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 مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان
 م(دهنز)بخش 

 

 (لویه جرگه های حزب دموکراتیک خلق زیر نفوذ شوروی)ادامه مبحث: 

 ت رسانید؟را به قدر داکتر نجیبرا شوروی چ

اینکه نجیب چگونه به قدرت رسید و قدم بقدم از ریاست خاد تا ریاست جمهوری کشور ارتقا دربارۀ 
به چند نکته عمده  قسمت و اما دراین بیان گردید یمطالب، قبالً درآغازاین مبحث بطورمختصر داده شد

به نجیب روشن شود  از یکطرف هدف شوروی درتغییر مقام رهبری رژیم از کارمل اشاره میشود تا
اینکه  . همچنانوضاحت مزید یابد پیروان شانماشتن گو از طرف دیگردست دراز و مستقیم آنها در

مطیعانه به منصۀ اجراء در افغانستان ماشتگان شان گ مقامات عالی شوروی رااوامر صادره  هچگون
 موضوعیختند، لوگر می ساقالب پلینومها، لویه جرگه ها، انتخابات وغیره ج ند و آنرا درشتمیگذا

 یکنجیب میکوشند تا از ی ها . امروز بعضدبه اختصاربیان میشودراینجا بازهم که  تدیگریس
و از سخنرانی های آتشین او یاد میکنند تا برای او در تاریخ جایگاه یک  بتراشند شخصیت ملی

اگرچه ذکر  نمی چسپد.تالش ها مثل خاک خشک است که به دیوار  نقهرمان را خالی سازند، ولی ای
، اما به میروددورتر  یعنی مبحث لویه جرگه ها کمیدر این ارتباط از اصل موضوع  ببعضی مطال

 بیان آن الزمی پنداشته میشود: منظور روشن شدن حقایق تاریخی

با مرگ "پس منظرکودتای ثور" خاطر نشان گردید،  درآغاز این مبحث زیرعنوانقبالً طوریکه 
جهان بینی زعامت شوروی  1982کارمل( و رویکارآمدن "اندروپف" درنوامبر بریژنف)حامی 

برشدت جنگ افزود، اما اشغال افغانستان را اندروپف درقبال حوادث افغانستان تغییر کرد. با آنکه 
 . اویک اشتباه بزرگ میدانست و درصدد آن بود که قوای شوروی را از افغانستان بیرون کند

را که مطیع نظر بریژنف بود، ازقدرت درکابل برکنار کند و بجای او داکتر  میخواست ببرک کارمل
 1984. با مرگ او درماه فبروری ، اما مرگ برایش مجال ندادنجیب رئیس "خاد" را بگمارد

از کارمل حمایت کرد و به منظور  و "چرننکو" که پیرو خط بریژنف بود، درشوروی به قدرت رسید
قوای شوروی درافغانستان افزود، چنانکه درآن وقت تعداد مجموعی قوا بالغ تشدید عملیات نظامی به 

رویکارآمد، با  1985هزار نفرگردید. اما وقتی "گرباچف" به حیث پیرو خط "اندروپوف" در 120بر
آنکه جنگ هنوزهم شدت داشت، ولی اوضاع سیاسی روبه تغییر گذاشت، زیرا شوروی دیگر توان 

ابت تسلیحاتی با امریکا را نداشت وبحران عمیق اقتصادی آن کشور را به پیش بردن جنگ سرد و رق
  جدی مواجه ساخته بود.خطر 

که آنرا بیک "زخم ناشی از درگیری در افغانستان گرباچف برای نجات کشورش ازاین بحران خطیر 
مده دراین مگر مانع ع .راهی نداشت جز کنار آمدن با امریکا و ختم جنگ سردخونبار" تشبیهه کرد، 

کارمل را با هیئت معیتی او  1985راه موضوع افغانستان بود. روی این دلیل گرباچف در نوامبر 
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که نجیب رئیس خاد و عضو بیروی سیاسی برای اولین بار جزء همچو هیئت بلند پایه بود، به مسکو 
 .کرد قوای شوروی ازافغانستان مطرح خروج مبنی بر فراخواند و به او مشکالت کشورش را

کارمل با آن چندان توافق نشان نداد. گرباچف دراین رابطه به راه دراز مفاهمه که از طریق ملل 
آغاز شده و نتیجه نداده بود، چشم امید داشت تا از آنطریق به  1982متحد در"ژینوا" از ماه جون 

 . نحوی آبرومندانه پای کشورش را ازاین گرداب مهیب و خونبار بیرون کشد

اخیراً کتاب  شاخه پرچم )وزیرمالیه و وزیرخارجه( جدی و مشهوراز فعاالن یکی کیل ـ عبدالو
قطوری در دوجلد تحت عنوان "از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان" نوشته 
وطی فصل هفتم راجع به سبکدوشی ببرک کارمل و نصب نجیب بجای اوتوسط مقامات شوروی 

گارباچف بعد از مالقات »ه در خور دقت و تأمل است. او دریک قسمت می نویسد: اعترافاتی دارد ک
ببرک  یبا نجیب هللا و کسب اطمینان از مسئولین ک.گ.ب، در مورد جانشین ساختن نجیب هللا به جا

. ابتداء گارباچف بنابر پیشنهاد گریچکوف کارمل تصمیم گرفت تا هرچه عاجلتر دست به کار شود
مشاور خاد کلیاگین، سفیراتحاد شوروی تابیف و سرمشاور کمیتۀ مرکزی ویکتور سربه ک.گ.ب، 

پطروویچ در کابل دستور داد تا نجیب هللا را بعوض ببرک کارمل بقدرت برسانند. درگام اول آنها 
دست بکار شدند تا ببرک را تشویق واغفال نمایند تا بخاطر بهبود هرچه بیشتر تحرک در کار 

سلح یکی از اعضای جوانتر و با انرژی تر بیروی سیاسی را به داراالنشای کمیته ارگانهای قوای م
و ببرک کارمل بدون آنکه بداند در  مرکزی بیاورد و آنها برای این پست نجیب هللا را سفارش کردند

عقب این پیشنهاد مسئولین اتحاد شوروی چه نهفته است، با آنها موافقت نشان داد، زیرا به آنها سخت 
در جلسه پلینوم شانزدهم کمیته مرکزی بحیث  1985اور داشت. بنابران نجیب در اواخر سال ب

منشی کمیته مرکزی در امور نظامی وعدل و دفاع برای رهبری وزارتهای قوای مسلح توظیف 
"از پادشاهی  )عبدالوکیل:« د.شگردید و غالم فاروق یعقوبی بجای او بحیث وزیر امنیت دولتی تعیین 

 (452، صفحه 1395کابل، چاپ اول،جلد اول، الی سقوط ج.د.ا"،  مطلقه

به بهانه  1986ببرک کارمل در ماه اپریل  ،قبل از دائر شدن پلینوم هژدهم»عبدالوکیل می افزاید: 
تداوی غرض مالقات به مسکو فرا خوانده شد و در آنجا راجع به ضرورت کناره گیری اش از مقام 

صورت گرفت... ببرک از دوستان اتحاد شوروی خود وقت خواست رهبری حزب با وی مذاکرات 
تا به کابل برود و با رفقای رهبری حزب مشورتهای را دراین مورد انجام دهد. اما رهبری شوروی 

ات کارمل وقعی نگذاشتند و قبل از آنکه ببرک کارمل به کابل برسد، معاون ک.گ.ب دبه این پیشنها
شتر از وی به کابل رسیده بودند و زمینه را برای سبکدوشی ببرک با عده یی از همکاران خود پی

هواخواهان او که در حزب کم  ،. روزیکه کارمل از مسکو به کابل رسیدکارمل آماده نموده بودند
نبودند، از موصوف پذیرائی گرم به عمل آوردند و این یک مانوری بود تا به شورویها نشان دهند که 

« وقت در رهبری حزب نزنند، ولی گارباچف تصمیم خود را گرفته بود. دست به تغییرات پیش از
 (454)مأخذ فوق...صفحه 

ر ثو 15حزب مورخهژدهم پلینوم درمورد چگونگی جانشینی نجیب بجای کارمل درعبدالوکیل 
ران زیاد کارمل در روز آمدن ادر بیرون ارگ طرفد»چنین می نویسد: ( 1986می  4) 1365

و نیروهای امنیتی یک عده یی را  مع نموده بودند و دست به تظاهرات زدندموصوف از مسکو تج
برای مدت مؤقت دستگیر نمودند و با نشان دادن قوت و زور آنها را وادار به عقب نشینی از موضع 
شان نمودند. پلینوم در فضای متشنج، فشار و تهدید به کار خود آغاز نمود. جلسه را نوراحمد نور و 

نامۀ ببرک کارمل قرائت شد. عبدالمجید سربلند و  زیری رهبری مینمودند. متن استعفیصالح محمد 
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تهذیب در جلسه به پا خاستند و خواستار شدند که ببرک کارمل خود در جلسه باید حضور  ننظام الدی
نامه خویش را خود تقدیم جلسه نماید و هم دالیل آنرا برای ما توضیح دهد. محمود  ییابد و استعف

ریالی و داکتراناهیتا راتبزاد اعضای بیروی سیاسی در جلسه حاضر نگردیدند. وضع روحی و ب
رأی خود را بنابر ترس از نمایندگان ارگانهای شوروی  روانی اکثریت پرچمی ها بسیار خراب بود و

نشی تبارز داده نمی توانستند. باالخره نجیب هللا از جانب اشتراک کنندگان پلینوم هژدهم به حیث م
 (456ـ  455مأخذ فوق... صفحه )« عمومی کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید.

درمقام ریاست شورای انقالبی قرار داشت، ولی موجودیت  1986نوامبر  20ببرک کارمل تا تاریخ 
سرانجام ببرک کارمل »به قول عبدالوکیل: بازهم ابل دراین مقام برای نجیب دردسر ساز بود. کاو در
لیرغم خواست خودش، بنابر تقاضای مکرر و پافشاری نجیب هللا، رهبری اتحاد اجبار عبطور

شوروی و شخص گارباچف موافقه نمودند  که به مسکو فرستاده شود. حاجی محمد چمکنی یکی از 
تا  1986نوامبر  20از تاریخ  یشخصیت های غیرحزبی ]؟؟[ بحیث کفیل رئیس شورای انقالب

اعالم  ین مقام قرار گرفت. بعداً نجیب هللا بحیث رئیس شورای انقالبدر ای 1987سپتمبر  30تاریخ 
گردید وحاجی محمد چمکنی بحیث معاون شورای انقالبی برگزیده شد. سپس بزودی در لوی جرگه 

دائر گردید، نجیب هللا برای هفت سال بحیث رئیس جمهور  1987نوامبر  30و  29که بتاریخ 
 (466ذ فوق ... صفحهمأخ)«افغانستان]؟؟[ انتخاب شد.

اعتقاد و باورمندی ایدئولوژیک و سیاسی نجیب را به سوسیالیزم و اتحاد شوروی میتوان از ورای 
بیانات اوپس از اعالم مشی مصالحه ملی به وضاحت درک کرد که به مناسبت هفتاد دومین سالگرد 

ک قسمت بیانیه خود گفت: . او در یایراد نمودانقالب سوسیالیستی اکتوبر در کاخ کرملن در مسکو 
آفتاب زندگی  1917رفیق عزیز گارباچف! انقالبیون و لنینست های پرافتخار! در اکتوبر سال »

جدید در سیارۀ ما درخشید که اشعۀ آن قلب میلونها انسان را گرمی بخشید و راه آنان را بسوی 
نقالب اکتوبر کبیر جشنی جامعۀ مبتنی بر برابری و برادری و عدالت روشن ساخت. هفتاد سالگی ا

است که سرحد و مرز نمی شناسد. انقالبیون و وطن پرستان افغانستان یکجا با تمام انسان های 
صادق جهان، قلوب خویشرا در برابر آن می گشایند...در وطن ما میگویند "دوست پدر، میراث 

ثور را در کشور تیک رافرزند است"، فرزندان جسور افغانستان که درفش انقالب ملی و دموک
برافراشته اند، به عنعنات پدران و نیاکان خویش پابند بوده و از قلبی به قلبی دوستی خلل ناپذیر 

تجربۀ هفتاد سالۀ  نمردمان ما را انتقال میدهند. این دوستی منبع فنا ناپذیر تفکر لنینی و غنی تری
 ۀافتخار میکنیم که سیاست مصالح مبارزه و کار مردم اتحاد شوروی را در برابر ما می گشاید. ما

ملی از نخستی فرمان لنین "در مورد صلح" سرچشمه میگیرد و برآموزش لنینی درمورد سازشها بنا 
 «یافته است. ما ادعای این سیاست را نمیکنیم، ما صرف به تحقق کامل آن در عمل می پردازیم.

عنی قهرمانی های بمکمکهای شما ران و خواهران عزیز! براد»نجیب درادامه بیانیه خود گفت: 
جاودان سربازان انترناسیونالیست شما در سرزمین افغانستان میباشد. مردم ما برای قرنها 
سپاسگذاری عمیق خود را در برابر سرباز اتحاد شوروی که هزاران کودک، زنان، پیرمردان را از 

واهند نمود... بگذار نام لنین در مرگ خونین و خود کشور را از نابودی حتمی نجات داده اند، حفظ خ
دل قرون جاودانه باشد. بگذار دوستی خلل ناپذیر مردمان افغانستان و اتحاد شوروی چون صخره 
محکم و استوار باشد. بگذار نام حزب لنینی حزب بلشویکها، حزب کمونیستها که تاریخ را به نفع 

پیش آن قرار گرفته است، همیشه در انسان زحمتکش و بشریت تکان و تغییر داده است و در پیشا
 ، متن مکمل بیانیه دیده شود در روزنامه انیس همانوقت(460)مأخذ فوق...صفحه « دستان توانا و نیرومند باشد.
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 یال 10) 1365قوس  23الی  20به مسکو که بتاریخ او هیئت معیتی و اولین سفر رسمی نجیب 
یم کشورش مبنی بر خروج قوای شوروی ( صورت گرفت، گرباچف راجعبه تصم1986دسمبر 13

ً ضمن . اواز افغانستان طی دو سال آینده اطالع داد که گفت حتی پس وی شرح پالیسی جدید شوربا  ا
که باید در کرد از خروج قواء بازهم افغانستان را تنها نمی گذارند، نکاتی را برای نجیب گوشزد 

 طورکل چنین خالصه کرد: اجرای آن تالش کند. این پالیسی جدید را میتوان ب

با  ؛باز گردد راه تفاهم با امریکا وغرب موجب میشود تاخروج رسمی قوای شوروی ازافغانستان 
لذا الزم ؛ می افتد بدوش مردم افغانستان یعنی جنگ افغان با افغانمسلماً جنگ  خروج قواء پیشبرد

افغانستان بین اقوام ین منظور باید به ا ؛تغییر کند جنگ قومی ر مبنایحزبی باز مبنای جنگ است تا 
 تشکیل قطعات نظامی قومی بنام ملیشه درخدمت رژیم " بهملیت ها" نفوذ کرد و با استفاده از نام

تضعیف جبهه  که موجب کرد طوری رخنهتنظیم های جهادی بین دردر عین زمان  ؛پرداخت
یش کشیدن پبا ؛ دنموریک یکی را در برابر دیگر تح شود و مقاومت و بی اعتبار ساختن جهاد

جلوه گر ساخت و شورای  اسالمعلمای لباس  دررا  تا عده ای از حزب ها دکرحمایت از دین سعی 
به منظور را پیشنهاد های فریبنده و ظاهری ؛ به اصطالح "علماء و روحانیون" را بیشتر گسترش داد

یک ؛ ارائه کرد ف با آنهاجلب وجذب قوه های جهادی و فراهم آوری زمینه های همکاری وائتال
آن بازهم گماشتگان  مرکز "وحدت ملی" که در ی ازمخالفان بنام حکومتتعدادبا را حکومت ائتالفی 

رگاه این اقدامات نتیجۀ مطلوب بار نیاورند، آن ه؛ و باالخره ، تشکیل کردشوروی قرارداشته باشند
ی تقسیم گردد که درشمال گماشتگان وقت افغانستان مثل ویتنام و کوریا به دوقسمت شمالی وجنوب

 جنوب مخالفان حکومت کنند. شوروی و در

به تأسی از پالیسی جدید شوروی وهدایات گرباچف  پس ازبرگشت ازسفر خود از مسکو یبنج
" را ضمن پیشنهاد ( سیاست به اصطالح "مصالحه ملی1987جنوری  3) 1365جدی  14بتاریخ 

نبی عظیمی در کتاب "اردو و سیاست" در مورد  .ن اعالم کردتشکیل یک حکومت ائتالفی با مخالفی
در پلینوم های کمیته مرکزی حزب که یکی بعد دیگر دائر میگردید، »مصالحه ملی می نویسد: 

ً در پلینوم نزدهم کمیته مرکزی حزب تصمیم داکتر نجیب را مبنی بر دعوت از تمام  مخصوصا
زندگی میکردند، بخاطر اشتراک در ساختمان یک  نیروهای درگیر جنگ و روشنفکرانی که درغرب

 آن تمام اعضای پلینوم قرار گرفت و تائیددولت ]حکومت[ ائتالفی با پایه های وسیع اجتماعی مورد 
ن آبه سیاست جاری حزب و دولت جمهوری افغانستان تبدیل گردید. کلمۀ مصالحه ملی که اساسات 

قدرت مطرح شده بود، برای اولین با از موضع  از موضع "تیزس ها ده گانه"توسط کارمل در 
ضعف و سازش که کارمل با آن مخالفت میکرد، توسط وی استعمال شد و پروگرام مصالحه ملی 

]سوم[ ات سازش داکتر نجیب هللا را با رهبران مجاهدین تشکیل داد. این پروگرام در روز اول مقدم
ـ آتش بس یک جانبه شش ماهه؛ ـ  ذیل بود: اعالم شد که نکات اساسی آن قرار 1987سال  یجنور

تشکیل یک حکومت "وحدت ملی" که نمایندگان اپوزیسیون نیز در آن اشتراک داشته باشند؛ ـ 
 «بازگشت پنج ملیون مهاجر از پاکستان و ایران.

برای تطبیق مصالحه ملی یک کمسیون عالی مصالحه تأسیس شد »نبی عظیمی در ادامه می افزاید: 
شعبات متعدد در سرتاسر افغانستان بود. تبلیغات وسیع مطبوعات و رسانه های گروهی  که دارای

بکار افتاد. وزارت عودت کنندگان تأسیس شد. به کمسیون های مصالحه وظیفه داده شد تا ازطریق 
مذاکرات، فرستادن نامه ها، پیام ها با دوستان و خویشاوندان درحال جنگ و تبعید خویش پیام صلح 
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]رژیم[ ت به آنها رسانیده شود. نجیب هللا آماده گردید تا با رهبران درحال جنگ با دولت حکوم
 (332ـ  331عظیمی، نبی: "اردو و سیاست"... صفحه)« خویش در یک کشور بیطرف مالقات نماید.

با وجود تالش زیاد نجیب برای جلب تفاهم در قبال مصالحه ملی، نه تنها تنظیمهای هفتگانه جهادی 
شتراک در همچو حکومت ائتالفی را رد کردند، بلکه این پیشنهاد از طرف یک تعداد شخصیت ها ا

حزبی و دولتی بخصوص تعدادی از خلقی ها و نیز طرفدران ببرک کارمل در داخل رژیم نیز مورد 
 انتقاد شدید قرار گرفت.

قانونی مشروعیت بخشد تا شوروی اقدامات بعدی را از مجرای  هدایت مقاماتنجیب خواست برطبق 
زبان انتقاد برای اطمینان خاطر تنظیمهای جهادی زمینه اعتماد را فراهم سازد و ازطرف دیگر 

مطرح ساخت و را مخالفین حزبی را کوتاه سازد. همان بود که او موضوع تدوین قانون اساسی 
ضوی را تعیین ع 75 کمسیونیک براساس یک فرمان شورای انقالبی  1986فبروری  26بتاریخ 

کرد تا مسوده قانون اساسی را تهیه و آنرا به لویه جرگه ارائه نماید. اعضای این کمسیون متشکل 
وابستگان گروپهای سراقتدار )حزب دموکراتیک خلق( و تعدادی از بربودند از نمایندگان یگانه حزب 

خصیت های محلی که اقتصادی و اجتماعی به شمول عده ای زیر نام علماء و روحانیون و نیز ش
کمسیون یک کمیتۀ کاری  1986در ماه مارچ همه به نحوی از انحاء تحت تأثیر حزب قرار داشتند. 

متن تکمیل گردید و  1987را برگزید تا متن مقدماتی مسوده را ترتیب دهد که اینکار در ماه اپریل 
 بغرض نظر دهی عوام به نشر رسید.مسوده 

. دراین تقاضا کرد تا در این کمسیون شرکت کنند، ولی آنها نپذیرفتند همچنان نجیب از مجاهدین نیز
سیاسی حکومت  ارشدآنوقت به حیث مشاورـ درمیدانم که داکترعزیزهللا لودین ذکر ارتباط قابل 

ائتالفی مجاهدین در پشاور، وظیفه گرفت تا پیشنهاد مصالحه ملی نجیب را مورد بررسی قرار دهد 
 1987فبروری  22صفحه نوشت و به تاریخ  42ه ابراز دارد. او رسالۀ در ونظر خود را در زمین

بیش یک ترفند سیاسی  در واقع"مصالحه ملی" پیشنهاد . به نظر او به حکومت مجاهدین تقدیم نمود
. داکتر لودین هدایت مسکو و به هدف فریب مردم تهیه شده بوداز طرف رژیم کابل به نبود که 

فرصت درصورت مساعدت ) که رژیم کابل آنچه میگوید، خود در آن عمل نمیکند.دالئلی را ارائه کرد 

 . کاظم(ـ ین رساله را با دیگر ضمایم به منظور توضیح مزید مصالحه ملی بعداً به نشر خواهم رسانید ا

 تصویب قانون اساسی: وتدویر لویه جرگه 

تای ثور نورمحمد تره کی ( یعنی دو هفته بعد از کود1978مارچ  10) 1357ثور  21 خبتاری
دوره شهید محمد داؤد، نون اساسی شماره سوم قاصدور فرمان با برطبق فیصله شورای انقالبی 

سال ماه جدی در اگرچه .دولت جمهوری افغانستان را لغو کرد 1355سالمصوبه لویه جرگه 
ا. را در هنگامیکه ببرک کارمل بقدرت رسید و شورای انقالبی اصول اساسی مؤقت ج.د. 1359

 دراین مدت .بودو فاقد پارلمان طی مدت ده سال فاقد قانون اساسی افغانستان ماده تصویب کرد،  68
ازطریق مراجع حزبی بخصوص شورای انقالبی به تصویب میرسید و با امضای رئیس  وانینتمام ق

نجیب روی داکتر آن شورا که در راس رژیم قرار داشت، نافذ میگردید. این اولین بار بود که 
مجبوریت های ناشی از تغییرات در اتحاد شوروی و بنابر توصیه مقامات آن کشور بخصوص 

را در افغانستان حین خروج قوای شوروی از افغانستان و جدی یک تحول آوردن  ،هدایات گرباچف
 به تأسی از اجرای برنامه مصالحه ملی و جلب اعتمادو خواست  الزم دید نیز بعد از خروج قواء

لویه  دستور داد تا مقدمات تدویر یک اینکاربرای نجیب  مردم به رژیم، لویه جرگه را دائر کند.
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و  29) 1366قوس  9و  8نفر بتاریخ  1500 فرهم شود. همان بود که لویه جرگه با اشتراکجرگه 
 ( در شهر کابل دائر گردید و اولین قانون اساسی رژیم خلقی ـ پرچمی را تحت1987نوامبر  30

 زعامت داکتر نجیب به تصویب رسانید.

 (:1987) 1366قانون اساسی  جردنم بلاطم مهانگاهی مختصر به 

 یک قسمتدر ماده بود. 149فصل و جمعاً دارای  13قانون اساسی این دوره مشتمل بریک مقدمه، 
که درسالهای اخیر رونما  تحوالتی»ده است: البته بعد از ذکر"بسم هللا الرحمن الرحیم" آممقدمه 
برای انکشاف واقعی کشور و رفاه مردم به بار آورده است. دراین را شرایطی مساعدی  ،گردیده

بنیان گذار و انسجام دهنده پالیسی مصالحه ملی  مرحله حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث
.... فعاالنه با دیگر نیروهای سیاسی، ملی و دموکراتیک میکوشد این پالیسی انسانی را به پیش ببرند.

گاهی از تحول تاریخی که در کشور و در جهان به آبا  نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه ما
وقوع پیوسته و با در نظر داشت اساسات دین مقدس اسالم، حفظ و تقویه میراث جنبش قانون اساسی 

قوس  این قانون اساسی را بتاریخ نهم ،در کشور، احترام به منشورملل متحد و اعالمیه حقوق بشر
مصوبه بعد از توشیح داکتر نجیب  که ؛ چنان«ماده به تصویب رسانیدیم. 149فصل و  13در  1366

 به حیث رئیس جمهور افغانستان نافذ اعالم شد.

حاکی از فصل اول این قانون اساسی زیرعنوان "اساسات نظام سیاسی"  12ماده اول تا ماده 
آمده است:  . در ماده اولداردخلق بسیار تفاوت تحوالتی است که با تفکر قبلی حزب دموکراتیک 

جمهوری افغانستان یک دولت مستقل، متحد و غیرقابل تجزیه و دارای حاکمیت در سرتاسر ساحه »
آنست. حاکمیت ملی در جمهوری افغانستان به ملت تعلق دارد. مردم حاکمیت ملی را ازطریق لویه 

  «نند.جرگه، پارلمان ملی و شوراهای محلی تمثیل میک

کلمه "دموکراتیک" از نام رسمی دولت برداشته شد و به دولت "جمهوری افغانستان" دراین ماده 
نوعی از  و اصطالح "دموکراتیک" در ادبیات حزبی معنی خاص از طرز تفکر .گردیدمبدل 
با نظام شوروی افاده میکرد. حذف این کلمه ظاهراً برای توجیهه این را ایدئولوژیکی گی وابست

نقش بر عالوتاً این ماده فته بود که گویا رژیم خود را از چنین وابستگی رهانیده است.رطلب بکار م
های حزب دموکراتیک خلق که طی ده سال گذشته همه صالحیت  شورای انقالبی و دیگر سازمان

  د.داپایان  ،ندهای تقنینی را درکشور در انحصار مطلق خود داشت

ن مقدس اسالم دین افغانستان است. در جمهوری افغانستان هیچ قانون دی»د که: رحکم میک ماده دوم
درحالیکه قبالً  به  ؛«برخالف اساسات دین مقدس اسالم و ارزشهای این قانون اساسی نافذ نمیگردد.

 . کردندارزش های اسالمی کوچکترین وقعی گذاشته نمیشد و حتی بعضاً به تمسخر از آن یاد می

غانستان یک کشور غیر منسلک است که با هیچیک از بالک های نظامی هم جمهوری اف»ماده سوم: 
با ذکر این  ؛«تأسیس پایگاه های نظامی خارجی را در داخل خاک خود اجازه نمیدهد. پیمان نیست و

ماده چنین وانمود میگردد که گویا خروج قوای شوروی از افغانستان به استناد همین ماده شکل گرفته 
 ه اصطالح عوام میگویند: "بینی خمیری"!است که اینرا ب

دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکی از وظایف اساسی دولت است. »ماده چهارم: 
؛ سؤال در «دولت امنیت و توانائی دفاعی کشور و تدارک تجهیزات قوای مسلح را تضمین میکند.

ه میتوان بر تأسیس و موجودت قطعات اینجاست که با موجودیت چنین ماده در قانون اساسی چگون
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مسلح مشهور به "غندهای قومی" و نحوه فعالیت شان که اقوام افغانستان را یکی در برابر دیگر به 
 جنگ وامیداشت، مهر تائید گذاشت؟

در جمهوری افغانستان احزاب سیاسی اجازه دارند، تشکیل شوند، برنامه های خود را »ماده پنجم: 
 که اساسنامه ها و فعالیت های شان در تناقض با مندرجات این قانون اساسی وترتیب دهند، طوری

قوانین کشور نباشند. یک حزبیکه مطابق به مقیضیات قانونی تشکیل شده باشد، نمتیواند بدون دیگر 
 باید؛ درعمل این ماده فقط برای تشکیل احزابی زمینه سازی کرد که «دالیل قانونی منحل گردد.

درحقیقت حیثیت نهال های کوچکی  ند. تشکیل همچو احزاب کوچکب سر اقتدار میبودبا حزنوا مه
تغییر نام به حزب "وطن" با بعدها )را داشتند که زیر سایه درخت بزرگ حزب دموکراتیک خلق 

 ، تحت پوشش قرار میگرفتند. (مسمی گردید

قاعده وسیع سیاسی ـ به حیثت یک سازمان دارای  "جبهه ملی جمهوری افغانستان"»ماده ششم: 
اجتماعی، اتحاد احزاب، سازمانهای اجتماعی و اعضای انفرادی شامل کدرها را برای اشتراک در 

؛ تشکیل «تنظیم میدارد. زیر یک برنامه مشترک باهمرا امورمدنی فعالیت های اجتماعی، سیاسی و 
ل آنرا پس از رسیدن "جبهه ملی" در واقع ادامه همان "جبهه ملی پدر وطن" بود که ببرک کارم

بقدرت تأسیس کرد. نجیب نیز به ادامه آن فقط با تغییر نام به تشکیل آن در قانون اساسی مشروعیت 
بخشید، درحالیکه این جبهه مثل جبهه پدروطن نتوانست موفق به جلب و جذب اقشار مختلف جامعه 

 شود.

جمهوری افغانستان جواز  در نقانواتحادیه های تجارتی و سازمانهای اجتماعی برطبق »ماده هفتم: 
، زنان و نواناجتشکیل دارند. دولت برای تقویه نقش اتحادیه های تجارتی، کوپراتیف های دهقانی، 

حیات فرهنگی کشور مساعدت اسی، اقتصادی وزمینه های اجتماعی، سیسازمانهای اجتماعی درسائر
 «ی دولتی تأمین میدارد.اورگانها میکند و همکاری و روابط متقابل آنها را با 

 «.در بین سائر زبانهای کشور اند یدری زبانهای رسم وپشتو »ماده هشتم: 

 تمسق رد فتاب در حال طلوعآنشان دولتی جمهوری افغانستان متشکل است از یک »ماده نهم: 
یک فیته ، یک محراب  بروی یک صفحه سبز در وسط، با خوشه های گندم در دوطرف و یناقوف

 گنر ندودز و طسو رد زبسرنگ  نداداج اجنیارد؛ «نآ هدعاق رد سرخ و سبز سه رنگ سیاه،
 اهنت هن ،هدعاقردبیرق ملی  گ، موجودیت محراب در وسط و فیته سه رنتلود یمسر ناشنزا خرس
 و ینید یاه لوبمس یوسب شیارگ عونکی هکلب ،دهدیم ینعم ار بالقنا یاهلوبمس زا نتفرگ هلصاف
 .ددرگیماز نشان قبلی کامالً متمایز  هک دوشیم بوسحم یلم

به اندازه های مساوی  سیاه، سرخ و سبز افغانستان از سه رنگ یبیرق دولتی جمهور»ماده دهم:  
و طرف بیرق در وسط جوار دسته کمی باالتر قرار بطور افقی تشکیل شده و نشان دولتی در هرد

به بیرق  ،؛ با این ترتیب بیرق رسمی از رنگ سرخ«دارد. طول بیرق دو چند عرض آن میباشد.
 .دراذگیم شیامن هب ار هتشذگ هب تشگرب زا یا هناشن و  کیلوبمس رکید رییغت کیعنعنوی کشور 

 «پایتخت جمهوری افغانستان کابل است.»ماده یازدهم: 

 «ری افغانستان از طرف شورای ملی تصویب میگردد.سرود ملی جمهو» ماده دوازدهم: 
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فصل دوم قانون اساسی این دوره به اساسات نظام اقتصادی و اجتماعی، فصل سوم به حقوق 
 لصف نیارد .شهروندان و افراد متبوعه کشور و فصل چهارم به لویه جرگه اختصاص یافته است

شخص م اعضاء و وظایف آن ترکیب و دهشبه حیث عالیترین مظهر اراده مردم تعریف لویه جرگه 
  .تسا هدیدرگ

مربوط به رئیس جمهور است که در راس دولت قرار دارد و قدرت خود را در قوای سه  مجنپفصل 
رئیس  72گانه دولت برطبق مواد مندرجۀ این قانون اساسی به منصۀ اجراء میگذارد. به اساس ماده 

هفت سال انتخاب میگردد که هیچکس نمیتواند بیش  جمهور ازطرف لویه جرگه به اکثریت آراء برای
از دو دوره به این مقام انتخاب شود. رئیس جمهور در برابر لویه جرگه مسئول است لویه جرگه 

  موجودرئیس جمهوررسمی موعد کاری  نسی روز قبل از بسررسید دیاببرای انتخاب رئیس جمهور 
سالگی را  40که : یک تبعه مسلمان که سن  قانون اساسی حکم میکند 73ماده فرا خوانده شود. 

تکمیل کرده و خودش و خانمش از والدین افغان متولد شده و ازحقوق مدنی و سیاسی برخوردار 
حق دارد خود را به این مقام کاندید نماید. وظایف و صالحیت های رئیس جمهور طی ماده  باشند،

 شده است. فقره گنجانیده  15 در 75

 یافته که به حیث عالیترین مرجع تقنینی کشور از دو اتاق صملی اختصاشورای  هفصل ششم ب
سنا. فصل هفتم مربوط به قوۀ  دیگرتشکیل یافته: یکی مجلس نمایندگان)ولسی جرگه( و )خانه(

ن صدراعظم قرار دارد. صدراعظم آاجرائیه یعنی "شورای وزیران" )حکومت( است که در راس 
شود و پس از معرفی اعضای کابینه و اخذ رأی اعتماد از ولسی که بوسیله رئیس جمهور معرفی می

در امور داخلی و خارجی می پردازد. شورای وظیفه مربوطه اجرای تائید رئیس جمهور به  وجرگه 
صل هشتم مشتمل بر موضوعات قوه فوزراء نزد ولسی جرگه و رئیس جمهور مسئولیت دارد. 

 مهدزای ،ل دهموبه همین ترتیب فص و تساارنوالی څادارۀ  روما هب صتخمقضائیه است و فصل نهم 
مباحث پالیسی خارجی و  و شوراهای محلیبه موضوعات شورای قانون اساسی،  کیره مهدزاود و

)با اعتذار چون نسخه دری یا پشتوی این قانون . دنباالخره فصل سیزدهم به  احکام متفرقه اختصاص یافته ا

تن فوق را از روی متن انگلیسی ترجمه کرده و اگر تفاوت های کوچک لفظی درآن به اساسی در دسترسم نبود، لذا م
 مشاهده برسد، ناشی از ترجمه است.(

 ارنآ و داد نت یلک تارییغت وچمه اب میژردراینجا به یقیین این سؤال درذهن خطورمیکند که چگونه 
ن و نظام در ارادتمندی و پیروی از اصول لنی نجیب هکیلاحرد ،دومن لیجست یساسا نوناقرد

چطور  ؟آنرا ابراز کرد که در بیانیه خود در مسکونناچسوسیالیستی شوروی بر خود می بالید، 
او از باورها و اعتقادات خود که یک عمر در پی تحقق آن تالش کرده بود و در  ممکن است که

را از دم تیغ کشید و اره مردم بیچتعدادی کثیر  دوخ یبالقنا یاهنامرا ققحت یاربیاست خاد ر زمانی
کشد و به سمت معکوس آن ببه ذرایع مختلف به قتل رسانید و یا به زندانها فرستاد، یکدم دست 

از رنگ سرخ به سبز تبدیل  سمبول های افتخار حزب خود را ات دش رضاح وا ارچ ؟دنرجوع ک
آن ، بجای بیرق سرخ که روزی شهر را با دنکد، بجای ستاره در نشان دولت محراب را جاگزین نمای

پرطمطراق  ۀ، کلمدزاسراسته آجدداً مرنگ مثل قوغ آتش ساخته بودند، به رنگ بیرق ملی 
از نام دولت  ن افتخار میکردند،آو به  که ورد زبان خورد و کالن حزبی ها بودرا "دموکراتیک" 

و  قرار گیردد و خودش در صف نمازگذاران ند، دین اسالم را دین افغانستان قبول کبزدایجمهوری 
آیا  ؟استگوئی به دیانت اسالمی گرویده  کند،ربیانیه های خود از آیات مبارکه و احادیث نبوی یاد د

برای رسیدن به اهداف باید گفت که چنین تحول فکری وعقیدوی به یکبارگی امکان دارد؟ یا اینکه 
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عتماد مردم تا ا تظاهر پرداختکرد و به چنین ن تلباس دیگر به  ،بقای رژیمو  سیاسی، ماندن بقدرت
نجیب و امثال او دیگر شاخچه های نازک یک درخت نبودند که بهرطرف قابل  ؟دیانمرا جلب 

انعطاف و تغییر باشند، بلکه آنها هریک به مثل تنه درخت در آمده و قابلیت انعطاف و تغییر را 
 دهند.تظاهر کنند و از روی ریاء و تفتین به چنین تغییرات تن نداشتند، مگر آنکه 

  )ادامه دارد(
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