی  قرارداد یعنی حکومت دالیلی را برای 
باید تشریفات  اساسی  قانون  بازنگری  به هردو صورت  پیشنهاد کند.  منطقی 
و الزامات تخصصی اش را طی نموده مورد بازنگری قرار بگیرد و تغییرات 

وارده نیز مطابق مواد قانون اساسی انجام شود.
دارد.  اساسی وجود  قانون  بازنگری  برای  افغانستان دالیل جدی حقوقی  در 

زیرا تناقضات جدی و گسترده در نورم، مواد و اصول
و  دولتی  های  ساختار  های  فعالیت  در  را  جدی  مشکالت  اساسی،  قانون 
نظام  بحران  موجب  بارها  حقوقی  های  خال  آورده،  بوجود  آنها  صالحیت 
سیاسی گردیده، ابهامات در متن قانون اساسی باعث تداخل صالحیت ها و 
فعالیت های مراجع دولتی و مجریان قانون اساسی شده است. خالصه اینکه 
قانون اساسی افغانستان از دید تخصصی و حقوقی پاسخگوی وضع و دوران 
کنونی نیست. افغانستان به قانون اساسی دارای اصول روشن، متن رسا و شفاف 

که با زبان قانون نوشته شده باشد نیاز دارد.
دلیل سیاسی تعدیل قانون اساسی در آنست که افغانستان در عمیقترین بحران 
نطام سیاسی بسر می برد. سیستم موجود قانون اساسی از کار افتاده و غیرقانونی 
بودن)عدم مشروعیت( کلیه مراجع ساختاری نظام دولتی را فرا گرفته است. 
اساسی  قانون  از  ملی” خارج  قانونی است و حکومت “وحدت  غیر  پارلمان 
قانون  بازنگری  افغانستان سنگینی می کند. عامل سیاسی  مردم  بر شانه های 
اساسی آنقدر قوی است که موجودیت و بقای حکومت وحدت ملی به آن 
بستگی دارد. ساختار قومی و فرهنگی افغانستان در چهارچوب نظام متمرکز 
نمی گنجد. این خواست و ضرورت دیرینه مردم افغانستان بوده که متاسفانه 
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هموراه از این خواست و نیاز مبرم شان محروم بوده اند. نظام متمرکز کنونی در 
افغانستان چلش و معقولیت ندارد. افغانستان به تقسیم واقعی قدرت ضرورت 

دارد که نظام کنونی با نیاز های سیاسی آن مطابقت ندارد.
در تحقیقاتی که از سوی “انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان” در این 
روز ها انجام شد، پنجاه و یک در صد مردم طرفدار تغییر نظام سیاسی نشان 
داده شده است که به باور و سنجش من این رقم به مراتب باالتر باید باشد.)1( 
زیرا نهاد های که در افغانستان به مصارف خارجی کار می کنند، نمی توانند 
همه واقعیت ها را طوری که است بیان نمایند. آنها نشان داده اند که چهل و 
نابکار  اند، یعنی نظام مفسد و  افغانستان هوادار نظام کنونی  نه در صد مردم 
کمک  های  کشور  که  است  مبرهن  دارد.  طرفدار  افغانستان  در  هم  کنونی 
افغانستان از جمله امریکا و انگلیس برای حفظ نظام متکی بر تمرکز  کننده 
قدرت، دکتاتوری و استبداد دینی تاکید می کنند. اما ضروت و خواست مردم 
افغانستان در ایجاد نظام سیاسی مناسب در امتداد سده ها در مقابله با گرایشات 
بوده و قربانی های بی شمار  افغانستان در جدل  خارجیی تشکیل قدرت در 

جانی، خسارات مادی و معنوی را متحمل شده اند.
مسجل  آن  دهم)2(  فصل  در  افغانستان  اساسی  قانون  بازنگری  عملی  دلیل 
گردیده است. در مواد یک صد و چهل و نهم و یک صد و پنجاهم قانون 
اساسی آمده است که : ” ماده یکصد و چهل و نهم اصل پیروی از احکام دین 
مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی تعدیل نمی شوند.تعدیل حقوق اساسی 
اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. تعدیل دیگر محتویات 
این قانون اساسی ، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، بارعایت احکام مندرج 
پیشنهاد  ،با  اساسی  قانون  این  و هفتم و یکصد و چهل و ششم  مواد شصت 

رییس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.  
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ماده یکصد و پنجاهم :به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضای 
حکومت ، شورای ملی وستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده 
اساس  بر  لویه جرگه  تعدیل،  برای تصویب  تهیه می کند.  را  تعدیل  ، طرح 
گردد.  می  دایر  جرگه  لویه  فصل  احکام  به  مطابق  و  جمهور  رییس  فرمان 
هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، 

بعداز توشیح رییس جمهور نافذ می گردد.”
قانون اساسی افغاستان به شکل عملی راه را برای بازنگری باز گذاشته است. 
همزمان با موجودیت دلیل عملی برای بازنگری قانون اساسی، متاسفانه ماده 
پنجاهم این قانون دو اصل کامال متضاد و متناقض را استحکام حقوقی داده 
است که شایسته قانون نویسی و قانونگذاری نیست . در این ماده آمده است: 
” ماده یکصد و چهل و نهم اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم و نظام 
به  صرف  اتباع  اساسی  حقوق  شوند.تعدیل  نمی  تعدیل  اسالمی  جمهوری 

منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.”
قانون  پنجاهم  ماده  در  شد،  تشریح  تفصیل  به  پنجم  بحث  در  همانطوریکه 
اساسی نیز حقوق اساسی اتباع)شهروندان( را تابع استفاده ابزاری)3( از دین و 
تغییرناپذیری “نظام جمهوری اسالمی” ساخته است.یعنی غاصبان قدرت دین 
و نظام را ابزاری برای جاودانگی قدرت خود شان مورد استفاده قرار داده که 
در حقیقت حاکمیت ملی را به گونه کامال آشکار نقض کرده اند. زمانیکه 
مردم نتوانست نظام سیاسی مناسب و مورد نظر شان را تعیین و ایجاد کنند، 
بدون تردید مردم نمی توانند حاکمیت داشته باشند. پس حاکمیت ملی توسط 
این  بند دوم  اساسی نقض شده است. گرچه در  قانون  پنجاهم  ماده  اول  بند 
ماده آمده است: ” تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق 
آنان مجاز می باشد.” ولی تجربه عملی اجرای قانون اساسی افغانستان ثابت 
کرده است که اجرای قانون همواره به ضرر مردم و به نفع بنیادگرای و استفاده 
ابزاری از دین بوده است. در بازنگری قانون اساسی افغانستان اولین کار باید 
رفع این تناقض فاحش و ناقض حاکمیت ملی یعنی بند اول ماده پنجاهم باشد. 
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در غیر آن هر نوع باز نگری، تغییر و تعدیل سرسری و بی مورد خواهد بود.
موانع و مشکالت بازنگری قانون اساسی:

من همیشه به این باور بوده ام که در امتداد سده ها از رشد عادی روند سیاسی 
گر  مداخله  های  و کشور  شود  می  جلوگیری  افغانستان  در  سازی  دولت  و 
افغانستان  اند که روند دولتداری و نظام سازی در  خارجی همواره کوشیده 
به  اساسی  قانون  تغییر  در  مانع  ترین  اساسی  و  ترین  عمده  شوند.)4(  سد  را 
بهبود حقوق شهروندان، مخالف منافع کشور های ذیدخل در مساله  منظور 
اند، ساختار های  افغانستان  بلعیدن  افغانستان است. کشور های که مصروف 
استخباراتی را در پوشش “طالیی” دین، مذهب  پیچیده و خطرناک  مرموز 
و“تقدیس های” بدوی و قبیله یی و حتی قومی جابجا کرده اند. این ساختار 
ها هر تحولی را بی رحمانه درهم می کوبند و عاملین آنها را تار و مار می 
مداخله  ها کشورهای  عقبگردی  و  ها  این سرکوبگری  اصلی  عاملین  کنند، 
گرند که به صفت ناجی و مدافِع قربانیان پالن شوم شان روی صحنه می آیند 
و با مزدوران شان که اجرا کننده پالن آنهاست داخل معامله می شوند. روند 
دارد.  پیش  در  را  بزرگ  های  چالش  این  هم  افغانستان  اساسی  قانون  تغییر 
متن  را در  موانع و مشکالت جدی  افغانستان  در  نافذ  اساسی  قانون  طراحان 
قانون جاگزاری کرده اند که گروه های عقبگرای مزدور به راحتی می توانند 
هر نوع تغییرات مثبت را مانع شوند. این مشکل را با ارائه چند مثال بیان می 

کنم.
مثال اول: بند اول ماده یک صد و چهل و نهم قانون اساسی کلید طالیی ، 
بزرگترین ابزار دینی و سخت ترین“یوتو” و قاطع ترین دگم سیاسی در لفافه 
دین است که حلقات ارتجاعی و ظلمتگرای جامعه می توانند هر نوع تحول 
را در بازنگری قانون اساسی مانع شوند. در این ماده آمده است: “اصل پیروی 
از احکام دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی تعدیل نمی شوند.” یک 
بطور کامل جمله  اما  از متن و محتوای حقوق و آزادی،  جمله کوتاه، دور 

سنجیده شده استخباراتی است. زیرا این جمله در قانون اساسی بدرد مردم
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افغانستان نمی خورد، تنها ابزاری برای استخبارات خارجی و مزدبگیران آنها 
در افغانستان می باشد که در قانون جاگزاری شده است. اجرا کننده این اصل 
تحریک  به  ضرورت  صورت  در  که  بود  خواهند  جاسوس  وطنفروشان  نیز 
تغییرات مثبت و  از اسالم دفاع خواهند کرد و  نا مسلمان شان گویا  باداران 

مترقی را خالف احکام اسالمی و نظام جمهوری اسالمی تبلیغ خواهند کرد.
مثال دوم: در ماده یک صد و چهل و ششم آمده است که “در حالت اضطرار، 
قانون اساسی تعدیل نمی شود. ” این حکم قانون اساسی هیچ نوع مخالفت 
با اصول عام حقوق ندارد. باید همین طور باشد. اما در افغانستان از همه چیز 
اجرای دسایس  با  تواند  منفی صورت می گیرد. رییس جمهور می  استفاده 
افغانستان را  یا چند والیت  نماید، یک  انتحار را تشدید  استخباراتی ترور و 
تسلیم طالبان کند و با اعالن حالت اضطرار برای مدتی تغییر و تعدیل قانون 
اساسی را مانع شود. استفاده نادرست از قانون اساسی در گذشته اجرای این را 

ممکن و شدنی نشان میدهد.
مثال سوم: اشرف غنی می تواند خود را رییس جمهور منتخب اعالن و موافقت 
نامه حکومت وحدت ملی را باطل نماید. زیرا یوسف نورستانی پدر تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری قبل از اعالن استعفایش نتیجه انتخابات را اعالن 
نمود که مطابق آن گویا غنی رای بیشتر از داکتر عبداهلل را دارد. گرچه این 
کار بسیار مشکل است، ولی اشرف غنی در اجرای این کار گام های حسابی 
را برداشته است. غنی می تواند موجودیت حکومت وحدت ملی را بحرانی 
یک  ماده  مطابق  است،  اساسی  قانون  به  مربوط  که  را  بحران  حل  و  ساخته 
صدو و بیستم قانون اساسی به “ستره محکمه” محول نماید و “ستره محکمه” 
حکومت وحدت ملی را که مخالف قانون اساسی است، ملغی اعالن نماید که 

در نتیجه بازنگری قانون اساسی نیز نادیده گرفته خواهد شد.
در ماده یک صد و بیست و یک قانون اساسی آمده است که ” بررسی مطابقت 
قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون 



تحلیل  تخصصی   قانون  اساسی  افغانستان

1۰5

اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام 
قانون از صالحیت ستره محکمه می باشد.”

مثال چهارم: امضای موا فقت نامه سیاسی میان حلقه غنی و گلبدین حکمتیار 
نیز خطر جدی برای بازنگری قانون اساسی و یا صرف نظر از اصل ” تعدیل 
حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.” خواهد 
بیشتر میدهد که  او جرئت  به  نفع اشرف غنی  به  بنیادگرایی  تقویه  بود. زیرا 
وعده های داده شده در موافقت نامه “حکومت وحدت ملی” را نادیده بگیرد. 
هرگاه اقدامامت و تجاهل از طرف گروه اشرف را نظر اندازی کنیم، دیده 
می شود که همه کردار و پندار اشرف غنی در انحراف و حذف وعده های 
نامه حکومت “وحدت ملی” بوده است. تشدید ترور  داده شده در موافقت 
در  حد  از  بیش  لجاجت  نامه،  موافقت  دوم  جانب  با  ناسازگاری  انتحار،  و 
نادیده گرفتن خواست های ممکن و برحق مردم، سرکوب خونبار معترضین 
و مخالفین از موضع گیری های سخت غنی است که موجودیت پالن پشت 
پرده را که در اختیار وی نیست نشان میدهد. معلوم می شود که غنی با بستن 
موافقت نامه های جدید موافقت نامه با داکتر عبداهلل را حذف و ائتالف جدید 
را ایجاد خواهد کرد که افغانستان را به سوی اداره بدون نظام و قانون اساسی 
از  بنیادگرایی اسالمی در منطقه  از  استفاده  استبدادی سوق بدهد. زیرا پالن 
جانب امریکا هنوز پابرجاست و افغانستان کشوری است که محل پرورش و 
تقویت بنیادگرایی تعیین شده است. در آن صورت این اصل قانون اساسی که 
“اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم و نظام جمهوری اسالمی تعدیل نمی 
شوند.”، به تهداب زندگی سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان تبدیل خواهد 
شد و مرکز وهابیت در تپه مرنجان کابل ایجاد خواهد شد و میلیون ها انسان 
دیگر افغانستان را ترک خواهند کرد، جنگ نیابتی کشور های دیگر از جمله 
ایران و عربستان سعودی در کشور ما آغاز خواهد شد و افغانستان به فابریکه و 
محل صدور بنیادگرایی دینی تبدیل خواهد شد و یا این کشور درگیر جنگ 

داخلی و خطر تجزیه روبرو خواهد شد. زیرا گام های جدی در حرکت به
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سوی چنین فاجعه از طرف حلقات حکومتی و حامیان خارجی شان برداشته 
به محل  افغانستان  تبدیل کردن  بر  مبنی  پالن شان  اجرای  در  آنها  می شود. 
بنیادگرایی دینی، استوار و برگشت ناپذیر و مرحله به مرحله به پیش می روند 

و هر نوع مانع با بی رحمی از میان برداشته می شود.
در فرجام می خواهم یاد آور شوم که تغییر یا تجدید قانون اساسی یک امر 
ضروری است که بحران های عدم مشروعیت، نقایص، تناقضات، خال های 

جاگزاری شده در قانون را کاهش خواهد داد.
بازنگری در  مورد  انستیتوت های  و  اصول  مواد،  احکام،  است که  ضروری 
به  و  بگیرند  قرار  مردم  بدسترس  الزم  فرصت  و  موقع  به  باید  اساسی  قانون 
نقایص  آن  غیر  در  شود،  توجه  حقوق  متخصصین  پیشنهادات  و  نظرات 

بحرانزای قانون اساسی موجود، حفظ خواهد شد.
هرگاه قانون اساسی بسوی عقبگردی برده شود، در آنصورت هست و نیست 

کشوری بنام افغانستان، مطرح خواهد بود.
با دسیسه “حکومت” و حامیان خارجی  قانون اساسی  بازنگری  اگر موضوع 
اش از اجندای کار حکومت برداشته شود، مردم افغانستان آخرین باور های 
های  ائتالف  یا  “حکومت  میدهند،  دست  از  سازی  دولت  روند  از  را  شان 
جدیدی که بوجود آیند، نمی توانند حکومت مناسب ، کارا و مورد پذیرش 
مردم افغانستان را بوجود آورند. )5( ادامه عدم مشروعیت )غیرقانونی بودن( 
حکومت، راه های نو بحران ، نفاق و بی ثباتی را به روی مردم افغانستان باز 
های 90  در سال  مجاهدین  در حقیقت جنگ های خونین  خواهد کرد که 
میالدی به نوحی تکرار خواهند شد. یگانه راه جلوگیری از تکرار فاجعه های 
گذشته تغییر یا تجدید قانون اساسی، تغییر نظام دولتی، ایجاد حاکمیت ملی و 

استقرار حکومت قانونی)مشروع( است و بس.
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مرزبندی ساحه فعالیت فرمان 
رییس جمهور، قوانین و قانون اساسی

15 دسمبر 2016، تورنتو، کانادا

قوانین نظر به اینکه کدام ساحه مناسبات اجتماعی را تنظیم می کند، از باال به 
پائین به قانون اساسی، قوانین )قوانین شعبوی( و زیر قانون ها تقسیم شده می 
توانند که قوانین عادی تابع نورم و اصول قانون اساسی و زیرقانون تابع قوانین 
و قانون اساسی است. همانطوریکه قانون نمی تواند بر ساحه صالحیت قانون 
اساسی تداخل و تناقض داشته باشد، به همین ترتیب زیرقانون نمی تواند بر 
مناسبات اجتماعی که توسط نورم قانون تنظیم شده است، تناقض داشته باشد. 
پس زیرقانون هیچگاه و به هیچ صورت در ساحه تاثیرات قانون اساسی بکار 
قانون اساسی توسط زیرقانون  به  برده نمی شود. در صورتیکه ساحه مربوط 
تنظیم گردد، این کار مخالف اصول عام و خاص حقوق بوده کار غیر قانونی 

و باطل است.
سپس  و  معرفی  را  آنها  اول  حقوقی  موضوع  سه  این  ساختن  روشن  برای 

مرزبندی های ساحه فعالیت ها و تاثیرات آنها را بررسی می کنیم.
قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که 
روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و 
نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام 
حقوقی می بخشد. هر قانون اساسی عادی باید حقوق و آزادی های فردی را 
در برابر قدرت دولتی و برعکس مرزبندی اعمال قدرت را با حقوق فردی 
ترسیم نماید. یعنی قانون اساسی اولتر از همه باید حقوق و آزادی های اساسی 
فرد را تضمین نماید و همزمان با آن مسوولیت فرد را دربرابرجامعه و دولت 

را معین کند.
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قانون احکام الزام آوری که توسط نهاد قانونگذار با تشریفات ویژه تصویب 
میگردد و بخش های جداگانه مناسبات اجتماعی را تنظیم و اجرای اقدامات 
اجباری دولت را تامین می نماید. یا قانون عبارت است از  احکام و مقررات 
الزام آوری که توسط مرجع قانونگذاري وضع و به موقع اجرا گذارده شود. 
قانون  گذاری،  سرمایه  قانون  تجارت،  قانون  مدنی،  قانون  جزا،  قانون  مانند 

آب، قانون پاسپورت وغیره.
زیرقانون اسناد تقنینی است که در مطابقت با قانون از طرف مرجع با صالحیت، 
برای اجرا و رشد مفاد قانونی و تنظیم ساحه مشخص مناسبات اجتماعی، وضع 
می گردد. گرچه اصطالح زیر قانون در ادبیات حقوقی افغانستان وجود ندارد، 
آندسته احکام و اسناد هنجاری که منابع معتبر حقوقی آن قوای مقننه یا آرای 
مستقیم مردم نیست، باید با یک اصطالح حقوقی یاد شوند. در زبان انگلیسی 
آنرا “سب لیجسلیتیف” “Sub-Legislative” و به زبان روسی “پد زکنُی 

اکتی” ” »Подзаконый Акты می گویند.
نامه،  آیین  جمهور،  رییس  تقنینی  فرمان  شامل  ها  قانون  زیر  افغانستان  در 

اصولنامه، مقرره، الیحه، توافقنامه ها وغیره اند.
در این مبحث مرزبندی ساحه تاثیرات فرمان رییس جمهور را که در افغانستان 
همواره با جنجال های حقوقی و قانون شکنی همراهی می شود، با بیان مثال 

هایی عینی و عملی مورد بررسی قرار میدهیم.
مسئله مرزبندی ساحه فعالیت فرمان رییس جمهور افغانستان، تصادم و تداخل 
و  ترین  از جنجالی  یکی  اساسی  قانون  و  قوانین  های  فعالیت  با ساحات  آن 
بحرانزا ترین مسایل حقوقی-سیاسی در افغانستان است که فعالیت های عادی 
باال  را  اساسی  قانون  از  تخلفات  را مختل کرده، گراف  ساختار های دولتی 

برده است.
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جمهور  رییس  فرمان  توسط  اساسی  قانون  و  قوانین  تخلفات  از  های  نمونه 
افغانستان: دوره های ریاست جمهوری حامد کرزی و اشرف غنی با گسترده 
ترین و آشکار ترین تخلفات در این زمینه می باشد که بیشتر آنها در بخش 
های فعالیت های انتخاباتی، موقف و فعالیت پارلمان و صالحیت های رییس 

جمهور انجام شده است.
تفاوت عمده میان زیر قانون، قانون و قانون اساسی در مرجع تصویب کننده 
و ساحه فعالیت آنها است. در افغانستان قانون اساسی را “لویه جرگه” و قانون 
را شورای نمایندگان شورای ملی تصویب می کند و زیر قانون را مراجع که 
فعالیت  ندارند، ولی در ساحه  قانونگذاری  در  را  مردم  نمایندگی  صالحیت 
مثال  بارزترین  که  دارند  را  ها  زیرقانون  شان صالحیت وضع  دولتی  رسمی 
آن فرمان رییس جمهور است. مهمترین شاخص مرز فرمان رییس جمهور با 

قوانین و قانون اساسی در نکات ذیل دیده می شود.
قانون  و  قوانین  تاثیرات  درساحه  تواند  نمی  رییس جمهور  فرمان  اول:  نکته 
اساسی فعالیت نماید. هرگاه این عمل انجام شود فرمان رییس جمهور باطل 
توافقنامه دولت  مثال،  نافذ است.  اساسی  قانون  یا  قانون  نقض شده  احکام  و 
وحدت ملی افغانستان با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، به مثابه زیر قانون 
ناقض موارد زیادی از قانون اساسی، ناقض جدی قانون جزا و ناقض اصول 
اساسی  قانون  در  مذکور  اعالمیه  زیرا  میباشد.  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 

افغانستان استحکام حقوقی دارد.)1(
نکته دوم: فرمان رییس جمهور نمی تواند بدیل قانون نافذ در کشور گردد. 
، قانون  یا قانون مدنی  یعنی نمی تواند به یک قانون دایمی مانند قانون جزا 

انتخابات ، قانون شورای های محلی وغیره تعویض شود.
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون 
مستقل شکایات انتخاباتی که بعد از تصویب شورای ملی در سرطان 1392 
هجری شمسی از طرف رییس جمهور توشیح شد، صرف نظر از اینکه ناقص
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است یا کامل ، قانونی است که همه مراحل قانونی اش را طی کرده است. 
که  جمهور  رییس  فرمان  توسط  را  قانون  این  احمدزی  غنی  اشرف  ولی 
زیرقانون است، تغییر، تعویض و نافذ کرده است. این فرمان از طرف اشرف 
فرمان رییس جمهور صالحیت قوای  این  با توشیح  نافذ شد.  غنی توشیح و 
مقننه را به حکومت)کابینه( سپرده، اصل تقسیم قدرت را خدشه دار و قانون 

اساسی را تخلف کرد.
مشاوران و اطرافیان رییس جمهور ماده هفتاد و نهم قانون اساسی را دستاویز 
شان دانسته و ادعا دارند که کار شان قانونی است. در ماده هفتاد و نهم قانون 
جرگه  ولسي  تعطیل  حالت  در  تواند  مي  “حکومت  که  است  آمده  اساسی 
امور مالي ،  به بودجه و  امور مربوط  به استثنای  درصورت ضرورت عاجل، 

فرامین تقنیني را ترتیب کند.
فرامین تقنیني بعداز توشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایز مي شود. فرامین 
تقنیني باید در خالل سي روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملي به 
آن تقدیم شود و در صورتي که از طرف شورای ملي رد شود، از اعتبارساقط 

مي گردد.”)2(
استفاده  بخاطر  است،  داده  را  صالحیتی  حکومت  به  ماده  این  اول  بند  اگر 
نادرست نیست. حکومت نباید غیابت نهاد قانونگذار را به نفع دلچسپی های 
گروهی و حزبی اش استفاده کند. این اصل در قانون بخاطری در نظر گرفته 
شده که اگر حکومت در اجرای کار های بسیار مهم به قانون و قانونگذاری 

نیاز داشته باشد، با استفاده معقول ضرورتش را رفع نماید.
همچنان در بند اخیر این ماده حکومت موظف شده است که ” فرامین تقنیني 
باید در خالل سي روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملي به آن تقدیم 
شود و در صورتي که از طرف شورای ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.” 
به این معنی که فرمان رییس جمهور به هیچ صورت جای قانونی را که باید از 

طرف پارلمان تصویب شود، گرفته نمی تواند.
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برعالوه ماده هفتاد و ششم قانون اساسی تاکید دارد که ” حکومت برای تطبیق 
خطوط اساسي سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب 

مي کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.”
قانون اساسی تفسیر نمی شود.  نکته سوم: در فرمان رییس جمهور قوانین و 
از طرف  و  باشد  بکاربرد آن موجود  از  قبل  باید  قانون  تفسیر  اصل  زیرا در 
نهاد قانونگذار یعنی پارلمان تائید شده باشد. در قوای سه گانه دولتی که کار 
به اهل کار سپرده نمی شود، این توانایی وجود ندارد که قوانین یا حد اقل 
تفسیر قانون اساسی عملی شود و به تصویب پارلمان برسد تا قانونی را که صد 
ها کمبود، خأل و تناقض دارد، رییس جمهور مانند ابزار به نفع خود استفاده 

نکند.
نکته چهارم: فرمان رییس جمهور نمی تواند ناقض دو یا چند حکم، دو یا چند 
ماده، دو یا چند اصل قوانین و قانون اساسی را رفع کند. متاسفانه در دوران 
توافقنامه  فرامین و  قاطع  اکثریت  حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی 
های رییس جمهور در چندین موارد قوانین و قانون اساسی افغانستان را نقض 
کرده اند. مثال، تنها “توافقنامه صلح دولت افغانستان و حزب اسالمی گلبدین 
حکمتیار” ، قانون اساسی در هفت مورد جدی تخلف شده، قوانین افغانستان، 
پامال شده  بطور آشکاری  افغانستان  ملی  منافع  بشر و  اعالمیه جهانی حقوق 

است.)3(
زیرا  شود.  نمی  رفع  جمهور  رییس  فرمان  توسط  قانون  خالی  پنجم:  نکته 
بازنگری  با افزودن ماده جدید رفع میگردد که ایجاب تغییر و  خالی قانون 
“لویه” جرگه  اساسی توسط  قانون  ماده جدید در  را می کند.  اساسی  قانون 
خال  رفع  ترتیب  همین  به  است.  پذیر  امکان  تعدیل  و  تغییر  چهارچوب  در 
نه  است  ممکن  قوانین  کننده  تصویب  یعنی  مقننه  قوای  طرف  از  قوانین  در 
فرمان رییس جمهور. مثال در سال 1393 قانون شورای والیتی را که در زمان 

حکومت کرزی با رعایت خالی قانونی در قانون اساسی تصویب شده بود،
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با قانون اساسی که  با اصالح قانون مذکور میخواست در تضاد  اشرف غنی 
نظارتی  داشتند، صالحیت  مشورتی  تنها صالحیت  آن  در  والیتی  شوراهای 
اساسی  قانون  مخالف  فرمان  این  آنجاییکه  از  بدهد.  تقنینی  فرمان  توسط  را 
بود  آنجا  در  مشکل  شد.  رد  ملی  شورای  نمایندگان  شورای  طرف  از  بود، 
که اشرف غنی نقص قانون را با تخلف از قانون اصالح میکرد و پارلمان از 
نقص قانون دفاع قانونی میکرد. تا اینکه با صدور فرمان تقنینی اش در یازدهم 
حوت 1395 به شورا های والیتی صالحیت نظارتی داد. صالحیتی که باید به 
شورای والیتی داده شود، ولی نه .با صدور فرمان بلکه با تغییر قانون اساساسی 
با طی مراحل قانونی باید باشد. در اینجا رییس جمهور قانون اساسی را تخلف 
و خالی قانون اساسی را با صدور فرمان خود پر کرد که در حقیقت قانون 
اساسی توسط زیر قانون اصالح شد. این تخلف و تناقض تا حال جاری است.
“شوراي  است  آمده  اساسی  قانون  نهم  و  سی  و  صد  یک  ماده  در  چنانچه 
والیتي در تأمین اهداف انکشافي دولت و بهبود امور والیت به نحوي که در 
قوانین تصریح مي گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به والیت مشوره مي 

دهد.”)4(
ولی فرمان اشرف غنی به شورای والیتی بجای صالحیت مشوره ، صالحیت 
نظارت را داده است که از دید حقوقی این فرمان باطل و حکم قانون اساسی 
نافذ است. در افغانستان برعکس حکم فرمان بجای حکم قانون اساسی نافذ 
است. تفصیل بیشتر این تخلف را در مقاله من بنام “خالی قانون اساسی در 

بخش شوراهای محلی” خوانده می توانید. )5(
نکته ششم: مقام های معتبر دولتی که در ساختار و صالحیت قانون قرار دارند، 
عزل و تقرر آنها توسط فرمان رییس جمهور غیر قانونی است. زمانیکه وزیران 
می  صالحیت  سلب  ملی)پارلمان(  شورای  نمایندگان  شورای  توسط  کابینه 
شود، با دستور شفایی ، هدایت کتبی یا فرمان رییس جمهور به وظایف شان 
به صفت سرپرست ادامه میدهند که مدت ادامه کار شان در موقف سرپرستی
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نامحدود است. در حقیقت اعضای پارلمان به نمایندگی از مردم وزیر را سلب 
قانونی شورای  آنهاست. صالحیت  قانونی  صالحیت می کند که صالحیت 
با استفاده از  نمایندگان اجرای مواد قانون اساسی است. ولی رییس جمهور 
فرمان غیر قانونی اش وزیران سلب صالحیت شده را به وظایف شان ابقا می 
کند که در حقیقت فعالیت قانونی پارلمان را سد می شود و از اجرای مواد 
جلوگیری  قدرت خود  تقویت  و  های حکومتی  گروه  نفع  به  اساسی  قانون 
می کند. در چنین موارد فرمان رییس جمهور بطور خودکار باطل و فیصله 
پارلمان بشکل قانونی آن نافذ است. ادامه کار وزیر سلب صالحیت شده غیر 
قانونی و حمایت حکومت آز آنها نوحی از استبداد است که با استفاده از زور 

و قدرت دولتی اعمال میگردد.
قانون  در  آنها  صالحیت  و  موجودیت  که  دولتی  معتبر  مراجع  هفتم:  نکته 
اساسی مسجل شده، فرمان رییس جمهور در تعیین سرنوشت آنها نقش قانونی 
ندارد. یعنی مراجع که در نتیجه رای و اراده مردم بوجود آمده، تعییر، لغو و 
ایجاد آن توسط فرمان رییس جمهور غیر قانونی است. مثال بارز آن ادامه کار 
شورای نمایندگان شورای ملی افغانستان است. زیرا اشرف غنی نمی خواست 
انتخابات  از  علت  همین  با  باشد.  داشته  نیرومند  و  قانونی  پارلمان  افغانستان 
پارلمانی به بهانه های ناموجه جلوگیری کرد و با نقض جدی قانون اساسی 
افغانستان ادامه کار شورای نمایندگان را توسط فرمان رییس جمهور تمدید 
نمود. استدالل غنی در مورد قانون شکنی اش این بود که “نظر به احکام قانون 
اساسی، با توجه به رویه در موارد قبلی و نظرات ستره محکمه، شورای ملی 
به حیث نهاد قانون گذاری و یکی از ارگان های تمثیل کننده حاکمیت ملی، 
تا زمان اعالن نتایج انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد.”) 6(
استدالل حقوقی من در مورد تخلف آشکار از قانون اساسی اینست که رییس 
جمهور با این فرمانش ماده هشتاد و سوم قانون اساسی را حذف کرد و بجای
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آن حکم فرمان خود را جاری ساخت. در ماده هشتاد و سوم قانون اساسی 
افغانستان آمده است که : ” اعضای ولسي جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات 

آزاد، عمومي ، سری و مستقیم انتخاب مي گردند.
دوره کار ولسي جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم ، بعد ازاعالن نتایج 

انتخابات به پایان مي رسد و شورای جدید به کار آغاز مي نماید.
انتخابات اعضای ولسي جرگه درخالل مدت سي الي شصت روز قبل از پایان 

دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.
تعداد اعضای ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه  

نفر مي باشد.
حوزه های انتخاباتي و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین مي 

گردد.
،نمایندگي  انتخاباتي  نظام  که  گردد  اتخاذ  تدابیری  باید  انتخابات  قانون  در 
نفوس  تناسب  به  نماید و  تامین  تمام مردم کشور  برای  را  عمومي و عادالنه 
عضویت  جرگه  ولسي  در  زن  وکیل  دو  حداقل  اوسط   طور  والیت  هر  از 

یابند.”)7(
اشرف غنی با به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی که اجرای آن وظیفه حتمی 
اش بود، با صدور فرمان در مورد ادامه کار پارلمان غیر قانونی، اساسی ترین 
حقوق مردم و مهمترین اصول و احکام قانون اساسی در باره دولت سازی، 
حق حاکمیت ملی، حق رای را تخلف کرده و افغانستان را در بی قانونی ، بی 

ثباتی، نقاق، بحران های سیاسی، نارضاییتی و جنگ سوق داده است.
و  مردم  میان  قراردادی  پارلمان  و  جمهور  رییس  موجودیت  حقیقت  در 
دولت است که هر قرارداد تابع وقت معین است. اگر یک طرف قرارداد که 
حکومت است، قرارداد را خودسرانه تمدید نماید یا برای اجرای اهداف خود 
روند اجرای قرارداد را برهم بزند، متخلف باید مجازات شود. اگر متخلف با 
بکاربرد دسایس و زور از مجازات قانونی می گریزد، مردم باید اعتراض کنند
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و دست به نافرمانی مدنی بزنند که این کار در افغانستان ادامه دارد و آنهم از 
طرف دولت با بی رحمی سرکوب می شود. 

نتیجه گیری: مختل کردن ساحات فعالیت قانون اساسی با قوانین و مخدوش 
کردن ساحات تاثیرات هردو توسط فرمان رییس جمهور عمل عمدی و از 
شیوه های کار گرداننده های مسایل مربوط به افغانستان است که می خواهند 
با ایجاد فضای معافیت از قانون شکنی، از نهادینه شدن شالوده های حقوقی و 
قانونی در افغانستان جلوگیری کنند، رشد آگاهی حقوقی و شعور حقوقی)8( 
را سد شوند، از ایجاد نهاد های مستحکم و کاری در افغانستان جلوگیری شود 

و حاکمیت ملی در افغانستان ریشه نگیرد.
این تراژیدی در حیات سیاسی افغانستان تا تغییر سیاست جهانی و دگرگونی 
پالن استفاده از تروریزم و بنیادگرایی دینی در افغانستان ادامه خواهد داشت.

یاداشت: اصطالح )زیرقانون( را به آن دسته از اسناد تقنینی که از جانب نهاد 
های قانونگذار )لویه جرگه و شورای نمایندگان( تصویب نشده، بلکه توسط 
مراجح و مقام های با صالحیت در این کار وضع می شوند، بکار بردم. این 
اصطالح در ادبیات حقوقی افغانستان وجود ندارد. هرگاه دانشمندان حقوق 
در این مورد اعتراضی داشته باشند و اصطالح مناسب تر از این را پیشکش 

کنند، آنرا می پذیرم.
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