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دربارهواحدتحقیقوارزیابیافغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقِل تحقیقاتِی مستقر در کابل می باشد که در سال 2002 با همکاری جامعه بین املللی 

در افغانستان تّاسیس گردید. هدف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی، مبنی بر شواهد، مرتبط با 

پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می باشد. طبق گزارش دانشگاه پنسیلوانیا، واحد تحقیق 

و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در 

رده ششم قرار دارد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با پالیسی سازان، نهاد های جامعۀ مدنی، محققان و محصلین به منظور تحقق 

اهداف خویش ارتباط برقرار می مناید تا استفاده از نرشات و کتابخانۀ این اداره  ترویج یافته، ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شده  و زمینه 

برای بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و تحلیل ها ایجاد گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که 

متشکل از منایندگان ادارات متویل کننده، سفارتخانه ها، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی و کارشناسان 

مستقل می باشد. 

متویلکنندگانبرنامهها:

متویل کنندگان این اداره شامل نهاد انکشافی بین املللی سویدن )SIDA(  و نهاد های بین املللی ذیل میباشد: 

The European Commission (EC), United States Institute of Peace (USIP),  Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), 

Overseas Development Institute (ODI-UK), Promundo (US), Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Regional 

Environmental Centre for Central Asia (CAREC), Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development 

and Cooperation(SDC), School of Oriental and African Studies (SOAS), Economic and Social Research Council United 

Kingdom (ESRC-UK) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:

Resolve Network,Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), Global Challenges research Fund (GCRF), A Conflict 

Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism (EUNPACK)

)USIP(درموردانستیتوتصلحایاالتمتحده

انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا با دولت افغانستان و جامعه مدنی برای تحکیم حاکمیت قانون و مخاطب قراردادن عوامل بی 

ثباتی، مقابله با افراط گرایی خشن، توسعه تعلیامت صلح و ترویج مساعی برای حکومتداری خوب و مبارزه بر ضد فساد کار می مناید.  

همچنان انستیتوت صلح ایاالت متحدهامریکا با تحقیقاتی که  در مورد عوامل موجود منازعه در افغانستان صورت میگیرد و مربوط به 

پالیسی می باشند، کمک می مناید.  
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ابرازامتنان

این نرشیه به یاد و خاطرۀ نقیب خپلواک، پژوهشگر و استاد جواِن حقوق اهدا می شود که در اثر حملۀ تروریستی به پوهنتون امریکایی 

افغانستان در 24 آگست 2016 جان باخت. نقیب مدیریت پروژه های حاکمیت قانون به شمول این نرشیۀ تحقیقی را از طرف مردم 

افغانستان برای انستیتوت صلح ایاالت متحده بر عهده داشت.
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AREU د

پیشگفتار

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افتخار دارد که مرحله دوم کار خود را که مرتبط به تحقیق قانون اساسی میباشد و به کمک سخاومتندانه 

مالی انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا انجام شده است، ارائه میدارد. مرحله اول این تحقیق به موضوعات کلی اصالح قانون 

اساسی متمرکز بود. درجریان روند تحقیق روشن شد که نیاز به گسرتش تحقیقات در مورد قانون اساسی سال 2004 می باشد. در نتیجه، 

در مرحله فعلی دو تحقیق ارائه شده نتیجه تحقیقات دقیق ساحوی، مشوره های افراد ذینفع از طریق گفتگو های باز، باز نگری این 

تحقیق و همچنان سیستم کاری واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که متضمن کیفیت عالی میباشد، است. 

در این مرحله، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به همکاری انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا، گروهی از محققان و رشکت کننده 

گان گفتگوهای باز را که شامل دانشمندان، سیاستمداران، مقامات دولتی و رهربان جامعه مدنی می شد به منظور ایجاد آگاهی و دانش 

از طریق بحث های تعاملی و بحث های گفتامنی برای غنای بیشرت این تحقیق گرد هم آورده بود.  

تکامل قوه اجرائیه در افغانستان یکی از جمله دو مقاله  برای مرحله دوم تحقیق در مورد قانون اساسی افغانستان است که توسط 

نویسندگان و کارشناسان قانون اساسی افغانستان کاوون کاکړ، توماس کرمر و هامیون رئوف از رشکت حقوقی Kakar Associates تهیه 

شده است. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به عنوان یک مرکز تحقیقاتی  پیشتاز در زمینه تحقیقات علمی و در راستای تحقیق در مورد قانون 

اساسی، افتخار دارد تا با تحقیق مبتنی بر شواهد، فضا را برای گفت و گوهای بیشرت و بحث در مورد مسائل مربوط به اجرای قانون 

اساسی باز کند.

امیدوارم این نرشیه به معلومات عالقمندان افزوده و از روند اصالحات قانون اساسی در افغانستان حامیت مناید. 

با احرتام

داکرت اورځال نعمت 

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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1 تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان

1 مقدمه.

حکومت مرشوطه – نوع حکومتی که تقریبًا همۀ کشورهای جهان، امروزه آن را اّتخاذ کرده اند – تجّسم »قرارداد اجتامعی« فیلسوف 

جان الک است. الک اظهار داشت که مردم متایل خواهند داشت تا تحدید آزادی مطلق خویش را در ازای حکومتی که خیر عامه 

را ترویج می کند، بپذیرند. هرچند این اصل به اندازۀ کافی ساده به نظر می رسد، اما حکومت مرشوطه در عمل گوناگونی زیادی دارد 

و کشورهایی مثل افغانستان قرن ها بعد از طرح چنین نظریه ی کامکان در تصمیم گیری راجع به قالبی از آن که با نیازمندی های شان 

متناسب باشد، ِجّد و جهد می کنند.

ترویج  نتیجتًا  و  افراد  از  معدودی  عدۀ  دست  در  سیاسی  اقتدار  مترکز  از  جلوگیری  برای  قوا  تفکیک  مفهوم  به  اساسی  قوانین  اکرث 

دموکراسی مّتکی هستند. یک مؤلفۀ کلیدی حکومت دموکراتیک، قوۀ مجریه است که مجری پالیسی های حکومت و قوانین مصّوب 

قوۀ مقّننه می باشد. با این حال، قوۀ مجریه می تواند شکل های متفاوتی به خود بگیرد و آنچه حیاتی است، این است که هر ساختاری که 

گزینش می شود، مناسب مقتضیات کشور باشد.

اگرچه افغانستان از سال 1923 دست کم به لحاظ صوری دارای حکومت مرشوطه بوده است، اما مفهوم واقعِی تفکیک قوا در شکل 

کنونی آن برای نخستین بار در قانون اساسی سال 1964 معرفی گردید. هرچند افغانستان دهه ها آشفتگی را سپری کرده و قوانین اساسی 

دیگری را نیز در پیش گرفته است، ولی قانون اساسی سال 1964 الگوی حکومت دموکراتیک در این کشور پنداشته می شود و سنگ 

بنای قانون اساسی کنونی است.

قانون اساسی فعلی افغانستان در سال 2004 تصویب شد. روند تصویب این قانون اساسی که با مساعدت قابل توجه جامعۀ بین املللی 

صورت گرفت، به اتخاذ قوۀ مجریه ی انجامید که در آن اقتدار در رئیس جمهور منتخبی که اختیارات وسیعی دارد، متمرکز شده است. 

این نوع حکومت نظر به وضعیت افغانستان به حیث یک کشور پسامنازعه، تاریخچۀ نسبتًا کوتاه آن در زمینۀ حکومتداری دموکراتیک و 

فقدان احزاب سیاسی قوی در کشور، مناسب تر از دیگر ساختارها محسوب شده است.

پس از آن که انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 اختالف بر انگیز شد، افغانستان یک »حکومت وحدت ملی« را در یک اقدام 

مصلحت آمیز اتخاذ کرد. بر مبنای موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، مقام ریاست اجرائیه طبق فرمان ریاست جمهوری ایجاد 

شد. بنابر این، می توان استدالل کرد که قوۀ مجریۀ افغانستان به نوعی از قوۀ مجریۀ دوگانه دگرگونی و تطّور یافته است – قالبی که در 

جریان روند تسوید و تصویب قانون اساسی سال 2004 مورد مالحظه قرار گرفت، اما طرد شد.

کارشناسانی که با آنها در جریان این تحقیق مصاحبه شد، هم وجاهت و هم مؤثریت حکومت وحدت ملی را مورد سوال قرار دادند. 

این مسائل هم چنین مورد رسیده گی کتاب ها، نرشیات و مقاالت تحقیقی بی شامری که در جریان مطالعۀ کتابخانه ای مرور شدند، قرار 

گرفته اند. این آثار بر عالوۀ بحث پیرامون انطباق حکومت وحدت ملی با قانون اساسی، عمومًا مسائلی چون چینش معاونین رئیس 

جمهور، عدم رصاحت در مورد نقش رئیس اجرائیه، استیضاح وزرای انفرادی توسط پارملان و دادن رأی عدم اعتامد به آنها، و مسئلۀ 

مرجع ذیصالح تفسیر قانون اساسی را منایان و برجسته می سازند.

اخیرًا برخی مطالعات در مورد تعدیل قانون اساسی جاری افغانستان انجام شده اند. یکی از این مطالعات به تهیۀ مقاله ی از سوی واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان تحت عنوان »ده سالگی قانون اساسی افغانستان: مسائل کدامند؟«3 منجر شده است. مقالۀ مذکور در 

آگست 2014 به عنوان بخشی از »وضعّیت و تکامل مشاجرات در مورد قانون اساسی و دیگر امور حقوقی ده ساِل پس از تصویب قانون 
اساسی افغانستان« منترش شد.4

در آگست 2016، انستیتوت مطالعات اسرتاتیژیک افغانستان مقاله ای را تحت عنوان »قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار افغانستان«5 

منترش کرد. هدف عمدۀ مقالۀ یاد شده، ارزیابی سطح آگاهی عامه از قانون اساسی و ارائۀ پیشنهادهای در مورد تعدیل آن بوده است.

تحقیق حارض مطالعات قبلی را خصوصًا با تحلیل نقش قوۀ مجریه در چهارچوب دولت افغانستان گسرتش می دهد. بنابر این، این نرشیه 

سعی دارد تا زمینۀ منحرص به فرِد افغانستان را با الگوهای موجود در زمینۀ قانون اساسی برای ارائۀ پیشنهادهایی در مورد راه پیرشو، 

ترکیب و تلفیق مناید.

 html.53fc4dd34/http://www.refworld.org/docid  :1416، قابل دسرتسی درE ،2014 3   واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ده سالگی قانون اساسی افغانستان: مسائل کدامند؟ آگست

)دسرتسی در تاریخ 2 آگست 2017(.

4   واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ده سالگی قانون اساسی افغانستان، قابل دسرتسی در: html.53fc4dd34/http://www.refworld.org/docid )دسرتسی در تاریخ 2 آگست 2017(.
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اهمیتقوۀمجریه1.1

در هرگونه الگوی قانون اساسی – در واقع در هر نوع حکومتی – معمواًل قوۀ مجریه ی وجود دارد که در رأس دولت ایفای وظیفه می کند. 

قوۀ مجریه می تواند یک حکمران مطلق، رصفًا یک مقام ترشیفاتی یا اغلب آمیزه یی از این دو باشد؛ با این حال، بر اساس نظریه های 

معارص حکومتداری، قوۀ مجریه با اجرای قوانین مصّوب قوۀ مقّننه و پالیسی های حکومت، در دولت ِاعامل اقتدار می کند و نسبت به 

آن پاسخگو است. »در رابطه با دولت های پسامنازعۀ در حال گذار، قوۀ مجریه اهمیت خاصی دارد، زیرا مؤلفۀ اولیۀ موجودیت دولت به 

شامر می آید«.6 بنابر این، یک قوۀ مجریۀ نامؤّثر، ناقوس مرِگ یک دولت پسامنازعه است.

الگویفعلیقانوناساسیافغانستان2.1

قانون اساسی نافذۀ افغانستان مصّوب سال 2004 یک نظام ریاستی را که در آن رئیس جمهور در رأس قوۀ مجریه قرار دارد، تسجیل 

می کند و شامل قوای مستقل مقّننه و قضائیه نیز می شود. افغانستان از سال 2014 توسط یک حکومت وحدت ملی که با میانجی گیری 

سیاسی به میان آمده، اداره می شود. این حکومت نه تنها شامل رئیس جمهور می شود، بلکه در برگیرندۀ رئیس اجرائیه که شاید معادِل 

یک نخست وزیر اجرایی باشد، نیز است. موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی که نسخۀ امضا شدۀ آن در دسرتس عموم قرار ندارد، 

ترصیح می کند که رئیس اجرائیه ریاست جلسات هفتگی شورای وزیران را که گفته می شود مسئول تطبیق امور اجرایی حکومت است، 

بر عهده دارد. این موافقتنامه هم چنین اظهار می دارد که رئیس اجرائیه دارای دیگر اختیارات نامشخص نظیر اجرای برنامۀ حکومت 

وحدت ملی در زمینۀ اصالحات نیز می باشد. این موافقتنامه رئیس اجرائیه را به جوابدهی نزد رئیس جمهور و تعریف صالحیت های وی 

طبق فرمان ریاست جمهوری ملزم می کند.

عالوه بر اینها، موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی تأسیس کمیسیونی را برای تسوید تعدیالت در قانون اساسی و تدویر لویه جرگه 

در خالل دو سال به منظور مالحظۀ ایجاد مقام نخست وزیری اجرایی، الزامی می سازد.

هدفاینمطالعه3.1

سیزده سال پس از تصویب قانون اساسی سال 2004، ارزیابی نحوۀ پیرشفت امور در افغانستان طبق سیستم حکومتِی اّتخاذ شده و 

مخصوصًا این که آیا قوۀ مجریه برای تأمین نیازهای کشور مناسب است یا خیر، امری مقتضی می باشد. این نرشیه برای قرار دادن 

موضوع در سیاق تاریخی آن، در ابتدا نقش قوۀ مجریه را بر مبنای ُصَوِر کالسیک حکومتداری مرور می کند، سپس تاریخچۀ مخترصی 

از قوانین اساسی متعّدد افغانستان را ارائه می دهد و این مبحث را با قانون اساسی سال 1923 که بعد از اسرتداد استقالل کشور تصویب 

شد، آغاز می مناید. نرشیه بعدًا چون و چرای تصویب قانون اساسی کنونی و چگونگی کارآمدی این الگو برای کشور را مورد تجزیه و 

تحلیل قرار می دهد. رس انجام، این نرشیه نتایج و پیشنهادهایی را در مورد راه پیرشو ارائه می کند.

6   گروه حقوق و پالیسی بین امللل عامه، »دستنامه ای برای واضعان قانون اساسی پس از منازعه« )نیپال: انستیتوت دموکراتیک ملی برای امور بین املللی، 2008(، 4.
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2 روششناسی.

در این مطالعه کوشش شد تا هم منابع دست اول و هم منابع دست دوِم مرتبط با شناخت قوۀ مجریه در زمینۀ افغانستان به طور عینی 

مورد بررسی قرار گیرند. در ابتدا، آثار منترشه در این عرصه به صورت گسرتده ای مرور شدند. سپس، معلوماِت حاصله از این مطالعۀ 

کتابخانه ای7 برای آگاه ساخنت تحقیق کیفی نویسنده گان به کار رفتند. در تحقیق کیفی عمدتًا از مصاحبه ها با کارشناسان کلیدی8 

استفاده شد.

تحقیقکتابخانهای1.2

اساسی  قوانین  و متامی  گرفتند  قرار  پوشش  تحت  تحقیق  این  در  جامع  به صورت  الکرتونیکی  و  چاپی  به شکل  موجود  عامۀ  منابع 

افغانستان و نیز رشح و تفسیرهای راجع به آنها مرور شدند. مواد مرجع در بارۀ نظریه ها و الگوهای مختلف در عرصۀ قانون اساسی به 

شمول منابع کالسیک و معارص، مطالعات و تحلیل ها در زمینۀ مفهوم تفکیک قوا و نقش قوۀ مجریه، و انتقادها و بررسی ها در مورد 

قانون اساسی سال 2004 از نظر مؤثریت مقام ریاست جمهوری و حکومت وحدت ملی مورد تأکید خاص قرار داشتند.

منابعدستاول2.2

داده های کیفی از طریق انجام مصاحبه ها با کارشناسان کلیدی جمع آوری گرديد. این کارشناسان بر مبنای تخصص و دانش در زمینۀ 

قوۀ مجریه در افغانستان و حقوق اساسِی تطبیقی یا مقایسه ای9 گزینش شدند. آنها به نحوی گزینش شدند که از کرثت جهت گیری های 

پایۀ حکومتی  بلند  مقام های  کارشناسان، متصدی  این  کنند.  افغانستان مناینده گی  و دولت  در ملت  قومی  زمینه های  و پس  سیاسی 

بوده اند یا در حال تدریس حقوق اساسی و تطبیقی در پوهنتون ها هستند. در مجموع، یازده مصاحبه با دولت مردان، اساتید پوهنتون ها، 

سیاست مداران، پژوهش گران و تحلیلگران امور سیاسی به منظور دریافت دیدگاه ها و بینش های آنها صورت پذیرفت. مصاحبه ها در 

شهر کابل انجام شدند. با این حال، دانش و تخصص کارشناسان فقط به وضعیت در حکومت مرکزی محدود منی شود، بلکه آنها راجع به 

وضعیت در ادارۀ محلی در رستارس افغانستان نیز اطالع داشتند. ما از متامی این کارشناسان کلیدی که دیدگاه های شان را با ما رشیک 

ساختند، بی نهایت سپاس گزاریم.

desk research   7

)Key Expert Interviews )KEIs   8

comparative constitutional law   9
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3 یافتههاوبحثپیرامونآنها.

بود.  خواهد  اساسی  قانون  تعدیل  مستلزم  افغانستان  سیاسی  نظام  در  مرشوع  تغییر  ایجاد  که  می دهد  نشان  نرشیه  این  یافته های 

صالحیت تعدیل قانون اساسی طبق مادۀ 111 قانون اساسی به لویه جرگه واگذار شده است. اکرث کارشناسانی که با آنها مصاحبه شد، 

اذعان داشتند که نظر به اوضاع و احوال کنونی کشور، تدویر لویه جرگه با موانع قابل مالحظه یی روبرو است. به لحاظ حقوقی، تدویر 

لویه جرگه بر اساس قانون اساسی غیرمحتمل است، زیرا )1( افغانستان تا کنون انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار نکرده است و )2( 

چنانکه بعضی از کارشناسان خاطر نشان ساختند، مرشوعیت پارملان فعلی نیز زیر سوال قرار دارد. متامی کارشناسان به جز یک نفر از 

آنها هم چنین به موانع اجتامعی، سیاسی و امنّیتی فراراه تدویر لویه جرگه اشاره کردند. به صورت مشخص، برخی کارشناسان بیم دارند 

که امکان دارد مسائل قومی جلسات را تحت الشعاع قرار دهد، طوری که لویه جرگه وقت بیشرتی را رصف مشاجره بر رس مسائل هویتی 

و لسانی کند تا رسیده گی به ساختار حکومت.

در صورت تدویر لویه جرگه، سه الگوی قوۀ مجریه می تواند برای کشور مورد مالحظه قرار گیرد. متامی کارشناسانی که با آنها مصاحبه 

شد، معتقدند که با درنظرداشت اوضاع جاری افغانستان، الگوی پارملانی امکان پذیر نیست، زیرا این الگو از جمله مستلزم موجودیت 

احزاب سیاسی قوی در مملکت است. مصاحبه شوندگان اتفاق نظر دارند که افغانستان فاقد احزاب سیاسی قوی است، طوری که 

احزاب موجود در کشور اغلب چیزی بیش از گروه های مسلحی هستند که از دغدغه های قومی برمی خیزند یا به رهربان پر قدرت محلی 

وابسته هستند.

برخی از کارشناسان معتقدند که الگوی قوۀ مجریۀ دوگانه10 نیز سیستم درستی نیست، زیرا سودمندی این الگو تنها در دموکراسی هایی 

نوینی چون  از نهادهای حقوقی و سیاسِی ریشه دار و مستقل برخوردار هستند، نه در دموکراسی های نسبتًا  اثبات رسیده است که  به 

را  ترکیه  یا  روسیه  افغانستان می تواند ساختار حکومتی  توصیه کرد که  کارشناسان  از  یکی  فاقد چنین رشایطی است.  افغانستان که 

رسمشق خود قرار دهد که در آن مسئولیت های مشخص نخست وزیر توسط رئیس جمهور تعیین می شود. با این حال، اکرث مصاحبه 

شونده گان مخالف چنین سیستمی بودند و مثال حکومت وحدت ملی افغانستان را یاد آور می شدند که راه حّل موّقِت یک بحران سیاسی 

بوده است و یک ساختار امکان پذیر در دراز مدت دانسته منی شود.

در نتیجه، دیدگاه اکرث کارشناسان و جمع بندی این نرشیه این است که یک نظام ریاستی بهبود یافته، مناسب ترین الگو برای افغانستان 

نظر به اوضاع و احوال کنونی است. کارشناسان این تعدیالت را پیشنهاد کردند: الحاق معاون سوم ریاست جمهوری به نظام، تحدید 

صالحیت پارملان در دادن رأی عدم اعتامد به وزرا، ترصیح روند تفسیر قانون اساسی، و بهبود سیستم اداری حکومت محلی.

یکی از کارشناسان، تعدیل منحرص به فردی را توصیه کرد: افزایش تعداد معاونان رئیس جمهور به سه نفر، طوری که مقام های آنها 

مشخص، مَعیَّن و نهادینه شده باشد و حیطۀ اختیارات شان ترصیح شود. همچنین پیشنهاد شد که معاونان ریاست جمهوری توسط 

رئیس جمهور بعد از برگزاری انتخابات تعیین شوند تا از این امر اجتناب شود که کاندیدان معاونیت ریاست جمهوری وعده هایی را به 

مردم در جریان روند انتخابات به منظور کسب حامیت برای خودشان بسپارند.

امر  این  باشد،  را داشته  انفرادی  و  به صورت رّسی  به وزرا  اعتامد  امکاِن دادِن رأی عدم  پارملان  اگر  بعضی کارشناسان معتقدند که 

زمینه ساز فساد اداری و بی ثباتی می شود. بنابر این، برخی از مصاحبه شوندگان باور دارند که قانون اساسی باید طوری تعدیل شود که 

کابینه به طور جمعی نزد پارملان مسئول باشد، نه وزرا به صورت انفرادی.

همۀ کارشناسان توصیه کردند که مرجع ذیصالح تفسیر قانون اساسی باید واحد باشد و به رصاحت طبق قانون اساسی تعریف شود. 

متامی آنها از رسدرگمی فعلی میان سرته محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ناراضی هستند. بعضی کارشناسان 

پیشنهاد کردند که باید محکمۀ قانون اساسی تشکیل شود، هرچند اکرث آنها از تفویض این صالحّیت رصفًا به سرته محکمه هم رضایت 

داشتند.

اکرثیت کارشناسانی که با آنها مصاحبه گردید، موافق نظام ریاستی هستند، طوری که برخی اصالحات در زمینۀ واگذاری اقتدار و خود 

اراِدَیت بیشرت در مورد امور اداری به حکومت محلی به میان آید. به صورت مشخص، کارشناسان معتقدند که حکومت محلی از جایگاه 

مناسبرتی برای رسیده گی به امور مالی و مالیاتی برخوردار است، زیرا حکومت محلی از نزدیک در جریان وضعیت ساحه قرار دارد و 

آماده گی بیشرتی برای اجرای برنامه های محلی دارد. اگرچه مصاحبه شونده گان کامکان حامی یک حکومت مرکزی مقتدر در افغانستان 

هستند، اما اذعان می دارند که توامنندسازی حکومت محلی به شمول برگزاری انتخابات محلی باعث رشد و اعتالی حکومتداری خوب 

در کشور خواهد شد.

dual executive model   10
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تفکیکقوا1.3

تفکیک قوا به واگذاری مسئولیت های حکومت به قوای مختلف برای جلوگیری از دخالت یک قوه در ِاعامل کارکردهای الزم قوای دیگر 

اطالق می شود. مقصود از تفکیک قوا، مامنعت از مترکز قدرت و مساعد سازی زمینۀ نظارت و تعادل11 در درون نظام است.12 نظریۀ 

سیاسی تفکیک قوا، هزاران سال قدمت دارد که طی آن فیسلوفان نامدار زیادی از جمله ارسطو، آکویناس، ماکیاولی، الک و مونتسکیو 

نظریه های متفاوتی را در مورد آن مطرح کرده اند.

تقریبًا متامی این فالسفه تحت حکومت های غیردموکراتیک یا حکومت هاِی با دموکراسی محدود، زنده گی می کردند. بنابر این، بخش 

عمدۀ آثار آنها یا جنبۀ هنجارگونه13 دارد یا در رابطه با ساختارهای حکومتِی غیردموکراتیک کاربرد دارد. در نتیجه، مسائل عملی ایجاد 

یک دموکراسِی مبتنی بر تفکیک قوا در قسمت اعظم انکشاف این فلسفۀ سیاسی نادیده گرفته شده است و الی وقوع انقالب امریکا، 

نظریه های زیاد، ولی مشورۀ عملی اندک، در خصوص تفکیک قوا برای واضعان قانون اساسی14 به میراث مانده بود.

به خاطر طرح مفکورۀ تقسیم کارکردهای  ارسطو  به صورت مشخص،  بازمی گردد.  باستان  یونان  به دوران  قدمت مفهوم تفکیک قوا 

حکومت به سه حوزۀ اساسی یعنی حوزه های »مشورتی«، »اداری« و »قضایی« شهرت داشته است. ساختار کنونی حکومت که دارای 

سه قوه است، عمومًا به اندیشمندان سیاسی غرب در قرن های 17 و 18 میالدی خصوصًا »جان الک«، »ژان ژاک روسو« و »بارون 

دو مونتسکیو« نسبت داده می شود. الک در اثر کالسیک خود به نام رسالۀ دوم در بارۀ حکومت15 استدالل کرد که تفکیک کارکردهای 

اجرایی و تقنینی برای حفظ آزادی فردی الزم است؛ قرار دادن اختیارات این دو شاخه از حکومت در دست یک نفر یا عدۀ معدودی از 

افراد در واقع بسرتسازی برای خودکامه گی و استبداد است.

مونتسکیو نظریۀ قرارداد اجتامعی الک و روسو را بیش از پیش تعریف و پیشنهاد کرد که وظایف اداری حکومت باید شامل بخش های 

اجرایی، تقنینی و قضایی شوند. وی در کتاب روح القوانین16 اظهار داشت که سه قوۀ حکومت باید به هم وابسته، لیکن از هم جدا 

باشند، به گونه ای که قدرت و نفوذ یک قوه از قدرت و نفوذ دو قوۀ دیگر تجاوز نکند. مونتسکیو بیان داشت که این نوع حکومت چهار 

فایده برای مردم در پی دارد:

اگر هر قوه از سوی دو قوۀ دیگر مهار شود، احتامل کمرتی وجود دارد که قوانین به نفع یک نفر وضع شوند؛ •

حقوق فردی محفوظ می مانند، زیرا سیستم نظارت و تعادل در نظام مانع از تضییع حقوق اقِلیَّت توسط اکرِثَیت می شود؛ •

مترکز هر قوه بر اجرای مسئولیت های خاص خود، موجب افزایش کار آمدی نظام می شود؛ •

و هر قوه نسبت به دو قوۀ دیگر پاسخگو است.17 •

پسزمینۀتاریخیتفکیکقوادرافغانستان2.3

از بدو تأسیس افغانستان در سال 1747 توسط احمد شاه درانی تا سال 1923، این کشور فاقد سیستم تفکیک قوا و قانون اساسی 

بود. قدرت امیر یا پادشاه به رضایت رهربان یا جرگه های قبیله ای و قومی وابسته بود. نظام شاهی مطلقه در طی این دوران مستولی 

بود و کشور بنابر فرمانروایی امیر اداره می شد. امیر، عالی ترین مقام دینی و مدنی بود. وی معاهدات بین املللی را منعقد می کرد، فرمانده 

عمومی قوای مسلح بود و وزرا و نخست وزیر را منصوب می کرد. اجرای عدالت، مسئولیت علامی دینی بود که آن را بر مبنای تفسیرشان 
از رشیعت اسالمی به اجرا درمی آورند.18

افغانستان نخستین قانون اساسی خود را در سال 1923 در جریان سلطنت امیر امان الله خان اتخاذ کرد. اولین قانون اساسی فاقد 

انتصابی بود، حکم می کرد. این شورا و  انتخابی و  از اعضای  مفهوم تفکیک قوا بود، لیکن ایجاد یک شورای دولت را که متشکل 

checks and balances   11

 http://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/separation-of-powers-an-overview.aspx ،»12   کنفرانس ملی پارملان های ایالتی، »مروری کّلی بر تفکیک قوا

)دسرتسی در تاریخ 28 مارچ 2017(.

normative   13

framers   14

15   رسولی، محمد ارشف، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، جلد 2 )کابل: انتشارات سعید، 2010(، 51-47.

16   رسولی، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، 51.

17   ِگالسَمن، َمتیو ای. )Glassman, Matthew E.(، »مروری کلی بر تفکیک قوا«، )واشنگنت: مرکز پژوهش های کانگرس، 8 جنوری 2016(، 3.

18   مشتاقی، رامین، رهنمود ماکس پالنک در بارۀ حقوق اساسی افغانستان، جلد 1: ساختار و اصول دولت، )هایِدلرِبگ: انستیتوت حقوق عمومی تطبیقی ماکس پالنک، 2009(، 13.

http://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/separation-of-powers-an-overview.aspx
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شوراهای پایین تر از آن، فقط کارکرد مشورتی داشتند.19 این قانون اساسی سال 1964 بود که سنت افغانی - اسالمی را با بعضی از 

اصول اساسِی مرشوطّیِت ُمدرِن غربی درآمیخت و مفهوم تفکیک قوا را معرفی کرد.20 از آن زمان به بعد، تفکیک قوا در متامی قوانین 
اساسی متعاقب افغانستان تسجیل شده است.21

قوۀمجریه3.3

»قوۀ مجریۀ دولت، نقش مهمی را در هر نظام باثبات دموکراتیک ایفا می کند، زیرا بسیاری از قوانین اساسی صالحیت سیاست گذاری 

و تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتامعی را به رئیس جمهور/نخست وزیر تفویض می کنند«.22 نظام های سیاسِی مبتنی بر 

تفکیک قوا، اختیارات را در میان قوای سه گانه )مجریه، مقّننه و قضائیه( به منظور جلوگیری از مترکز قدرت در دست یک فرد یا عدۀ 

معدودی از افراد توزیع می کنند. در این نظام ها، قوۀ مجریه قوانین وضع شده از سوی قوۀ مقّننه و تفسیر شده از جانب قوۀ قضائیه را 

اجرا، از آن پشتیبانی و تطبیق می مناید.

قانون اساسی صالحیت های قوۀ مجریه را مشخص می کند که از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. یکی از تصامیم بنیادی واضعان 

قانون اساسی، درجۀ تحدید اختیارات قوۀ مجریه به وسیلۀ قوۀ مقّننه است. این مسئله که آیا قوۀ مجریه برای مدت ثابتی از زمان اجرای 

وظیفه می کند یا خیر یا این که می تواند توسط قوۀ مقّننه برکنار شود یا نه، تلویحًا در همین ارتباط مطرح می شود.

کارکردهایقوۀمجریه4.3

نظر به اختیارات مشخصی که به قوۀ مجریه محّول می شوند، این قوه می تواند مسئولیت های گسرتده ای در عرصه های سیاست گذاری، 

قانون گذاری و امور مالی داشته باشد. معمواًل رئیس قوۀ مجریه به مثابۀ رئیس دولت از صالحیت تعیین اعضای کابینه، سفرا، قضات 

سرته محکمه و دیگر مقامات بلندپایه برخوردار است. قوۀ مجریه سیاست داخلی و خارجی کشور را تعیین و اجرا می کند و غالبًا دارای 

صالحیت اعالن جنگ هم می باشد.

است و  پیشنهادی  قوانین  کنندۀ  تسوید  یا  قوۀ مجریه حامی  نظام ها،  از  بسیاری  در  اما  را تصویب می کند،  قوانین  مقّننه  قوۀ  هرچند 

رئیس جمهور در رابطه با قوانین مصّوب قوۀ مقّننه حق ویتو دارد. ممکن است قوۀ مجریه از حق طرح سؤاالت در مورد تفسیر قانون و 

مناینده گی از اداره در قضایا در محرض محاکم برخوردار باشد. امکان دارد قوۀ مجریه مسئولیت تهیۀ بودجه را بر عهده داشته باشد و 

این قوه به طور متداول دارای صالحیت های وسیعی در رابطه با پالیسی اقتصادی، وضع و جمع آوری مالیات و تعرفه های گمرکی و 
مصارف حکومت است.23

خصوصیاتیکقوۀمجریۀقوی5.3

مجموعه ای معیاری از مالک ها برای ارزیابی یک نظام حکومتی وجود ندارد. با این حال، با درنظرداشت قواعد حکومتداری خوب و نقش 

قوۀ مجریه به منزلۀ محور پالیسی، تطبیق قانون و امور مالی، بررسی ویژه گی های ذیل امری معقول دانسته می شود. هیچ خصیصه ای 

بر دیگر خصایص َتَفّوق و برتری ندارد، بلکه فقدان هریک از آنها می تواند احتامل ناکامی حکومت را افزایش دهد.

مرشوعیت:یک حکومت باید هم در نظر دیگر حکومت ها و هم در دید نفوس خودش مرشوع به نظر آید، دارای 1.5.3

یک مبنای حقوقی )مثاًل برخاسته از یک انتخابات آزاد و عادالنه( باشد و نسبت به تأمین خیر عامه، و نه اغراض خویش، 

تعهد داشته باشد.

انعطافپذیری:یک حکومت باید قادر به انطباق و سازگاری با رشایط متغّیر باشد. اگر قوۀ مجریه بیش از حد 2.5.3

سخت و زُُمخت باشد، امکان دارد حکومت نتواند رسیعًا و قاطعانه به حاالت اضطرار رسیده گی کند و بر این حاالت فائق 

آید.

19   مشتاقی، حقوق اساسی افغانستان، 15.

20   گروِته، رایِن )Grote, Rainer(، »تفکیک قوا در قانون اساسی نوین افغانستان«، )هایدلربگ: انستیتوت ماکس پالنک، 2004(، 897.

21   قوانین اساسی متعّدد افغانستان در قسمت 5 این نرشیه مورد بررسی قرار می گیرند.

22   گروه حقوق و پالیسی بین امللل عامه، »دستنامه ای برای واضعان قانون اساسی پس از منازعه«، 24.

http://www.yourarticlelibrary.com/political-science/ :کتابخانۀ نسل بعدی، قوۀ مجریه: تعریف، کارکردها و انواع قوۀ مجریه«، برگرفته از« ،YourArticleLibrary.com 23   سایت

exeutive-definition-functions-and-types-of-executive/40360، 17 ِمی 2014 )دسرتسی در تاریخ 28 مارچ 2017(.

http://www.yourarticlelibrary.com/political-science/exeutive-definition-functions-and-types-of-executive/40360
http://www.yourarticlelibrary.com/political-science/exeutive-definition-functions-and-types-of-executive/40360
http://www.yourarticlelibrary.com/political-science/exeutive-definition-functions-and-types-of-executive/40360
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پاسخگویی:این که دولت به ویژه قوۀ مجریه باید در قبال دیگر قوا مخصوصًا قوۀ مقّننه پاسخگو باشد، امری 3.5.3

حیاتی است.

مؤّثریت:برای این که حکومت مؤثر باشد، حکومت نه تنها باید قادر به وضع پالیسی، بلکه باید توانایی اجرای 4.5.3

پالیسی، تطبیق قوانین و خدمت گزاری به مردم را نیز داشته باشد.

ثبات:حکومت هایی که زمام امور را از کف می دهند یا هر لحظه امکان انحالل شان وجود دارد، فاقد طاقت و 5.5.3

صالبت الزم در پیشربد اصالحات یا پالیسی های بحث بر انگیز هستند.

انواعقوۀمجریه6.3

اشکاِل متعددی که قوۀ مجریه می تواند به خود بگیرد، قرار ذیل هستند:

قوۀمجریۀصوریوقوۀمجریۀواقعی1.6.3

هم قوۀ مجریۀ صوری و هم قوۀ مجریۀ واقعی در نظام پارملانی کاربرد دارند. در این نظام، رئیس دولت )رئیس جمهور یا پادشاه( در 

رأس قوۀ مجریۀ صوری قرار دارد و شورای وزیران به رهربی نخست وزیر قوۀ مجریۀ واقعی را تشکیل می دهد. قوۀ مجریۀ صوری مقام 

ترشیفاتی دارد و این قوۀ مجریۀ واقعی است که قدرت سیاسی را در اختیار دارد.24 

قوۀمجریۀمیراثیوقوۀمجریۀانتخابی2.6.3

قوۀ مجریۀ میراثی بنابر قانون جانشینِی میراثی رس کار می آید، حال آنکه قوۀ مجریۀ انتخابی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم 

برای یک مدت زمانی معیَّن یا حتی مادام العمر انتخاب می شود. برای مثال، رئیس دولت در بریتانیا، جاپان و مالیزیا از طریق جانشینی 

میراثی رِس کار می آید، حال آنکه رئیس دولت در کشورهایی چون ایاالت متحدۀ امریکا، هند و آملان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از 
جانب مردم انتخاب می شود.25

قوۀمجریۀانفرادیوقوۀمجریۀجمعی3.6.3

در قوۀ مجریۀ انفرادی، یک رهرِب واحد متامی قدرت اجرایی را در اختیار دارد. به طور مثال، در دولت هایی مثل هند، ایاالت متحدۀ 

امریکا، اسرتالیا، فرانسه و بسیاری از دوَِّل دیگر، یک شخص واحد متامی قدرت اجرایی را در دست دارد. از سوی دیگر، قوۀ مجریۀ 

جمعی در هنگامی کاربرد دارد که قدرت های اجرایی به گروهی از افراد نظیر یک کمیته، شورا یا کمیسیون واگذار شود و این گروه قدرت 

را به طور جمعی ِاعامل کند. برای منونه، در سوئیس کلیۀ صالحیت های اجرایی به شورای فدرال محوَّل شده است و این شورا هفت 
عضو دارد که جمعًا قدرت اجرایی را اعامل می کنند.26

قوۀمجریۀپارملانیوقوۀمجریۀریاستی4.6.3

تفاوت های میان قوۀ مجریۀ ریاستی و قوۀ مجریۀ پارملانی بر رابطۀ میان قوای مجریه و مقّننه مبتنی هستند. در قوۀ مجریۀ پارملانی، 

رابطۀ تنگاتنگی میان قوای مجریه و مقّننه وجود دارد، طوری که اعضای قوۀ مجریه، اعضای قوۀ مقّننه هم هستند. اعضای قوۀ مجریۀ 

پارملانی به طور انفرادی یا جمعی نسبت به قوۀ مقّننه مسئول هستند. عالوه بر این، در قوۀ مجریۀ پارملانی، دورۀ تصّدی رئیس قوۀ مجریه 

مشخص نیست و امکان دارد وی هر لحظه از طرف قوۀ مقّننه عزل شود.

در قوۀ مجریۀ ریاستی، یک تفکیک مطلق قدرت در میان قوای مجریه و مقّننه وجود دارد، به گونه ای که عضو قوۀ مجریه منی تواند 

عضو قوۀ مقّننه نیز باشد. اضافتًا، رهربی قوای مجریه و مقّننه تأثیری بر تصّدی یکدیگر ندارند؛ یعنی قوۀ مجریه منی تواند قوۀ مقّننه را 
منحل کند و قوۀ مقّننه نیز منی تواند قوۀ مجریه را برکنار کند، مگر تحت رشایط فوق العاده.27

24   سایت YourArticleLibrary.com، »کتابخانۀ نسل بعدی، قوۀ مجریه«.

25   سایت YourArticleLibrary.com، »کتابخانۀ نسل بعدی، قوۀ مجریه«.

26   سایت YourArticleLibrary.com، »کتابخانۀ نسل بعدی، قوۀ مجریه«.

27   سایت YourArticleLibrary.com، »کتابخانۀ نسل بعدی، قوۀ مجریه«.
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4 نظامهایریاستیوپارملانی.

تصمیم گیری در مورد ایجاد نظام ریاستی یا نظام پارملانی یا آمیزه ای از این دو نظام بر میزان تفکیک قدرت در میان قوای مجریه و مقّننه 

تأثیرگذار خواهد بود و نقش رئیس حکومت را عمیقًا متأثر خواهد ساخت.

نظامریاستی1.4

نظام ریاستی تجّسم تفکیک مطلق قوا است. در این نظام، قوای مجریه و مقّننه از هم مستقل هستند و رئیس جمهور با رأی مستقیم 

مردم و برای دورۀ زمانی ثابت انتخاب می شود. مرجع قانونگذار )پارملان یا کانگرس( به صورت مجّزا انتخاب می شود. رئیس جمهور عضو 

قوۀ مقّننه نیست و قوۀ مقّننه منی تواند به رئیس جمهور رأی عدم اعتامد بدهد یا وی را از مقامش قبل از پایان دورۀ کاری اش عزل کند. 
وزرا از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند و معمواًل با رضایت مرجع قانونگذار قابل عزل هستند.28

از ایاالت متحدۀ امریکا به طور متداول به عنوان الگوی اولیۀ قوۀ مجریۀ انفرادی یاد می شود که در آن، رئیس جمهور به حیث رئیس 

حکومت، رئیس دولت و فرمانده عمومی نیروهای مسلح دارای اختیارات گسرتده ای است. رئیس جمهور امریکا برای دورۀ چهارساله انتخاب 

می شود و قوۀ مقّننه منی تواند وی را برکنار کند، مگر تحت رشایط فوق العاده. پانزده عضو کابینه و مقام های کلیدی اداری از جانب رئیس 

جمهور با رضایت سنا تعیین می شوند. رئیس جمهور همچنین رؤسای بیش از 50 کمیسیون، قضات فدرال و سفرا را منصوب می کند. رئیس 

جمهور می تواند الیحۀ کانگرس را با امضای خود به قانون تبدیل کند یا آن را ویتو کند و دوباره به کانگرس رجعت دهد. منوط به تصویب 
سنا، وی دارای حق مذاکره و انعقاد عهدنامه ها با دیگر ماملک می باشد. رئیس جمهور از صالحیت عفو جرایم فدرال برخوردار است.29

مزایاینظامریاستی1.1.4

نظام ریاستی چندین َمِزیَّت قرار ذیل دارد:

رئیس جمهور مستقیاًم از سوی مردم انتخاب می شود. با فرض این که انتخابات آزاد و عادالنه برگزار شود، رئیس جمهور به صورت  •

مرشوع رس کار می آید.

تفکیک قوا امکان درجه ای از پاسخگویی را فراهم می کند. این عامل می تواند نظر به این مسئله که آیا حزب سیاسی رئیس جمهور  •

اکرثیت را در قوۀ مقّننه هم دارد یا خیر و نظر به درجۀ نظارت قوۀ مقّننه بر اعامل رئیس جمهور، متفاوت باشد.

یک قوۀ مجریۀ قوی نیازمند رهربی توانا و قابل است. نظام ریاستی به رئیس قوۀ مجریه اختیارات وسیعی در تعیین مسیر کشور در  •

عرصه های کلیدی نظیر اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی و بودجه می دهد.

از آنجایی که رئیس جمهور می تواند پالیسی های بحث بر انگیز یا نامحبوب را بدون ترس از روبرو شدن با تالفی فوری معرفی کند،  •

ثبات نظام ریاستی بیشرت از دیگر نظام ها است.

قدرت و رسعت تصمیم گیری معمواًل در نظام ریاستی بیشرت از سایر نظام ها است. •

عدم اختالف و تنش فیامبین قوای مجریه و مقّننه و عدم زمینه برای آن در نظام ریاستی. •

معایبنظامریاستی2.1.4

معایب نظام ریاستی قرار ذیل هستند:

فقدان انعطاف پذیری در نظامی که رئیس قوۀ مجریه، ولو این که مقبولیَّت و محبوبیَّت وی شدیداً کاهش یافته باشد، منی تواند از مقامش برطرف شود،  •

مگر تحت رشایط بسیار محدود. به طور مثال، ممکن است رئیس جمهوری که بنابر تجربۀ نظامی اش انتخاب شده باشد، به طور کامل واجد رشایط 

رسیده گی به یک بحران اقتصادی یا مصیبت طبیعی نباشد. با این حال، آن رئیس جمهور حق دارد الی ختم دورۀ تصدی اش اجرای وظیفه کند.

در صورتی که رئیس جمهور و کابینۀ وی نامؤثر از آب در آیند، نظام ریاستی، آنها را الی ختم دورۀ کاری شان حفظ می کند. مقاِم رهربان  •

بی کفایت یا نامحبوب یا رئیسان جمهوری که توان تحّقق اهداف خود را ندارند، به علت تفکیک مطلق قوا و توانایی محدود قوۀ مقّننه 

در مهار اعامل رئیس قوۀ مجریه، محفوظ است.

28   نیاز، عبدالوحید، حقوق اساسی مقایسه ای )کابل: انتشارات فرهنگ، 2009(، 169-170؛ رسولی، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، 58-57.

29   قرص سفید، »قوۀ مجریه«، executive-branch/1600/https://www.whitehouse.gov )دسرتسی در تاریخ 15 سپتمرب 2016(.

https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch
https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch
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نظامپارملانی2.4

تفکیک نسبی قوا شاخصۀ نظام پارملانی است که در آن، قوۀ مقّننه در مقایسه با نظام ریاستی تأثیر مستقیم بیشرتی بر تصامیم و اعامل 

قوۀ مجریه دارد. در نظام پارملانی، اعضای پارملان یا یک مرجع قانونگذار دیگر به واسطۀ رأی مردم انتخاب می شوند و بعدًا قوۀ مجریه 

مرشوعَیت خود را از همین قوۀ مقّننه کسب می کند.30 رئیس قوۀ مجریه به لحاظ سیاسی نزد پارملان مسئول است و می تواند با رأی عدم 

اعتامد پارملان مواجه شود. اگرچه الگوهای متفاوتی در این باره وجود دارند، اما نظام پارملانی به طور معمول دارای قوۀ مجریۀ دوگانه 

است که شامل رئیس دولت و رئیس حکومت می شوند. رئیس دولت )مثل پادشاه در نظام شاهی مرشوطه( نقش ترشیفاتی دارد و رئیس 
حکومت صاحب قدرت اجرایی است.31

بریتانیا الگوی پیشتاز نظام پارملانی است. این کشور قوۀ مجریۀ دوگانه دارد که در آن، ملکه نقش ترشیفاتی دارد و نخست وزیر به حیث 

رئیس حکومت عمل می کند. پارملان دو مجلس دارد که شامل مجلس عوام و مجلس اعیان می شوند و مجلس اعیان یک نقش اکرثًا 

ترشیفاتی دارد. اعضای مجلس عوام طی انتخابات مستقیم هر پنج سال انتخاب می شوند و اعضای مجلس اعیان توسط نخست وزیِر 

برحال برای دورۀ زمانی نامعّین منصوب می شوند. وظایف اصلی پارملان، نظارت بر اعامل حکومت و حفظ منافع عامه است. پارملان 

صالحیت قانونگذاری و وضع مالیات دارد.

قوۀ مجریۀ بریتانیا به سه بخش تقسیم می شود: نخست وزیر، کابینه و دیگر وزرا. حزب سیاسی ای که بیشرتین تعداد کرسی های پارملان 

را احراز می کند، نخست وزیر را برمی گزیند. نخست وزیر سپس دیگر اعضای حکومتش را از میان مناینده گان مجلس عوام و مجلس 

اعیان تعیین می کند. شورای وزیران در اتخاذ و اجرای تصامیم راجع به خدمات عامه در قبال پارملان مسئول است.32 ملکه )یا پادشاه( 
نقش ترشیفاتی دارد و فاقد اختیار تصمیم گیری است.33

نظام پارملانی به این دلیل که نخست وزیر نیازمند حفظ حامیت مداوم قوۀ مقّننه است، به صورت متداول در کشورهایی بیشرتین کارایی و 

مؤثرّیت را دارد که از احزاِب سیاسِی ملی قوی یی برای پرهیز از بروز تنش میان قوای مجریه و مقّننه برخوردار هستند. در نظام سیاسی ای 

که مشخصۀ آن موجودیت شامر زیادی از احزاب سیاسی کوچک است، گزینش نخست وزیر می تواند کار دشواری در زمینۀ ائتالف سازی 

باشد و حکومِت برخاسته از این وضعیت می تواند در صورت کناره گیری یک حزب تشکیل دهندۀ ائتالف، ناکام شود. ماِهیَّت کار دسته 

جمعی در نظام پارملانی، این نظام را برای کشورهایی که دچار اختالفات عمیق قومی یا مذهبی هستند، جذاب می سازد، زیرا قدرت در 

این نظام در مقایسه با نظامی که در آن کِلیَّت اقتدار اجرایی در دست رئیس جمهوری قرار دارد که عضو یکی از جناح های رقیب است، 

به طور منصفانه تری ترشیک می شود.

مزایاینظامپارملانی1.2.4

نظام پارملانی محاسن زیادی دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

نظام پارملانی به این دلیل که نخست وزیر و حزب اکرثیت در قوۀ مقّننه باید به لحاظ نظری اهداف سیاسی مشرتکی داشته باشند،  •

نظام انعطاف پذیرتر و کارآمدتری دانسته می شود. بنابر این، اجامع در بارۀ سیاست گذاری و قانونگذاری مّلی باید رسیعرت در این نظام 

حاصل شود.

به همین علت، نظام پارملانی در صورتی می تواند بسیار مؤثر باشد که نخست وزیر از حامیت قوی پارملان بهره مند باشد. •

هرچند قوای مجریه و مقّننه در نظام پارملانی در مقایسه با نظام ریاستی با هم نزدیکرت کار می کنند، لیکن نظام پارملانی کامکان درجه ای  •

از تفکیک قوا را به علت موجودیت یک قوۀ قضائیۀ مستقل حفظ می کند.

30   نیاز، حقوق اساسی مقایسه ای، 41.

31   رسولی، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، 61-60.

32   سایت How Government Works.Gov، »نحوۀ کار حکومت«، https://www.gov.uk/government/how-government-works )دسرتسی در تاریخ 15 سپتمرب 2016(.

33   نیاز، حقوق اساسی مقایسه ای، 93-89.

https://www.gov.uk/government/how-government-works
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معایبنظامپارملانی2.2.4

اگرچه نظام پارملانی مزایای بسیاری دارد، اما معایب آن نیز قابل توجه هستند:

از آنجایی که نخست وزیر بنابر رضایت پارملان اجرای وظیفه می کند و هر لحظه امکان انحالل حکومت می رود، نظام پارملانی فاقد  •

ثباتی است که در نظام ریاستی وجود دارد.

رضورت حفظ حامیت اکرثیت حاکم بر پارملان می تواند قوۀ مجریه را از پیگیری سیاست های الزم، ولی از نظر سیاسی نامحبوب،  •

دل رسد سازد.

نظام پارملانی می تواند در صورتی شدیدًا نامؤثر باشد که پارملان رصیحًا فاقد حزب اکرثیت باشد. در این وضعیت، گزینش نخست وزیر  •

متکی به ائتالف دو یا بیشرت از دو حزب است و کناره گیری هریک از این احزاب از ائتالف می تواند هر لحظه موجب ناکامی حکومت 

شود.

در صورت وجود تعداد زیادی از گروه های سیاسی، ممکن است پارملان در اثر مشاجرات و مناقشات میان این گروه ها در بن بست قرار  •

گیرد.

خطر انحالل دوجانبه از سوی قوای مجریه و مقّننه می تواند زمینه ساز بی ثباتی شود. •

نظاممختلطریاستیوپارملانی3.4

یک نظام مختلط یا دو رگه34 نظیر الگوی فرانسه دارای قوۀ مجریۀ دوگانه ای است که در آن هریک از دو قوۀ مجریه صاحب برخی 

از اختیارات واقعی هستند. فرانسه از نظام نیمه پارملانی کار می گیرد که در آن رئیس جمهور که در رأس دولت قرار دارد، توسط مردم 

انتخاب شود. قوۀ مجریۀ دوم مشتمل است بر نخست وزیر که از سوی رئیس جمهور منصوب می شود. نخست وزیر، دیگر وزرا و مقامات 

ارشد باید از میان اعضای حزب اکرثیت در پارملان تعیین شوند، حتی اگر رئیس جمهور عضو حزب متفاوتی باشد.

رئیس جمهور برای دورۀ زمانی پنج ساله رِس کار می آید و پارملان منی تواند وی را از مقامش عزل کند، مگر تحت رشایط فوق العاده. 

با این حال، هرچند رئیس جمهور دارای صالحیت های گسرتده ای به شمول تعیین نخست وزیر و دیگر وزرا و ریاست شورای وزیران 

می باشد، اما حکومت نسبت به پارملان مسئول است، نه در قبال رئیس جمهور. تفکیک قوا از طریق موجودیت یک قوۀ قضائیۀ مستقل 

در این نظام قایم می شود.

mixed or hybrid system   34
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5 تاریخچۀقوۀمجریۀمدرندرافغانستان.

افغانستان در سال 1747 توسط احمد شاه درانی به حیث یک کشور تأسیس شد، ولی الی سال 1923 فاقد قانون اساسی بود. کشور تحت 

نظام شاهی مطلقه اداره می شد که در آن قدرِت امیر )پادشاه( به حامیت رهربان یا جرگه های قبیله ای و قومی وابسته بود. امیر، عالی ترین 

مقام دینی و مدنی بود. وی پای معاهدات بین املللی امضا می کرد، فرمانده عمومی قوای نظامی بود و وزرا را به کار می گامشت. علامی دینی 
که در مقام مناینده گی از شاه عمل می کردند، عدالت را مطابق تفسیرشان از رشیعت اسالمی به اجرا درمی آوردند.35

افغانستان اولین قانون اساسی خویش را در سال 1923 در زمان سلطنت امیر امان الله خان اتخاذ کرد. نخستین قانون اساسی کشور فاقد 

مفهوم تفکیک قوا بود، اما یک شورای دولت را ایجاد کرد که دارای کارکردهای مشورتی بود.36 این قانون اساسی سال 1964 بود که مفکورۀ 

تفکیک قوای مقّننه و مجریه را مطرح و تثبیت کرد.37 از آن زمان به بعد، تفکیک قوا یکی از اصول اساسی متامی قوانین اساسی متعاقب 

افغانستان )دست کم به لحاظ نظری( بوده است، هرچند حکومت های متوالی اشکاِل نسبتًا متفاوتی در این رابطه به خود گرفته اند.

قوۀمجریهطبققانوناساسیسال1.51923

اگرچه  کرد.  ایجاد  را  رویۀ مهمی  و  و سابقه  بود  افغانستان  اساسی  قانون  اولین  زیرا  است،  اهمیت  حائز  اساسی سال 1923  قانون 

حکمرانی شاهان بر افغانستان طی دهه های بیشرتی با مداخلۀ مرشوطۀ محدود تداوم یافت، ولی همین پذیرش که قدرت حکومت به 

واسطۀ قانون اساسی تحدید شود، به خودی خود گام عمده ای به جلو محسوب می شد.

زمینۀتاریخیقانوناساسیسال1.1.51923

برای  آغاز سلطنت وی، نهضتی  در  به دست گرفت.  افغانستان  استقالل  را در سال 1919 در پی اسرتداد  امان الله خان قدرت  شاه 

تبدیل کشور »به یک نظام شاهی مرشوطه آغاز شده بود و این نهضت در میان روشنفکرانی ریشه می دوانید که عمدتًا از بوروکراسی و 

اریستوکراسی سابق برخاسته بودند و در مراکز آموزش سنتی یا مکاتب ثانویۀ ُمِدرنی تحصیل کرده بودند که در زمان فرمانروایی حبیب الله 
خان، پدر امان الله، در افغانستان باز شده بودند«.38

امان الله یک رهرب مرتقی – حتی انقالبی – دانسته می شد. وی به حیث بخشی از برنامه هایش برای مدرن سازی جامعۀ افغانستان، اجرای 

اصالحات اجتامعی، اقتصادی و حکومتِی بی پیشینه و وسیع را آغاز کرد.39 نخستین قانون اساسی افغانستان که در سال 1923 اتخاذ 

گردید، از جمله به شدت تحت تأثیر قوانین اساسی فرانسه و ترکیه قرار داشت40 و یک رشته از محافظت های اجتامعی به شمول آزادی 

مطبوعات، حق تشبُّث خصوصی، حق مالِکیَّت، حق آموزش و منع شکنجه و کار اجباری را فراهم می آورد.

به هر اندازه ای که ممکن است قانون اساسی سال 1923 ترقی خواهانه بوده باشد، لیکن این قانون اساسی هیچ نوع ترشیک قوا یا 

تفکیک قوا را معرفی نکرد.41 متامی اختیارات به شاه واگذار شده بودند و شاه نفوذ متنفذین قبیله ای و پیشوایان دینی را به طور قابل 

مالحظه ای کاهش داد. مرجع قانون گذاری ترصیح نشده بود و متامی محاکم به جز دیوان های مورد حامیت دولت ممنوع شده بودند.

بسیاری از این اصالحات نظیر دادن حقوق بیشرت به زنان، ارائۀ آموزش همگانی و کاهش نقش شخصیت های دینی با مقاومت شدید 

از جهات مختلف روبرو شد. رهربان سنتی همچنین از مترکز کلیۀ صالحیت ها در شخص پادشاه ناخرسند بودند. در نتیجه، هنگامی که 

امان الله خان یک لویه جرگۀ 1000 نفری42 را به منظور تصویب قانون اساسی اش تدویر کرد، قانون اساسی رد شد. قانون اساسی سال 

1923 تنها پس از آن اتخاذ گردید که شاه یک لویه جرگۀ به مراتب کوچکرت و دست چین تِر متشکل از 100 نفری را که سازش پذیرتر 

بودند، مجددًا تدویر کرد.

35   مشتاقی، حقوق اساسی افغانستان، جلد 1، 64-63.

36   مشتاقی، حقوق اساسی افغانستان، جلد 1، 64-63.

37   گوته، راین، »تفکیک قوا در قانون اساسی نوین افغانستان«.

38   کاکر، م. حسن، »تاریخ مرشوطّیت در افغانستان«، قابل دسرتسی در: http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-history-of-afghanistan )دسرتسی در تاریخ 

3 آگست 2017(.

39   غبار، میر غالم محّمد، افغانستان در مسیر تاریخ )کابل: انتشارات محسن، 2012(، 794.

40   ِاهِلر، ُرز ِلدا )Ehler, Rose Leda( و همکاران، »درآمدی بر حقوق اساسی افغانستان« )استنفورد: پروژۀ آموزش حقوقی افغانستان: پوهنتون استنفورد، 2015(، 11.

41   مصاحبه با فرد مّطلع کلیدی شامره 12، )م. ا. ح.، مرد، کابل(.

42   لویه جرگه شاخصۀ منحرص به فردی از سیاست در افغانستان است. لویه جرگه به لحاظ سنتی برای تصمیم گیری راجع به مسائل حائِز اهمیت ملی تدویر می شود. اعضای آن می توانند شامل رهربان 

اجتامعی، سیاسی و نظامی، علام، بزرگان قبیله ای، مناینده گان اقلیت ها و دیگر دست اندرکاران شوند. این سنت غیررسمی در قانون اساسی فعلی رسمیت یافته است.

http://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-history-of-afghanistan
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محتواوقواعدعمومیقانوناساسیسال2.1.51923

اگرچه نظریۀ مدرن تفکیک قوا در قانون اساسی سال 1923 منعکس نشده بود، ولی دولت به سه ارگان عمومی تقسیم گردیده بود: 

هیأت وزرا، شورای دولت و محاکم.43 هیأت وزرا تحت ریاست شاه و در غیاب وی تحت ریاست نخست وزیر قرار داشت )ولی مقام 

نخست وزیری در زمان حکومت امان الله خان بالتصدی باقی ماند(.44 هیأت وزرا و نخست وزیر توسط پادشاه منصوب می شدند و فقط 
نزد وی مسئول بودند.45

شورای دولت به لحاظ صوری مسئول تدقیق قوانین و معاهدات بود، هرچند این شورا در عمل رصفًا نقش مشورتی داشت. هیچ مرجع 

منتخبی وجود نداشت و سیستم نظارت و تعادل برقرار نبود. شاه نزد هیچ فرد یا نهادی مسئول نبود و اختیارات وی تنها طبق قانون 

اساسی و رشع تحدید شده بود. شاه فرمانده عمومی نیروهای مسلح بود و از حق اعالن صلح و جنگ و انعقاد معاهدات برخوردار بود. 
وی همچنین می توانست جرایم را تخفیف دهد یا عفو کند.46

به رغم نیات نیک امان الله خان، نادیده انگاری مراکز سنتی قدرت – بزرگان قبیله ای و پیشوایان دینی – از سوی وی باعث سقوط 

حکومتش شد. وی در سال 1925 با خیزش مردم مواجه شد و در نتیجه، مجبور شد تا قانون اساسی را تعدیل کند و منزلت اسالم در 

افغانستان را ارتقا دهد. حتی این سازش هم موجب فروکش نا آرامی ها نشد و امان الله خان در سال 1929 از کشور فرار منود.

میراثقانوناساسیسال3.1.51923

قانون اساسی سال 1923، اقدامی مؤثر در جهت ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر در کشور و رسمیت بخشیدن به رابطۀ آن با والیات 

به شامر می رود. از این منظر، این قانون اساسی منایانگر پیرشفت بزرگی در راستای تأمین وحدت ملی در کشور بود.47 امان الله خان 

به طور تلویحی امکان تفویض برخی صالحیت ها را مطرح کرد، زیرا وی به لویه جرگه گفته بود که تنها دلیلی که نخست وزیر را تعیین 
نکرده، این است که کاندید مناسبی موجود نبوده است.48

ماجرای قانون اساسی سال 1923 همچنین عربت انگیز است. اصالحاتی که قانون اساسی معرفی کرد، مورد قبول مردم یا رهربان 

عنعنوی آنها قرار نداشت. این اصالحات شامل تغییرات افراطی نظیر اجبار مردم به پوشیدن سبک لباس غربی، منع حجاب زنان در 

اماکن عمومِی مشخص و تغییر رخصتی هفتگی از جمعه به پنج شنبه می شدند. عالوه بر اینها، حکومت امان الله خان گرفتار فساد اداری 
گسرتده ای بود و نهایتًا ساقط گردید.49

قوۀمجریهطبققانوناساسیسال2.51931

قانون اساسی سال 1931 اصالحات َسَلِف خویش را تقلیل داد و نقش اسالم را به منزلۀ دین عامه قایم کرد. یک قوۀ مقننۀ ملی، ولو 

نامؤثر، برای اولین بار معرفی شد و یک قوۀ قضائیه که از استقالل بسیار فاصله داشت، نیز ایجاد گردید.

زمینۀتاریخیقانوناساسیسال1.2.51931

شاید عمیق ترین تأثیر قانون اساسی سال 1923 این امر بوده باشد که َخَلِف امان الله خان، نادر شاه، رضورت ابالغ قانون اساسی 

خویش را به منظور مرشوعیت بخشیدن به رهربی اش احساس کرد. قانون اساسی سال 1931 از منابع بسیاری به شمول قوانین اساسی 

ترکیه، ایران و فرانسه، قانون اساسی سال 1923، فقه حنفی و عرف کشور متأثر و بر آنها مبتنی بود. نادر شاه که از اشتباهات َسَلِف خود 

آگاه بود، با رهربان دینی به منظور تأمین مطابقت قانون اساسی اش با ارادۀ مردم مشورت کرد.50 جای تعجب نیست که قانون اساسی 
سال 1931 به مذهب سنی اسالم به مثابۀ دین دولت رسمیت بخشید و شاه را ملزم به رعایت رشیعت کرد.51

43   غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، 794.

44   قانون اساسی افغانستان، سال 1923 (1302 هجری، شمسی(، مادۀ 25.

45   قانون اساسی افغانستان، سال 1923، مواد 26، 31.

46   قانون اساسی افغانستان، سال 1923، مادۀ 7.

47   غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، 795.

48   دانش، محمد رسور،  قوانین اساسی افغانستان )کابل: انتشارات ابن سینا، 2015(، 4-2.

49   غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، 802-801.

50   اهلر، درآمدی بر حقوق اساسی افغانستان، 13-12.

51   قانون اساسی افغانستان، سال 1931، مادۀ 5.
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محتواوقواعدعمومیقانوناساسیسال2.2.51931

دیرپاترین ابتکار یا نوآوری قانون اساسی سال 1931، تأسیس یک قوۀ مقّننه بود که از یک شورای ملی و مرشانو جرگه تشکیل شده 

بود. اگرچه شاه اعضای مرشانو جرگه را منصوب می کرد، اما اعضای شورای ملی با رأی مستقیم مردم برای دورۀ زمانی سه ساله انتخاب 

می شدند.52 شاه صالحیت های خویش به شمول حق تصویب و توشیح قوانین پیشنهادی پارملان، صدور قوانین و فرامین اداری، اعالن 

جنگ و صلح، انعقاد معاهدات، و عفو و تخفیف مجازات ها را حفظ کرد.53 قوۀ قضائیه یک رکن مستقل نبود، زیرا به قوۀ مجریه وابسته 
بود؛54 محاکم مکلف به اجرای رشع بر مبنای فقه حنفی بودند.55

قانون اساسی سال 1931 تفکیک قوا را رصفًا به شکل صوری معرفی کرد. در عمل، اختیارات عالیۀ شاه در حوزه های تقنینی و اجرایی 

و عدم توانایی پارملان در ایجاد تغییرات معنادار، حکومت را بیشرت به یک اریستوکراسی دینی مبدل کرد تا یک نظام حقیقِی شاهی 

مرشوطه.56 عالوه بر این، هرچند این قانون اساسی 33 سال دوام آورد، یعنی تا به حال مداوم ترین قانون اساسی افغانستان بوده است، 

اما احکام آن عمدتًا از سوی حکمرانان متوالی دور زده شدند یا مورد اغامض قرار گرفتند.

قوۀمجریهطبققانوناساسیسال3.51964

قانون اساسی سال 1964 غالبًا پیش درآمد و طلیعه آور قانون اساسی کنونی کشور پنداشته می شود. این قانون اساسی با تحدید قدرت 

شاه، حقوق مِدرنی چون برابری میان مرد و زن، برابری میان اقوام، حق مالکیت، آزادی بیان و تجویز فعالیت احزاب سیاسی را به مردم 

اعطا کرد. تفکیک قوا برای نخستین بار در این قانون اساسی معرفی شد.

زمینۀتاریخیقانوناساسیسال1.3.51964

یک  ابتدا  در  شاه  ظاهر  بود.  گسرتده  مشاورۀ  و  مباحثه  بررسی،  محصوِل   1964 سال  اساسی  قانون  قبلی،  اساسی  قوانین  برخالف 

کمیسیون هفت نفره را به منظور تسوید یک قانون اساسی نوین و لیربال تشکیل داد. این کمیسیون سپس از یک کمیسیون تدقیق که 

بسیار بزرگرت و متشکل از اقشار متفاوت جامعۀ افغانستان بود، نظرخواهی کرد. کمیسیون تدقیق همچنین مشورت های گسرتده تری را با 

دیگر کارشناسان و شخصیت های با نفوذ اجتامعی و سیاسی انجام داد. در پی این روند که تقریبًا یک سال طول کشید، مسودۀ قانون 
اساسی توسط یک کمیسیون دیگر که 29 عضو داشت، مرور شد. شاه بعدًا لویه جرگه ای را برای تصویب قانون اساسی تدویر منود.57

با تفکیک قوا و تحدید اختیارات شاه، قانون اساسی سال 1964 دورانی را در سیاست کشور پدید آورد که عمومًا به »عرص لیربال« 

سیاست افغانستان شهرت دارد. اصالحات گسرتدۀ اجتامعی طی این دوره معرفی شدند.

محتواوقواعدعمومیقانوناساسیسال2.3.51964

قانون اساسی سال 1964 یک نظام شاهی مرشوطه با یک قوۀ مجریۀ دوگانه را ایجاد کرد که در آن، قدرت میان شاه و نخست وزیر 

تفکیک شده بود. شاه قدرمتندترین شخص مملکت بود که نخست وزیر را برمی گزید و نخست وزیر بعدًا دیگر وزرا را غرض تعیین به 

شاه پیشنهاد می کرد.58 حکومت در کل به شمول نخست وزیر و دیگر وزرا نزد شاه و شورای ملی مسئول بودند.59 شاه فرمانده عمومی 

نیروهای مسلح بود و از اختیار اعالن جنگ و صلح، توشیح قوانین و معاهدات بین املللی، صدور فرامین تقنینی،60 تعیین نخست وزیر و 
سایر وزرا )پس از حصول رأی اعتامد پارملان( و نیز تقرر قاضی القضات و اعضای سرته محکمه،61 و عفو و تخفیف جرایم برخوردار بود.62

52   اهلر، درآمدی بر حقوق اساسی افغانستان، 13.

53   غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، 44.

54   غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، 44.

55   قانون اساسی افغانستان، سال 1931، مادۀ 88.

56   غبار، افغانستان در مسیر تاریخ، 44.

57   اهلر، درآمدی بر حقوق اساسی افغانستان، 213-212.

58   قانون اساسی افغانستان )جریدۀ رسمی شامره 12(، سال 1964 (1343 هجری، شمسی(، مادۀ 89.

59   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 96.

60   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 9.

61   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 105.

62   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 9.
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پارملان، دو مجلس داشت: ولسی جرگه و سنا یا مرشانو جرگه.63 اعضای ولسی جرگه با رأی مستقیم مردم انتخاب می شدند. یک سوم 

اعضای سنا به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شدند، یک سوم توسط شوراهای والیتی تعیین می شدند و یک سوم از جانب 

شاه منصوب می گردیدند.64 مسئولیت های قوۀ مقّننه شامل قانون گذاری، تصویب معاهدات بین املللی، اعزام قوای نظامی افغانستان 

به ماملک خارجی و نظارت بر اعامل حکومت می شد.65 قانون اساسی، قوۀ قضائیه را به قوۀ جداگانه ای از دولت تبدیل کرد که سرته 

محکمه در رأس آن قرار داشت66 و سرته محکمه دارای عالی ترین صالحیت در رسیده گی به قضایا به شمول قضایا علیه حکومت بود.

از آنجایی که این قانون اساسی سه قوۀ نسبتًا مستقل را ایجاد کرد، سیستم مدرن نظارت و تعادل طبق آن برقرار شد. وزرا نسبت به 

شورای ملی مسئول بودند، زیرا شورای ملی می توانست وزرا، نخست وزیر یا متام حکومت را استجواب و استیضاح کند.67 شورای ملی 

همچنین می توانست حکومت را با دادن رأی عدم اعتامد به آن منحل سازد. تعیین وزرا و پالیسی های آنها منوط به تأیید ولسی جرگه 

بود، زیرا ولسی جرگه از صالحیت بررسی و نظارت بر اعامل حکومت برخوردار بود.68 شاه به حیث رئیس دولت از صالحیت انحالل پارملان 
بهره مند بود و قوۀ مجریه می توانست قوانین را به شورای ملی غرض تصویب پیشنهاد مناید.69

میراثقانوناساسیسال3.3.51964

قانون اساسی سال 1964 اغلب به حیث یکی از مرتقی ترین قوانین اساسِی وقِت جهان اسالم مورد استقبال قرار می گیرد، زیرا این قانون 

اساسی قدرت را در میان شاخه های مختلف حکومت تفکیک کرد و نظام را از اریستوکراسی به دموکراسی تغییر داد.

اختیارات شاه به طور معتنابهی تقلیل یافت و تالشی حقیقی برای قرار دادن قدرت سیاسی در دست مردم صورت پذیرفت. اعضای 

خانوادۀ سلطنتی اجازۀ مشارکت در حکومت نداشتند. با این حال، شورای ملی در مجموع غیرمؤثر بود، مگر شاید در دادن رأی عدم 

اعتامد به حکومت های متوالی و ساقط کردن آنها، طوری که افغانستان طی ُنه سال پنج حکومت را پشت رس گذاشت. بنابر این، این 
گذار به دموکراسی برای یک جامعۀ متفرق و شکننده مثل افغانستان مستلزم زمان بیشرتی برای استقرار دموکراسی در کشور بود.70

قوۀمجریهطبققانوناساسیسال4.51977

در سال 1973، ظاهر شاه در اثر کودتای سفید دامادش رسدار محمد داوود خان از قدرت خلع شد. داوود خان که مورد حامیت عنارص 

مارکسیستی قرار داشت، قانون اساسی نوینی را ترویج کرد که زمینۀ اصالحات ارضی را فراهم می ساخت، حقوق برابری را به زنان اعطا 

می کرد و حق رأی را برای آحاد مردم تثبیت می منود. قانون اساسی وی در لویه جرگه ای در سال 1977 تصویب شد، اما هرگز مجال 

اجرا نیافت، زیرا خود داوود خان در اثر یک کودتای خونین در ماه اپریل سال 1978 خلع قدرت شد.

قانون اساسی سال 1977، برقراری یک نظام تک حزبی را در افغانستان حکم می کرد. قانون اساسی سه وظیفۀ اصلی دولت را به سه 

قوه واگذار می کرد: قوۀ مجریه، قوۀ مقّننه )ملی جرگه یا شورای ملی( و قوۀ قضائیه. شورای ملی متشکل از یک مجلس واحد بود که 

اعضای آن از سوی حزب انقالبی پیشنهاد و با رأی مردم برای دورۀ زمانی چهار ساله انتخاب می شدند. پنجاه درصد از افراد منتخب 

می بایست کارگر یا دهقان می بودند. صالحیت های قوۀ مقّننه شامل قانون گذاری، تصویب معاهدات بین املللی، اعزام نیروهای نظامی 
افغانستان به کشورهای خارجی، تأیید بودجه و استیضاح اعضای حکومت می شد.71

برخالف دیگر قوانین اساسی افغانستان که مبتنی بر تفکیک قوا بودند، قانون اساسی سال 1977 قوۀ قضائیه را به مثابۀ شاخۀ مستقلی 

از دولت تسجیل منی کرد. اعضای سرته محکمه توسط رئیس جمهور منصوب می شدند و سرته محکمه تنها نهاد مسئول تفسیر قانون 
اساسی بود.72

63   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 42.

64   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 45.

65   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 64.

66   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 97.

67   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مواد 67-65.

68   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مادۀ 89.

69   قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مواد 63، 70.

70  قانون اساسی افغانستان، سال 1964، مواد 63، 70.

71   قانون اساسی افغانستان، سال 1977 (1355 هجری، شمسی(، مواد 49، 55، 62.

72   مشتاقی، حقوق اساسی افغانستان، 18.
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نظارت و تعادل و نیز همکاری در میان قوای سه گانه وجود داشت، طوری که رئیس جمهور دارای صالحیت انحالل پارملان و توشیح 

قوانین بود. تعیین اعضای حکومت منوط به حصول رأی اعتامد پارملان نبود و شورای ملی منی توانست آنها را برکنار کند. اعضای حکومت 

نزد رئیس جمهور مسئول بودند.

قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور را به عنوان رئیس دولت، رئیس حکومت و رئیس حزب سیاسی قایم می منود. رئیس جمهور از سوی 
حزب پیشنهاد و با رأی دو سوم اعضای لویه جرگه برای دورۀ زمانی شش ساله انتخاب می شد.73

رئیس جمهور به حیث فرمانده عمومی نیروهای مسلح، مکلف به ترویج وحدت ملی و صیانت از منافع عامه بود. دیگر وجایب و اختیارات 

رئیس جمهور شامل تدویر لویه جرگه، انحالل شورای ملی، صدور دستور برگزاری انتخابات جدید، رهربی و انسجام پالیسی های ملی 

و بین املللی، و تعیین معاون رئیس جمهور، وزرا، اعضای سرته محکمه، سفرا، مناینده گان دائم افغانستان در سازمان های بین املللی 

و قضات می شد. بر عالوه، وی از صالحیت توشیح قوانین، عفو جرایم، صدور مدارج افتخاری و اعالن جنگ، صلح و حالت اضطرار 
برخوردار بود.74

قانون اساسی سال 1977 یک نظام اجرایی واحد را برقرار می کرد که در آن قوۀ مجریه عالی ترین رکن اداری دولت به شامر می رفت. 

و  قوانین  قوۀ مجریه می توانست  وزرا تحت رهربی رئیس جمهور.  و  بر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور  حکومت مشتمل می بود 
مقررات را وضع و عهدنامه ها با سازمان های بین املللی و دیگر ماملک را منعقد کند.75

قوۀمجریهطبققانوناساسیسال5.51980

جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان در اثر کودتایی به رهربی نور محمد تره کی به قدرت رسید. در سال 1978، تره کی یک حکومت 

کمونیستِی تک حزبِی جدید را با رسمشق گیری از نظام حکومتی شوروی ایجاد کرد. تره کی قانون اساسی سال 1977 را ملغی کرد و 

قدرت را به شورای انقالبی که تحت ریاست وی قرار داشت، انتقال داد. با این حال، در سال 1979، اّتحاد شوروی به افغانستان تجاوز 

و بربک کارمل را به حیث رئیس جمهور نصب کرد. در سال 1980، شورای انقالبی یک قانون اساسی موقت را اتخاذ کرد که قدری 

احرتام به اسالم قائل بود، لیکن در غیر آن اصالحاتی را به سبک و سیاق شوروی به راه انداخت.

قانون اساسی سال 1980 یک شورای انقالبی را که به مثابۀ قدرت عالیۀ دولت عمل می کرد، ایجاد منود. اعضای شورای انقالبی به 

واسطۀ یک هیأت ریاست جمهوری انتخاب و انتصاب می شدند و خود شورا به عنوان یک قوۀ مقّننه عمل می کرد. صالحیت های شورای 

انقالبی شامل تصویب قوانین، فرامین و پالن های انکشافی حکومت، تعیین هیأت ریاست جمهوری، اعضای سرته محکمه و محاکم 

پایین تر از آن، اعضای حکومت و شورای وزیران، برکناری وزرا و تعیین وزرای جدید، و ایجاد وزارت خانه ها می شد.76 سرته محکمه 
عالی ترین رکن قضایی دولت بود و به طور منظم به شورای انقالبی گزارش می داد.77

قانون اساسی سال 1980 اختیاراتی از جمله تفسیر قوانین، نظارت بر اجرای قوانین و فرامین، عفو جرایم، صدور مدارج افتخاری، تأیید 

تقرر مقامات بلند پایۀ قوای مسلح، مقامات حکومتی و مناینده گان دایم، و اعالن جنگ و حالت اضطرار را به هیأت ریاست جمهوری 
تفویض می کرد.78

مادۀ 46 این قانون اساسی، ایجاد یک نظام اجرایی دوگانه را حکم می کرد که در آن، نخست وزیر رئیس حکومت محسوب می شد. 

شورای وزرا عالی ترین رکن اجرایی دولت بود.

کمیته های اجرایی محلی به منظور اجرای قدرت دولت در محالت ایجاد شدند. صالحیت های کمیته های محلی شامل حصول اطمینان 

از اجرای قوانین، فرامین، تأییدات و تصامیم مقامات عالی رتبه، اتخاذ اقدامات امنیتی، تأمین حقوق و آزادی های شهروندان، اجرای 
برنامه های انکشاف اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی، و رهربی و انسجام نهادهای تحت ادارۀ شان می شد.79

73   قانون اساسی افغانستان، سال 1977، مواد 76-75.

74   قانون اساسی افغانستان، سال 1977، مادۀ 78.

75   قانون اساسی افغانستان، سال 1977، مواد 88 و 91.

76   قانون اساسی افغانستان، سال 1980، مواد 37-36.

77   قانون اساسی افغانستان، سال 1980، مادۀ 55.

78   قانون اساسی افغانستان، سال 1980، مادۀ 43.

79   قانون اساسی افغانستان، سال 1980، مادۀ 52.
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قوۀمجریهطبققانوناساسیسال6.51987

در ماه جنوری سال 1987، داکرت نجیب الله کمیسیونی را در راستای تأمین مصالحۀ ملی در افغانستان تشکیل داد. داکرت نجیب الله در 

نطقش در مراسم افتتاحیۀ این کمیسیون در بارۀ تسوید یک قانون اساسی نوین به ایراد سخن پرداخت. در ماه نومرب سال 1987، لویه 

جرگه ای در کابل تدویر شد و قانون اساسی نو افغانستان را تسوید کرد.80 این قانون اساسی نظامی را فراهم می آورد که در آن مردم 

می توانستند مناینده گان خود در لویه جرگه و پارملان را انتخاب کنند.81 نظامی که در این قانون اساسی ترصیح شده بود، دموکراتیک تر و 

لیربال تر از یک نظام کمونیستی سنتی بود. مردم اعضای شوراهای والیتی و اعضای لویه جرگه را انتخاب می کردند. لویه جرگه سپس 
رئیس جمهور را با اکرثیت آرای اعضایش انتخاب می منود.82

حکومت در قبال شورای ملی مسئول بود. تعیین اعضای حکومت منوط به حصول رأی اعتامد شورای ملی بود و شورای ملی می توانست 

حکومت را با دادن رأی عدم اعتامد به آن برکنار کند. عالوه بر اینها، شورای ملی می توانست اعضای حکومت را استجواب و استیضاح 

کند و وزارتخانه ها را ایجاد و منحل مناید.83 رئیس جمهور می توانست پارملان را بعد از مشوره با رئیس شورای مّلی، رئیس سنا، لوی 
څارنوال و قاضی القضات منحل سازد.84

رئیس جمهور با رأی اکرثیِت اعضای لویه جرگه برای دورۀ زمانی هفت ساله انتخاب می شد و فقط می توانست برای دو دورۀ متوالی اجرای 

وظیفه کند. رئیس جمهور معاونان خود را غرض تأیید به شورای ملی معرفی می کرد. معاونان ُمِمِد رئیس جمهور بودند، مسئولیت های وی 

را در صورت عدم توانایی وی در اجرای وظایفش بر عهده داشتند و مسئول تدویر لویه جرگه در صورت وفات رئیس جمهور بودند. رئیس 

جمهور فرمانده عمومی نیروهای مسلح بود. صالحیت ها و وظایف رئیس جمهور شامل توشیح قوانین مصوب پارملان، تقرر نخست وزیر، 

تقرر مناینده گان افغانستان در کشورهای خارجی و سازمان های بین املللی، و تقرر لوی څارنوال و اعضای شورای قانون اساسی می شد. 

بر عالوه، رئیس جمهور تعیین اعضای شورای وزیران و اعتامدنامه های رؤسای هیأت های دیپلوماتیک در افغانستان را تأیید می کرد و 
از صالحیت اعالن جنگ و صلح با تأیید لویه جرگه برخوردار بود.85

قانون اساسی سال 1987 وظایف دولت را در سه بخش تقسیم کرد: قوۀ مجریه، قوۀ مقّننه )پارملان( و قوۀ قضائیه )تحت ریاست سرته 

محکمه(. قوۀ مقّننه دو مجلس داشت: ولسی جرگه و سنا )مرشانو جرگه(. اعضای شورای ملی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شدند. 
قوۀ مقّننه مسئول وضع و تصویب قوانین و معاهدات بین املللی و نظارت بر کارکرد حکومت بود.86

قوۀ قضائیه مسئول رسید ه گی و تصمیم گیری در مورد قضایا طبق احکام قانون بود. سرته محکمه که ناظر بر امور دیگر محاکم بود، در 
رأس قوۀ قضائیه قرار داشت. اعضای سرته محکمه توسط رئیس جمهور برای دورۀ زمانی شش ساله منصوب می شدند.87

شورای وزیران عالی ترین رکن اجرایی و مشتمل بود بر نخست وزیر، معاونان وی و دیگر وزرا. شورای قانون اساسی مسئول گزارش دهی 

به رئیس جمهور در مورد مطابقت قوانین پیشنهادی با قانون اساسی بود. این قانون اساسی در سال 1990 با برخی تغییرات جزئی تعدیل 

شد و شباهت زیادی با قوانین اساسی سال های 1964 و 1977 داشت.

قانون اساسی سال 1987 یک نظام دموکراتیک، حاکمیت ملی و تفکیک قوا را تسجیل کرد. این قانون اساسی مسئولیت ها و وظایف 

هر یک از قوا را شناسایی کرد و دارای یک ساختار شفاف و مقتضی بود. با این حال، حکومت قادر به کسب حامیت و اعتامد عامۀ 

مردم نبود، زیرا گروه های مخالف حکومت بر رژیم جدید می تاختند. متامی ساحات روستایی شکل نظامی به خود گرفته و به مخالفت 
با حکومت برخاسته بودند.88

80   طرزی، امین، »اسالم و مرشوطّیت در افغانستان«. )کوانتیکو: پوهنتون قول اردوی تفنگداران دریایی امریکا: مجلۀ مطالعات فارسی، 2012(، 229.

81   قانون اساسی افغانستان، سال 1987 (1366 هجری، شمسی(، مادۀ 1.

82   قانون اساسی افغانستان، سال 1987، مادۀ 72.

83   قانون اساسی افغانستان، سال 1987، مادۀ 82.

84   قانون اساسی افغانستان، سال 1987، مادۀ 97.

85   قانون اساسی افغانستان، سال 1987، مواد 72، 75 و 76.

86   قانون اساسی افغانستان، سال 1987، مواد 78، 79 و 81.

87   قانون اساسی افغانستان، سال 1987، مواد 111-109.

88   دانش، »قوانین اساسی افغانستان«، 249.
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آموختههایتاریخیراجعبهقوۀمجریهدرافغانستان:7.5

افغانستان یک کشور چند قومی است و انتظار می رود این تنّوع در نهادهای دولتی انعکاس یابد. •

در طول تاریخ قوانین اساسی افغانستان، نظامی که در آن یک نفر همۀ اختیارات را در دست داشته است، مؤثر نبوده و راه را برای  •

بروز خشونت و مداخلۀ بیگانگان در کشور هموار ساخته است.

تفکیک قوا – از رهگذر نظارت و تعادل شفاف در میان قوای ثالثه و موجودیت یک سیستم شفاف و فراگیر در زمینۀ انتقال قدرت –  •

الزمۀ اولیۀ یک نظام حکومتی قوی است.

تفکیک مطلق قوا که در آن قوۀ مجریه نسبت به پارملان مسئول نبوده است، زمینۀ مناینده گی کافی از مردم را فراهم نیاورده و به  •

اریستوکراسی یا حکومت ُارشاف انجامیده است. وجود یک نهاِد ناظر بر اعامل قوۀ مجریه که بتواند حکومت را در صورت روی آوردن 

به رویه های مغایر با قانون اساسی برکنار کند، مؤّثرتر بوده است.

در افغانستان، یک قوۀ مجریۀ دوگانه که در آن هردو قوۀ مجریه رشیک قدرت باشند، به خوبی کار نکرده و معمواًل زیاد دوام نیاورده  •

است.

به جز در موارد معدودی که در آن رؤسای قوۀ مجریه رهربی احزاب سیاسی خود را هم عهده دار بوده اند، متامی دیگر رؤسای قوۀ  •

مجریه از طریق سیستم مبتنی بر احزاب سیاسی به قدرت نرسیده و رس کار نیامده اند. از این گذشته، در مواردی که در آن رئیس قوۀ 

مجریه همچنین رهرب حزب بوده است )مثاًل در دورۀ کمونیستی(، پیامد چنین امری برای کشور مصیبت بار بوده و به بی اعتامدی 

عمومی نسبت به احزاب سیاسی دامن زده است.
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6 قوۀمجریهطبققانوناساسیسال2004.

قانون اساسی سال 2004 افغانستان که چهارچوب حقوقِی حکومت فعلی کشور را فراهم می کند، در پی سقوط رژیم طالبان مطرح و در 

مقطع حّساسی از تاریخ کشور تدوین شد. افغانستان دهه ها جنگ به شمول سال ها مقاومت علیه رژیم های مورد حامیت شوروی، دورۀ 

هرج و مرج و خونریزی و تهاجم نهایی که طالبان را از قدرت بیرون راند، پشت رس گذاشته بود.89 کشور طی این سال های منازعه به 

جناح های عدیده ای بر اساس گرایشات منطقه ای، قومی، نظامی، سیاسی و فردی تقسیم شده بود. در این رشایط، حتمی بود که نظام 
سیاسی موجبات وحدت مردم متفرق را فراهم می آورد.90

موافقتنامۀُبنوقانوناساسیسال1.62004

سقوط طالبان خأل قدرت را در افغانستان به دنبال داشت. برای تکمیل این خأل، افغان ها زیر نظر ملل متحد در بن آملان برای شکل 

بخشیدن به یک دولت نوین بر اساس اصول دموکراتیک گرد هم آمدند. موافقتنامۀ بن که در ماه دسمرب سال 2001 منعقد شد، یک 

روند سه مرحله ای را به منظور تأسیس یک حکومت جدید پیش بینی کرد:

•  1964 مرحلۀ اول، ایجاد یک ادارۀ موقت تحت ریاست حامد کرزی بود که بر مبنای نسخۀ تعدیل شده ای از قانون اساسی سال 

اجرای وظیفه کرد.

مرحلۀ دوم، تشکیل یک ادارۀ انتقالی در ماه جون سال 2002 و تثبیت آن توسط لویه جرگۀ اضطراری بود که آقای کرزی را به عنوان  •

رئیس این اداره انتخاب کرد. وظیفۀ اولیۀ ادارۀ عبوری، تسوید و تصویب یک قانون اساسی نوین از طریق لویه جرگه بود. موافقتنامۀ 

بن 18 ماه به این اداره برای انجام این کار وقت داده بود.

بود  • عمومی  انتخابات  برگزاری  و   2004 سال  جنوری  ماه  در  نوین  اساسی  قانون  تصویب  میان  زمانِی  دورۀ  آخر،  و  سوم  مرحلۀ 

برگزاری  اما  اتخاذ شد،  بن  کنفرانس  نظِر  مورد  زمانی  در محدودۀ  اساسی  قانون  پذیرفت.  اکترب هامن سال صورت  ماه  در  که 

2004 به تعویق افتاد. در نتیجۀ این انتخابات، حامد کرزی اولین رئیس جمهور منتخب  انتخابات از ماه جون به ماه اکترب سال 

شد. افغانستان 

زمینۀقانوناساسیسال1.1.62004

با سقوط طالبان، افغانستان با وظیفۀ عظیِم بازسازی حکومت خویش مواجه بود. طالبان اکرثًا از طریق صدور فرامینی که در اماکن 

عمومی تصویب و اعالن می شدند، حکومت می کردند. نظام حقوقی آن بر تفسیر افراطی رشیعت اسالمی استوار بود. افراد متهم به 

نقض قانون نزد محاکم مورد حامیت طالبان محاکمه می شدند، روند دادرسی این محاکم ندرتًا علنی بود و مجازات رسیع بود، طوری 

که مّتهم حق استیناف طلبی نداشت. بنابر این، ادارۀ انتقالی وظیفۀ معرفی حکومت مرشوطه در کشوری را عهده دار بود که نه تنها 

فاقد تاریخ قوی دموکراسی بود، بلکه تازه از یک دوران شدیدًا رسکوب گر رس برآورده بود.

از  باید هم  پسامنازعه  است،91 یک حکومت  امِر خطیر  داخلی،  و شورش  از جنگ  در کشورهای پس  اداره  بازسازی  که  آنجایی  از 

مرشوعیت و هم از حامیت مردم بهره مند باشد. به لحاظ مرشوعیت، نظام باید طوری عمل کند که مردم احساس کنند، ندایی در 

روند تصمیم گیری دارند. یک نظام دموکراتیک که در آن تفکیک قوا و پاسخگویی به رصاحت برقرار باشد، موجب افزایش اعتامد 

از خود در گزینش رئیس  را  به طور متداول احتیاط زیادی  این، دولت های پسامنازعه  نهادهای دولت خواهد شد.92 »بنابر  به  عامه 

جمهور / نخست وزیر و واگذاری صالحیت ها به وی نشان می دهند و احکام رصیح و مفصلی را در رابطه با این مسائل در قوانین 
اساسی خود تسجیل می منایند«.93

89   ُپروهل، ِورِنر )Prohl, Werner(، »ترویج دموکراسی در جوامع پسامنازعه«، )زانکت آگستین: بنیاد ُکناد آِدنائور، 2004(، 2.

90   داراالنشای کمیسیون تدقیق قانون اساسی، »گزارش تحلیلی از نظریات و پیشنهادات مردم پیرامون طرح قانون اساسی نوین« )کابل: داراالنشای کمیسیون تدقیق قانون اساسی، 2003(، 

.25-24

91   روندیِنلی، ِدنیس ِای. )Rondinelli, Dennis A.( و همکاران، »اصالح ادارۀ عامه در جوامع پسامنازعه: تأثیرات بر مساعدت بین املللی« )واشنگنت: ادارۀ انکشاف بین املللی ایاالت متحده، 

.1 ،)2006

92   پروهل، ترویج دموکراسی در جوامع پسامنازعه، 5.

93   گروه حقوق و پالیسی بین امللل عامه، دستنامه ای برای واضعان قانون اساسی پس از منازعه، 24.
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تسویدوتصویبقانوناساسیسال2.1.62004

روندی که ادارۀ انتقالی برای تسوید یک قانون اساسی جدید تحت حامیت و مداقۀ شدید جامعۀ بین املللی ایجاد کرد، گسرتده و جامع بود، 

طوری که منافع متامی دست اندرکاران در آن مِدنظر بود. روند وضع قانون اساسی سه مرحله داشت: )1( تشکیل یک کمیسیون تخنیکِی 

متشکل از ُنه عضو )هفت مرد و دو زن( که موّظف به تهیۀ مسودۀ قانون اساسی بود، )2( سپس، مرور و بازبینی مسودۀ قانون اساسی توسط 
یک کمیسیون تدقیق که بزرگرت از کمیسیون تسوید بود، و )3( مشاجره و اتخاذ مسودۀ نهایی قانون اساسی توسط لویه جرگه.94

این روند به گونه ای تنظیم شده بود که از شفافّیت و مرشوعیت آن اطمینان حاصل شود. متهیداتی برای مشورت با کارشناسان ملی و 

بین املللی، نظرخواهی از عامۀ مردم و آگاهی رسانی به آنها روی دست گرفته شده بودند. پیش بینی می شد که مسودۀ قانون اساسی پیش 

از نهایی سازی جهت اظهار نظر در دسرتس عامۀ مردم قرار داده شود. این روند، متوازن و متعادل بود و به همۀ گروه های ذینفع مجال 
مشارکت و اظهارنظر می داد.95

کمیسیون تسوید قانون اساسی 6 .1. 2 .1

موافقتنامۀ بن خواستار تأسیس کمیسیون تسوید قانون اساسی حِداکرث الی ماه آگست سال 2002 شده بود، ولی ایجاد این کمیسیون 

برای چند ماه به تعویق افتاد. رئیس جمهور کرزی فرمانی را در مورد تشکیل یک کمیسیون تسوید قانون اساسی که متشّکل از ُنه عضو 

بود، در ماه اکترب صادر کرد و این کمیسیون رساًم از سوی ظاهر شاه سابق در ماه نومرب سال 2002 گشایش یافت.96 نعمت الله شهرانی 

که معاون رئیس ادارۀ انتقالی بود، در رأس کمیسیون تسوید قانون اساسی قرار داشت. دیگر اعضا شامل عبدالّسالم عظیمی، محمد 

رسور دانش، قاسم فاضلی، رحیم شیرزوی، محمد موسی اشعری، موسی معروفی، آصفه کاکر و مکرمه اکرمی می شدند. متامی اعضای 

کمیسیون تسوید قانون اساسی فارغ التحصیل پوهنٔحی حقوق یا رشعیات پوهنتون کابل بودند و برخی از آنها دارای مدارک تحصیلی از 

خارج کشور نیز بودند.

قرار گزارش ها، کمیسیون تسوید قانون اساسی در آغاز آهسته و بطی پیش می رفت و تقریبًا از هامن َبدِو کارش دچار چند دسته گی شده بود. 

ساختار و صالحیت های قوۀ مجریه از زمرۀ مسائل اختالف بر انگیز بود. بعضی اعضا از یک نظام ریاستی مقتدر حامیت می کردند، حال آنکه 

برخی دیگر طرفدار نظام پارملانی یا مختلط بودند.97 کمیسیون بعد از برگزاری نشست هایی با دیگر متخصصین ملی و بین املللی امور حقوق 

اساسی، مسودۀ قانون اساسی را در ماه اپریل سال 2003، یعنی سه ماه پس از رضب االجل اصلی، به رئیس جمهور کرزی ارائه کرد. مسودۀ 

نهایی مشتمل بود بر 12 فصل و 172 ماده98 که اکرث بخش های آن ظاهرًا به صورت مستقیم از قانون اساسی سال 1964 برگرفته شده بود.

کمیسیون تسوید قانون اساسی با طرح این استدالل که نظام نیمه ریاستی مزایای هردو نظام ریاستی و پارملانی را دارد و در عین زمان، 

توازن و تعادل قومی را در کشور فراهم می کند، پیشنهاد ایجاد یک قوۀ مجریۀ دوگانۀ متشکل از رئیس جمهور و نخست وزیر را به عنوان 

مصالحه ای در میان جناح های رقیب ارائه داد.99 این کمیسیون برقراری یک سیستم نظارت و تعادل را پیش بینی کرد که در آن وزرا، اما 

نه رئیس جمهور، برای احراز مقام خود مستلزم رأی اعتامد پارملان باشند. ریاست جمهوری به حیث عالی ترین مقام کشور پیشنهاد شد و 

کاندید احراز این مقام مستلزم کسب بیش از 50 درصد از آرای مردم بود.100 سپس، رئیس جمهور می توانست نخست وزیر را که لزومی 

نداشت عضو گروه اکرثیت در پارملان باشد، منصوب کند.

کمیسیون تدقیق قانون اساسی 6 .1. 2 .2

در مرحلۀ دوم، کمیسیون تدقیق قانون اساسی بر پایۀ فرمان ریاست جمهوری به منظور بازبینی و اظهارنظر در مورد مسودۀ قانون اساسی 

تشکیل شد. این کمیسیون متشکل از 35 عضو اعم از هفت زن بود و اعضای کلیدی کمیسیون تسوید قانون اساسی در آن شامل 

بودند. اعضای کمیسیون تدقیق قانون اساسی دربرگیرندۀ حقوقدانان، محققان، کارشناسان، سیاست مداران، اقتصاد دانان، علامی دینی 

و سایرین بودند.101 این کمیسیون همچنین وظیفۀ آگاهی رسانی به مردم در مورد قانون اساسی و ارزیابی افکار عامه را بر عهده داشت.

94   گروه بین املللی بحران، »روند معیوب وضع قانون اساسی افغانستان« )گزارش شامره 56 بخش آسیای گروه بین املللی بحران، جون 2003(، 13.

95   گروه بین املللی بحران، »روند معیوب وضع قانون اساسی افغانستان«، 13.

96   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، »قانون اساسی نوین افغانستان از تسوید تا تنفیذ )نسخۀ پشتو(، جلد 1« )کابل: داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، 2004(، 235.

97   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 281.

98   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، »قانون اساسی نوین افغانستان«، 245.

99   روبین، بارنت آر. )Rubin, Barnett R.(، »ایجاد یک قانون اساسی برای افغانستان«، )مجلۀ دموکراسی، جلد 15، شامره 3، 2004(، 11.

100   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 284-281.

101   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 267.
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مسائلی از قبیل زبان ملی، رسود ملی، شکل حکومت، تأسیس محکمۀ قانون اساسی و بسیاری موضوعات دیگر در جریان مباحثات 

اختالف  شد.  اعامل  اصلی  مسودۀ  در  گسرتده ای  تصحیحات  و  گرفتند  قرار  مشاجره  مورد  اساسی  قانون  تدقیق  کمیسیون  داخلی 

برانگیزترین مسائل، دو مسئلۀ نخست وزیر و محکمۀ قانون اساسی بودند. در رابطه با نخست وزیر، توافق عمومی این بود که این مقام 

باید موجود باشد، اما در خصوص نحوۀ گزینش آن اختالف نظر زیادی مطرح شد. چهار مسودۀ متفاوت غرض بحث و تبادل نظر به 

دفرت ریاست جمهوری ارسال شد. با این حال، قوۀ مجریۀ دوگانه قساًم به دلیل مقاومت رئیس جمهور و دیگر اعضای کلیدی حکومت 
از دستور کار102 خارج شد.103

دورۀنظرخواهیعامه3.2.1.6

دورۀ نظرخواهی عامه که حدودًا دو ماه طول کشید، در ماه جون سال 2003 آغاز شد. موافقتنامۀ بن پیش بینی کرده بود که مسودۀ قانون 

اساسی به منظور تسهیل مباحثه و مشاجره در کشور در دسرتس عامۀ مردم قرار داده شود. با این وجود، مسودۀ قانون اساسی علنی نشد. 

اگرچه بعضی کارشناسان طرفدار افشای مسودۀ قانون اساسی برای تأمین شفافیت و مرشوعیت روند بودند، اما دیدگاه غالب این بود 

که مسائل مناقشه برانگیز می توانند برقراری تعادل ظریف در بین اصالحات مدرن و ارزش های سنتی افغانستان را به مخاطره اندازند. 

همچنین در این مورد نگرانی جدی وجود داشت که اگر مسودۀ قانون اساسی علنی شود، ممکن است روند نظرخواهی عامه تحت تأثیر 

و سلطۀ گروه های سازمان یافته و احزاب سیاسی قرار گیرد که برخی از آنها کامکان مسلح بودند و بنابر این، می توانستند سایرین را در 

جهت پیشربد مسائل مشخصی در دستور کار مجبور و مرعوب کنند. در نتیجه، روند نظرخواهی عامه چیزی بیش از بحث پیرامون اصول 

کلی قانون اساسی نبود.

با این حال، این رویداد به خودی خود تاریخی بود، زیرا این نخستین بار در تاریخ افغانستان بود که نظریات عامۀ مردم در تسوید قانون 

اساسی کشور مالحظه می شدند. کمیسیون تدقیق قانون اساسی وظیفۀ شایان ذکری را در آگاهی رسانی به قاطبۀ مردم انجام داد و این 

شامل برگزاری صدها جلسۀ علنی و دریافت ده ها هزار اظهارنظر از سوی مردم می شد. برای مدیریت انجام چنین کار بزرگی، کشور به 

10 زون تقسیم شده بود و یک تیِم متشکل از کارکنان متعهد، موّظف به رسیده گی به هریک از این زون ها شده بود: زون مرکز، زون 

شامل، زون رشق، زون جنوب، زون غرب، زون شامل رشق، زون جنوب غرب، کابل، پاکستان و ایران.104 در مجموع، 555 جلسۀ 
علنی در این زون ها برگزار شد.105

مردم  عامۀ  دیدگاه  رفته،  روی هم  اما  مطرح شدند،  عامه  نظرخواهی  دورۀ  جریان  در  به شکل حکومت  راجع  متفاوتی  دیدگاه های 

طرفدار نظام ریاستی بر مبنای اصول اسالمی بود. به طور مثال، مردم زیادی از والیات رشقی از نظام ریاستِی متمرکز توأم با پارملان 

باعث تشدید تنش های منطقه ای و قومی در کشور شود. بعضی  نظام فدراِل ضعیف  بیم داشتند که یک  زیرا  طرفداری می کردند، 

در والیات  بودند.  ریاستی  نظام  مردم هواخواه  از  دیگر  برخی  بودند، حال آنکه  نظام شاهی مرشوطه  از والیات جنوبی حامی  مردم 

شاملی، نظام ریاستی به ویژه در مزار رشیف مورد حامیت مردم قرار داشت، در حالی که مردم ساکن در دیگر ساحات یا حامی نظام 

شاهی بودند یا هواخواه نظام پارملانی. مردم از والیات مرکزی طرفدار نظام ریاستی بودند و گروه هایی از مردم از والیات غربی و 

جنوب غربی نیز از یک نظام ریاستی متمرکز حامیت می کردند و باور داشتند که حکومت فدرال می تواند موجب بی ثباتی و احتاماًل 

تجزیۀ افغانستان شود.106 

عالوه بر جلسات و مباحثات علنی در رسارس کشور، قانون اساسی همچنین به محل مشاجرۀ شدید در رسانه ها بدل شده بود. روزنامۀ ملی 

انیس اظهار نظر کرد که »بهرتین نظام برای کشور ما که دهه ها جنگ را پشت رس نهاده، نظام ریاستی است«.107 از سوی دیگر، هفته 

نامۀ کابل موافق دیدگاه رئیس جمهور سابق برهان الدین ربانی بود که ابراز داشته بود که »نظام ریاستی برای افغانستان مؤثر نیست و 
دلیلش این است که باعث دیکتاتوری خواهد شد«.108

agenda   102

103   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 297-293.

104   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 391-387.

105   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 500.

106   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 402، 412، 422، 432، 441، 455، 504.

107   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 527-526.

108   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 527.
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روزنامۀ انیس از وزیر مالیۀ سابق ارشف غنی در بارۀ نظام ریاستی در افغانستان چنین نقل قول کرده بود: »مردم افغانستان خواستار یک 

حکومت قومی و مسئول هستند که بتواند رضوریات کنونی کشور را تأمین کند. بنابر این، اگر یک قدرت مرکزی در کشور نداشته باشیم، 

نتیجتًا قادر نخواهیم بود تا یک حکومت قوی داشته باشیم«. آقای غنی همچنین ابراز داشته بود که صالحیت هایی که مسودۀ قانون 

اساسی به رئیس جمهور واگذار کرده، در واقع صالحیت های کّل حکومت است و نباید به حیث صالحیت های یک شخص سوءتعبیر 
شود.109

اجامع و اتفاق نظری که از نظریات عامۀ مردم برخاست، این بود که قانون اساسی نوین باید حکومتی را فراهم کند که رئیس جمهور 

در رأس آن قرار داشته باشد و رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و تأثیر زیادی بر قوۀ مجریه داشته باشد. این خصوصیات 

همچنین در رابطه با شخص رئیس جمهور پیشنهاد شدند: وی باید افغان و مسلامِن پیرو مذهب حنفی باشد، بیش از 40 سال عمر داشته 
باشد، مطابق با تعالیم و رویه های اسالمی حکومت کند و فاقد سابقۀ جرمی باشد.110

کمیسیون تدقیق قانون اساسی مسودۀ قانون اساسی را به رئیس جمهور کرزی در ماه سپتمرب سال 2003 ارائه کرد. این مسوده منعکس 

کنندۀ اظهارنظر چندین حقوقدان و محقق برجستۀ امور حقوق اساسی به شمول گای کارکاسون111 از فرانسه، یاش پال گای112 از کنیا 

و بارِنت روبین از ایاالت متحده نیز بود مشوره قابل مالحظه با اداره انقالی نیز صورت گرفت.

تصویبقانوناساسیسال4.2.1.62004

لویه جرگۀ قانون اساسی طبق فرمان ریاست جمهوری اولین جلسۀ خود را در تاریخ 13 دسمرب 2003 برگزار کرد.113 لویه جرگه در مجموع 

502 عضو داشت و اکرثیت قاطع آنها )حدود 450 نفر( به طور مستقیم توسط اعضای پیشین لویه جرگۀ اضطراری که خود از طریق یک 

راهکار سنتی از ولسوالی های رسارس کشور انتخاب شده بودند، گزینش گردیدند. پنجاه و سه عضو توسط رئیس جمهور منصوب شده 

بودند و در کّل 100 نفر از اعضای لویه جرگه )حدود 20 درصد( زن بودند. روی هم رفته،114 اعضای لویه جرگه نسبتًا مناینده و متثیل 

کنندۀ جامعۀ افغانستان بودند و برخالف لویه جرگه های سابق، از نظم خوبی برخوردار بودند. با این وجود، مشاجره در میان اعضای لویه 

جرگه شدید بود.

با این حال،  از مواِد مندرج در منت نهایی قانون اساسی سال 2004 را در قانون اساسی سال 1964 ردگیری کرد.  می توان بسیاری 

مشاجرات داغی در میان جناح های متعدد بر رس مسائلی چون حقوق زن و در کّل حقوق برش، تعداد معاونان رئیس جمهور و شامر 

زبان های رسمی در قانون اساسی صورت گرفت. جای تعجب نیست که ساختار و نقش قوۀ مجریه نیز محل مشاجرۀ پرحرارت بود. 

ادارۀ انتقالی طرفدار رسسخت یک حکومت مرکزی مقتدر به رهربی رئیس جمهور بود که کنرتول کابینه را در دست داشته باشد. برخی 

است،  متعدد  ذینفع  گروه های  و  احزاب  میان  در  همکاری  مستلزم  که  پارملانی  نظام  از  طرفداری  در  اقلیت  قومی  گروه های  اعضای 

استدالل می کردند. این جناح َشَبِح حکومتی را در ذهن تداعی می کرد که تحت استیالی رهربان جناحی، گروه های ذینفع مشخص یا 
حتی عنارص جنایتکار قرار داشت.115

رس انجام، لویه جرگۀ قانون اساسی تصمیم به ایجاد یک نظام ریاستی کامل گرفت. نظام پارملانی طرد شد، زیرا افغانستان فاقد احزاب 

سیاسی قوی ای بود که برای کارکرد مؤثر چنین نظامی الزم پنداشته می شود. طبق قانون اساسی سال 2004، دولت به قوای مجریه، 

مقّننه و قضائیه تقسیم می شود و رئیس جمهور در رأس قوای سه گانۀ دولت قرار دارد.116 قانون اساسی نوین تقریبًا با اتفاق نظر در لویه 

جرگه در تاریخ 4 جنوری 2004 تأیید و توسط رئیس جمهور کرزی در تاریخ 26 جنوری هامن سال توشیح شد.117 رئیس جمهور کرزی 

طی نطقی در محفل اختتامیۀ لویه جرگه اظهار داشت که قانون اساسی جدید که یک ادارۀ مرکزی مقتدر و یک نظام حقوقی اسالمِی 
مورد حامیت سرته محکمه با صالحیت بازنگری قضایی را تسجیل کرده است، نیازمندی های افغانستان را تأمین خواهد کرد.118

109   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 527.

110   داراالنشای کمیسیون قانون اساسی، قانون اساسی نوین افغانستان، 24.

Guy Carcassone   111

Yash Pal Ghai   112

113   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 297.

114   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 301.

115   روبین، »ایجاد یک قانون اساسی برای افغانستان«، 12.

116   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8 )م. ا. ج.، مرد، کابل(.

117   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.

118   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.
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و  دانسته شده  پسامنازعه  مناسب حال یک کشور  ریاستی می شود که عمومًا  نظام  برقراری یک  اساسی سال 2004 خواستار  قانون 

اکرثیت مردم از آن به عنوان ابزاری برای تأمین ثبات و امنیت در کشور طرفداری کردند.119 تفکیک قوا به شکل نظارت بر اقتدار رئیس 

جمهور از جمله عواملی است که در جهت تأمین ثبات طراحی شده اند.120 قانون اساسی جدید همچنین مَرّوج برابری است و به همۀ 

شهروندان افغانستان، قطع نظر از جنسیت یا قومیت، امکان رشکت در انتخابات به حیث رأی دهنده و کاندید را می دهد.121 از آنجایی 

که قانون اساسی مقرر می دارد که اعضای یکی از مجلسین پارملان با رأی مستقیم مردم برگزیده شوند، متامی گروه های قومی قادر به 
مشارکت در روند تصمیم گیری هستند.122

قوۀمجریه1.2.6

بر مبنای مادۀ 60 قانون اساسی سال 2004، »رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته، صالحیت های خود 

را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعامل می کند«. همین ماده ترصیح می دارد که رئیس 

جمهور دارای دو معاون اول و دوم می باشد. در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و در غیاب معاون 

اول، معاون دوم رئیس جمهور مطابق با احکام قانون اساسی عمل می کنند.

مادۀ 64 به ترشیح صالحیت های رئیس جمهور می پردازد. برخی از صالحیت های مهم مقام ریاست جمهوری قرار ذیل هستند:

تعیین پالیسی ملی با تأیید شورای ملی، •

مراقبت از اجرای قانون اساسی، •

قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان، •

اعالن حرب و متارکه به تأیید شورای ملی، •

دایر منودن لویه جرگه، •

افتتاح اجالس شورای ملی و لویه جرگه، •

تعیین وزرا، لوی څارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و دیگر مقامات به تأیید ولسی جرگه، •

تعیین رئیس و اعضای سرته محکمه به تأیید ولسی جرگه، •

تعیین سفرا و قبول اعتامدنامه های مناینده گان سیاسی خارجی در افغانستان، •

توشیح قوانین و فرامین تقنینی، •

انعقاد معاهدات بین املللی، و •

اجرای دیگر صالحیت ها و وظایف مندرج قانون اساسی. •

اختیارات رئیس جمهور وسیع است و شامل حوزه های سیاسی، تقنینی، قضایی، اداری و ترشیفاتی می شود.123 با این حال، بسیاری از 

صالحیت های اجرایی رئیس جمهور به نحوی محدود شده است، زیرا مستلزم تصویب یا تأیید قوۀ مقّننه می باشد.

قانون اساسی سال 2004 حکم می کند که رئیس جمهور با کسب اکرثیت مطلق آرا )بیش از 50 درصد آرا( انتخاب شود124 و تحقق چنین 

امری در افغانستان بنابر عوامل قومی، منطقه ای و غیره دشوار است.125 بنابر این، باور این بوده است که ملزم کردن کاندید کامیاب 

119   پروهل، ترویج دموکراسی در جوامع پسامنازعه، 6.

120   مشتاقی، حقوق اساسی افغانستان، 24.

121   قانون اساسی افغانستان، سال 2004 (1382 هجری، شمسی(، مادۀ 22.

122   پروهل، ترویج دموکراسی در جوامع پسامنازعه، 7.

123   رسولی، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، 94.

124   قانون اساسی افغانستان، سال 2004، مادۀ 60.

125   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 4 )د. د. م.، مرد، کابل(.
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در انتخابات ریاست جمهوری به کسب بیش از 50 درصد از آرای مردم به معنی ملزم کردن رئیس جمهور به رفنت َوراِی یک گروه قومی 

خاص و تحکیم مرشوعیت وی است.

کابینه1.1.2.6

بر مبنای قانون اساسی نوین، حکومت مشتمل است بر وزرایی که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می کنند.126 مادۀ 71 به 

رصاحت بیان می دارد که رئیس جمهور در رأس کابینه قرار دارد. رئیس جمهور وزرا را تعیین می کند، اما تعیین وزرا منوط به تأیید پارملان 

هم است.127 قانون اساسی یک نظام ریاستی کامل را برقرار می کند، لیکن تأیید وزرای انفرادی از سوی پارملان شاخصۀ یک نظام 

پارملانی است. وظایف حکومت مطابق با قانون ترصیح شده و قرار ذیل است:

»تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم،. 1

حفظ استقالل، دفاع از متامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ بین املللی،. 2

تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری،. 3

ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه،. 4

طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی،. 5

ارائۀ گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی در بارۀ امور انجام شده و پروگرام های عمدۀ سال مالی جدید،. 6

انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است«.128. 7

نظاممتمرکزطبققانوناساسیسال2004افغانستان2.1.2.6

در کشورهای پسامنازعه، تصمیم گیری راجع به این موضوع که کدام ساختار دولتی برای تأمین رضوریات مردم مقتضی است، شامل 

چند عامل می شود. این عوامل دربرگیرندۀ علل منازعه، اوضاع کنونی کشور، حقوق برش و دیگر فاکتورهای مهم هستند. با این حال، 

یک مسئلۀ بسیار عمده برای یک کشور پسامنازعه، تصمیم گیری در مورد گزینش ماهیت دولت است: دولت فدرال )نامتمرکز( یا 
دولت واحد.129

در نظام واحد، یک منبع واحد و مرکزی اقتدار وجود دارد و اداره، صالحیت های خویش را از طریق حکومت مرکزی اعامل می مناید. 

برعالوه، ممکن است نهادهای سیاسی اختیارات خود را نیز از حکومت مرکزی اخذ کنند. در نظام فدرال، اختیارات و صالحیت ها در 

میان حکومت مرکزی و ادارات والیتی تقسیم می شوند. از جمله این دو نظام، ساختار واحد، انتخاب متعارف برای کشورهای پسامنازعه 
است. بسیاری از این کشورها این نظام را گزینش و بعدًا از قدرت به خاطر تأمین نیازهای کشور مترکززدایی می کنند.130

مادۀ 1 قانون اساسی سال 2004 ترصیح می کند: »افغانستان، دولت جمهوری اسالمی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد«. 

این ماده به رصاحت بیان می دارد که افغانستان یک دولت واحد است و این اصل در قانون اساسی کشور تسجیل شده است. این 

اصل موجب برقراری یک نظام کاماًل متمرکز در افغانستان می شود و فدرالیزم را مطرود می داند. یکی از مشخصه های این نظام، 

قوانین  وضع  صالحیت  دارای  محلی  حکومت های  است.  ساحوی  مقامات  و  محلی  حکومت های  در  اصلی  اقتدار  موجودیت  عدم 

فدرال،  نظام  یک  در  دیگر،  سوی  از  می گیرند.  نشأت  مرکزی  حکومت  از  مقررات  و  قوانین  متامی  یعنی،  منی باشند؛  مقررات  و 

حکومت های محلی درجه ای از استقالل و خودمختاری دارند. در این نوع نظام مثاًل در آملان و امریکا، حکومت های محلی می توانند 

قوانین و مقررات را معرفی کنند.131 ساختار و صالحیت های ادارات مرکزی و محلی در مواد 136 - 142 قانون اساسی سال 2004 

افغانستان رشح داده شده اند.

126   قانون اساسی افغانستان، سال 2004، مادۀ 71.

127   قانون اساسی افغانستان، سال 2004، مادۀ 64 (11(.

128   قانون اساسی افغانستان، سال 2004، مادۀ 75.

129   گروه حقوق و پالیسی بین امللل عامه، دستنامه ای برای واضعان قانون اساسی پس از منازعه، 12.

130   گروه حقوق و پالیسی بین امللل عامه، دستنامه ای برای واضعان قانون اساسی پس از منازعه، 13-12.

131   مشتاقی، حقوق اساسی افغانستان، 58-57.
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مشاجرات قابل مالحظه ای در جریان تسوید قانون اساسی سال 2004 در خصوص این که افغانستان الگوی دولت فدرال یا الگوی 

دولت واحد را اتخاذ کند، صورت گرفت. حامیان نظام واحد استدالل می کردند که ساختار دولت واحد برای افغانستان مؤثر است، زیرا 

کشور متفرق است، نهادهای محلی ضعیف هستند و بخش های بزرگی از ساحات در گوشه و کنار کشور تحت کنرتول منظم حکومت 

قرار ندارند؛ بنابر این، استقرار یک حکومت مرکزی مقتدر، امری رضوری است. از سوی دیگر، حامیان نظام فدرال استدالل می کردند 

که چون افغانستان یک کشور چند قومی است که در آن مناطق مختلف خواهان خودمختاری هستند، نظام واحد منافی وحدت ملی 
خواهد بود.132

در نهایت، لویه جرگه یک نظام حکومتی واحد و متمرکز را طبق قانون اساسی نوین اتخاذ کرد. چنین فکر می شد که حکومت متمرکز 

دارای مزایای ذیل است:

یک ساختار مؤثر از نقطه نظر تصمیم گیری و مترکز قدرت است، •

ساختار و ساماندهی آن ساده است، •

نسبت به اوضاع و رشایط مختلف، انعطاف پذیر است، •

تضاد صالحیت ها در آن وجود ندارد، •

سیاست داخلی و خارجی آن در اثر مترکز قدرت، قوی و تأثیرگذار است، •

هزینۀ آن به دلیل کم بودن شامر نهادهای سیاسی کمرت است، •

مناسب حال کشورهای کوچک است، •

برای شهروندان در بین حکومت محلی و حکومت مرکزی تضاد منافع ایجاد منی کند. •

قوۀمقّننه2.2.6

با الهام از قانون اساسی سال 1964، قانون اساسی سال 2004 یک پارملان دو مجلسه را ایجاد کرد که متشکل از مجلس سفال )ولسی 

جرگه( و مجلس علیا )مرشانو جرگه( می باشد. پارملان در کل 352 کرسی دارد. ولسی جرگه 250 عضو دارد که با رأی مستقیم مردم در 

والیات انتخاب می شوند. کرسی ها به والیات متناسب با نفوس شان تخصیص داده می شوند. دست کم 68 عضو ولسی جرگه باید زن 

باشند. نخستین انتخابات ولسی جرگه بر طبق قانون اساسی نوین در ماه سپتمرب سال 2005 برگزار شد و اعضای آن برای دورۀ زمانی 

پنج ساله اجرای وظیفه کردند. انتخابات بعدی ولسی جرگه طبق جدول زمانی در سال 2010 برگزار شد، اما از آن زمان به بعد انتخابات 

برگزار نشده است.

مرشانو جرگه 102 عضو دارد. یک سوم اعضا )34 عضو که 17 نفرشان باید زن باشند( توسط رئیس جمهور برای دورۀ زمانی پنج ساله 

منصوب می شوند. قانون اساسی خواستار گزینش دو سوم اعضای مرشانو جرگه از طریق برگزاری انتخابات داخلی توسط شوراهای 

ولسوالی و والیتی شده است، طوری که اعضای مرشانو جرگه از شوراهای ولسوالی )34 عضو( برای دورۀ زمانی سه ساله و از شوراهای 

والیتی )34 عضو( برای دورۀ زمانی چهار ساله انتخاب می شوند.133 با این حال، انتخابات شوراهای ولسوالی تا کنون دایر نشده است. 

در عمل، یک سوم اعضای مرشانو جرگه که باید از میان شوراهای ولسوالی گزینش شوند، در حال حارض از میان شوراهای والیتی 

برگزیده می شوند و این امر سؤاالتی را در مورد مطابقت این رویه با قانون اساسی مطرح می کند. مانند ولسی جرگه، اعضای مرشانو 

جرگه، هامن طور که ذکر شد، برای دورۀ زمانی ثابت ایفای وظیفه می کنند.

مادۀ 81 قانون اساسی سال 2004 ترصیح می کند که »شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر 

ارادۀ مردم آن است و از قاطبۀ ملت مناینده گی می کند«. صالحیت های پارملان به رشح ذیل است:

تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی، •

تصویب برنامه های اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی، •

132   گای، یاش )Ghai, Yash(، »گزینه هایی برای کمیسیون قانون اساسی، دولت واحد و فدرال: یک انتخاب نادرست؟ مترکززدایی صالحیت های دولت در افغانستان« برگرفته از: مترکززدایی 

صالحیت های دولت در افغانستان، http://www.bing.com/cr )دسرتسی در تاریخ 2 آگست 2017(، 1.

133   قانون اساسی افغانستان، سال 2004، مادۀ 84.

http://www.bing.com/cr
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تصویب بودجۀ ملی، •

ایجاد یا لغو واحدهای اداری، و •

تصدیق معاهدات و توافقات بین املللی.134 •

برعالوه، مسئله ی که به ویژه برای حکومت طبق قانون اساسی سال 2004 دردرسساز شده، لزوم تأیید صالحیت وزرا از سوی ولسی 

جرگه است. هرچند تأیید صالحیت وزرا توسط قوۀ مقّننه یک امر غیرمعمول در حقوق اساسی نیست، لیکن ولسی جرگه بر مبنای مواد 91 

و 92 قانون اساسی حق دارد وزرا را استیضاح کند و در صورتی که پاسخ های وزرا برایش قناعت بخش نباشد، از آنها سلب اعتامد کند.

این امر که آیا پارملان می تواند به وزرای انفرادی یا به کل کابینه رأی اعتامد یا عدم اعتامد دهد، محل مشاجره است. با این حال، رویۀ 

پذیرفته شده با استناد به مواد 77 و 92 قانون اساسی این است که پارملان به وزرای انفرادی رأی اعتامد یا عدم اعتامد می دهد. عالوه 

بر این، دادن رأی اعتامد یا عدم اعتامد به شکل رّسی، امری عادی و معمول شده است. بنابر این:

استیضاح وزرا و متعاقبًا سلب اعتامد و عزل آنها توسط ولسی جرگه موجب بی ثباتی می شود، •

ممکن است وزرا پيوسته نگران محبوبیت خود در میان اعضای پارملان باشند، به جای این که انرژی خود را در جهت پیشربد پالیسی های  •

حکومت به کار اندازند،

هیچ نوع پاسخگویی متوجۀ اعضای ولسی جرگه نشده است، زیرا حتی حوزه های انتخاباتی آنها از نحوۀ رأی دهی مناینده گان خود  •

اّطالع ندارند، و

هاله ای از پنهان کاری که بر آرای اعتامد یا عدم اعتامد سایه افکنده، موجبات فساد اداری و بی صداقتی را فراهم کرده است. •

هم اقتدار و هم مؤثریت رئیس جمهور در اثر این مشکالت تضعیف شده است.

قوۀقضائیه3.2.6

مادۀ 116 قانون اساسی سال 2004 قوۀ قضائیۀ افغانستان را به حیث یک رکن مستقل دولت ابالغ می دارد. سرته محکمه عالی ترین 

مرجع قضایی است و سایر مراجع قضایی عبارتند از محاکم ابتدائیه )که شعبات مختلفی دارند( و محاکم استیناف.

سرتهمحکمه1.3.2.6

قاضی القضات و دیگر قضات سرته محکمه توسط رئیس جمهور با تأیید پارملان منصوب می شوند و برای دورۀ زمانی ده ساله اجرای 

وظیفه می کنند. در رابطه با وظایف سرته محکمه، مادۀ 121 قانون اساسی سال 2004 ترصیح می کند که سرته محکمه به درخواست 

حکومت یا محاکم از صالحیت بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الّدول و میثاق های بین املللی با قانون اساسی و 

تفسیر آنها برخوردار است.

می توان استدالل کرد که مادۀ مذکور جایگاه سرته محکمه را به حیث داور نهایی امور مربوط به قانون اساسی تثبیت می کند و سرته 

محکمه در واقع فیصله هایی را هم راجع به تفسیر قانون اساسی سال 2004 صادر کرده است. با این وجود، قانون اساسی همچنین 

ایجاد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نیز حکم می کند و نقش های این کمیسیون و سرته محکمه محل بحث و 

مشاجرۀ زیادی بوده است. برای مثال، رئیس جمهور غنی از سرته محکمه تقاضا کرده است تا مطابقت سلب اعتامد از وزرای انفرادی 

توسط ولسی جرگه با قانون اساسی را بررسی و در این مورد تصمیم بگیرد؛ هرچند این تصمیم تا هنوز گرفته نشده است، ولی بسیاری از 

اعضای پارملان این دیدگاه را اظهار داشته اند که به فیصلۀ سرته محکمه در این زمینه مقّید نخواهند بود.

برعالوۀ ابهام در رابطه با کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سرته محکمه دچار عدم پاسخگویی هم است. صالحیت های 

اداری زیادی به مقام قاضی القضات واگذار شده است، طوری که امکان دارد محاکم پایین تر احساس کنند که برای حفظ خرسندی 

سرته محکمه تحت فشار قرار دارند. عدم الزام قضات به انتشار تصامیم شان به این تلقی دامن زده است که ممکن است آنها قوانین 

را به طور جدی اجرا نکنند. ارتقای سطح استقالل و پاسخ گویی قوۀ قضائیۀ افغانستان احتاماًل به پذیرش گسرتده تر صالحیت سرته 

محکمه منتهی خواهد شد.

134   قانون اساسی افغانستان، سال 2004، مادۀ 90.
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کمیسیونمستقلنظارتبرتطبیققانوناساسی2.3.2.6

هم کمیسیون تسوید قانون اساسی و هم کمیسیون تدقیق قانون اساسی پیشنهاد ایجاد محکمه ای را که به حیث َحَکِم نهایی مسائل 

مرتبط با قانون اساسی عمل کند، مطرح کردند. اشاره به محکمۀ قانون اساسی به علت نگرانی ها از ایجاد یک قوۀ قضائیۀ دورسه از 

منت نهایی قانون اساسی حذف شد، اما لویه جرگۀ قانون اساسی مادۀ 157 را عالوه کرد که تأسیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق 

قانون اساسی را ترصیح می کند. متأسفانه قانون اساسی سال 2004 به رصاحت نقش کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 

را توضیح منی دهد و این کار را به احکام قانون در آینده محّول می کند. از سوی دیگر، قانون اساسی به رصاحت نقش تفسیری سرته 

محکمه را هم ترشیح منی کند.

پارملان در ماه آگست سال 2008 الیحه ی را پیشنهاد کرد که به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امکان می داد تا قانون 

اساسی را بر اساس تقاضای رئیس جمهور، قوۀ مجریه، پارملان یا سرته محکمه تفسیر کند. رئیس جمهور کرزی این الیحه را ویتو و 

استدالل کرد که مغایر مادۀ 121 قانون اساسی است. با این حال، پارملان رسیعًا ویتوی رئیس جمهور را با رأی اکرثیت دو سوم اعضایش 

رد کرد و الیحه را به قانون تبدیل کرد. به هر حال، این که کدام مرجع دارای صالحیت نهایی تفسیر قانون اساسی سال 2004 می باشد، 

کامکان نامعلوم است. این امر موجب نگرانی شدید است و می تواند تهدیدی علیه ثبات سیاسی کشور قلمداد شود.
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7 انتخاباتریاستجمهوریسال2014وحکومتوحدتملی.

حامد کرزی برای حد اکرث دو دورۀ زمانی پنج ساله ای که قانون اساسی سال 2004 مجاز می شامرد، رس کار بود. انتخابات ریاست 

جمهوری در ماه اپریل سال 2014 به منظور فراهم کردن زمینۀ اولین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ افغانستان برگزار شد. با این حال، 

این انتقال قدرت خالی از اختالف و مناقشه نبود. پس از برگزاری دور دوم انتخابات و در بحبوحۀ اتهامات مبنی بر وقوع تقلب گسرتده 

در انتخابات، مصالحه ی حاصل شد که به تأسیس یک قوۀ مجریۀ دوگانه منتج گردید، هرچند باید منتظر بود و دید که آیا این تغییر 

موقت خواهد بود یا دائم.

انتخاباتسال1.72014

در اصل، 27 نفر خود را کاندید جانشینی رئیس جمهور کرزی کرده بودند. با این وجود، کمیسیون مستقل انتخابات 16 کاندید را در ماه 

اکتوبر سال 2013 رد صالحیت کرد و سه کاندید دیگر قبل از برگزاری انتخابات از کارزار کناره گیری کردند. هشت کاندید باقیامنده 

عبارت بودند از: عبدالله عبدالله، محمد ارشف غنی، زملی رسول، عبدالرّب رسول سیاف، گل آقا شیرزی، قطب الدین هالل، محمد داوود 

سلطان زوی و هدایت امین ارسال.

انتخابات در تاریخ 5 اپریل 2014 برگزار شد. کاندید پیشتاز، آشکارا عبدالله عبدالله بود که 2,972,141 رأی یا 45 درصد از مجموع 

آرای ریخته شده در صندوق های اخذ رأی را کسب کرده بود. محمد ارشف غنی کاندید دوم با 2,084,547 رأی یا حدود 31.5 درصد 

از کل آرا بود. زملی رسول با تقریبًا 11 درصد از آرا سوم بود و باقی کاندیدان همه زیر 10 درصد رأی داشتند. اگرچه آرای داکرت عبدالله 

بیش از 10 درصد بر آرای آقای غنی فزونی داشت، اما وی در کسب اکرثیت مطلق آرا ناکام ماند و نتیجتًا انتخابات به دور دوم کشید.

دور دوم انتخابات در تاریخ 14 جون 2014 برگزار شد و قرار بود نتایج آن در تاریخ 2 جوالی اعالم شود، ولی اتهامات گسرتده ای مبنی 

بر بروز تقلب در انتخابات مطرح شد که اعالن نتایج انتخابات را به تعویق انداخت. در تاریخ 12 جوالی، جان کری وزیر امور خارجۀ 

امریکا اعالم کرد که به دلیل نگرانی ها در مورد اعتبار نتایج انتخابات، ملل متحد آرای ریخته شده در صندوق های اخذ رأی را تفتیش 

خواهد کرد. این اختالفات باعث تأخیر بیشرت در اعالن برندۀ انتخابات گردید.

ایجادمقامریاستاجرائیه2.7

بن بست ناشی از مناقشۀ انتخاباتی تهدیدی علیه دموکراسی شکننده ای بود که تنها یک دهه پیش برقرار شده بود. نیروهای درونی و 

بیرونی تحت نظارت جامعۀ بین املللی سعی در میانجی گری میان دو کاندید رقیب و یافنت یک راه حل داشتند. در این اثنا، رئیس جمهور 

کرزی به حیث رئیس دولت باقی ماند. رس انجام، کمیسیون مستقل انتخابات در تاریخ 19 سپتمرب 2014 پس از حصول توافق ابتدایی 

میان دو تیم انتخاباتی بر رس تشکیل حکومت وحدت ملی، محمد ارشف غنی را برندۀ انتخابات و رئیس جمهور بعدی افغانستان اعالم 

کرد. آقای غنی 56 درصد و داکرت عبدالله 44 درصد از آرا را کسب کردند.

آقای غنی و داکرت عبدالله ساعاتی بعد از اعالم برندۀ انتخابات، موافقتنامه ای را در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی امضا کردند و 

داکرت عبدالله رئیس اجرائیۀ این حکومت شد. بر مبنای موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، مقام ریاست اجرائیه بنابر فرمان رئیس 

جمهور ایجاد شد و این مقام دارای مسئولیت های ذیل است )که با استدالل می توان گفت که در این مسئولیت ها ابهام وجود دارد(:

اشرتاک در جلسات تصمیم گیری دوجانبه همراه با رئیس جمهور، •

اجرای امور اداری و اجرایی حکومت، هامن طور که بر اساس فرمان رئیس جمهور تعیین شده است، •

پیشنهاد اصالحات و متهیدات مبارزه با فساد اداری، •

ایفای نقش رابط میان قوای مقّننه و قضائیه، •

اجرا، پشتیبانی و نظارت بر پالیسی ها و برنامه ها، •

ارائۀ توصیه ها به رئیس جمهور در بارۀ امور حکومتی به شمول نصب یا عزل مقامات، و •

مناینده گی از رئیس جمهور در سطح بین املللی، طوری که مقتضی باشد. •

رئیس اجرائیه همچنین ریاست جلسات منظم هفتگی شورای وزیران و هر یک از کمیته های فرعی آن را بر عهده دارد.
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قانوناساسیسال2004ورئیساجرائیه3.7

مقام ریاست اجرائیه محصول موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی است و بر مبنای فرمان ریاست جمهوری با استناد به مواد 5، 50 و 

142 قانون اساسی رساًم تثبیت شد. مادۀ 5 قانون اساسی ترصیح می کند که وظیفۀ عمومی دولت، اجرای احکام قانون اساسی و دیگر 

قوانین است، حال آنکه مادۀ 50 دولت را قادر می سازد تا »به منظور ایجاد ادارۀ سامل و تحقق اصالحات در سیستم اداری کشور تدابیر 

الزم اتخاذ مناید«. به همین منوال، مادۀ 142 به دولت صالحیت کلِی »تعمیل احکام و تأمین ارزش های مندرج این قانون اساسی« را 

می دهد.

با همۀ اینها، بدیهی است که ایجاد مقام ها و ادارات جدید منی تواند با دیگر مواد قانون اساسی مغایرت داشته باشد. مادۀ 60 مقام هایی 

چون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و معاون دوم رئیس جمهور  را تسجیل می کند؛ هیچ مقام اجرایی دیگری در این ماده ذکر 

نشده است. مادۀ 71 اظهار می دارد که »حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می منایند«. بنابر 

این، تعیین یک مقام اجرایی ثانی نه تنها مورد حامیت قانون اساسی سال 2004 قرار ندارد، بلکه می توان استدالل کرد که این مقام 

ساختار حکومت افغانستان را از یک الگوی ریاستی به یک الگوی نیمه ریاستی یا قوۀ مجریۀ دوگانه تغییر می دهد – چیزی که در جریان 

تسوید و تصویب قانون اساسی مورد مالحظه قرار گرفت، اما به رصاحت رد شد.

مؤّثریتقانوناساسیسال4.72004

بنابر رسوی ساالنۀ بنیاد آسیا، حامیت از حکومت افغانستان و اعتامد به آن در پایین ترین سطح خود در دوران پساطالبان قرار دارد. بر 

اساس این رسوی، »وعدۀ اساسی حکومت وحدت ملی، یعنی آوردن اصالحات انتخاباتی و ایجاد یک ساختار درازمدت دولتی در خالل 

دو سال، راه به جایی نربده است«. برای نخستین بار است که کمرت از 50 درصد از افغان هایی که شامل رسوی بوده اند، گفته اند که به 

باور آنها حکومت کارکرد خوبی دارد؛ این مشکل در ساحات شهری جدی تر است، زیرا سطح حامیت از حکومت وحدت ملی در شهرها 
به حدود 40 درصد ُافت کرده است.135

یقینًا منی توان متامی گرفتاری ها و مصائب حکومت وحدت ملی را به طور مستقیم به ساختار قوۀ مجریه ربط داد. فساد اداری یک 

مشکل عمده است: در میان 168 کشور، افغانستان جایگاه 166 را در شاخص ساالنۀ سازمان شّفافّیت بین املللی در زمینۀ تلقی ها در 

مورد فساد اداری دارد.136 تفاوت های قومی پابرجا هستند و این امر در سطح رضایت پشتون ها از حکومت وحدت ملی )57 درصد( که 

به مراتب بیشرت از دیگر اقوام می باشد، هویدا است. اوضاع امنّیتی رو به روز در رسارس کشور به وخامت گراییده است.

با این حال، به نظر می آید که شک و تردید اندکی در این باره وجود داشته باشد که قوۀ مجریه در فعالیت و کارکرد خود ناتوان و نامؤثر 

بوده است. مسائل مرتبط با قانون اساسی که ادارۀ فعلی به آنها دچار است، قرار ذیل هستند:

سیستم قوۀ مجریۀ دوگانه فاقد مرشوعیت است و نامؤثر بوده است. از آنجایی که قانون اساسی سال 2004 نقشی را برای مقام ریاست . 1

اجرائیه کنار نگذاشته است، داکرت عبدالله با مجموعه ی از مسئولیت هایی باقی مانده است که به طور ضعیفی تعریف شده اند.

فصل 8 قانون اساسی سال 2004 حاوی احکام متعددی در جهت ترویج حکومتداری در سطح محلی است. به رغم سیستم اداری . 2

متمرکز، بسیاری از احکام مندرج این فصل قانون اساسی ترصیح می کند که شوراهای محلِی متشکل از مناینده گان منتخب مردم باید 

در ادارۀ محلی مشارکت کنند، با آن همکاری منایند و به آن مشورت دهند. عدم توانایی حکومت مرکزی در ایجاد مؤلفه های منتخب 

حکومت محلِی مندرج قانون اساسی از جمله به توانایی حکومت مرکزی در تدویر لویه جرگه لطمه زده است.

توانایی ظاهری ولسی جرگه در عزل وزرا، تأثیِر به ویژه بی ثبات کننده ای بر حکومت داشته است. وزرا که به طور مطلوب نسبت به رئیس . 3

جمهور جواب ده هستند، در عوض باید پيوسته نگران رابطۀ خود با پارملان باشند. دادن رأی عدم اعتامد ولسی جرگه به صورت رّسی بر 

وخامت اوضاع افزوده است. این که پارملان امکان اخالل در کارکرد حکومت به این درجه را داشته باشد، منافی مفهوم ریاست جمهوری 

مقتدر است، زیرا رئیس جمهور به طور پیوسته به خاطر از دست دادن اعضای حکومت تحت فشار قرار دارد.

نقش نامعلوم قوۀ قضائیه و مخصوصًا سرته محکمه بر بی ثباتی نظام افزوده است. نقش مبهم و غیررصیح سرته محکمه در تفسیر . 4

قانون اساسی تهدیدی علیه نظام محسوب می شود.

135   ِبرِبریج، ِهنی دوک )Burbridge, Henry Duke(، »رسوی مردم افغانستان: افغانستان در سال 2016«. )سان فرانسیسکو: بنیاد آسیا، 2016(.

136   بربریج، رسوی مردم افغانستان، 103.
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سیزده سال بعد از تصویب قانون اساسی سال 2004، دموکراسی افغانستان با مشکالت روزافزونی مواجه است. در جریان این دوره، 

افغان ها طوری به استقبال دموکراسی رفته اند که نظیر آن هرگز در تاریخ کشور دیده نشده است. برای نخستین بار است که رئیس دولت 

با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. اگرچه لحظات پر تنشی وجود داشته است، ولی قدرت به صورت مساملت آمیز از یک رئیس جمهور 

مستقر به جانشین وی منتقل شد. شورای ملی که ولسی جرگۀ آن به طور مستقیم در قبال مردم جوابده است، دارای اختیارات واقعی در 

عرصه های قانون گذاری و نظارت بر اعامل حکومت می باشد. یک قوۀ قضائیۀ مستقل، اما ناکامل، هم وجود دارد که مردم می توانند به 

آن بابت تخطی هایی که در برابرشان ارتکاب می یابد، مراجعه کنند و از آن خواهان دادرسی شوند.

آیالویهجرگهبایددایرشود؟1.8

ایجاد تغییرات ساختارِی مرشوع در نظام سیاسی افغانستان مستلزم تعدیل قانون اساسی است. اکرث قوانین اساسی حاوی مکانیزمی هستند که 

قانون اساسی طبق آن قابل تعدیل است. طرزالعمل های معمول شامل اقدام قوۀ مقّننه یا مراجعه به آرای عمومی می شوند.137 در افغانستان، مادۀ 

111 قانون اساسی سال 2004 صالحیت تعدیل قانون اساسی را به لویه جرگه تفویض می کند و این امر موجب مرشوعیت قابل مالحظۀ روند 

تعدیل می شود و اکرث مردم حامی آن هستند.138 با این حال، تدویر لویه جرگه در مقطع کنونی با چالش های عمده ای روبرو است.

موانعحقوقیتدویرلویهجرگه1.1.8

لویه جرگه شاخصۀ منحرص به فردی در فرهنگ سیاسی کشور است که به طور سنتی دربرگیرندۀ رهربان و شخصیت های محرتم جامعۀ 

افغانستان است که برای تصمیم گیری در هنگام منازعه یا مخاطره در کشور گرد هم می آیند. اشرتاک کنندگان لویه جرگه به لحاظ 

تاریخی شامل بزرگان قبیله ای، رهربان نظامی، پیشوایان دینی، محققان، اساتید، شخصیت های سیاسی و دیگر افراد بانفوذ جامعه 

می شوند. لویه جرگه مکانیزم کلیدی تصویب قانون اساسی سال 2004 بود.

قانون اساسی سال 2004 به ساختار لویه جرگه رسمیت بخشیده است و می توان استدالل کرد که ماهیت آن را از یک مجمع سنتی 

به یک مجمع رسمی به لحاظ تعریف اعضای آن تغییر داده است. بر مبنای مادۀ 111 قانون اساسی، لویه جرگه مشتمل است بر )1( 

اعضای شورای ملی و )2( رؤسای شوراهای والیتی و ولسوالی. با این وجود، آخرین انتخابات ولسی جرگۀ شورای ملی در سال 2010 

برگزار شد. از آنجایی که اعضای ولسی جرگه برای دورۀ زمانی پنج ساله ایفای وظیفه می کنند، آنها فعاًل کرسی های شان را بنابر فرمان 

ریاست جمهوری مبنی بر متدید دورۀ تصدی شان حفظ کرده اند. بنابر این، اعتبار حضور آنها در لویه جرگه مورد سؤال قرار دارد.

به همین ترتیب، احکام قانون اساسی دربارۀ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی هرگز به اجرا در نیامده است و در نتیجه، شوراهای 

ولسوالی و به خصوص رؤسای آنها به طور صحیحی انتخاب نشده اند که بتوانند در لویه جرگه اشرتاک کنند. بنابر این، به نظر می رسد که 
تدویر لویه جرگه، دست کم طوری که قانون اساسی سال 2004 پیش بینی کرده، ناممکن باشد.139

موانعاجتامعیوسیاسیتدویرلویهجرگه2.1.8

اگر مسائل مربوط به مرشوعیت را کنار بگذاریم، مالحظات دیگری هم هستند که بر تصمیم تدویر لویه جرگه اثرگذار می باشند. یکی از 

نگرانی هایی که باید به آنها پرداخته شود، اوضاع نامساعد امنیتی در افغانستان است. دغدغۀ دیگر این است که آیا انتخابات و مقام های 

منتخب برخاسته از آن مرشوع دانسته می شوند یا خیر. یک دیدگاه این است که خصوصًا با درنظرداشت سؤاالت مطرح شده در آخرین 
انتخابات ریاست جمهوری، به شفافیت بیشرتی قبل از این که وضعیت برای تدویر لویه جرگه آماده شود، نیاز است.140

همچنین باید به خاطر داشت که با تدویر لویه جرگه، ادارۀ نتایج آن یا حتی محدود کردن دامنۀ اقدام آن ناممکن خواهد بود. نه تنها 

امکان دارد لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را رد کند، بلکه ممکن است بر سایر موضوعات نیز مترکز مناید. این احتامل مطرح شده 

است که ممکن است لویه جرگه تحت الشعاع مسائل قومی قرار گیرد و وقت بیشرتی را رصف مشاجره پیرامون مسائل هویتی و لسانی 
کند تا رسیده گی به ساختار حکومت.141

137   دانش، قوانین اساسی افغانستان، 111-107.

138   احمدی، محّمد امین و همکاران، »تحلیل دیدگاه ها و پیشنهادات کّلی در مورد تعدیل قانون اساسی« )کابل: انستیتوت مطالعات اسرتاتیژیک افغانستان، 2016(، 52.

139   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 9.

140   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.

141   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 6 )ن. س.، مرد، کابل(.
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اگرلویهجرگهتدویرشود،چهتغییراتیرابایدایجادکند؟2.8

با فرض این که )1( موانع حقوقی رفع شوند و لویه جرگه طوری تدویر شود که )2( مسائل مربوط به اصالح قوۀ مجریه را مورد رسیده گی 

قرار دهد، لویه جرگه باید در مورد سه الگوی قوۀ مجریه تصمیم بگیرد و یکی از آنها را برگزیند. این الگوها عبارتند از نظام ریاستی کامل، 

نظام پارملانی و نظام مختلط )نیمه ریاستی یا قوۀ مجریۀ دوگانه(. در ذیل به هر یک از این الگوها پرداخته می شود.

نظامپارملانی1.2.8

نظام پارملانی به تفکیک نسبی قوا متکی است. بسیاری از کارشناسان حقوق اساسی معتقدند که نظام پارملانی که بر ایجاد اجامع و 

افغانستان، احزاب  در  برخوردار است.142  و منظم  از احزاب سیاسی قوی  دارد که  را  دارد، در کشوری بهرتین کارکرد  اتکا  اتفاق نظر 

سیاسی وجود دارند، لیکن سیستم به بلوغ و رَِسش نرسیده است. احزاب اغلب پایۀ قومی دارند یا جهت حامیت از اشخاص پر قدرت که 

گذشته های مشکل بر انگیزی دارند، تشکیل شده اند. در سال 2009، بیش از 100 حزب سیاسی در وزارت عدلیه ثبت و راجسرت شده 

بودند. عالوه بر اینها، بسیاری از احزاب سیاسی عمدۀ افغانستان ذاتًا شبه نظامیان مسلح قومی هستند و این امر در منافات با قانون 

احزاب سیاسی کشور قرار دارد.143 به رغم این که احزاب سیاسی در بسیاری از ساحات دارای قدرت و نفوذ هستند، ولی این احزاب 

عمومًا محبوبیت چندانی ندارند و این امر در کاربرد سیستم رأی منفرِد غیرقابل انتقال در پارملان مشاهده می شود که آرای یک گروه خاص 

را تجمیع منی کند )هرچند قانون انتخابات به کاندیدان امکان می دهد تا وابسته گی حزبی شان را افشا کنند، اما تقریبًا همۀ کاندیدان از 

انجام این کار خودداری می ورزند(.

نظر به رسشت بی نظم و پر هرج و مرج نظام احزاب سیاسی در افغانستان و چالش های ملت سازی پس از سال ها جنگ، نظام پارملانی 

مناسب و متناسب با نیازهای فعلی کشور نیست. نظام پارملانی یا نیازمند احزاب سیاسی قوی است یا مستلزم چند حزب که مایل به کار با 

هم به صورت ائتالفی باشند. در یک جامعۀ متفرق که به خصوص در آن کاندیدان حتی در افشای وابسته گی حزبی شان بی میل هستند، 

نظامی که در آن فروپاشی یک ائتالف سیاسی هر لحظه به معنی برگزاری انتخابات مجدد باشد، محکوم به شکست است. افغانستان 

فعاًل در برگزاری انتخابات هر پنج سال یک بار َتَقال می کند و منی تواند سیستمی را در پیش گیرد که در معرض بلهوسی ائتالف های 

بی ثبات قرار داشته باشد. نظام پارملانی یک آرمان است و ندای آن هر از گاهی از میان نخبگان سیاسی کشور به گوش می رسد، لیکن 

هیچ یک از مصاحبه شونده گان یا مدعیان جدی سیاست در کشور آن را گزینه ای امکان پذیر برای افغانستان در این برهه از زمان 

منی دانند.

نظامقوۀمجریۀدوگانه2.2.8

اگرچه قانون اساسی سال 2004 یک نظام ریاستی را برقرار می کند، اما افغانستان از سال 2014 به لحاظ عملی تحت یک سیستم 

قوۀ مجریۀ دوگانه اداره شده است، زیرا مقام ریاست اجرائیه بر طبق موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی بنابر فرمان رئیس جمهور 

ایجاد گردیده است.

کاربرد سیستم قوۀ مجریۀ دوگانه در کشورهایی نظیر فرانسه و روسیه موفقیت هایی داشته است، اما نظام های سیاسی این کشورها 

تفاوت زیادی از نظام سیاسی افغانستان دارند و الگویی عملی برای افغانستان نیستند.

اواًل، نظام قوۀ مجریۀ دوگانه یا مختلط، پیچیده است و فقط در دموکراسی ای کارکرد صحیح دارد که از بنیادهای قوی حقوقی برخوردار 

است و در آن نقش ها و اختیارات دو قوۀ مجریه به درستی تعریف شده و ِاعامل می شود، سوابق و رویه هایی برای ارشاد رهربان وجود 

دارد و یک َحَکِم مشخص در صورت بروز مناقشه بر رس صالحیت ها موجود است. در این کشورها، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم 

انتخاب می شود و نخست وزیر از پشتیبانی حد اقل اکرثیت سادۀ اعضای پارملان بهره مند است. رئیس جمهور در روسیه که ندرتًا یک 

دموکراسی پیرشفته به شامر می آید، دارای صالحیت های وسیعی می باشد و به آسانی می تواند دوما یا پارملان این کشور را به تأیید نخست 

وزیِر مورد گزینش خود ملزم کند. از دیگر اختیارات رئیس جمهور روسیه این است که وی می تواند پارملان را در صورت رد نخست وزیِر 

مورد گزینش خویش طی سه مرتبۀ متوالی منحل کند.

الگوی فرانسه کاربرد بیشرتی دارد، زیرا این کشور یک دموکراسی پیرشفته به حساب می آید، اما باید به خاطر داشت که موفقّیت نسبی 

آن در صورتی حاصل می شود که رئیس جمهور و نخست وزیر از عین حزب باشند. در سال 1986 زمانی که رئیس جمهور و نخست 

142   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.

143   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.
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وزیر فرانسه از احزاب رقیب بودند و این دوره به »هم خانگی«144 در تاریخ سیاسی این کشور معروف شده است، نظام این کشور به 

نظر بسیاری از متخصصین حقوق اساسی کاربرد مؤثری نداشت. دو سال بعد، وضعیت هنگامی تصحیح شد که یک حزب توانست هم 

رئیس جمهور و هم نخست وزیر را انتخاب کند. به نظر می رسد نظام قوۀ مجریۀ دوگانه فقط هنگامی کارآیی داشته باشد که نخست 

وزیر به حیث رئیس حکومت پیرو رسسخت پالیسی های رئیس جمهور باشد، زیرا رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت با رأی مستقیم مردم 
انتخاب می شود و نتیجتًا از مرشوعیت برخوردار است.145

اظهارنظرهایی در این رابطه مطرح شده است که افغانستان برای فراگیرتر ساخنت قوۀ مجریۀ خود می تواند از ساختار حکومتی روسیه یا 

ترکیه رسمشق بگیرد، زیرا در نظام سیاسی این کشورها نخست وزیر که دارای مسئولیت های معّینی است، توسط رئیس جمهور منصوب 

می شود.146 بعضی ها احتاماًل این الگو را ترجیح می دهند، زیرا به نظر می رسد این الگو راه را برای برقراری یک قوۀ مجریۀ دوگانه در 

کشور هموار می سازد، اما تحت رشایط جاری انتظار می رود که این دو مقام مانند مقام های رئیس جمهور و معاونین وی توسط رهربانی از 

قومیت های متفاوت احراز شوند. فواید مفروض این تعادل در نظام تحت الشعاع عیوب بالقوه جدی آن قرار دارد، زیرا احتامل بروز مناقشه 

در میان دو قوۀ مجریه می تواند به فلج شدن و از کارافتاده گی نظام بینجامد و چنین اوضاع و احوالی می تواند به راحتی صبغۀ قومی به 

خود بگیرد. از منظر بسیاری ها، تجربۀ بیش از دو سال از کار حکومت وحدت ملی به تنهایی مؤید انتظارات و دغدغه های مذکور است.

یک مانع اساسی دیگر فراراه نظام قوۀ مجریۀ دوگانه، مانند نظام پارملانی، این است که احزاب سیاسِی ملی قوِی در کشور نیستند که 

بتوانند به نخست وزیر مرشوعیت بخشند و ثبات سیاسی الزم را فراهم کنند. آنچه بر مشکالت در افغانستان می افزاید، مشاجره پیرامون 

این مسئله است که آیا سرته محکمه دارای صالحیت حل و فصل اختالفات بر رس اختیارات این دو مقام خواهد بود یا کمیسیون مستقل 

نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

می توان استدالل کرد که نظام قوۀ مجریۀ دوگانه ای که بر آقای غنی و داکرت عبدالله تحمیل شد، نظر به رشایط حاکم بر کشور محکوم 

به شکست بود. حکومت وحدت ملی به حیث ابزاری مصلحت آمیز برای حل و فصل مناقشۀ انتخاباتی دست و پا شد و این نکته که آیا در 

مورد نحوۀ جفت کردن و با هم کار کردن رئیس جمهور و رئیس اجرائیه فکر شده بود یا نه، سؤال بر انگیز است. با این حال، توصیه شده 

است که یکی از راه های بهبود سیستم این خواهد بود که کاندیدان ریاست جمهوری، رئیس اجرائیه خود را قبل از برگزاری انتخابات 

اعالم کنند. این تعدیل پیشنهادی به دو قوۀ مجریه امکان خواهد داد تا نقش های هریک از خود در اداره را پیشاپیش احراز مقام تعیین 

کنند و این امر احتامل وفاق مقام ها در کار باهمی را افزایش می دهد.

حتی اگر لویه جرگه برای مرشوعیت بخشیدن به نظام قوۀ مجریۀ دوگانه تدویر شود و مقام ریاست اجرائیه را به نخست وزیری اجرایی 

تبدیل کند، که محتمل به نظر منی رسد، تاریخ مرشوطیت در افغانستان نشان می دهد که این نظام احتاماًل کارا و مؤثر نخواهد بود.

بسیاری از صاحب نظران افغان به شمول یک وزیر سابق با ذکر تنش های ذاتی در میان دو قوۀ مجریه استدالل می کنند که یا یک نظام 

پارملانی خالص یا یک نظام ریاستی خالص باید برقرار شود.147 یک نظام پارملانی خالص، هامن طور که در باال استدالل شد، در زمینه 

و سیاق کنونی کشور عملی نیست. بنابر این، نتیجه گرفته می شود که افغانستان در صورتی احتامل بیشرتی در تأمین ثبات سیاسی و 

ایجاد یک نظام مرشوع و کارآمد دارد که بر بهبود نظام ریاستی مندرج قانون اساسی سال 2004 مترکز کند.

نظامریاستیهمراهباتعدیالت3.2.8

نتایج این مطالعه و دیدگاه های اکرث کارشناسانی که با آنها مصاحبه شد، با این ارزیابی همسویی دارد که یک نظام ریاستِی بهبودیافته 

و  کامیابی ها  و  تعدیل است  نیازمند  فعلی  این است که ساختار  نزدیک است.148 درک  آیندۀ  در  افغانستان  برای  مناسب ترین ساختار 

ناکامی های کاربرد این ساختار طی دهۀ گذشته باید در روند تعدیل مدنظر باشند. برای مثال، یک کارشناس کلیدی اظهار داشت: »در 

اوضاع جاری افغانستان، من شکل ریاستی حکومت توأم با برخی اصالحات معّین را پیشنهاد می کنم. به باور من، شکل ریاستی حکومت 
مشکل ساز نیست. در افغانستان، ما منی توانیم آیندۀ خوبی را بدون در نظر گرفنت گذشته بسازیم«.149

”cohabitation“   144

145   نیاز، حقوق اساسی مقایسه ای، 328.

146   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 7 )ا. س.، مرد، کابل(.

147   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 11 )د. ر. د. س.، مرد، کابل(.

148   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 13 )س. ح. م. م.، مرد کابل(؛ مصاحبه ها با کارشناسان کلیدی شامره 4، 6، 8، 9.

149   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 9.
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یکی دیگر از کارشناسان کلیدی یادآور شد که »ریاست جمهوری مناد و مظهر ارزش ها و تاریخ مردم افغانستان است«.150 این نکته که 

ریاست جمهوری باید وحدت را در کشور بیش از پیش تحکیم مناید، باید مورد تأکید قرار گیرد.

بعضی از اصالحات یا تعدیالت پیشنهادی کارشناسان به رشح ذیل هستند:

تغییرسیستممعاونیتریاستجمهوری1.3.2.8

مادۀ 60 قانون اساسی سال 2004 ترصیح می کند که رئیس جمهور دو معاون اول و دوم دارد. برعالوه، کاندیدان ریاست جمهوری 

مکلف هستند تا اسامی معاونین پیشنهادی خود را حین اعالم کاندیداتوری شان افشا کنند.

پیشنهاد شده است که تعداد معاونان رئیس جمهور می تواند از دو نفر به سه نفر در جهت قائل شدن حقوق سیاسی برای گروه های 

بیشرتی از مردم افزایش یابد. هرچند این امر در قانون اساسی الزامی نشده است، ولی ملحوظات سیاسی منجر شده است تا معاونین 

رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور از گروه های قومی متفاوت باشند. الحاق یک معاون بیشرت در قوۀ مجریه به رئیس جمهور امکان 

خواهد داد تا قوۀ مجریه را به لحاظ قومی مناینده تر و فراگیرتر سازد، بی آنکه یک قوۀ مجریۀ دیگر )نظیر نخست وزیر یا رئیس اجرائیه( 

به نظام عالوه شود که ممکن است اقتدار رئیس جمهور را تضعیف کند.

یک کارشناس کلیدی این پیشنهاد بی نظیر را مطرح کرد که رئیس جمهور معاونان خویش را بعد از برگزاری انتخابات تعیین کند. در حال 

حارض، کاندیدان ریاست جمهوری معاونان خود را بنابر توانایی مفروض شان در کسب آرا تعیین می کنند، نه بر اساس شایسته گی آنها 

برای احراز چنین مقام بلندپایه ای. این سیستم همچنین عرصه را برای مذاکره میان کاندیدان مساعد می سازد، زیرا امکان دارد کاندید 

معاونیت ریاست جمهوری خواستار امتیازات معینی از کاندید ریاست جمهوری در ازای حامیت از وی شود. در صورتی که به کاندید برندۀ 

انتخابات ریاست جمهوری این امکان داده شود تا معاونان خود را بعد از انتخابات تعیین کند، رئیس جمهور در گزینش افراد شایسته تری 

در مقام معاونیت خویش دسِت باز خواهد داشت.151 این پیشنهاد می تواند راه را برای گزینش معاونان رئیس جمهور بر مبنای تخصص 

هموار سازد، هرچند تضمین آن دشوار خواهد بود، اما این امر موقف معاونان رئیس جمهور را از رهربان انتخابی یا سنتی به مقامات 

کارشناس و باکفایِت انتصابی تغییر خواهد داد.

همچنان توصیه شده است تا نقش معاونان رئیس جمهور با رصاحت بیشرتی تعریف شود.152 برای مثال، در سیستم دارای سه معاون 

رئیس جمهور، این سه معاون می توانند هریک مسئولیت امور بین املللی، امور اقتصادی و امور دفاعی را بر عهده داشته باشند. گرچه این 

سیستم مزایایی دارد، ولی با چالش های خاصی نیز روبرو است. یکی از دالیل اولیۀ داشنت سه معاون رئیس جمهور، فراگیرتر ساخنت 

منافع گروه های بیشرتی از مردم در درون حکومت است. با این حال، در نظر گرفنت منافع اقلیت ها و تخصص در عرصۀ مشخصی به 

معنی پیچیده گی مضاعف نظام است که ممکن است عملی نباشد. به نظر می آید امر مناسب تر این باشد که صالحیت هریک از معاونان 

رئیس جمهور در توافق با رئیس جمهور بر طبق تخصص و منافع آنها بعد از احراز مقام مشخص شود.

تغییرصالحیتپارملاندرصدوررأیعدماعتامد2.3.2.8

یکی از عوامل بی ثبات کننده برای هر حکومتی طبق قانون اساسی سال 2004 این است که ولسی جرگه دارای صالحیت عزل وزرای 

انفرادی با دادن رأی عدم اعتامد به آنها بر رس هر مسئله ای و آن هم به شکل رّسی می باشد. گرچه وزرا توسط رئیس جمهور تعیین 

می شوند و موّظف به پیشربد پالیسی های قوۀ مجریه هستند، لیکن تهدید دامئی استیضاح آنها باعث می شود تا آنها به طور انفرادی نزد 

پارملان مسئول باشند و این امر موجب پارتی بازی به سود دوستان153، فشار ناموجه بر وزرا و فساد اداری می شود. دادن رأی عدم اعتامد 

به صورت رّسی راه را برای معامله گری پشت درهای بسته و آغشته به فساد هموار می سازد و اضافتًا موجب عدم پاسخ گویی اعضای 

پارملان نسبت به رأی دهنده گان می شود. برکناری وزرا از طریق دادن رأی عدم اعتامد به آنها همچنین بعضًا شکاف هایی را در درون 

حکومت ایجاد می کند و جناح های مختلف ظّن آن را دارند که همکاران شان به آنها خیانت کرده اند. خالصه این که دادن رأی عدم 
اعتامد به وزرای انفرادی به شکل رّسی بی پیشینه است و موجب بی ثباتی حکومت افغانستان می شود.154

150   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 10 )ح. ک.، مرد، کابل(.

151   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 9.

152   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 9.
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154   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.
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یک بهبود آشکار این است که ولسی جرگه از دادن رأی عدم اعتامد به صورت رّسی منع شود. هیچ توجیهی برای سیستمی وجود ندارد 

که به مقام های انتخابی امکان می دهد تا آرای خود در خصوص مسائِل حائِز اهمیت ملی را از عامۀ مردم کتامن کنند.

سوال دشوارتر این است که آیا رویۀ ولسی جرگه در صدور رأی عدم اعتامد به وزرای انفرادی تداوم یابد یا خیر. یک کارشناس کلیدی 

توصیه کرد که قانون اساسی طوری تعدیل شود که ترصیح کند که کابینه به حیث یک کّل واحد در قبال پارملان مسئول باشد، نه وزرا 
به صورت انفرادی.155

خطری که در این سیستم پیشنهادی وجود دارد، این است که تعداد کمی از وزراِی مخصوصًا بی کفایت یا فاسد به طور مؤثر در برابر 

عزل از مقام های شان مصئون می شوند یا این که آنها متام کابینه را به خطر خواهند انداخت، زیرا پارملان می تواند برای برکناری وزیراِن 

کم کار156، رأی به عزل متامی وزرا بدهد. از این گذشته، واگذاری صالحیت عزل متام کابینه به پارملان این سؤال را مطرح خواهد کرد 

که بعد از آن چه خواهد شد.

یک امکان دیگر این است که به ولسی جرگه کامکان اجازۀ استیضاح وزرای انفرادی داده شود، ولی تعداد آرای الزم برای عزل یک 

وزیر از مقامش بیشرت شود. لذا، تعیین یک وزیر می تواند رصفًا با رأی اکرثیت اعضای ولسی جرگه تصویب شود، اما عزل وی می تواند 

مستلزم رأی دو سوم یا سه چهارم اعضای ولسی جرگه باشد. این تغییر، توأم با رشِط علنی سازی آرا، به پارملان اجازه می دهد تا وزرا را 

بنابر دالیل موّجه از کار برکنار کند، اما روند عزل به قدری طاقت فرسا خواهد شد که دیگر یک تهدید دامئی نخواهد بود.

یک پیشنهاد دیگر در زمینۀ محدود کردن اثرات بی ثبات کنندۀ آرای عدم اعتامد پارملان این است که بعضی از مسئولیت های کلیدی 

از وزارت ها خارج و اختیار آنها به کمیسیون های مستقل سپرده شود. این کمیسیون ها تحت ریاست کارشناسان باکفایتی که به میزان 

باالیی از تنش سیاسی میان پارملان و کابینه مصئون خواهند بود، قرار خواهند داشت. پالیسی کامکان توسط وزارت ذیربط تعیین خواهد 

شد، لیکن اجرای آن به شمول وضع پالیسی ها و طرزالعمل های مفصل تحت نظر مراجع مستقلی که مستقیاًم به پارملان جواب منی دهند، 

صورت خواهد گرفت.

ایجاد کمیسیون های مستقل همچنین از بار دوش قوۀ مجریه در رسپرستی کلیۀ جوانب وظایف حکومت خواهد کاست. یک انتقاد 

معمول از نظام فعلی این است که رئیس جمهور و وزرا خود را درگیر موضوعات جزئی می کنند و این امر توانایی آنها را از مترکز روی 

مسائل کالنرت منحرف می سازد. واگذاری مسئولیت انجام وظایف رضوری، اما معمولی و پیش پا افتادۀ حکومت به مراجع مستقل، 

می تواند این مشکل را تقلیل دهد.

ترصیحروندتفسیرقانوناساسی3.3.2.8

مخاصمۀ جاری میان سرته محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد صالحیت تفسیر قانون اساسی به کارکرد 

صحیح دولت افغانستان آسیب می رساند. مادۀ 121 قانون اساسی سال 2004 به سرته محکمه حق می دهد تا قانون اساسی را تفسیر 

کند، اما این ماده قدری مبهم است. با این حال، بعضی از اعضای پارملان و محققان حقوقی استدالل می کنند که مادۀ 157 ظاهرًا 

صالحیت تفسیر قانون اساسی را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی محول می کند.157 حکومت بعضًا مسائل را به سرته 

محکمه و بعضًا به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی راجع می سازد که این امر مشکل ساز است.158 عالوه بر امکان بروز 
تضاد در تفسیر قانون اساسی، این سیستم مرشوعیت هردو مرجع را خدشه دار می سازد.159

در رابطه با سرته محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، واضعان قانون اساسی سال 2004 به رصاحت پیش بینی 

می کردند که سرته محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی خواهد بود. زبان مندرج در مادۀ 121 – که تنها مادۀ مصوب کمیسیون های تسوید 

و تدقیق قانون اساسی در رابطه با تفسیر قانون اساسی است – صالحیت سرته محکمه در این زمینه را ترصیح می کند. مادۀ 157 که 

ظاهرًا اختیاراتی را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تفویض می کند، بعدًا توسط لویه جرگۀ قانون اساسی عالوه شد 

و هرگز مدنظر واضعان قانون اساسی نبود.

155   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 1 )د. م. ق. ح.، مرد، کابل(.
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157   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 5 )گ. ح.، زن، کابل(.

158   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 9.

159   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 5.
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عالوه بر اینها، مفهوم داشنت کمیسیونی برای تفسیر قانون اساسی از حیطۀ هر نظام پذیرفته شده ای بیرون است. تفسیر قانون اساسی 

به واسطۀ یک محکمه انجام می شود – یا سرته محکمه یا محکمۀ قانون اساسی. از آنجایی که قانون اساسی سال 2004 حاوی احکامی 

در بارۀ ایجاد محکمۀ قانون اساسی نیست، وظیفۀ سرته محکمه در تفسیر قانون اساسی باید به طور منطقی مطابق با مادۀ 121 پذیرفته 

شود. تعدیل قانون اساسی برای رصاحت بخشیدن به این نکته، گامی عمده در راستای افزایش ثبات نظام خواهد بود.

بهبودسیستماداریحکومتمحلی4.3.2.8

سوال آخر این است که آیا حفظ الگوی ریاست جمهوری، اما تفویض برخی از صالحیت های رئیس جمهور به دیگر مراجع هم در مرکز 

و هم در والیات، به نفع افغانستان خواهد بود یا خیر. تحقیق ما نشان می دهد که بر طبق نظام فعلی، ممکن است رئیس جمهور هم 

در مسائل عمدۀ پالیسی ملی و هم در موضوعات جزئی نظیر تعیین مقامات پایین رتبه هم در کابل و هم در والیات درگیر شود. مترکز 

بیش از حد تصمیم گیری، و ضعف و نابسامانی اداری در سطوح پایین تر مایۀ نگرانی است. مؤثریت دولت به احتامل قوی در صورتی 

بهبود خواهد یافت که روندهای تصمیم گیری کارآمدتر شوند و دیگر نهادها هم در مرکز و هم در والیات توامنند ساخته شوند. لذا، به 

نظر ما، تفویض مرحله وار و محتاطانۀ بعضی اختیارات ریاست جمهوری و تحکیم دیگر نهادها هم در مرکز و هم در والیات باعث تقویت 

دموکراسی در کشور خواهد شد.

می توان استدالل کرد که واگذاری صالحیت های بیشرت به مراجع و رهربان والیتی و ولسوالی می تواند منطبق با نیازهای کشوری با 

زیرساخت های ضعیف باشد، زیرا حکومت محلی اغلب می تواند با رسعت و کارآمدی بیشرتی در رسیده گی به امور محلی عمل مناید. 

رهربان محلی در مقایسه با مقامات حکومت مرکزی احتاماًل آشنایی بیشرتی با رضوریات محلی و توانایی بیشرتی در مدیریت پروژه های 

محلی و بهبود ارائۀ خدمات دارند.

به صورت مشخص، پیشنهاد شده است که روند بودجه سازی باید واقعًا در سطح محلی اولویت بندی شود. در صورتی که ادارات محلی 

بودجه های پیشنهادی به شمول مصارف مشخص خویش را تهیه و منترش کنند، مردم ساکن در محالت قادر خواهند شد تا بودجه ها را 

مرور، در مورد آنها اظهار نظر و برای تغییر آنها ِاعامل فشار کنند. این سیستم نه تنها به تأمین نیازمندی های محلی یاری خواهد رساند، 

بلکه حسی از مالکیت و رسمایه گذاری اجتامعات بر پروژه های محلی را تشویق خواهد کرد.

با این حال، نگرانی هایی در رابطه با واگذاری صالحیت ها به حکومت محلی مطرح است. در کشور مخالفت شدیدی با هرگونه تغییری 

وجود دارد که ممکن است حرکت به سمت و سوی فدرالیزم پنداشته شود که کشور را تجزیه خواهد کرد.160 یک نگرانی موّجۀ دیگر این 

است که بسیاری از رهربان محلی گذشته های خشونتباری داشته اند و در طول تاریخ منافع خویش را باالتر از منافع مردم قرار داده اند.161 

برخی از کارشناسان بیان داشتند که ما نیازی به تغییر سیستم از متمرکز به نامتمرکز نداریم، بلکه آنچه نیازمند آن هستیم، آوردن بعضی 
اصالحات به خصوص در مورد امور مالی و مالیاتی است.162

واضح است که اولین گام، اجرای کامل مفاِد قانون اساسی سال 2004 است که شامل عنارصی از توامنندسازی محلی نظیر برگزاری 

انتخابات شوراهای ولسوالی و والیتی می شود تا حکومت های محلی مرشوع نگریسته شوند. با این وجود، َوراِی انتخابات، صالحیت ها و 

مسئولیت های والی ها، شوراهای والیتی، ولسوال ها و شوراهای ولسوالی باید توسط قانون رصیحًا تعریف شوند. در حال حارض، والی ها 

به مثابۀ مناینده گان حکومت مرکزی بدون صالحیت رصیح عمل می کنند. حکومت های محلی همچنین فاقد بودجه های مستقل هستند 

و از همین بابت، از نظر مالی به حکومت مرکزی وابسته هستند و نسبت به نفوس محلی پاسخگو نیستند.

در همین حال، مؤثریت رهربی محلی به شدت به جایگاه، قدرت و ثروت شخصی والیان بسته گی دارد، نه نظام و ساختار سیاسی. 

آشکار است که این یک الگوی مؤثر نیست. دست کم باید بعضی اختیارات بودجوی به مراجع محلی تفویض شوند و حکومت محلی 

باید نهادینه شود تا حیطۀ صالحیت های آن تابع قوانین و مقررات مشخص باشد، نه تابع قّوت و نیرومندی شخصیت مقام های محلی.

دموکراسی روندی در حاِل انجام است. پیشنهادات فوق الّذکر جامع و مانع نیستند، اما می توانند نقطۀ آغازی برای نحوۀ اصالح قوۀ 

از کارایی دموکراسی در افغانستان اطمینان دهند و مرّوج سیستمی باشند که از مرشوعیت، مؤثریت و ثبات بیشرتی  مجریه باشند، 

برخوردار است.

160   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 9.

161   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 8.

162   مصاحبه با کارشناس کلیدی شامره 1.
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با بررسی قوۀ مجریه در نظام های سیاسی متنوع، مطالعۀ ساختار آن در قوانین اساسی قبلی افغانستان و موشکافی تجربۀ افغانستان در 

این زمینه در دوران پساطالبان، به چه نتیجه گیری هایی می توان دست یافت؟ قانون اساسی سال 2004 و مشخصًا قوۀ مجریۀ مندرج آن 

چگونه به افغانستان و مردم آن خدمت کرده است؟ روشن است که قانون اساسی سال 2004 می تواند به بهرتین نحو به عنوان کاری در 

حاِل انجام نگریسته شود. می توان کارهای زیادی را بنابر همین قانون اساسی انجام داد، اما این کارها تا کنون جامۀ عمل نپوشیده اند.

نتیجه گیری ما این است که دلیلی برای تجدیدنظر و ترمیم بنیادی نظام و سیستمی که طی 13 سال گذشته برقرار بوده است، وجود 

ندارد. فعاالن سیاسی، کارشناسان، محققان داخلی و صاحب نظران سیاسی در حامیت از نظام ریاستی تقریبًا مّتِفق القول هستند و در 

این رابطه به مزایای عمدۀ این نظام از جمله ثبات و مؤثریت نسبی آن و توانایی آن در مقاومت علیه گروه مشخصی که بخواهد از طرف 

مردم تصمیم گیری کند، اشاره می کنند.

تا هنوز در  برقراری هر نظام دیگری مستلزم موجودیت احزاب سیاسِی حقیقتًا مناینده و ملی، و زیربنای کاماًل پیرشفته ای است که 

افغانستان وجود ندارند. با این حال، باور گسرتده از جمله در میان نویسنده گان این نرشیه و کارشناسانی که با آنها مصاحبه شده، این 

است که ایجاد بهبودهایی در نظام کنونی امری ُشَدنی و میّس است.

در قسمت 3.3 در باال، خصوصیات یک قوۀ مجریۀ قوی مورد بحث قرار گرفت: مرشوعیت، انعطاف پذیری، پاسخگویی، مؤثریت و 

ثبات. قانون اساسی سال 2004 منرات متفاوتی در رابطه با هریک از این پنج ویژه گی دریافت می کند.

مرشوعیت:نظام ریاستی به این دلیل کارکرد خوبی داشته است که سه انتخابات ملی و دموکراتیک برگزار و یکی از آنها به انتقال قدرت 

منتهی شده است. در هریک از این انتخابات، کاندیدان متفاوتی اشرتاک کرده اند که از گروه های ذینفع متفاوتی مناینده گی کرده اند و 

این امر این نتیجه گیری را به دست می دهد که هیچ گروهی از مشارکت در روند سیاسی محروم و کنار زده نشده است. داشنت دو معاون 

رئیس جمهور به گروه های ذینفع بیشرتی امکان می دهد احساس کنند که جزو اداره هستند؛ الحاق معاون سوم می تواند مناینده گی از 

مردم را بیش از پیش ارتقا دهد.

اگر از دید منفی به قضیه نگاه شود، دو دور آخر انتخابات ریاست جمهوری تحت تأثیر اتهامات تقلب قرار داشت و این مسئله به بروز 

اختالفات بر رس نتایج آخرین انتخابات و تأسیِس متعاقِب حکومت وحدت ملی انجامید که در آن یک مقام اجرایی وجود دارد که در 

قانون اساسی سال 2004 پیش بینی نشده است. تأخیر طوالنی در برگزاری انتخابات پارملانی و انتخابات محلی که به نوبۀ خود به عدم 

توانایی در تدویر لویه جرگه انجامیده، تأثیری منفی بر مرشوعیت قوۀ مجریه وارد آورده است. با این حال، این نکتۀ آخر بیشرت یک 

ناکامی اداری است تا نارسایی سیستم.

انعطافپذیری: همین که بن بست ناشی از مناقشه میان آقای غنی و داکرت عبدالله بر رس نتایج دور دوم انتخابات گذشته به خشونت 

یا فروپاشی حکومت منجر نشد، گواِه توانایی نظام در سازگاری با رشایط است، هرچند این سازگاری با حامیت جامعۀ بین املللی حاصل 

شد. اگرچه مطابقت حکومت وحدت ملی با قانون اساسی خالی از مشاجره نیست، لیکن این حکومت راه حل کوتاه مدت بحران سیاسی 

دانسته شد و نظام اجرائیه اکرثًا دست نخورده باقی مانده است.

از سوی دیگر، دلیلی که مقام ریاست اجرائیه رسمیت نیافته، این است که تعدیل قانون اساسی از صالحیت لویه جرگه است. تدویر 

لویه جرگه فعاًل ممکن نیست و این امر از چالش های تخنیکی و تدارکاتی فراراه کشور ناشی می شود، نه از عدم انعطاف پذیری سیستم.

پاسخگویی: یقینًا اعضای کابینه در قبال پارملان پاسخگو هستند و این امر در استیضاح آنها و میل مفرط پارملان به دادن رأی عدم 

اعتامد به وزرای انفرادی مشاهده می شود. ولسی جرگه تا حدی پاسخ گویی ندارد، زیرا اعضای آن از حوزه های انتخاباتی نسبتًا کالن 

بارۀ  در  آرای خود  و  کنند  احساس جواب ِدهی  انتخاباتی مشخصی  یا حوزه های  ولسوالی ها  به  آنکه  بی  انتخاب می شوند،  در والیات 

مسائل مهم نظیر سلب اعتامد از وزرا را به صورت رّسی به صندوق های اخذ رأی می ریزند. در نتیجه، رأی دهنده گان از نحوۀ رأی دهی 

مناینده گان شان در خصوص بسیاری از مسائل خطیر اطالع ندارند و از موقعیتی قوی برای پاسخگو کردن آنها بی بهره هستند. گرچه 

قانون اساسی این امر را ترصیح منی کند، اما رویۀ رأی دهی رّسی با دموکراسی مناینده محور منافات دارد. به لحاظ نظری، قوۀ قضائیه 

می تواند رأی دهی رّسی را محدود کند. با این حال، اختالف در مورد حیطۀ صالحیت سرته محکمه در تفسیر قانون اساسی بیش از پیش 

بر وخامت این اوضاع می افزاید.
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هرچند انتقادات موّجه یی در این باره مطرح شده که حکومت مرکزی به قدر کافی در قبال والیات دور افتاده پاسخگو یا جواب ِده نیست، 

لیکن برگزاری انتخابات محلِی مندرج در قانون اساسی سال 2004 به خصوص انتخابات شوراهای ولسوالی و شوراهای شاروالی ها و نیز 

تأسیس نهادهاِی ثانوِی پایداِر غیرسیاسی و اداری، این مشکل را قساًم تقلیل خواهد داد.

با درنظرداشت بطی بودن تصمیم گیری حکومت وحدت ملی و طوالنی بودن جر و بحث آن بر رس تعیین مقامات و دیگر  مؤثریت: 

مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این حکومت مخصوصًا در رسیده گی به مشکالت بی شامری که کشور با آنها روبرو است، 

مؤثر نبوده است. با این وجود، اکرث تقصیر در این رابطه می تواند به دیگر عوامل خطیر خارجی و داخلی به شمول کاهش شدید در شامر 

نیروهای بین املللی نسبت داده شود.

از نظر عامۀ مردم و کارشناسانی که با آنها در این تحقیق مصاحبه شد، نظام ریاستی در مقایسه با دیگر بدیل ها در حفظ وحدت ملی، 

تأسیس نهادهای ملی و ِاعامل یکسان حاکمیت قانون در رسارس کشور مؤثرتر است. مردم ساکن در والیات اغلب از حکومت مرکزی 

و خصوصًا رئیس جمهور می خواهند تا غرض رسیده گی به مشکالت و مسائل شان مداخله کند؛ محیط اجتامعی - سیاسی کشور از زمان 

اتخاذ نظام ریاستی طبق قانون اساسی سال 2004 به قدر کافی تغییر و دگرگونی نیافته است تا تجدیدنظر و ترمیم اساسی نظام کنونی 

امری الزم و رضوری باشد.

ثبات:نظام افغانستان، به رغم افزایش فعالیت شورشیان، نابسامانی اقتصادی، بحران سیاسی، تنش اجتامعی و کاهش شدید امداد 

متعهد  دموکراتیک  روند  به  نسبت  افغانستان  مردم  که  بگوییم  است  معقول  برعالوه،  است.  مانده  باثبات  به طور چشم گیری  خارجی، 

هستند؛ رصف نظر از عمل کرد حکومت، تصور این که جامعۀ افغانستان پذیرای یک حکومت غیردموکراتیک باشد، دشوار است.

به جای تغییر افراطی ساختار حکومت، اکنون وقت مطلوبی برای افغانستان است تا اصالحاتی را بر اساس آموخته های 13 سال گذشته 

ایجاد کند. هنگامی که قانون اساسی سال 2004 وضع شد، افغانستان هیچ تجربۀ واقعی از دموکراسی نداشت. لذا، طبیعی بود که مثل 

بسیاری از کشورهای پسامنازعه، مسائل مشخصی به طور کلی مورد رسیده گی قرار گیرند. اکنون فرصت آن فرا رسیده است تا جزئیات 

و تفصیالتی نظیر واگذاری اختیارات بیشرت به ادارات محلی، ترصیح نقش سرته محکمه و تحدید توانایی پارملان در تضعیف مسئولیت 

وزارت های مختلف در قبال رئیس جمهور، به قانون اساسی عالوه شود.
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تجربی،  شواهد  دیگر  و  بین املللی  رویه های  بهرتین  افغانستان،  در  تاریخ مرشوطیت  از  آموخته ها  کارشناسان،  توصیه های  مبنای  بر 

پیشنهادهای این مطالعه شامل موارد ذیل می شوند:

برگزاریانتخاباتپارملانی. 1

پیش رشط تغییر قانون اساسی، تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی است. بنابر این، انتخابات ولسی جرگه که موعد برگزاری آن منقضی شده 

است، باید به منظور حصول اطمینان از مرشوعیت مشارکت اعضای شورای ملی در لویه جرگه برگزار گردد. به همین منوال، انتخابات 

شوراهای ولسوالی باید برگزار شود تا لویه جرگه بتواند با حضور رؤسای این شوراها در آن تدویر شود.

مترکزلویهجرگهبرمسائلمقتضی. 2

نگرانی هایی مطرح شده که در صورت تدویر لویه جرگه، ممکن است لویه جرگه گرفتار مسائل هویتی و قومی و درگیر بحث پیرامون 

حقوق اساسی شهروندان شود. برای رسیده گی به این دغدغه ها، دامنۀ مسائل مورد بحث لویه جرگه باید به امور مربوط به ساختار قوۀ 

مجریه محدود شود. به صورت مشخص، فصول 1 و 2 قانون اساسی – دولت و حقوق و وجایب اساسی اتباع – نباید منوط به تجدیدنظر 

باشد. یک کمیسیون تسوید یا تعدیل قانون اساسی باید پیشاپیش تدویر لویه جرگه وظیفۀ طرح تعدیالت معّین را بر عهده داشته باشد. 

به تعقیب آن، یک کمیسیون تدقیق قانون اساسی باید تشکیل شود که نه تنها مسودۀ تعدیالت را بازبینی کند، بلکه از عامۀ مردم در 

این باره نظرخواهی مناید و آنها را در جریان تعدیالت پیشنهادی قرار دهد. به این ترتیب، لویه جرگۀ قانون اساسی که پس از این 

بسرتسازی ها تدویر می شود، باید ملزم به مترکز روی مجموعۀ از قبل تعیین شده ای از مسائل باشد.

حفظنظامریاستی. 3

حکومتی که یک قوۀ مجریۀ واحِد با اختیارات وسیع در رأس آن قرار داشته باشد، بهرتین گزینه برای افغانستان، یک کشور پسامنازعه یی 

که نظام سیاسی آن به بلوغ نرسیده است، می باشد. با این حال، در یک کشور چند قومی مثل افغانستان، رئیس جمهور و معاونان وی 

نیازمند اخذ رأی و کسب حامیت گروه های متعدد قومی برای تأمین مرشوعیت و ثبات نظام هستند. لویه جرگه همچنین می تواند ِاعامل 

تغییرات در مقام معاونیت رئیس جمهوری، هامن طور که برخی از کارشناسان پیشنهاد کردند، یا تصویب ساختار حکومت وحدت ملی را 

مورد مالحظه قرار دهد، اما انحراف بنیادی از نظام ریاستی نظر به اوضاع و احوال کنونی مقتضی نیست.

تحکیمحکومتداریمحلی. 4

تفویض مرحله وار و محتاطانۀ بعضی صالحیت های ریاست جمهوری و تحکیم دیگر نهادها هم در مرکز و هم در والیات موجب تقویت 

دموکراسی در کشور خواهد شد. توامنندسازی حکومت محلی به واسطۀ تفویض اختیارات بیشرت به نهادها و رهربان والیتی و ولسوالی 

می تواند منطبق با نیازهای کشوری با زیرساخت های ضعیف باشد، زیرا حکومت محلی اغلب می تواند با رسعت و کارآمدی بیشرتی عمل 

مناید. رهربان محلی در مقایسه با مقامات حکومت مرکزی احتاماًل آشنایی بیشرتی با رضوریات محلی و توانایی بیشرتی در مدیریت 

پروژه های محلی و بهبود ارائۀ خدمات دارند.

تسجیلنهادهایثانویدرقانوناساسی. 5

اگر  قانون اساسی ترصیح شود.  باید در  نهادها  این  ثانوی، صالحیت  نهادهای  توامنندسازی  از مساعی در راستای  به حیث بخشی 

نهادهایی حکومتی نظیر کمیسیون خدمات ملکی یا واحد مبارزه با فساد اداری163 صاحب جایگاهی بر طبق قانون اساسی شوند، ماهیت 

و مرشوعیت آنها به طرز قابل مالحظه ای افزایش و مؤثریت آنها ارتقا می یابد. این امر همچنین گامی بلند در جهت تأسیس نهادهای 

ملِی غیرسیاسی یا کمرت متأثر از سیاست است.

واگذاریتفسیرقانوناساسیبهیکمرجعمشخص. 6

وضعیت جاری که در آن صالحیت سرته محکمه در تفسیر قانون اساسی مورد اختالف پارملان قرار دارد و ترجیح می دهد که این حق به 

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی محّول شود، موجب نگرانی شدید است و قابل قبول نیست. زبان قانون اساسی در مورد 

تفویض اختیار تفسیر قانون اساسی به سرته محکمه باید رصیح باشد یا طبق بهرتین رویه های مدرن بین املللی در زمینۀ حقوق اساسی، 

صالحیت تفسیر قانون اساسی باید به یک محکمۀ نوتشکیل قانون اساسی واگذار شود.

Anti-Corruption Unit   163
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اصالحاحزابسیاسی. 7

به مثابۀ یک قاعدۀ کلی، مفهوم تفکیک قوا هنگامی بهرتین کارکرد را دارد که رصاحتی راجع به فعالیت حزب اکرثیت و حزب اپوزیسیون 

در یک نظام سیاسی وجود داشته باشد. پاسخ گویی در صورتی لطمه می بیند که عرصۀ سیاسی از ده ها گروه کوچک و فردی تشکیل شده 

باشد که به دنبال منافع خود باشند. ایجاد محیطی که در آن احزاب سیاسِی مرشوع بتوانند رشد کنند و کاندیدان بتوانند آزادانه وابسته گی 

حزبی خویش را اعالن کنند، باعث اعتالی روند سیاسی و گسرتش گزینه های قوۀ مجریه در کشور خواهد شد.

حسابدهیمقاماتدولتی. 8

حکومت وحدت ملی باید وظایفش را بر مبنای موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی خصوصًا تکمیل اصالحات انتخاباتی، برگزاری 

انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالی و انجام دیگر وظایف حکومتی اجرا کند. به همین ترتیب، اعضای پارملان باید ملزم به افشای 

نحوۀ رأی دهی شان به مسائل کلیدی به شمول دادن رأی عدم اعتامد به وزرا شوند.

نقشتخصصبیناملللی. 9

جوامع  دیگر  از  را  زیادی  آموخته های  می توان  ولی  است،  جامعه  همین  به  مختص  افغانستان  سیاست  جنبه های  از  بسیاری  هرچند 

منظور  به  را  اساسی  قانون  تعدیل  روند  باید  افغانستان  تجربۀ سال 2004،  درنظرداشت  با  کرد.  پسامنازعه کسب  به خصوص ماملک 

تقاضای مشورۀ پژوهش گران و کارشناسان شناخته شدۀ بین املللی در عرصۀ حقوق اساسی مفتوح کند.
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پیشنهاداتشام

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید شود. 
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استفاده کرده باشید و چه به تازگی با  این سازمان آشنا  شده باشید، نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است. نظر های شام به 

ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده گان نرشیات ما به 

 areu@areu.org.af .اشرتاک بگذاریم. آسانرتین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

برخی  اما  بگذارید.  میان  در  ما  با  دارید،  نظری  و هر   )+39)9970  806 بگیرید 845  این شامره متاس  به  توانید  همچنان شام می 

اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات،...(؟ •

به چه منظور از پژوهش های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ •

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت می کنید؟ •

از نسخه الکرتونیکی استفاده می کنید یا از مجلدات؟ •

چگونه این انتشارات می توانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟ •

نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟ •

انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟ •

به نظر شام ما چه کارهایی را می توانیم بهرت انجام دهیم؟ •
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عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟ •
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متام نرشیات در ویب سایت www.areu.org.af قابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق و 

ارزیابی افغانستان موجود می باشد. 

نوع نرشیهموضوع تحقیقموجود به زبان پشتوموجود به زبان درینویسندهنام نرشیهتاریخ

عقرب 1396
خالصه ای در مورد 

منازعه کوچی و باشندگان 
محل در افغانستان

داکرت انتونیو جیستازی
حامیت اجتامعی 

و معیشت
چکیده

نامهقانون اساسی√√غزال حارثباز نگری قضایی در افغانستاناسد 1396 پالیسی 

اسد 1396
تکامل قوۀ اجرائیه در 

افغانستان: نگاهی به گذشته و 
پیشنهادهایی در مورد راِه پیرشو

کاوون کاکړ, توماس 
کریمر, هامیون رئوفی

نامهقانون اساسی√√ پالیسی 

جوزا 1396
حکومتداری شهری: 

ارزیابی برنامۀ انکشاف 
شهری در افغانستان

دتلیف کامیر, 
ذبیح الله عیسی

√√
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

جوزا 1396
حکومتداری معادن: سیستم 
مؤثر جمع آوری عواید صنایع 

استخراجی در افغانستان
√√جاوید نورانی

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

جوزا 1396
حکومتداری مهاجرت: 

تکامل مفاهیم و چارچوب 
نهادی در افغانستان

ولی محمد کندیوال, 
هلن سی سی

√√
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

حمل 1396
اصالحات خدمات ملکی در 
افغانستان: نقش و وظایف 

سکتور خدمات ملکی

سید حشمت 
الله هاشمي, 
گیرهارد الوت

√√
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

مقاله مسأله محور
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جوالی 2016
نزدیک ساخنت دولت با 

مردم: غیرمتمرکز ساخنت 
پالنگذاری و بودجه سازی

نعمت الله بیژن، 
فرحت امیل و 

هارون نایب خیل

برنامه ریزی، 
بودجه گذاری و 
حکومتداری در 

سطح والیتی

تحلیلی نرشیۀ 

جوالی 2016
نقش جامعۀ مدنی در ترویج 

حکومتداری خوب در افغانستان
اورځال ارشف نعمت 

و َکرین ِورِنر
جامعۀ مدنی و 

حکومتداری
تحلیلی نرشیۀ 

می 2016
اقدام متوازن کننده برای 
حکومتداری سکتور منابع

جاوید نورانی و 
لین دی بروِکِر

تحلیلیمعادن و حکومتداری نرشیۀ 

می 2016

توسعۀ منابع آبی فرامرزی: چه 
دیدگاه هایی برای همکاری 

در میان افغانستان، ایران 
و پاکستان وجود دارند؟

وینِسنت توماس با 
مجیب احمد عزیزی 

و خالد بهزاد
مطالعۀموردیمدیریت منابع طبیعی

می 2016
نگاه نزدیک به مردان و »انواع 

مردانگی«: مشارکت فعال 
مردان در برابری جنسیتی

لیا ویلفردا آر. ای. 
پیالنگو، چونا آر. 

ِاچاوز، پرویز طفیل، 
سید مهدی موسوی

نامهجنسیت√√ پالیسی 

اپریل 2016
دولِت ُسست بنیان: 

چگونه تریاک تیشه به 
ریشۀ افغانستان زد

منسفیلد کتابمدیریت منابع طبیعیدیوید 

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر 
تحقیق ساحوی در والیت 
قندهار، دسمرب 2015 الی 

جنوری 2016: کوکنار 
و معیشت روستایی

خالصه نامهمدیریت منابع طبیعی√√پل فیشتین

مارچ 2016
اردوی ملی افغانستان 

پس از آیساف
جیوستوزی  آنتونیو 
و علی محمد علی

توضیح نامهحکومتداری

فربوری 2016

اصل در جزئیات: سقوط 
روزافزون ننگرهار به دامن 

شورشگری، خشونت و 
تولید وسیع مواد مخدر

منسفیلد خالصه نامهمدیریت منابع طبیعی√√دیوید 

جنوری 2016
سوی دیگر نابرابری جنسیتی: 

مردان و خصوصیات 
مردانگی در افغانستان

چونا آر. ِاچاوز، 
سید مهدی موسوی 

و لیا ویلفردا آر. 
ای. پیالنگو

تحلیلیجنسیت√√ نرشیۀ 
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