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قانون وقانونیت طی صد اسل اخیرردافغانستان
 1287هجری شمسی الی امروز

مقدمه :
افغانستان کشورچندین ملیتی،بازبانهای مختلف،سنن،کلتوروعنعنات متفاوت،غنائی کلتوری چندین
هزارساله دارد.و حقوق تعاملی درکشورما با تعهد واعتقادات مردم این سرزمین کهن آمیخته میباشد،لذا
حقوق تعاملی نقش مهم درطرح ورعایت قانون درکشورما دارد.
کشورما شاهد حکومات متعدد بوده ،که گاهی درجهت منافع مردم و گاهی درجهت منافع اقلیت محدود
مردم ،و پیاده کننده گان اهداف سایردول درمیهن ما بوده ،عملکردند.
نکته مهم دیگر اینکه دین اسالم به کشورما همراه با احکام اسالمی ،اکثراْعنعنه وکلتور جامعه عرب را
انتقال داد .متاسفانه با کلتور،عنعنه شهری وفرهنگ قبیلوی چندین هزار ساله کشورمادرتقابل واقع گردیده

،واثراتی برحقوق تعاملی کشورما داشته ودارد.وبرعکس دربعضی ازنقاط کشورما حقوق تعاملی رابربعضی
ازاحکام فقه ئی ارجعیت میدهند.چون اهالی آن مناطق بیشتربا اتکا برعرف وتعامل ،زنده گی روزمره
خویش راپیش میبرند.لذا تطبیق قانون درکشورما دارای نشیب وفرازبوده ومیباشد .بخصوص نفوذ
روحانیون در دستگاه حکومت اثرات جانبی برسیتم حقوقی،قوانین وتحقق قانون درکشورما داشته ودارد.
اکثر آنان بدون درک مفهوم دین اسالم ،شرایط زمان ومکان میخواهند تا( چهارده قرن) پیش ،یا همان
دوره تحجر واستبداد رابشکل گسترده در همه امورکشورومناسات روزمره مردم بشکل اعتقادی
شامل،کلتوروعنعنه مردم سازند.به عباره دیگردین ومذهب راجز دستگاه حکومات بخصوص حکومات
مونارشی (سلطنتی ) بشکل استبدادی نموده ،وآن را وسیله ابزارجبروفشاربرمردم استعمال نمودند.خالصه
حقوق تعاملی خالص جامعه افغانی را مختلط نمودند وبا ورود مذاهب و فرقه های وهابی،طالبی ،داعشی
و...ضربات دیگری برمناسبات وحقوق مردم کشورما وارد نموده ومینمایند.
درطرح قانون مدنی فعلی کشورما،حقوق تعاملی جامعه افغانی کمتردرنظرگرفته شده  ،با تذکراینکه عرف
وسنن درکشورما متنوع میباشد،درمناطق مختلف ،بین اقوام وملیتهای  ،مناسبات وآداب متذکره
ازنظرمنطقوی،قومی وملیتی تفاوت دارد ،حتی در یک قوم وملیت متفاوت است،به همین شکل عقاید
واندیشه های مذهبی هم سبب گردیده تابرعنعنه ،رسوم و مناسبات مردم درمناطق مختلف کشورحاکم و
اثرگذارباشد.
دولتها جهت ایجاد نظم وتداوم مناسبات مردم اقدام به طرح وتصویب قوانین مینمایند ،هرگاه
درقوانین،حقوق تعاملی درنظرگرفته شود ،اثرات مثبت بر نظام خواهد داشت.
طی صدسال اخیردرکشورما حکومات متعدد ،با شیوه های مختلف عمل نمودند که عملکرد شان ،نظربه
خصلت وماهیت نظام،رهبران ودولتمردان متفاوت بود.چون اکثراْ رژیمها در جهت منافع خودویاوابستگان
شان عمل نمودند،هرگاه قوانین وپرنسیپهای حقوقی که بیانگر منافع اکثریت جامعه میبود،صرف درروی
کاغذ باقی میماند.عالوتاْ اکثراً زمامداران از دین ،مذهب ،قوم،لسان وسایرامراضیکه جوامع عقب نگهداشته
شده به آن مصاب میباشد ،درجهت منافع شخصی وادامه قدرت استفاده نموده اند،حتی اقدام به
کشتارهای دستجعی ،کله مناره ها،زنده بگورکردنها،نسل کشی ،وانواع مظالم دیگرنمودند.
تاریخ وطنما شاهد محدود زمامدارن میباشد،که درجهت خیروصالح مردم خدمت نمودند .مطلب
دیگراینکه موقیعت جغرافیائی وسوق الجیشی کشورما چنان است تا تحت تجاوزات کشورهای
متجاوزقرارگیرد.وابرقدرت هاجهت حصول وحفظ منافع شان بهمکاری افغانان فروخته شده،بادامن زدن به
اختالفات(لسانی،قومی،منطقوی و ..بخصوص مذهبی )،زمینه تجاوزآنان را بوجود آوردند.که باعث قتل

وکشتار،ویرانی وجنایات متعددگردیده ومیگردد .لذا سلسله عدم رعایت قانون وتجاوزبه حقوق هموطنان
عزیز ما،شکل صعودی و نزولی داشته است.
تطبیق قانون را دردوره زمامداران مختلف مورد بررسی قرارمیدهم .
جهت روشنی موضوع ،بهتردانستم تا ازبعضی اصطالحات حقوق تعاریف داشته باشم.
ـ حق یا حقوق  :دانشمندان تعاریف متعدد در زمینه ارائه کرده اند.
حق عبارت ازامتیازی است که شخص درجامعه دارامیباشد.داکترناصرکارتوزیان میگوید که حقوق جمع
حق عبارت ازمجموعه قواعد الزام آوروکلی است که بمنظورایجاد نظم و استقرار عدالت به زنده گی
اجتماعی انسان،حکومت میکند.واجرای آن ازطرف دولت تضمین میشود.تعاریف دیگررامیتوان بیان داشت
(حقوق بمعنی جمع حق یعنی راستیها) .حقوق یا حق عبارت ازامتیاز وقدرتی است که فرد درمقابل
دیگران درزندگی اجتماعی دارد .وازآن میتواند استفاده کند .مثال آزادی بیان ،حق مالکیت ،حق رای .ویا
حقوقعبارت ازمجموع قواعدالزامی حاکم برروابط افراد جامعه میباشد.درجای دیگرچنین تعریف شده :
حقوق عبارت ازروابط انسانی است که جهت زندگی نمودن دراجتماع تنظیم میگردد.واین
روابط رابراساس نیازهای که هست،برقرارمیکند.پس این نیازها،پدیده های طبیعی وواقعی هستند.شناسائی
نیازها وروابط ناشی ازآنها درزندگی اجتماعی علم حقوق راتشکیل میدهد.
فقه:ـ درلغت بمعنی فهمیدن ودرک کردن میباشد.فقه اسالمی قوانین واحکام الهی راگویند.
شریعت :ازنظرلغوی بمعنی مکانی که ازآنجا آب مینوشند.وهم بمعنی راه راست میباشد .شریعت
ازنظردینی عبارت ازآنچه خداوند برای مردم تشریح میکند.خواه مربوط به عقاید ،اخالق،عبادات ویا
معامالت باشد.وازنظرحقوقدانان عبارت ازاحکامی عملی دین میباشد.
جرم :دورگیم جامعه شناس فرانسوی میگوید:جرم عبارت ازهرعملیکه قابل مجازات باشد .ویاهرفعل یا
ترک فعلی که نظم وآرامش اجتماعی رامختل سازد و قانون برای آن مجازات تعین کرده باشد.
قانون:ـ ازنظرلغوی به مع نی رسم ،قاعده ،روش ویاآئین میباشد.وازنظرحقوقی عبارت از مجموع قواعد
الزام آورکه توسط مقامات صالحیتداروضع میگردد.

قانون اساسی:ـ عبارت ازمجموع قوانین ومقرراتی میباشد که ماهیت دولت  ،حکومت  ،سازمانهای
حکومت،حقوق ملت وروابط حقوقی ملت راباسازمان حکومت بیان میدارد .چون قانون ازطرف طبقه حاکم
وضع میگردد.بصورت عموم ازمنافع همان طبقه حمایت مینماید .شکل ونحوه تطبیق آن نظربه نوعیت
رژیم فرق مینماید .دررژیمهای مطلقه که حاکمیت فردی میباشد،قانون اساسی یک هدیه ویاتحفه است
که ازطرف دیکتاتور ،یا پادشاه به ملت اهداء میشود.چنین قانون ارزش حقوقی ندارد زیرا مشروعیت آن
بستگی به شاه دارد.
قانونیت :عبارت ازتطبیق یکسان قانون بدون هیچ نوع امتیاز و یا تبعیض باالی همه افراد جامعه
میباشد.
حکومت قانون:عبارت ازرژیم میباشد که اجراتش جهت رفاء عامه طبق قانون بوده و در جامعه قانون را
تطبیق کند.
کشورماطی صد سال اخیرشاهد حوادث وقضایای خیلی مهم بوده که درسایر کشورها نظیرآن بمالحظه
نرسیده.تسلط انگلیس (دوران حبیب الئد خان) گرفتن استقالل (دوران امان الئدخان) توطئه انگلیس
وسقوط رژیم امان الئد خان (دوران حبیب الئد کلکانی) و تعویض مهره جدید انگلیس (دوران نادرشاه)
مرحله بحرانهای جنگ دوم جهانی ودورهء
جنگ سرد(سلطنت محمدظاهر) سقوط نظام شاهی بعد ازچندین قرن ،بوجودآمدن اولین نظام
جمهوری(دوران جمهوریت محمد داود) .حادثه 7ثور 1357که آغاز مداخالت مستقیم بالک شرق وغرب
بشمول دول همسایه ما بخصوص پاکستان وایران ودول عربی (دوران نور محمد تره کی وحفیظ الئد
امین).دوران تجاوزاتحاد شوروی به افغانستان ،مرحله جنگ غیر مستقیم امریکا ،دول غربی ومتحدین
شان بااتحاد شوروی(.حکومت ببرک کارمل ودوکتور نجیب الئد میباشد. ).بقدرت رسیدن مجاهدین که
مرحله خانه جنگی تخریب وتاراج وطن ما یاد میگردد(حکومات صبغت الئدمجددی،برهان الدین ربانی
واحمدشاه مسعود) دوران قدرت متعصبین مذهبی ،یکتازی پاکستان وگروپ القاعده درافغانستان (دوران
طالبان برهبری مال محمد عمروبن االدن) ومرحله تغیر سیاست امریکا،یا تجاوزامریکا وسایرهم پیمانانش
(حکومت حامد کرزی) ،مرحله غصب قدرت وتجاوزبه حقوق مردم به اثرجعل وتقلب( حکومت وحدت
ملی) میباشد.

نهضت قانون وقانونگذادی جهت ایجاد نظم وقانونیت درکشورما،باالهام ازانقالب کبیر فرانسه ،اعالمیه
جهانی حقوق بشر،ریفورمها ی مشروطه خواهی درکشورهای ایران ،سوریه ،ترکیه وبعضی کشورهای
دیگر بوجود آمد .بخصوص پروگرامهای اصالحی سیدجمال الدین افغان وامیر شیرعلی خان که درجهت
تدوین وتصویب قوانین درآن زمان ونقش سیدنورمحمد شاه صدراعظم وقت یاد کرد(سالهای  1862الی
 )1878ولی تعرض نظامی انگلیس تهداب اصالحات را که به خاطراعمارجامعه نظم وقانون گذاشته شده
بود ازبین برد.
محمود طرزی درمقاله زیرعنوان (امن وآسایش) ،نیم چهرهء ازوضع نظا م دولتی دوران عبدالرحمن خان
راتوضیح نموده،و میرغالم محمد غبارآنرا دراثرخود تحت عنوان افغانستان درمسیرتاریخ مینویسد(:هیچ
کس برجان ،برمال وبرملک خودهیچ امنیتی واعتمادی نداشت ،روزی نبود که قتلها اعدامهای رقم رقم با
عقبوبت وعذابهای گوناگون ونهیب وتاراج های ازحد افزون بوقوع نمی آید.ضبط امالک،مصادره
اموال،فراری ساختن باعیال واطفال از وقایع دایما االجرائی بود)....
باذکرتبصره مختصرفوق،طورفشرده نظر دوره های فوق الذکر را نظر اندازی مینمایم.
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