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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۸۲/۱۰/۲۰۱۹               تمیر عبدالواحد سادا
        

  

 نارزشمند پیرامون نخستین قانون اساسى افغانستا اثر
  
 

به تعقیب نشر دیجیتالى نخستین قانون اساسى بمناسبت صدمین سال احراز استقالل ، به همت حقوقدان سابقه دار 
لومرنى اساسى قانون ته یوه كتنه ( تألیف روانشاد  قانونپوه  افغانستانسمایى ، اكنون ایشان كتاب پر ارزش ) د  آ جناب

  .، اماده نشردركهكشان انترنیت ساخته است داكتر محمد طاهر بورگى حقوقدان شهیركشوررادیجیتالى 
و از دید این قلم پرداختن به معرفى هر چه گسترده تر نخستین قانون اساسى بدالیل فراوان حایز اهمیت اصولى 

استثنایى میباشد و چه نیكو كه فرهنگى نستوه و فرهیخته اسمایى گرانقدر این مهم رادر صد سالگى استرداد استقالل 
   انجام میدهد .

  
  :اولين بعد اهميت موضوع در احوال جارى ازين حقيقت تلخ ناشى ميگردد كه 

 
میباشد و متاسفانه همچنان دشمنان تجدد و ترقى   پاشنه اشیل افغانستان  كماكان فقدان دولت مقتدر ملى و حاكمیت قانون

، با قانون و حاكمیت ان  خصومت میورزند و در راستاى استقرار شریعت شمشیر میزنند و یا به بیان واضع تر 
اخالف مالى لنگ و حبیب اله كلكانى مشروعه میخواهند و مشروطه را مردود و قانون راسوغات غرب میخوانند . 

حل و فصل این منازعه تاریخى بدون پرداختن به ابعاد نظرى موضوع و درك دقیق و همجانبه از مبرهن است كه ، 
  .ضرورت دولت ملى قانون محور و عدالت گستر میسرنمیگردد 

قانون و حاكمیت ان در واقع راه گذار به مدنیت میباشد و در جهان معاصر حاكمیت قانون پل وصل با جهان متمدن 
ن با تاسیس نخستین دولت ملى كه با انفاذ اولین قانون اساسى تعریف میگردد ، برهبرى دوكتورحقوق میباشد و افغانستا 

   شاه امان اله ، این پل وصل تاریخى را بنا نهاد .
متاسفانه بعد از سقوط نهضت امانى براى سالیان متوالى و تا ختم حاكمیت خانواده  " مصاحبان " بنابر كینه روزى 

له و نهضت مترقى امانى زمینه هاى معرفى و پرداختن به نخستین دولت ملى و ارزشهاى متعالى اولین با شاه امان ا
قانون اساسى افغانستان ، بسیار محدود بود و این تعصب سایه تاریك را در شناخت نسل هاى بعدى و جنبش هاى 

   روشنفكرى بوجود اورد كه عواقب دردناك ان تا اكنون محسوس است .
و تطور تاریخ تكامل موسسه دولت در افغانستان ، اساسگذارى نخستین دولت ملى بر مبناى قانون اساسى  در سیر

بحساب ) دولت   میتواند بحیث موضوع تدقیق و تحقیق پژوهشگران قرار گیرد ، انچه در اصول و در تجربه جهانى
یار هاى دولت ملى را معرفى مینماید ، در م ( مع ۱٦٤۸دولت ( مطرح است و با قرارداد وستفالیا )  - ملت و ملت  -

   افغانستان در وجود نخستین قانون اساسى مسجل گردید .
البته زمینه هاى تاریخى و ذهنى ان با ریفورمهاى امیر شیر علیخان و بعد از شمس النهار و طى مشروطیت اول و  

یسر گردید . درین ارتباط تالش  پر دوم و اندیشه هاى سراج االخبار برهبرى ازادیخواه بزرگ محمود طرزى م
اسرار امیر عبد الرحمن كه با خون و اهن منجر به استقرار دولت مقتدر مركزى و دوره ارام سلطنت امیر حبیب اله 

بدینرو در تاریخ افغانستان  .دو پیاده نمودن یكتعداد ریفورمها زمینه هاى عینى گذار به دولت ملى را مساعدت نمو
امان اله نه تنها محصل استقالل سیاسى و بانى نهضت مترقى و تجددخواهى أمانیه و همچنان  دوكتور حقوق شاه

مطالعه این اثر مستند و مستدل خواننده  .داساسگذار نخستین قانون و مبتني بر ان اولین دولت ملى در تاریخ ما میباش
المحدود حكام ، كه راه را بسوى  درك مینماید كه در بحث پرجدل گذار از مطلقیت و مشروط ساختن اختیارات

مشروطیت هموار نماید ، ضرورت انفاذ قانون مطرح میگردد تا در وجود قانون حدود اختیارات حاكم و هم حقوق 
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اساسى اتباع تعریف و تسجیل گردد و قانون اساسى جایگاه قدرت را مشخص و مهارساخته و قوه هاى متشكله دولت  
   و قانون اساسى را تبین كننده جایگاه دستگاه هاى دولتى میدانست .را تعریف نماید . چنانچه أرسط

قانون اساسى معرف هویت ملى و بازتاب ارزشهاى متعالى استقالل ، حاكمیت ملى ، تمامیت ارضى ، بیرق ملى و 
  .... میباشد كه راه را براى تعریف ملت شدن مساعد میسازد 

فكر قرون وسطایى و حاكمیت مستبدانه فردى و خانوادگى میباشد كه   بدینترتیب تصویب قانون اساسى حد فاصل با 
در مبارزه تاریخى علم و جهل و جدل تاریخى سنت و تجدد ، جایگاه مردم را از موقف رعایا و رعیت بسوى شهروند  

   شدن تعریف میكند كه قانون حامى ان همچنان شهروند اگاه بحقوق خود پاسدار قانون میباشد .
جوان و بزرگ شده در سالهاى فقدان دولت و قانون ، بسیار جالب خواهد بود كه افغانستان حدود یك قرن  براى نسل

قبل با  انفاذ قانون اساسى و تاسیس دولت ملى در ردیف كشور هاى پیشتاز قاره اسیا قرار میگیرد و حتى از لحاظ 
طرح اولى قانون اساسى چنانجه در صفه ششم   محتوى بر قانون اساسى ایران انوقت ارزشهاى متمدن تر داشت و در

این كتاب میخوانیم ، قید مذهب وجود نداشت و در واقع بخاطر درج بودن مذهب رسمى در قانون اساسى ایران ، 
   مذهب حنفى را در قانون قید نمودند .

به زبان پشتو بنشر رسیده  م ( از طرف ) د ازاد افغانستان د لیكوالو تولنه (  ۱۹۹٥كتاب مورد بحث ما ، در سال ) 
   است كه در یكصدوپانده صفحه و بداخل ده فصل منطبق به عناوین نظامنامه اساسى :

عالى ،    نمقدمه ، حقوق اتباع افغانستان ، وزیران ، مأمورین ، شوراى مشوره و شوراى دولت ،  محاكم ، دیوا
   .امور مالى ، اداره والیات و احكام متفرقة ، تمام موارد و احكام قانون اساسى را مورد بحث و معرفى قرارداده است

قرار میدهد ، رعایت اصول تدقیق و تحقیق و ذكر دقیق ماخذ انچه اهمیت كتاب را مشخص و در ردیف ماخذ معتبر 
 ۱۱٣با اعتبار از مورخان نامدار ، جامعه شناسان و حقوقدانان است كه تا بیست اثر را بشیوه تحقیقى در صفحات ) 

   ( درج نموده است . ۱۱٤و 
شرایط یك قرن قبل در افغانستان  مطالعه این اثر بما كمك مینماید تا با اصول اساسگذارى  اساسات دولت مدرن در

اشنا گردیم كه چگونه قانون اساسى براى اولین با نوعى تفكیك و تعریف  ابتدایى از اركان ثالثه دولت مینماید و براى 
( و قدرت و اداره دولتى در وجود   ۸٥و  ۸۲،   ٧۹،   ٧۸نخستین بار محاكم بشكل ثالثه و ازاد تعریف  ) صفحات : 

(   ۹۹) شاروالى ها ( ،  ) صفحه          ( ،  بلدیه ها  ٤۹و  ٤٣ین و مركز و والیات ) صفحات وزیران و مامور
( توضیع   ٥۲و  ٦٧( و شوراى دولت و مجلس مشوره ) صفحات  ۸۸تنظیم امور مالیه و تنظیم بودجه ) صفحه 

   گردیده است .
ال یكصده قبل ، توانسته اند ، اصول قانونگذارى این اثر سودمند بیان میدارد كه چگونه واضعان قانون اساسى در احو

را رعایت و موارد تخنیكى تشریح و تفسیر قانون ، تعدیل قانون و حاالت استثنایى منجمله برقرارى حكومت نظامى 
   را مسجل نموده اند .

افغانستان به ارمغان   از طریق مطالعه این كتاب میتوان به ارزشهاى واالى اشنا گردید كه  نخستین قانون اساسى بمردم
   اورده است :

( ، ازادى مطبوعات و   ٤٧( لغو كنیز و مصادره ) صفحه  ٣٧تعریف از ازادى و انواع ان ، لغو بیگار ) صفحه 
  .( و .. ٣۸و  ٣٣تنظیم قانون ان ) صفحه 

ه و مترقى را بازتاب داده بدینترتیب بدقت متوجه میشویم كه  نخستین قانون اساسى افغانستان نه تنها ارمانهاى مدرنیت
   است و در عین حال با روح دین مقدس اسالم و جوهر ان كه عدالت میباشد ، تطابق كامل داشته است .

البته این امتزاج خالق محصول دانش و تجربه بزرگان وارد در علوم دینى ، بشمول بزرگترین و متبحرترین علماى 
  .معاصر غرب میباشد دین و فرزانگان اگاه از مسایل دنیایى و 

( این كتاب میخوانیم   ۱٤بنابر درك دقیق از عقب مانى جامعه و عدم درك درست از افاده قانون ، چنانچه در صفحه )  
  .، اگاهانه افاده نظامنامه بر گزیده میشود 

رفته و از مردم اینكه شرارت پیشه گان همانند مالى لنگ كه در یك دست قران كریم و بدست دیگر قانون اساسى را گ
   :سنتى پكتیا سوال میكرد كه

   كدام را قبول دارید ؟
   اشكارا دسیسه استعمار انگلیس و به اساس فیصله مدرسه دیوبند انجام یافته است .

ازمطالعه این كتاب خواننده متوجه میگردد كه شاه امان اله برخالف تصور عام ، جوان بى تجربه و ناوارد نبوده و 
ا سهمگیرى در مباحثات لویه جرگه ثابت نموده است كه بر مجموع موارد اشنایى مبسوط دارد و از وضع چنانچه ب

   منطقه و جهان و تغیرات بین المللى وقوف زیاد داشته  و عالم و عامل با قوه عالى نطق و بیان میباشد .
و اراده واال بخاطر تحقق اهداف ملى و  همچنان شاه امان اله بمثابه بزرگترین نماد نوگرایى و مدرنیته از احساس

  .مترقى برخوردار است وبا پیشنهاد  بخاطر غیر مسوول خواندن  پادشاه مخالفت مینماید 
زنده یاد داكتر بورگى در كتاب خود به نكات ظریف تاریخى نیز اشارات دارد و منجمله مكث بر این حقیقت كه  

و به اساس اراده حاكمان انجام میگیرد و چنانچه در صفحه ششم كتاب   برخالف اروپا تغیرات در افغانستان از باال
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میخوانیم كه ، چگونه وكالى مردم در لویه جرگه با درج ، " تضمین ازادیهاى اتباع " مخالفت مینمایند و انرا خالف 
   شرع میخوانند ! ! !

میباشد و با وجودیكه نقد كتاب مطرح نیست ،  اماج این نبشته  معرفى اثر ، پر ارزش زنده یاد قانونپوه داكتر بورگى 
امانمیخواهم در یك مورد عدم همنوایى خود را با دوست بزرگوار و  همسلك و همكار دانشمند و مشفق ما ، با خواننده 

  :عزیز شریك نسازیم كه در صفحه چهارم  متذكر شده اند 
ى په اساس منح ته رانغى ، بلكه دا دپادشاه یوه شاهانه  " ... زمونژ د هیواد اساسى قانون ، د ملت د غوشتنى او مطالب

  "هدیه وه چى اعلحضرت دا هدیه خپل ملت ته وركوله او ملت دا هدیه مستردوله او نه یى منله 
   درین ارتباط چناچه  قبال متذكر شده ام ، باید با مسولیت تكرار نمایم كه :

   رمها مخالفت نكرده اند و بى هراس از اشتباه میتوان گفت كه :مردم افغانستان به شهادت تاریخ  از اول با ریفو
هرگاه دسایس الحیل استعمارى انگلیس وجود نمیداشت ، نهضت امانى و ریفورمهاى وضع شده ، على الرغم اشتباهات 

   اراكین و مسوالن تداوم میافت و افغانستان با سقوط مواجه نمیگردید .
طالعه این اثر ارزشمند را در معرفى نخستین قانون اساسى به منوران و همسلكان  منحیث حسن ختام ، در حالیكه م

پیشنهاد مینمایم ، براى كسانیكه با روانشاد مؤلف  اشنایى ندارند ، عرض میگردد كه بیوگرافى شان در اخیر كتاب 
   وجود دارد .

 
   :به احترام به حق دوستى و اشنايى بايد عرض نمايم كه

 
ونپوه داكتر بورگى از شخصیت هاى نیك ، صادق و سابقه دار و حقوقدان شهیر افغانستان ، استاد فاكولته زنده یاد قان

حقوق و علوم سیاسى پوهنتون كابل ، مؤلف ، مترجم  و نویسنده مقاالت زیاد ادبى و حقوقى میباشد كه تعداد از اثار 
   . شان منحیث مواد درسى و ماخذ مورد استفاده محصالن قرارداشت

م ( در شوراى قانون  ۱۹۹۲زنده یاد بورگى شخصیت ارجمند ملى و وطندوست كه در شرایط دشوار تا سال ) 
    اساسى و انستیتوت تحقیقاتى و علمى وزارت عدلیه مصدر خدمات شایسته بوطن گردیده است .

(  و درین لینك مطالعه  http://hoqooq.eu)عالقمندان گرامى میتوانند این كتاب ارزشمند را در سایت حقوق 
 :فرمایند

 http://hoqooq.eu/books.htm  
 تبا حرم
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