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  کيش شخصيت در اولين قانون اساسی
   افغانستانجمهوريت

   سردار م ، داؤدنار يادبود صدمين سالگرد يدر سيممتن بيانيه دوکتور روستار تره کی 
  ٢٠٠٩ جوالی ١٨

  

  : مقدمه  
  :ر ميان اعضای خانواده سلطنتی بوديکی از عوامل اعطای تحفه ديموکراسی از جانب شاه به مردم ظهور اختالف د 

اين عقده سايه . عقده انتقام جويی ، نزد وی گرديدموضعگيری خصومت آميز دربار در برابر سردار داؤد منبع ظهور 
  .  به جا گذاشتسی بعدی سردار داؤدسنگين در دادن شکل به ارتباطات سيا

ن قانون پيشنهادی به شاه ارائه کرد که طی آن تدوي م ضمن اشاره به خودسری و فساد دربار ١٩٦٢سردار داؤد در 
، طبق محاسبه سردار. مينموداين قانون اساسی راه را برای قيام ديموکراسی هموار . اساسی جديد مطرح شده بود

  .  از طريق آراء مردم به قدرت برسد مثابه رهبر ملیکه به دريافت ميکرد اين مجال را نامبرده
، احکامی گنجانيده شد که اعضای خانواده سلطنتی قانونآ از )  م ١٩٦٤(   در قانون اساسی ايکه بعدآ تنظيم گرديد 

 ،ان  افغانستطی نيم قرن اخير نظام سلطنتیبار اول : امات بلند دولتی محروم ميگرديد فعاليت های سياسی و احراز مق
  . سلطنت از حکومت منفک شد 
  : دو پيامد داشت   تفکيک سلطنت از حکومت 

             تضعيف سلطنت يعنی مرکزيت . صدمه ديد  ــ  يکی اينکه تماميت خانواده سلطنتی و بدنبال آن اتوريته نظام شاهی 
  . تی و بحرانات همراه استقدرت در ممالک عقب مانده سنتی هميشه با بی ثبا

 مشروعيت مبتنی بر اشرافيت خانوادگی ، قبيلوی و سلطنتی را در شرايطی زير سوال برد که جامعه که  ــ  ديگر اين
  . بر مبانی ديموکراسی آمادگی نداشتقب مانده افغانی برای توليد مشروعيت جديد ع

نا به اين بحران از سقوط . تخ، نظام سلطنتی را معروض به بحران مشروعيت سابنآ انفصال سلطنت از سياست
رانات آغاز و به کودتای مرحوم داؤد خان که خود زمينه ساز گدودی ها و بح حکومت در دهه قانون اساسی ٥هنگام 

   .بعدی است ، ادامه پيدا کرد
. ی افغانستان قياس ميشود سياسخ، تجربه دوم ناکام  ديموکراسی در تاري) م ١٩٧٣ ـ ١٩٦٤(  قانون اساسی دهه

  : از جمله : کامی دخيل بود عوامل مختلفی درين نا
 ائتالف چپی  فساد اداری ، افزاری ساختن قضيه آب هيرمند توسط، ضعف طبقه متوسط ،کمبود سواد و شعور سياسی

سلطنت در امور پارلمان و حکومت  يعنی آماده نبودن مقام سلطنت به عقب نشينی مداخله ، ها و ناسيوناليست ها
  . ل ديموکراسی تدريجی به موازات پياده شدن اصو

حزب : ژی سياسی کمونيست ها برجسته ساختبه عوامل ذکر شده بايد عدم تطابق موازين ديموکراسی را با سترات
بنآ با . را از طريق رای مردم بدست بياورد، بی باور بودديموکراتيک خلق در اينکه توان احراز قدرت سياسی 

خيرالذکر سرمايه گذاری ، روی ابادرک جاه طلبی های سردار داؤدو تالف در ميان خانواده سلطنتی خاستفاده از ا
  .دنمو خود بدل  سياسیحزب ديموکراتيک خلق اردو را به مرکز اصلی فعاليت. سياسی کرد

 طی قريب ده سال تطبيق ١٩٧٣  تا ١٩٦٤از : افغانستان ثبات سياسی خود را از دست داد ، در دهه قانون اساسی
، در حاليکه هر حکومت بصورت متوسط دو سال بودعمر .  زمام امور را بدست گرفت حکومت٥ قانون اساسی

  .  سال پيشبينی نموده بود٤گذاری ، قانون اساسی موعد دوام حکومت را به استناد رای اعتماد يک دوره قانون 
 تقويت اتوريته دولت ا متوجه ر و موسسان قانون اساسی بعدی فعالين سياسی،رفع بحران ناشی از دهه قانون اساسی

  . ساخت
اين قانون . سی را به شيوه متمرکز سازمان داد م اولين جمهوريت افغانستان قدرت سيا١٩٧٧قانون اساسی فروری 

ران خصيت در شرايطی بود که فساد اداری و زياده روی های ديموکراسی بر عمق بحاساسی مظهر برجسته کيش ش
، کشور اخالت خارجی به ارامی شکل ميگرفتيالت گريز از مرکز که توسط مدتما. اجتماعی هرچه بيشتر می افزود

  . ن زلزله ويرانگر سياسی ميگردانيدرا آبست
  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  : نظام سياسی   
  . فتقرار گر) پريزيدانسيل (   قالب شکل دهی نظام رياستی ١٩٧٧  قانون اساسی   

. ت در برابر پارلمان مسئوليت داشتاما حکوم. ل بود شاه غير مسئو ٦٠  قابل تذکر است که در نظام پارلمانی  دهه 
  . هاد حکومت پارلمان را منحل نمايداز حکومت سلب اعتماد کند و شاه حق داشت به پيشنپارلمان ميتوانست 
نين و وزرآ واما معا. مچنان شخصيت غير مسئول باقی ماند، رئيس دولت همولود قانون اساسی جديددر نظام رياستی 

، نظام را تا اين تجويز) . ٩٤ماده ( رگه مسئول شناخته شدند هور در برابر شورای مرکزی حزب و ملی جرئيس جم
  . حدی از محتوای رياستی فاصله داد و به رژيم پارلمانی نزديک نمود 

مداد شده سيستم رياستی قل، قرينه قرابت نظام دولتی به  حق انحالل پارلمان را نداشتاما اين واقعيت که رئيس دولت
  . ميتواند

  . ) توضيح در بخش  الف  ( چپ واقع شد به شدت تحت تآثير ضوابط ايديولوژی ١٩٧٧نظام سياسی 
توضيح در بخش های  ب و (رئيس جمهور و حزب  : بود دو محور تمرکز قدرت مطرح شده ١٩٧٧در قانون اساسی 

  ) .ج 
 بسيار شبيه ، نظام دولتی را در قانون اساسیم سياسیدر شکل دهی نظا ،ترمنولوژی چپاستفاده از الف ــ 

ی بار اول اصطالحاتی چون دهقانان، زحمتکشان، منع برا: ديموکراسی های سوسياليست اروپای شرقی ساخته بود 
ت کنترول دولت در ساحات توآم با آن به تقوي. شد، انقالب ملی و غيره در متن قانون اساسی گنجانيده استثمار
تآکيد ) وسائل ارتباط جمعی ( ، و کلتوری ) ، توليد و توزيع و تجارت منابع طبعی ، موسسات اقتصادی ( اقتصادی

   . آمدبعمل 
نفوذ ايديولوژی چپ در متن قانون اساسی ممثل نقش هم پيمانان سياسی سردار داؤد در سمتدهی حوادث بعدی است 

  . انجاميد عليه محمد داؤد١٩٧٨که به کودتای اپريل 
       نامبرده . اشت و در رآس قوای سه گانه قرار ددلويه جرگه انتخاب ميش  سال از طريق٦ برای  :ب  ــ  رئيس جمهور

  . ود حزب واحد را رهبری مينم
  :  خالصه کرد  چنينصالحيت های رئيس جمهور را در ساحات اجرايی ، تقنينی و قضايی ميتوان

   ) :٧٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٥مواد ( ــ  در عرصه اجرايی   ١
       تعيين ، تقاعد ، قبول استعفآ و عزل صاحب منصبان قوای مسلح و مامورين عالی . ــ  قيادت اعلی قوای مسلح   

   .رتبه     
  ) به مشوره لويه جرگه (    ــ  اعالم حرب و متارکه  
   ) ١١٤ماده (    ــ  اعالم حالت اضطرار  

     ــ  رهبری سياست داخلی و خارجی 
     ــ  تخفيف و عفو مجازات 

 از داخل يا خارج حزب ، عزل    ــ  تعيين معاون يا معاونين رياست جمهوری از جمله اعضای حزب و تعيين وزرآ 
  . ی آنهاو قبول استعفا       

    ه های    ــ  تعيين سران نمايندگی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی ، موسسات بين المللی و قبول اعتماد نام
  . نمايندگان سياسی خارجی        

   ) ٧٩ماده (    ــ  مراجعه به رفرندوم 
   ) ٦٦ماده (    ــ  افتتاح و رياست لويه جرگه 
   ) ١٢٢ماده (    ــ  توشيح تعديل قانون اساسی  

  :ــ  در ساحه تقنينی   ٢ 
   ) .٥٥ماده ( ابه پارلمان يک اطاقه    ــ  اشتراک اعضای حکومت رئيس جمهور در جلسات ملی جرگه به مث

  . لسه استيضاح ملی جرگهج   ــ  درخواست سری بودن 
   ) .٦٢اخير الذکر در غياب ملی جرگه ـ  ماده (    ــ  توشيح قوانين و فرامين تقنينی 

   قانون  ٤٩ماده . نمود رئيس جمهور به حيث رهبر حزب واحد از مجرای حزب در ترکيب ملی جرگه اعمال نفوذ مي 
    فيصد آنرا دهقانان و کارگران تشکيل ميدهد ، از جانب حزب ٥٠اعضای ملی جرگه که « : اساسی تصريح ميکند   
   .  »دن سال انتخاب ميشو٤پيشنهاد و از طريق مردم برای مدت   
  : ــ  در بخش قضائی ٣
  . ای شانرا ميپذيرد  عضو ستره محکمه را تعيين ميکند و استعف٩  به تنهائیــ  رئيس جمهور  

  ، ٩٥ماده (بلژيک ١٨٣١سلطنتی  نون اساسی صالحيت انحصاری رئيس دولت در تعيين قضات ستره محکمه در قا
به ) ٣٣ و ٣٢ماده (  شاهی مراکش ١٩٩٢ و قانون اساسی )  ٨٨ماده (  جمهوريت يونان١٩٥٨، قانون اساسی ) ٩٩

  .  مشاهده ميرسد
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 افريقای ١٩٩٣ ، در قانون اساسی به موافقت سنآ از جانب رئيس جمهورقضات ستره محکمهدر نظام رياستی امريکا 
به تآئيد شورای عالی قضآ  ) ٦١ماده (  ساحل عاج ١٩٦٣به موافقت کابينه و در قانون اساسی  ) ٩٦ماده ( جنوبی 

  .تعيين ميگردد
س خواسته های اجتماعی و تربيت سياسی مردم ، برای انعکا«  :  قانون اساسی ميگويد ٤٠ماده : ج  ــ  حزب واحد 

و به رشد طبعی خود برسد ، سيستم يک حزبی در کشور به رهبری حزب انقالب  تا زمانيکه اين آرزو برآورده گردد
 مردم افغانستان است، برقرار هجری ١٣٥٢ سرطان سال ٢٦و مترقی ملی که بانی  و پيش آهنگ انقالب مردمی 

  . » خواهد بود 
 در محور شخصيت انقالب ملی  از شماری از صاحب منصبان کودتاچی و بوروکرات های اپورتونيستحزب 

 حزب به مثابه پل ارتباط ميان مردم و حکومت قرار گرفته . تشکيل شده بود و تکيه گاه مردمی نداشت سردار داؤد 
  . نتوانست 

    .کند لويه جرگه ، ملی جرگه و حکومت تآمين   تجانس سياسی را ميان اورگان های کليدی دولت چونحزب نتوانست
ی توده يی در حد تيوری باقی  نقش حزب  در دادن مرکزيت و استحکام به نظام به شيوه ديموکراسی ها،در پراتيک 

  .ماند
  : لويه جرگه مرکب بود از ) .  ٦٥ه ماد(   حزب در ترکيب لويه جرگه سهم برجسته داشت طبق حکم قانون اساسی ،

   ).٤٩ فيصد ميبايد اعضای حزب ميبودند ـ ماده  ٥٠که در حد( اعضای ملی جرگه   ــ 
    ــ  اعضای شورای مرکزی حزب 

  ) . همه وابسته به حزب (   ــ  اعضای حکومت و شورای عالی قوای مسلح 
  ) .که از وابستگی شان به حزب در قانون اساسی چيزی گفته نشده است (   ــ  اعضای ستره محکمه 

   )  .  حزب منسوبينغالبآ از ميان (  نفر اعضآ که توسط فرمان رئيس جمهور تعيين ميشوند ٣٠ ــ   
    فيصد اعضای لويه جرگه را تعيين ٩٥ازانچه ذکر کرديم بر می آيد که رئيس جمهور از مجرای حزب در حد        

  . مينمود        
احساساتی تنظيم گرديد و   جوان ، کم تجربه و فعالين سياسی  بدنبال اولين کودتای نظامی توسط  ١٩٧٧قانون اساسی 

  . وانان انقالبی دنيای سوم واقع شدبه شدت تحت تآثير کشمکش های جنگ سرد و گرايش های چپی ج
 مظهر برجسته کيش شخصيت ، در چند مورد با متون قوانين اساسی گذشته افغانستان مقاطعه ١٩٧٧قانون اساسی 

  : کرد 
  عالم نظام جمهوری رياستی   ــ  ا

  اقه ت  ــ  تشکيل پارلمان يک ا
    ــ  اعالم حزب واحد و پخش نفوذ آن در ميان اورگان های رئيسه دولت 

    ــ  استفاده بی دريغ  از ادبيات سياسی چپی 
    ــ  ذکر کمترين مورد رفرنس به اسالم

   

  : نتيجه   
دهه قانون (تجربه ناکام نظام پارلمانی : د سياسی افغانستان وضع ش در مقطع پرتشنج تاريخ ١٩٧٧قانون اساسی 

دولت مداران را به سوی ايجاد چنان نظام سياسی متمايل ميساخت که توانايی کافی را در مقابله با گرايش ) اساسی
يديولوژی ملی خآل چنين مقصدی نسبت فقدان ابرای تآمين . ، داشته باشد از مرکز که از بيرون تغذيه ميشدگريز های 

  .مال و نظام به بيراهه کشانيده شدتوسط ايديولوزی کمونيست اک
قانون اساسی سردار داؤد تظاهر اراده روشنفکرانی است که در تالش اند از طريق ايجاد يک نظام سياسی اتوريتر و 

مه دهند و در عين حال کشور متمرکز به بحران و بی ثباتی سياسی ناشی از زياده روی های دهه قانون اساسی  خات
  .  به کامپ شوروی وقت نزديک بسازندرا

  . قايسه امروز دارای ثبات نسبی بود، به مستان نظام پارلمانی را تجربه کرد باری که افغان٦٠در دهه 
تان مطرح در حلقه های روشنفکر افغانس) پارلمانی يا رياستی(تعيين شکل نظام سياسی آينده امروز يک بار ديگر 

قت به مؤثريت يک نظام  ، جامعه ازهم پاشيده افغانی بيش از همه و سال جنگ٣٥آنهم در شرايطی که طی . است
   . ضرورت احساس ميکند تا ممثليت آن 

  
  » پايان «   

  
                                                                                                           


