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 پیشگفتار
 

 
بوده افغانستان با تاری    خ کهن وغنائی کلتوری چندین هزارسال  متشکل ازاقوام مختلف      

، کلتوروعنعنات مختلف ومتفاوت میباشد،یط قرنها با ن نظرداشت درو  دارای فرهنگ، سنن

تحقق حقوق وآزادی  و های مردم مملوازفراز عقاید دینن ومذهنی قبل وبعد ازاسالم، مسیر

تحقق قانون وقانونیت را در . هنشیب بود که ازجنبش  دراین اثرسیر افغانستان یط سده اخیر

 ، مورد برریس قرار میدهم .  میگرددقانونگذاری )دوره امانیه( آغاز 

 

ن ، احکام ادیان وحقوق  قبل ازجنبش قانونگذاری      ن با صدور اوامر، فرامنر حکام وسالطنر

  تعامیل، مناسبات مردم وجامعه راتنظیم میکردند. 
 

ن عملکرد       ،احکام وحقوق تعامیل بشکل مدون که مبنر ن مدارک واسناد که شامل فرامنر

وجود دارد.  روند تحقق ورعایت حقوق تعامیل ونقش آن در وشیوه تحقق آن باشد کمیر

  . م مخترص یادآورمیشو طور راامعه قبل ازجنبش قانون گذاری حقوق افراد ومناسبات ج
 

     زار                              هری وفرهنگ قبیلوی چندین ه      عنعنه ش ، ی سالهای متمادی نقش کلتور    ط     

ن اسالم به کشورما واثرات ، ساله  یکه هجوم عنعنه وکلتورجامعه عرب با آمدن دین مبنر

ضن ازاحکام بربع حقوق تعامیل راردربعضن ازنقاط کشوبرحقوق تعامیل کشورما داشت و

با اتکا بریت میدادفقیه ارجح  روزمره  ند. چون اهایل آن مناطق بیشیر
ی

عرف وتعامل، زنده گ

ند.  خویش را حقوق تعامیل ريشه عمیق ازفرهنگ ومدنيت  قراردادهای عرفن و پیش مییی

تاريخن داشته وبااعتقادات مردم آمیخته وبشکل شفایه،سينه به سينه ازنسل وبه نسل 

تعامیل داشته  و برحقوقمدنيتها اثرات س   گرچه تهاجمات وفروپایس   . انتقال يافتديگر 

ن عرف کهن وجديد بوجود آورده.همچنان حاکميت   را دربنر
چنانچه تضادها وتقابالئر

 فشارقرار داده ومیدهد واین تسلسل تا حال ادامه دارد.  حاکم، مردم را زير استبدادی طبقه

ن اسالم روابط مردم برمبنای رعایت مناسبات اخالفر  پيش ازسلطه      بشکل  دين مبنر

، ، بودائی وی ازادیان ومذاهب مختلف زردشنر ه  عنعنوی وسننر با پیر  وغیر
،شيوائی هندوئی

ومذاهب،گروه هاتنظيم میگرديد.   هركدام درمحدودۀ خودش تحت ودسته های متفرق پیر

 عرف واديان آنزمان قرارداشتند.  تأثیر 
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عقیده ئر  نویع استبداد ناسيوناليسنر و تسلط اسالم با تهاجم فرهنگ عرب  منجربه     

اسالیم، باورها وارزشهای  با پذيرش عقيده توحيدییکتعداد دولتمردان ومردم ما  گردید. 

 
ً
حفظ  نمودند. گرچه  تا حدودی اين اختالف وجود دارد که بعضا ن  خود رانیر

ی
اصيل فرهنگ

ن ، طرح وباعث ایج ، بخصوص نظامهای  اد معضالت دراحکام، فرامنر ن تصویب  قواننر

يعت و فقه اسالیم یط سالها واستبدادی سلطننر گردیده ومیگردد.چنانچه ايد لوژی ش 

ات خاص خود را درزمینه داشته وبا نفوذ روحانيون درباری، تحجرواستبداد را در  تأثیر

و ساحات مختلف جامعه ، دین و فشارنه تنها دردستگاه سلطننر مذهب به عنوان ابزارجیی

ة جامعه با قراردادبشکل استبدادی استفاده شده، در ،گسیر رسم ورواجها های عرفن

ش يافته واثرات بخصوص برحقوق تعامیل گذاشت ن مردم بارعایت . وعنعنات مردم آمیر

یع از ون شده با رعایت  احکام ش  یعت یک حالت پراگنده مذاهب قبیل بیر وحدت احکام ش 

  . نسنی بوجود آورد

  و، رسم ورواج عرفاسالیم بنابر موجوديت حقوق تعامیل، احكام فقهه اما بعضا     
ی

فرهنگ

 محل تطبيق نيافت
ً
  . قسما

ا
اث انواع اجاره : حقوفر  درموضوعات مثل ، محدود شدن میر

ان،عفو قاتل بدون درنظرداشت   و...  . جانب حق هللا دخیر

 در آنها تا امروزرسم و رواجها درمراکز به حد اقل رسيده ویل برخن ازاز گرچه بعضن       

بافر مانده است.اما رواج وتعامل دال براين نيست خودمناطق افغانستان به اعتبار بعضن 

 شده كه دين اسالم درجامعه
ی

  . افغانستان مانع درهمه سطوح زنده گ

فرهنگ اسالیم  افغانستان را عمده ترين بخش فرهنگ يكهزاروچهارصد سال اخیر  لذا     

بخش عمده فرهنگ   مثابهه بحيث دين واحد و ب اسالمو اخالفر آن تشكيل داده  ومكارم

 افغانستان تشكيل میدهد
درپ  هلوی  .افغانستان عنرصاسایس وعمده را درسيستم حقوفر

یعت اسالم ،ح مبنای حقوق را درسيستم حقوفر افغانستان  پايه وقوق تعامیل ياعرفن ش 

طوایف افغانستان ازخود عرف تمام اقوام و . عرف وعنعنه محل تا محل فرق مینمایدددار

ين منازعات و رو. وعنعنه بخصوص دارند ابط حقوفر شان طبق آن حل وفصل بيشیر

  .بدل و...( مثال ) ننوات ، بد دادن ،حنر جنایات . طور ، میگردد

معضالت  ده قضاوت مربوط به رؤسا ، پيشوايان و ريش سفيدان بو ،در ساحه قضائی      

ی در جرگه به اتفاق  . یشدپروبلمها جهت حل وفصل به جرگه ها تفويض م و رأی گیر

بوده و اعضای جرگه تا آنزمائن به بحث وگفتگو خود ادامه ميدهند كه به يك فيصله   آراء

درافغانستان جايگاه ويژه دارد،بلکه درسایرکشورهای جهان  حقوق تعامیل نه تنها برسند. 

مطرح میباشد.  ن  نیر
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درحل  هیحلص ها ی قویم وشوراهایجرگهشوراهای محیل ومردیم، زدرافغانستان تاهنو     

اين  یکه از ی ايفا ميکنند ومردم نظربه شناختوفصل مشکالت حقوفر مردم نقش بارز

میکنند.اين جريان عنعنوی و سننر وفعا،انونهای عرفن ک الن آن دارند به آنان اعتماد بيشیر

عرفن و عنعنوی مردم را تشکيل  ، حقوفر  ازفرهنگ عمیل، بخش عمده مردیم درافغانستان،

  میدهد. 

 کشوررعایت وحاکمیت قانون درعدم بطورخالصه وضع ناهنجارفعیل،تحریراین اثر     

معیوب  ن عزیزما کشته ویاصدها هموطده ها وکه روزانه به سالهای اخیر  بخصوصعزیزما 

 درمنطقه نظرداشت موقیعت جغرافیای افغانستاندرمداخالت خارخی با نایس  ازمیگردند،

                       میشود. سبب مداخالت دول مختلف درکشورما شده وکه 

 که ملنر  ،دارددرمسیر تحقق قانون وانکشاف جامعه داشت ونقش عمده  بیسوادی      

علیه آن همه جانبه درک وتواند قضایا رااست ونیمسواد نداشت در واقع ملت کور

ان مناسب نشانالعمل عکس بخاطرمنافع شخض ومذهب دین  دهد. عالوتا بعضن رهیی

ا مانع رشد وویا گروئی  سوادی عامل بی و ندمیباشو بودهجامعه ترفر  با تبلیغات منفن اکیر

 و ئی  عمده 
ن ثبائر در کشور  ناامنن  میباشد. نیر

با که احمد شاه بالذا با درنظرداشت نکات فوق وسایرعوامل  با نگایه مخترص از دوران      

تیب نگایه  ق حقوق مردم  تا حدودی توجه نمودزمینه ایجاد نظم درجامعه واحقادر وبالیر

علیخان  شیر و سلسلتا در  را دربخش مقدمه  ، عبدالرحمان ، حبیب هللا خان به دوران امیر

تحقق قانون وقانونیت را در دوبخشهای بعدی   ، نادرشاه ، حبیب هللا  ران امان هللا خانسیر

ن دولت جمهوری افغانستان  ،ظاهرشاه   ، ، دوران نورمحمد تره گ  وحفیظاهلل داود خاناولنر

ک کارمل و ن ، دوران بیی دوران ،  ، دوران طالبان  دوران مجاهدین  ،نجیب هللا  داکیر امنر

 مورد مطالعه قرارمیدهم .  ومت وحدت میل و دوران حک کرزی 
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 یت یط سده اخیر سیر تحقق قانون وقانون

 

 ه : مقدم  

کهن وغنائی کلتوری چندین هزارساله که متشکل ازاقوام مختلف میباشد افغانستان باتاری    خ 

،کلتوروعنعنات مختلف ومتفاوت است. یط قرنها بانظرداشت عقاید  ن دارای فرهنگ،سنن

تحقق حقوق وآزادیهای مردم مملوازفرازونشیب بوده  دینن ومذهنی قبل وبعد ازاسالم، مسیر

 که عوامل متعدد ومختلف دارد. 

تحقق قانون وق ،که ازدراین اثرنگایه به سیر جنبش  انونیت درافغانستان یط سده اخیر

عملکردهای زمامداران  قانون گذاری )دوره امانیه( آغازگردید ، وهم مروری مخترصبرشیوه و

 کشور قبل از دوره امان هللا خان خواهیم نمود. 

ن  ن حکام وسالطنر قبل ازبوجود آمدن سیستم قانونگذاری درافغانستان، صدوراوامر، فرامنر

است تا مکنر    ، احکام دین وحقوق تعامیل،مناسبات مردم وجامعه راتنظیم میکردند.لذابهیر

ن حکام،حقوق تعامیل واحکام دینن ومذهنی که نقش عمده درزمینه داشت،  براوامر،فرامنر

 نمود. 

ن عملکرد وشیوه  ،احکام وحقوق تعامیل بشکل مدون که مبنر ن مدارک واسناد که شامل فرامنر

وجود دارد. لذا درباره حقوق تعامیل ونقش آن در روند رعایت حقوق  تحقق آن باشد ، کمیر

نونگذاری باید متذکر شد که : یط سالهای متمادی افراد ومناسبات جامعه قبل ازجنبش قا

قبیلوی چندین هزارساله ،هجوم عنعنه وکلتور جامعه اعراب   نقش کلتور،عنعنه  وفرهنگ

ن اسالم به کشورما واثراتیکه برحقوق تعامیل کشورماداشت وهم دربعضن  با آمدن دین مبنر

احکام فقه ئی ارجعیت میدهند،چون اهایل آن  ازنقاط کشورما حقوق تعامیل رابربعضن از

با اتکا برع ند. قراردادهای عرفن مناطق بیشیر  روزمره خویش راپیش مییی
ی

رف وتعامل،زنده گ

وحقوق تعامیل ريشه عمیق ازفرهنگ ومدنيت تاريخن داشته وبا اعتقادات مردم آمیخته 

وبشکل شفایه،سينه به سينه ازنسل وبه نسل ديگرانتقال يافت . گرچه تهاجمات و 

ن  مدنيتها اثرات ٰسو برحقوفر تعامیل داشت .  فروپایس    را دربنر
چنانچه تضادها و تقابالئر

عرف کهن وجديد بوجود آورد.همچنان حاکميت استبدادی طبقه حاکم، مردم را زير فشار 

 قرارداده ومیدهد واین تسلسل تا حال ادامه دارد. 

دين اسالم در کشورما، روابط مردم برمبنای رعایت اخالق بشکل عنعنوی و  پيش ازتسلط

وی ازاحکام ادیان ومذاهب مختلف زردشنر  سننر با ، پیر ، هندوئی ه  ،بودائی  وغیر
شيوائی

ومذاهب، هركدام درمحدودۀ خویش تحت  تنظيم میگرديد.گروه ها ودسته های متفرق پیر

اديان آنزمان وعرف وتعامل قرار داشتند.  تسلط اسالم باتهاجم فرهنگ عرب منجربه  تأثیر

نویع استبداد ناسيوناليسنر وعقیده ئر گردید.اما یکتعداد دولتمردان ومردم ما با پذيرش 
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حفظ  نمودند.گرچه  تا  ن  خود را نیر
ی

عقيده توحيدی اسالیم باورها و ارزشهای اصيل فرهنگ

 باعث ایجاد معضالت درا
ً
، طرح حدودی اين اختالف وجود دارد که بعضا ن حکام  فرامنر

،بخصوص نظامهای استبدادی سلطننر گردیده ومیگردد. چنانچه  ن وتصویب قواننر

ات خاص خود را در زمینه داشته وبا نفوذ  يعت وفقه اسالیم یط سالها تأثیر ايدولوژی ش 

روحانيون درباری، تحجرواستبداد را درساحات مختلف جامعه، دین و مذهب بعنوان 

وفشار نه تنه ه ابزارجیی ا دردستگاه سلطننر بشکل استبدادی استفاده شده، بلکه درگسیر

،رسم و ش يافته است واثرات  جامعه با قراردادهای عرفن ن رواجها وعنعنات مردم آمیر

 بخصوص برحقوق تعامیل گذاشت. 

ون شده، رعایت احکام   مذاهب قبیل بیر
ی

یع ازحالت پراگنده گ مردم بارعایت احکام ش 

 احكام فقه اسالیم بنابرموجو
ْ
یعت یک وحدت نسنی بوجود آمد،اما بعضا ديت حقوق ش 

 محل تطبيق نيافت
ً
 قسما

ی
:       تعامیل عرف،رسم ورواج، فرهنگ  درموضوعات حقوفر

ا
مثل

ان   عفو قاتل بدون درنظرداشت جانب حق هللا        اث دخیر انواع اجاره   محدود شدن میر

ه .  ن بيوه جوان بخاطرعرویس با پرسان صغیر تا هنگام جوان شدن آنان وغیر  نگهداشنر

ز به حد اقل رسيده ویل برخن ازآنها تا امروز دربعضن گرچه بعضن ازرسم و رواجها درمراک 

 مانده است. اما رواج وتعامل دال براين نيست كه دين 
مناطق افغانستان به اعتبارخود بافر

 شده،واقعيت اينست كه عمده   اسالم درجامعه
ی

افغانستان مانع درهمه سطوح زنده گ

افغانستان رافرهنگ ۱۴۰۰ترين بخش فرهنگ ) اسالیم ومكارم اخالفر آن سال (  اخیر

بخش عمده فرهنگ افغانستان  بحيث دين واحد وبمثابه  تشكيل میدهد.  بنابراين اسالم

 عنرصاسایس وعمده را درسيستم حقوفر افغانستان تشكيل میدهد. 

 
  پايه ومبنای حقوق را درسيستم حقوفر

یعت اسالم ،حقوق تعامیل يا عرفن درپ  هلوی ش 

رق مینماید. تمام اقوام و طوایف افغانستان تشکیل میدهد. عرف وعنعنه محل تا محل ف

ين منازعات و معضالت حقوفر  افغانستان ازخود عرف وعنعنه بخصوص دارند كه بيشیر

  .شان طبق آن حل وفصل میگردد، حنر جنایات. طور مثال) ننوات، بد دادن ، بدل و...(

، قضاوت مربوط به رؤسا ، پيشوايان و ريش سفيدان بود ، معضالت  در  ساحه قضائی

ی در جرگه به اتفاق  وپروبلمها جهت حل وفصل به جرگه ها تفويض میگردید.رأی گیر

بود و اعضای جرگه تا آنزمائن به بحث وگفتگو خود ادامه ميداند كه به يك فيصله   آراء

 برسند. 

ن مطرح  حقوق تعامیل نه تنها درافغانستان جايگاه ويژه دار د، بلکه درسایرکشورهای جهان نیر

ها ی قویم وشورا های صلحيه میباشد. درافغانستان تا هنوزشوراهای محیل ومردیم،جرگه

 مردم نقش بارزی ايفا ميکنند ومردم نظربه شناختیکه ازاين 
درحل و فصل مشکالت حقوفر

، سننر وفعاالن آن دارند به آنان اعتماد مینمایند.   کانونهای عرفن
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ازفرهنگ عمیل، حقوفر ،عرفن و  درافغانستان،بخش عمدهاين جريان عنعنوی ومردیم 

عنعنوی مردم راتشکيل میدهد.منابع حقوق تعامیل وبخش عرفن وسننر درافغانستان تنوع 

ن اقوام ومليتهای گوناگون کشورفرق ميکند.تعامالت  بسيارداشته ودرمناطق مختلف ودربنر

ده نه تنها ازحيث منطقوی، قویم وملينر تفا ن طوايف، وآداب نامیی وت مینمايند، بلکه دربنر

های يک قوم ومليت بگونه مثال درميان اقوام پشتون، ازبک،هزاره، تاجيک، بخشهاواليه

فرق میکنند ن ه نیر وی از .ترکمن، بلوچ وغیر ن  پیر  وحقوق تعامیل نه تنها دربنر
قراردادهای عرفن

مروج میباشد.                     ده ن  نشينان وقبايل، بلکه درميان شهرنشينان افغانستان نیر

 امورعدیل وقضا د  
ی

فر مملکت وقلمروکابل شاهان قبل ازورود اسالم ازچگونگ رمناطق ش 

شاهان اسناد ومعلومات کافن ومستند دردست نیست، اما درکتاب )تاری    خ قضا در  ورتبیل

م حسایم سال  میالدی( ازیاد داشتهای جهانگردچینائی بنام هیون  ۲۰۰۸افغانستان اثرمحیر

میالدی( دراوایل قرن هفتم میالدی،  ازجرایم، شکنجه وجزاهای   ۶۰۳تسنگ متولد سال) 

ن صحبت کرده  درحنر
،دلیل خوب برموجودیت قواعد جزائی ومحاکم  وجزای جسمائن

 تخلف میباشد. موصوف یادآورشده : 

ت وعدالت تجاوزکند، ویا ازصداقت بگذرد،  ) اگرکیس از قواعد اجتمایع و آداب معاش 

جزایش بریدن بینن یاگوش یا دست وپای وگایه هم تبعید. درتخلفات کوچک جریمه نقدی 

منکرمیگردید،برای تحقیق قضیه وصدوراحکام، اخذ میگردید واگر شخض ملزم ازگناه، 

برده میشد وبعدازاثبات محکوم به مجازات  چهارنوع آزمایش ووسایل اثبات جرم بکار

 میگردید.( 

ن جزاء ومحاکمه و صدور حکم  ازگذارش مذکوربرمیآید که برای تحقیق جرایم واجرای قواننر

ن وظایف اداری به قاضن  ،مرجیع درنظام  آن زمان وجود داشت،که در عرصاسالیم همنر

ده شده است.  طه سیی  وصاحب ش 

ن سالهای   ن سنر
قشناس مشهوردنمارگ »کریسنر « تذکر ۱۹۴۵ایل  ۱۸۷۵دانشمند وش 

نه وجود میدهد: دیوان عدالت ودادوری اززمانهای قديم درسازمانهای اداری آسیای میا

منصب قاضن درنهایت اعتبار بود، وتنها شخض به این منصب  ن  نیر
داشت ودرعرصساسائن

مهم گماشته میشد که دارای صفات تجربه،امانتداری ودانش حقوفر میبود، به شخص 

دیگری نیازمند نمیبود. درعرصساسائن شش خاندان بزرگ ومعروف رجال دربار موجود 

به یگ ازین بودند که امورمختلف کشوررا بشک ن ائر اداره میکردند و منصب قضا نیر ل میر

همواره قاضن را ازطبقه روحانیان مقرریم کردند.  ن  فامیلها تعلق داشت،ودروالیات نیر

نه توانستند سيستم سيایس، اقتصادی واجتمایع مدرن بربنياد دولتهای سده   های اخیر

،عدیل وقضائی سالم ایجاد کنند. يگ ازداليل عمده ئی 
ادی اعتمقواعد مدئن ونظام حقوفر

وترس  فساد درمحاکم ودستگاه دولت وفاصله مردم ازنظام حقوفر وعدیل درکشورما ريشه

 مردم از محاکم، پوليس وحکومتهای متذکره بود.  
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نمود.  احمد شاه بابا درزمینه ایجاد نظم درجامعه واحقاق حقوق مردم  تا حدودی توجه

تاری    خ (  غالم محمد غبار)افغانستان در مسیر چنانچه درفصل دوازدهم اثرمعرف مرحوم میر

  تذکر داده شده که : 

آوردن نظم تشکیل کرد، همان بود که ادارات متعددومختلف را  در پایتخت دوایری جهت

 )امنیه و کوتوایل(،نسقخی باشیگری  )تطبیق 
ی

تاسیس نمود ازجمله میتوان ازدفیر ضبط بیگ

یع  ن دردرباردیوان انشا،محاکم ش  کننده مجازات(،ضبط احواالت )استخبارات( وهمچننر

لت قوۀ قضائی کشوربود و ن هم جرگه ئی ازروسای قبایل بزرگ و درپایتخت ووالیات درمین

 در
ً
 فوقتا

ً
پایتخت منعقد شده، درمسایل مهم نظایم  افرسان ومامورین عایل رتبه ، وقتا

 .وسیایس واداری غورمیکردند ونظرخویش رابه پادشاه میدادند

ه روحانیون بخصوص مالامام دربارداشت که توسط شاه بامشوره نقش عمده را درزمین

امام دربارمقرر میشد.طورمثال مالادریس قاضن القضات هشت معاون وکاتب )محرر( 

داشت. قاضن القضات عالوه بروظایف عادی اش از اجرای وظایف مامورین پولیس که 

ن ا ن نظارت میکرد. حنر نتخاب پادشاه فیصله مسئول حفظ نظم وقانون درکشور بودند، نیر

بعمل آمد تا برای تمام دولت مجموعه واحد نظامنامه ترتیب گردد تا آن راعوض عرف در 

ن قبایل مریع االجرأ بدارند واین مجموعه توسط مولوی عبدهللا قندهاری بنام فتاوای  بنر

 هجری   ق( طبع گردید.  ۱۳۲۲احمدشایه درسال )

یعت عدالت راتطبیق مینمودند. درقراء وقصبات، فیصله جراییم که ثابت  قضات طبق ش 

بودند ازطرف ریش سفیدان قریه صورت میگرفت ودوسیه هائیکه جرم درآن ثابت نمیبود 

ن واز طرف محتسب تطبیق میشد.  به قضات ارجاع میگردید. مجازات توسط قاضن تعینر

ن نرخ  درمحدوده )قاضن خانه( ماموری هم بود که بنام )داروغهء بازار( ، وظیفه او تعینر

مواظبت ازاوزان وترازو بود،همچنان در زمان سلطنت احمد شاه بابا محاکم ونوای بازار و

نظایم وجود داشت وشخص مسئول آن را)قاضن عسکر( یم نامیدند  وجهت استحکام هر 

ن نظایم ایفای وظیفه مینمود. احمدشاه بابا  با توجه به مناسبات جامعه  دسپلنر
چه بیشیر

ان مقتدر قبایل  قبیلوی وضع مقررائر را رویدست گرفت، که هم بحیث یگ ازرهیی ن چنگیر

است که  مجموعه نظامنامه مغول آن راترتیب نموده بود "یاسا" نامید. )یاسا

ن  حقوق عرفن  براساس ن  مغول و فرامنر بود .  خان تنظیم شدهچنگیر

ن ترتیب و جهت رهنمود شان فرز جغتای و اوگتای باهمکاری مجموعه این ندان چنگیر

، سیایس، ونظایم  استفاده میشد. (   قبایل مربوط ، همچو اساسنامه دینن

یعت شتا شی اسالم  ده به خوئی بریم آید که احمدشاه به فقه وش  ازتدوین مقررات نامیی

بیلوی نیازمندی اکتفا نکرده برای تنظیم نظام قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه ق

 احساس نموده است. "یاسای"  شامل موارد ذیل بودند: 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C_(%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86)
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ان افغان بابیگانه گان.   -منع بریدن گوش وبینن   -  منع ازدواج دخیر

ازمال پدر) این فقره تازمان عبدالرحمن خان ادامه یافت واو آن را  - یع دخیر اث ش  منع میر

زن  -   باطل اعالم نمود. امان هللا خان برالغای آن تاکید داشت(.                                    

شوهرمرده را برادرویا اقوام نزدیک شوهرمجبور اند عقد کنند.اگرشوهر را وارث نباشد، زن 

 مکلف است درخانه شوهرمتوفایش نشسته ازمال شوهر اخراجات و کفایت مقرر دارند.                                                     

 المهرمطالبه کنند.                                                                               هرگاه زن درخانه شوهروفات کند، پدروبرادرش حق ندارند ازشوهرحق  -

 طالق زن پس ازنکاح ممنوع است )حنر رعایت اصول فقه اسالیم درآن جای ندارد(.  -

ام وسالم باید بادست  - ام شفرود آورد،بلکه احیر هنگام سالم  کیس حق ندارد جهت احیر

د.                             ن صورت بگیر
                     برشگذاشنر

  .علما وفقرائی که درخدمت دولت نباشند به حضور پذیرفته شوند -

طعام رصف شود.                                                  -  درهرشب جمعه با علمای معتیی

   هرروز جمعه امراء وشهزاده گان مکلف اند نمازجمعه بگذارند. 

بابا به سه مورد توجه خاص مبذول داشته   قسیم که درین یاسا دیده یم شود،احمد شاه

 است: 

یفات مربوط به آداب کشورداری.     محدودیت برای طبقه زنان   موضوعات مذهنی   ترس 

ن سلطنت،ج ن وارثنر نگهای داخیل وتجاوزبه حقوق  مردم  بعدازاحمدشاه بابا به اثرنفاق بنر

عیل خان ادامه پیداکرد.سیستم ارستوکرایس درکشور  شیر و کشورما تا بقدرت رسیدن امیر

 حاکم گردید.             

عیل خان بنیان گذارتجدد درافغانستان کوشید    شیر کشورهای  اما امیر تا کشورش مانند اکیر

فت کشورهای اروپائی مستفید گردد ومعتقد بود که سیستم قبیله ای   آنزمان از پیرس 
فر ش 

،تحول واحقاق حقوق مردم گردیده.  و سنتهای کهن درکشورمانع برای ایجاد تغییر

درمرحله دوم )  منظم وسازمان یافته ایجاد ک۱۸۶۸امیر
ً
ند م( موفق گردید نظام دولنر نسبتا

ق سیدجمال الدین افغان) م( درساحات ۱۸۷۹-۱۸۳۸وباالهام ازپروگرام اصالخ نابغه ش 

ن دوران جهت تحکیم  اداره ملیک ونظایم یک سلسله ریفورمها رابه میان آورد همچنان درهمنر

ن عسکری واتباع ملیک توسط  ن منسوبنر ی ازوقوع جرایم دربنر ن وجلوگیر انضباط ودسپلنر

ی( مجموعه قواعد بنام          ) فتاوای قاضن عبدالقادروترجمان  ) یا رایل ملیر انگلییس امیر

ی    ح الجرایم ( درسال ) ی یا ترس  ( ۲۸۴م ( در مطبعه مصطفاوی در ) ۱۸۷۳ق /  ۱۲۹۰امیر

ی    ح ارتکاب  صفحه شامل چهل ویک باب بود صادرو طبع گردید. و دراثرمذکوربرعالوه ترس 

ن  جرم، انواع جرایم مانند قتل عمد، شبه عمد ، قتل خطا، قتل اکراه، جرایم  منسوبنر

ن مجازات گردیده بود. اصالحائر درساحه اداری و نظایم  عسکری واتباع تعریف وتعينر

بوجود آورد که ازآنجمله میتوان ازنظامنامها و تعلیمات نامه ها درنظام عسکری نام برد که 

ا سید. این تغیر زنظرحقوق اداره به درمطابع مرتضاوی،مصطفاوی وشمس النهاربه چاپ میر
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ويژه بخش تشكيالت وتقسيم وظايف اداری ولو ابتدائی هم بود، درتاري    خ حقوق اداری 

                                                               . افغانستان قابل يادآوری میباشد

پذیری ازافکارومدنیت اروپائی درهند بریتانوی وتالش برای تحقق، نوآوری   وتاثیر دید امیر

ائر بوجود آمده واعمار افغانستان،ثابت میسازد که  تغییر
شاه متمایزازدیگرشاهان بود. اکیر

درنظام در جنب کابینه ،شورای دولت را که  بود.جهت نظم بیشیر برخواسته ازذهن امیر

عضوبود، انتصاب میشدند.این شورا مؤظف بود تا همۀ امور کشوررا تحت ۱۲متشکل از 

 ارد. مطالعه و ارزیائی قرار داده و نظر خود را در مورد ارایه بد

ن لویه جرگه  عیل خان درسال) اولنر شیر م ( دوره اول فرمانروائی اش ۱۸۶۵ازطرف امیر

کت  دایرگردید که درآن دوهزار نفرنماینده ازهمۀ مناطق واقوام مسکون درافغانستان ش 

تمام تصامیم فردی گرفته میشد ومشوره ای هم وجود نداشت، این  کرده بودند قبل ازامیر

 در جهت ترفر ورفاه عا
ی

گایم بزرگ اک همه مردم کشوربه حساب اقدام امیر مه با اشیر

درمحدوده شهرکابل صورت گرفت  فت.اما با تأسف باید گفت که تجدد و اصالحات امیر میر

ن دلیل اثرائر محدود بجا گذاشت.  ، بهمنر
  در والیات کمیر

عیل خان اختالفات برشکسب قدرت، سبب ائتالف حقوق مردم گردید  بعدازوفات شیر

ن یگ گندمک  م توسط یعقوب خان ودویم ۱۸۷۸بخصوص باامضای دوقرارداد ننگنر

عبدالرحمن واگذاری یک قسمت خاک وحاکمیت وطن به دولت  ۱۸۹۳دیورند م توسط  امیر

 هند برتانوی گردید.   

اه بود، بابقدرت رسیدن قابل یادآوری که مدت زمان حکومت یعقوب خان کوت 

ود.ظلم واستبداد  شامل  عبدالرحمن  خان که یگ ازشاهان دیکتاتورکشوربه حساب میر

قتل وکشتار، چنانچه ازشهای بریده هموطنانما مناره ساخت که درتاری    خ کشورما بنام 

انسائن مانند )تیل داغ ، پاره کردن انسان توسط  کله منارمشهور است،وانواع شکنجه غیر

ن گورکردن، درمقعد دو  ن وفانه، کورکردن ،گوش بریدن،انسان را تا گلون درزمنر درخت، قنر

ن ودها نوع  انسان مایه زنده راداخل کردن، سنگسار، قطع دست، درسیاه چاه ها انداخنر

 
ً
ا دیگرشکنجه( را باالی هموطنان ما انجام داد.لشکریان عبدالرحمان با حمله به اکیر

ان جوان مناطق مرتکب قتل و کشتار،  شکنجه مردان وزنان،تجاوزجنیس برزنان ودخیر

 را ازشهروندان ربوده بود وتشنجات روائن وجسیم درآن مناطق 
ی

گردیدند و تحمل زندگ

بوجود آورده  وزمینه فراراجباری هموطنانما رابه نقاط  دیگرکشورویا سایر کشورها مانند 

ناطق طبق هدایت امیر چنان ظلم وتجاوز برمال وجان مردم م .ایران وهند فراهم نمودند

مورد حمله انجام میداد که در آن هیچ جنبنده توان زیست دوباره را نداشت.  

های قبیله امیر تداوم خشونت و انهدام کامل منابع طبییع، کاریز وزیربناها سیاست

درکشتاروایجاد وحشت  بود.تخریب باغها ومراکزآبیاری به نویع بود که غرایزانتقام امیر

 توسط ع .ارضا میگردید
ً
 استفاده ابزاری از مذهب قویا

ً
بدالرحمان اعمال میگردید. مثل
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ن مانند ایوب خان ، مردم دایکندی و... چنانچه زنان  علیه مخالفنر استفاده از فتوای تکفیر

با صبغه مذهنی درشهرها »به قیمت دو  توسط فرمان امیر ن ومردان آن به عنوان غالم و کنیر

 شد« )شاج التواری    خ(. ایل ده سیر جو، جواری و گندم فروخته  یم

ن وغالم بشکل پیشه وتجارت گردیده بود.  تطبیق این امرسبب ایجاد بازارخرید وفروش کنیر

به گفته نماینده انگلیس که درکتاب مرحوم محمد صدیق فرهنگ آمده) یط مدت دو سال 

ن وغالم دربازار کابل بفروش رسید.(  آماردیگرشهرهای  حدود نوهزارنفر تحت نام کنیر

افغانستان وفروشات خارخی آن معلوم نیست. دراین دوره کرامت انسائن زیرپا گردید.  یک 

ات سیایس زور بر جامعه  حکومت مستبد مرکزی مملو ازترس وهراس را بوجود آورد.تأثیر

 چنان شدید بود که درتاج ا
ً
لتواری    خ عبدالرحمان مینویسد: »جامعه چنان آرام است که فعل

ن میتواند حکومت  کند«. چون قبل ازعبدارحمن خان نسبت جنگهای داخیل   نیر
زئن پیر

ومداخالت دو ابر قدرت آنوقت )انگلیس وروسیه(، درکشورما ملوک الطوایفن حاکم بود. 

و حکومت مرکزی وجود نداشت  نا درهرقریه وشهر خانها وملکها حکومت میکردند، اداره 

 آرایم وئی امنینر درهمه نقاط کشورحکمفرما بود. 

عبدالرحمن باسیاست استبدادی برتمام امورنظارت داشت. یعنن جزئی ترین کار ازانتصاب 

صورت یم  مأمورین دولنر تا مجازات افراد واعدام همه وهمه تحت نظارت شخص امیر

با این شکل اداره مستحکم ومتمرکزراایجادکرد.  ن وهدایات اساس گرفت. امیر با صدورفرامنر

میالدی توسط گل محمد الکوزی واحمدجان خان تحریرو در  ۱۸۹۳  القضات درسال 

مطبعه دارالسطنه کابل بچاپ رسید. )با اعتقاد اینکه قضا دارای استقالل میباشد، واحکام 

صورت ميگرفت به پيشگاه ن يعت برشاه وگدايک سان جاری وحنر اگرادعای باالی امیر نیر  ش 

ايش تهديد به مرگ بو انتقاد ميکرد، شن   .(دمحکمه احضارميگرديد اما اگرقاضن برعملکرد امیر
 

»احتساب الدين ودستورالعمل حکام برای رفع مخاصمات و اجرای محاکمات « توسط 

مولوی عبدالرؤف خایک، مال ابوبکرومال غالم احمد تأليف گردید،توانست تا رژیم استبدای 

برمطلقيت محاکم،تأسيس محکمه عایل را درشهرکاب ل ازترکيب دوازده را ایجاد نماید. امیر

عضو تجويزکرد.هيائر مرکب ازقضات ورزيده را توظیف نموده بود تا ازقضات امتحان اخذ 

ه رهنمودها راتدوین نمود تا فقدان نظم در الصبیان، شهابکنند. نصایح الحساب وغیر

ان کند.   ادارات راجیی

شاج التواری    خ )کاتب(   تاج التواری    خ )عبدالرحمان(   ظهورافغانستان نوین  :)منابع 

صدیق فرهنگ،باب  گریگوریان   افغانستان درپنج قرن  ( ۱۱و۱۰اخیر

حبیب هللا ازپدرش یک حکومت مرکزی، مستبد که افکار  بامرگ عبدالرحمن خان برای امیر

 
ی

وعقاید آزادی ودموکرایس درجامعه سلب شده بود.مردم درترس وهراس زنده گ

با درک ازاوضاع متذکره درروزاول جلوس بقدرت،ازخود تقوی  اث رسید. امیر داشتند،میر

ازچهارزن مذهنی نشان داده وضمن بیانیه د ع اسالم بیشیر ن گفت:)..درش  عام چننر رمحرصن
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درآن واحد برای یک مرد مجازنیست در حالیکه من ازقبل دارای پنج زن بودم، پس یگ آنرا 

ازامروز طالق دادم...وهیچ زئن درافغانستان حق پوشیدن برقع سفید وابرک زرد و اجازه 

 ه و بازارندارد وحدود گردید...( . گشت وگذار در زیارتکاه ها ومزارات وبدون لزوم درکوچ

یف حاکم کابل، روزی زئن را در بازاریم بیند  طبق همان هدایت مقام شایه،شدارمحمد ش 

ند. )هدفشان رنگ  ن که خالف فرمان شاه )به اصطالح خالف رسم ناموس داری( قدم میر

برقع ویارفتارزن موافق افکارونظرحاکم صاحب نبود(. امرکرد که زن را درجوال باندازند، وزن 

کتاب پادشاهان  195یعه چوب زدند تا زن به اثر لت وکوب کشته شد. )صفحه راآنقدرذر

(. مثال از تجاوز به حقوق افراد.   متاخرین افغانستان اثرمرزا یعقوب عیل خافن

بامرگ عبدالرحمن خان مردم آرزوداشتند تاحکومت جدید برزخمهای شان مرهم بگذارند، 

حبیب هللا بود، چنانچه ن نشد،قوای سه گانه دولنر بدست امیر خودش  فرمان  اما چننر

ن میتوان یاد آور شد :       صادر میکرد، طورمثال ازبعضن فرامنر

  منع خریدوفروش غالمان،اما خودش غالمائن راکه ازدوران پدرش داشت آزاد نکرد.                     

ن وفانه،  ن بردن قسیم ازشکنجها طورمثال:  قنر   تخفیف وتعویض بعضن مجازاتها وازبنر

 تیلداغ  کردن راممنوع نموده . 

درکابل وهرات تخریب نمود زندانیان آنرا که ازمرده فرق   سیاه چاه های زمان پدرش را 

ون کشیدند.   یکه ازدیدن نورعاجزوبسته بود،بیر
 نمیشدند باتن برهنه واستخوائن با چشمائن

( کتا ب افغانستان درمسیر تاری    خ مینویسد که: )درایام کودگ  ۷۰۱مرحوم غباردرصفحه)  

باالحصار کابل کشیده نفرآنانرا ازسیاه چاه   ۵۴۴این منظره حزین رابچشم دیدم ،هنگا میکه  

دند(.    وروی خرها اندخته و به  کوتوایل مییی

ند، تکمیل وبه      عالوتا هدایت داد تا تمام دوسیه های زنان ومردانیکه درمحبس برشمییی

ن مجازات شوند.چنانچه درسال)  نفررا  ۱۲۰۰م ( دوسیه ۱۹۱۱نزدخودش بیاورند.تا تعنر

                   فیصله و بری الذمه دانسته ، رها گردیدند. 

درکتاب کوتوایل به     ن نوشت )شازامروز  امیر قمری  ۱۳۳۰ذیقعده  ۲۹قلم خود چننر

سال وعوض  ۶سال حبس،عوض گوش بریدن ۱۲کورکردن انسان موقوف وعوض آن 

یع   سال حبس مقررشد.این فقرات سیاست حکیم میباشد.  ۱۰دست بریدن درصورت ش 

یع باشد. السن با السن والجروح قصاص این حکم راتحریر کردم وبتوفیق الیه  هرگاه ش 

ن قراررفتارخواهم کرد،انشا هللا ت ن افغانستان که بعد خود من به همنر عایل جهت سالطنر

ازمن برسند،اگرازاوالد من بودند این فقرات را وصیت واگرازاوالد من نبودند نصیحت بدانند 

 فقط.(  

ن خود رابشدت شکوب مینمود. بعضا با  ن رارعا یت نمیکرد ومخالفنر   اما خود شاه فرامنر

یتوان )درسال تشکیل مجلس موقت جهت طرح وتصویب نظامنامه ها اقدام مینمود که م

د.  ۱۹۱۲  م( ازنظامنامه رهداری، عرویس وتعزیه داری نامیی
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ی هرسه قوه ) قضائیه ، مقننه و قضائیه(  را  شاه مطلقاالعنان وعیاش بود،رهیی   چون امیر

درجهت منافع مردم عمل میکرد،گرچه حکومت مرکزی قوی  خودش بدوش داشت ،کمیر

اث مانده بود. اما درجهت عمران کشورتوجه الزم نه نمو د.بعداز)سال از پدرش بمیر

م( حکومت توسط  پرسو برادرش اداره میگردید، اداره به تدری    ج روبه انحطاط وفساد ۱۹۱۰

،مجازات ومکافات وجود نداشت. هرحاکم،مستوفن وماموردست آزاد پیدا  ن نهاد، دسپلنر

وع را بخود گرفت،جایدادهای دولنر  نمودند. رشوت،تحفه،بیگاری وخویشاوندی شکل مرس 

وش گذاشته شد.پول ازمردم برعالوه مالیه بنامهای )شچرئی ئی ئی و در معرض خرید وفر

ن خاص درزمینه واورگان تطبیق کنندهء وجود  ه اخذ میگردید. چون قواننر ن پویل آقا( وغیر چنی

دازند. دربعضن  نداشت هرمستوفن انواع مختلف مالیه وضع میکرد، مردم مجبور بودند تا بیی

یف وهرات ا زاثرظلم وستم ،مردم مجبورگردیدند تا به کشورهای نقاط کشورمانند مزارش 

 ایران وتاجکستان فراری شوند. 

شده بود اما  دوره حبیب هللا خان باآنکه نظربه زمان حکومت  پدرش ظلم وستم نسبتا کمیر

ی بود.هرآنچه شاه و همکارانش میخواست باالی مردم تحمیل   خیی
ازقانون وقانونیت کمیر

ظلم واختناق به مبارزهءخود ادامه  یم کردند.علم برداران دموکرایس وترفر با موجودیت

دادند، گرچه یک گروپ آنها گرفتاروبه هدایت شاه بقتل رسیدند،اما هم رزمان شان اهداف 

آنان را تعقیب نموده بداخل درباررخنه کردند. تاآنکه شاه رادرمحل تفری    ح گاهش به تاری    خ  

وری  ۲۱)  ن بردند ودر جهت آرایم مردم واسقالل ک۱۹۱۹فیی شور به فعالیتهای م ( ازبنر

 خویش ادامه دادند. 

ن درکشورمادارای نشیب وفرازبوده ومیباشد. بخصوص  طرح وتطبیق نظامنامه ها وقواننر

ن وتحقق قانون در   ،قواننر
نفوذ روحانیون دردستگاه حکومت،اثرات جاننی برسیتم حقوفر

ایط زمان ومکان میخواهند  آنان بدون درک مفهوم دین اسالم، ش  کشورما داشته و دارد.اکیر

ده درهمه امور کشور و  تا) چهارده قرن( پیش یاهمان دوره تحجرواستبداد رابشکل گسیر

مناسبات روزمره مردم بشکل اعتقادی شامل کلتوروعنعنه مردم سازند.به عباره ديگردین 

( بشکل استبدادی  )سلطننر ومذهب راجزسیتم حکومتداری، بخصوص حکومات موناریس 

وفشاربرمردم است عمال کردند.خالصه حقوق تعامیل خالص نموده، وآن راوسیله ابزارجیی

، داعیس  و...،  ،طالنی جامعه افغائن را مختلط نمودند وبا ورود مذاهب وفرقه های وهائی

بات دیگری برمناسبات وحقوق مردم کشورما وارد نموده و مینمایند.   رصن

درنظر گرفته شده، درطرح قانون مدئن فعیل کشورما،حقوق تعامیل جامعه اف   غائن کمیر

ن اقوام ومليت ن درکشورما متنوع میباشد،درمناطق مختلف، بنر     باتذکراینکه عرف وسنن

های ، مناسبات و آداب متذکره ازنظرمنطقوی،قویم وملينر تفاوت دارد،حنر دريک قوم 

ن شکل عقاید و اندیشه های مذهنی هم سبب گردیده  ومليت متفاوت است به همنر

اطق مختلف کشورحاکم و اثرگذارباشد.دولتها جهت تابرعنعنه ، رسوم ومناسبات مردم درمن
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ن نمودند،هرگاه  ایجاد نظم وتداوم مناسبات مردم اقدام به طرح وتصویب قواننر

،حقوق تعامیل درنظر ن  اثرات مثبت برنظام خواهد داشت.  گرفته شود، درقواننر

درکشورما حکومات متعدد،با شیوه های مختلف عمل نمودند که عملکرد  یط صدسال اخیر

ان ودولتمردان متفاوت بود.   رژیمها در  شان نظربه خصلت وماهیت نظام،رهیی
ْ
ا چون اکیر

ن وپرنسیپهای حقوفر که جهت منافع خود  ویا وابستگان شان عمل نمودند. هرگاه قواننر

 زمامداران ازدین 
ً
ا  اکیر

ْ
یت جامعه میبود رصف درروی کاغذ بافر میماند.عالوتا بیانگرمنافع اکیر

یکه جوامع عقب نگهداشته شده به آن مصاب میباشد،  ،مذهب ،قوم،لسان وسایرامراض

ادامه قدرت استفاده نموده اند، حنر اقدام به کشتارهای  درجهت منافع شخض و

 کله مناره ها، زنده بگورکردنها، نسل کیس  وانواع  مظالم دیگرنمودند. دستجیع،

آن  شاهد حوادث وقضایای خییل مهم بوده که درسایرکشورها نظیر کشورمایط سده اخیر

بمالحظه نرسیده. تسلط انگلیس )دوران حبیب هللا خان(حصول استقالل )دوران امان هللا 

( وتعویض مهره  خان( توطئه انگلیس و سقوط رژیم امان هللا خان )دوران حبیب هللا کلکائن

جدید انگلیس )دوران نادرشاه( مرحله بحرانهای جنگ دوم جهائن ودورهء جنگ شد 

ن نظام  )سلطنت محمدظاهر( سقوط نظام شایه بعد از چندین قرن،بوجودآمدن اولنر

که آغاز مداخالت مستقیم  ۱۳۵۷ثور ۷جمهوری )دوران جمهوریت محمد داود(. حادثه

ق و غرب بشمول  دول همسایه بخصوص پاکستان وایران ودول عرئی )دوران بالک ش 

(.دوران تجاوزاتحاد شوروی به افغانستان،مرحله جنگ  ن نورمحمد تره گ وحفیظ هللا امنر

ک کارمل  غیر مستقیم امریکا ،دول غرئی ومتحدین شان بااتحاد شوروی.)حکومت بیی

 
ی

 تخریب وتاراج وطنما ودوکتور نجیب هللا(. بقدرت رسیدن مجاهدین که مرحله خانه جنگ

،احمدشاه مسعود وگلبدین حکمتیار(،  )حکومات صبغت هللا مجددی، برهان الدین ربائن

ن مذهنی ،یکتازی پاکستان وگروپ القاعده در افغانستان )دوران  دوران قدرت متعصبنر

سیاست امریکا،یا تجاوزامریکا  ی مال محمد عمروبن االدن( ومرحله تغیر طالبان برهیی

مانانش )حکومت حامد کرزی( ،مرحله غصب قدرت وتجاوزبه حقوق مردم به وسایرهمپی

عبدهللا( میباشد.  غنن وداکیر  اثرجعل وتقلب ) حکومت وحدت میل داکیر

نهضت قانون وقانونگذادی جهت ایجاد نظم وقانونیت درکشورما،باالهام از انقالب کبیر  

وطه خوایه درکشورهای ایران، سو ،ریفورمها ی مرس  ریه فرانسه ،اعالمیه جهائن حقوق برس 

،ترکیه وبعضن کشورهای دیگر بوجود آمد. بخصوص پروگرامهای اصالخ سیدجمال الدین 

عیل خان که در جهت تدوین وتصویب نظامنامه ها درآن زمان ونقش  افغان وامیر شیر

م ( ویل تعرض نظایم  ۱۸۷۸ایل  ۱۸۶۲سیدنورمحمد شاه صدراعظم  وقت یاد کرد)سالهای 

ن برد.  انگلیس تهداب اصالحات راکه به خاطراعمارجامعه نظم وقانون گذاشته شده بود ازبنر

محمود طرزی درمقاله زیرعنوان )امن وآسایش(،نیم چهرهء ازوضع نظا م دولنر دوران 

غالم محمد غبارآنرا دراثر خود تحت عنوان  عبدالرحمن خان راتوضیح نموده،و میر
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تاری    خ مینویسد:)هیچ کس برجان، برمال و برم لک خودهیچ امنینر افغانستان درمسیر

واعتمادی نداشت ، روزی نبود که قتلها اعدامهای رقم رقم با عقبوبت وعذابهای گوناگون 

ن  ونهیب وتاراجها  ازحد افزون بوقوع نیم آید.ضبط امالک،مصادره اموال،فراری ساخنر

 باعیال واطفال از وقایع دایما االجرائی بود.(

ن و مقر رات را در یک زمان حقوق وضیع یا حكومت قانون)عبارت ازنظایم میباشد که  قواننر

و مکان واحد، حاکم بر روابط اجتمایع افراد وضع نماید و دولت به عنوان قؤه برتر واضع، 

امان هللا خان ) ن باشد ( اززمان سلطنت امیر م(  ۱۹۲۹  ۱۹۱۹متضمن و مجری آن قواننر

 درسطح داخیل وخارخی آغازگردید. 

ن الدول،بعد ازحصول استقالل وتشكيل دولت مستقل   و ازنظرسیاست خارخی وحقوق بنر

فتند. برای بار  آزاد وتطبيق حقوق طبيیع وآزاديهای اسایس که پديده های نوبه شمار میر

 . اول دول مستقل جهان ،افغانستان را بحيث يک كشور واحد ومستقل برسميت شناختند
  

هر اراده مردم افغانستان  قبل ازسلطنت امان هللا خان شكل و لويه جرگه عایل ترين مظ

محتوای سننر وتعامیل داشت، به حيث يك نهاد قانوئن توسط قانون ويا فرمائن توضيح و 

 تنفيذ نيافته بود. 

م ( بنام »لويه جرگه« اعتبار قانوئن يافت. به عباره ۱۹۲۴جرگه بزرگ برای باراول در) سال 

امان هللا خان اهميت جرگه و مشوره  را دراموردولت بخاطر مصالح عليای مردم دیگرامیر

 معنوی وفراهم نمودن وسايل سعادت ، 
ی

ن اعالم نمود:)بديیه است كه حيات وزندگ چننر

احت يك ملت،وظيفه اسایس دولت میباشد. بايد دولت متحمل اين بار گران  ترفر واسیر

ک گرديده وظيفۀ خودرا انجام دهد وازجانب دیگرمکلفیت ملت است که با دولت کم

فت مقاصد وترقيات دولت  به   ومساعدت نموده ودرپيرس 
ً
مسامحه و كوتایه نكند تا متفقا

 آرزو ومرام خود نايل وكامياب شوند. 

درنظرگرفته  ن لذا آرزومندیم كه در تمام امورمملكت، سعادت وآسايش ملت آرای مردم نیر

 ازچنديست كه دراين مورد مقصد ديگری را بخاطر یم پرورانم كه تشكيل … شود 
ً
عالوتا

درسال یک دفعه عیل العموم وكالء و نمايندگان قویم يك مجلس لويه جرگه  كه بايد الاقل 

 مملكت 
وعلمای ملت درآن مجلس اجتماع نموده همه مسايل مهم وافكار يكه درتعایل وترفر

  . خويش مدنظرداشته باشيم

ن قانون اسایس افغانستان درلويه جرگه ن انديشه بود كه اولنر جالل آباد مورد شور  روی همنر

 . م  ( به توشيح رسيد ۱۹۲۴  ش ق ۱۳۰۳) سال  ومذاكره وتصويب قرارگرفت ودرجرگه

ی شدن حكومت  ماه ۀ امیر حبيب هللا ، در زمان  ۹بعد از دوره امیر ام ان هللا خان و سیی

محمد نادرخان قانون اسایس تجديد نظرشد وازآن به بعد دردوره محمد ظاهرشاه 

وحكومات متعدد آن دوره،ساحۀ قانونگذاری وسعت پيداكرد به ويژه قانون اسایس 
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 قانون جزا ، قانون تجارت ، قانون كار ، اصولنامه قانون مدئن ،   ،    م(  ۱۹۷۳ ۱۹۶۳)

 . ترافيك ، قانون ماليات ، قانون شمايه گذاری و ده ها قانون ديگر

ن وضیع نبايد احكام اسالیم  اصل عمده درقانونگذاری کشورما اين بود ومیباشد كه قواننر

ن   ن مكلف بود واست كه در هنگام تدوين قواننر درتضاد وتناقض واقع شود.بعبارت ديگرمقنن

 . الیم را رعایت نماید احکام اس

تطبیق قانون وقانونیت را در افغانستان یط صد سال اخیر در دوره های زمامداران  سیر

 ( فصل مورد برریس قرار میدهم .   ۱۲کشور در ) 

 

 


