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مقدمه
په  ۲۰۰۱کال کې له واک نه د طالبانو له پرځیدلو وروسته ،افغان مشران د یوه نوي ډیموکراتیک افغان دولت د بنسټونو د جوړولو لپاره
سره راغونډ شول .د ُبن په کنفرانس کې پالن وشو چې په  ۲۰۰۴کال کې باید د یوه نوي اساسي قانون مسوده جوړه او تصویب شي او په
هیواد کې دې د ولسمشرۍ د لمړني انتخاباتو الر پرانیستل شي .دیارلس کاله وروسته ،مناسبه به و ي چې د افغانستان د اساسي قانون
ارزونه د غوره شوي حکومتي سیستم په پرمختګ کې وشي او په ځانګړي توګه ،دې ته وکتل شي چې آیا په اوسنۍ بڼه کې اجرائیه قوه
د هیواد اړتیاو ته ځواب واي که نه.
دغه لیکنه په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل ته کتنه کوي .د افغانستان د اساسي قانون تاریخي پس منظر ته په کتلو سره ،دغه
مطالعه هڅه کوي چې د افغانستان د ملي یووالي اوسنی حکومت تاریخي مبحث ته پریږدي ،له تیرو تجاربو نه زده کړو ته اشاره وکړي
او د اساسي قانون له اړخه ،د راتلونکي لپاره واقعبینانه او رغنده وړاندیزونه وړاندې کړي.

میتودولوژي
د دغې مطالعې په لړ کې د پراخو شته لیکنو او دغه راز د کیفیتي څیړنیزو میتودونو لپاره د غوره کارپوهانو له مرکو کار اخیستل شوی
دی .دغې مطالعې کې پر موضوع له بیالبیلو اړخونو انتقادي کتنې شوي او اساسي او فرعي سرچینو نه پکښې کاراخیستل شوی دی.
څیړنې لپاره په هره اړخیزه توګه په الکترونیک او چاپ شويو بڼو له شته عامه سرچینو نه کار اخیستل شوی او د افغانستان ټولو
اساسي قوانینو او پر هغو تبصرو ته کتنه وشوه .ځانګړې پاملرنه هغو ربطي موادو ته وشوه چې د اساسي قانون تیوریو او ډولونو/بڼو
پورې اړه لري ،له کالسیکو نیولې تر معاصرو سرچینو پورې؛ مطالعې او شننې د واکونو د ویش/بیلتون او د اجرائیه برخې د ونډې په
اړه؛ او د  ۲۰۰۴کال پر اساسي قانون نیوکې او تبصرې د ولسمشر د دفتر او د ملي یووالي د حکومت د بلل شوي اغیزمنتوب په وړاندې.
کیفیتي شمیرې یا احصائیه له کارپوهانو سره مرکو له الرې راغونډې شوې .په ټوله کې له یوولسو پوهانو چې پکښې سیاسي مشران،
د پوهنتون استادان ،سیاستوال ،علما او سیاسي شننونکي و ،مرکې وشوې تر څو د هغوې اندونه او نظریات راټول شي .د مرکو لپاره
خلک د نورو مسایلو سربیره د افغانستان د اجرائیه قوې په تړاو د هغو د تخصص او د مقایسوي اساسي قوانینو په اړه د کارپوهۍ پر
اصل انتخاب شول .د کارپوهانو په غوراوي کې د سیاسي اندونو کثرت ،کاري سابقه او د توکمونو یا اقلیتونو جوړښتونو ته هم پاملرنه
وشوه .کارپوهان جګپوړي دولتي چارواکي و یا له روان سیاسي نظام سره تړلي و یا په پوهنتونونو کې د اساسي قانون او مقایسوي
حقونو زده کړې ورکوي .د دوې د تخصص او تجربو لوړې او ژورې نه یوازې مرکزي بلکې سیمیز حکومت ته هم غځیږي .

اساسي موندنې
دغې مطالعې موندلي چې د ګڼو ننګونو سربیره ،د حامد کرزي او اشرف غني په حکومتونو کې افغانستان د ولسواک نظام د پایښت
لپاره ستر ګامونه پورته کړي دي .دا وړاندیز کیږي چې یو لړ سمونونه  -خو نه بنیادي اصالحات  -د اساسي قانون لپاره مناسبه دي.
د مطالعې معیار

د یوه سیاسي رژيم د ارزونې لپاره بیالبیلې الرې شته .دغې مطالعې پنځه موارد غوره کړل :مشروعیت ،انعطاف منل ،حساب ورکول،
اغیزمنتوب او ثبات .یو دولت باید هم د خپلو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مشروع څرګند شي .پدې تړاو د افغانستان نتیجې ګډې
دي .که څه هم د ولسمشرۍ درې دوره ټاکنې ترسره شوې دي ،یوه نوي حکومت ته په بریالیتوب سره د واک د لیږد په ګډون ،د تیرو دوو
ټاکنو په اړه د درغلیو پراخې نیوکې شته او پایلې یې وننګول شوې  ،چې دې کار د ملي يووالي حکومت په ترکیب کې د لمړي وزیر یا
صدارعظم د مقام جوړیدل رامنځته کړل .سربیره پر دې ،د پارلماني او سیمیزو ټاکنو ځنډیدلو ،د دولت د مشروعیت په اړه اندیښنې
رامنځته کړي دي.
یو ځواکمن سیاسي نظام باید له نااټکل شوو شرایطو سره د مقابلې لپاره انعطاف مننونکی اوسي .دا چې د انتخاباتو پایلې وننګول
شوي او د کاندیدانو اشرف غني او ډاکټر عبداهلل تر منځ سیاسي شخړو ،تاوتریخوالی رامنځته نکړ او دولت یې نسکوره نکړ ،پخپله د
دې سیاسي سیستم د مظبوطوالي څرګندونه کوي .خو د ملي یووالي حکومت د جوړولو لپاره چې په اساسي قانون کې څرنګوالی نلري،
د یوه لنډمهالي جوړښت رامنځته کولو اړتیا وه.
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

په یوه سیاسي سیستم کې حساب ورکولو ته په څو پړاونو کې اړتیا شته .د افغانستان سیستم د دغو پړاونو په ګڼو برخو کې ضعیفه
ده  -د ملي شورا غړي اکثر له سترو والیتونو ټاکل کیږي او د ولسوالیو رایه ورکونکو ته ځان مسووله نګڼي؛ کلیدي پارلماني رایې په
پټ ډول ورکول کیږي؛ د سیمیزو ادارو مشران د مرکزي حکومت له لوري ټاکل کیږي او چارواکي ځان و سیمیزو خلکو ته ډیر مسوول
نه بولي .ولسواک سیمیز حکومت او د حساب ورکولو مناسبه میکانیزمونه کیداې شي چې د اساسي قانون په سمونونو کې ځاې شي.
څرګنده خبره ده چې د یوه سیستم بریالیتوب د هغه په اغیزمنتوب کې نغښتی وي .د ملي یووالي حکومت اغیزمنتوب تر پوښتنو الندې
راغلی په ځانګړې توګه د دې حکومت د پریکړو بڼه او د هیواد د امنیتي او اقتصادي وضعیت الورانیدل .د دې سربیره ،کارپوهانو پدې
اند دي چې د اوسنیو شرایطو په رڼا کې ،ریاستي سیستم پر نورو ډولونو ښه والی لري .بالخره ،د یوه دولت سیستم د لوړې کچې ثبات
ته اړتیا لري .د یاغیانو د زیاتو فعالیتونو ،د اقتصادي ناخوالو ،د سیاسي کړکیچونو ،د ټولنیزو فشارونو او په بهرنیو مرستو کې د
چټک کمښت سربیره د افغانستان سیستم د پام وړ ثبات ساتلی دی .په ډاډ سره ویل کیږي چې د حکومت د کړنې پرته ،اکثریت افغانان
ډیموکراتیک بهیر ته ژمن پاتي دي او دا به سخته وي چې وویل شي چې افغانان به غیرډیموکراتیک دولت ومني.
د کلیدي کارپوهانو اندونه

د افغانستان د خلکو د ارادې د لوړ تمثیلونکي بنسټ په توګه ،لویه جرګه د اساسي قانون د بدلون واک لري .کارپوهان پدې باور دي
چې د لويې جرګې د رابللو په وړاندې ستر ټولنیز ،سیاسي او امنیتي خنډونه شته .ځيني کارپوهان ویره لري چې ښایي قومي او نور
هویتي مسایل پر نورو مسایلو سایه واچوي ،لکه د حکومت د جوړښت څرنګوالی .له حقوقي پلوه ،د اساسي قانون پر بنسټ د لويې
جرګې د رابللو په وړاندې پوښتنې شته ځکه ( )۱افغانستان تر اوسه د ولسوالیو انتخابات ندي ترسره کړي چې د هغوې مشران د لویې
جرګې غړي وي )۲( ،د ځینو کارپوهانو په باور د اوسني پارلمان ،چې غړ ي یې باید د لویې جرګې برخه وال اوسي ،مشروعیت په شک
کې دی ځکه د وکیالنو د کار موده د ولسمشر د یوه فرمان له مخې اوږده شوې ده .که لویه جرګه رابلل کیږي نو یوه د بحث وړ موضوع به
پکښې د افغانستان د اجرائیه قوې بڼه او جوړښت وي .په افغانستان کې د اوسنیو سیاسي ډلو د ضعیفه وضعیت په پام کې لرلو سره،
ټولو کارپوهانو وویل چې پارلماني نظام ال تراوسه د پایښت وړ نه ګڼل کیږي .کارپوهانو په یوه خوله وویل چې دا مهال په افغانستان
ځواکمن سیاسي ګوندونه نشته.
د ډیرو کارپوهانو په باور ،په اوسنیو حاالتو کې یو الښه شوی ریاستي سیستم تر هر بل سیستم د پایښت وړ دی .ځينو پوهانو په اوسني
جوړښت کې د سمون راوستلو وړاندیز وکړ چې د یو صدراعظم مقام رامنځته شي؛ د ولسمشر دریم مرستیال یا داسې یو مقام چې اوسنی
جوړښت النور پیاوړی کړي .پوهانو وړاندیز وکړ چې نوماندنو وزیرانو ته د پارلمان د پټ منفي راې ورکولو دود باید محدود شي؛ د
اساسي قانون د تفسیر بهیر باید څرګند شي؛ او د سیمیزو حکومتونو اداري سیستم باید ځواکمن شي.

وړاندیزونه
د کارپوهانو د وړاندیزونو ،د افغانستان د اساسي قوانینو د تاریخ ،د نړیوالو غوره الروچارو او د نورو عملي شواهدو پر بنسټ دغه
وړاندیزونه وړاندې کیږي:
.1

1سیمیزو او پارلماني انتخابات باید ترسره شي

په اساسي قانون کې د هرډول سمون او بدلون د راوستلو لمړنۍ اړتیا ،د لویې جرګې رابلل دي .له همدې کبله ،د ولسي جرګې ځنډیدلي
انتخابات باید ترسره شي شي تر څو په لویې جرګې کې د ملي شورا د غړو ګډون ته مشروعیت وروبخښي .همدغه راز ،د ولسوالیو د
شوراګانو د مشرانو انتخابات باید ترسره شي تر څو لویه جرګه کې ګډون وکړي.
.2

2لویه جرګه باید پر مناسبو مسایلو غور وکړي

داسې اندیښنې شته چې که یو ځلي لویه جرګه راوبلل شي ،نو قومي او هویتي ناندرې به وپارول شي او بحثونه به پر اساسي حقوقو تم
شي .د دغه راز اندیښنو د ځوابولو لپاره ،د لویې جرګې اجنډا او واک باید د اجرائیه قوې د جوړښت او سمون په چوګاټ کې محدود شي.
په ځانګړې توګه ،د اساسي قانون لمړی او دوهم فصلونه  -د دولت او خلکو اساسي حقونه  -باید د جرګې د شور او بحث لپاره وړاندې
نشي .تر لویې جرګې وړاندې ،د اساسي قانون د سمون یو کمیسیون باید وګمارل شي چې مشخصه مسوده چمتو کړي او ورپسې باید د
اساسي قانون د ارزونې کمیسیون جوړ شي چې نه یوازې مسوده وارزوي بلکې د سمونونو په تړاو عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي او د
هغو نظریات هم راټول کړي .پدې توګه ،راتلونکې لویه جرګه باید پر دمخه ټاکل شوو مسایلو تمه شي.
.3

3ریاستي نظام باید وساتل شي

افغانستان له کړکیچونو او جګړو د یوه راوتلي هیواد په توګه چې سیاسي سیستم یې اړین پوخوالي ته ندی رسیدلی ،داسې یوه دولت
ته اړتیا لري چې په سر کښې یې یو اجرايي مشر وي چې پراخ واکونه ولري .خو د افغانستان په څیر د یوه ګڼ توکمیز هیواد لپاره ،د
افغانستان ولسمشر او مرستیاالن یې باید د ټولو توکمونو رایې ترالسه کړي تر څو خپل مشروعیت او د نظام ثبات یقیني کړي .لویه
جرګه دغه راز کوالې شي چې د ولسمشر د مرستیال په مقام کې هغسې چې ځینو کارپوهانو یې وړاندیز کړی ،بدلون راولي ،یا د ملي
یووالي د حکومت جوړښت تصویب کړي ،خو د حاالتو په پام کې ساتلو سره دې د ریاستي نظام څخه پراخ بیلتون ته هوکړه ونکړي.
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.4

4سیمیز حکومت باید ځواکمن شي

په سیمیز او مرکزي کچو کې په پړاویز او محتاط ډول د ولسمشر د ځينو واکونو لیږد او د نورو بنسټونو پیاوړي کولو به په هیواد کې
ډيموکراسي نوره هم ځواکمنه کړي .د کارپوهانو د څیړنو پر بنسټ په اوسني سیستم کې ،ولسمشر کوالې شي چې په سترو ملي مسایلو
او وړو مسایلو کې هم په کابل او هم په والیتونو کې ښکیل شي .داسې اندیښنه شته چې د پریکړو ډیر مرکزي کول او د دولت په ټیټو
کچو کې اداري کنګلتیا او ضعف سره تړلي دي.
که د پریکړو بهیر نور هم اسانه شي او نور مرکزي او والیتي بنسټونه پکښې برخه والي  ،نو د دولت اغیزمنتوب به نورهم ښه شي .ځکه
خو کارپوهان پدې باور دي چې په سیمیز او مرکزي کچو کې په پړاویز او محتاط ډول د ولسمشر د ځينو واکونو لیږد او د نورو بنسټونو
پیاوړي کولو به په هیواد کې ډيموکراسي نوره هم ځواکمنه کړي .د والیتونو او ولسوالیو شوراګانو او مشرانو ته د ډیر واک ورکولو
له الرې د سیمیزې حکومتدارۍ پیاوړي کول به پداسې یوه هیواد کې چې زیربناوې پکښې ضعیفه دي ،ګټور ثابته شي ځکه سیمیز
ً
اکثرا له سیمیزو اړتیاو خبر وي او د مرکزي حکومت په پرتله د سیمیزو
حکومتونه اکثر په چارو کې چټک او اغیزمن وي .سیمیز مشران
پروژو په ترسره کولو ډيرې وړتیاوې لري .سیمیزو ادارو ته د واک لیږدولو په اړه ځیني اندیښنې هم شته .د فدرالیزم په لور د هر ډول
حرکت په وړاندې په هیواد کې کلک مخالفتونه شته ،چې کیداې شي هیواد سره بیل کړي .بله پر ځاې اندیښنه دا ده چې ګڼ سیمیز
مشران له زورزیاتیو ډکه سابقه لري او خپلې ګټې یې تر هیواد لوړې ګڼلې وې.
.5

5فرعي سازمانونه دې اساسي قانون کې څرګند شي

د فرعي سازمانونو د پیاوړي کولو په لړ کې باید د هغوې واکونه په اساسي قانون کې څرګند شي .که د ملکي خدماتو په څیر حکومتي
سازمانونه یا د فساد ضد یوه اداره په اساسي قانون کې څرګنداوی لري ،د هغوې موقف او مشروعیت به ال ډیر پیاوړی شي او
اغیزمنتوب به یې هم ښه شي .دا کار به په هیواد کې د غیرسیاسي او یا له سیاسي پلوه د ډیر لږ نفوذ لرونکو ملي بنسټونو په رغاوي
کې ګټور تمام شي.
.6

6د اساسي قانون د تفسیر واک باید په یوې ادارې کې راغونډ شي

په اوسنیو حاالتو کې د اساسي قانون په تفسیر کې د سترې محکمې واک د ملي شورا له لوري ننګول شوی دی او استدالل کیږي چې دغه
ً
ترجیحا د اساسي قانون د انفاذ د څار د کمیسیون له لوري ترسره شي؛ دغه موضوع د ژورې اندیښنې وړ او ناشونی بریښي .په
کار باید
اساسي قانون کې د تفسیر په تړاو د سترې محکمې صالحیت باید ناڅرګند نه وي یا د اساسي قوانینو د نویو دودونو سره سم  ،د قانون
د تفسیر صالحیت باید د اساسي قانون یوې نوې محکمې ته ورکړل شي.
.7

7د سیاسي ګوندونو اصالحات باید عملي شي

په عمومي ډول ،د واکونو د بیلتون/ویش موضوع هغه مهال ښه کار ورکوي چې د اکثریت ګوندونه او سیاسي مخالفین په یوه سیاسي
سیستم کې شتون ولري .حساب ورکول هغه مهال زیان ویني چې سیاسي ماحول کې ګڼ شمیر کوچنۍ ډلې او خودغرضه افراد راټول وي.
د داسې یوه چاپیریال رامنځته کول چې پکښې مشروع سیاسي ګوندونه وده وکړ ي او کاندیدان پکښې خپلو ګوندونو ته عالیق څرګند
کړي ،سیاسي سیستم پیاوړی کوي او د هیواد د اجرائیه قوې اختیارات ډیروي.
.8

8چارواکي باید حساب ورکړي

د ملي یووالي حکومت باید د خپل جوړښت د تړون الزامات ترسره کړي ،په ځانګړې توګه د انتخاباتو اصالحات ،د ملي شورا او
ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې او د حکومت نور مسوولیتونه .دغه راز ،د ملي شورا غړي باید د پټو رایو په اړه سپیناوی ورکړي،
ً
مخصوصا نوماندو وزیرانو ته د باور د رایو په اړه .یوه بله شونتیا دا ده چې ولسي جرګه دې پریښودل شي چې د وزیرانو استجواب
ته دوام ورکړي ،خو له وزیرانو نه د باور د رایې بیرته اخیستل دې د ډیرو منفي رایو پورې محدوده کړي .د یوه وزیر ټاکل به په نسبي
اکثریت رایو باندې ترسره شي  ،خو لرې کول یې د رایو دوه-دریمه یا دریو-څلورو پورې محدوده شي.
.9

9نړیوال تخصص دې وغوښتل شي

که څه هم د افغانستان د سیاست ګڼ اړخونه د ټولنې له خصوصیاتو سره اړخ لګوي ،خو له نورو ټولنو نه هم ډیره زده کړه کیداې شي
ً
مخصوصا له جګړو راوتلي هیوادونو نه .د  ۲۰۰۴کال د اساسي قانون له تجربې وروسته ،افغانستان باید د اساسي قانون د تعدیل بهیر
لپاره له پیژندل شوو نړیوالو پوهانو او د اساسي قوانینو له کارپوهانو مشوره وغواړي.

3

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

هغه نظریات چې په دغه څېرڼه کې وړاندې شوي په لیکوال پورې اړه لري او د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د نظریاتو
منعکس کونکې ندی.

		
د خپرونې کوډ

۱۷20 P

			
ژباړه

اکمل داوي

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )UERAپه اړه
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره (  )AREUپه کابل کې د څېړنې یو خپلواک بنسټ دی .د  AREUموخه دا ده چې د لوړ کیفیت
اړوندو څېړنو او په فعاله توګه د دغو څېړنو د پایلو خپرولو ،او د څېړنې او زده کړې د کلتور د مالتړ له الرې پر پالیسۍ او عمل
خپل اغېز وساتي او په دې اړه پوهاوی لوړ کړي .د خپلې موخې السته راوړلو لپاره AREU ،د پالیسیو جوړونکو ،مدني ټولنې،
څېړونکو او زده کونکو سره کار کوي چې دوی د  AREUله څېړنو او کتابتونه کار واخلي او د څېړنې په برخه کی خپله وړتیا لوړه
کړي ،او  AREUشننو ،فکرکولو او بحثونو ته الره هواره کړي.
د  AREUبنسټ په ۲۰۰۲م کال کې په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو له خوا کېښودل شو چې د مرستندویه ادارو ،ملګرو
ملتونو او نورو نړیوالو غیر حکومتي ادارو له استازو جوړ د مشرانو یو بورډ لري.

4

