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 گزاري سپاس

نویسندگان گزارش از تمام کسانی که . انجام یک کار پژوهشی موفق، نیازمند همکاري تیمی مداوم است
  :کنند میاند، تشکر و قدردانی  در به فرجام رسیدن این تحقیق به هر نحوي ما را یاري رسانده

v اصلی مشاور و نویسندة(در کابل  سینا ابنرئیس دانشگاه : ین احمديداکتر محمدام 
 )گزارش

v گزارش  مرورکنندة(مشاور سابق امنیت ملی افغانستان : داکتر رنگین دادفر سپنتا( 

v عالیۀمطالعات  یالملل بین سسهؤم رعاملیو مد رئیسسس، ؤم :یداکتر محمدهاشم کمال 
 )مرورکنندة گزارش( ایزیدر مال ،یاسالم

v مرورکنندة گزارش(گر در بخش آسیایی دانشگاه ساسکس  پژوهش: داکتر زلمی نشاط( 

  :مان گزاریم از همکاران سپاس همچنین
v توت مطالعات انستی کنندة کارهاي ساحوي و هماهنگ گر پژوهش: رضا ابراهیمی غالم

 استراتژیک افغانستان

v مطالعات استراتژیک افغانستانگر انستیتوت  پژوهش: علی کریمی حسین  
هاي  ها و حمایت تدارکات انستیتوت به خاطر تالشارتباطات، منابع بشري و ن بخش ولیمسئ از همچنین
هاي پرسشگران ساحوي خود نیز که انجام این نظرسنجی  در نهایت از تالش. کنیم شان تشکر می همیشگی

 .کنیم نی میپذیر نبود، قدردا ها امکان بدون پشتکار صادقانۀ آن
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  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ةدربار

مطالعات و  تمرکز که است یقاتیتحق مستقل نهاد کی (AISS) افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست
 هدف با 2012 سال اکتبر در نهاد نیا. است استوار کیاستراتژ موضوعات يرو بر آن هاي پژوهش
 ی،الملل نیب و يا منطقه سطوح در افغانستان کیاستراتژ موضوعات يبرا کیآکادم و ینۀ علمیزم يساز فراهم
 مستقل، قاتیتحق انجام از استفاده با دارد تالش افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست. است شده سیتأس

رشد و  به یالملل نیب و یمل يها کنفرانس و نارهایسم يبرگزار ،میعل مقاالت ها و کتاب و چاپ ترجمه
  .کند کمکدر جامعه ...  و خوب داري حکومت صلح، ت،یامن  ،یدموکراس بهبود
  

  رفع مسئولیت

 کیاستراتژ مطالعات توتیانست هاي  دیدگاه ةدهند انعکاس عنوان چیه به ینظرسنج نیا اتیمحتو
  .باشد ینم) NED( کننده لیتمو نهاد همچنین ای و) AISS( افغانستان
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  مقدمه

  یقتحق يمبنا: الف
عمومی در مورد ضرورت  هاي دیدگاهگونه که بعداً توضیح خواهیم داد بررسی موضوع این تحقیق آن

قانون چرا اساساً  که لذا در قدم نخست باید به این دو سؤال پاسخ داد. و موارد آن است قانون اساسیتعدیل 
ها و ها، خواستهچه ضرورت دارد که نظریه قابل تعدیل باشد؟ و اگر هم قابل تعدیل باشد اساسی
عمومی را از طریق نظرسنجی و مانند آن به دست آورد و تجزیه و تحلیل کرد؟ پاسخ به این دو  هاي دیدگاه

  :هاي ذیل استوار است پرسش به لحاظ نظري بر اصول و پایه
ترین قانون، ان اساسیبه عنو قانون اساسیهرچند : نظام بودن اصل حاکمیت مردم و دموکراتیک. اول

آید، اما این پایداري به این قیمت چارچوبی پایدار براي دولت، جامعه سیاسی و شهروندان به شمار می
از را د و دیگر حق تجدید نظر در مورد آن نبراي همیشه آن را تصویب کرده باش یک بارنیست که مردم 
کند بودن نظام ایجاب می حاکمیت مردم و دموکراتیکبنابراین اصل . دنهاي بعدي سلب کرده باش خود و نسل
کرده د آن را نقد، تعدیل و تجدید نظر در آن را به یک مباحثۀ ملی تبدیل نلو بخشی از آنان بتوانکه مردم، و

  .دنشو و خواهان تجدید نظر در قانون اساسی
و تطبیق  اجرار خالل اگر هرگاه د. چارچوبی منصفانه براي همکاري اجتماعی است قانون اساسی. دوم

، تجدید نظر در آن بر مبناي این اصل الزم تواند نمی تأمینآن دیده شود که عدالت و انصاف را براي همه 
انصاف، توزیع  تأمینو نظام مبتنی بر آن، مؤثرترین نهاد براي  قانون اساسیدر واقع ایجاد نهاد . شود می
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، ایجاد موازنه میان اقتدار دولت، حقوق و شمول همهگیر و فرا مؤثرمشارکت  تأمینمنصفانۀ منابع از جمله 
بنابراین، اگر این نهاد در مورد و یا مواردي این کارکرد خود را از دست دهد و یا . باشد میي مردم ها آزادي

بودن آن، هرچند از سوي بخشی از شهروندان کشور  اساساً نداشته باشد، و به همین دلیل منصفانه و عادالنه
در واقع از این رهگذر است . کند که در آن تعدیل و تجدید نظر به عمل آیداعتراض باشد، ایجاب می مورد
  .کنندهاي مسلحانه علیه خویش را به آشتی و صلح تبدیل میو حتی مقاومت ها شورشبعضاً  ها دولتکه 

از اهداف و خوب  مؤثر داري حکومتایجاد : خوب داري حکومتیت در مؤثراصل کارآمدي و . سوم
این هدف عمدتاً از رهگذر چگونگی تنظیم قوا و نهادهاي اساسی . است قانون اساسیمهم نظام مبتنی بر 

دولت، نظام سیاسی و نظام اداري کشور و سایر ابعاد فنی مربوط، از جمله نظام انتخاباتی، مدیریت انتخابات، 
به همان نسبت، این امور، یعنی . گرددعملی می، تعقیب و قانون اساسینظارت از رعایت و تطبیق  مکانیزمو 

، در ایجاد چارچوبی منصفانه براي همکاري اجتماعی و ...چگونگی تنظیم قوا و نهادهاي اساسی دولت و
  .وفاق ملی نیز مؤثرند

لذا تعدیل . افغانستان نیز اصل تعدیل را پذیرفته است قانون اساسیبر مبناي اصول یادشده، خود . چهارم
قانون و عمل به احکام  قانون اساسیبر اساس اصول یادشده خود به نوعی تداوم نظام مبتنی بر  اساسیقانون 
  .آیدبه شمار می اساسی

، قانون اساسیگوناگون مردم در مورد تعدیل  يها گروهنظریات  آورن دست بهبا توجه به این اصول  
از این . پایه و مبناي اساسی تعدیل باید باشدها در مورد نواقص و نقاط قوت آن، هاي آنخواسته و نظریه
ي این اصول سامان یافته است و هدف اساسی آن با در نظر داشت اصول دوم تا سوم بر مبنارو، این تحقیق 

این است تا نظر مردم و بررسی کارشناسانه را در مورد ضرورت تعدیل و موارد نیازمند تعدیل به دست 
انصاف براي  تأمیندموکراسی و حکومت کارآمد و مؤثر، و  برقراريهی براي آورد و از این طریق بتواند را

  .نشان دهد قانون اساسیهمه در چارچوب 
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  کلیات: اولفصل 

 موضوع تحقیق: الف

ها  و مطالبات آن قانون اساسیمردم افغانستان در مورد تعدیل  اتنظر آوردن دست بهموضوع این تحقیق 
  . هاست در این زمینه، تحلیل و بررسی آن

 تحقیق اهداف: ب

کند این تحقیق کوشش می. است قانون اساسیاین تحقیق کمک به روند و فرایند تعدیل هدف اساسی از 
 کمترکه به لحاظ فنی از نواقص  و توافق را میان مردم کشور بر سر یک مدلی فراهم کند گفتگوزمینۀ 
ار و با شرایط کشور سازگار باشد و در عین حال رضایت حداکثري جوانب مختلف را فراهم کند و دبرخور

  .چارچوب منصفانه براي همکاري اجتماعی پایدار به حساب آیددر واقع 

 اهمیت و ضرورت تحقیق: ج

، 1393ل جمهوري ساانتخابات ریاستشدن  ، به دلیل بحرانیقانون اساسیدانیم تعدیل  گونه که میهمان
از  سال 12.5از سوي دیگر اکنون  اما. اي است که به این بحران خاتمه داد نامه سیاسیاز محورهاي موافقت

ها نقاط ضعف احتمالی آن روشن شده و مطالبات مردم در  در خالل این سال .گذردمی قانون اساسیتطبیق 
و  قانون اساسیتحقیق در مورد تعدیل  ، اینبنابراین. استمورد اصالح و تعدیل آن نیز به وجود آمده 
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هاي سیاسی ان و تحلیل آن بر پایۀ دانش حقوق اساسی و ضرورتنظر صاحبو  مردم  دیدگاه آوردن دست به
نخست باید : گري چون افغانستان از چند جهت اهمیت دارد و اجتماعی در کشوري دچار منازعه و شورش

موجود تا چه اندازه در افکار عمومی از قوت و  انون اساسیقو  قانون اساسی دید که اصل نظام مبتنی بر
از (ها و الزاماتی ثانیاً تا چه اندازه تقاضا براي تعدیل وجود دارد و چه ضرورت. مشروعیت برخوردار است

) انتخابات باشدشدن  جمله توجه به این احتمال که ساختار قواي اساسی دولت ممکن است عامل بحرانی
در مورد چه مواد و  که اینسازد و سوم می ناپذیر اجتنابین تقاضاها را تا حدودي وجود دارد که ا

جه و موتقاضاي تعدیل وجود دارد و تا چه اندازه این تقاضاها معقول و  قانون اساسیاز  هایی بخش
. شوند چه چیز جایگزینبا یادشده چگونه تعدیل شوند و به عبارتی  موارد که اینچهارم . ناپذیر است اجتناب

توان با نقد این هاي پیشنهادي تا چه اندازه به لحاظ فنی دقیق بوده و چگونه میگزینه که اینو سرانجام 
ها و توان نمونهچگونه می ها آني ارایه داد و در صورت اختالف نظر با تحلیل بهتر هايها، گزینه گزینه
این موارد بدون اجراي این تحقیق به دست همۀ . هایی یافت که توافق و اجماع نظر را ممکن کندگزینه
 تر روشناحتمالی را  يها حل راهاین موارد، ضرورت تعدیل، موارد تعدیل و  آوردن دست بهو . آیدنمی
ي ملی گفتگو در یککه جامعه، دولت، نهادهاي مدنی و احزاب سیاسی  شود میسبب  کم دستسازد و  می
دولت،  ۀایت براي رسیدن به توافق روي یک چارچوب منصفاندر بحث تعدیل مشارکت کنند و در نه آزاد،

  .را کمک کند جرگه لویهاحزاب، جامعه مدنی و 

  روش تحقیق 
و  ش 1393/ م 2014ي سال جمهور ریاستنتایج انتخابات  پس از به میان آمدن اختالفات بر سر

بیش از هر زمان دیگر در افغانستان اهمیت  قانون اساسیگیري حکومت وحدت ملی، گفتمان تعدیل  شکل
براي  قانون اساسیتوافقی شکل گرفت که در آن بر ضرورت تعدیل  حکومت وحدت ملی بنا بر. پیدا کرد

حتی امکان تغییر نظام  ،ازاند در این چشم. شده است تأکید جمهور رئیستعیین جایگاه رئیس اجرائیه در کنار 
ان نظر صاحبي اخیر منتقدان و ها سالمحوري، طی  ۀمسألدر کنار این . ردگی سیاسی کشور مد نظر قرار می

که طیف متنوعی از مسایل  اند همطرح کرد قانون اساسیمتعددي را در مورد لزوم بازنگري مواد  هاي  دیدگاه
  .شود میرا شامل 

قانون پیرامون اصالحی  هاي  دیدگاه بیشترسازي  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان براي شفاف
 والیت کشور 10اي را براي بررسی افکار عمومی در  افغانستان و مشکالت مرتبط با آن، مطالعه اساسی

هدف این . کرد اندازي راه )کابل، کندوز، ننگرهار و هراتبامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، (
 و قانون اساسی در موردم نظریات روي دست گرفته شد، گردآوري منظ 2016نظرسنجی که از آغاز سال 

قانون ارزیابی «، »فعلی قانون اساسی در موردآگاهی «این مطالعه روي سه محور  مشخصاً .بود تعدیل آن
  .انجام شد فعلی قانون اساسیدر مورد  »یلیتعدـ  یاصالح نظریات«و  »اساسی
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در بخش کمی، گروه محققان . کیفی استفاده شد براي تطبیق این نظرسنجی از دو روش کمی و
و . و تعدیل آن بود، طراحی کردند قانون اساسی در موردي عمده ها پرسشدهندة  اي را که بازتاب نامه پرسش

 ۀنام پرسش. بندي شد افغانستان شناسایی و دسته ۀنفع در جامع آماري، هشت گروه ذي ۀبراي تعین نمون
گو از اقشار مختلف مردم به طور آزمایشی در میان گذاشته  که با حدود سی نفر پاسخ شده پس از آن طراحی

ت یانفع را در وال هشت گروه ذي هاي  دیدگاهو آنان گرفت شد، در دسترس پرسشگران ساحوي قرار 
 ،ندا همجموع تعداد افرادي که در این نظرسنجی شرکت کرد .نمونه به دست آوردند يها گروهمختلف از 

  .استنفر  800
آوري و  ها در این نظرسنجی جمع آن  دیدگاهکه در واقع نظر و را مورد مطالعه  يها گروه ،زیر شکل
  .دهد مینشان  ،تحلیل شده

  
  یقتحت پوشش تحق یاجتماع يها گروه :1 لشک

  

ان، مقامات دولتی، افراد دخیل در دان حقوقاعضاي پارلمان،  :شاملتن از نخبگان  34در بخش کیفی، با 
ها،  ، فعاالن مدنی، استادان دانشگاهقانون اساسی ۀجرگ لویه نندگانک و اشتراك قانون اساسیتسوید و تدقیق 

کمی و  ۀنام پرسشت سؤاالبرخی از  ةمصاحبه کیفی دربرگیرند. صورت گرفت ۀ عمیقنگاران مصاحب روزنامه
 ةي ممکن تالش شد این افراد نمایندبه مسایل مورد اختالف، تا جاوجه با ت. تر بود ت تخصصیسؤاالنیز 
  .هاي مختلف در کشور باشند و گرایش ها گروه
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نمایندگان احزاب سیاسی در سطح والیت و اتحادیه هاي قومی

)اساتید و دانشجویان(نهادهاي تحصیالت عالی خصوصی و غیر خصوصی 

نهادهاي حقوق بشري و زنان، ژورنالیستان،  (انجمن هاي  فرهنگی و اجتماعی 
)رسانه ها،  نهادهاي جامعه مدنی و غیره

اتحادیه تکسی رانان، خیاطان، زرگران،  ( اتحادیه هاي صنفی کسبه کاران 
)کواپریتیف هاي زارعتی و دیگر کسبه کاران

شرکت هاي خصوصی

شوراي ملی، والیتی و شوراي انکشافی ولسوالی  (نمایندگان شوراهاي مردمی 
DDA)

)دفتر والیتی و ریاست ها و بقیه کارمندان نهادهاي دولتی(مقامات دولتی 

انجمن هاي دینی

گروه هاي اجتماعی تحت پوشش تحقیق
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  آوري شده هاي جمع تجزیه و تحلیل داده: فصل دوم

گونه که در  همان. کنیم شده را گزارش می هاي گردآوري داده ،ي تحقیقها پرسشدر محور  ،در این فصل
کیفی با  ۀاز طریق مصاحب :یکم: اند آوري شده ها از دو طریق جمع تحقیق توضیح داده شد، این دادهروش 
در این دو بخش نظر . ده استتطبیق ش والیت 10 درکه  نامه پرسشاز طریق  :ان و دومنظر صاحب
ایم و  خواسته قانون اساسیرا در مورد موضوعات و مسائل مربوط به  شوندگان پرسشو  شوندگان مصاحبه

شده درج در این گزارش ) نامه پرسشمصاحبه کیفی و (حاصل نظر آنان در مورد هر موضوع در دو بخش 
   .است

 قانون اساسیتصویب  چگونگی وضع و

شوندگان در میان گذاشته  هاي ذیل با مصاحبه پرسش قانون اساسیدر قسمت چگونگی وضع و تصویب 
  :شده است
 جدید با شیوة وضع و تصویب قوانین اساسی گذشته قانون اساسیتفاوت شیوة وضع و تصویب  )1

 دموکراتیک در این شیوه به کار گرفته شد؟ هاي روشتا چه اندازه  )2

 ۀمبتنی بر توازن و مشارکت هم قانون اساسیتا چه اندازه تشکیل نهادهاي وضع و تصویب  )3
 نیروها بوده است؟

 آزاد، متوازن و بر اساس توافق بوده است؟تا چه اندازه بحث و مذاکره و رسیدن به نتیجه،  )4
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  شوندگان مصاحبه هاي  دیدگاه
 :توان در مطالب ذیل خالصه کرد را می شوندگان مصاحبهدر مجموع پاسخ 

جدید  قانون اساسیها بر این باورند که شیوة وضع و تصویب  هشوند مصاحبهاکثریت قریب به اتفاق 
  . نسبت به گذشته تفاوت داشته است

 تا حدودي دموکراتیک بود، بحث و اظهار نظر در آن آزاد بود قانون اساسیرگۀ لویۀ ج

 .بر اساس توافق به تصویب رسید قانون اساسیاند که گفته شوندگان مصاحبهاکثریت مطلق 

میانگین نظریات ارایه شده این است که مواردي اندك از تغییر میان متن توشیح شده و متن مصوب 
 .شود میجرگه دیده  لویه

و در نتیجه  دانند را از جهاتی قابل نقد می قانون اساسیان، روند وضع و تصویب نظر صاحببرخی از 
  . نقص نبوده است و عیب یک روند بی

اساسی  هاي تفاوتبیانگر  1382 قانون اساسیان چگونگی وضع و تصویب نظر صاحببه باور اغلب 
میزان توازن فراگیر ملی در ترکیب . نسبت به شیوه وضع و تصویب قوانین اساسی گذشته افغانستان است

گوناگون در مراحل مختلف وضع و تصویب  هاي طیفو  ها انعکاس نظریات گروه ،نویس پیش دگانکنن تهیه
قانون یب نهایی و توشیح و چگونگی تصو اساسی گۀ قانونجر لویهبودن  دموکراتیکمیزان  ،قانون اساسی

 . ي مورد بررسی این فصل گزارش استها از جمله شاخصه اساسی

مهمی با وضع و  هاي تفاوتفعلی  قانون اساسیباورند که وضع و تصوب  بر این دگانشون مصاحبهاکثر 
حمایت . با مردم مشوره و از آنان نظرخواهی صورت گرفته است: تصویب قوانین اساسی گذشته داشته است

د و این نی وجود داشته باششده بود که متخصصان و ناظران خارججهانی و حضور آنان سبب  ۀجامع
البته به باور . آید نه به وجودحضور سبب شد که ضمن استفاده از تخصص آنان فضایی نسبتاً آزاد و منصفا

ها خارج گردد، اما حضور  این حضور سبب نشد که اصل پروسه از مالکیت افغان شوندگان مصاحبهاکثریت 
 ها بست بندر ایجاد توافق و گشودن  که اینمقتدر سفیر وقت امریکا که خود امریکایی افغان بود، ضمن 

تأثیر نبوده  بی )compromise( و توافق گفتگواز رهگذر البته  نظام ریاستیکرد، در قبوالندن  کمک می
براي مثال . اند هي مردم در پروسه اشتراك داشتها تا حدودي اشخاص قابل قبول و نماینده همچنین. است

  :دهد گونه توضیح می این تفاوت را این شوندگان مصاحبهیکی از 
 متفاوت بسیار ها جرگه لویه اما است شده تصویب ها جرگه لویه طریق از افغانستان اساسی قوانین معموال«
 اساسی قانونی ۀجرگ لویه اما. بود فرمایشی يها جرگه لویه کامالً ها جرگه لویه قبل در مثالً. است بوده

 رفتند، تعدادي یک. نبود فرمایشی صد صدفی جرگه لویه یک که نگذریم حق از آمد، پسان که افغانستان
 را خود و بکند شرکت جرگه لویه در تواند می کی که بود شده ساخته که خاصی قواعد بخش طریق از آمدند
 ... بود دو درجه انتخابات یک نبود، اگر رفراندم یک نبود، اگر مستقیم انتخابات یک یعنی. بکند کاندید بیاید
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 طریق از شد کوشش آن در که شد تصویب بزرگ بسیار جرگه لویه یک طی 1382 سال جدید قانون اساسی
 قسمت در و شوند جمع هستند، ملت از نمایندگی شرایط واجد ها آن که اشخاصی تعداد یک متحد ملل

  1».کنند اقدام قانون اساسی تصویب
یک  قانون اساسیاول در وضع و تصویب این «: کند گونه خالصه می ها را این دیگر تفاوت ةشوند مصاحبه

گروه گسترده براي تسوید آن شروع کردند و بعد که کمیتۀ تسوید که کار خود را به پایان رساند، در کمیتۀ 
هاي مختلف جامعه تماس  نفر جوانب مختلف آن را بازنگري کردند، در خالل این مدت با بخش 38تدقیق 

در این دوره مشاوران  همچنین. ندهاي افراد مختلف را گرفت  گرفتند نظرخواهی و نطرسنجی کردند و دیدگاه
از لحاظ تصویب . ها نیز استفاده شد سازي آن ی نیز حضور داشتند که از تجربۀ قانونالملل بینو متخصصان 

ترین  جرگه یکی از طوالنی هاي قبلی فرمایشی بود، اما این لویه جرگه نیز متفاوت بود، چون لویه
جنجال و کشمکش و بحث صورت  قانون اساسیبسیاري از مواد هاي افغانستان بود که در آن بر  جرگه لویه
   2».از این جهت بسیار حالت دموکراتیک داشت. گرفت

  :توان در نکات ذیل خالصه کرد ان مینظر صاحباکثریت قاطع   دیدگاهها را از  در مجموع این تفاوت
مورد توافق همۀ نیروها به وجود  قانون اساسیدر قوانین اساسی گذشته این اراده وجود نداشت که . اول

  .این اراده وجود داشت قانون اساسیاما در این . آید تا کسی خود را بیرون از آن احساس نکند
  .مدنی صورت گرفت گوناگون از جمله جامعۀ يها گروهي وسیع با گفتگو. دوم
  .به یک مباحثه ملی تبدیل شد گفتگواین . سوم
  .هی صورت گرفتنظرخوا. چهارم
  .کرد میگوناگون نمایندگی  يها گروهاز مردم،  تا حدودي قانون اساسیتصویب  جرگه لویه. مپنج
با به کارگیري این  3در نتیجه به گفتۀ غزال حارس. شد میدر فضاي آزاد مطرح  ها  دیدگاهث و مباح .ششم

قانون  بر این و اشخاص با نفوذ به شمول رهبران جهادي توافق ها جریانروش به طور خاص جلب موافقت 
و  ها گروهن از آن حس نکرد و نتیجۀ آن این شد که کسی از این وصورت گرفت و کسی خود را بیر اساسی
خودشان را براي  قانون اساسینپرداخت، بلکه در چارچوب این  قانون اساسیبا مخالفت به  ها شخصیت

  .ندي کاندید کردجمهور ریاستنمایندگی و 
جامعۀ جهانی در پدیدآمدن توافق یادشده و به  مؤثرن، حضور نامۀ سیاسی ب شوندگان موافقت مصاحبه

دانند و  می مؤثر ها ویژگیبر مبناي آن توافق را در پدیدآمدن این وضعیت و  قانون اساسیوجود آمدن یک 
به  ی در ایجاد شفافیت، تنوع، فضاي آزاد و ارادة معطوفالملل بین ۀکنند که حضور و نظارت جامع اذعان می
از نگاه  قانون اساسیرا در روند وضع و تصویب  ها ویژگیوجود این . بوده است مؤثرو توافق  گفتگو

                                           
  26/3/2016 :تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده ، مصاحبهقانون اساسیعضو کمیسیون تسوید  ،عدلیه وزارت مشاور ارشد تقنینی: اشرف رسولی. 1
  .2016 / 9/3 :اهللا طاها، تاریخ مصاحبه محمد عرفانی و صفی: دگانکنن مصاحبهسینا،  استاد دانشگاه ابن :علی امیري .2
  .13/4/2016: مصاحبه یختار  ی،محمد عرفان: کننده افغانستان، مصاحبه یکاییاستاد دانشگاه امر: غزال حارس .3
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اما این شش ویژگی در فرایند وضع و تصویب قوانین اساسی  .ان در ادامه توضیح خواهیم دادنظر صاحب
 .مردم وجود نداشته استخواهی و مشوره با  ً نظر خصوصا. گذشته یا هیچ نبوده است و یا اندك بوده است

تفاوت زیادي با  82سال  قانون اساسیوضع و تصویب  ةنظرند که شیو بر این با این حال، تعدادي هم
به گفتۀ یکی از . گذشته نداشته بلکه شرایط زمان ایجابات خاصی را بر آن تحمیل کرده است هاي دوره

ین اساسی یکسان بوده است، قوانین اساسی روش تصویب قوان تقریباًتوانم بگویم  می« :شوندگانمصاحبه
اساس  بر دومنافع مردم، به صورت کل بلکه  بر اساسدیگر همیشه در تحت جبر دولتی ایجاد شده است نه 

نوعی ترجمه و تقلید بوده است از کشورهاي دیگر که توسط کسانی که در  که اینیا : کالن مبنی شده است
زمان ظاهرشاه این  قانون اساسیفعلی بلکه  قانون اساسیه تنها رأس حکومت حضور داشتند تصویب شد، ن

طالبان، آمدن جبر رفتن ... است  بر اساس جبر زمان ایجاد شده که این، دیگر شود میموضوع در آن دیده 
را اساساً یک نهاد  جرگه لویهشوندگان برخی مصاحبه 1».و دموکراسی ها، نظام بازار آزاد ییامریکا
چونان ابزاري براي تحمیل نظریه و رأي یک تیم عمل  قانون اساسید که در تصویب ندانمیدموکراتیک غیر

جرگه،  ... اساساً دموکراتیک نیست جرگه لویه«. کرد و در نتیجه این تیم موفق شد آراي خود را تحمیل کند
ی از وجود فشار و برخی دیگر به صورت کل 2.».اي بود از یک تیم که بر مردم افغانستان تحمیل شداستعاره

به  همچنین. انداند و بعضی هم بر وجود این فشار و مداخله در مواردي خاص تأکید کردهمداخله خبر داده
 کمتر ،جرگه لویهها و به صورت خاص در چه در کمیسیون دان حقوقها، افراد متخصص و باور بعضی

قانون االصول در  چه چیزهایی علی که یناو  قانون اساسیدر نظرخواهی مردم آگاهی کافی از . ندا بوده
هم در  نویس پیش، نداشتند و در این زمینه آگاهی کافی به مردم داده نشده بود و متن شود میمطرح  اساسی
گرفت و به کلیات بسنده ها قرار داده نشده بود و لذا اظهار نظر آنان به نوعی در خأل صورت می اختیار آن

همان مقداري هم که مردم نظر داده بودند، براي مثال نظام صدارتی خواسته  هابه باور بعضی. کردند می
نشا تجزیه و تحلیل نشد و حاصل آن در اختیار کمیسیون قرار راالها توسط داها و داده بودند، اما این خواسته

ش خواهد این نکات به تفصیل گزار. ضمناً در متن مصوب نیز تغییراتی داده شد و توشیح گردید. داده نشد
   .شد

 باورند که ظاهراً بر این دگانشون مصاحبه، اکثر قانون اساسی نویس پیش دگانکنن تهیهدر رابطه با ترکیب 
در : گوید میالرحمن استانکزي در این مورد  براي مثال سیف. ترکیب فراگیر قومی در نظر گرفته شده بود

صدیق محمدبه گفتۀ . افغانستان حضور داشت نمایندگی همۀ اقوام و مذاهب قانون اساسیکمیسیون تسوید 
 بیشترن آنسبت به قوانین اساسی گذشته بازتر و ترکیبات قومی در  قانون اساسیپتمن فضاي تصویب این 

یی که من در جریان تا جا :گوید میي در این زمینه داده و بیشترغزال حارس اطالعات . رعایت شده بود

                                           
  .12/4/2016: مصاحبه تاریخ طاها، اهللا صفی: دهکنن مصاحبه  ،قانون اساسی تصویب جرگه لویه عضو  کابل، دانشگاه استاد: سیدمسعود استاد. 1
  .8/3/2016 :تاریخ مصاحبه  اهللا طاها، و صفی محمد عرفانی: کنندگان مصاحبه سینا، ابن دانشگاه در شناسی جامعه استاد: سلطانی محمدجواد. 2
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 قانون اساسیترکیب در کمیسیون تدقیق  ولی. هستم ترکیب جنسیتی، قومی و مذهبی در نظر گرفته شده بود
ین کارها هم در بیشتربه گفتۀ ایشان . در نظر گرفته شده بود بیشتربود  تر بزرگکه یک کمیسیون به مراتب 

قانون تسوید  کمیسیونکه  اما برخی به این عقیده هستند .مرحلۀ دوم صورت گرفت، نه در مرحلۀ اول
شوندگان که نخواسته است نامش فاش شود در این  یکی از مصاحبه. کرد میتحت نفوذ حکومت کار  اساسی

  :کندزمینه چنین ادعا می
طرح شده بود نظر به دالیل ذیل از  قانون اساسیکه از طرف کمیسیون تسوید  قانون اساسیمتن مسودة «

ترکیب  ؛تنوع وجود نداشت قانون اساسیدر ترکیب کمیسیون تسوید : شد رد قانون اساسیۀ جرگ لویهطرف 
فکر، به  باز نبود، همه هم هاگفتگوفضاي  دست و انتخابی بود؛ یک قانون اساسیاعضاي کمیسیون تسوید 

ه مراد خود را از شوند مصاحبهلکن این  ».کردند می تأییدي حکومت را ها سفارش حکومت بودند و برنامه
نفري است و یا  هشت ۀولیتسوید مشخص نکرده است که آیا مراد وي فقط همان کمیسیون اکمیسیون 

متن مسوده را  جرگه لویه گوید میآید به این قرینه که به نظر می. گرددشامل کمیسیون تدقیق نیز می که این
ه متن هایی است ککرد، مراد وي مجموع کمیسیونرد کرد و این کمیسیون تحت نظر حکومت کار می

 جرگه لویهرا فراهم کرده و در نهایت آن متن از طریق رئیس حکومت انتقالی به  قانون اساسینویس  پیش
انتقالی شوندگان بر این باورند که حکومت تحت رهبري رئیس دولت برخی از مصاحبه همچنین. ارایه شد

له تغییراتی زیاد در متن وقت در متن تنظیم شده از سوي کمیسیون مداخله کرد و در نتیجۀ این مداخ
جرگه به وجود آمد که به موجب آن از جمله مقام  نویس البته پیش از ارایه جهت تصویب به لویه پیش

حذف شدند و در نتیجه همین متن در اختیار  قانون اساسیصدارت به عنوان رئیس حکومت و دیوان 
ه را تهیه کردند، ولینسخۀ ا که اینول بعد از در مرحلۀ ا«نده شوبه گفتۀ این مصاحبه. جرگه قرار گرفت لویه

بار این متن تغییر کرد، تنها عامل تغییر هم مداخلۀ  23که تصویب شد  قرار اطالعی که من دارم تا متنی
ش هم بحث تغییر نظام صدارتی به ریاستی بود که آرام آرام نظام ترین بحث عمده. یم حامد کرزي بودمستق

  1».خواستند نه ریاستی اکثریت مردم نظام صدارتی می در حالی کهفعلی را در متن جاي دادند، 
، کوشش صورت گرفت تا قانون اساسیبر این باورند که در وضع و تصویب  عموماً دگانشون مصاحبه
اقشار گوناگون در حد امکان بازتاب داده شود و از عموم مردم نظرخواهی  هاي مردم از  دیدگاهنظرات و 

به  ها آننویس و سفرهاي مختلف پیش کنندگان تهیهبه گفتۀ عبداهللا شفایی نظر به تمهیدات و اقدامات . شود
اقصی نقاط کشور و حتی در میان مهاجران در کشورهاي همسایه، پاسخ این پرسش که تا چه اندازه به 

مثبت است و اقشار مختلف جامعه  هو اقشار مختلف جامعه توجه به عمل آمد ها گروهریات و مطالبات نظ
چه بنا به اگر. قانون اساسی برسانند نویسپیش کنندگان تهیهرا به اطالع  شان  دیدگاهیافتند که  آن راامکان 

ات و مطالبات نظر نقطهي مربوطه اقشار گوناگون مردم توانستند ها سازوکار اتخاذ شده از سوي کمیسیون

                                           
  .31/3/2016  :مصاحبه تاریخ طاها، اهللا صفی :دهکنن مصاحبه  ،قانون اساسی تصویب ۀجرگ لویه عضو پارلمان، وکیل منصور، عبدالحفیظ. 1



13 

بر ) از جمله فوزیه کوفی( ها برخیاما . برسانند قانون اساسی نویس پیش دگانکنن تهیهخود را به سمع و نظر 
 و یا به. ، براي مثال نظام صدارتی، بازتاب داده نشدقانون اساسیها در متن  دیدگاهاین نظرند که تمام این 

به عمل آمد  بیشتربشري توجه  يها آزاديدینی نسبت به حقوق و  هاي ارزشقول احمد سعیدي به جایگاه و 
خود را  هاي  دیدگاهبه مقدار وزن و قدرت خود کوشش کردند که  ها گروهصالحی  محمدجوادو به گفتۀ 

به گفتۀ بعضی از . نجانندخود را بگ هاي  دیدگاهگوناگون توانستند  يها گروهبگنجانند، اما بدون تردید 
شده از سوي مردم،  این نقص وجود داشت که آرا و نظریات ارایه ،)از جمله غزال حارس( شوندگانمصاحبه
بندي نشد تا سپس در جلسات بعدي کمیسیون حلیل و دستهخواهی عامه در قدم نخست به خوبی ت در نظر
به گفتۀ اشرف . گردد قانون اساسیجامع براي رعایت آراي متفاوت سنجیده و درج متن  حلی راهتدقیق 
 اقشار مختلف، هاي طیف اتنظر نقطه تمام که بود این آن از هستم راضی بسیار من که چیزي« :ولیرس

 صورت خراب کار تا دو انهمتأسفاما  ... .شد گنجانده قانون اساسی ۀولیا طرح در مختلف اقوام مختلف،
 و نفوذ و قدرت تمام با که بود هایی شخصیت از یکی به متعلق کمیسیون داراالنشاي که این ییک: گرفت
 شکل به مردم نظریات و آورد تغییر مردم خودش در نظریات خواه دل به داشت، ارگ حلقات با که ارتباطی
 در و آوردند طرف ن آ طرف این هم را دیگر تغییرات بعضی ... .نشد داده انعکاس اش صحیح و درست بسیار
 دچار درماندگی و بیچارگی و سردرگمی حالتیک  به ما هم حاال همین تا که شد سبب گپ این اش نهایت
  ».شویم
 يها گروهو اظهار نظر تحت نفوذ و تأثیر  قانون اساسیبرخی دیگر معتقدند که عدم آگاهی عمومی از  

اول باید براي مردم  قانون اساسیدر مورد «. مسلح سبب شد که مردم نتوانند به صورت دقیق ابراز رأي کنند
مورد  در اینشان  مردم به صورت عموم بسیاري. که این کوشش باز هم شد شد میصحیح معلومات داده 

...  فهمند نمیی مردم زیاد موارد تخنیک در. یک سند تخنیکی و سیاسی است قانون اساسی. معلومات نداشتند
 هاي هگرو ها وقت آندر . آزادانه نظریات خود را بدهند توانند مییک تشویش این بود که مردم تا چه اندازه 

   1».تجربه بسیار کوتاه داشتیم دموکراسیباز ما در . قدرت بودنددر  ها جايمسلح بسیار زیاد بودند، بسیار 
 نویس پیشمتن چون  ؛گرفتهی در فضاي خالی صورت مینظرخواکه  اند هنکته اشاره کرد بر این برخی

که موضوعات مطرح در  شد میبه صورت واضح مطرح ن همچنینو  .ها قرار داده نشده بود هم در اختیار آن
گرفت و لذا به شامل چه چیزهایی هستند و لذا اظهار نظر آنان به نوعی در خأل صورت می قانون اساسی

در حال  قانون اساسی شد میظف کمیسیون گفته ؤبراي مثال از سوي افراد م. کردندبسنده میناچار به کلیات 
گفتند ما نیز به صورت کلی می کنندگان اشتراكو  ؟ساخت است و شما نظر بدهید که این قانون چگونه باشد

  . خواهیم عدالت می

                                           
محمد : کننده مصاحبه  ،قانون اساسی ۀجرگ لویه برگزاري و قانون اساسی کمیسیون تشکیل زمان در یوناما همکار ،انتخاباتی اصالحات کمیسیونعضو : کاکر کاوون. 1

  .3/5/2016 :تاریخ مصاحبه  ،عرفانی
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 تمام فورم و صوري لحاظ هب که است این آن است مشهود بسیار نکتۀ یک اخیر، قانون اساسی در«
 الواقع فی اما است، افغانستان مردم ارادة بازتاب قانون این بدهد نشان تا گرفت صورت ها کوشش و ها تالش

 کارایی آن عمل در بود، شده گرفته نظر در مردم عالیق و آراء بازتاب براي که هایی مکانیزم و سازوکارها
 این از دوتا یکی من ـ ها،گفتگو براي ندشد می برگزار که جلساتی یا ها نشست مثالً ،ندنداشت را الزم
 جمع مکان یک در نفر صدها مثالً نبود، گفتگو و بحث جلسه یک شبیه خود ذات در ـ دیدم را هاگفتگو
 است، مسایلی اینچنین شود، است درست قرار جدید قانون اساسی که گفت می و آمد می نفر یک ند،شد می
 و وسعت رغم هب که کنم می فکر من ... ،المثل فی خواهیم می عدالت ما گفتند می همه خواهید، می چی شما

 نبودیم، کند، عمل رفراندم شکل به توانست می که یمکانیزمما شاهد  مردم، با ها تماسبی سابقه  گستردگی
 هاي رویه با آشکاري تفاوت خیلی وضع و تصویب نحوه نظر از یا ماهوي نظر از فعلی قانون اساسی بنابراین
جامعۀ  حضورۀ نتیج است که هم هایی تفاوت اندك ندارد، اخیر سال صد یک در افغانستان در يگذار قانون
   1».است یالملل بین کارشناسان و جهانی

بود، اکثر  دموکراتیکاندازه  و فضاي حاکم بر آن تا چه اساسی گۀ قانونجر لویهکه  سؤالدر پاسخ به این 
  . تا حدودي مطابق شرایط آن روز انتخابی بود جرگه لویهباور دارند که که تشکیل  شوندگان مصاحبه
تري بوده نسبت  دموکراتیکیک سازمان  جرگه لویهزمان افغانستان را در نظر بگیریم،  هاي آن اگر واقعیت«
فراموش نکنید که ما در . بود میگیري  یک گروه کوچکی، بطور مثال یک کمیسیونی مسئول تصمیم که اینبه 

و هم  جرگه لویههم انتخابات «شوندگان، به تعبیري یکی دیگر از مصاحبه 2».بردیم نبود پارلمان هم به سر می
   3».دموکراتیک بود جرگه لویهاشتراك در 

، اقوام و طبقات گوناگون نیز ها جریان، ها گروهو نمایندگی آن از  جرگه لویهدر خصوص تنوع اعضاي 
نفر خانم  100لوشه حسن براي مثال به روایت خانم پ. دهندروایات جالبی به دست می شوندگان حبهمصا

نفر، یک گروه فشار قوي را به نفع زنان به وجود آورده بودند  100نفري بودند و این  500جرگۀ  عضو لویه
  . گري خوبی هم برخوردار بودند زنی و البی و از قدرت چانه

فضاي آن را آزاد و  شوندگان مصاحبهاکثریت  ،و فضاي حاکم بر آن جرگه لویهري در مورد روند کا 
ي طوالنی که گفتگوگري، اعتراض و سرانجام از خالل زنی، البی ، اختالف نظر، چانهگفتگوسرشار از نقد و 
و این توافق  شود میانجامد در مورد نقاط اختالفی به نوعی توافق نایل هفته به طول می  نزدیک به سه
گوناگون بود که به استثناي فراکسیون زنان،  يها گروههاي رهبران قومی، سیاسی، زنیها، چانهحاصل رایزنی

اعمال  گري و احیاناًالبته میانجی. قومی شکل گرفته بودند هاي شکافعمدتاً بر محور قومیت و  ها گروهسایر 
که بود به این ترتیب  جرگه لویهکار  روال. بوده است مؤثر جهانی نیز در حصول توافق ۀنفوذ نمایندگان جامع

                                           
  .محمدجواد سلطانی. 1
  .12/3/2016 :تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده انتخابات، مصاحبه مستقل کمیسیون سابق سخنگوي ،کابل دانشگاه در ژورنالیسم استاد: ترفع ءاحمدضیا. 2
  . 30/4/2016: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه صفی: دهکنن مصاحبهملی نوین،  ۀو عضو جبه قانون اساسیعضو کمیسیون تدقیق  :پتمن محمدصدیق .3
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نویس از متن پیش یک بارکمیته،   و در این ده ؛کمیته تقسیم شدند  در ده جرگه لویهدر قدم نخست اعضاي 
تفاهم  ۀسپس در کمیت. اول تا آخر ماده به ماده توسط اعضاي کمیته بحث و موارد اختالفی مشخص گردید

کننده  البی يها گروهها و افراد و  ، فراکسیونجرگه لویه ۀرئیس ها و هیئتکمیته ۀهاي رئیسیئتکه متشکل از ه
وجود  هاساختن آن بین اقوام به خاطر نزدیک گري یک قسم البی جرگه لویهپتمن در آقاي به گفتۀ ( داخلی

راهی براي توافق و گرفت و در نهایت و خارجی بود روي نقاط اختالفی بحث صورت می) 1.داشته است
  . آوردتفاهم به وجود می

توانست نظر خود را مطرح کند، هرچه را  می هر کسجرگه بسیار باز بود،  در لویه گفتگوفضاي بحث و «
هاي عمومی  نه تنها در جلسه گفتگوفضاي باز . شد میو بحث کسی ن گفتگوخواست بگوید، کسی مانع  می

 که وجود داشت مشکلی. جرگه تشکیل شده بود، وجود داشت در لویه که  ییها وجود داشت، بلکه در کمیته
بحث  شود میکه باعث اختالف   بر مواردي ؛خیلی از موضوعات به خود شکل سیاسی گرفت این بود که
و بر  سرود ملیها،  ، زبانقانون اساسیدر باالي گنجانیدن کلمۀ مقاومت : گرفت، به طور مثال صورت می

جرگه  اعضاي لویه که اینجرگه وجود داشت،  مشکل دیگري هم در لویه .کردند می أکیدتامثال این موارد 
هاي فعلی شده  داشتند، که باعث جنجال تأکیددانستند؛ فقط بر مسایل سیاسی خود  مسایل تکنیکی را نمی

   2».است
خواند، زیرا  یکدموکراترا  جرگه لویه توان نمی گویند می دگانشون مصاحبهدر همین حال شماري دیگر از 

توانسته است هماهنگی ندارد و لذا اصوالً نمی دموکراتیکیک نهاد سنتی است و با سازوکارهاي  جرگه لویه
اي از ارادة تیم نبود که از باشد بلکه چیزي جز زبان قدرت و استعاره گفتگوي افضاي آزاد و دموکراتیک بر

جرگۀ  الدین عبداهللا مشروح مذاکرات جلسات لویه یا به گفتۀ نظام 3.مجراي آن بر مردم افغانستان تحمیل شد
  . گرفتها توجه صورت نمی ند اما به آنشد میدهد که نظریات مطرح نشان می اساسی قانون

 اند هاند و اذعان داشت را افراد غیر متخصص به شمار آورده جرگه لویهشوندگان، اعضاي برخی از مصاحبه
باید حضور افراد متخصص  قانون اساسیاي چون تصویب  هم براي کار فنی و آنکه در چنین ساختاري 

   .ق دهندتر سو گیري خوب سوي نتیجهو ها را به سمت دیدگاهبرجسته باشد تا بتوانند اختالف 
هاي الزم براي  یویژگالزم، از  هاي توانمندي، از ندآمده بود اساسی گۀ قانونجر لویهکه در  يافراد«

 ةو مدرن براي آیند دموکراتیکبینی یا ساختن نظام  و پیش قانون اساسیو فهم  قانون اساسیتصویب یک 
 گۀ قانونجر لویه ۀعرص که اینضمن . و اطالعات الزم را از این موضوع نداشتند ندافغانستان، برخوردار نبود

اي خود را بر ه  دیدگاهند کرد میي خاصی بود که از هر طرف تالش ها گروه ۀعرص در حقیقت اساسی
 ةنمایند بیشتربودند،  جرگه لویهدر  قانون اساسیکه در هنگام تصویب  يافرادغالب . ... یکدیگر تحمیل کنند

                                           
  پتمن محمدصدیق .1
  . 2016 /5 / 7: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه صفی: دهکنن مصاحبه، قانون اساسیجرگۀ  امریکا و عضو لویه ةرئیس انستیتوت صلح ایاالت متحد :محمود میاخیل شاه .2
  .محمدجواد سلطانی. 3
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ها یا  دیدگاهشان این مهم بود که آیا همان  اي یا مذهبی بودند که براي و تفکرات قومی، قبیله  دیدگاههمان 
لیست نهایی قانون شامل خواهد شد یا شامل نخواهد ی در حدأقلبه صورت  حدأقلها  هاي این خواسته
در مواردي، براي مثال والیت غزنی، تحت فشار  جرگه لویهنمایندگان  شوندگان مصاحبهبه گفته برخی  1».شد

   2.اند هتعیین شد مقامات محلیو نفوذ 
  : دانبه شمار آورده جرگه لویهمنتقدان نکات ذیل را از جمله نقاط ضعف حاکم بر  همچنین

 3.جرگه توسط حکومت تنظیم و تصویب شده بود طرزالعمل لویه −

خودشان در   و از دیدگاه زاد، مداخله ي با حمایت زلمی خلیلرئیس وقت و تیم و −
 4.کردند مسائل اختالفی حمایت می

در اصل به زبان انگلیسی بوده است و به  نویس پیشبعضی معتقدند که اساساً متن  −
البته باید . ها نبوده است یعنی پروسه در اختیار و ملکیت افغان. دري ترجمه شده است

گفت که این ادعا به شهادت نگارنده این سطور که عضو کمیسیون تدقیق بودم 
 5.واقعیت ندارد

 6.بحث آزاد در مورد هر ماده در مجلس عمومی صورت نگرفت −

که در مجلس عمومی قابل طرح باشد  نویس پیشپیشنهاد تغییر یک ماده در متن شرط  −
بینی شده بود و این شرط  امضا پیش 170 حدأقلگیري صورت گیرد  و روي آن رأي

به راحتی پیشنهاد خود را به یک  ها گروهکه  شد میبسیار سخت بوده و مانع از آن 
 7.بحث عمومی در مجلس عمومی تبدیل کنند

  8.امکان طرح نداشت ها  دیدگاهنظریه وجود نداشت؛ چون بعضی  هر گونهامکان طرح  −

 ؟ا بنا بر توافق سیاسیاکثریت به تصویب رسید یرأي  به قانون اساسی که آیا نهایتاً سؤال در پاسخ به این
 قانون اساسیاند که اظهار داشته دگانشون مصاحبه بیشتر. گوناگونی داشتند هاي  دیدگاه دگانشون مصاحبه
 شد به تصویب رسید، نه بر اساس جرگه لویهبنا بر یک توافق سیاسی که منجر به اجماع عمومی در  نهایتاً
بر اساس توافقات صورت گرفته است  قانون اساسیتصویب  ،اهللا صدیق براي مثال به گفتۀ کرامت. گیري رأي

 قانون اساسی که کردند اعالن کهوقتی اخیر در« زي هاشمقاسم به گفتۀ محمد. اساس رأي اکثریتنه به 
 باال را خود دست جرگه لویه در حاضرین تمام یعنی اقلیت، با یا اکثریت با که نکردند یادآوري شد، تصویب

                                           
  .2016 /3 / 27 :محمد عرفانی، تاریخ مصاحبه: دهکنن همصاحب، سینا ابنکمیسیون مستقل حقوق بشر و استاد دانشگاه  عضو :رضا روحانی علی .1
  .استاد سید مسعود .2
  .عبدالحفیظ منصور. 3
  .اشرف رسولی. 4
  .3/4/2016 :تاریخ مصاحبه  محمد عرفانی،: کننده مصاحبه  ،گۀ قانون اساسیجر لویه در گانکنند اشتراك از ،بغالن ةنمایند ،جرگه ولسی عضو: مهدي الدین محی .5
  .الدین مهدي محی. 6
  .3/4/2016 :تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه  ،قانون اساسی تصویب ۀجرگ افغان، عضو لویه زنان آموزش مرکز مسئول: حسن پلوشه .7
  .کاوون کاکر. 8
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 به ولی داشتند اتینظر نقطه شاید که داشتند وجود ییها اقلیت البته نمودند، اعالن را خود موافقت و کردند
 قانون اساسی تصویب بر مخالف یا اقلیت حیث من را خود دست کسی و شد تصویب اساسیقانون  هر حال
   ».نکرد باال

نوعی توافق کامل هرچند  قانون اساسی رويپذیرند  می که اینشوندگان ضمن  البته بعضی از مصاحبه
براي (آن را  رسند وآمد، اما از چگونگی حصول این توافق کامل چندان راضی به نظر نمی ضعیف به وجود

د و بعضی دیگر نآورمی ها به شمارافراد توسط پول و وعده  دیدگاهمحصول تغییر ) مثال خانم سیما سمر
الزم به یادآوري است مراد از . دنآورمحصول فشار و نوعی فریب به شمار می) مسعود احمدولیبراي مثال (

نظام اي چون یعنی توافق همۀ اعضا بر کلیۀ موارد به طور خاص موارد اختالفی قانون اساسیتوافق بر 
شوندگان در مورد حصول برخی مصاحبه هاي  دیدگاه. است... ، تابعیت دوگانه و ها زبان، سرود ملی، ریاستی

  . این نوع توافق و توصیف آن در واقع آکنده از اعتراض و نارضایتی است
و بر  اند هالبته این دسته خود حضور نداشت. ه بر اساس رأي اکثریت بوده استکنند کبعضی هم فکر می

کنند که در مواردي رأي اکثریت بر اقلیت بوده و بعضی هم فکر می. اندچنین اظهار داشته یاتاساس حدس
لکن این . بر اساس توافق صورت گرفته است انحقوق زنو  سرود ملیاست و در مواردي مانند زبان 

حاکی از  هر حالنیست اما به  جرگه لویهشاره کردم روایت مستقیم از مجلس اگونه که ها همانروایت
  . است قانون اساسیان در مورد نحوة تصویب نظر صاحباي پاره  دیدگاه

در مرحله توشیح آن توسط رئیس دولت انتقالی، همواره یک  جرگه لویه شدة تصویباما تحریف متن 
اند که در این باره اظهار داشته دگانشون شمار قابل توجهی از مصاحبه. بوده استبرانگیز  ه جنجالمسأل

هم معتقدند  گانشوند مصاحبهگروه کوچکی از . دانند نمیاما در مورد جزئیات آن چیزي  اند هچیزهایی شنید
اً به جهت اهمیت است و عمدت آمده، جزئی و بی جرگه لویهپس از تصویب  قانون اساسیکه در متن  تغییراتی

براي « و در نهایت به گفتۀ فرید حمیدي. رده استوویرایش بوده است و در معنا و محتوا تغییر به وجود نیا
قانون در این رابطه اجماع یا توافق همگانی هم وجود دارد؛ موافق و مخالف همیشه استنادشان  تقریباً فعالً
موجود  قانون اساسیتوافق عمومی وجود دارد که  رابطه در اینکه  کنم میمن فکر . افغانستان است اساسی

  . پتمن هیچ تغییري در متن مصوب به وجود نیامده است محمدصدیق ۀبه گفت» .افغانستان است قانون اساسی
 جرگه لویهنظرند که متن مصوب  بر این شوندگان مصاحبهگونه که اشاره کردیم گروهی دیگر از اما همان

اما در مقام ارایۀ مثال . اساسی ایجاد کرده است هاي تفاوتدر موارد متعدد تحریف شده و برخی از موارد 
تصریح دارد و نیز  سرود ملیکه بر زبان  قانون اساسیبیستم  ةاز ماد بیشتر دگانشون مصاحبهاین دسته از 

اداري ملی موجود  مصطلحات علمی و« که اینبر  مبنی قانون اساسی 16 مادةبند الحاقی به یک  شدن اضافه
  . یادآوري کردند قانون اساسییی از تحریف در ها مثالبه عنوان » .گردد میدر کشور حفظ 
کمیسیون  قانون اساسیپارتمنت آگاهی عامه از یفرهمند رئیس د ءضیامحمدتر در این مورد را  اظهار دقیق



18 

ما در کمیسیون مستقل  1390در سال «: ۀ ويبه گفت. داشته است قانون اساسیمستقل نظارت بر تطبیق 
سازي تا تصویب و توشیح و  ز مسودها قانون اساسی«تحت عنوان یک تحقیق  قانون اساسینظارت برتطبیق 

انجام داد، ما از جمله یک  ـ قانون اساسیآگاهی از   ـدیپارتمنت ما  عمالًتحقیق که  در این .کردیم اجرا» نشر
و متن نشر شده در جریده رسمی تفاوت وجود  جرگه لویه شدة تصویبتا دو مورد را پیدا کردیم که در متن 

مصطلحات علمی و اداري ملی (شده که  اضافه ة، این فقرقانون اساسی 16 مادةاخیر  از جمله در مثالً. دارد
 قانون اساسی ةشد در متن تصویب 16 مادةه و این فقره اخیر اما این جمل ،)گردد کشور حفظ می موجود در

گوید که اساس آن فیصلۀ کمیته  پتمن میآقاي در خصوص این تغییر » .نیست 1382سال  جرگه لویهمصوبه 
ترمینالوژي ملی یعنی مصطلحات رایج در کشور  مقرر گردید که جرگه بود که طی آن تفاهم در روز آخر لویه

به گفتۀ . آقاي مجددي را در اختیار دارد جرگه لویهخط رئیس و مانند آن تغییر نکند و دست از قبیل پوهنتون
-اما آن 1.او این اصطالحات به مثابۀ ترمینالوژي ملی معرف هویت ملی افغانستان به مثابه یک کشور است

است، متن  خط را آوردهسرور دانش در کتاب حقوق اساسی افغانستان کاپی این دستگونه آقاي محمد
با این عبارت پیشنهاد شده بوده است که اصل پیروي از احکام دین مقدس  149مورد نظر ایشان در مادة 

به  .شود باشند، تعدیل نمیهاي رسمی دولت می اسالم، نظام جمهوري اسالمی و ترمینالوژي ملی که در زبان
ة کمیته تصحیح که بعد از ختم نوشته را به امضاي خود در دورگفته ایشان آقاي مجددي این دست

در کمیتۀ  جرگه لویهر خآتشکیل شده بود، تحویل اعضاي این کمیته داد و مدعی شد که در روز  جرگه لویه
 جرگه لویهتفاهم روي این متن توافق شد، اما فرصت گنجانیدن آن در متن ارایه شده در مجلس عمومی 

هاي رسمی و غیر قابل تعدیل دانستن آن، این  جود در زباناما این کمیته به جاي ترمینالوژي ملی مو. نبود
  2.افزایدمی 16 مادةدر آخر » گرددمصطلحات علمی و اداري ملی موجود در کشور حفظ می« عبارت را که

که قرار بود به جاي ازبکی و ترکمنی  است  هزبان ترکی را نام برد اننظر صاحبدر مورد دیگر، یکی از 
واژة ترکی برداشته و ازبکی و ترکمنی  ،شده اما در متن مصوب و توشیح ،رده شودزبان ترکی آو ؛باشد

  3.جایگزین شد
به این وسیله . بود قانون اساسیان در مورد روند وضع و تصویب نظر صاحب  دیدگاهچه آوردیم  آن

وجود دارد،  قانون اساسیچه در ذهن این قشر تأثیرگذار جامعه در مورد روند وضع و تصویب  خواستیم آن
در واقع این روند نشان  .نسبت به این روند مثبت است ها ، دیدگاهمنعکس کنیم و دیدیم که تا حدود زیاد

به گفتۀ . اند دهد که نیروهاي گوناگون اجتماعی در یک طیف وسیع از قدرت تأثیرگذاري برخوردار بودهمی
تا  ها گروهشد، وضعیتی داشتیم که همۀ  می تصویب قانون اساسیشوندگان در آن شرایط که  یکی از مصاحبه

                                           
  پتمن محمدصدیق .1
  .339 – 338ص  ،1394، سینا ابنارات دانشگاه شسرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، چاپ سوم، کابل، انت .2
، قانون اساسی ۀجرگ لویه عضو اسالمی، جنبش حزب عضو و جرگه ولسی در فاریاب مردم سابق ةنمایند. استاندارد و نورم مستقل اداره رئیس: فایق اهللا نقیب. 3

  .12/3/2016 :تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه
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ممکن . هاي خودشان را کم و بیش بگنجانند  توانستند دیدگاهحدودي زیاد از قدرت برخوردار بودند و می
ي مختلف ها گروهتردید   برخودار بودند، اما بدون کمترو بعضی از قدرت  بیشتراست بعضی از قدرت 
این وضعیت، سبب رضایت نسبی از روند وضع و  .1انعکاس دهند هاي خودشان را  توانستند که دیدگاه

را در نظرسنجی  قانون اساسیاما شیوة وضع و چگونگی تصویب . جدید شده است قانون اساسیتصویب 
هاي  سؤال ءق ندارند، جزبه این دلیل که مستلزم اطالعات تاریخی است و مردم عمدتاً اطالعات تاریخی دقی

  .تقرار نگرف این تحقیق

  قانون اساسیاهمیت 
بر و نظام مبتنی  قانون اساسیتا چه اندازه از نگاه آنان  که اینیکی از موضوعات مهم این بود که در مورد 

ان به صورت نظر صاحب  دیدگاهالبته در این مورد هرچند . بدانیمنظر مردم را  ،از اهمیت برخودار است آن
پیدا است که شان  پرسیده نشده است، اما از تحلیل محتواي اظهارات قانون اساسیمستقیم در مورد اهمیت 

پاسخ  ها پرسشبه سایر  ،اند و با قبول آنرا مسلم پنداشته قانون اساسیهمگی ضرورت نظام مبتنی بر 
، طرح و نظر چندین پرسش نامه پرسشدر  ،در این خصوصعموم مردم نظر  آوردن دست بهبراي  .اند داده

  .ده استآنان گرفته ش

  از نگاه عمومی قانون اساسیاهمیت  

  
  شوندگان مصاحبه  از دیدگاه اساسی قانوناهمیت : 2 لشک

                                           
  .2016/ 3 / 12: محمد عرفانی، تاریخ مصاحبه: دهکنن مصاحبهتحصیالت عالی گوهرشاد،  ۀسسؤ، رئیس مجواد صالحیدکتر محمد .1
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قانون اساسی براي کشور چه اندازه مهم است؟ 
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  :ایماز دو طریق نشان داده قانون اساسیدر مورد اهمیت  نظرسنجینظریه عمومی را در این 
  :قانون اساسیآنان در مورد نظام بدیل   و دوم دیدگاه قانون اساسینخست، مستقیم با پرسش از اهمیت 

براي کشور چه اندازه  قانون اساسیاست که  سؤالدهندة پاسخ به این  نشان )2شکل (شکل صفحۀ قبل 
براي کشور  قانون اساسیکه  اند گفته سؤالدر پاسخ به این  گویان پاسخ %)80,6(مهم است، اکثریت مطلق

در حالی  براي کشور زیاد مهم است، این قانون اساسیکه  اند گفته گویان پاسخاز  %12,5مهم است،  زیاد خیلی
  .ندهست %3از  کمترمهم نیست  اصالً قانون اساسی اند هپاسخ داد کسانی که است

دهندة  شکل ذیل نشانخواسته شده است و  اساسی قانون آوردهاي دستنظر عمومی در مورد  همچنین
 از صفر قانون اساسیآورد  براي چند دست گویان پاسخ .است قانون اساسیآوردهاي  به دست پاسخ

 ، تقویت احزاب سیاسی وآزادي بیان تأمینمیانگین پاسخ به  ؛اند هنمره داد )بیشترین( تا پنج )کمترین(
 ،برگزاري انتخابات آزاد از طریق حاکمیت مردم تأمین، انحقوق زن بیشترنهادهاي جامعه مدنی، تضمین 

برابر مردم، تنظیم امور اقتصادي و انکشافی،  گوساختن دولت در پاسخ در حالی که ده است؛بو 3از  ربیشت
  .بوده است 3 نمره از کمترعادالنه براي تمام اقوام، قبایل و شهروندان افغانستان  حقوق برابر و تأمین

  

  
   قانون اساسیهاي آورد در مورد دست گویان پاسخمیانگین نظریات : 3 شکل

را در مورد امکان دادخواهی بر شان  خواسته شده است که نظر نشوندگاهی از پرسشنظرخوادر  همچنین
 نظر شما به: است که سؤالدهندة پاسخ به این  نشان) صفحۀ بعد( 4و شکل  ؛بیان کنند قانون اساسیمبناي 
 ؟دکنن دادخواهی قانون اساسی مطابق توانند می ها آن جامعه، افراد اساسی حقوقشدن  پایمال صورت در

 از %35از  بیشتر .ندهست %49 از بیشتر این عده که ،توانند بلی می اند گفته گویان پاسخاکثریت  تقریباً
خیر،  نه اند و کسانی که گفته ؛خواهی کنند داد قانون اساسی امطابق ب توانند میتا حدودي  اند گفته گویان پاسخ
  .ندهست %10از  کمتر
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 )کمترین(صفر  از خوانم لطفاً چند مورد از دست آوردهاي قانون اساسی را براي شما می
.  نمره دهید )بیشترین(تا پنج 

میانگین
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  براي دادخواهی قانون اساسیافراد مورد مطالعه به  اتکايو اعتماد  گینمیان: 4 شکل

ي اساسی ها آزاديتا چه اندازه حقوق و  قانون اساسی :که اینزیر نظر عموم را در مورد  شکل همچنین
هاي  گویان به این سؤال جواب مثبت داده و گزینه پاسخ% 51تقریباً . دهدنشان می ؟کرده است تأمینرا   آنان

  .اند را انتخاب کرده )%17.6(و خیلی زیاد %) 33.2(زیاد 

  
  ی مردمسهاي اسا حقوق و آزادي تأمیندر  قانون اساسینظریات در مورد ظرفیت : 5 شکل

مستقیم به حساب  خواهی غیر شده است که به نوعی نظرنظر عموم در مورد نظام بدیل نیز خواسته 
  .شوندگان در شکل ذیل نشان داده شده استنظر پرسش قانون اساسیدر خصوص نظام بدیل . آید می

آیا نظامی از نوع امارت اسالمی طالبان  :است که سؤالدهندة پاسخ به این  نشان )صفحۀ بعد( 6شکل 
به این  %76 گویان پاسخاکثریت مطلق  ؟باشد بر قانون اساسییک بدیل مناسب براي نظام مبتنی  تواند می
یک بدیل مناسب براي نظام مبتنی  تواند نمیاند که نظامی از نوع امارت اسالمی طالبان  پاسخ منفی داده سؤال

  .اند هپاسخ مثبت داد  ،در مورد این پرسش% 2تنها  کسانی کهاست  در حالیباشد، این  بر قانون اساسی

49.8 ;بلی
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  نظام از نوع امارت اسالمی طالبان براي کشور بودن نظریات در مورد مناسب :6 شکل

، امکان قانون اساسی هايآورد، دستقانون اساسیدر مورد اهمیت  شوندگان پرسشدر مجموع پاسخ 
در نزد  قانون اساسیاز اهمیت  معنادارو نظام امارت اسالمی به شکل  قانون اساسیدادخواهی بر مبناي 

  .کندافکار عمومی حکایت می
پرسیده نشده است، اما  قانون اساسیشان به صورت مستقیم در مورد اهمیت   دیدگاهان هرچند نظر صاحب

ار است که نظام مبتنی فرض استو همگی بر این پیششان  هايگونه که پیش از این اشاره کردیم، پاسخهمان
 . از اهمیت اساسی برخودار است قانون اساسیبر 

  بشرحقوق ي اساسی؛ اسالم و ها آزاديحقوق و 
تبعیض، حقوق و  هر گونهبرابري و نفی طور خاص حق  ي اساسی بهها آزاديبخش حقوق و  در این
دسترسی به اطالعات و سازگاري اسالم و حق ها، آزادي بیان،  ي زنان، آزادي مطبوعات و رسانهها آزادي

گان شوند اکثریت قریب به اتفاق مصاحبه. گرفته است، مورد بررسی قرار قانون اساسیدر  حقوق بشر
ها در این راستا  آن. به خوبی تسجیل شده است قانون اساسیي اساسی در ها آزاديمعتقدند که حقوق و 
  .اندرا نیز مهم شمرده قوق بشرحی الملل بینهاي  تعهد افغانستان به میثاق

افغانستان مورد  قانون اساسییی است که در ها آزاديي اساسی همان حقوق و ها آزاديحقوق و «
ها و اسناد و  ها، کنوانسیون ی دولت افغانستان به میثاقالملل بینتصویب و حمایت قرار گرفته و آن تعهدات 

ی الملل بینمجموع تعهدات . را تسجیل کرده است ها آزاديی که همین حقوق و الملل بین قراردادهاي
افغانستان و سایر  قانون اساسییی که در ها آزاديو حقوق و  ها آزاديافغانستان در رابطه با این حقوق و 

   1».دهد میي مردم افغانستان را تشکیل ها آزاديقوانین افغانستان تسجیل است، حقوق و 

                                           
  .19/4/2016 :تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده افغانستان، مصاحبه سارنوال لوي: حمیدي فرید .1
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مبتنی بر قانون اساسی فعلی باشد؟ 
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ي برابر براي زنان، اجماع نظر وجود دارد که نسبت به گذشته ها آزاديق و حقو تأمینه مسألدر رابطه با 
  . برابري میان زن و مرد را در نظر گرفته و از آن پشتیبانی کرده است ،افغانستان به طور مطلوب قانون اساسی

در  بینی کرده و این قانون یکی از قوانینی است که تبعیض مثبت را در بخش مشارکت سیاسی زنان پیش«
   1».فی دانسته استتنمي این قانون هر نوع تبعیض را نفی کرده و حقوق شهروندموارد دیگري از جمله 
 قانون اساسیتبعیض مثبت براي مشارکت سیاسی زنان را در  دگانکنن مصاحبهتن از  با این وجود چند

  .دانند مییک نقص 
این زاده حرکات ....نیست قانون اساسیشده است زاده  داده قانون اساسیدر  ها زنحقوقی که به «
 قانون اساسیچه که در  فکري و تمدنی است که به یک نحوي از طریق غرب آمده اما آن مدنی، روشن جامعه
اما در کجاي . مرد و زن از حقوق مساوي برخوردار هستند گوییم میما  مثالً. آن عملی نشده است ،بود

براي پارلمان اگر حقوق  شود می اوقتی کسی کاندید...  اند؟رد و زن ازحقوق مساوي برخوردکشورتان م
از فالن والیت . بندي کردند آورد اما براي زنان سهمیه می رأي بیشترمساوي است باید برنده کسی باشد که 

در حالی  شود میبرد، کامیاب  ي میأصد رولو اگر زن دو. و به همین ترتیب دو زن، از فالن والیت سه زن
به صورت شفاف  ها آزادي، برخی معتقدند که همچنین 2».ي برده استأیک مرد در مقابلش پنج هزار ر که

براي مثال گفته است . ي بسیار داشتن این حقوق مقید به قانون شده استاز جمله در موارد. اندتثبیت نشده
شروط و قیودي بر حق آزادي  تواند می گذار قانونلذا » .مطابق به قانون از تعرض مصون است آزادي بیان«

  3.بیان وضع کند و در نتیجه آزادي بیان را عمالً محدود و تابع شرایط سخت کند
قانون  هر گونهبر محدودیت ناشی از شریعت اسالمی که در مادة سوم وضع  شوندگان مصاحبهبعضی از 

که شرط عدم مخالفت با اسالم نیز  اند همشروط به عدم مخالفت با آن شده است، تکیه کرده و اذعان داشت
  4.از صراحت الزم برخوردار نباشند ها آزاديکه حقوق و  شود میسبب 

ي ها آزاديبر حقوق و  قانون اساسیدر  که اینرغم  معتقدند علی شوندگان مصاحبهبعضی از  همچنین
ساختار برساختۀ شده  ناًو احیا قانون اساسیقومی نابرابر در  هاي ارزششده است، اما  تأکیداساسی برابر 

قدرت در نتیجۀ این تصور که اقوام به لحاظ سیاسی از وزن سیاسی متفاوت برخوردارند، مجال رشد برابر را 
   5.کندفراهم نمی ها زبانبراي همۀ شهروندان و 

و دسترسی به  آزادي بیانها،  ، آزادي مطبوعات، رسانهدگانشون مصاحبهاز نظر اکثریت قریب به اتفاق  
ورد آ ها از این موضوع به عنوان دست آن. کشور تسجیل شده است قانون اساسیاطالعات نیز به خوبی در 

  .کنند مهم یادآوري می
                                           

  .23/3/2016: حبهمصا تاریخ  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه  جرگه، ولسی در بدخشان مردم ةنمایند: کوفی فوزیه .1
  .10/4/2016:مصاحبه تاریخ  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه ،قانون اساسی تصویب ۀجرگ لویه عضو سیاسی، مسایل کارشناس دانشگاه، استاد: سعیدي احمد .2
  .کاوون کاکر. 3
  .رفعت  احمدضیاء. 4
  .الدین مهدي محی. 5
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هایی هست  موفقیت... در وضع بسیار خوبی قرار داریم، نسبت به گذشته افغانستان آزادي بیاندر بحث «
تعدد . خصوصی شد، شخصی شد. ها نبود که در گذشتهمد، چیزي رادیو از انحصار دولت برآکه تلویزیون و 

به  دسترسی. گردد میبرن قانون اساسیها موضوع جدایی است که به  مشکل مدیریت رسانه. ها را داریم رسانه
   1».اطالعات در قانون تضمین شده، از لحاظ قانونی ما سازکارهاي الزم را داریم

دهندگان معتقدند که اکثریت پاسخ ؟با اسالم سازگار است اساسی قانونکه آیا  سؤالدر پاسخ به این 
 قانون اساسیو اساساً میان اسالم و  برخوردار است اي از جایگاه حقوقی قوي قانون اساسیاسالم در 
سنگین توصیف  ،قانون اساسیجایگاه دین اسالم را در  ،و بعضی هم قدمی فراتر نهاده ؛بینندمغایرتی نمی

و ممکن است به تعبیر  2.گرددمی قانون اساسیسبب تعبیر حکومت شرعی و شدیداً دینی از د که نکنمی
سبب تعبیرها و تفسیرهاي  ،این جایگاه، یعنی جایگاه برتر و سنگین اسالم شوندگان،برخی از مصاحبه

گاه باالیی دارد و جای قانون اساسیاسالم در «: گردد قانون اساسیطلبانه از  ي و مساواتحقوق بشر ضد
و  حقوق بشرکنم مهم این است که چگونه به  فکر می. است قانون اساسیسوم  مادةنمونۀ آن موجودیت 

حقوق  جمله منمنجر به تعبیر سوء از همه چیز  باألخرهممکن است  ما و این طرز تفکر ؛نگریم اسالم می
براي مثال عالمان (که به نوعی از نهادهاي دینی  شوندگاندر برابر، آن دسته از مصاحبه 3».و اسالم گردد بشر
راضی به نظر  قانون اساسیبندي حقوقی جایگاه اسالم در از صورت که اینکنند، ضمن نمایندگی می) دینی
ی که نحوة برخورد با قوانین و مقررات مغایر با اسالم را مشخص کند، سخن مکانیزمرسند، اما از فقدان می
این در حالی است که به گفته  4.اند هرا نوعی نقص به شمار آورد مکانیزممنی فقدان این و به طور ض اند گفته

جایگاه بسیار خوب براي اسالم قایل شده است و  قانون اساسیدوم و سوم  مادةیکی دیگر از عالمان دین 
اي مخالفین کند، بررا تضمین می قانون اساسیجامعیت  که ایناگر درست به این دو ماده عمل شود، ضمن 

  5.گذارداي باقی نمیدولت نیز هیچ بهانه
ملزم به  دولت افغانستان را قانون اساسیمعتقدند که  گویان پاسخاکثر  ،حقوق بشردر پاسخ به جایگاه 

  . ساخته است حقوق بشررعایت و تطبیق 
دهندگان به اعتقاد برخی پاسخ حقوق بشربر رعایت اسالم و  قانون اساسیتوأم  تأکیداما در خصوص 

به وجود  حقوق بشرمعتقدند که این تعهد حامل هیچ تضادي نیست و معتقدند نوعی توازن میان اسالم و 
  :آورده است

نگرانی یا توجه به  ،همین است که از یک جانب قانون اساسیهاي این  یکی از خوبی کنم میمن فکر «
از سوي دیگر پیروان . تان دارد که همان دین مقدس اسالم استاعتقادي و دیانت مردم افغانس هاي ارزش

                                           
  .احمدضیاء رفعت. 1
  ري یعلی ام .2
  .10/4/2016 :مصاحبه تاریخ طاها،اهللا   صفی: کننده مصاحبه  افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون رئیس : سمر سیما .3
  .2016 / 5 / 7: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه صفی: دهکنن مصاحبهرئیس مطالعات اسالمی وزارت ارشاد، حج و اوقاف،  :اهللا صدیق کرامت .4
  .2016 / 5 / 5: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه صفی: دهکنن مصاحبهاستاد پوهنحی شرعیات و قانون پوهنتون سالم،  :حمداهللا فایق .5
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براین به بنا. دین را به رسمیت شناخته استرا و همان حدود آزادي مذهب و آزادي   سایر مذاهب و ادیان
، یک است نگراني اساسی مردم خود ها آزادي و حقوقبراي به عنوان دولتی که عنوان یک دولت مدرن، 

   1».و اسالم ایجاد کرده است حقوق بشرتوازن بسیار خوب را میان 
  . دندانبرخی این توازن را نتیجۀ تکیۀ قانون بر اسالم معتدل می 
شان  ۀو احکام و اصول اسالمی رابط حقوق بشری الملل بینهاي  جاست که آیا بین کنوانسیون این سؤال«

 رو میانه صورت گرفته تا اسالم هم به صورت ما کوشش قانون اساسیکه در  کنم میفکر . به چه ترتیب است
)Moderate( ی تفاوت زیادي وجود نداشته الملل بینهاي  پیش برود تا بین اصول و احکام اسالم و کنوانسیون

   2».باشد
بعضی دیگر نفس این قضیه را که قانون مقید به عدم مخالفت با اسالم شده است نه بیش از آن، یعنی 

یک  چون به موجب این شرط. دندانازگاري میاین س مطابقت قانون با اسالم شرط نشده است، دلیل که این
ي اسالم مخالف باشد و رکه با احکام اجماعی و ضرو شود میت با اسالم فقانون در صورتی متصف به مخال

   .نیز در تضاد باشند اندك است حقوق بشرچنین مواردي که با 
 به مربوط که اسالمی اصول از بسیاري موارد در. دارد يسازگار حقوق بشربا اسالم و  قانون اساسی«
 یانم یموارد اختالف. یستو اصول اسالم تعارض ن قانون اساسی یانم ،باشد می مردم هاي آزادي و حقوق

است  یدر فرض یحتوض ینالبته ا .اندك است یارمتعهد به آن است بس قانون اساسیکه  يحقوق بشراسالم و 
وصف عبارت احکام و  اینبا . یمو برداشت معتدل داشته باش یممتحجرانه از اسالم نداشته باشکه ما قرائت 

حقوق به  بندي يرا در اجرا و پا یآمده است، در عمل مشکالت قانون اساسی 3 مادةمعتقدات اسالم که در 
   3».کند یم یجادا بشر

با اسالم تضاد  حقوق بشران این نظریه، ضمن قبول این سخن که به صورت اساسی ردا طرف برخی از
در  آن راد و گویا نپذیربا اسالم را می حقوق بشرندارد، بعضا به صورت مشخص وجود مواردي از تعارض 

به  حقوق بشرحقوق بشکل عام و  تأمیناسالم بر «: دنآورحد یک استثنا از یک قاعدة کلی به حساب می
با احکام اسالمی  حقوق بشرهاي جهانی  و اعالمیه ها چند جاي کنوانسیون در ولیدارد،  تأکیدکل خاص ش

در مورد  که ایناسالم موقف خاص خود را در مورد تغییر دین و عقیده دارد، یا  مثالً. اختالف نظر دارد
که اکثریت را تشکیل   دگاهدیان این دار طرفدر واقع  4».ازدواج با غیرمسلمان شرایط خاص خود را دارد

و ایجاد توازن میان این دو، تضاد و تقابل  حقوق بشراز اسالم و  قانون اساسیدي بن دهند، در صورتمی
با اسالم را در گرو نوع تفسیري  حقوق بشرکه سازگاري گروه، هستند کسانی در میان این. بیننداساسی نمی

                                           
  .فرید حمیدي. 1
  .کاوون کاکر. 2
  .25/4/2016: مصاحبه تاریخ  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه ،قانون اساسی تطبیق بر نظارت مستقل کمیسیون عضو: شفایی عبداهللا .3
  .13/3/2016 :مصاحبه تاریخ ،طاها اهللا صفی :هکنند مصاحبه افغانستان، علوم اکادمی معاون :استانکزي منرحال سیف .4
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تر از اسالم  گیرانهبه همین دلیل معتقدند که اگر تفسیر سخت .شود میدانند که از اسالم به دست داده می
حت عنوان احکام براي دور زدن حقوق اساسی افراد ت مستند مناسب قانون اساسیسوم  مادةصورت گیرد 
   .کنداسالم فراهم می

ه و ابراز تردید کرد حقوق بشردر مورد سازگاري اسالم با  شوندگان مصاحبهاما تعدادي قابل توجه از 
  :مواردي تقابل وجود دارد حقوق بشرقرائت رایج از اسالم در افغانستان و  خصوصاً، گویند میان اسالم می
ها را با  چقدر توانسته آن قانون اساسیبعد از آن ببینیم که . فیصله کنیم حقوق بشراول باید میان اسالم و «

با اسالم توافق  تواند میتا جاهایی  ،میگوی ن میبه نام آزادي بیاما و شما چه که  آن. همدیگر سازگار بسازد
دیگر جامعه اسالمی عقاید و  تبه عبار. بپذیرد آن را تواند نمیاز جاهایی اسالم رسمی  ولی. داشته باشد

در افغانستان هیچ قانونی « :گوید میکه  قانون اساسیسوم  مادةاز این لحاظ . تابد باورهاي متفاوت را بر نمی
. ، خود همین قانون مخالف است با آزادي بیان»مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد تواند نمی

کسی  هیچ توجیهی وجود ندارد کهدر اسالم  ؛تحمل کند تواند میا در یک حدي ر  بیان  آزادياسالم چون 
اسالم  رامورد  این. وددین دیگري بر  به اصطالح  بهزاده باشد و دین اسالم را بگذارد و  مسلمان یامسلمان 
قرائت رسمی که از اسالم است  کنم میمن پیشنهاد . در تناقض است آزادي بیانکند و این با   قبول تواند نمی

این قرائت به قرائت طالبانی بسیار . چون این قرائت خاص افغانستان است. باید مورد بازنگري قرار بگیرد
   1».نزدیک است

کرده و این پرسش  تأکیدبر وجود ابهام در قلمرو معنایی اسالم  شوندگان مصاحبهدر این میان برخی از  
   .که کدام اسالم؟ چون روایتی واحد از اسالم وجود ندارد اند هرا مطرح کرد

 وجود تکثر و تنوع قدر آن کلیت این ذیل در ولی است، کلیت یک این اسالم، شود می مطرح که وقتی«
 یکدیگراند، با جهاد درحال فوري صورت به امروز مسلمانان که دارد وجود  دیدگاه اختالف قدر  آن دارد،
حقوق  کجاي با اسالم کجاي دوم، نکتۀ. نکته یک این کنیم؟ می سنجی نسبت حقوق بشر با ما را اسالم کدام
 اخالق؟ شریعت؟ و فقه کالم؟ و الهیات اش؟ فلسفی و شناسی انسان هاي فرض پیش و مفروضات ؟بشر
 من. است جدید تمدنی پدیدة یک حقوق بشر که بسازیم واضح باید که است این واقعیت.. .اسالم؟ کجاي
 سنتی پدیده شکل گرفته در جامعۀیک  و مدرن جامعۀ در جدید پدیدةیک  میان نسبت سنجیدن کنم می فکر
 یا توانیم می کرده  زندگی حقوق بشر بدون که کنیم روشن را خود تکلیف باید ما نیست، مناسب کار

  2»توانیم؟ نمی کرده زندگی
شوند ضمن قبول هماهنگی و عدم تضاد ان که عالم دینی محسوب مینظر صاحبدسته از  در این میان آن

دیده  حقوق بشر، مواردي خاص را که گویا در آن موارد نوعی تضاد میان اسالم و حقوق بشرمیان اسالم و 

                                           
  .الدین مهدي محی. 1
  .محمدجواد سلطانی. 2
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قاعده خواهان این هستند که به صورت واضح این موارد، به عنوان ، به عنوان یک استثنا از یک شود می
   1.اجرایی و عملی گردد ،مورد قبول واقع شده و مطابق اسالم استثنا

ان است که مخالفت جدي میان نظر صاحبعمومی در سطح  دهندة این باور نشان ها  دیدگاهدر واقع، این 
توان پذیرفت و موارد تضاد را اي این باور را به راحتی نمیدههرچند از نگاه ع ،بینند نمی حقوق بشراسالم و 

  .هرچند به عنوان یک استثنا ندید

  زنانحقوق ي اساسی از قبیل ها در مورد حقوق و آزادي هاي نظرسنجی یافته
 انحقوق زنهاي اساسی و از جمله  شوندگان در مورد حقوق و آزادي پرسشاز نیز نظر  نظرسنجیدر 

  .شود میپرسیده شده است که به ترتیب نشان داده 
توانند مطابق به  اندازه زنان می  است که تا چه سؤالدهندة پاسخ به این  شکل ذیل نشان .انحقوق زن
به  %)71,4( گویان پاسخي برابر با مردان برخوردار باشند، اکثریت مطلق ها آزادياز حقوق و  قانون اساسی

ي برابر با مردان برخوردار ها آزادياز حقوق و قانون اساسیمطابق به  توانند می »زیاد«اند که  گفته ،سؤالاین 
را » زیاد« گزینۀ %36از  بیشترو  اندرا انتخاب کرده» زیاد خیلی«گزینۀ  %34از بیشترباشند، در این میان 

ي برابر با ها آزادياز حقوق و  اساسیقانون توانند مطابق  نمی اصالًزنان  اند گفتهکسانی هم که  اند وبرگزیده
  .ندهست %2از  کمتر ،مردان برخوردار باشند

  
  با مردان انحقوق زندر ایجاد برابري  قانون اساسینظریات در مورد نقش : 7 شکل

این  اساسیقانون آیا  :قبلی است و چنین بیان شده است که سؤالدهندة پاسخ به ادامۀ  شکل ذیل نشان
این  قانون اساسیاند که  گفته %)38,8( گویان پاسخاکثریت  ؟تأمین کرده استرا براي زنان  ها آزاديحقوق و 
در این  ،کرده است تأمین زیاد خیلی اند گفته %20از بیشترکرده، در این میان  تأمین  را زیاد ها آزاديحقوق و 
  .نکرده است تأمینها را  این حقوق و آزادي اصالً قانون اساسی اند گفته %6از  کمتراست که  حالی

                                           
  حمداهللا فایق . 1
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  هاي برابر براي زنان در تأمین حقوق و آزادي قانون اساسینظریات در مورد میزان موفقیت  :8 شکل

 قانون اساسیهاي اساسی توسط  تأمین حقوق و آزادي

اساسی را چقدر   يها آزاديحقوق و  ،اساسیقانون «است که  سؤالدهندة پاسخ به این  شکل زیر نشان
اساسی را   هاي حقوق و آزادي قانون اساسیکه  اند گفته%) 33,2( گویان پاسخاکثریت  »؟کرده است تأمین
 بیشتر در حالی کهکرده است،  تأمینزیاد   خیلی اند گفتهگویان  از پاسخ %17از  بیشترکرده است،  تأمین  زیاد
  .کرده است تأمینکم  ها را این آزادي قانون اساسی اند گفته گویان پاسخاز  %25از 

  
 در تأمین حقوق اساسی شهروندان کشور قانون اساسینظریات در مورد موفقیت : 9 شکل

. خوانی دارد عمومی هم به نحوي با نظریات کارشناسان هم هاي نظرسنجی یافته: قانون اساسیاسالم و 
، اکثریت ؟فعلی تا چه اندازه با اسالم سازگاري دارد قانون اساسیبه نظر شما  :پرسش که به ایندر پاسخ 

از  %26 .سازگاري دارد »زیاد«و  »خیلی زیاد«با اسالم  قانون اساسیکه  اند هپاسخ داد گویان پاسخمطلق 
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اند که قانون اساسی با  گفته %42و  ؛زیاد با اسالم سازگاري دارد  خیلی قانون اساسیاند که  گفته گویان پاسخ
با اسالم سازگاري اصالً  فعلی قانون اساسیاند  گفته گویان پاسخاز  %3 همچنین. اسالم زیاد سازگاري دارد

  .ندارد

 
  ینظریات در مورد سازگاري اسالم با مواد و احکام قانون اساس: 10 شکل

با احکام و  حقوق بشرآیا قوانین : است که سؤالدهندة پاسخ به این  شکل زیر نشان :حقوق بشراسالم و 
اند که  گفته %9 .که زیاد سازگار است اند هداد جواب گویان پاسخاز  %36 ؟معتقدات اسالمی سازگاري دارد

  کم سازگار است و کسانی اند که خیلی گفته %16 .سازگار است  اند که کم گفته %26 .زیاد سازگار است  خیلی
  .ندهست %10از  کمتر ،سازگاري ندارد اصالًاند  هم که گفته

 
  با اعتقادات اسالمی حقوق بشرنظریات در مورد سازگاري قوانین مربوط به  :11 شکل
شوندگان که نظام امارت یک نظام بدیل  ها در کنار این نظریه که اکثریت پرسش پاسخ به این پرسش

ي مردم دار طرفو به صورت معنادار حاکی از  ؛دار است اگویا و معن  نیست، بسیار قانون اساسیخوب براي 
  .هاي اساسی است ، حقوق و آزاديقانون اساسی هاي ارزشاز 
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  اقتصادي افغانستان و ضرورت اصالحات در این نظامنظریات در مورد نظام 
بیش از : شوند به دو دوسته تقسیم می قانون اساسیبینی شده در  ها در مورد نظام اقتصادي پیش  دیدگاه
. بازار مناسب افغانستان نبوده و نتایج مفید نداشته است اقتصادي معتقدند که نظام دگانشون مصاحبهنیمی از 

 ةهاي افغانستان سازگاري ندارد و افغانستان آماد استدالل که این نظام اقتصادي با واقعیتها با این  آن
  .کنند پذیرفتن آن نیست، نظام مختلط را پیشنهاد می

گفته شده است که ما نظام مارکت یا بازار آزاد را پذیرفتیم، من با نظام  قانون اساسیدر مادة دهم «
به شرایط نظام مارکت نبودیم، ما نیاز داشتیم که تدریجی شدن  دة داخلکه ما آما مارکت مخالف هستم، چون

اقتصادي که نظام مارکت نظام  شد میذکر  قانون اساسیدهم مادة کنیم به طرف اقتصاد بازار، باید در  حرکت 
 شد میبه نظام مارکت، نظام مختلط انتخاب شدن  است اما به منظور رسیدن به شرایط مطلوب جهت داخل ما

گذار و راه رسیدن به نظام مارکت است، هر نظامی که احتیاجات  که در حقیقت از نظر من نظام مختلط نظام
  1».توان نظام را انتخاب کرد رفع کند، آن نظام مطلوب است، نظر به زمان می بیشترمردم را 

ی و نظام هاي دیگري مانند نظام اقتصادي اسالم از بدیل دگانشون مصاحبهدر میان این دسته از 
نظرند که نظام بازار براي  بر این دگانشون مصاحبهاز  ياما گروه دیگر. سوسیالیستی هم یادآوري شده است

  . اقتضائات کشور تنظیم و اصالح کردبنا بر  آن را توان میافغانستان مناسب است و 
 ها جنگ که قسمی شد افغانستان شرایط ولی. باشد آزاد مارکت باید.... هستم مارکت آزادي دار طرف من«
 در این مسایل دیگر و سیاسی مسایل است، گیرنده تصمیم کی است، دست کی به پول که این. یافت ادامه
 باشد داشته را خود يها آزادي توانست می و بایست می که شکلی آن به اقتصاد که کرد بازي رول زمینه
شوندگان اقتصاد بازار را مغایر و منافی با  اما تعدادي از مصاحبه 2».شد Manipulate فقط. نتوانست هپیشرفت

که مشکالت  معتقدندند و دان دخالت دولت جهت تنظیم آن و برقراري نوعی سیستم خدمات اجتماعی نمی
شوندگان که به انتقاد  در واقع مراد تعدادي قابل توجه از مصاحبه 3.شود میدولت حل  ۀبا مداخلاین سیستم 

رفاه و  حدأقلرا به  همگان دسترسیو  عدالت اقتصادياند، این است که بازار آزاد ار آزاد پرداختهاز باز
به این ترتیب در واقع . کند و لذا در این زمینه دخالت دولت الزم استنمی تأمیننیازهاي زندگی انسانی 

  .انواع و اقسام آن ۀنه هم عریف کالسیک از اقتصاد بازار استانتقاد آنان بر ت

  نظام اقتصادي کشور در مورد نظرسنجی هاي یافته
چه نوع نظام اقتصادي  قانون اساسیدر  :است که سؤالدهندة پاسخ به این  نشان )صفحۀ بعد( 12شکل 

تعریف شده  آزاد بازار نظام اقتصاد  ،اند که در قانون گفته) %68(گویان  پاسخاکثر مطلق  ؟تعریف شده است
                                           

  .مسعوداستاد سید. 1
  .6/3/2016: مصاحبه تاریخ  ،عرفانیمحمد : کننده مصاحبه افغانستان، در فساد با مبارزه مردمی روند نهاد رئیس: غنی سیما .2
  .پتمن محمدصدیق .3



  .چه نوع نظام اقتصادي تعریف شده است

  
  قانون اساسیشده در  تعریف

به نظر شما نظام اقتصادي مناسب براي کشور 
اند  گفته %24نظام اقتصاد دولتی،  اند گفته 

  .با حمایت دولت از اقشار نیازمنداند نظام اقتصادي بازارآزاد 

  
  نظر افراد مورد مطالعه در مورد نظام اقتصادي مناسب براي کشور

اقتصاد دولتی و کنترل شده
8%

اقتصاد مختلط
10%

در قانون اساسی چه نوع نظام اقتصادي تعریف شده است؟

اقتصاد بازار آزاد اقتصاد دولتی و کنترل شده

24%

37%

1%

به نظر شما نظام اقتصادي مناسب براي کشور چیست؟ 
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چه نوع نظام اقتصادي تعریف شده است قانون اساسیدانند در  که نمی اند گفتههم 

تعریف اقتصاديدر مورد نظام  گویان پاسخ آگاهی: 12 شکل

به نظر شما نظام اقتصادي مناسب براي کشور : است که سؤالدهندة پاسخ به این  نشان ذیل
 %15، آزاد بازار اند نظام اقتصاد  ن گفتهگویا پاسخاز  %

اند نظام اقتصادي بازارآزاد  ن گفتهگویا پاسخاز  %37نظام اقتصاد مختلط و 

نظر افراد مورد مطالعه در مورد نظام اقتصادي مناسب براي کشور: 13 شکل

اقتصاد بازار آزاد
68%

نمی دانم
13%

عدم پاسخ
1%

در قانون اساسی چه نوع نظام اقتصادي تعریف شده است؟

اقتصاد دولتی و کنترل شده اقتصاد مختلط نمیدانم عدم پاسخ

23%

15%

به نظر شما نظام اقتصادي مناسب براي کشور چیست؟ 

نظام اقتصاد بازار آزاد

نظام اقتصاد دولتی

نظام اقتصاد مختلط

نظام اقتصادي بازار آزاد با حمایت دولت از 
اقشار نیازمند

نمی دانم

هم  %13 ؛است

ذیلشکل 
%23چیست؟، 

نظام اقتصاد مختلط و 
  

نظام اقتصادي بازار آزاد با حمایت دولت از 
اقشار نیازمند
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 الت اساسی دولتینهادها و تشک

در تعیین ساختار قدرت، نحوة توزیع آن و  ،قانون اساسیدر  اساسی دولتچگونگی نهادها و تشکیالت 
بخش  در اینها و تشکیالت اساسی، این نهادبراي بررسی . دکننده دار تعیینمشارکت مردم نقشی  تأمین
، تضمین )حکومت محلیبه طور خاص جایگاه (نوع نظام اداري  در موردرا  دگانشون مصاحبه هاي  دیدگاه

موجود،  هاي رویهو ) ، پارلمانیریاستی نیمه، نظام ریاستی(مشارکت متوازن اقوام در دولت، نوع نظام سیاسی 
  .کنیمو نظام انتخاباتی را گزارش می) در چارچوب تفکیک قوا( ملیشوراي جایگاه 

برخوردار  قانون اساسیگاهی در یاز چه جا حکومت محلیکه  سؤالدر پاسخ به این  :حکومت محلی
محلی توجه الزم را  داري حکومتبه  قانون اساسیمعتقدند که  گانشوند مصاحبه سوم یکاست، حدود 

  . هاي الزم به آن تفویض نشده است داشته اما مطابق قانون صالحیت
والیت یک واحد اداري محلی در نظر گرفته . ستاساسی والیت تعریف شده ا در قانون حکومت محلی«

شوراي را ما داریم،  شوراي والیتی مثالً. در پهلوي آن ادارات دیگري هم مد نظر هست ولیشده است 
قانون چه  آن. را ما داریم، شوراي قریه را ما داریم، به سطح شهرها ما شوراهاي شاروالی را داریم ولسوالی
از جملۀ تعیین والی  ةشیوهاي والی،  صالحیت... ها  این ۀدر نظر گرفته، فقط یک تعریف است از هم اساسی
   1».ددر قانون مشخص شو دتواننیامده است و می قانون اساسیکه در اند  اموري

 معتقدندند و شماربودن حکومت را به مثابۀ یک اصل مهم می مرکزي دگانشون تعداد دیگري از مصاحبه
آورد و قدرت رهبري دولت را در سرتاسر کشور تضمین که حکومت مرکزي مقتدر براي حکومت اقتدار می

  .کند می
ه معناي آن است که جزایر فساد خودمختاري ب حکومت محلیکه افزایش اختیارات  کنم میمن فکر «

. کنترل کند و این به ضرر افغانستان است را ها آند که در نهایت قدرت مرکزي ممکن است نتواند نرشد کن
بتواند نیروهاي گریز از مرکز را  که اینبراي  ،ما تا حد زیادي به یک اقتدار مرکزي نیرومند ضرورت داریم

  2».مهار کند

به . دندانمرکزي و تمرکزگرا می ،و ضرورت حد نیازان حکومت را بیش از نظر صاحباما بعضی دیگر از 
اي که به گونه 3.را نادیده انگاشته است محلی دموکراسی  قانون اساسیان نظر صاحبتعبیر بعضی از این 

 4.ندهست جمهور رئیسو حکومت مرکزي  ةنمایندگان مردم نیستند بلکه نمایند ،حکومت محلیتوان گفت  می
مردم باید به او  حالی کهدر  ؛شونددر این نظام از جمله مقامات عالی والیت توسط خود مردم انتخاب نمی

                                           
  .حارس غزال .1
  .محمدجواد سلطانی .2
  .12/3/2016 :مصاحبه تاریخ طاها، اهللا صفی: کننده مصاحبه اداري، اصالحات کمیسیون ارشد مشاور :عبداهللا الدین نظام. 3
  .ش ذکر شودشونده که نخواست نام مصاحبه. 4
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گرفت رهبري قوي در خود والیت شکل مییک  تحت حکومت محلیبه باور برخی اگر  1.دنقدرت ده
پس . کندقدرت ابتکار را از مردم سلب میآورد و  قدرت متمرکز فساد می برعکس 2.شد می تأمینامنیت هم 

محلی جایگاهی  هاي حکومت« رفیق شهیردر نتیجه به گفتۀ محمد .گردد برمی قانون اساسیمشکل به خود 
 قانون اساسیو این یکی از نقاط ضعفی است که در  شود میندارد، افغانستان بر اصل ادارة مرکزي اداره 

  3».وجود دارد
د و ندانکه در نحوة اجرا و تطبیق آن می قانون اساسیان، مشکل را نه در نظر صاحباما بعضی دیگر از 

نگردیده و نهادهاي  تفویضهنوز صالحیت الزم به ادارت محلی  قانون اساسیدر پرتو احکام  که اینآن 
به آن عمل  ولیگفته شده  حکومت محلیگاه ما جای قانون اساسیدر « .محلی منتخب نیز تعیین نشده است

 برگزارها را شوراي ولسوالیگفته شده است که ما انتخابات  قانون اساسیطور مثال در  به. نشده است
 ولیکنیم  ها را منتخب می در طول چهارده سال کی برگزار شده است؟ گفته شده ما شاروالی ولیکنیم  می

  4».کسی نکرده است
قوي براي افغانستان  حکومت مرکزيند که ین نظرا بر دگانشون مصاحبهدر نهایت تعداد اندکی از 

 این نظر وقت آن در. بگیریم نظر در را وقت و حالت که است این مهم موضوع هر در«. ضروري بوده است
 اکثر و شد دیده ضرورت بود، بسیار محلی اصطالح به هاي حکومت بود، شده تقسیم بسیار کشور که بود
 محلی هاي حکومت چنگال از تا باشیم داشته قوي حکومت مرکزي یک باید که بودند این دار طرف مردم

   5».شویم خالص
 عمالً) چه در سطح مرکزي و چه در سطح محلی(که تا چه اندازه نظام اداري  سؤالدر پاسخ به این 
 مطابق عمالًموجود  نظام اداريمعتقدند که  دگانشون مصاحبهاست، اکثریت  قانون اساسیمطابق و سازگار با 

  . نیست قانون اساسیو سازگار با 
 عمالً. باشد می غیرمتمرکز و متمرکز از مرکب و بوده مختلط نظام یک افغانستان موجود اداري نظام«

که در  يمرکز ةاما ادار باشد می قانون اساسیمطابق  يقرار دارد تا حد یس آن والأکه در ر یمحل وجود اداره
. دارد یاراختالف بس قانون اساسیقراردارد با  یرس آن وزأدر ر اساسیقانون مطابق به  يس هر واحد ادارأر

 و مشخص وزیرِ به که است نموده ایجاد مستقل اداري نهادهاي و کمیسیون ،اي رویه بی صورت بهحکومت 
قانون  در که مشخصی اداري واحدهاي در آن را تمرکز و اداره سالمت اصل و ؛نبوده گو پاسخ پارلمان
به صورت  حکومت محلینهادهاي منتخب  همچنین 6».کندمی تهدید آشکارا ،است شده بینی پیش اساسی

                                           
  .3/4/2016 :مصاحبه تاریخ ،طاها اهللا صفی: دهکنن مصاحبه ،قانون اساسی تصویب ۀجرگ لویه عضو مسعود، شهید بنیاد رئیس: مسعود احمدولی. 1
  .استاد سیدمسعود. 2
  .19/3/2016 :مصاحبه تاریخ ،طاها اهللا صفی: هکنند مصاحبه جرگۀ تصویب قانون اساسی، عضو لویه هرات، والیت متخصصان شوراي رئیس :شهیر محمدرفیق .3
  .احمد سعیدي. 4
  .کاوون کاکر. 5
  .عبداهللا شفایی. 6
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نظام تفویض نگردیده است و در نتیجه عمالً  حکومت محلیهاي الزم به  اند و صالحیت کامل تشکیل نشده
بینی شده  پیش قانون اساسیچه در  حتی بیش از آن[ دگانشون مصاحبهاداري کشور به باور بیش از نیمی از 

  . گردد غیرمتمرکزنظام متمرکز است و بر این نظرند که نظام اداري باید ] است
چیز باید  هر. داده شده بسیار کمانه بسیار زیاد متمرکز است و اختیارات به ادارات محلی متأسفنظام ما «

ها به ادارات  الحیتیعنی یک مقدار ص. زدایی شودآهسته آهسته باید تمرکز . ...شود دستورش از مرکز گرفته
زد تهدید  که متواتر داد می) هلمند والی معاون( اگر متمرکز نباشد شما ببینید که والی هلمند. محلی داده شود

مشکالتش را در فیسبوك انداخت و باز برطرف  ،کس حرفش را نشنیده بود هیچ که اینمتوجه ماست، بخاطر 
کشد،  وقتی او صدایش را می ولی. ت خود را بکندباشد، اجرائااختیارات خود را داشته باید  حالی کهدر . شد

   1».کند میدولت او را از کار برطرف 
نظام اداري کشور یک نظام بسیط غیرمتمرکز و غیرمتراکم  قانون اساسیاین در حالی است که به موجب 

 قانون اساسیکه در ادارات محلی افغانستان «. است اما مطابق آن عمل نشده و جنبۀ تطبیقی نیافته است
مدت اصالحات به این طرف صورت  در دراز. بینی شده یک اساس را براي تمرکززدایی گذشته است پیش

، از شود میکه از تراکم در مرکز بیرون  بر آنبگیرد که قدرت از حالت تمرکز در مرکز بیرون شود، عالوه 
ه در مسألو این . تمرکززدایی م برود به طرفزدایی و ه یعنی هم برود به طرف تراکم. تمرکز هم بیرون شود

در ، گونه که باید و شاید زدایی اما آندر قسمت تمرکز خصوص بهوجود دارد،  ش، اساسقانون اساسی
 عمالًمعتقدند که نظام اداري  دگانشون مصاحبهگروهی دیگر از  2».تجلی پیدا نکرده محلی هاي حکومت

قانون نظام اداري با « .است که مشکل دارد قانون اساسیاست اما این خود  قانون اساسیمطابق و سازگار با 
جا که قدرت متمرکز است، و قدرت متمرکز باعث فساد و ضعف اداره شده،  این ولیمطابقت دارد،  اساسی

ها و  ان و کارمندان دولتی در تعیین استراتیژينظر صاحبها گرفته، نقش  ابتکار مردم را در والیات از آن
ساز است، باید از تمرکز قدرت بسیار زیاد جلوگیري کرد تا مردم  که این مشکلاست  بسیار کمها  تطبیق آن

   3».کنند اجراداري  ي را در حکومتتربهبتوانند نقش 

  قانون اساسیزمینۀ مشارکت مردم در  نظریات در مورد
زمینۀ مشارکت مردم را در  اساسیقانون : است که سؤالدهندة پاسخ به این  نشان )صفحۀ بعد( 14شکل 

 اند گفته %22,2کرده است،  تأمین  کم اند گفته نگویا پاسخاکثر  تقریباً ؟کرده است تأمینچقدر  حکومت محلی
 زیاد اند گفته کسانی کهاست  در حالیکرده است، این  تأمین  کم اند گفته %31,6کرده است و  تأمینکم   خیلی
ند، و هست %6از  کمترکرده است  تأمینزیاد   خیلی اند گفته کسانی کهند، هست %26 از بیشترکرده است  تأمین

                                           
  .15/3/2016: مصاحبه تاریخ ،محمد عرفانی: دهکنن مصاحبه ،قانون اساسی تصویب ۀجرگ لویه عضو صلح، عالی شوراي عضو: سرابی حبیبه .1
  .روحانی رضا علی .2
  .محمدرفیق شهیر. 3



35 

  .تأمین نکرده استرا  حکومت محلیزمینۀ مشارکت مردم در  اصالً قانون اساسیاند که  ن گفتهگویا پاسخاز  9%
  

  
  قانون اساسی و زمینۀ مشارکت مردم در حکومت محلی: 14 شکل

و  میان مرکز تقسیم قدرتو  نظام اداريشما چه نوع : که  است سؤالدهندة پاسخ به این  شکل ذیل نشان
اند که به والیات از سوي مرکز قدرت  ن گفتهگویا پاسخاز  %40از  بیشتر، دهید والیات را ترجیح می

در حالی ، )بسیط غیرمتمرکز، غیرمتراکم( از سوي مردم انتخاب شوند مقامات محلی گیري داده شود و تصمیم
از سوي مرکز  مقامات محلیگیري مرکز باشند و  والیات تابع تصمیم اند گفتهن گویا پاسخاز  %40 تقریباً که

درت میان مرکز و والیات تقسیم اند که ق ن گفتهگویا پاسخاز  %20از  کمترو) نظام بسیط متمرکز( تعیین شوند
  ).نظام فدرال( دشو

  و والیات میان مرکز تقسیم قدرتگویان در مورد نوعیت  نظر پاسخ: 15 شکل
برانگیز است که در رابطه با  مشارکت متوازن اقوام یکی از مسایل جنجال ۀمسأل :مشارکت متوازن اقوام

زان اقوام در معتقدند که مشارکت متو دگانشون مصاحبهحدود نیمی از . نظام سیاسی کشور وجود دارد
  . را تسجیل کرده است آن قانون اساسیحکومت اهمیت دارد و 

9, اصالً تامین نکرده است

22.2, خیلی کم

31.6, کم

26.4, زیاد

5.8, خیلی زیاد

4, نمیدانم

1, عدم پاسخ
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قانون اساسی زمینۀ مشارکت مردم را در حکومت محلی چقدر تأمین کرده است؟

19.4

39.8

40.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

)نظام فدرال. (قدرت میان مرکز و والیات تقسیم شود

والیات تابع تصمیم گیري مرکز باشند و مقامات محلی از سوي مرکز  
)نظام بسیط متمرکز. (تعیین شوند

به والیات از سوي مرکز قدرت تصمیم گیري داده شود و مقامات محلی 
)بسیط غیرمتمرکز، غیرمتراکم.  (از سوي مردم انتخاب شوند

شما چه نوع نظام اداري و تقسیم قدرت میان مرکز و والیات را ترجیح می دهید؟ 
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 ،افغانستان متشکل است از تمام مردم افغانستان قانون اساسیکه هویت افغان بر اساس  کنم میمن فکر «
براي . این خودش یک دست آورد بوده است. افغانستان ذکر شده است قانون اساسیها در  که قومیت چنان

قانون در  اولین بارهاي مختلف درافغانستان ما براي  مشارکت اقوام مختلف و هویت تأمیننمایندگی و 
بر تمام «را که  قانون اساسی ۀاین جمل شوندگان مصاحبهدر این زمینه برخی دیگر از  1».داریم این را اساسی
تا حدودي منشأ نوعی ابهام و تضاد در هویت ملی به شمار » شود میافغانستان کلمۀ افغان اطالق  اتباع
خاص او  ولیکس مت صرفاً بار حقوقی دارد نه بار قومی و هیچ »افغان«کلمۀ شود  که باید تصریح اند هآورد
د و شعار ننکتظاهرات می وقتی گروهی شود میجا ناشی  این ابهام و تضاد از آن علی امیريبه گفته . نیست
لذا الزم است . د که افغان اشاره به یک قوم خاص استندهگویا نشان می ؛خواهیمد که ما افغانیت میندهمی

معتقدند که احراز پست و مقام در  دگانشون مصاحبهاکثر  ،با این وجود 2.این تضاد کوچک رفع شود
ما در قانون مخالف تقسیمات قومی هستیم، باید « :قومی ساالري باشد نه تعلقات حکومت باید بنا بر شایسته

ملت واحد زندگی کنیم، باید بحث لیاقت باشد نه بحث قوم، زمینۀ مشارکت به اساس رقابت یک  حیث من
   3».نه به اساس تقسیمات

ا ه تقسیم پست که ایننخست : دانندرا از دو جهت قابل نقد می  مشارکت متوازن اقوام تأکیدبرخی دیگر 
و ادارة سالم به وجود  شود میاصل شایستگی  میان رفتنو مقامات دولتی در سطوح مختلف سبب از 

یک شهروند متناسب با جایگاه قوم خویش از لحاظ عدد و  شود میسبب   دیدگاهاین  که ایندوم . آید نمی
نفوذ سیاسی داراي وزن و اعتبار باشد و در نتیجه شهروندان کشور بر اساس تعلقات قومی خویش به 

شوند و افراد وابسته به یک قوم درجه دوم و سوم عمالً نتوانند  شهروندان درجه اول، دوم و سوم تقسیم می
   4.نهاد به دست آورندیک  سطح نظام و حتی در سطحدر  مقام راباالترین 

را از این   کالن  ساز و مدیریتسیاسی و پالیسی مقامات ارشدتوازن را در سطح  تأمیناما برخی دیگر، 
پذیر و شهروندان شایسته و الیق اما وابسته و را براي اقوام آسیب  یحدأقلدانند که مشارکت  جهت الزم می

بر مشارکت اقوام در  تأکیدان، نظر صاحباز  این دستهدر واقع به باور . کندرا فراهم می مربوط به این اقوام
. ها پذیر و شایستگان آنسطوح عالی در شرایط حاضر یگانه راهی است براي جلوگیري از حذف اقوام آسیب

گذاران  سیاست باید شود نمیاما زمانی که . صورت طبیعی باید همگی از حقوق مساوي برخوردار باشنده ب«
ها خودشان  کشور این کار را بکنند که براي دیگر اقوام هم بصورت سیاسی سهم قایل شوند تا بتوانند آن

 5».و آن تجربه زندگی خودم است دهم میمن یک مثال زنده براي شما . کنند پیشرفت

ی براي اقوام و شهروندانی است که به حدأقل تأمین عدالتبه منظور  تأمین توازن،  دیدگاهبر اساس این  
                                           

  فرید حمیدي .1
  علی امیري  .2
  .پتمن صدیقمحمد. 3
  مسعوداد سیدمهدي و است الدین محی .4
  .حبیبه سرابی. 5
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اند، نه براي ایجاد نوعی تفکیک و تقسیم دیگر که در نتیجۀ لحاظ تاریخی در معرض حذف و تبعیض بوده
باشد که نتواند از آن  يحقوق شهروندآن هر شهروند نظر به وابستگی قومی خود داراي درجۀ خاص از 

  . ها تقسیم شودي اقوام در تمامی زمینهصد فیکند و یا قدرت دقیقاً بر مبناي  عبور
 ۀهاي فرهنگی و تاریخی گزین یهمبستگکه آیا تقسیم واحدهاي اداري بنا بر  سؤالدر پاسخ به این 

شدن خطوط  نظر موافق ندارند و گویا آن را سبب فعال دگانشون مصاحبهمطلوب است، اکثر قریب به اتفاق 
در صدد این هستیم که افغانستان  اگر احیاناًمحمدجواد سلطانی  به گفتۀ. دانندقومی می هاي شکافگسل و 
هاي اداري و محلی را نباید بر  بندي تقسیمیکی «: واحد باقی بماند ةهمین پیکر حدأقلاش یا  در تمامیت

سی انجام بوروکرامبناي عالیق سیاسی و تمایالت سیاسی انجام دهیم؛ صرف باید بر مبناي منطق اداره و 
این خطوط  که اینبخاطر . کردن این ماجرا هم تا حد زیادي باید خودداري شود از فرهنگی که ایندوم . شود

  ».کند بیشتر تواند میشکاف و گسست را 
پیشنهادهاي بدیلی  حکومت محلیچه در بخش مشارکت اقوام و چه در بخش  دگانشون مصاحبه عمدتاً

حل  به عنوان راه حکومت محلیرا از جمله در   ساختن حکومت شمول ها و همه چون در نظر گرفتن ظرفیت
نظر بگیرید و قوم  ها این است افکار سنتی خود را مد یکی از راه« :کنند مشارکت متوازن اقوام مطرح می

شهروندان را به شهروندان درجه اول و دوم  که طبیعتاً[نظر بگیرید و سپس دیگران را،  بزرگ را اول مد
خواهید  شما می... ها شریک بسازیم گیري تصمیماین است که دیگران را نیز در و روش دوم ] کندتقسیم می
از یک قوم، صدارت از یک قوم، ریاست  جمهور رئیس مثالًترکیب قومی مهار بسازید  بر اساسقدرت را 

که اقوام را در قدرت و در مناصب  توانید قضا از قوم دیگر، به همین روش می رئیسپارلمان از قوم دیگر و 
از متخصصین  کامالًحکومتی شریک بسازید، در باال یک الگوي خاص قرار دهید و در پایین کابینه را 

ها شریک شدند این هم یک مدل  گیري تصمیمکابینه تخصصی شد و اقوام هم در  انی کهتشکیل دهید، زم
دل را هم میتواند میشده  صورت باید  ساس ترکیب قومی در والیات تطبیق داد، به هرا توان بر ، حال عین م

دلی مطابق با شرایط خود طرح کنیم 1».م  

  قانون اساسیدر مورد قومیت و  نظرسنجی هاي یافته
 تأمینشما  به نظر: است که سؤالدهندة پاسخ به اساس قومیت به این  نشان )صفحۀ بعد( 16شکل 

 اند گفته کسانی کهاکثریت  ؟مشارکت اقوام گوناگون در قدرت به صورت متوازن تا چه اندازه مهم است
، اما اند مشارکت اقوام گوناگون در قدرت به صورت متوازن هیچ مهم نیست مربوط به قوم پشتون تأمین

از  کمترزیاد مهم است   مشارکت اقوام گوناگون در قدرت به صورت متوازن خیلی تأمین اند گفته کسانی که
  .اند هند که مربوط به قوم هزارهست 30%

                                           
  .احمدولی مسعود. 1
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  کشور قانون اساسیاهمیت مشارکت متوازن اقوام در قدرت به اساس : 16 شکل

چقدر مشارکت  قانون اساسی :پاسخ داده است که سؤالقبلی است، به این  سؤالم که ادامۀ هدهفشکل 
کم مشارکت متوازن اقوام را   خیلی اند ن گفتهگویا پاسخاز  %18 ؟کرده است  تأمین در قدرتمتوازن اقوام را 

در این  ؛کرده استتأمین   زیاد   خیلی %16کرده است و  تأمین زیاد اند گفته %22 ؛کرده است تأمین در قدرت
  .نکرده است تأمینمشارکت متوازن اقوام را  اصالً قانون اساسیاند  ن گفتهگویا پاسخاز  %11که  حالی است

  

  
  در تأمین مشارکت متوازن اقوام در قدرت قانون اساسینقش  :17 شکل
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 مذهب و زبان سمت، ت،یقوم يمبنا بر حزب تیفعال و سیسأت«آمده است که  قانون اساسی 35در مادة 
عدم جواز  ن برگویا پاسخ) %83,4(ق خواستیم بدانیم، اکثریت مطلن را گویا پاسخنظر  ».ندارد جواز یفقه

  اند که برایم فرقی ن گفتهگویا پاسخاز  %5از  بیشتربا عدم جواز آن مخالف بوده و  %10از  کمترموافق بودند، 
  .کند نمی

  
  قانون اساسی 35مادة  :18 شکل

  نظام سیاسینظریات در مورد 
سوم  ، حدود یکجمهور رئیسهاي  و میزان صالحیت قانون اساسیبینی شده در  نظام پیش مورددر 
این قدرت . از حد است  بسیار زیاد یا بیش جمهور رئیسهاي  اند که صالحیتاظهار داشته دگانشون مصاحبه

نتیجه ماهیت  ن قدرت نیز شده است و درشد میان سبب قونظر صاحببیش از اندازه به تعبیر برخی از این 
حقیقت و ماهیت ملی خود را از دست داده است و  ،جمهور با خاستگاه قومی خاصقدرت در دستان رئیس

  .باید کم و تقسیم شود جمهور رئیسهاي  ها معتقدند که صالحیت لذا آن
داده است که باعث  جمهور رئیسقدر صالحیت به  سیستم سیاسی افغانستان، سیستم افراطی است، آن«

پنجاه تقسیم  است که قدرت پنجاه  آمده است و گفته وحدت ملیهم که دولت  فعالً، شود میخلق فساد 
نقطۀ قوت این نظام ... یت تقسیم نشده است و صالحها است، اما قدرت  ، این تقسیم، تقسیم کرسیشود می

تشکیل شده است، اما باید که  وحدت ملیدولت در تاریخ افغانستان چیزي بنام  اولین باراین است که براي 
ها، اهداف و چارچوب  لفهؤکه نشده است، دولت وحدت ملی باید با تمام م به شکل حقیقی آن تطبیق شود

هاي  نظرند که میزان صالحیت بر این دگانشون مصاحبهگروهی دیگر از  1».که نشد شد میآن تطبیق 
صحیح  ةاز آن استفاد مطلوب است اما باید قانون اساسیدر  بینی شده در نظام سیاسی پیش جمهور رئیس

  .صورت بگیرد

                                           
  .احمدولی مسعود. 1
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 هاي  دیدگاهمقننه،  ةو قو جمهور رئیسجاري در مناسبات میان حکومت،  هاي رویهدر بررسی مطابقت 
. دولت است ۀگان عدم رعایت قانون از سوي قواي سه در موردشامل انتقاداتی  بیشتر دگانشون مصاحبه

پارلمان نقش قوي خود  ؛هاي پارلمان احترام نگذاشت کرزي به فیصله ؛که قوة مقننه ضعیف استانه متأسف«
پارلمان هم  ؛باید قدرت پارلمان هم تثبیت شود ؛پارلمان آلۀ دست حکومت است ؛تواند نمی را بازي کرده 

کند، و این کار  میروابط بین قوا را تنظیم  قانون اساسی. کندد تا اعمال صالحیت خود را بشناسجایگاه 
سازد که  مشخص سازد و مشخص می را هاي سه قواهم است که حدود، وظایف و صالحیت قانون اساسی

اجرائیه قرار دارد و قوة  ةدر رأس قو جمهور رئیسهایی را دارند،  این قوا در برابر یکدیگر چه صالحیت
ها را منفعل  هم اعتماد نکرده است و آنهاي قوة قضائیه  مقننه را هم زیر کنترل گرفته است و به فیصله

  1».ساخته است
ترین شکل نظام سیاسی در حکومت افغانستان چیست، بیش از نیم  که مناسب سؤالبه این  در پاسخ
هاي و صالحیت منتخب پارلمانم ظبا صدراع(هاي پارلمانی  ي خود را از نظامدار طرف دگانشون مصاحبه

اعظم با صالحیت شبیه  جمهور و صدررئیس(صدارتی  و) کولیهاي سمببا صالحیت جمهور رئیساجرایی و 
  . نشان دادند، هرچند در مورد چگونگی تطبیق آن اختالف نظر وجود دارد) فرانسه
 و یک صدراعظم داشته باشدیک  نظامی که ؛در اوضاع فعلی ما نیازمند به نظام صدارتی هستیم«
داشته  نظام پارلمانیز ما احزاب نیرومند نداریم تا بتوانیم هنو .ک نیولیاما صدراعظم سمب؛ جمهور رئیس

فرق است بین این  .ک را داشته باشدولیجمهور شکل سمب رئیسباشیم و صدراعظم تمام قدرت را داشته و 
به شکل فرانسه، صدراعظم هم از طریق انتخابات داخل  تقریباًي داریم ا ما نیاز به نظام سیاسی فعالً ؛دو

نظام  ؛شود میشان تقسیم  هاي هر دو در قدرت سهم دارند و نظر به قانون صالحیت شود؛ ینپارلمان تعی
  2».براي ما مناسب نیست ،در انگلستان وجود دارد فعالًکه  محضی  پارلمانی

: اي دارندگزینهموجود یک پیشنهاد دو نظام ریاستیشوندگان در واقع در برابر  این دسته از مصاحبه
اعظم است و یا نظامی متشکل از  اجرائیه در دست پارلمان و صدر  آن صالحیت قوةپارلمانی که در 

و  قدرت اجراییاهللا در افغانستان که در آن  جمهور و صدراعظم مانند فرانسه و دوران حکومت نجیب رئیس
   .جمهور و صدراعظم تقسیم شود دولتی میان رئیس

ریاستی موجود را براي افغانستان مناسب  تعبیري نیمهو یا به  نظام ریاستی دگانشون مصاحبهسوم از  یک
  .کند تأمینثبات سیاسی را  تواند میکه  دانند می
در مرحلۀ گذار قرار داریم، مشکالتی است تا رسیدن به یک  فعالًدانم، ما  سیستم ریاستی را مناسب می«

مدعی  کسانی که .وقت داریم ما نیاز به ،گرفتن نظام ساالر، تا باالرفتن سطح آگاهی و جان نظام مردم
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تر به امور برخورد کنند و از  جدیت به خرج دهند و جدي بیشترد باید از خود نسازي این نظام هست بهبود
شوندگان برخی از مصاحبه 1.».خود داري کنند قانون اساسیکاري در تطبیق  اندیشی و محافظه مصلحت
پارلمانی  یاریاستی مطلق  دار طرف که محمدصدیق پتمنمختلط را کامالً غیرمناسب دانسته و به گفتۀ  نظام

  2.باید یکی از این دو نظام به وجود آید :مطلق است
شکل نظام سیاسی مهم نیست، چون مشکل نه در نظام  گویند می دگانشون مصاحبهگروهی دیگر از 

  .س باید قانون را تطبیق کردپ. سیاسی که در عدم تطبیق قانون است
مشکل قوانین نیست، مشکل افغانستان مشکل اجراي قوانین  فعالً، مشکل افغانستان کنم میمن فکر «
   3».است

مسعود این  ولیاز جمله احمد. جمهور و صدراعظم استمتشکل از رئیس ریاستی نیمهپیشنهاد دوم نظام 
  . کندقدرت را کنترل می ،قدرت که ایند و آن دانبراي کنترل قدرت می مؤثرنوع نظام را وسیلۀ 

ها ، از تنششود می تقسیم قدرتسیما سمر معتقد است این نظام باعث . است نظام پارلمانیپیشنهاد سوم 
مانع  نظام پارلمانیدر واقع به عقیدة او . استبهتر نفر تمام امور را انجام دهد یک  که اینکاهد و نسبت به می
براي رشد احزاب  نظام پارلمانیصدیق پتمن محمدبه گفتۀ  4.شود میطلبی و دیکتاتوري  رروي، انحصا تک

توسط مردم انتخاب  الزم نیست رئیس مستقیماً آن صورتمفید است و اگر این نوع نظام بر قرار شود در 
 بودن عنوان اولواالمر که اینو براي انتخاب  شوراي ملیجمهوري با صالحیت توسط مجلسین شود و ریاست
  .ي مسلح را داشته باشداهایی چون اعالن جنگ و صلح و قومندانی قو سلسله صالحیتیک  هم صدق کند

، موضوع وحدت ملی  جمهور در حکومت در پهلوي رئیس رئیس اجرائیهتعیین جایگاه  ۀمسأل اکنون هم
پیشنهاد  دگانشون مصاحبهاز نیمی از  بیش. نزدیک است ةدر آیند قانون اساسیها براي تعدیل گفتگواصلی 

تعیین  ةبا این حال در شیو. هاي معین برسرکار بیاید ، صدراعظم با صالحیتجمهور رئیسکردند که در کنار 
آیا صدراعظم عضوي از پارلمان باشد و توسط پارلمان تعیین ( .عزل صدراعظم اختالف نظر وجود دارد و

ان معتقدند که نظر صاحببرخی .) دهد رأي پیشنهاد شود و پارلمان به او جمهور رئیسشود ویا از جانب 
  :ثباتی جلوگیري به عمل آیدشرایط صدراعظم بسیار مغلق باشد تا از بی

سیستم احزاب از  بر اساسصدراعظم . صدراعظم را کند میتعیین ن جمهور رئیسکشور دنیا،  در هیچ«
صدراعظم  است زمانی که واضحو  ؛توسط پارلمان شود میاب انتخ ،آورد دست میه حزبی که اکثریت را ب
شرایط برکناري صدراعظم ...  را سلب اعتماد کند صدراعظم تواند میپارلمان دوباره  ،اکثریت را از دست داد

جلوگیري شود از  که اینمغلق و مشکل باشد براي  ،جمهور بسیار پیچیده باید مثل شرایط برکناري رئیس
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گرفت، فردا سلب اعتماد شد و  رأي در دوران شاه شنیدیم و خواندیم که یک صدراعظم امروزما . یثبات بی
  1».در بر داشته باشد تواند میثباتی سیاسی را  این بی
در اثر ناگزیزي بوجود آمده  وحدت ملیمعتقدند که حکومت  دگانشون مصاحبهاز  تن  چنداین حال  در

حتماً مقام صدارت در کنار  ،یت جایگاه رئیس اجرائیهاست و الزم نیست که براي تعیین و تثب
ها میان او و معاونانش و را با توزیع صالحیت جمهور رئیستوان قدرت و می. جمهوري تأسیس شود ریاست

قدرت و سیاست بر محور اقوام شدن  سرانجام افزایش تعداد معاونان از دو به سه، تقسیم کرد و مانع از قطبی
  .گردید
 بیاید که هم تغییري هر و بود ناگزیري و ناچاري روي از گرفته صورت که توافقی که است این من باور«

 چنین کنم مین فکر من اما است کمتر نظام پارلمانی مشکالت که است بر این فکر. کند مین حل را مشکالت
باشد و سه معاون داشته باشد،  جمهور رئیساش  یکی تواند میکالن را در نظر بگیریم  چهار قوماگر ما  .باشد

مشکل اصلی در . ها نیست کدام از این طرح شاید بخشی از مشکالت را حل کند، اما مشکل اصلی در هیچ
   2».اجرا است

  نظریات در مورد نظام انتخاباتی
اید کافی است یا ب قانون اساسیشده در  بینی پیشنظام انتخاباتی  هاي مؤلفهکه آیا  سؤالدر پاسخ به این  

معتقدند که تعیین جزئیات   دیدگاهیک  اندار طرف. عمده وجود دارد  دیدگاهجزئیات آن هم معین شود، دو 
  :ضروري نیست قانون اساسینظام انتخاباتی در  هاي مؤلفه
خوب است قید  ،داده شود بیشترمقدار وضاحت یک  ي انتخاباتی،ها شکایتتنها در بحث رسیدگی به «

دیگر که هنوز تفسیر طلب است  ۀمسأل. ... را دارد ها شکایتي صالحیت رسیدگی به شود که چه نوع نهاد
تمدید شان  وظیفه تواند میاین است که اگر انتخابات به موقع انجام نشود، شخص یا نهاد تحت چه شرایطی 

یم توان میما  آن راو مانند  دهی يأر انند فرمول انتخاباتی و وسعت حوزةجزئیات نظام انتخاباتی م... شود؟ 
کرده که انتخابات براي این نهادها باید  همین که تضمین قانون اساسیاما ... در قانون انتخابات بگنجانیم 

ش مشکلی عملکرد ةاما شیو. شود نمیها  که بدون این ،شود، این مهم است که تضمین شدهانجام حتمی 
   3».تضمین کند تواند میندارد، قانون انتخابات 

است، بر  قانون اساسینظام انتخاباتی در  هاي مؤلفهدر مورد  بیشترتوضیح  دار طرفدیگر که  دیدگاهی
واحد غیر قابل انتقال و در نظر گرفتن سیستم  يأتغییر فرمول ر( دهی رأي دادن سیتم مسایلی نظیر تغییر

ی مردم نمایندگزان میهاي انتخاباتی و  ، در نظر گرفتن جایگاه احزاب در انتخابات و تعیین حوزه)تناسبی
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  :دارد تأکید
در  .اضافه شود اساسی در قانونفصل مستقل بنام نظام انتخاباتی افغانستان یک  پیشنهاد من این است که«
شکل نظام سیاسی تشریح شود که آیا ریاستی است یا پارلمانی؟ و بر اساس همان نظام، نظام انتخاباتی  ،آن

 ۀانتخاب شود که پای نظام پارلمانید، اگر تخاباتی تشریح شونهاي انهم تشکیل و تشریح شود، حوزه
د و نجرگه انتخاب شو ملت یا اعضاي ولسی يها مشخص تعریف شود تا از آن نمایندههاي انتخاباتی  حوزه
انتخاباتی  ةتمام کشور یک حوز که اینبه عوض  شود میانتخاب  نظام ریاستیاگر  ،حکومت را بسازند بعداً

  1».حوزة انتخاباتی تعیین شوند حیث منوالیات انتخاب شود، 
کردن  اي دوره جمهوري به دور دوم از طریق یک در مورد پیشنهاد جلوگیري از رفتن انتخابات ریاست

نظرند که رفتن انتخابات به دور دوم به مشروعیت و  بر این دگانشون مصاحبهاکثر قریب به اتفاق  ،انتخابات
  . کند میمنتخب کمک  جمهور رئیساقتدار 
 که کند می ایجاب حقوقی منطق لحاظ از. کنیم جلوگیري انتخابات دوم دور از ما که ندارد حقوقی منطق«
 آرا اکثریت لحاظ از حقوقی را مشروعیت باید جمهور رئیس زیرا باشد داشته را مطلق اکثریت جمهور رئیس
   2».است معمول دنیا تمام در این و آورد بدست
توان از رفتن انتخابات به دور دوم جلوگیري این میان نظریۀ نسبتاً مستدل نیز وجود دارد که می اما در

 ۀدر این خصوص به نظری. جمهور با اکثریت ضعیف انتخاب شودرئیس باشدالزم  که اینبدون  ،کرد
این  دار طرف در واقع. دهدشده توسط کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی ارجاع می شده و ارایه کارشناسی

کرد که در همان  جمهور را به شکلی تعیینتوان به لحاظ فنی نحوة انتخاب رئیسنظریه معتقد است که می
   3.دور اول انتخاب شود و از شرط برخورداري رأي اکثریت مطلق هم برخوردار باشد

مبحث  در این. افغانستان است شوراي ملیاز جمله وظایف  قوة مجریهنظارت بر  :نظارت بر قوة مجریه
نقاط ضعف  در مورد دگانشون مصاحبه هاي  دیدگاهشده و   مجریه بررسی ةبر قو شوراي ملیمکانیزم نظارت 
اکثر . ساختن این نهاد دولت پرسیده شده است پذیر مسئولیتبراي چگونه شان  هايو پیشنهاد شوراي ملی
تسجیل شده اما  قانون اساسیدر  قوة مجریهبر  شوراي ملیمعتقدند که مکانیزم نظارت  دگانشون مصاحبه

  .شود نمیدرست تطبیق 
صالحیت و قوت  شوراي ملیبریم که وکیل در  پی می ،را بررسی کنیم جرگه ولسیهاي  اگر صالحیت«

مصروف کارهاي دیگري نموده تا متوجه کارشان نباشند، کافی  عمداًشورا را  جمهور رئیسزیادي دارد، اما 
  4».هایی که دارد به نحو درست استفاده کند که شورا از صالحیت است
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ي ها صالحیتگان، دو عضو سابق و برحال پارلمان بر این نظرند که پارلمان باید شوند مصاحبهاز میان 
به عنوان  شوراي ملی فعالًاي پیش برویم، براي  اگر مقایسه« .داشته باشد قوة مجریهي براي نظارت بر بیشتر
تصامیم  جمهور رئیسدر مقابل . ي بسیار زیاد نداردها صالحیت خانۀ ملتیا  دموکراسیین مرکز رت بزرگ

 کنم میپس فکر . ، جز انتقادتواند نمیتصمیم اتخاذ کرده  گونه هیچ قوة قضائیه در مورد، تواند نمیاتخاذ کرده 
، معنایش این است که ما شود میشود، وقتی صدراعظم از پارلمان انتخاب  بیشترها  ي اینها صالحیتکه 

باشد، چه  جمهور رئیسافغانستان در مورد فرد اول کشور، چه .... دادیم به پارلمان بیشتري ها صالحیت
   1».صدراعظم باید بتواند تصمیم بگیرد

شوراي  دگانپذیري نماین تولی، مسئقانون اساسیاز طریق تعدیل  توان میکه آیا  سؤالدر پاسخ به این 
بر این نظرند که براي  دگانشون مصاحبهحدود نیمی از . ات گوناگونی وجود داردنظرکرد،  بیشتر را ملی

قانون است معیارهایی براي انتخاب افراد شایسته در بهتر ، شوراي ملی دگاننماینتر کردن پذیر مسئولیت
ی است که اکثر هاییکی از پیشنهاد تحصیالت عالیافزودن شرط داشتن . تذکر داده شود اساسی
 .با آن موافقت دارند دگانشون مصاحبه

ند که نکسانی در شورا راه پیدا بک شود میالبته یک مقدار معایب ذاتی در قانون وجود دارد که باعث «
انه این قانون خودش راه را باز گذاشته متأسف. شایستگی حضور در شورا را ندارند. دناش را ندار اهلیت
البته که پیشنهاد خوب  تحصیالت عالیگذاشتن شرط . کرده باشد شته که باید تحصیلنگذا یشرط مثالً. است
   2».داشتن سواد الزامی است. نه تنها خوب است که الزامی است. است

 ها آني پذیر مسئولیترا براي افزایش  شوراي ملی دگاننماینوضع قیودات بر  دگانشون مصاحبهبرخی از 
از وکیل پارلمان  تواند نمی کس هیچي بسیار زیاد براي وکالي پارلمان داده شده، ها آزادي«. دانند میالزم 
کل نود روز رخصتی دارد  یک وکیل در. تواند نمیحاضري کرده غیر. کند که کجاستی، چرا نیامدي پرسان

، وکال بیشترباید یک مقدار قیودات وضع شود که  کنم میمن فکر . شود نمیکه این هم با موکلین سپري 
. هاي سیاسی بودند در کل مصروف کارهاي تجارت یا رهبریت یا جریان. یک کار اضافی بودهشان  توکال

   3».اش باشد وظیفه سر این موارد باید ذکر شود که وکیل پارلمان به نمایندگی از مردم باید در
نه از طریق  ملیشوراي  دگاننماین پذیري مسئولیتنیز معتقدند که افزایش  دگانشون مصاحبهگروهی از 

قابل   دیدگاه. ممکن است دگاننماین، بلکه از طریق افزایش آگاهی مردم و تعهد خود قانون اساسیتعدیل 
  .دارد تأکیدب در مدیریت پارلمان توجه دیگر بر نقش احزا

 شوراي ملیبودن  مجلسیاتفاق نظر دارند که دو دگانشون مصاحبهاکثر  :ملی  شورايبودن  مجلسیدو
بودن در مقام اجرا و تطبیق  لسیجمب است اما باید مصلحت و فلسفۀ دومطلو) جرگه مشرانوو  جرگه ولسی(

                                           
  .اهللا فایق نقیب. 1
  .الدین مهدي محی. 2
  .اهللا فایق نقیب. 3
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که خود من هم در مجلس نمایندگان  جایی مجلس بسیار مفید است، از آندو  وجود«. در نظر گرفته شود
اما با یک قید را باید  ،ستکه ما اشتباهی را انجام دادیم مشرانوجرگه اصالح کرده ا  صورتی قرار دارم، در

فلسفۀ آن این است که در طبقۀ باال و مجلس  ،که دو مجلس وجود دارد یینظر داشت، در تمام کشورها  مد
 که عبارت از مجلس عوام جرگه ولسیتا اشتباهات  آورند العاده کارفهم را می متخصص و فوق افراداعیان 
از این صالحیت که انتصاب ثلث اعضاي مجلس اعیان را  جمهور رئیسبدین ترتیب، . را اصالح کنند است

  1».کند داشته باشد استفادة غلط می
نظرات اصالحی وجود دارد که شامل کیفیت انتصاب اعضاي انتصابی  جرگه مشرانو در موردبا این حال 
دوم ي مجلس ها صالحیت ،از دید من اگر ما مجلس دوم داریم«. شود میي آن ها صالحیتو تعیین حدود 

از ...  ي آن مشورتی استها صالحیتتمام  فعالً. یی داردها صالحیتباید محسوس باشد که چی  ،خصوصاً
و تفکیک  ها صالحیتکند، باید تر عمل  افغانستان پارلمان ما به مراتب قوي ةدر آیند خواهیم میدید من اگر 

 مثالً. هاي دیگر ریاستی این کار شده است در نظام که اینصالحیت بین این دو مجلس صورت بگیرد مثل 
تعداد اندکی  2».چطور تفکیک شده بین دو مجلس ها صالحیتجا ما داریم  که در آن ؛امریکا یک مثالش است

  .حذف شود جرگه مشرانواتاقی باشد و  باید یک شوراي ملینظرند که  بر این دگانشون مصاحبهاز 
   

                                           
  .منصور عبدالحفیظ. 1
  .غزال حارس. 2
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  هاي نظرسنجی یافته

  نظام سیاسی
 

 
  کشور يبرامناسب  یاسینظام س :19 شکل

  ؟کدام شکل نظام سیاسی براي کشور مناسب است :که باشد می سؤالدهندة پاسخ به این  باال نشان شکل
نظام ن گویا پاسخ از %30از  کمتر  و را انتخاب کردند نظام ریاستی) %49(ن گویا پاسخاز نیمی از  کمتر

 و یک جمهور رئیسبا یک  ریاستی نیمهن نظام گویا پاسخاز  %22 در حالی که .را انتخاب کردند پارلمانی
  .صدراعظم را انتخاب کردند

خواسته شد تا به بعضی  بود )صدراعظمجمهور و  رئیس( ریاستی نیمهنظام شان  انتخاب گویانی که پاسخاز 
صالحیت  جمهور رئیسآیا موافقید که «که  سؤالدر مورد این  .ت پاسخ موافقت یا مخالفت بدهندسؤاالاز 

 از %31 .اند هرا نشان دادشان  ن مخالفتگویا پاسخ) %62,4(ق اکثریت مطل »برکناري صدراعظم را داشته باشد؟
آیا موافقید صدراعظم توسط حزب «که  سؤالدر مورد این  ،اند بوده سؤالاند موافق این  پاسخ داده کسانی که

آن  ان بگویا پاسخ) %48,9(اکثریت  تقریباً »کند؟ تأییدآن را  جمهور رئیساب پیشنهاد شود تا یا ائتالفی از احز
  )، صفحۀ بعد20شکل ( .اند آن موافق بوده اب %45از  کمترمخالف بوده و 

رأي  جرگه ولسیپیشنهاد شود و از  جمهور رئیسآیا موافقید که صدراعظم توسط «که  سؤالدر مورد این 
در  .اند آن مخالف بوده اب %25از  کمترآن موافق بوده و  ان بگویا پاسخ) %68,5( اکثریت مطلق »اعتماد بگیرد

پیشنهاد شود و پارلمان صالحیت سلب  جمهور رئیسآیا موافقید صدراعظم توسط «که  سؤالپاسخ به این 
آن مخالفت  اب %45از  کمترآن موافق بوده، و  اب) %49,4( اکثریت تقریباً »؟صالحیت او را داشته باشد

) صدراعظم و جمهور رئیس( مقامدو  یک از آیا موافقید براي هر« سؤالدر پاسخ به این  باألخرهو . اند کرده
 نگویا پاسخاز  %45از  کمترآن موافق بوده و  اب ) %47,8( نگویا پاسخاکثریت  تقریباً »؟دو معاون تعیین شود

  )20شکل ( .اند بوده %8 تقریباًکه  دانند نمی اند گفتهدر این میان کسانی هم که . اند آن مخالف بوده اب

29%

49%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

)صدارتی(نظام پارلمانی 

نظام ریاستی

نیمه ریاستی؛ با یک رئیس جمهور و یک صدراعظم

کدام شکل نظام سیاسی براي کشور مناسب است؟
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  ریاستی موارد تعدیلی در صورت انتخاب نظام نیمه :20 شکل

هاي  نظر شما در مورد تعدیل اختیارات و صالحیت: است که سؤالدهندة پاسخ به این  شکل ذیل نشان
در حالی کم شود،  جمهور رئیسهاي  اند صالحیت گفته نگویا پاسخ) %50,4(اکثریت  ؟چیست جمهور رئیس
  .شود تربیش اند گفته %9 تقریباًاند کم نشود، و  گفته %33,1 که

  

  
  جمهور رئیس يها یتو صالح یاراتاخت یلتعد :21 شکل

 قانون اساسینظارت از رعایت و تطبیق 

در این . آید میخوب به شمار  داري حکومت، بخش مهمی از قانون اساسیاز رعایت و تطبیق  نظارت
پرسیده شده  سؤالو این  بررسی شده قانون اساسینظارت و صیانت از رعایت و تطبیق  مؤثرراستا سیستم 

صالحیت این محکمه  ةباشد، چه اموري در حوزدر دستور کار  قانون اساسی ۀمحکم است که اگر تشکیل

47.8%

49.4%

68.5%

43.8%

31.0%

43.8%

44.4%

23.6%

48.9%

62.4%

7.9%

5.1%

6.2%

5.6%

5.6%

1.0%

1.1%

1.8%

1.8%

1.1%

دو ) رئیس جمهور و صدراعظم(آیا موافقید براي هر یک از دو مقام
.معاون تعیین  تعین شود

آیا موافقید که صدراعظم توسط رئیس جمهور تعیین شود و ولسی 
جرگه صالحیت سلب صالحیت او را داشته باشد؟

آیا موافقید صدراعظم توسط رئیس جمهور پیشنهاد شود و از ولسی  
جرگه رأي اعتماد کسب کند؟

آیا موافقید صدارعظم توسط حزب و یا ائتالفی از احزاب پیشنهاد شود  
تا رئیس جمهور آن را تأئید کند؟  

آیا موافقید رئیس جمهور صالحیت برکناري صدراعظم را داشته باشد؟

است به سواالت ذیل پاسخ دهید؟ یدر صورتی که گزینه شما نیمه ریاست

عدم پاسخ نمیدانم مخالفم موافقم

33.1, کم نشود

50.4, کم شود

9.2, بیشتر شود
4.8, نمی دانم 2.5, عدم پاسخ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

کم نشود کم شود بیشتر شود نمیدانم عدم پاسخ

نظر شما در مورد تعدیل اختیارات و صالحیت هاي رئیس جمهور چیست؟
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قانون بر این اجماع نظر دارند که براي نظارت از رعایت و تطبیق  دگانشون مصاحبهاکثر . داده شوند قرار
گان معتقدند این محکمه باید صالحیت تفسیر شوند مصاحبه. ایجاد شود اساسی محکمۀ قانونباید  اساسی

  . دولت را داشته باشد گانه سهو حل اختالف قواي  قانون اساسی، بررسی تخلفات از قانون اساسی
 مغایر قوانین و اقدامات لغو و ابطال جهت کافی صالحیت محکمه به. ایجاد شود سیاسا محکمۀ قانون«

بر  قانون اساسیدر موارد ابهام و تعارض مواد  قانون اساسی یرتفس یتداشتن صالح. داده شود قانون اساسی
 اساسی قانون یقدر تطب نهادها و قوا اختالف حل ضرورت است و باید بتواند گانه سه يقوا ياساس تقاضا
   1».را انجام دهد

 قانون اساسیمستقل نظارت بر تطبیق  کمیسیوننظرند که  بر این دگانشون مصاحبهشماري دیگر از 
یگانه مرجع با صالحیت در  که اینباشد به شرط  قانون اساسیبراي نظارت از تطبیق  مؤثرسیستم  تواند می

قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق  حیث مننهادي  فعالً«. این زمینه باشد و استقالل کافی هم داشته باشد
شان از اهمیت باالیی  داریم، اگر این نهاد بتواند درست نظارت کند، مستقل عمل نموده که استقالل اساسی

چه را که مربوط به خودشان است را به نحو صحیح انجام بدهند و این نهاد باید قانون  برخوردار است و آن
کند  و نگذارد که هیچ نهادي دست به تخطی از قانون بزند و به میل خود آن را تفسیررا فوق همه چیز بداند 
   2».کند و یا از آن تعبیر سوء

  قانون اساسینظارت بر تطبیق  ةباردر نظرسنجی هاي یافته 
تا چه اندازه صورت  قانون اساسینظارت بر تطبیق  :است که سؤالدهندة پاسخ به این  ذیل نشان جدول

کم  اند گفته کسانی که ؛است %36 ،گیرد نظارت صورت می کم  خیلیاند  میانگین کسانی که گفته ؟گیرد می
صورت  زیاد  خیلی اند گفتهمیانگین کسانی که  در حالی که ؛ندهست %30از  کمتر ،گیرد نظارت صورت می

  .است %21، گیرد هیچ نظارت صورت نمی اند گفتهو میانگین کسانی که  %3 ،گیرد می

  میزان نظارت بر تطبیق قانون اساسی :1جدول 

 گیرد؟ صورت می تا چه اندازه قانون اساسیبه نظر شما نظارت بر تطبیق 

صورت   نهادها
  عدم پاسخ  دانم نمی  زیاد خیلی  زیاد  کم  کم خیلی  .گیرد نمی

نمایندگان احزاب سیاسی در سطح والیت 
%47  %18  هاي قومی و اتحادیه  24% 4% 2% 5% 0 

نهادهاي تحصیالت عالی خصوصی و 
 )اساتید و دانشجویان(غیرخصوصی 

19%  26% 36% 14% 4% 0 1% 

                                           
  .عبداهللا شفایی. 1
  .احمدولی مسعود. 2
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نهادهاي (فرهنگی و اجتماعی  هاي انجمن
ي و زنان، ژورنالیستان، حقوق بشر

 )نهادهاي جامعه مدنی و غیره ها، رسانه
23%  41% 27% 4% 1% 5% 0 

اتحادیه (کاران  هاي صنفی کسبه اتحادیه
رانان، خیاطان، زرگران،  تکسی

هاي زارعتی و دیگر  کواپریتیف
 )کاران کسبه

16%  30% 28% 12% 6% 8% 0 

 0 %4 %8 %3 %23 %39  %23 هاي خصوصی شرکت

، شوراي ملی(نمایندگان شوراهاي مردمی 
ی ولسوالوالیتی و شوراي انکشافی 

DDA( 
14%  37% 37% 7% 2% 2% 0 

ها و  ریاستدفتر والیتی و (مقامات دولتی 
 )بقیه کارمندان نهادهاي دولتی

19%  34% 31% 15% 2% 0 0 

 %3 %13 0 %1 %21 %35  %28 هاي دینی انجمن

 0 %5 %3 %7 %28 %36  %21 مجموع
  

  

تا  قانون اساسیاست که به نظر شما نظارت بر تطبیق  سؤالدهندة پاسخ مجموعی به این  شکل زیر نشان
 اند گفته %36که  در حالی ؛گیرد کم صورت می اند گفته نگویا پاسخاکثریت  ؟گیرد چه اندازه صورت می

در حالی  ؛گیرد که نظارت کم صورت می اند گفتهن گویا پاسخاز  %28گیرد و و  میکم نظارت صورت   خیلی
نظارت  زیاد   خیلی اند گفته نگویا پاسخاز  %3 ؛دگیر نظارت صورت نمی اند گفتهن گویا پاسخاز  %21 که

  .گیرد زیاد صورت می اند گفته %7گیرد و  صورت می
  

  
  میزان نظارت بر تطبیق قانون اساسی :22 شکل

از چه  قانون اساسینظارت و صیانت از است که  سؤالدهندة پاسخ به این  نشان )صفحۀ بعد( جدول ذیل
 تأمینبهتر  قانون اساسیاز طریق تشکیل محکمۀ  اند گفتهمیانگین کسانی که  ؟شود می تأمین تربه راهی

21%

36%

28%

7%

3%
5%

به نظر شما نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا چه اندازه  صورت 
می گیرد؟

.صورت نمی گیرد خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد نمی دانم
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قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق از طریق  اند گفتهمیانگین کسانی هم که  .است %35 تقریباً ،دشو می
 تأمینبهتر  جمهور رئیساز طریق  اند گفتهو کسانی هم که  ؛است %31 تقریباً ،دشو می تأمینبهتر  اساسی
  .است %5از  کمتر ،دانند نمی اند گفتهمیانگین کسانی هم که  ؛ واست %11از  بیشتر شود، می

  یاز قانون اساس یانتنظارت و صهاي  بهترین راه: 2جدول 

 شود؟ تر تأمین میبه از چه راهی قانون اساسینظارت و صیانت از 

  ها نهاد
 محکمۀ قانون

تشکیل  اساسی
  .شود

توسط 
  محکمه رهست

کمیسیون مستقل 
نظارت بر تطبیق 

  قانون اساسی

از طریق 
عدم   دانم نمی  جمهور رئیس

  پاسخ

نمایندگان احزاب سیاسی در 
 0 %3 %11 %24 %16  %46  هاي قومی سطح والیت و اتحادیه

نهادهاي تحصیالت عالی 
اساتید (خصوصی و غیر خصوصی 

 )و دانشجویان
34.8%  17.7% 34% 9.2% 3.5% 0.7% 

فرهنگی و اجتماعی  هاي انجمن
ي و زنان، حقوق بشرنهادهاي (

نهادهاي  ها، ژورنالیستان، رسانه
 )جامعه مدنی و غیره

24.5%  16.8% 42% 14% 2.8% 0 

کاران  هاي صنفی کسبه اتحادیه
رانان، خیاطان،  اتحادیه تکسی(

هاي زارعتی و  زرگران، کواپریتیف
 )کاران دیگر کسبه

26.5%  17.3% 27.6% 18.4% 9.2% 1% 

 0 %6.2 %11.5 %29.2 %18.8  %34.4 هاي خصوصی شرکت

نمایندگان شوراهاي مردمی 
، والیتی و شوراي شوراي ملی(

 )DDAی ولسوالانکشافی 
39.5%  18.6% 32.6% 4.7% 2.3% 2.3% 

دفتر والیتی و (مقامات دولتی 
ها و بقیه کارمندان  ریاست

 )نهادهاي دولتی
28.8%  23.7% 33.9% 11.9% 1.7% 0 

 %1.7 %5.1 %5.9 %18.6 %22  %46.6 هاي دینی انجمن
 %0.6 %4.4 %11.1 %30.5 %18.5  %34.9 مجموع

  

، که در اند هقبلی پاسخ داد سؤالدهندة گراف مجموعی کسانی است که به  نشان )صفحۀ بعد( 23شکل 
صورت بهتر  اساسیقانون نظارت و صیانت از  اساسی محکمۀ قانون از طریق اند گفته کسانی کهاین میان 

 قانون اساسیتطبیق  کمیسیون مستقل نظارت بر از طریق اند گفتهو کسانی هم که  است %35 تقریباًگیرد  می
  .است %31 تقریباً ،گیرد صورت میبهتر نظارت و صیانت 
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  قانون اساسیاز و صیانت نظارت  هاي بهترین راه: 23 شکل

 قانون اساسیتعدیل  مکانیزم

نیمی از . هاي متفاوتی وجود داردنظریه قانون اساسیدر مورد مکانیزم موجود براي تعدیل 
  . شودخوب است و باید حفظ  قانون اساسیمعتقدند که مکانیزم موجود براي تعدیل  دگانشون مصاحبه
ته باشد شده، اگر ارادة سیاسی وجود داش بینی پیش قانون اساسیدر خود  قانون اساسیساز و کار تعدیل «

کارا باشد، اما یک مشکل وجود دارد و آن هم ترکیب  تواند میدایر بکنند این  را قانون اساسیۀ جرگ لویهو 
و  شوراي والیتی، جرگه مشرانو، جرگه ولسیاست که متشکل از اعضاي  اساسی گۀ قانونجر اعضاي لویه

   1».دایر نشده است گاه هیچ شوراي ولسوالیاست و انتخابات  شوراي ولسوالی
. تغییر کند قانون اساسیدهند که مکانیزم موجود براي تعدیل  می ترجیح دگانشون مصاحبهنیمی دیگر از 

  دیدگاههاي مهم این  و افزایش مشارکت عمومی به عنوان استدالل قانون اساسیکردن روش تعدیل تر آسان
 ها صالحیت فعالً که اینبراي . تغییر کند ن اساسیقانوشده براي تعدیل  بینی پیشمکانیزم «. مطرح شده است

تعدیلی را ذکر کند که مردم  ةباید شیو قانون اساسی. این باید تغییر کند ؛جمهور رئیسداده شده به  بیشتر
یک تعداد متخصصین باشند، از  ؛تقسیم شود جمهور رئیسصالحیت  مثالً. دندر آن نقش داشته باش بیشتر
  2».باشند تا این کار را بکنند همدنی باشند و کسانی دیگر هم نقش داشت ۀجامع

   فعلی قانون اساسیدر مورد تعدیل و ضرورت تعدیل  هاي نظرسنجی یافته
بررسی پاسخ به  ؟الزم است قانون اساسیآیا در شرایط فعلی اصالح یا تعدیل  :کهسؤال   ایندر پاسخ به 

بلی، اما « :اند گفتهنی که گویا پاسخمیانگین . ن صورت گرفته استگویا پاسخاز نظر سطح تحصیل  سؤالاین 
داراي سطح تحصیل باالتر از  اند، پاسخ داده سؤالبه این  کسانی کهاکثریت  .است %50,1 »در مواردي اندك

                                           
  .الدین عبداهللا نظام. 1
  .رسولی اشرف. 2
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نظارت و صیانت از قانون اساسی از چه راهی بهتر تأمین می شود؟
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در این  ؛تاس  بوده %30از  کمتر »بسیاري از موارد بلی، در«اند  گفته کسانی کهمیانگین اما . متوسطه بودند
  . بوده است %20از  کمتر ،اند هرا الزم ندانست قانون اساسیتعدیل  است که میانگین کسانی که اصالح یا حالی

  
  در شرایط فعلی یقانون اساس یلتعد یااصالح  الزام :24 شکل

جرگه روش مناسبی است یا باید  توسط لویه قانون اساسیتعدیل  به نظر شما«که  سؤالپاسخ به این  در
 در حالی کهمناسب است،  قانون اساسیروش فعلی تعدیل  اند گفته %52 نگویا پاسخاکثریت  »؟تغییر کند

  .که باید تغییر کند اند گفتهن گویا پاسخاز  42%
 

  
  هجرگ لویهتوسط  یقانون اساس یلتعد :25 شکل

از  هر یک از موارد ذیل به چه میزان ضروري است؟ براي اساسی قانونتعدیل : که ؤالاین س در پاسخ به
مواردي . دهندبنمره  )ینبیشتر(پنج  تا )ینکمتر(از یک : تا به هر یک از موارد ذیل ن خواسته شدگویا پاسخ
توسط  ها الوسها و ول والی ؛مشارکت اقوام در قدرت متوازن گردد ؛واضح شوند قانون اساسیمواد « چون

در  .اند هداد 4 تقریباًین نمره یعنی بیشتر ها ن به آنگویا پاسخاند که  جملۀ مواردي از »مردم انتخاب شوند
 بیشتر انحقوق زن ؛تشکیل شود قانون اساسیمحکمۀ  ؛شکل نظام اداري تغییر کند«مواردي چون  حالی که
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نخیر بلی، اما در مواردي اندك بلی در بسیاري از موراد نمیدانم عدم پاسخ
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به نظر شما  تعدیل قانون اساسی توسط لویه جرگه روش مناسبی 
است یا باید تغییر کند؟
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تغییر «به مواردي چون . اند هداد 3باالتر از  نمرةها  ن به آنگویا پاسخکه  اند مواردياز جملۀ  »تضمین گردد
  .اند هداد 3نمرة  تقریباً »جمهور رئیسهاي  شکل نظام سیاسی و محدودیت صالحیت

  

  
  دهی موارد تعدیل قانون اساسی نمره :26 شکل

میان مرکز و  تقسیم قدرتشما چه نوع نظام اداري و : که  است سؤالدهندة پاسخ به این  شکل ذیل نشان
قدرت  اند که به والیات از سوي مرکز، تهن گفگویا پاسخاز  %40از  بیشتر، دهید والیات را ترجیح می

در حالی  ؛)بسیط غیرمتمرکز، غیرمتراکم( از سوي مردم انتخاب شوند مقامات محلی داده شود و گیري تصمیم
از سوي مرکز  مقامات محلیمرکز باشند و  گیري تصمیموالیات تابع  اند گفتهن گویا پاسخاز  %40 تقریباً که

درت میان مرکز و والیات اند که ق ن گفتهگویا پاسخاز  %20از  کمتر و) نظام بسیط متمرکز( تعیین شوند
  ).نظام فدرال( دتقسیم شو

  

  
  یاتمرکز و وال یانقدرت م یمو تقس ينوع نظام ادار :27 شکل
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بسیط غیر متمرکز .( مقامات محلی از سوي مردم انتخاب شوند
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شما چه نوع نظام اداري و تقسیم قدرت میان مرکز و والیات را ترجیح می دهید؟ 
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هاي  نظر شما در مورد تعدیل اختیارات و صالحیت: است که سؤالدهندة پاسخ به این  شکل ذیل نشان
در حالی  ؛کم شود جمهور رئیسهاي  صالحیت اند گفته نگویا پاسخ) %50,4(اکثریت  ؟چیست جمهور رئیس
  .شود بیشتر اند گفته %10از  کمترو  شودکم ن اند گفته %35از  کمتر که

  
  جمهور رئیس يها یتو صالح یاراتاخت یلتعد :28 شکل

  ملی سرود

  
  قانون اساسی 20مادة  :29 شکل

 .یدیمپرس »باشد افغانستان به زبان پشتو یمل سرود«: که گفته است یقانون اساس یستمدر مورد مادة ب
، ها تاجیک %65، ها هزاره %81,6 .اند بوده یة قانون اساسماد ینن مخالف اگویا پاسخ %)46,8( یتاکثر یباًتقر
در اما  .اند مخالف پشتوبودن زبان سرود ملی بوده سایر اقوام %71 یباًتقر، و ها ازبک %46 تقریباً، ها عرب 50%

33.1, کم نشود

50.4, کم شود

9.2, بیشتر شود
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 یباًقوم پشتون تقر ،آن موافق بوده اب کهی قوم ینبیشترو  %35 یباًتقر ،با آن موافق بودند کسانی که مجموع
  .اند بوده %18 یباًتقر ،»کند ینم یفرق یمبرا«اند  که گفته یکسانو  80%

  و سلب اعتماد مقامات یضاحاست يبرا جرگه یولس یتصالح
در  .است »سلب اعتماد مقامات جرگه براي استیضاح و صالحیت ولسی« :قانون اساسی 92مادة موضوع 

افزایش  اب گویان پاسخ) %63,8(اکثریت مطلق  »ها افزایش یابد یا خیر؟ ا این صالحیتیآ«که  برابر این پرسش
از  %11,1 در حالی که .اند بودهها مخالف  افزایش این صالحیت اب %19 تقریباًو  هها موافق بود این صالحیت

  .»کند برایم فرقی نمی« :اند گفته گویان پاسخ

  
  و سلب اعتماد مقامات یضاحاست يبرا جرگه یولس یتصالح: 30 شکل

  شوندگان از سوي مصاحبه قانون اساسی پیشنهاد تعدیل
، تشکیل محکمۀ حکومت محلی، تقویت نظام ریاستیشوندگان در مجموع در خصوص اصالح مصاحبه
نظام اقتصاد بازار، تقویت اصالح ، قانون اساسیو تقویت سیستم نظارت از رعایت و تطبیق  قانون اساسی

بخش (که در فصل سوم  اند خواهان تغییر بوده بیشتري صد فیاحزاب سیاسی و حقوق برابر شهروندي با 
زدایی از  پیشنهادهاي دیگر از قبیل ابهام. ایمتوضیح داده بیشتررا با تفصیل   ات آناننظر نقطه) گیرينتیجه

به دلیل  حقوق بشری الملل بینهاي به صورت مشخص چه موادي از اسناد و میثاق که اینو  قانون اساسی
، نیز به صراحت ذکر شود قانون اساسیانستان الزم نبوده و در بر دولت افغشان  رعایت ،شان با اسالم مخالفت
کسی به هیچ  که اینو هم  قانون اساسیسوم  ةولکن این پیشنهاد به لحاظ فنی نظر به وجود ماد ؛دد داروجو

تواند ادعا کند  ان و مجتهدان مسلمان نمینظر صاحبشده و مشخص از طرف تمامی  صورتی از پیش تعیین
ي مخالف اسالم است، از وجاهت قوي و استوار برخوردار نیست و به لحاظ حقوق بشرکه فالن حکم 

     .کند از حد دو یا سه نفر تجاوز نمی ،اند تعداد کسانی که پیشنهاد کرده
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  گیري نتیجه: فصل سوم

  قانون اساسیچگونگی وضع و تصویب 
در  آن راتا حدودي میزان مشروعیت  تواند می قانون اساسینظر مردم در مورد چگونگی وضع و تصویب 

اي چیده شده بود که نظر به گونه ها پرسشدقیقاً در همین راستا محورهاي اساسی . افکار عمومی نشان دهد
در مقام وضع و  قانون اساسیدادن به یک  در مشروعیتد ننتوامیکه شوندگان را در مورد عناصري مصاحبه

قانون جرگۀ هاي تسوید و تدقیق و لویه این بود که کمیسیون ها سؤالمحور . د، نشان دهباشند مؤثرتصویب 
هاي دار بوده و از بخشل، استقالل و مباحثات آزاد برخورتا چه اندازه از ترکیب ملی، آزادي عم اساسی

تصویب و تا چه اندازه در وضع و  ؛کردندها آزادانه نمایندگی می هاي آنافکار و خواسته ،گوناگون جامعه
را  قانون اساسیجرگۀ اخذ و توجه به عمل آمد و تا چه اندازه لویه ،افکار و مطالبات گوناگون مردم ،آن
  . نهادي نماینده به شمار آوردتوان  می

 آن رانداشته و  قانون اساسیان نقد جدي بر مراحل وضع و تصویب نظر صاحباکثریت از نخبگان و 
بخش به حساب روندي سالم و رضایت ،و نظر به شرایط افغانستانآورند جریانی مخدوش به حساب نمی

 يروند را در مجموع رونداین  که اینضمن  شوندگان مصاحبهدر این میان یک اقلیت قابل توجه از . اندآورده
نظام موضوعاتی مشخص از قبیل  ااما در عین حال در ارتباط ب ؛دانندبه کلی مخدوش و فاقد مشروعیت نمی
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تیم حاکم، عدم توجه دقیق  ۀملی بر وجود روندي از مداخل ، مصطلحاتقانون اساسیحذف دیوان  ،ریاستی
که تجربۀ زندگی  اند هاییکه عمدتاً چهره %5از  کمتري صد فیلکن . کنندمی تأکیدبه نظرخواهی و تحریف 

سیاسی و فرهنگی تحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق و وطن را دارند، روند را پروژة ناشی از حضور 
و  ها جریانهمراهی . ها پیش برده شده است دانند و معتقدند که تحت رهبري و خواست آنمی ها خارجی

. آورندجاري در این سرزمین به شمار میرا با این پروژه طبیعی و مطابق عادت و تجربۀ سیاسی   افراد داخلی
که این  ؛آورند پذیر به شمار میبه عبارت دیگر عامل خارجی را فعال و کنشگران داخلی را منفعل و تأثیر

  .روند را بدون کدام مخالفت پذیرفته و با آن خود را هماهنگ ساختند
بر اساس یک روش دموکراتیک  از این حیث که تا چه اندازه اساسی گۀ قانونجر لویهدر مورد خود 

شوندگان روش به کارگرفته اکثریت نسبی از مصاحبه. دست است یک کمترتعیین شده بود، نظرها تا حدودي 
ۀ جرگ لویهرا مطابق اوضاع آن روز کشور دموکراتیک و در نتیجه یک  جرگه لویهشده در تعیین اعضاي 

دانند و در نهایت اندکی نحوة تشکیل آن را چندان دموکراتیک نمی يصدي دیگر فیاما  .دندانمنتخب می
سنتی و از بنیاد  ةرا پدید جرگه لویهاما تعدادي هم اساساً . آورند هاي سابق به شمار میجرگه لویهاز بهتر 

 تا حدودي اساسی گۀ قانونجر لویهالبته این دو نوع اخیر از نظریات در مورد . شمارندغیردموکراتیک می
اطالعات دقیق از نحوة . است جرگه لویهمبتنی بر فقدان اطالعات صحیح از نحوة انتخاب و تشکیل این 

توضیح . اي انتخاب شدنددهد که به شکل هرمی در یک فرایند سه مرحلهنشان می جرگه لویهتشکیل این 
که قبالً در یک فرایند  ن شدنداز میان کسانی در سطح والیات تعیی اساسی گۀ قانونجر لویه اعضاي که این
 جرگه لویهها در یک انتخابات آزاد، اعضاي  اي در سطح والیت انتخاب شده بودند و از میان آنمرحلهدو

ي محلی بوده است که با اقتباس از آن ها ، در واقع جرگهها جرگه لویهمبناي اصلی این نوع از . تعیین شدند
و  ؛یک اجتماع آزاد محلی صورت گرفته است انتخابات مرحلۀ اول به صورت محلی در چارچوب

سوم  ۀها انتخابات دوم و سوم را انجام داده و سرانجام نمایندگان منتخب مرحلنمایندگان منتخب این جرگه
هاي گذشته فارغ از مداخله و جرگه لویه برخالفهمۀ این مراحل . اند هرا به وجود آورد جرگه لویهاعضاي 

شوندگان ادعا شده است، این گونه که از سوي یکی از مصاحبهالبته همان .نفوذ حکومت وقت بوده است
 به هر .ه باشدبود میمندان و رهبران محلی و قو احتمال هست که تعیین و انتخاب افراد تحت نفوذ قدرت

فیت آید و از این ظرنسبتاً نوعی جدید به شمار می جرگه لویهاین نوع از حال به ترتیبی که توضیح داده شد، 
طرف و ترجیحاً  یک نظامی خاص توسط یک نهاد بی عدم استقراربرخوردار است که در حاالت فروپاشی و 

  . به کار گرفته شود قانون اساسیی جهت تأسیس یک نظام از جمله وضع و تصویب الملل بین
 اساسیقانون که شیوة وضع و تصویب  دهدشوندگان نشان میدر مجموع تحلیل فوق از نظریات مصاحبه

کم معایب آن در حدي نیست که مشروعیت  ان و نخبگان کشور مخدوش نبوده و دستنظر صاحباز نگاه 
  .ببرد سؤالآن را زیر 
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  قانون اساسیاهمیت و ضرورت 
و نظام مبتنی بر آن براي  قانون اساسیاهمیت  ،اننظر صاحبشده از سوي  ههاي ارائها و تحلیلدر پاسخ

شوندگان در واقع از نگاه اکثریت قریب به اتفاق مصاحبه. شود میوب فرض مهم محس کشور یک پیش
بسیار گویا به  هاي نظرسنجی یافتهو  ها سؤال ،اما در این مورد. امري مسلم بوده است قانون اساسیاهمیت 
قانون نظام مبتنی بر  آوردهاي دسترا مهم و  قانون اساسی شوندگان پرسشاکثریت قاطع . رسدنظر می
، مشارکت مردم در قانون اساسی، دادخواهی بر مبناي ها آزاديهایی چون حقوق، را در عرصه اساسی

قانون یعنی نظام مبتنی بر ( ها مفید و الزم و سرانجام این نظامسیاست و قدرت و آزادي مطبوعات و رسانه
  . اند، برتر دانستهامارت اسالمیاز جمله  را بر نظام بدیل دیگر) اساسی

  قانون اساسیاسالم و 
 ها شورشدهد و مشترك جامعۀ افغانی را تشکیل می هاي ارزشدانیم اسالم منبع عمدة گونه که میهمان

حال باید دید آیا . دنکننیز تا حدودي خود را بر مبناي اسالم توجیه می قانون اساسیعلیه نظام مبتنی بر 
از تضاد با اسالم مواجه است یا خیر؟ نتیجه در  به باور نخبگان و افکار عمومی با بحران ناشی قانون اساسی

گردد و چه در بخش نیز می عالمان دینیان که شامل نظریات نظر صاحبهر دو بخش چه در بخش 
ان نظر صاحببعضی از . آیدفعلی قانونی مغایر با اسالم به شمار نمی قانون اساسیاین است که  نظرسنجی

بر رعایت اسالم و  زمان هم تأکیداما بعضی دیگر . دنکنلقی میرا پررنگ ت قانون اساسیوجه دینی این 
در حدي  ها آنها این مالحظات به باور  اما با همۀ این. دندانرا در مواردي موجب تعارض می حقوق بشر
در منظر افکار  قانون اساسیبنابراین، در مجموع . را در تضاد با اسالم به شمار آورد قانون اساسینیست که 

د و در نتیجه با بحران مشروعیت ناشی از برخورد و تضاد با اسالم شوعمومی در تضاد با اسالم شناخته نمی
  . مشترك جامعه افغانی مواجه نیست به مثابۀ ارزش

  ي اساسیها آزاديحقوق و 
اکثریت قریب  هک ایننخست : شود میها در این بخش شامل سه نکتۀ اساسی سنجی و مصاحبهنظر ۀنتیج

اهمیت و ضرورت حقوق و  در واقع. شمارندرا مهم می انحقوق زناز جمله  ها آزاديبه اتفاق حقوق و 
لذت آزادي و  نظام آزادگویا مردم افغانستان با تجربۀ یک . دهدنشان می را از منظر افکار عمومی ها آزادي

هاي آزاد را به همه اهمیت و ضرورت رسانهبه همین ترتیب بیش از . اندبرخورداري از حقوق را چشیده
  . اندتر دریافتهشکلی ملموس

و سوم . اند تثبیت و تسجیل شده قانون اساسیدر  ها آزاديباورند که این حقوق و  بر این که ایندوم 
به صورت  ها آزاديان از منظر دینی ضمن قبول و تأکید بر اهمیت حقوق و نظر صاحببرخی از  که این
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که از نگاه دین اسالم   آزادي خروج از دین اسالم را براي پیروان دین اسالم و مواردي از این قبیل ،مشخص
ان زیاد نظر صاحبالبته هرچند به لحاظ تعداد این عده از . دنپذیرممنوع شده است، با استناد به اسالم نمی

اما به لحاظ جایگاه اسالم در افکار  براي آدمیان قبول دارند، حقوق رانیستند و هرچند اصل آزادي و داشتن 
و در حاالتی  شود میي در کشور محسوب حقوق فردهاي مهم آزادي و عمومی این نوع نگاه از چالش
قبول دارند  که اینان ضمن نظر صاحباما در عین حال، برخی دیگر از . گرددخاص سبب بروز بحران می

ابري صوري ه همگان داده شده است، اما این آزادي و بري برابر، مطابق مفهوم شهروندي بها آزاديحقوق و 
را از میان برده  ها زبانقومی در عرصۀ زبان زمینۀ رشد برابر  هاي ارزشجانبه بر  یک و حقوقی، اوالً با تکیۀ

ن قدرت را شد میاي امتیازات فرهنگی به برخی از اقوام، زمینۀ قوو ثانیاً با تکیه بر اقوام و اعطاي پاره ؛است
فراهم کرده است و در نتیجه فرد بر حسب وابستگی قومی خود فرصت دستیابی به مدارج باالي قدرت را به 

این وضعیت سبب شده است که شهروندان کشور بر اساس پایه و وابستگی قومی خود . آورددست می
هرچند . شوندبه شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم ) به چه قومی مربوط است که اینیعنی بسته به (

اند، اما به لحاظ محتوا نقدي محکم است و از این ان مطرح کردهنظر صاحباین نقد را فقط یکی دو نفر از 
 برابري را براي همه از سوي قانون تأمینظرفیت برخوردار است که به آگاهی عمومی تبدیل شود و ادعاي 

  .ببرند سؤالاساسی را زیر 

  انحقوق زن
 که ایننخست : دهددو نکته را نشان می انحقوق زنها در خصوص و مصاحبه نظرسنجی هاي یافته
سابقه بوده است و  گیر و بی بسیار چشم قانون اساسیآورد زنان در عرصۀ کسب حقوق و امتیاز در  دست

 که ایندوم  .دانندمی اساسی گۀ قانونجر لویهخودشان در  مؤثرگري  تا حدودي محصول البی آن راخود زنان 
 .زنان در افکار عمومی وجود ندارد آوردهاي دستخالفت جدي با این م

  حکومت محلی
اما  .شود تمرکززداییفعلی بسیار متمرکز است و باید  سیستم اداريهی این است که نظرخواقدر مشترك 

اما اکثریت  اند؛ تطبیق گردیده آن دانسته و خواهان غیرمتمرکزبعضی نظام موجود را  قانون اساسیدر خود 
تر را مطالبه  تر و با صالحیت منتخب حکومت محلیبوده  قانون اساسیخواهان اصالح سیستم موجود در 

این . اند همؤثر به شمار آوردامنیت نیز  تأمیندانسته و در  دموکراسی محلیسبب تحقق  آن راو  اند هکرد
میان مرکز و والیات هم است و  قدرتتوزیع خواسته نظر به پایگاه اجتماعی خود یک خواستۀ معطوف به 

تمرکز تر و مانع از اي ممکنخواهد مشارکت در قدرت در سطوح قومی و منطقهدر واقع از این طریق می
هرچند برقراري یک نظام فدرال خواستۀ . ن قدرت شودشد میدر یک نهاد و در نتیجه مانع از قو قدرت

همان  قانون اساسیاز نظام موجود در  غیرمتمرکزنظام  خواهان و اکثریت نیست، اما معدل خواست فدرال
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  .برقرار گردد دموکراسی محلیاست که در نتیجه نوعی  بیشترتمرکززدایی 

  نظام سیاسی
حاکی از اختالف نظر است، اما اکثریت خواهان اصالح  هرچنددر بخش نظام سیاسی  نظرخواهی ۀنتیج

به این معنا و مفهوم که حتی در اختیارات (موجود  ریاستینظام  دار طرف %42-3. و تعدیل این نظام هستند
د که از این ندان افغانستان را نیازمند یک رهبري قوي می همچنانو  هستند) جمهور نیز کاهشی نیاید رئیس

گزینه پیشنهاد شده  سهچگونه  که ایناما . اکثریت خواهان اصالح این نظام هستنداما . شود میطریق ممکن 
صورت ونه این کاهش اختیارات چگ که ایناما : است جهمور رئیسگزینۀ نخست کاهش اختیارات : است
ها به این  پاسخ آن تواند میلکن یک جواب . در نظرخواهی پرسش مشخصی در این زمینه وجود ندارد گیرد
 %47در جواب » موافقید؟ صدراعظمجمهور و از رئیس هر یکآیا با تعیین دو معاون براي «باشد که  سؤال

ه استنتاج کرد که اکثریت با تعیین دو و یا گونتوان ایناز این پاسخ می. اندموافقت نشان داده %45در برابر 
. شود میجمهور هاي رئیسد و این سبب کاهش صالحیتنهاي مشخص موافقت دارسه معاون با صالحیت

اکثریت در   دیدگاهکه  تر ساختن آنو دموکراتیک هاي محلی حکومتهاي افزایش صالحیت همچنین
گزینۀ دوم احیاي مقام صدارت  .شود میجمهور  سبب محدودیت و کاهش اختیارات رئیس ،نظرخواهی است

ن دار طرفاما . برخوردار شده است نظرسنجیدر حمایت  %22جمهوري است که از در کنار مقام ریاست
حمایت  %47 ،باشند داشته و صدراعظم دو معاون جهمور رئیساین گزینه از این پیشنهاد که هر یک از 

داران تغییر نظام از  در واقع طرف .شده است حمایت %29 ،نظام پارلمانیقراري بر ،گزینۀ سوم. اندهکرد
   .رسد می) موافقان نظام ریاستی( %49در مقابل  %51 به ،نظرسنجیریاستی به غیر آن در 

دانسته و سبب ازه زیاد اند بی جمهور رئیساختیارات  سوم یکاین بود که به باور  مصاحبۀ کیفیاما نتیجۀ 
عده بر   در نتیجه انتقاد این. دندانن قدرت و موجب فساد در اداره، تمرکز قدرت و ناکارآمدي میشد میقو

) 34هفده نفر از (، اکثریت نظرسنجی برخالفدر برابر اساساً . سخت و شدید است  این اختیارات بسیار
این  نظام ریاستیان دار طرفدر میان . هستندجمهوري خواهان احیاي مقام صدارت در کنار مقام ریاست

هاي مشخص افزایش هم با صالحیت ها به سه معاونت آننیز مطرح شده است که تعداد معاونت  دیدگاه
  . دنآوررا به شمار می نظام پارلمانی ،نظام ریاستیان، تنها گزینۀ مناسب به جاي نظر صاحباي  پاره. داده شود

یري از ، جلوگتقسیم قدرت همچنانمشکل در افغانستان . هاد مشخص استانگیزه و دالیل هر پیشن
گزینۀ اول همراه . م استي قوبر مبناو داشتن موقعیت ممتاز و برتر در قدرت  انحصار قدرت بر مبناي قوم

که ساخت واقعی قدرت در کشور  شود میدر حکومت مرکزي عمدتاً با این انگیزه حمایت  تمرکز قدرتبا 
رئیس با . تبار بر سر قدرت باشد جمهور پشتونکند که یک رئیس در وضعیت کنونی ایجاب می خصوصاً

این ایده براي بعضی به معناي حفظ قدرت . د قدرت قومی استولیصالحیت همراه با حکومت متمرکز بازت
برخی از نخبگان البته در کنار این نظریه، . (ذابیت بسیار برخوردار استجآید و از و تداوم آن به حساب می
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جمهور منتخب پارلمان اما با صالحیت محدود نیز وجود داشته باشد نیز را که رئیس نظام پارلمانیپشتون، 
بر ساختاري که  تأکیدو وضعیت ناشی از آن، یعنی   دیدگاهاما همین  .)ندا گزینۀ مناسب و قابل قبول دانسته

، تبعیض و نابرابري و بحران ملیز نگاه اکثریت نقطۀ ا عیناً، می شودد قدرت متمرکز قوولیمنجر به بازت
اصالحی همه به این انگیزه پیشنهاد  ۀاما سه گزین. تقسیم مردم به شهروندان درجه یک و درجه دوم است

اما نگرانی از گزینۀ اول این است . اما با ترکیب قومی می شودفراقو ،ترین سطحکه قدرت در عالی شود می
این تیم در  که اینمگر . گرددبر مبناي قوم شده و مانع از برابري شهروندي می قدرت تقسیمکه سبب تداوم 

قومی و بر مبناي پذیر، کامالً غیرمشارکت براي اقوام آسیب حدأقل تأمینسایر اجزاي بدنۀ قدرت به جز از 
گزینۀ دوم نیز به این . اقوام تقسیم نکند مراتب سلسلهرا بر مبناي   رفتار کند و مناصب عالی يحقوق شهروند

انگیزه است که قدرت به صورت قومی تقسیم شود و لکن نگرانی از انحصار قدرت بر مبناي قوم و منازعه 
تر است، اما احزاب  گزینۀ سوم مناسب. بر مبناي قوم ادامه یابد، وجود دارد آن هممیان دو بخش حکومت 

دادن به کارآمدي و  لکن این وضعیت را اگر با اولویت. نظام جواب دهدقوي و ملی الزم است تا این نوع 
باید بگوییم که  ،رضایت اقوام در رتبۀ بعد، تحلیل کنیم تأمیندادن مالحظات سیاسی یعنی و با قرارمؤثریت 

ز از متمرکز به غیرمتمرک نظام اداريمعاونتی و تقویت صالحیت کابینه و اصالح با سیستم چند نظام ریاستی
 ،در شرایط فعلی که شرایط فقدان احزاب سیاسی است تواند می شوراي ملیو افزایش صالحیت نظارتی 

نی شود که بیساله از ریاستی به پارلمانی پیش پنجیک مرحلۀ انتقال  قانون اساسیدر  ضمناًو  .مناسب باشد
  .اسري و ملی باشدشرط آن تقویت احزاب سر

  قانون اساسیعایت و تطبیق رصیانت و نظارت از 
قانون نخست اصل نظارت از رعایت و تطبیق : شدتواند با مینظرخواهی در این خصوص دو چیز  ۀنتیج
 محکمۀ قانونو دوم اجراي این نظارت از طریق  ؛دندانالزم و ضرور می آن رااست که اکثریت  اساسی
بعضی از مواد  و در بخش تعدیل ندا ي از آن حمایت کردهصد فی 35است که یک اکثریت نسبی  اساسی

را  3.47میانگین  )، کمترین نمره1نمره و  ینبیشتر ،5از ( »محکمۀ قانون اساسیتشکیل «مورد  ،قانون اساسی
را روش مناسب براي صیانت از  قانون اساسیهم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق  %31. کسب کرده است
بر لزوم   دیدگاهگونه که اشاره کردیم هر دو در واقع همان. ندا به شمار آورده قانون اساسیرعایت و تطبیق 

داشته باشد،  اساسی راقانون که صالحیت نظارت بر رعایت و تطبیق  سه قوهوجود یک دستگاه مستقل از 
. ي پایین حمایت شده استصد فیبا  محکمه سترهکه اجرا و تطبیق نظارت از طریق  در حالی. کندمی تأکید

 مؤثرمفید و  آن راندارد و به عبارتی  دار طرفپس تطبیق اجراي نظارت از طریق محاکم عادي چندان 
موجود  مکانیزمان نظر صاحبدر واقع به اعتقاد . خواستۀ اکثریت است» سازي مستقل اساسی«داند و نظام  نمی

محکمۀ و براي تحقق این هدف، تشکیل  تواند نمییانت ص قانون اساسیاز رعایت و تطبیق  مؤثراي به گونه
کمیسیون مستقل را نیز براي اجراي نظارت  ،اننظر صاحبهرچند برخی از . دنشماررا الزم می اساسی قانون
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  .دندانمی مؤثرکافی و  بیشتراز طریق اعطاي صالحیت 

  نظام اقتصادي
اطالع دقیق  قانون اساسینظام اقتصادي در  از نوعمردم دهد که اکثریت نشان می نظرسنجی هاي یافته

ت مطلق یدر واقع اکثر .اندو با اصل این بازار مخالفت نکرده ؛اندنظام اقتصاد بازار دانسته آن رادارند و 
حمایت دولت از اقشار  آزاد، بازارنظام در کنار  ،و فقط اکثریت از این اکثریت ندخواهان تداوم بازار آزاد

 قانون اساسیچون  ؛فعلی سازگار است قانون اساسیدر حقیقت با  این نظر. انددانسته الزمرا درآمد  کم
و در حقیقت در کنار ایجاد ثروت از  .پذیر ساخته است سیبدرآمد و آ دولت را ملزم به حمایت از اقشار کم

نظام  دار طرفیت اکثر ،کیفی هاي ههرچند در مصاحب. کند تأمینرفاه را براي همه  حدأقل ،طریق بازار، دولت
عدالت لزوماً از  تأمین. کند تأمینکه عدالت توزیعی را  اند اهان بازاريمختلط هستند، اما برحسب محتوا خو

عدالت  تأمینشمردن در قبال  و مسئول دولت رفاهگردد، بلکه مستلزم برقراري  نمی تأمینطریق بازار مختلط 
 .شهروندان است که در چارچوب اقتصاد بازار نیز ممکن است ۀو رفاه براي هم

  قانون اساسی تعدیلشیوة 
اند، یعنی افکار روش فعلی را مناسب دانسته )%52( در خصوص لزوم تعدیل شیوة تعدیل، اکثریت

اما . اق نظر وجود داردفات ،تعدیل شود قانون اساسی که ایندر . عمومی خواهان تغییر روش فعلی نیست
دهد که اکثریت نشان می نظرسنجیدر مجموع . وجود نداردنظر  باز هم اتفاق ،موارد تعدیل چه باشد که نای

اصالح نظام سیاسی در قالب تغییر شکل نظام سیاسی البته با  ،اول :هستندخواهان تعدیل در موارد ذیل 
نمره  2,6 ،سی از یک تا پنجکه براي تغییر شکل نظام سیا سؤالدر پاسخ این  که اینتوضیح ( اکثریت ضعیف

جمهور با اندکی اکثریت  و کاستن از اختیارات رئیس) از حد متوسط بیشتردریافت کرده است، یعنی اندکی 
و یا  حکومت محلیساختن مقام ارشد  از طریق انتخابی بیشتر تمرکززدایی، تغییر شکل نظام اداري و بیشتر

تشکیل . هستند دموکراسی محلیاکثریت خواهان تقویت  ،به هر حال در این بخش. برقراي نظام فدرال
 که است قانون اساسیساختن مواد  مورد دیگر واضح. کسب کرده است 3.47نمرة  قانون اساسیمحکمۀ 
 .ساختن مشارکت اقوام در قدرت نیز از جملۀ این موارد است متوازن. از این مواد واضح نیستشان  مراد

 توان گفت اکثریتدر پاسخ می ؟اما چگونه. اند هجهمور شد هاي رئیستاکثریت خواهان کاستن از صالحی
و گیري بیشتر داده شود  اند که از سوي مرکز به والیات قدرت تصمیم خواهان این بودهي صد فی 41 نسبی
و تشکیل نهادي  قانون اساسیساختن مرجع تفسیر  معلوم ،دوم .محلی از سوي مردم انتخاب شوند مقامات

 تعدیل نظام اداري ،چهارم و قانون اساسیزدایی از موارد مبهم  ابهام ،سوم ؛قانون اساسیبه نام محکمۀ 
  .باشد می
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  هاپیشنهاد: فصل چهارم

مشخص شد که افکار عمومی، خواهان تداوم نظام مبتنی بر قانون  سو یکدر این تحقیق در واقع از 
موافق اقتصاد  نظرسنجیجالب است اکثریت مطلق در . هاي اساسی ناشی از آن است اساسی، حقوق و آزادي

. هستندآمد  در خواهان حمایت دولت از اقشار کم ،در کنار چنین اقتصادي اکثراًلکن این موافقان . بازار است
مهم خویش و ستون  بنابراین قانون اساسی در بخش. بینی شده است پیشدر قانون اساسی کنونی  چیزي که
اما از سوي دیگر مطالبات و نقاط ضعفی وجود دارد که . همچنان از حمایت قوي برخوردار است ،فقرات آن

آید  به نظر می. دگرد آن مطالبات و نقاط ضعف برآورده و جبران نمی ،جز بر اساس اصالح این قانون اساسی
خواهد گونه که توضیح داده  توان موارد ذیل را جهت اصالح پیشنهاد کرد و همان می با توجه به این تحقیق

نهادها و روندهاي منصفانه که توزیع و  د مطالبات گوناگون بر پایۀ تأسیسشو شد، این اصالحات سبب می
پوشان و تعادل خویش را بیابند و آن را  د، نقطۀ همکن تقسیم قدرت و دسترسی منصفانه به منابع را میسر می

  .ناپذیر تلقی کند چون چارچوبی منصفانه براي حفظ حقوق خویش و تأمین صلح پایدار ضرورت اجتناب

  جویی  برتري هر گونهبر حقوق برابر شهروندي و نفی  تأکید. 1
نخست در مواردي اندك : اند ان در روند موجود به درستی دو نقص را نشان دادهنظر صاحبتعدداي از 

هاي  در قانون اساسی اهمیت و جایگاه بیشتر به یک زبان و برخی نمادها که به لحاظ تاریخی حامل ارزش
خود، البته بر اساس تفسیر وسیع از جایگاه این زبان و  که اینه ضمن مسألاین . داده شده است ،قومی است
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 غیررسمیدر عین حال هرچند به صورت  ؛شده استتبدیل یگر د هاي زبانها، به مانعی بر سر راه رشد نماد
دوم تفسیر و . شده است قدرت نیز تعبیر مراتب سلسلهو نانوشته به مثابۀ نماد سیاسی از جایگاه اقوام در 

سیاسی ناشی از آن سبب شده است که مشارکت  رویۀقدرت،  مراتب سلسلهتعبیر یادشده از جایگاه اقوام در 
این تعبیر از مشارکت و رویۀ ناشی . اقوام تعبیر و تفسیر شود مراتب سلسلهدر قدرت، بر حسب متوازن اقوام 

 ،آید از آن سبب شده است که حقوق شهروندي در جایی که دسترسی به سطوح عالی قدرت به میان می
باشد، فرد قدرت سنگین  مراتب سلسلهبه هر اندازه وزن قوم فرد در  ؛تابعی از تعلق و وابستگی فرد باشد

این نگاه عمالً . تر قدرت براي مثال ریاست قوة قضائیه و مانند آن صعود کندتواند در سطوح عالیمی
. ساخت متمرکز قومی یافته است ،اي تقسیم کرده است و قدرتدرجههروندان کشور را به شهروندان چندش

و برابري شهروندان افغانستان الزم  قومی جویی برتري هر گونهمجدد بر نفی  تأکیدبراي اصالح این وضعیت 
است و تصریح شود که هیچ حکم و مفهومی در این قانون اساسی نباید به صورت مغایر با این اصل تفسیر 

 ،در این راستا .قومی در کشور وجود ندارد مراتب سلسلهشود که ساختار  تأکیدو به صراحت  ؛و تعبیر شود
چون مردم . حذف شود ،ان استنظر صاحبآن مورد انتقاد عمدة که اصالت و اعتبار  16 ةجزء اخیر ماد

ي متفاوت متحد ها ارزشي مشترك و احترام به ها ارزشافغانستان جز بر مبناي عدالت و انصاف و 
 دوم قانون اساسی فعلی بر برابري اقوام و قبایل و نفی و ممکن است گفته شود مواد ششم و بیست. شوند نمی

لکن باید گفت معموالً . تبعیض حکم کرده است، دیگر نیازي به تغییر و اصالح در این زمینه نیست هر گونه
حقوق در کشورهاي مبتال به تبعیض تحت تأثیر ساخت سیاسی و عملی قدرت، به مرور زمان  ۀاعالمی

توجیه اعمال  هایی هرچند کوچک برايدهد و روزنهمؤثریت خود را در تأمین برابري براي همه از دست می
تبعیض  هر گونهلذا در تعدیل و اصالح قانون اساسی الزم است بر برابري و نفی . آورندتبعیض به دست می

هاي نفوذ و توجیه مجدد صورت گیرد و با آوردن عبارات مناسب افزون بر تعابیر موجود، روزنه تأکید
  .کامالً مسدود گردد ،تبعیض

 وب حقوق شهروندي براي همۀ شهروندان کشورتقویت دموکراسی محلی در چارچ. 2

. ان و اکثریت در نظرسنجی بودنظر صاحبمستدل  ۀتقویت دموکراسی محلی و اصالح نظام اداري خواست
لکن براي تحقق این . کردن مقام ارشد حکومت محلی است از جمله انتخابی ندا روشی که اینان پیشنهاد کرده

از جمله اعطاي صالحیت بیشتر . هاي میانی هم وجود داردحلراه ،خواست یعنی تقویت دموکراسی محلی
هاي تاریخی و یهمبستگو رعایت  ي حکومت محلی در خود قانون اساسیبه شوراي والیتی و به نهادها

ی تاریخی و همبستگدر خصوص رعایت . فرهنگی در کنار سایر عوامل در تشکیل والیت و واحدهاي اداري
که گاهی در تشکیل واحدهاي اداري بدون دلیل موجه، یک قلمرو م یفزایابیفرهنگی این توضیح را 

کتلۀ انسانی که به لحاظ تاریخی و فرهنگی جزء یک گروه محسوب  جغرافیایی خاص متعلق به یک
قدرت انتخاب و  ،در نتیجه. پارچه شده است شوند، در قالب واحدهاي اداري گوناگون تجزیه و پارچه می
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در واقع این . هاي کالن و عمومی تضعیف شده استگیريو تصمیم تبر سیاست، حکومشان  تأثیرگذاري
آید و امکان تأثیرگذاري برابر به حساب نمی ها آننهادي منصفانه براي توزیع منابع براي  ،نوع تقسیم اداري

اساسی موجود که مقرر  قانون 136 ةبراي جلوگیري از این وضعیت در ماد دقیقاً. کندرا براي آنان فراهم نمی
وضع «هایی تشکیل شود، از جمله شرط شده است که دارد یک واحد اداري تحت چه معیارها و مالكمی

به همین دلیل نیازمند . لکن تعبیر وضعیت اجتماعی چندان گویا نیست. نیز مد نظر گرفته شود» اجتماعی
خویش تصریح  1391 /25/6ۀ تفسیري مورخ تفسیر است و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون در نظری

اما این تفسیر عمالً سبب . هاي تاریخی و فرهنگی استیهمبستگ ،کرده است که مراد از وضعیت اجتماعی
وجودآمدن  نشده است تا نهادهاي مربوطه از جمله قوة مقننه متقاعد شود تا از طریق وضع قانون مانع از به

از طریق تعدیل قانون اساسی و گنجانیدن یک شرط واضح، باید ع لذا این موضو. وضعیت یادشده گردد
ی تاریخی و فرهنگی، صرفاً در حد یک همبستگباید خاطر نشان کرد، در نظر گرفتن . حل منصفانه بیابد راه

مولفۀ بازدارنده و به عبارتی یک حق دفاعی در نظر گرفته شود که به موجب آن دولت حق نداشته باشد، 
ختم شان  پارچه را که عمالً به لحاظ سیاسی به ضررافیایی به لحاظ تاریخی و فرهنگی یکیک قلمرو جغر

ی همبستگچون این تفسیر از موضوع در راستاي حق جمعی و حق . شود، متشتت و چندپارچه کند می
شده  ی حقوق بشري، به عنوان یک حق بشري تثبیت و تسجیلالملل بینها و اسناد ها است که در میثاقانسان
به این معنا و مفهوم نژادپرستانه و دیگرستیزانه نیست که به  اما اعمال این حق به صورت واضح. است

واحدهاي اداري را  ،موجب آن اقوام ساکن در یک شهر و منطقه را از هم تفکیک کرد و بر پایۀ این تفکیک
رد و شهروندان ساکن در آن از خلوص قومی و نژادي هر منطقه و شهر محافظت ک که اینیا  .تنیظم کرد

چون اقداماتی از این . به شهروندان درجه یک و درجه دوم تقسیم کردشان  منطقه را بر مبناي منشأ اجتماعی
آید و در واقع از مصادیق ی حقوق بشري و حقوق اساسی به حساب میالملل بینهاي قبیل برخالف میثاق

 بندي تقسیمگونه تفکیک و این اي صریحر قانون به گونهباید د. شودپارتاید و تفکیک نژادي محسوب میآ
 .ممنوع قرار داده شود

ان و نظرسنجی عمومی نظر صاحبمقام ارشد حکومت محلی نظر به درخواست شدن  انتخابی ،سرانجام
، باید مفید و عملی باشد ،مؤثري خوب و دار حکومت نظر نقطهدر صورتی که از . گیرد جداً مورد توجه قرار

تواند تأمین کند اصل حاکمیت مردم و دموکراسی محلی را بهتر می چراکه. داد این خواست عمومی تن دربه 
بوده و از حساسیت موجود نسبت به  مؤثران در تأمین امنیت محلی نیز نظر صاحبو حتی به تعبیر برخی 

  .شودیات میچون به نوعی سبب توزیع قدرت میان مرکز و وال ؛کاهدجمهوري نیز میمقام ریاست
ي اقلیت در والیات، تقویت دموکراسی محلی باید در ها گروهالبته به منظور جلوگیري از تبعیض علیه 

چارچوب حقوق شهروندي برابر براي همۀ شهروندان افغانستان بدون توجه به منشأ اجتماعی و تعلقات 
ی نقاط کشور در آن محل ساکن که از تمام غیربومیتبعیض علیه شهروندان  هر گونهو  ؛قومی آنان باشد
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را براي همۀ شهروندان مقیم در حکومت  مؤثردموکراسی محلی باید زمینۀ مشارکت  .شوند، ممنوع گردد  می
محلی تأمین کند تا حکومت و دموکراسی محلی موجب تبعیض علیه شهروندان به موجب منشأ اجتماعی و 

  .نسجام و اتحاد ملی گرددتعلقات قومی آنان نگردد و بیش از پیش سبب تقویت ا

  اصالح نظام ریاستی. 3
از % 29و  )صدراعظم جمهور و رئیس(ریاستی  نیمهبه از ریاستی  %22(بر تغییر نظام  %51خواست در

. است جمهور رئیساکثریت مطلق خواهان کاهش اختیارات  همچنین. وجود دارد )ریاستی به پارلمانی
نامۀ سیاسی تعهد ناشی از موافقت ،هاافزون بر این. اندکرده تأکیدان نیز عمدتاً بر اصالح و تغییر نظر صاحب

وي نظام ریاستی کنونی به رتواند مشکالتی واقعی و جدي فراانتخابات بر محور قومیت میشدن  دوقطبیو 
و  نظرخواهی ؟ونهاما چگ. نظام ریاستی موجود است در گرو اصالح ؛ و حل این مشکالتدحساب آی
ناشی از  عمدتاًلکن با توجه به سنخ مشکل که . مورد اجماع به دست نداده است حل راهها مصاحبه
- قدرت میشدن  قدرت در کشور است، و هر نوع نظامی به جز نظام پارلمانی باز هم سبب قومیشدن  قومی

با حوزة  ها معاونتافزایش . رسی استساله دو گزینه قابل برپنج حدأقلبراي یک دورة  مدت کوتاهشود، در 
سهیم باشد و  که به موجب آن در اعمال صالحیت در بخش مربوطه معاون حقیقتاً(ي مشخص ها صالحیت

بینی شده است، پیش 64جمهور که در قانون اساسی کنونی در مادة در نتیجه نحوة اعمال صالحیت رئیس
گردد، همراه با این  ها آنپذیر تا مانع از حذف اقوام آسیب مؤثربر تأمین مشارکت  تأکیدو با  ،)تعدیل گردد

جمهور و معاونان وي توسط رئیس) براي مثال ریاست قوة قضائیه و مانند آن(که تعیینات در هر سطح  تأکید
مبنا  بر اینبه عبارت دیگر تعییناتی از این قبیل و . اقوام نباشد مراتب سلسلهبر اساس جایگاه و تعلق فرد به 

به منظور اطمینان از تحقق . و فقط شهروندي و شایستگی مالك واقعی تعیینات باشد ؛ممنوع قرار داده شود
قانون اساسی، بر مبناي  157و مادة  64مادة  12و  11این هدف، شرط شود که تعیینات مندرج در اجزاي 

 .جمهور و معاونان وي صورت گیردتصمیم جمعی رئیس

اي باشد تواند بستهافزایش اختیارات کابینه و وزرا می استی، تعدیل نظام اداري،افزون بر تعدیل نظام ری 
هاي متفاوت به حساب آید و مانع از قرارگرفتن قدرت در مسیر پوشان خواستهکه به نوعی معدل و نقطۀ هم

سیت ي، حکومت و کابینه به یک نهاد ملی تبدیل خواهد شد و حساجمهور ریاستقومی باشد و در نتیجه 
گردد، ي قوم میجامعه در انتخابات بر مبناشدن  دوقطبیجمهوري که سبب موجود در مورد مقام ریاست

  .کاهش خواهد یافت
ر کدام نیز داراي دو معاونت ي است و هجمهور ریاستگزینۀ دوم احیاي مقام صدارت در کنار مقام 

ضامن  صرفاًاما این ترکیب، . برخوردار باشدترین سطح از ترکیب ملی قدرت در عالی ،تا به این وسیله دنباش
 حقیقتاًتا در نتیجه دولتی . اطمینان براي رعایت حقوق شهروندي برابر، به شرحی که توضیح داده شد، باشد

بر ترکیب ملی در  تأکیددر واقع . ملی بر مبناي رعایت حقوق شهروندي برابر در کلیۀ سطوح، به وجود آید
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ناشی از خواست یک بخش قابل توجه از نظر عمومی در نظرسنجی است، در  که اینسطح یادشده، ضمن 
نجامد و در نتیجه چارچوب اتواند به نوعی به تأمین عدالت و انصاف براي همه بیاین ساختار پیشنهادي، می

باید در وضع و تصویب قانون اساسی به این نکتۀ اساسی  چراکه. کندمنصفانه براي توافق و اجماع فراهم می
بلکه قانون اساسی بر مبناي  توان ساخت،مبناي رأي اکثریت نمی توجه داشت که قانون اساسی را صرفاً بر

 ةاما سرانجام در یک دور. آیددر آن حس کنند، به وجود می ایجاد چارچوب منصفانه که همگان خود را
را داشته باشند، نظام پارلمانی به  حکومتاز تقویت احزاب سیاسی که قدرت تشکیل  بعد ساله پنج حدأقل

  .وجود آید
تواند به نوعی معدل خواست نظر عمومی در نظرسنجی و خواست  رسد ترتیبات فوق می به نظر می

 ؛شود زمینه براي نظام پارلمانی حفظ میشدن  در این فرمول، نظام ریاستی تا فراهم. ان باشدنظر صاحب
ترین سطح رهبري، صرفاً به منظور ممانعت از  ترکیب ملی در عالی. یابد جمهور کاهش می اختیارات رئیس

تر شده و به این وسیله  حکومت محلی دموکراتیک. پذیر به وجود آید رهبري و حذف اقوام آسیبشدن  قومی
در سایر موارد هیئت . رددگ جمهور و توزیع قدرت میان مرکز و والیات می سبب کاهش اختیارات رئیس

نهادهاي . کند ي سیاسی بر مبناي حقوق شهروندي برابر تصمیم اتخاذ میها پسترهبري از جمله در سطح 
اي،  تبعیض، به صورت حرفه هر گونهخدمات ملکی و نظامی بر مبناي اصل شایستگی و اهلیت بدون 

ي قانون و بر مبنااستخدام کارکنان اعم از نظامی و ملکی  مکانیزم. گردد تشکیل می غیرسیاسیو  طرف بی
اصل شایستگی و حقوق برابر شهروندي چه در سطح دولت ملی و چه در سطح محلی به صورت شفاف و 

 هر گونهاین اصول به صورت واضح در خود قانون اساسی درج و . گردد انه طراحی و اجرا میطرف بی
. ندا ان آن را مطالبه کردهنظر صاحباین همان چیزي است که بسیاري از  .مغایر با آن ممنوع گردد اجرائات

کافی برخودار  مکانیزملکن از صراحت، قاطعیت و  ،البته این احکام در قانون اساسی موجود نیز آمده است
  . نیست

نخست این است که اگر ترکیب ملی در  فرض پیش: فرض استوار است لکن این پیشنهاد بر دو پیش
ترین سطح رهبري  صالحیت در عالیصدراعظم و معاونان باصالحیت و یا و معاونان با جمهور رئیس فرمول

صرفاً با این صالحیت و وظیفه که حقوق برابر شهروندي را بر مبناي اهلیت براي همگان تأمین کند، به 
شوند و ساختار  وجود نیاید، در وضعیت کنونی که رؤساي جمهور عمدتاً بر مبناي رأي قومی انتخاب می

شدید قدرت شدن  جامعه در انتخابات و قومیشدن  دوقطبیکند، به  حزبی فراگیر و ملی نیز آن را کنترل نمی
 دوم این است که نظام پارلمانی در شرایط کنونی که احزاب ملی و فراگیر و منسجم فرض پیش. انجامد می

ي این دو نظر صاحباگر  بنابراین. رددگ و قوة اجرائیه میی در حکومت ثبات بیوجود ندارد، موجب 
را قبول نداشته باشد، باید مدعاي خود را به صورت مستدل واضح کند و نشان  ها آنو یا یکی از  فرض پیش

بنابراین اگر نظام پارلمانی حقیقتاً در وضعیت کنونی موجب . آید دهد که چنان وضعیتی به وجود نمی



68 

گردد، بر اساس مطالعات یادشده گزینۀ مطلوب به نظر  نمی ثباتی و ضعف شدید در رهبري اجرایی بی
  .رسد می

 تشکیل محکمۀ قانون اساسی. 4

از جمله با صالحیت بررسی و رسیدگی به شکایات وارده علیه تشکیل محکمۀ قانون اساسی 
و  محکمه سترهو وزرا و اعضاي  جمهور رئیسي محلی، احزاب سیاسی، صالحیت محاکمۀ ها حکومت
ات و لکن مشکل عمده در این مورد فقدان قضّ ؛شان ه شکایت افراد در زمینۀ نقض حقوق اساسیرسیدگی ب

با تجربه و دانش حقوقی مدرن حقوق اساسی است که حقیقتاً بتواند با  ،کادر علمی برجسته و شاخص
. کند ي نظام مبتنی بر حقوق اساسی اعمال و تطبیقها ارزشرا مطابق اصول و  ها صالحیتطرفی این  بی

. و شوراي ملی نیز در تعیین افراد از اهمیت اساسی برخوردار است جمهور ئیسرشناخت  ةنحو همچنین
ات این محمکه، نظر به صالحیت وسیع آن، قضّ عدم دقت، نداشتن شناخت دقیق و یا رفتار سیاسی در تعیین

 .آورد ناپذیر به بار می ضرر جبران
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  :ضمایم

  ي نمونه از جامعه آماريها گروهتحلیل : ضمیمۀ اول
 جنسیت

  
  

  سن

  
  

  نهادهاي مربوطه
هاي فرهنگی و  گویان از انجمن پاسخ %18 تقریباًکه  از نهادهاي مختلفی بودند نامه پرسشگویان این  پاسخ

 خصوصی و غیرخصوصی اعم از تحصیالت عالینهادهاي  گویان از پاسخ %18از  کمتر ؛اجتماعی بودند
گروه ) %5,4( ینکمترهاي دینی بودند و  گویان از انجمن از پاسخ %15 تقریباً ؛دانشجویان بودنداساتید و 
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انکشافی   ، والیتی و شورايشوراي ملینمایندگان شوراهاي مردمی اعم از  نندگویان ما شامل پاسخ
  .بودند ها یولسوال

  
  

  سطح تحصیل
لیسانس، شان  ها سطح تحصیل آن %46 تقریباًبودند که   هاي مختلف انتخاب شده گویان از رشته پاسخ

داراي تحصیالت دینی  %13و  در سطح لیسهها  آن %24,5باالتر از آن،  سطح ماستري و در %7نزدیک به 
  .بودند
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اساتید و  (نهادهاي تحصیالت عالی خصوصی و غیر خصوصی 
)دانشجویان

نهادهاي حقوق بشري و زنان، (انجمن هاي  فرهنگی و اجتماعی 
)ژورنالیستان، رسانه ها،  نهادهاي جامعه مدنی و غیره

اتحادیه تکسی رانان، خیاطان،  ( اتحادیه هاي صنفی کسبه کاران 
)زرگران، کواپریتیف هاي زارعتی و دیگر کسبه کاران

شرکت هاي خصوصی

شوراي ملی، والیتی و شوراي  (نمایندگان شوراهاي مردمی 
(DDAانکشافی ولسوالی 

دفتر والیتی و ریاست ها و بقیه کارمندان نهادهاي  (مقامات دولتی 
)دولتی

انجمن هاي دینی

نهادهاي مربوطه
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  قومیت

  
  

از  %22,4، تاجیکاز قوم  %27,5از قوم پشتون،  ها آن %33تقریباً از اقوام مختلف بودند که  گویان پاسخ
  .از اقوام دیگر بودند %11از  بیشترازبک و  %6قوم هزاره، 

  

  وضعیت اشتغال

  
  

کارمند گویان  پاسخ %14,4کارمند بخش خصوصی و گویان  پاسخ %24 تقریباً؛ گویان پاسخوضعیت اشتغال 
 %11باالتر از استاد مدارس دینی بودند و   دینی، مولوي،  طالب علومگویان  پاسخ %13 تقریباً .دولت بودند
  .استاد دانشگاه بودند گویان پاسخاز  %9 تقریباً همچنین ؛محصل
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  سطح درآمد
تعداد  ینبیشتر .اند بودهاز سطوح درآمد مختلفی برخوردار  اند هت ما پاسخ دادسؤاالبه  انی کهگوی پاسخ
 ینکمترو  بوده؛ی افغانهزار  10از  کمترماه  طول یک که درآمدشان در دنکسانی بود )%27,4( گویان پاسخ

  . هزار افغانی درآمد داشتند 50 الی 40که  کسانی بودند%) 2,5(گویان  تعداد پاسخ
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  مروري گذرا بر سیر تاریخی قوانین اساسی افغانستان :ضمیمۀ دوم

سال ت  
صویب

نام مرسوم  
تعداد مواد  
  

زمان زمام
 

داري
نوع نظام سیاسی  

  

شیو
 ة

تصویب
شرایط تعدیل  
  

قانون اساسی 
اول

  
1301
 

هجري
 

شمسی
  

نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان
  

73 
ماده

  

شاه امان اهللا
  

شاهی
  

توسط 
لویه
 

جرگه
 

که مرکب از 
872

 
نفر بوده و در جالل
 

آباد دایر گردید
 .

بخاطر ت
أ

کید در 
تصویب این قانون، بازهم 

لویه
 

جرگ
 ۀ

دومی در پغمان دایر گردید که حدود 
1050

 
از صاحب 

ش، علماي دینی، خوانین و ر
منصبان ارت

ؤ
ساي قبایل در آن شرکت نموده بودند
.  

شرایط تعدیل و بازنگري در کل و یا بخش
 ی

از مواد قانونی
 :

فقط ماد
 ة

هفتاد این قانون 
راجع به تعدیل است

 .
این ماده از این قرار است
: »

بنا بر ایجاب ا
گر از مواد مندرج
 ۀ

این 
نظام
 

نامه اساسیه لزوم تغییر و تبدیل شود، بعد آراي ثلثان اعضاي شواري دولت و تصویب 
ض 

س عالی وزرا، به حضور اشرف همایونی عر
مجل

 می
شود

 
و بعد منظوري حضور شاهانه، 

تغییر و تبدیل آن ممکن است
.« 1    

قانون اساسی د
وم

  
1309
 

هجري
 

شمسی
  

اصول اساسی دولت
 

علی
 ۀ

افغانستان
  

110
 

ماده
  

محمد نادرشاه
شاهی مطلقه  
  

توسط لویه جرگه ي که مرکب از 
525

 
نفر بوده و در شهر کابل دایر گردیده بود 

تصویب شد
 .

اعضاي 
لویه
 

جرگه
 

توسط افراد دست
 

ش 
چین از سران قبایل و اقوام و ری

سفیدان مناطق بود
  

در این قانون اساسی موضوع تعدیل و اصالح در قوان
ین  به صورت واضح مطرح و 

ش
پی

 
بینی
 

نگردیده است
.  

                                           
  .82ص  ،حقوق اساسی افغانستان سرور دانش،. 1
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قانون اساسی سوم
  

1343
 

هجري
 

شمسی
قانون اساسی افغانستان  

  

128
 

ماده
  

محمد
 

ظاهر شاه
شاهی مشروطه  
  

کمیت
 ۀ

ش
هفت نفره پی

 
س قانون را تهیه نمودند

نوی
 .

ش یافته و تحت نام 
بعد بخاطر دقت بیشتر اعضاي کمیته به بیست و هشت نفر افزای

کمیسیون قانون اساسی د
و

ش
باره روي پی

 
س کار کردند

نوی
  .

بعداً
  

س 
ش نوی

پی
توسط 

لویه
 

جرگ
 ۀ

که مرکب از 
454
 

نفر
، 

بیشتر این افراد از اعضاي کمیسیون
 

ها، نمایندگان نهاد
 

هاي دولتی و افراد مورد نظر شاه بود
ند

، به تصویب رسید
.  

ماده
 

هاي 
121

 ،
122

و  
123

 
این قانون اساسی در مورد 

تعدیل و بازنگري می باشند
، 

که به این شرح آمده اند
 :

121
»

س پادشاهی مشروطه مطابق به احکام این قانون اساسی و 
اصل پیروي از اساسات اسالم، اسا

ش
ارز

 
هاي ماد
 ة

هشتم
 )

پادشاه باید تبعه افغانستان، مسلمان و پیرو مذهب حنفی باشد
 (

تعدیل نم
 ی

شود
 .

تعدیل دیگر محتویات قانون 
ک ثلث از اعضاي ولسی

س وزرا یا ی
اساسی به پیشنهاد مجل

 
جرگه یا مشرانو
 

جرگه 
مطابق به احکام این فصل صورت می
 

گیرد
.

122
« 

پشنهاد تعدیل را 
لویه
 

جرگه
 

مطالعه می
 

کند و در صورتی که اکثریت اعضاي آن ضرورت تعدیل را تصویب کند هیئتی از بین اعضا جهت تهیه طرح تعدیل تعیین 
 می

نما
ید

 .
این ه
ی

ئت طرح تعدیل را به مشور
 ة

س وزرا و ستره محکمه تهیه نموده، به 
مجل

لویه
 

جرگه
 

تقدیم می
 

کند
 .

هرگاه 
لویه
 

جرگه
 

با اکثریت اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، به پادشاه تقدیم 
 می

شود
 .

پادشاه شورا را 
منحل ساخته، طرح تعدیل را به اطالع عامه رسانده و تاریخ انتخابات مج

دد را اعالم می
 

کند
 .

انتخابات مجدد در خالل چهار ماه از تاریخ انحالل شورا انجام می
 

یابد
 .

123
ب: »

ه تعقیب ا
ف

تتاح شورا و تشکیل حکومت 
پادشاه 

لویه
 

جرگه
 

را دایر می
 

کند
 .

لویه
 

جرگه
 

طرح تعدیل را مطالعه کرده
،  

متن آن را قبول و یا رد می
 

نماید
  .

تصویب 
لویه
 

جرگه
 

در این مورد به اکثریت دو ثلث اعضا اتخاذ 
 می

شود
 

و بعد از توشیح پادشاه نافذ 
 می

گردد
«.1

  

                                           
  .83سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، ص  .1
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قانون اساسی چهارم
  

1355
  

هجري
 

شمسی
  

 ----------
  

136
 

ماده
  

سردار محمد داود خان
  

جمهوري
  

س از سرنگونی نظام سلطنت، داودخان  قانون اساسی قبلی و شورا را ملغی ساخته و هی
پ

ئ
تی، مرکب 

از 
41 

نفر را مأمور تدوین قان
ون اساسی جمهوري کرد

 .
کار این هیئ

ت در سال 
1354

 
تکمیل شده و در همین سال 

هیئ
ت بیست نفري دیگ

ر مأمور شد
 

ش
تا پی

 
س قانون را مطالعه کن

نوی
. د

ش
بعد از مطالعه پی

 
س توسط این هی

نوی
ئ

ت، 
لویه
 

جرگه
 

دایر گردید که مرکب از 
325
 

نفر بود، متن تهیه شده 
را تصویب نموده و جنبه اجرایی پیدا 

کرد
.  

شرایط تعدیل و بازنگري کل و یا بخش
ی 

از مواد قانونی
  :

در این قانون قسمت
 

هاي از موارد 
ش
پی

 
بینی

 
شده براي تعدیل قانون اساسی قبلی

)
1343

 (
از قبیل

 :
انحالل شورا، برگزاري انتخابات جدید، افتتاح شوراي 

جدید، تشکیل کابین
 ۀ

جدید و دای
ر ساختن مجدد 

لویه
 

جرگه
 

حذف شد و بقی
 ۀ

مراحل عیناً به 
تصویب

 
رسید

 .
اما در قسمت موارد منع تعدیل و کیفیت پیشنهاد تعدیل در  قانون اساسی 

1355
 

ماد
 ة

121
 

چنین آمده 
است

 :»
اصل پیروي از اساسات اسالم و نظام جمهوري مطابق به احکام این قانون اساسی تعدیل ن

 می
شود

 .
تعدیل دیگر محتویات قانون اساسی نظر به تجارب و ایجابات عصر به پیشنهاد حکومت و یا شوراي مرکزي 

ک ثلث اعضاي ملی چرگه مطابق به احکام 
حزب و یا ی

آ
ن فصل صورت می
 

گیرد
.« 1 

  

                                           
  .83ص  ،حقوق اساسی افغانستان سرور دانش،. 1
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قانون اساسی پنجم
  

1359
 

هجري
 

شمسی
  

ک افغانستان
اصول اساسی جمهوري دموکراتی

  

68 
ماده

  

ببرك کارمل
  

ش
س ارز

جمهوري به اسا
 

هاي حزب کمونیستی 
-

پرچم
  

ک افغانستان به طور م
توسطه شوراي انقالبی جمهوري دموکراتی

ؤ
قت به تصویب رسید و به مرحل
 ۀ

اجرا گذاشته شد
.  

در این قانون اساسی شرایط تعدیل و اصالح به طور واضح بیان نگردیده است
.  
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قانون اساسی ششم
  

1366
  

هجري
 

شمسی
  

قانون اساسی
 

افغانستان
  

149
 

ماده
داکتر نجیب  
 

اهللا
  

ج
مهوري د

ک
موکراتی

  

توسط 
لویه
 

جرگه
  

شرایط تعدیل و بازنگري در کل و یا بخش
 ی

از مواد قانونی
 :

آیین تعدیل در این قانون اساسی 
ساده
 

تر گردید
 .

در ماد
 ة

141
 

این قانون که در فصل احکام متفرقه آمده چنین تصریح شده است
 :

»
تعدیل قانون اساسی مستقیماً توسط 

لویه
 

جرگه
 

صورت می
 

گیرد
 .

 هم
چنان اتخاذ تصمیم در مورد 

تعدیل قانون اساسی به پیشنهاد 
س
رئی

 
جمهور و یا پیشنهاد ثلث و تاًیید دو ثلث اعضاي شوراي ملی نیز 

صورت می
 

گیرد
 .

در این حالت ر
ئ

س جمهور 
ی

لویه
 

جرگه
 

را دایر می
 

کند
 .

در صورتی که 
لویه
 

جرگه
 

پیشنهاد تعدیل را وارد بداند، قانون اساسی را تعدیل
، 

در غیر آن پیشنهاد تعدیل را رد می
 

کند
 .

در حالت 
اضطرار تعدیل قانون اساسی جواز ندارد
. 

  

قانون اساسی هفتم
  

1372
 

هجري
 

شمسی
  

اصول اساسی جدید افغانستان
  

114
 

ماده
  

برهان
 

الدین ربانی
جمهوري اسالمی  
این قانون اساسی  
 

بنا  به مخالفت
 

هاي شدید جناهاي سیاسی درگیر در آن وقت اصال به تصویب نهایی نرسید
.  

 -------
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قانون اساسی هشتم
  

1382
 

هجري شمسی
قانون اساسی افغانستان  

  

162
 

ماده
حامد کرزي  

  

جمهوري اسالمی
  

در سال 
1382

 
توسط 

لویه
 

جرگ
 ۀ

قانون اساسی در خیمه 
لویه
 

جرگه
 

در کابل به تصویب رسید
 .

براي تسوید این قانون کمیسیون نه نفر
 ة

تسوید به فرمان ر
ئ

س دولت انتقالی افغانستان
ی

 )
حامد کرزي

 (
تشکیل شد

 .
بعدا کمیسیون تدقیق که مرکب از 

35 
نفر بود

، تشکیل گردید،
 

باألخره
 

توسط 
لویه
 

جرگۀ که متشکل از
502
 

عضو نمایند
 ة

انتخابی و انتصابی به تصویب رسید
.  

در این قانون در ماده
 

هاي 
149
و  

150
 

طرح تعدیل تشریح گردیده است
 .

ش تعدیل از نظر موضوعی، تعدیل موضوعات زیر ممنوع پنداشته شده است
در بخ

  :
 

1.
 

س اسالم
تعدیل اصل پیروي از احکام دین مقد

. 
2.

 
تعدیل نظام جمهوري اسالمی
. 

3.
 

تعدیل حقوق اساسی اتبا
ع در صورتی که به منظور بهبود حقوق آنان نباشد
. 

4.
 

در حالت اعالن حالت اضطرار
 

5.
 

در زمانی که معاون اول رئ
س جمهور متصدي مقام ریاست جمهوري باشد

ی
 

مراحل تعدیل در این قانون اساسی قرار ذیل است
:  

1.
یپ 

شنهاد تعدیل توسط ر
ئ

س جمهور یا اکثریت اعضاي شوراي ملی صورت می
ی

 
گیرد
. 

2.
 

به منظو
ر تهی

ۀ 
طرح تعدیل هیئ

تی مرکب از اعضاي حکومت و شوراي ملی و ستره محکمه با فرمان ر
ئ

س جمهور تشکیل 
ی

 می
شود
 

تا پیشنهاد تعدیل را آماده کند
. 

3.
 

تصویب
 

تعدیل قانون اساسی از صالحیت
 

هاي 
لویه
 

جرگه
 

است و براي این منطور 
لویه
 

جرگه
 

با فرمان ر
ئ 

س جمهور دایر 
ی

 می
شود
. 

4.
 

تصویب طرح تعدیل با اکثریت دو ثلث کل اعضاي 
لویه
 

جرگه
  

صورت می
 

گیرد
. 

5.
 

بعد از تصویب 
لویه
 

جرگه
، طرح تعدیل باید به توشیح 

س
رئی

 
جمهور رسیده و نافذ اعالن گردد
. 

6.
 

تعدیل از طریق رفراندم جواز ندارد
. 1 
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  شوندگان مصاحبه فهرست و مشخصات: ضمیمۀ سوم
، قانون اساسیتصویب  جرگه لویهاستاد دانشگاه، کارشناس مسایل سیاسی، عضو : احمد سعیدي )1

 .10/4/2016:تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه
استاد ژورنالیسم در دانشگاه کابل، سخنگوي سابق کمیسیون مستقل شکایات : احمدضیاء رفعت )2

 .12/3/2016: خ مصاحبهتاری  ،محمد عرفانی: کننده انتخاباتی مصاحبه
: کننده ، مصاحبهقانون اساسیتصویب  ۀجرگ لویهرئیس بنیاد شهید مسعود، عضو  :احمدولی مسعود )3

 .3/04/2016: تاریخ مصاحبه اهللا طاها، صفی
: کننده مصاحبه  ،قانون اساسیتصویب  ۀجرگ لویهعضو   استاد در دانشگاه کابل، :استاد سیدمسعود )4

 12/04/2016: مصاحبهاهللا طاها، تاریخ  صفی
، قانون اساسیعدلیه، از اعضاي کمیسیون تسوید  وزارت مشاور ارشد تقنینی: اشرف رسولی )5

 . 26/3/2016: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه
: کننده ، مصاحبهقانون اساسیتصویب  ۀجرگ لویه، عضو ل مرکز آموزش زنان افغانئومس: پلوشه حسن )6

 .3/4/2016: تاریخ مصاحبه، محمد عرفانی
و  محمد عرفانی: دگانکنن ، مصاحبهسینا ابنی در دانشگاه شناس جامعهاستاد : محمدجواد سلطانی )7

 .8/3/2016: تاریخ مصاحبه  اهللا طاها، صفی
: کننده ، مصاحبهقانون اساسیتصویب  ۀجرگ لویهعالی صلح، عضو ناظر  عضو شوراي: حبیبه سرابی )8

 .15/3/2016: مصاحبه، تاریخ محمد عرفانی
اهللا طاها، تاریخ  صفی: کننده قانون، پوهنتون سالم مصاحبه و فایق، استاد پوهنحی شرعیات حمداهللا )9

 .05/05/2016:مصاحبه
 اهللا طاها، صفی: کننده مصاحبه رئیس مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان درهرات، خلیل پارسا،  )10

 .23/03/2016: تاریخ مصاحبه
: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه صفی: هکنند مصاحبه معاون اکادمی علوم افغانستان، استانکزي الرحمن سیف )11

13/03/2016. 
 قانون اساسیجرگۀ افغانستان، عضو ناظر لویه حقوق بشررئیس کمیسیون مستقل   سیما سمر، )12

 .10/04/2016: طاها، تاریخ مصاحبه اهللا  صفی: کننده مصاحبه 
تاریخ   ،محمد عرفانی: کننده ، مصاحبهمردمی مبارزه با فساد در افغانستان روندرئیس نهاد : سیما غنی )13

 .6/3/2016: مصاحبه
، قانون اساسی ۀجرگ لویه رئیس انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا، عضو: محمود میاخیل شاه )14

 07/05/2016:تاریخ مصاحبه، اهللا طاها صفی: کننده مصاحبه
قانون ملی، عضو کمیسیون تدقیق  نوین جبهۀ عضو معارف، وزارت سابق معاون :پتمن محمدصدیق )15

 .2016 /04 /30مصاحبه  طاها، تاریخ اهللا صفی  :کننده ، مصاحبهاساسی
اهللا طاها،  صفی :کننده ، مصاحبهقانون اساسیجرگۀ تصویب  پارلمان، عضو لویه عبدالحفیظ منصور، وکیل )16

 .31/03/2016تاریخ مصاحبه 
: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده دانان افغانستان، مصاحبه حقوق ۀادیرئیس اتح: عبدالغیورغیور )17

16/3/2016. 
  ،محمد عرفانی: کننده ، مصاحبهقانون اساسیعضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق : عبداهللا شفایی )18

 . 25/4/2016: تاریخ مصاحبه
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انتخاباتی،   اصالحات عضو کمیسیون مستقل. سینا استاد فلسفه در دانشگاه ابن: علی امیري )19
 .9/3/2016: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه و صفی محمد عرفانی: دگانکنن مصاحبه

: کننده ، مصاحبهسینا ابناستاد حقوق در دانشگاه . حقوق بشرعضو کمیسیون مستقل : رضا روحانی علی )20
 . 27/3/2016: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی

: تاریخ مصاحبه  ،عرفانیمحمد : کننده غانستان، مصاحبهاف استاد دانشگاه امریکایی: غزال حارس )21
13/4/2016. 

 .19/4/2016: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده سارنوال افغانستان، مصاحبه لوي: فرید حمیدي )22
: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه  جرگه، مردم بدخشان در ولسی ةنمایند: فوزیه کوفی )23

23/3/2016. 
قانون ی؛ همکار یوناما در زمان تشکیل کمیسیون کمیسیون اصالحات انتخابات عضو: کاوون کاکر )24

 .3/5/2016: تاریخ مصاحبه  عرفانی، محمد: کننده ، مصاحبهقانون اساسی ۀجرگ و برگزاري لویه اساسی
اهللا طاها،  صفی: حج و اوقاف، مصاحبه کننده ارشاد وزارت یاسالم مطالعات رئیساهللا صدیق،  کرامت )25

 .07/05/2016: تاریخ مصاحبه
: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده افغانستان، مصاحبه دانان حقوق معاون اتحادیه: احمد مددزي گل )26

7/3/2016. 
: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده رئیس دانشگاه گوهرشاد، مصاحبه: صالحی محمدجواد )27

12/3/2016. 
 تصویب قانون اساسی،  جرگۀ عضو لویه رفیق شهیر، رئیس شوراي متخصصان والیت هرات، محمد )28

 .19/03/2016: اهللا طاها، تاریخ مصاحبه صفی: کننده مصاحبه
در کمیسیون مستقل نظارت بر  قانون اساسیرئیس بخش ارتباطات و آگاهی از: محمدضیاء فرهمند )29

 .6/3/2016: تاریخ مصاحبه  اهللا طاها، و صفی محمد عرفانی: ندگاکنن ، مصاحبهقانون اساسی
اهللا  صفی: کننده ، مصاحبهقانون اساسی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق زي هاشممحمدقاسم  )30

 .2016٫03٫15:طاها، تاریخ مصاحبه
تاریخ ، قانون اساسیتصویب  ۀجرگ جرگه نماینده بغالن، عضو لویه عضو ولسی: الدین مهدي محی )31

  .3/4/2016: مصاحبه
اهللا طاها، تاریخ  صفی: کننده مشاور ارشد کمیسیون اصالحات اداري، مصاحبه: الدین عبداهللا نظام )32

 .12/03/2016: مصاحبه
جرگه و عضو  سابق مردم فاریاب در ولسی ةنمایند. استاندارد و نورم مستقل اداره رئیس: اهللا فایق نقیب )33

: تاریخ مصاحبه  ،محمد عرفانی: کننده مصاحبه  ،قانون اساسی ۀجرگ حزب جنبش اسالمی؛ عضو لویه
12/3/2016. 

 .نخواست که نامش ذکر شود )34
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  قانون اساسینظرسنجی تعدیل  ۀنام پرسش :مچهارضمیمۀ 
  قانون اساسیآگاهی کلی از : محور اول

براي کشور چه اندازه مهم  اساسیقانون   1
  است؟

  کم    ⃝. 3            کم    خیلی ⃝. 2اصالً مهم نیست        ⃝ .1
 زیاد                   خیلی ⃝. 5                    زیاد   ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99                    دانم  نمی.88
2  
  
  

فعلی چه   قانون اساسیبه نظر شما  
  1اندازه  با اسالم  سازگاري  دارد؟

  کم ⃝. 3        کم    خیلی ⃝. 2اصالً مهم نیست          ⃝.1
 زیاد                   خیلی ⃝. 5                    زیاد    ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99                    دانم  نمی.88

3  
نظام اقتصادي چه نوع  قانون اساسیدر 

 شده است؟تعریف 
  

 اقتصاد بازار آزاد  ⃝ .1
 اقتصاد دولتی و کنترل شده ⃝ .2
  اقتصاد مختلط                                                     ⃝ .3

  عدم پاسخ. 99دانم                 نمی. 88

4a 

توانند  به نظر شما تا چه اندازه زنان می
از حقوق و  قانون اساسیمطابق 

هاي برابر با مردان برخوردار  آزادي
مانند حق دسترسی به تحصیل، ( باشند؟

 حق فعالیت سیاسی و اجتماعی و غیره
(...  

  کم ⃝. 3کم             خیلی ⃝. 2.             توانند اصالً نمی ⃝ .1
 زیاد خیلی ⃝. 5                            زیاد ⃝. 4
  
  

  عدم پاسخ. 99               دانم       نمی. 88

4b 
ها را  این حقوق و آزادي قانون اساسی

  براي زنان تأمین کرده است؟
  کم ⃝. 3    کم       خیلی ⃝ .2.       اصالً تأمین نکرده است ⃝. 1
  زیاد  خیلی ⃝. 5                              زیاد   ⃝.4

  عدم پاسخ. 99دانم                  نمی .88

5a 
تأمین مشارکت اقوام به نظر شما 

گوناگون در قدرت به صورت متوازن تا 
  چه اندازه مهم است؟

  کم ⃝. 3کم                 خیلی ⃝ .2هیچ مهم نیست           ⃝ .1
 زیاد  خیلی ⃝. 5                   زیاد       ⃝ .4

  پاسخ عدم. 99دانم                  نمی. 88                     

5b 
چقدر مشارکت متوازن  قانون اساسی

  اقوام را در قدرت تأمین کرده است؟
  کم ⃝. 3کم                خیلی ⃝ .2  .   کرده استاصالً تأمین ن ⃝ .1
  زیاد  خیلی ⃝ .5                             زیاد ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99دانم                 نمی .88
                                           

: ماده اول(نهم و و چهل صد یکیکم و  و سیصد و  ، یکام سی  و  صد یک ،نوزدهمصد و  سوم، هفتادوچهارم، یک و پنجم، شصت و پنجم، چهل و مواد اول، سوم، سی بنا بر .1
 اسالم مقدس دین احکام و معتقدات مخالف تواند نمی قانون هیچ افغانستان در: ماده سوم .باشد می تجزیه غیرقابل و واحد مستقل، اسالمی، جمهوري دولت افغانستان،

 دولت: پنجمو چهلماده . نباشد قانون اساسی این مندرج هاي ارزش و نصوص و اسالم مقدس دین احکام مناقض حزب، اساسنامه و مرامنامه: ماده سی و پنجم .باشد
 مبناي بر را، مکاتب دینی مضامین نصاب و کند می تطبیق و طرح علمی، اصول با مطابق و ملی فرهنگ و اسالم مقدس دین احکام مبناي بر را، تعلیمی واحد نصاب
 تنظیم قانون توسط که خاص العمل طرز به مطابق وظیفه، تصدي از قبل جمهور رئیس: ماده شصت و سوم.نماید می تدوین افغانستان، در موجود اسالمی مذاهب

. کنم حمایت آن از و اطاعت را اسالم مقدس دین که کنم می یاد سوگند) ج( بزرگ خداوند نام به الرحیم الرحمن اهللا بسم :آورد می جا به را آتی) سوگند(حلف گردد، می
: آورند می جا به جمهور، رئیس حضور به را آتی حلف وظیفه تصدي از قبل وزرا: چهارمماده هفتادو .نمایم مواظبت آن تطبیق از و رعایت را قوانین سایر و اساسیقانون 

 را اتباع حقوق رعایت، را افغانستان قوانین سایر و قانون اساسی حمایت، را اسالم مقدس دین که کنم می یاد سوگند) ج(بزرگ خداوند نام به الرحیم الرحمن اهللا بسم
 .دهم انجام صادقانه را محوله وظایف دانسته، حاضر را) ج( خداوند خود اعمال همه در و کنم حراست افغانستان مردم ملی وحدت و ارضی تمامیت استقالل، از و حفاظت

) ج( بزرگ خداوند نام به الرحیم الرحمن اهللا بسم :آورند می جا به جمهور رئیس حضور در را آتی حلف وظیفه، اشغال از قبل محکمه ستر اعضاي: و نوزدهمصد  یکماده 
 امانت، کمال با را قضا وظیفه نموده، تأمین افغانستان قوانین سایر و قانون اساسی این نصوص اسالم، مقدس دین احکام برطبق را عدالت و حق که کنم می یاد سوگند
 به محاکم نباشد، موجود حکمی قوانین سایر و قانون اساسی در رسیدگی، مورد قضایاي از یی قضیه براي هرگاه: ام سیو  صد یکماده  .نمایم اجرا طرفی بی و صداقت
 ماده.نماید تأمین وجه ترین به به را عدالت که نماید می فصل و حل نحوي به را قضیه نموده، وضع قانون اساسی این که حدودي داخل در و حنفی فقه احکام از پیروي

 نیز دعاوي سایر در. نمایند می تطبیق قانون احکام به مطابق را تشیع مذهب احکام شخصیه، احوال به مربوط قضایاي در تشیع، اهل براي محاکم :یکم و سی و صد یک
 پیروي اصل: نهمو چهلو  صد یکماده  .نمایند می فصل و حل مذهب این احکام به مطابق را قضیه محاکم نباشد، موجود حکمی دیگر قوانین و قانون اساسی این در اگر
  .شوند نمی تعدیل اسالمی جمهوري نظام و اسالم مقدس دین احکام از
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6a 

هاي اساسی  حقوق و آزادي به نظر شما
آزادي بیان و دسترسی به از قبیل 

اطالعات، فعالیت احزاب سیاسی و 
دسترسی به محاکمه عادالنه تا چه 

  اندازه مهم است؟

  کم ⃝. 3کم                خیلی ⃝. 2هیچ مهم نیست                   ⃝ .1
 زیاد  خیلی ⃝ .5                                زیاد ⃝. 4

                        
  عدم پاسخ. 99دانم                  نمی. 88

6b  هاي  حقوق و آزادي قانون اساسی
  اساسی را چقدر تأمین کرده است؟

  کم ⃝. 3کم                خیلی ⃝ .2.        اصالً تأمین نکرده است ⃝. 1
  زیاد  خیلی ⃝. 5                                 زیاد ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99دانم                  نمی. 88

7  
شدن  در صورت پایمال شما به نظر

 ها آنحقوق اساسی افراد جامعه، 
 قانون اساسیتوانند مطابق  می

  دادخواهی کنند؟

 بلی   ⃝ .1
 تا حدودي ⃝ .2
  عدم پاسخ. 99نمی دانم              . 88                                                   نخیر  ⃝ .3

  

 قانون اساسیارزیابی و تعدیل  :محور دوم

8  
 طالبان اسالمی امارت نوع از نظامی آیا
 مبتنی نظام مناسب براي  یک بدیل تواند می

  باشد؟ قانون اساسی بر

  کم ⃝. 3کم               خیلی ⃝. 2            نخیر               ⃝ .1
 زیاد  خیلی ⃝ .5                          زیاد   ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99نمی دانم               . 88

با احکام و معتقدات  حقوق بشرآیا قوانین   9
  اسالم سازگاري دارد؟

  کم ⃝. 3کم                خیلی ⃝. 2    .       اصالً سازگاري ندارد ⃝. 1
  زیاد  خیلی ⃝. 5                                زیاد ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99دانم                  نمی. 88

10  
را  قانون اساسی آوردهاي چند مورد از دست

ین تا کمتر( صفراز  خوانم لطفا براي شما می
 .نمره دهید )ینبیشترپنج 

  

 ،تأمین حقوق برابر و عادالنه براي تمام اقوام
  نمرات  قبایل و شهروندان افغانستان 

می
ن

 
سخ  دانم
م پا

عد
  

تأمین حاکمیت مردم از طریق برگزاري 
  99  88  5  4  3  2  1  0  انتخابات آزاد 

  99  88  5  4  3  2  1  0  تنظیم امور اقتصادي و انکشافی  
  99  88  5  4  3  2  1  0  تضمین گردد بیشتران حقوق زن

  99  88  5  4  3  2  1  0  تأمین آزادي بیان
  99  88  5  4  3  2  1  0   تقویت احزاب سیاسی  و نهادهاي جامعه مدنی

  99  88  5  4  3  2  1  0  پاسخگو ساختن دولت در برابر مردم 

 قانون اساسیبر تطبیق   1به نظر شما نظارت  11
  گردد؟ تا چه اندازه  عملی می

کم             ⃝. 3کم                خیلی ⃝. 2.        گیرد اصالً نظارت صورت نمی ⃝. 1
  زیاد  خیلی ⃝ .5                                          زیاد ⃝. 4

  عدم پاسخ. 99دانم                  نمی. 88

12  
از چه راهی   قانون اساسینظارت و صیانت از 

لطفا یک گزینه را انتخاب (شود؟ تأمین میبهتر 
  .)کنید

 .تشکیل شود اساسی محکمۀ قانون       ⃝ .1
  محکمه سترهتوسط        ⃝ .2
 قانون اساسیتوسط کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق        ⃝ .3
 جمهور  از طریق رئیس      ⃝ .4

  عدم پاسخ. 99نمی دانم             . 88

 در را مردم مشارکت زمینه قانون اساسی  13
  است؟ کرده تأمین چقدر حکومت محلی

              کم ⃝. 3            کم خیلی ⃝. 2  صالً تأمین نکرده است        ا ⃝ .1
  زیاد خیلی ⃝ .5                                         زیاد ⃝ .4

                                           
مکانیزم دادخواهی افراد در مورد حقوق  همچنانو  شان اختیاراتها و  درمورد صالحیت گانه سهشامل نظارت بر نزاع میان قواي  قانون اساسینظارت بر تطبیق  .1

   .شود می شان اساسی
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  پاسخ عدم. 99              دانم نمی.88

قانون آیا در شرایط فعلی اصالح یا تعدیل   14
  الزم است؟ اساسی

  بلی، اما در مواردي اندك      ⃝. 2نخیر                    ⃝ .1
  عدم پاسخ. 99نمی دانم           . 88                بلی در بسیاري از موراد             ⃝. 3

15  
توسط  قانون اساسیبه نظر شما  تعدیل 

جرگه روش مناسبی است یا باید تغییر  لویه
  1کند؟

 . باید تغییر کند ⃝ .2مناسب است                        ⃝ .1
  عدم پاسخ. 99نمی دانم       . 88

16  

براي  هر یک از موارد  قانون اساسیتعدیل 
از یک ( ذیل به چه میزان ضروري است؟

  .)ین نمره دیدبیشترکمترین تاپنج 
  
  
  
  

  موارد 
ري  ضروري است

ضرو
 

ست
نی

  
می

ن
 

  دانم

 عدم
سخ

پا
  

9  0  5  4  3  2  1  2.تغییرکند نظام سیاسیشکل 
9  

88  
9  0  5  4  3  2  1  3.اداري تغییر کند شکل نظام

9  
88  

9  0  5  4  3  2  1  .جمهور محدود شود هاي رئیس صالحیت
9  

88  
ها توسط مردم انتخاب  الوسها و ول والی
9  0  5  4  3  2  1  .شوند

9  88  

9  0  5  4  3  2  1  .واضح شوند قانون اساسیمواد 
9  

88  
9  0  5  4  3  2  1  .تضمین گردد بیشتران حقوق زن

9  
88  

9  0  5  4  3  2  1  .تشکیل شود اساسی محکمۀ قانون
9  

88  
9  0  5  4  3  2  1  .مشارکت اقوام در قدرت متوازن گردد

9  
88  

 میان تقسیم قدرت و اداري نظام نوع چه شما  17
  دهید؟ می ترجیح را والیات و مرکز

   4)نظام فدرال(.شود تقسیم والیات و مرکز میان قدرت ⃝ .1
. از سوي مرکز تعیین مقامات محلیباشند و  مرکز گیري تصمیم تابع والیات ⃝ .2
  5)نظام بسیط متمرکز(
از سوي  مقامات محلیشود و  داده گیري تصمیم قدرت  مرکز سوي از والیات به ⃝ .3

            6)متراکمغیرمتمرکز غیربسیط .( مردم انتخاب شوند

 مناسب کشور براي سیاسی نظام شکل کدام  18
  است؟

 ) صدارتی( نظام پارلمانی ⃝ .1
  نظام ریاستی ⃝ .2

                                           
 تشکیل جمهور رئیس فرمان به محکمه وستره ملی شوراي حکومت، اعضاي بین از هیاتی تعدیل، پیشنهاد اجراي منظور به: قانون اساسیپنجاهم  و صد یک ماده. 1

 با جرگه لویه هرگاه. گردد می دایر جرگه لویه فصل احکام به مطابق و جمهور رئیس فرمان اساس بر جرگه لویه تعدیل، تصویب براي. کند می تهیه را تعدیل طرح گردیده،
. ي دیگر هم استفاده کردها توان از روش می قانون اساسیبراي تعدیل . گردد می نافذ جمهور رئیس توشیح از بعد کند، تصویب را تعدیل طرح اعضا کل ثلث دو اکثریت

 والیتی، از شوراهاي چهارم سه تصویب و پارلمان اعضاي سوم دو رأي طریق پارلمان،از اعضاي سوم دو رأي طریق از طریق اکثریت آراي اعضاي پارلمان، از": مثال
  ".دهند مثبت رأي آن به والیات اکثریت %80 که صورتی در پرسی همه و پارلمان سوم دو رأي طریق ، ازپرسی همه و پارلمان سوم دو رأي طریق

  .فدرالی یا حاالت دیگر نظام به ریاستی سیاسی نظام تغییر مانند. 2
  . مانند تغییر نظام اداري بسیط متمرکز به نظام بسیط غیرمتمرکز و حاالت دیگر  .3
 يها برنامه توانند می خود نیازهاي براساس والیات نظام نوع این در است، شده تقسیم والیات و مرکز بین قدرت که است حکومتی نظام از عبارت فدرالیسم یا فدرال .4

 خود داخلی امو در والیات باشد، داشته را خود خاص قانون تواند می نیز والیت هر و است، کلی قانون اساسی یک داراي فدرال حکومت کنند، طرح را خود انکشافی
  .هستند مرکز يها سیاست تابع خارجی سیاست و المللی بین ارتباطات در ولی داشته آزادي

 حکومت دراختیار... و انکشافی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، مختلف يها عرصه در اختیارات و ها صالحیت کلیه اداري، نظام نوع این در :متمرکز بسیط. 5
  .شود نمی داده مرکز سیاستهاي اجراي قلمرو در جز اختیاراتی گونه هیچ اطراف به و است مرکزي

 نماید می واگذار محلی يها نهاد به را الزم مادي امکانات گاهی و گیري تصمیم واختیار حق مرکزي دولت سیستم، این در :متراکمغیرمتمرکز و غیر بسیط اداري نظام. 6
 طرف از گیري، تصمیم قدرت و اختیارات سیستم این ممکن است در همچنان .شوند می انتخاب محل همان مردم توسط بعضا یا و همگی هم نهادها آن متصدیان و

 مرکز از مجدد اجازه کسب به احتیاجی و بپردازند محلی امور وفصل حل به آن از استفاده با بتوانند تا شود واگذار مختلف نواحی در دولت کارمندان به مرکزي دولت
  .باشند نداشته
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  جمهور و یک صدراعظم  ریاستی؛ با یک رئیس نیمه ⃝ .3

  .پاسخ دهید fتا  aهاي  سؤال به اًلطف ،است) جمهور و صدراعظم مختلط داراي رئیس(ریاستی  صورتی که پیشنهاد شما نیمه در  19
  .  بروید 20 سؤال به نه وگر

فقم  تسؤاال
موا

لفم  
مخا

  
می

ن
 

سخ  دانم
م پا

عد
  

A دو معاون تعیین ) جمهور و صدراعظم رئیس( آیا موافقید براي هر یک از دو مقام          

B 
جرگه صالحیت سلب صالحیت او را  جمهور تعیین شود و ولسی آیا موافقید که صدراعظم توسط رئیس

  داشته باشد؟
      

D جرگه رأي اعتماد کسب کند؟ جمهور پیشنهاد شود و از ولسی آیا موافقید صدراعظم توسط رئیس        
E  کند؟  تأییدجمهور آن را  توسط حزب و یا ائتالفی از احزاب پیشنهاد شود تا رئیس صدراعظمآیا موافقید        
F  جمهور صالحیت برکناري صدراعظم را داشته باشد؟ آیا موافقید رئیس        

هاي  یتو صالحنظر شما در مورد تعدیل اختیارات   20
  جمهور چیست؟ رئیس

  .  شود بیشتر      ⃝. 3           .کم شود      ⃝. 2.         کم نشود      ⃝ .1
  عدم پاسخ. 99نمی دانم                 . 88

21  

 براي کشور مناسب اقتصادي نظام شما نظر به
  ؟چیست

  

  1نظام اقتصاد بازار آزاد ⃝ .1
 نظام اقتصاد دولتی  ⃝ .2
 نظام اقتصاد مختلط؛  ⃝ .3
 نظام اقتصادي بازار آزاد با حمایت دولت از اقشار نیازمند ⃝ .4

  عدم پاسخ. 99نمی دانم                . 88
  :ت متفرقهسؤاال

  .کنم، لطفا نظر خود را مشخص کنید را ذکر می قانون اساسیدر ذیل براي شما بعضی از مواد 
  دانم نمی  برایم فرقی ندارد  موافقم   مخالفم   تبصره  شماره 

        )    4 مادة. (بر اتباع افغانستان کلمه افغان اطالق شود  1
              )20 مادة( .ملی پشتو باشد زبان سرود  2
مقامات افزایش جرگه براي استیضاح و سلب اعتماد  صالحیت ولسی  3

  )92 مادة( 2.یابد
      

 .تاسیس حزب بر مبناي قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی ممنوع است  4
  )35 مادة(

      

یا نظام تأمین اجتماعی از جمله ) 52 مادة( خدمات صحی رایگان باشد  5
  .بیمه صحی جایگزین آن شود

  زمینه بیمه صحی فراهم شود  رایگان باشد
    

  

 :اداريهاي  پاسخ
 سؤال  مشخصات ها  پاسخ

 1 نامه پرسششماره  
 2 نام پرسشگر 

 3 تاریخ مصاحبه /      /     /سال   / ماه/ روز
 4 نام والیت 1 بامیان 

                                           
فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته اقتصاد آزاد یعنی اقتصادي که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی . 1

  .باشند
 قناعت شده ارائه توضیح هرگاه. آورد عمل به استیضاح وزار از یک هر از تواند می اعتضا کل صد فی بیست پیشنهاد به جرگه ولسی«قانون اساسی  92 ماده مطابق .2

  ».کند می بررسی را اعتماد عدم راي موضوع جرگه ولسی نباشد، بخش
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 2  بلخ 
 3  بدخشان 
 4  غزنی  
 5  غور 
  6  قندهار 
 7  کابل 
 8  کندز 
  9  ننگرهار  
  10  هرات  

  هشوند مصاحبهمعلومات عمومی 
  ها پاسخ  مشخصات  شماره

  جنسیت  1
  مرد             1
  زن  2

  محل زندگی  2
  شهر              1
  دهات  2

  سن  3

1 18-24  
2 25-29  
3 30-34  
4 35-39  
5 40-44  
6  45-49  
7 50-54  
8 55-59  
9  60-64  
10  65-69  
  باالتر از آن 11

  سطح تحصیل  4

  ابتداییه  1
  متوسطه 2
  لیسه  3
  لیسانس 4
  ماستري و باالتر 5
  تحصیالت دینی  6

  قومیت  5

  پشتون 1
  تاجیک 2
  هزاره 3
  ازبک 4
  ترکمن 5
  عرب  6
  دیگران 7

  وضعیت اشتغال  6
  بیکار و خانه دار 1
  کارمند دولت 2
  کارمند بخش خصوصی 3
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  محصل 4
  طالب علوم دینی، مولوي، استاد مدارس دینی 5
  استاد دانشگاه،  6
  پژوهشگر 7
  سایر موارد  8
  عدم پاسخ  99

  سطح درآمد  7

  افغانی 10000از  کمتر 1
  ده الی پانزده هزار افغانی 2
  پانزده الی بیست هزار افغانی 3
  بیست الی بیست و پنج هزار افغانی 4
  سی الی چهل هزار افغانی 5
  چهل الی پنجاه هزار  6
  باالتر از پنجاه هزار 7
  دانم نمی  88
  عدم پاسخ  99

  نهادهاي مربوطه  8

  هاي قومی و اتحادیهنمایندگان احزاب سیاسی در سطح والیت  1
 )اساتید و دانشجویان( نهادهاي تحصیالت عالی خصوصی و غیر خصوصی 2

3 
نهادهاي  ها، و زنان، ژورنالیستان، رسانه يحقوق بشرنهادهاي (هاي  فرهنگی و اجتماعی  انجمن

 )جامعه مدنی و غیره

4 
هاي زارعتی و  رانان، خیاطان، زرگران، کواپریتیف اتحادیه تکسی(کاران  ي صنفی کسبهها اتحادیه

 ) کاران دیگر کسبه
 هاي خصوصی شرکت 5
 )DDA یولسوالشوراي انکشافی ، والیتی و شوراي ملی( مردمیهاي انمایندگان شور  6
 )ها و بقیه کارمندان نهادهاي دولتی دفتر والیتی و ریاست( مقامات دولتی 7
 هاي دینی انجمن 8

  
  
  
  



 

  
  

   



www.aiss.af  
contact@aiss.af  
www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies
Twitter: @aissofficialpag  
Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies

  .ممنوع است این نهاد جداً یکتب موافقتبدون 

 

 انستیتوت یو موضع رسم بوده یقاتی انستیتوت
  .باشد ینم) NED( مرکز مساعدت ملی براي دموکراسی

 

  
  )AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ

  کارته پروان، کابل، افغانستان
  خانۀ مرکزي پسته 5214

www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies  

Institute for Strategic Studies 

بدون  نشرات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان،از تمام  ي

یقاتی انستیتوتتحق یمگزارش، متعلق به ت یندر ا شده یهارا هاي وتحلیل
مرکز مساعدت ملی براي دموکراسی و) AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ

  :با ما تماس
مطالعات استراتژ انستیتوت

کارته پروان، کابل، افغانستانبرجه،  9قلعۀ 
5214: بکس پست

  

  
  

يتجار استفادة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
وتحلیل تجزیه

مطالعات استراتژ

http://www.aiss.af
mailto:contact@aiss.af
http://www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies
http://www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies

