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  ترجمه از پشتو به دری: نصیبه اکرم حیدری

 

 دالیل ناکامی دهۀ قانون اساسی

 سیاسی بر دهۀ دیموکراسی()یک نگاه تازۀ 
 به مناسبت دهمین سالگرد قانون اساسی

 

در بحث فعلی دیموکراسی و دیکتاتوری که در وبسایت افغان جرمن براه افتیده، اشتراک کنندگان 
گروه   ؛را به دو بخش تقسیم نموده میتوانیم:  برخی دهۀ دیموکراسی را تهداب ماتم امروز میخوانند

د را عامل اصلی بدبختی چهل سال ما میشناسند.  در ذیل نظر ؤدیگر کودتاه و زمامداری محمد دا
من جا دارد که در حدود تقریباٌ هشت سال قبل در یک گردهمآیی افغانها در آلمان تقدیم شده بود.  

 .میالدی( 2010نوامبر   19 –آلمان  –)کولن است  متن از آرشیف برداشته شده

 

 

در تاریخ سیاسی افغانستان پنجاهمین و شصتمین دهۀ میالدی به مقصد پیاده نمودن ارزش های 
 لیبرالیزم و دیموکراسی سیاسی جایگاه بخصوصی دارد:

هفتم و هشتم شورا در برابر نظام مطلقه قدعلم نمود.  اتحادیۀ محصلین،  ۀدر پنجاهمین دهه، دور
احزاب بوجود آمدن  عقیدوی و ذهنی ۀزمین انین انتخاباتمطبوعات، شاروالی و هم از راه تنظیم قو

 .را مساعد نمود سیاسی

میالدی( افغانستان به مرحلۀ دیگر زندگی سیاسی  رسید: در سال  1973 – 1964در دهۀ شصت )
میالدی قانون اساسی با دست آورد های سیاسی و مدنی آن تهداب گذاری و تنظیم گردید که  1964

 بلی برابر گردیده بود.زمینۀ ان در دهۀ ق

در هر دو دهه محصول مبارزه مردم نبود، بلکه یا تحت فشار بیرونی و یا هم به دیموکراسی ولی 
اساس اختالف بین خانوادۀ سلطنتی برای مقام رهبری به ملت به هدیه داده شد، ولی بسیار زود 

ن بدین معنی است که در بخاطر مصلحت سیاسی بوسیلۀ گروه سر اقتدار دوباره پس گرفته شد و ای
 هردو حالت در افغانستان برای تحقق داعیۀ دیموکراسی محیط اجتماعی مساعد موجود نبود.

 

 شرایط  داخلی و خارجی دهۀ قانون اساسی: –اول 
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میالدی، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم  1964در دهۀ شصت وقایع مهم داخلی و خارجی در سال 
 داشت.باالی تنظیم قانون اساسی 

 الف ــ  در داخل افغانستان

باعث  1961شاه میخواست تا بین افغانستان و پاکستان نسبت معضلۀ پشتونستان که در سال  – 1
د را به ؤپاکستان، سردار دابه نفع بندش راه ترانیزیتی از خاک پاکستان گردید، برای تغیر پالیسی 

نه را هموار میساخت تا داعیۀ پشتونستان را مجبور سازد. تنظیم قانون اساسی جدید این زمی یاستعف
 از انحصار خانوادۀ سلطنتی بیرون کشد و آنرا از طریق حکومت های انتخابی مطرح سازد.

حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ) ا،  هماناوسیلۀ اعمال نفوذ بر اوضاع افغانستان بدست شوروی 
مایت آنان از داعیه پشتونستان، خود را خ، د، ک( بود. شوروی از راه حزب نامبرده  از موقف ح

 ،موقف حکومتی و سیاسی داشتندو  که در دهۀ دیموکراسی مطرح بودندبه آنعده از اشخاصی که 
 نزدیک ساختند 

بزرگ بحران در بین خانواده سلطنتی تدوین قانون اساسی جدید شمرده میشود.  لیکی از عل – 2
د با استعفای خویش از مقام صدارت تدوین قانون اساسی جدید را تقدیم نمود. شاه ؤسردار محمد دا

فرمان تدوین قانون اساسی جدید را صادر نمود ولی به سبب ترس از جاه طلبی سردار، در آن به 
چوکات تعریف از اعضای خانواَدۀ سلطنتی، پالنی را که سردار برای بدست آوردن قدرت از راه 

 (*)سیاسی بود، خنثی نمود. یک حزب  تشکیل

. پا گذاشتبا تدوین قانون اساسی جدید به یک صفحۀ جدید آزمایش دیموکراسی سیاسی افغانستان 
ولی سردار که خود را قربانی دسیسۀ سلطنت  میدانست، خود را به یک بازی پر خطر داخل نمود: 

 به قدرت گردید.  تالش رسیدنبه کمک گروه چپ در 

ۀ سلطنتی در جامعۀ سنتی افغانی ضربۀ بود برای مشروعیت، بحران در بین خانوادوجود بهر حال! 
تکامل و نیرومندی سلطنت که آنرا سخت زیان رسانید. افغانستان را با بحران سیاسی اجتماعی 

 روبرو ساخت که باعث اشغال بیگانه، جنگ های داخلی و دست اندازیهای بیرونی گردید.

  بیرون از افغانستان: –ب 

بود و در همسایگی کشور های پکت  منسلککشور های غیر هم جنبش افغانستان عضو ملل متحد و
 سنتو )عراق، ایران و پاکستان( موقعیت داشت.

جدال در راهرو دخول تنظیم قانون اساسی جدید افغانستان به اوج اش رسیده بود و کمر بند امنیتی 
 بود.پیچیده ای غربی بدور جهان کمونیستی هکشور

و  کمپ کمونیزم   با اصول دیموکراسی با رعایتهای نظامی  پکتکشورهای غربی با ساختن 
مقابله مصروف بود. ولی افغانستان که از لحاظ سیاسی از  آن به سیاست توتالیتر )انحصاری( 

در ساحۀ نظامی دور از کمر بند امنیتی غربی در ، یک نظام مطلقه اداره شده میتوانست طریق
 تی ضعیفی قرار داشت. موقعی

همنوایی نمی  ،افغانستان به باور جهان و موقعیت آن با سیاست داخلی اش که رنگ استبدادی داشت
سیاسی دوره های هفتم و هشتم شورا و بعضی  ند: بدین معنی که قبل از دهۀ قانون اساسی فعاالکر

 از اعضای اتحادیۀ محصلین در زندان ها شب و روز میگذرانیدند.
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ون اساسی جدید افغانستان در چنین شرایطی نافذ گردید که )ا، خ، د، ک( با پشتوانۀ شورویها قان
 این صحنۀ سیاسی شمرده میشد. این حزب در دهۀ قانون اساسی با پیشآهنگبازیگرغیر رسمی  و 

.  )ا، خ، د، ک( بدست داشترا  ابتکار قدرت و رویداد ها وقایع سیاسی حکومت توانایی رقابت با
د را که در آغوش سلطنت سیاست آموخته بود و با حیله و نیرنگ های متحدین سیاسی ؤردار داس

 اش آشنایی نداشت، در مقابل سلطنت تحریک و استعمال مینمود.

در ارگان های امنیتی که پیش از پیش مشاورین نظامی شوروی و صاحبمنصبان تربیه  مذکور حزب
 ه بودند، نفوذ خویش را گسترده تر میساخت.شدۀ افغان بدست شوروی در آن النه کرد

از بیم همدستی منفی شوروی نا  ،که بدست )ا، خ، د، ک( دامن زده میشد یحکومت با ناهنجاریهای
 توان مانده بود.

گروه های کمونیستی سخت زیر فشار بودند، مگر در  ،در کشور های عضو سنتو در منطقه
اساسی جدید راه های اصولی و رسمی فعالیت هموار  افغانستان برای کمونیست ها از راه قانون

 میگردید.

پوشش د و کشور را از دنافغانی که طبل بیطرفی افغانستان را به صدا در آورده بوذیصالح مقامات 
 از تیر پر خطر )ا، خ، د، ک( غافل بودند. ،حمایت امنیتی خارجی بدور نگهداشته بودند

 قانون اساسی جدید: –دوم 

  دورۀ دوم آزمایش دیموکراسی در افغانسنتان )در دهۀ قانون اساسی( دو علت دارد:ناکامی 

  ،عدم مساعدت شرایط اجتماعی به منظور پیاده نمودن قانون اساسی دیموکراتیک-

  .کمبود ها و خال های موجود در قانون اساسی -

 زمینۀ ناهموار برای پیاده نمودن قانون اساسی: –الف 

 باعث ناکامی پیاده نمودن قانون اساسی گردید: علل گوناگونی که

جامعۀ افغانی که از لحاظ طبعیت با پنجه های انظباط وخشونت )تشنج( شکل یافته بود،  – 1
ین اهیچگاهی به قانون اساسی نافذ گردید،  6در افغانستان که از استقالل بدینسو  اداره میگردید. 

وفان زدۀ افغانی در چوکات الزامات و اجراآت جامعۀ ط ، زیرادشنبه تطبیق آن دلیل موفق 
تا قدرت   ستمیالدی توان 1931مگر تنها قانون اساسی   بود. خویش در بند نگهداشته شده

 سیاسی را به شکل صلحجویانه از نادر شاه به ظاهر شاه منتقل سازد.

 ضمانت مردمی تطبیق یک قانون اساسی را طبقۀ متوسط میسازد: – 2

 گذاری تجارتی به سرمایه گذاری صنعتی مبدل نگردیده بود.سرمایه در دهۀ قانون اساسی 

 به همین لحاظ طبقۀ متوسط کم توان بود. تعلیم و شعور سیاسی در سطح پائین قرار داشت. 

در افغانستان قبل از اعالم قانون اساسی سیستم حزبی موجود نبود، ولی )ا، خ، د، ک( با  – 3
وی بصورت غیررسمی به آرامی در موسسات تعلیمی و ارگان های امنیتی به پشتوانۀ شور

 توسعۀ خویش ادامه میداد. 
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اصول عقیدوی )ا، خ، د، ک( با دو محور اجتماع افغانی، یعنی اسالم و ناسیونالیزم در تضاد 
ی أدیموکراسی باور نداشتند که به اساس ر همچوبود، بدین لحاظ شوروی ها و )ا، خ، د، ک( به 

)ا، خ، د، ک(  ،قانون اساسی انفاذملت استوار گردد، ولی هردو مشتاق این موضوع بودند که با 
 جواز فعالیت رسمی را بدست آورد.

تنظیم کنندگان قانون اساسی به مقصد جلوگیری از فعالیت های )ا، خ، د، ک( در مادۀ سی و دوم به 
اساسی یعنی اسالم ، ناسیونالیزم و سلطنت  آن احزابی که اهداف عقیدوی شان با ارزش های قانون

مخالف نباشند، اجازۀ فعالیت داده بود، ولی )ا، خ، د، ک( با حیله و نیرنگ توانست در دهۀ 
ابتکار دست  برخی از واقعات غم انګیز سیاسیدیموکراسی بازیگر صحنۀ سیاسی شمرده شود و در 

 آنان بود.

 کراسی و آزادی را برضد دیموکراسی و آزادی بکار برد. )ا، خ، د، ک( به این موفق گردید که دیمو

 کمبود ها و خالیگاه های قانون اساسی. –ب 

  خانوادۀ سلطنتی: اختالفاتمشروعیت بخشیدن به ـ  1

، به میشودو برخورد بین خانوادۀ سلطنتی شناخته  اختالفاتکه محصول  1964قانون اساسی سال 
چنان ردیده بود.  در قانون اساسی اعضای خانوادۀ سلطنتی مبدل گ ذات البینییک اسلحه منازعه 

 د را از صحنۀ سیاسی بدور نگهدارد. ؤتعریف گردید تا بتوانند محمد دا

ۀ سلطنتی را به اندازۀ قانون اساسی مشروعیت بخشیدن، یکی از فریفتن های  اختالفات خانواد
محوریت و مشروعیت سلطنت و در بزرگ موسسان قانون اساسی بود که این فریفتن برای اکمال، 

آخر برای ثبات سیاسی وطن در آنچنان شرایط تعرضی بود که افغانستان از راه قانون اساسی، با 
 آوردن مشروعیت دیموکراتیک توانایی آنرا نداشت.

بعد از اعالن قانون اساسی از یکسو اختالقات در بین خانواده سلطنتی عمیقتر گردید و از سوی  
ح اجتماعی در مورد پیاده نمودن قانون اساسی بین حلقه های سیاسی و شاه اختالفات دیگر به سط

بروز نمود : سلطنت قانون اساسی را به حیث یک اسلحۀ تکتیکی سیاسی بکار داشت، نه به حیث 
یک وسیله برای پیاده ساختن ستراتژیکی دیموکراسی.  به همین اساس برخالف قانون اساسی در 

شخصیت های سیاسی در داخل و یا  بعمل می آمد، در حالیکهپارلمانی مداخله امور حکومتی و 
 .موقعیت مراعات قانون اساسی قرار داشتندپارلمان در خارج حکومت و 

 تنظیم لویه جرگه از راه قانون اساسی: – 2

تغییر ۀ قانون اساسی برای بار اول ترتیب و ترکیب لویه جرگۀ عنعنوی در قانون اساسی در ده
 (. 84الی ماده  78. )فصل پنجم ماده ردک

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 5 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دو ثلث از جملۀ سه ثلث اعضای لویه جرکه کسانی بودند که توسط قدرتمندان گماشته شده بودند و 
سهم گروه های متنفذ و اعضای فعال اجتماعی چون رهبران قومی، مذهبی، خان ها ، بزرگان قومی 

 بود. ضعیفو لیدران سیاسی در آن 

حیلۀ بزرگ دیگری تدوین کنندگان  ،نآوردقانون اساسی در قیده جرگه را در آزادی عنعنوی لوی
 قانون اساسی بود.

سسان دهۀ قانون اساسی میخواستند در وطن از راه قانون اساسی ضوابط دیموکراسی را با این ؤم
رگۀ ند.  برای این مرام باید لویه جکنهدف پیاده نمایند تا از این نمایش به نفع حکومت استفاده 

گردد.  و این در حالتی است که جامعۀ افغانی برای  محصورعنعنوی در چوکات قانون اساسی 
 نداشت. تواناییهضم این دیموکراسی لیبرال که از طرف قانون اساسی به ملت به هدیه داده شد، 

پس لویه جرگۀ عنعنوی که برای قرن ها ثبات سیاسی، صلح و دیموکراسی عنعنوی را به جامعۀ 
د:  نقش لویه جرگه  بحیث پل ارتباطی بین افتانموده بود، در بازی سیاسی بدست گروه مقتدر  ءااهد

 گروه سر اقتدار و ملت منتفی گردید.

میالدی تنظیم کنندگان قانون اساسی که به گمان قوی همۀ شان در کشور های غربی  1964در سال 
کامل داشتند، با جابجا نمودن لویه جرگه تحصیل نموده بودند و از واقعیت های کشور خود آگاهی 

در حصار قانون، بازیگران سیاسی افغان را با معضلۀ بزرگ سیاسی و حقوقی روبرو ساختند: 
 درین بخش سوال های زیادی مطرح میشوند.  از آنجمله:

ت تعاملی حقوقی را  آآیا در جامعۀ قبیلوی افغانی حقوق تدوین شده از طریق قانون اساسی اجرا -
 میتوان از بین ببرد؟ ،در جامعه ریشه های عمیق دارد که

در موقع ضرورت آیا به لویه جرگه ایکه در قانون اساسی تدوین یافته و یا به جرگه تعاملی که  -
 از چارچوب قانون اساسی بیرون است، به کدامش باید مراجعه کرد؟

در صورتیکه در جامعه سنتی مؤثریت حقوق تعاملی و اجتماعی به نسبت حقوق مدون بیشتر  -
شمرده ملی باید لویه جرگه حکومتی و یا  لویه جرگه عنعنوی  مشکالتحل  مرجعباشد، آیا 

 ؟شود

 لیبرالیزم افراطی: -3

قانون اساسی   لیبرالیزم غربی قرار داشتند. تاْثیرقانون اساسی تحت  ؤسسانعقیدتی م کاهاز ن
) لویی فوژیی حقوق دان  جمهوری فرانسه مشابهت داشتچهارم دور افغانستان با قانون اساسی 

فرانسوی مشاور بخش تسوید قانون اساسی بود(.  ولی با آن هم تفاوت بین دو کشور خیلی زیاد بود: 
 ات نظام پارلمانیدر چارچوک فرانسه از اثر لیبرالیزم سیاسی مفرط که یقانون دور چهارم جمهور

در قانون اساسی جدید  استقرار دور پنجم جمهوری  برایبه ناکامی انجامید ، ولی  ،ردیده بودگتهیه 
 . تفویض گردد حکومتبیشتر به سلطه کوشیدند تا 

مینۀ ایجاد نظام پارلمانی قانون اساسی دوم زدر افغانستان قانون اساسی دهه دیموکراسی که در واقع 
بود. جدید ولی در بازار سیاست یک امتعه ، میشود، یک قانون دور از واقعیت هاکشور شمرده 
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و اعالم نمودن نظام  دخان با ازدیاد صالحیت های حکومتؤدا ریاست جمهوریقانون اساسی دور 
 ریاستی به دهه دیموکراسی نقطه پایان گذاشت.

هارم فرانسه درس عبرت سیاسی جمهوری چهای  هرج ومرجاز افغانستان ن قانون اساسی اسسؤم
 هات را تکرار نمودند. اعین اشتب ند وگرفتن

ملت آن همه آزادیهای  را که در کشورهای پیشرفته و صنعتی  1964در نتیجه قانون اساسی سال 
ن اسسؤ. اما مگرفتندبه هدیه در جریان یک دهه مردم در جریان صدها سال به آن دست می یافتند، 

ک راه میانه رو بین سلطه دولتی و آزادی های تفویض شده به موفقعیت قانون اساسی در انتخاب ی
 نرسیدند. 

نیک از  شکل یک تصادفبه   ،عقده های چندین صد سالۀ ظلم و استبداد افکار پر ازافغان ها با 
تظاهرات شکل زنده گی تاحدیکه و به جاده ها سرازیر شدند،  ندزادی برخودار گردیدآنعمت 

دروازه  خصوصب  اختیار نمودند. در نتیجه،  خدمات عامه به رکود مواجه گردیدروزمره را بخود 
همه  ( در پشت گ)ا.خ.د.بسته شدند.   بروی محصلین سسات تحصیلیؤاز میک تعداد زیادی  های

 قرار داشت.این تحرکات 

دند. حکومت ، و هریک آن تنها برای دو سال بر سر اقتدار بو 5از سوی دیگر در دهه دیموکراسی 
این در حالیست که به اساس حکم قانون اساسی  هر حکومت باید برای یک  دوره تقنینی یعنی چهار 

 بی ثباتی سیاسی به اوج خود برسد.  تاشد  موجبسال در اقتدار باقی می ماند. این همه 

 الندالبه گونه فشرده در دهه دیموکراسی ملتی با سطح شعور سیاسی پائین، دستخوش معامالت 
از احساسات پاک  مردم استفاده سوء نمودند. باالخره این وضعیت منتج به آنها گردید و  یاسیس

را برای مهارکردن  اد این کودتؤد. در این شکی نیست که  محمد داشد ؤسردار محمد دا یکودتا
)حکومت متشکل از افراد نا اهل و وضعیت ناهنجار آن زمان تنظیم نموده بود، اما عوامل داخلی 

ابق( کشور را به طرف یک فاجعه جدید سبیرونی) مداخالت غیرمستقیم شوری عوامل مغرض( و 
 سوق داد.

 نتیجه: 

دیموکراسی محصول انکشاف اجتماعی و اقتصادی یک جامعه بوده که در آن طبقه وسطی خواسته 
  اید. های خویش را باالی طبقه بر سر اقتدار اعمال می نم

در موجودیت موازین انکشاف اجتماعی و اقتصادی و تمرین دیموکراسی، مواردی مثل احترام به 
قانون، تحمل نظریات مخالف، احترام اقلیت به اراده اکثریت، بلند شمردن مفاد ملی نسبت به مفاد 

ار شخصی، به یک عادت میکانیکی مبدیل میگردد. این میکانیزم زمینه عملی را برای استمر
 دیموکراسی تهیه مینماید. 

قانون اساسی به حیث یک امتعه جدید در یک محیط نامساعد به اساس فرمان سلطنتی نافذ ولی ده 
 سال بعد آن به اساس فرمان جمهوری لغو گردید. 

آن دیموکراسی ایکه در داخل یک محیط نامساعد به اساس یک فرمان سلطنتی و یا هم در اثر اعمال 
ی قوای خارجی باالی ملت تحمیل گردیده باشد، تنها تا زمان موجودیت حمایت بالفعل جبر و بدمعاش

 (.2010، 10مراجع متذکره دوام مینماید )فرانسه. نوامبر 
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پسر، دختر، برادر و خواهر شاه و همچنان زنان و شوهران آنها،   ام قانون اساسی: 24ماده (  )*
کاکا و پسران کاکا شاه، شامل خانواده شاهی میشود.... اعضای خانواده شاهی در احزاب سیاسی 

شوند و وظایف ذیل را به عهده نمی گیرند: صدارت یا وزارت، عضویت شورا، نمی  داخل
 عضویت ستره محکمه...."

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

