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 پیشگفتار
در دوره حکومـت مااهـدی ، در  تقریبـا  سـی سـال قبـلرا اثـر هـ ا 

وضعیت ناگوار سیاسی و امنیتی ، تـللی  وـوده و در مـاه سـنبله سـال 
در حضور  دانشمندان اکادمی علوم از آن موفقانه دفاع کردم. با  ۵۷۳۱

تسلط طالبان در شـهر کابـل، در مـاه میـزان هـامن سـال قبـل از طـی 
را ترک ووده و عازم والیت هرات گردیدم. مراحل تصویب ای  اثر، کابل 

بعــد از ســقوط رطیــا طالبــان دوبــاره بــه کابــل آمــدم و ماــددا   در اداره 
 تحقیقی پرداختا.–اکادمی علوم به امور علمی 

از طـر  شـورای علمـی اکـادمی  ۰۲/۵۰/۵۷۳۵ای  اثـر بـه تـاری   
ــه نســبت  علــوم افغانســتان مــورد تلییــد و تصــویب قــرار گرفــت، ولــی ب

عاذیری در آن زمان اقبال چاپ نیافت. اکنون که به زیور چاپ آراسـته م
گردیده،. جا دارد تا از رهنامی هایی خردمندانۀ استاد رهنامیا مرحـوم 
قانون پوه محمد طاهر بورگی  قدر دانی وایا، همچنان از دانشمندان 
انستیتیوت حقوق و علوم سیاسی، بـه خصـورس س محقـق عبدالصـمد 

ر کتب و سـایر مـدارک تحقیـق ، مـرا در تکمیـل کـا تدارك عزیزی که با
 ، ابراز سپاس و امتنان وایا.نگارش ای  اثر یاری رسانیده

قابل یادآوری می دانا که ای  اثر عاری از کمبودی ها و کاستی ها 
باشد. بناء  از متام خوانندگان  عزیز آرزومندم تا با ارایه نظریات وی

 را یاری رسانیده منت گ ارند. دانشمندانۀشان، نگارنده 
 سمحقق محمد موسی رحیمی
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 أ 

 علوم سیاسیگزارش انستيتوت حقوق و 
سه  ش و  هـ3099 كشور در سالی سياس استقالل اسرتدادپس از 

 برایكه دولت عليه افغانستان )ی اساس ۀمانفاذ نظامناسال بعد از آن 
افغانستان را در چوكات يك قانون ی عنعنو ی اولني بار نظام دولت

را ی اجتامععظیا آغاز يك چرخش ،مدون ترتيب و تنظيا وود(ی اساس
اسناد ی اساس ۀاز اي  نظامنامی سل به ت در كشور به ارمغان آورد و

 ۀاحكام نظامنام یار اثر اج در تدوي  و ناف  گرديد. یفراوانی تقنين
 گرفته دستی رو ی جد دولت، اصالحات نظاماتو ساير اسناد ی ساسا

ی گشئون زند ی ها در اكرث عرصه یچشمگري  تحوالت شد و تغيريات و
عنارص محافظ كار و ملوك  منافع نريوها و .رووا گرديدی افغان ۀجامع

بخاطر سد وط  در پيوند بها ی و دشمنان خارجی داخل یالطوايف
با منافع عنارص و اقشار منور و  ،در كشوری ساخنت راه تحوالت مرتق

جامعه متالطا اۀ ای  تحول یتدر ن. طلب در تقابل قرار گرفت تحول
ار کهنه شدت اختی و نو خش تاریخی نربدیک چر  برایرشایط  شد و
ترقیخواهانه باالخره به  های همه تالش ،ولی طوریکه معلوم است؛ کرد

ی ها و عوامل ناش شكست زا چون گ شته جامعه و شد شکست مواجه
 .ددر مشكالت به س ميرب ی و اجتامعی اقتصادی از عقب مان

همه آنها  سأ کرد تا در ر مي بوقايع آن زمان اياا و مطالعه جريانات
انستيتوت حقوق و ی وائ دور كه در پالن 3133سال ی اساسۀنظامنام

. قرارگريدی مورد تحليل و ارزياب ،تنيز گناانيده شده اسی علوم سياس
اي  ی علم عضو« رحيمي»ی موسمحرتم محمدمحقق اي  وظيفه را 

ی علم حقيق اثرتو  سال تتبع چندی ط در رفت وگانستيتوت بعهده 



 ب 

 افغانستان ۀليدولت عی اساس ۀمنامنظا» را تحت عنوان خويش
 .دتكميل وو « هـ ش3133
از  ،ه ا ۀلي  رساللتهيه و ت ۀدر زمينمحقق محرتم  الشت و كار
ی . تحليل و ارزيابدر خور دقت و توجه استی و كيفی مك لحاظ

كه در  ای و اجتامعيی سياسی،حقوقی و دستاوردهای اساس ۀنظامنام
 غانستانافنصيب مردم  ،هفت سال انفاذی تطبيق آن در ط ۀنتيا
آن نه مطالعۀ  انعکاس یافته است کهی علم ۀدري  رسال ،بود هگرديد

ۀ و تاري  مايی سياس ، علومحقوقهای  رشته انگر شپژوهتنها برای 
 ی لو ؤ و مس انسياستگر  برای، بلكه معلومات و ملخ  قابل اعتبار است

ی درسهااست. مطالب ای  رساله  موزندهآ  نیز كشوری ار  گامور قانون
در  طا كشور كه ميتوانال تپر ی تاري  زندگ ۀسال چند ز تاارباست ا

 ها از آن ،حال و آينده افغانستاناتيك اجتامع پر و ی مسايل نظر 
 .عمل آورده استفاده موثر و مفيد ب

 محرتم محققی علمۀ رسالی سياس انستيتوت حقوق و علوم بناء  
 ،استلي  گرديده لت اكادميكی هارا كه با معيار ی رحيمی محمدموس

محقق به رتبه معاون ی علم ۀرتبترفيع از  برایی بحيث اثر اصل
 ۀمزيد موصو  را در ادامی ها موفقيت دانستهی محقق  كافس 

 آرزومند است.ی تحقيقات علم
 انستيتوت حقوق و علوم سيايسآمریت 
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 ريظقت
 !تانغانسعلوم افی رياست محرتم اكادمه ب

شـام بدينوسـيله  33/1/3170 مـؤر ( 003) ورب به جواب مكتوب
ذيـال  آن ادارۀ محـرتم  لیارسـای تحقيقـ–اثر علمي ۀخويش را در بار نظر 
 نگارم: مي

تحـت  «رحيمـي»ی موسـقـق محمدمحرتم محی تحقيق–رساله علمي
ني نخسـتهـ ش )3133افغانستان  ۀدولت عليی اساس ۀمنام: نظاعنوان

 ،ده بـودم  سـپرده شـ برایكه جهت ارائه تقريظ  (كشوری قانون اساس
 مطالعه وودم.ی با عالقمند

بـا در نظـر  اسـت،از يك مقدمه و چهار فصـل  متشکل اي  رساله كه
تحريـر در آمـده  ۀرشـته بـی تحقيقـی علمـی هـا و ميتودهـاداشت معيار 

 است.
نخست حقوق ی،محقق با در نظر داشت قدامت تاريخ در فصل اول

و ی اساسـی هـا گرفتـه و پرنسـيبی يا عر  و عادات را بـه بررسـی تعامل
ی عـمر  به حقوق اسالم وی و بعدا  بطور اجامل آنرا بر شمرده است ۀمروج
هـا نظـر  بـا ماـال مأ حقوق از صدراسالم تـا بـه امـروز تـو  بودن اي االجرا 

وار مختلـ  تـاري  دحقوق موضـوعه را در ای چگونك تيبلرت انداخته و با
 مـدیادر  ای  فصل پـیشست، ووده اداد اسقالل كشور بيان اسرت ی ال

 خواننده معلومات مزيد ميدهد. برایخوبی به اصل موضوع بوده و 
كـه ی( ار  گـقانونی ارگانهـای هـا صـالحيت و تشكيلدر فصل دوم )

ی تفكيـك قـوا داشـترساله را تشكيل ميدهـد، بـادر نظر ی اساس ۀهست
ی بررسـ هگان طور جداگانـه بـر هر ای ها تشكيل و صالحيت ۀ دولتثالث

نقـاط مابـت و در ی،علم گونـۀفصل بـه  دري  محقق گرفته شده است.



 د 

ط هـامن یـارا بـا در نظـر داشـت رش  3133ی اساسۀ خور توجه نظامنام
قـدرت ی ننـاالع مطلـق آن چـونی ها و جهـات منفـ زمان رشح و كاستي

تازيـه و  ،ضع  مشـوطيت را تحليـلی چگونگ ثالثه وی ، خلط قواشاه
 قرار داده است.ی مورد ارزياب

جداگانه مورد ی ها در عرصه تباعای اساس در فصل سوم حقوق
 ۀي  زمينه نه تنها از منت نظامنامقرار گرفته و دری و ارزيابی بررس
ی و كتب تاريخی ها و اسناد رسم ساير نظامنامه زا ، بلكه3133 یاساس

توانسته است نقاط مابت و متبارز اي  محقق  .است استفاده شده
بر جسته بسازد و ی فرهنگو ی سياس ۀساحه حقوق را بخصورس در عرص

 نيز ارائه بدارد.ی انتقادات تحليل
دولت ی محلی ها ارگانی ها ، تشكيل و صالحيتدر فصل چهارم

ها در آن  گرفته شده و مربميت اي  ارگانی افغانستان به بررس ۀعلي
نتياه ی علم ، بصورتر اي  رسالهیخازمان برجسته گرديده است در 

در ساحه ی ت مفيد و ارزشمندصورت گرفته و پيشنهادای گري 
 ارائه شده است.  اریقانونگ

بيشرت از متون و ی تحقيق –ی اي  رساله علم ۀدر تهي بايد گفت که
محقق قابل قدر ميباشد. ی خ  دست اول استفاده شده و كار تحقيقآ م

معاون ی ترفيع به رتبه علم برایرا  نویسندهی علم ۀم  اي  رسال
، موصو  ط ترفيعیاورت اكامل ساير رش دانسته و در صی محقق كافس 

 ميدانا.ی را مستحق ترفيع علم
 و م  الله التوفيق
 عبقريقانونوال محمد اكرم 

 یقانون اساس یار معاون شو 



 ه 

 ريظتق
عنوان  تحت «رحيمي»ی محمدموس محرتمی تحقيق–اثر علمي

كه جهت ترفيع به  «3133 افغانستان  ۀدولت عليی اساس ۀنظامنام»
، يك مقدمه یار ، دالي  گرديده استلمحقق تاون س معی رتبه علم

 تحليل وبه اي  اثر  .و پيشنهادات ميباشدی ا نتياه گري چهار فصل ب
بعد از كسب استقالل که افغانستان  ی اولني قانون اساسی بررس
يافته و در  اختصارس ،ش ناف  گرديده هـ3133ر در سال كشو ی سياس

سند  اي  ۀدر بار  بطور مشخص است كهی واقع اولني اثر مستقل تحقيق
ی و اجتامعی مناسبات سياسی اساسی ها كه عرصه)ی تقنينی اساس

 .تلي  گرديد اسلن تنظيا مينمود( ترا در آن زمای جامعه افغان
است كه در ی ها بلااپر  ۀفشد گرمعر  محتويات آن و بيان اثر ۀمقدم

ست كه خ. فصل نقيق مؤل  به آنها مواجه بوده استجريان تح
عدم   به نسبتی،تحقيق –ی موضوع علمۀ مروريست به گ شت
كه قبل از استقالل كشور مبيان آمده ی نينقتی موجوديت سند اساس

عط  توجه ووده كه از قبل روابط ی ها ل  ناچار به نورمؤ م باشد،
ی تعاملی ها رده و شامل نورمکتنظيا ميی را در جامعه افغانی اجتامع

 ورات حكام ميباشد.عت اسالم و دستاحكام  رشي
نسبتا  برجسته و ی ها جنبه یار آن بخش كه دای تعاملی ها در نورم

مانند انتقام،  ؛گرفته شده اندی سبه برر  ،اند شتهدا تتقريبا  عمومي
از مناسبات  ای ، و غريه كه هر كدام در آن زمان گوشهصلح، جرگه، مركه

ی ف مشكالت ۀلده و بر اساس آنها سلسوو  میرا تنظيا ی اجتامع ۀعمد
. در پيوست به اي  نورم ها حل و فصل ميگرديدند د و جمعيتمابني افرا

تنظيا ی نورمها ۀرو آنند، مباابپیها به احكام رشيعت اسالم كه مردم ما 



 و 

اشاره و احكام مربوط به ی و اجتامعی كننده  و حالل مسايل انسان
 آنها بر جسته گرديده است. از ميانی حقوق اساس
، پرنسيب افراد اجتامعی حقوقی اوات و تساو مس ۀاعدچنانچه ق

مربوط به و مسايل ی مدنی،سياسی،فكر ی،انسان در امور شخصی آزاد
 و فشده بيان گرديده اند.ی عدالت و قضاوت بصورت كل

ند اسناد هر چگ شته ) طنيدساتري حكام و سال ی همچنان بعض
با در نظر ی اسناد تاريخی ( از البال ودهدر دسرتس نبی مشخص تقنين

ل  قرار ؤ ، مورد مطالعه محاكمهی سلۀسالطني و خاندانهاداشت سل
 .گرفته است
 ۀدولت عليی اساسی ارگانهای ها ، تشكيل و صالحيتدوم در فصل
بطور همه جانبه و  3133ی اساس ۀمطابق مواد نظامنام افغانستان

  ی، نخست شوراشده و در بخش قوه مقننهی ارزياب تحليل وی انتقاد
ضيح تو  ها صالحيت آن ۀ  و انتخاب با وظاي  و ساحی، طرز تعيولتد

ی اساس ۀه از لويه جرگه در نظامنامک)با آنگرديده و بعدا  از لويه جرگه 
ی اساس ۀنظامناماحکام خارج از ها  لویه جرگهبه عمل نيامده و ی ت كر 

 ۀكه به تصويب و تعديل نظامنام یيك مرجع ۀافت( مباابی تدوير مي
، ورزيد می آنزمان مبادرتی اسناد تقنينی و تصويب بسيار  یاساس

 است. صورت گرفتهآن  ۀدر خور توجه در بار ی و ارزياب ت کر داده شده
هيئت ی ها ، تشكيل و صالحيتدر بخش مربوط به قوه اجرائيه

مورد مطالعه قرار گرفته ودر ی و انتقاد حو مقام سلطنت بطور مش  ءوزرا
خان  الله امانامري ی دوران زمامدار ی سياسصوصيات رطيا خی آن بعض

 ووزارت خانه  مشتمل بر هفتی،اداره مركز  هیئت ا  انعكاس يافته و بعد
ها  وظاي  آن وی ، معرفريت مستقله همراه با ديوان سناشيك مدي
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، مشخص گرديده است. وقت ۀناف ی مطابق نظامات و اسناد تقنين
و عمده تري  وظاي   و ی   و انتخاب ماموري  ملكیتعي ۀهك ا در بار 

. در بخش قوه قضائيه ارائه گرديده استی معلومات الزم حقوق آنها نيز
، هفت نوع مزيد يافتهشاه امان الله انكشا  ی كه در زمان زمامدار 

جيهات مدلل به شامل قوه قضائيه با تفصيالت و تو ی ارگان محاكامت
و انحرافات  مزايا ،مطالعه گرفته شده و مستند به اسناد دست اول

مقامات دولت و مخصوصا  شخص شاه در ي  زمينه كه به استقالل قوه 
ارائه گرديده و ی مطالب و ماالها ،قضائيه رضبه وارد ميكرده است

دري  عرصه ی و عملی خواننده را با كمبود هائيكه رطيا از لحاظ قانون
 .سازد متوجه مي ،داشته است

 ۀاتباع مندرج نظامنامی اساس حقوقی در فصل سوم اثر، به بررس
ی اجتامعی،اقتصادی،سياسی ها شده و عرصه پرداخته 3133ی اساس

و نظامات مربوط با در ی اساس ۀحقوق اتباع مطابق نظامنامی و فرهنگ
 ی،دولت در جهت تامني حقوق اجتامع كهی عمل اجراآتنظر داشت 

رويت اسناد و ه ، بگرفته بوددست ی اناام و يا رو ی و مدنی فرهنگ
كه دري  ی فاتل  قرار گرفته و انكشاؤ می مطالعه و بررس ارقام مورد

 مورد بحث انعكاس يافته است. ۀدر رسال، بود رابطه به وقوع پيوسته
 ۀكه نظامنانی دولت بنابر نقش و اهميتی محلی باالخره ارگانها

دولت عليه افغانستان به اي   ۀتشكيالت اساسی ۀنظامنام وی اساس
مطالعه و جداگانه در فصل چهارم مورد ده بود، بصورت ل شیها قا ارگان
آنها  ۀماالس مشور ی،محل ۀمختل  ادار ی هاقرار گرفته و واحدی بررس

همراه با وظاي  و ی،بلديو ی ها و انام  ها و ماالس هبا بلدي
 ای  در کال  آنهای و اعضا انتخاب مسؤلی    ویتعي ۀو نحو  ها حيتال ص
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 .روش  و مشخص گرديده اند اثر
 و پيشنهاداتی علمی اه گري ينتی محرتم رحيم ،رساله در پايان
مطالعه  برایكه به ارزش اثر افزوده است و  ارائه وودهی مشخص عمل

است كه ميتواند ی معلومات ۀكشور مايی و حقوقی كننده و مراجع سياس
 در امور مربوط شان ممد كار و تاربه واقع گردد.

ات كه ها و كمبود امكان محدوديتبا همه ی رويهمرفته محرتم رحيم
ن و محققان كشور به آن مواجه اند، اكرث نويسندگا او و در حال حارض

در كار  و دست اولی اصل توانسته است از آثار معترب و اسناد متعدد،
و ها ی اسناد تقنينی اش استفاده وايد و مسايل را ها از رو  تحقيقي

ی شده هامن زمان به بررسو نش ی گزارشات و مكاتبات رسم اساس رب
 بگريد.

قانون  ۀ، تفسري و تدقيق همه جانبناگفته نبايد گ اشت كه تحليل
ی و رطيا سياس3133یاساس ۀ، مخصوصا  نظامنامكشور یاساس

  كه به مغلق بودن آن ها آميخته و متبایدر جوانب  ، بامنبعث از آن
اده نبوده و كار سی انفرادی تحقيق –ی علم يك پروطه برایافزايد،  مي

را  3133ی اساس ۀنظامنامۀ جداگانی ها آنست تا عرصه مستلزم
. ه شودگرفتی پژوهش و تحليل علم ، تحتمستقلی ها منحيث پروطه

 ۀهدعلوم قبال  چنني يك عنوان بزرگ را بعی چون مقامات اكادم
وظيفه سپرده شده را   ،توانسته استی موصو  گ اشته بود، بازها و 

نظر ميتوان ۀ اي  نقط د توان خويش اناام دهد. ازو در حی بطور كل
 محولۀ يتمسؤولی،تحقيقی اي  اثر علم ليل  با تكمؤ گفت كه م

 خويش را اناام داده است.
مابت ی تحقيق –اثر علمي ۀحارض را مبااب ۀبنابر آن ايناانب رسال
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 زای( )رحيمی موسمحمد محرتم ترفيع محقق برایآنرا  ووده وی ارزياب
ميدانا و ی كاف معاون سمحققی علم ۀبه رتبمحقق ی رتبه علم
 خواهانا.ی تحقيقات بعد ۀرا در زمين شمزيدی ها موفقيت

 عزيزي معاون سمحقق عبدالصمد
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 همقدم
 (Constituio) از (Constitution)ی قانون اساسی اصطالح انگليس

( را افاده ميكند. از اوايی تائيد و تعيني مده و مفهوم )گرفته شی التين
 نيز استفاده بعمل آمد و انعكاسی از رومی ح در امپراطور اي  اصطال 

را احتوا ی روم بود كه مفهوم منابع حقوقی مقررات و فرامني امپراطور 
 ود.وی م

ی در جهت تغيري بعضی اساس اصطالح قانون در زمان قديا از
قرن ی موس سياسدر قا مگر، نيز استفاده ميگرديدی كليسائمقررات 

اندام ووده و بحيث  ديگر عرضی هژدها اصطالح مت كره طور 
، واید يك دولت را تنظيای از مقررات كه تشكيالت اساس ۀماموع

 رسميت پيدا كرد.
رن هفدها در در قی قانون اساسی تعامل گرچه نخستني اسناد

اياالت متحده امريكا ی قانون اساسی ، ولآمده انگلستان بوجود
 م3797جهان است كه در سال  ۀمكتوبی  قانون اساسنخستني
تعديالت تا امروز اعتبار خود را ی داشت بعضگرديده و با در نظر  تصویب

 حفظ ووده است.
سال بعد  فرانسه ميباشد كه دوی قانون اساسی،دومني قانون اساس

 گرديده است. تصویب م3799امريكا در سال ی از قانون اساس
، دولت قرن هفدها و هژدهای فه حقوق طبيعساز فال  ۀبه عقيده عد

تاسا و تطور اي  مناسبات ی و قانون اساسی مناسبات اجتامع ۀزاد
 ميباشد.
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و  را دريك كشور فراها آوردهی اساسی ها پرنسيپی قانون اساس
ی به سه جنبه اساس ها . اي  پرنسيپبخشدی امور دولت را استقامت م

 دارد:ی نظام بستگ
آن نوع ی . يعنیرد  حكومت ارتباط ميگوظايه اول بۀ جنب
و ی ا از امور غريشخصكه امور عامه را تشكيل ميدهد اعی ها فعاليت

ۀ حو ی نيعن ،ستاها  طرزالعمل مربوط به. جنبه دوم غريه خصويص
ارتباط نزديك دارد  ها سوم به طرزالعمل ۀجنب .پيش برد وظاي  حكومت

 برایكه ی ها يكانيزممی يعن؛ بنيه و تشكيالت از و آن عبارت است
 است. وظاي  يك دولت رضور یار اج

برطبق و دولت ناگزير است  داردی اساس نهر دولت معارص قانو 
فعاليت وايد. قانون  ی مسال در قانون اساسی ها قواعد و پرنسيپ

ها و  را بوجود آورده، حدود صالحيتی تقدرت دولی ها ارگانی اساس
 .وايد ضائيه( تعيني مي، اجرائيه و قننهها را )مق   ارگاناي نحوه فعاليت

ی به شكل مقررات قانونی تصاميمی چوب قانون اساسار در چ ولتد
تعيني را ی خصوصی ها عمل رعايا و گروهی اتخاذ ميكند كه حدود آزاد

 نا  چه ميتوانند اناام دهند و چه اناام ندهندآنها قانو ی . يعنوايدی م
قانون ؟ ها چيست يگر اتباع و گروهعمل شان در برابر دی و حدود آزاد

ی يعن، وظيفه مشابه را در برابر اعامل دولت نيز اناام ميدهدی اساس
چيست و رابطه  های رسمی ارگانعمل ی حدود آزاد تعيني ميكند كه

بدي  سان  باشد؟ میار ر مردم از چه قو عامۀ در برابر ماموري   آنها
ی قدرت دولتی ها ارگان و متام ملۀ متقابله جزالينفك قانون استمعا

عاليرتي  قواعد  ۀرا مباابی خويش قانون اساس اجراآتمكل  اند تا در 
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وضع ی عامل قدرت دولتإ كه به مقصد  عادی را و قواننيی تلدو 
 تطابق دارند، رعايت وايند.ی گردند و با احكام قانون اساس مي

ـ ه3099در سال استقالل افغانستان  اسرتدادكه بعد از ی تالشها
ی ها ، جنبهصورت گرفتهی مختل  شوؤن زندگی ها در عرصهش 
 بود.ی داشت كه مهمرتي  آن جنبش قانونگ ار ی متفاوت

 ،و مالياتی ادار  ۀدر ساح تا  تشتت خاص کندگی واپر  موجوديت
 ربانامنامه ها را ايااب ميكرد. اعتقاد راس  منوران و رهظتدوي  ن
امور و  ۀاساس اصالح هم یكه قانونگ ار بود  بر اي ی افغان جامعۀ

 گرديد. ك عمل اي  جنبشمحر  و داوضاع شده ميتوان
. عام داشتی امنامه، در آنزمان معنانظ ۀاست كه كلمی قابل يادآور 

ه و ، تعليامتنامهای مقررات كه بشكل لوايح ز واطۀ قانون از واطهامرو 
ی ول ؛تفريق ميگردد نامه وضع ميشود،ها بنام اساسنامه و مرامی گاه

ی شايد ها در اثر بعض وفها موضوع  رضورتدر آنزمان نظر به 
ن( همه متون قوانني قانو  ۀكلمبرد کار ها )خاصتا  ح ر از  مصلحت
 ( ناميده شده است.)نظامنامه
ی انفاذ قانون اساس ۀدور ی ها مهمتام نظامنا كه تصور نشودچنی  

ي  مواد ا ، بلكه اكرثوده و تنها كاغ  را سياه كرده استبی نظر 
ی و مالی ادار ی،اقتصادی،روش  مسايل اجتامع ۀن، آئيها نظامنامه

آن  برایبوده است كه  آن زمان اصالح اوضاع برای یآنزمان و كوشش
اهميت قاطع  وقت،تاري  آن های  ساير جنبهی وافق به بررسو می مواز 
 دارد.

 3133حوت سال  7افغانستان بتاري   ۀاساس دولت عليۀ نظامنام
اجالس نخست در  ،در زمان شاه امان الله م3901بق سال ش مطا -  ه
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 ،نفر از اعيان جرگه  970ماده توسط  71بداخل ی ۀ مشقلويه جرگ
سطان  09ۀ پغامن منعقد ۀگر بعدا  در لويه ج ؛و امضا گرديد مهر

تاري  ه ويب و بـــــتص ( ماددا  01و 9، 0)با تعديل مواد  هـ ش3131
ی . موصو  كه بمري امان الله رسيدهـ ش به امضای ا3131دلو  9

 ۀرا به ماابی وجود يك قانون اساس و کشور بودی ترق در تالش صربانه
شدن تشخيص داده ی عص ی النسمنزل طو ی بسو ی چراغ هدايت مل

 خود رسيد.ی آرزو  بود، به
( را در كشور هـ ش3133ی اساسۀ نظامنامتدوي  اي  نظامنامه )

 و  یمنور ناپ يری بارزات پيگري و خستگوند و منطق مپيامد قانو بايد
و س ی جنبش مشوطيت دانست كه با فداكار  مبارزی 
 .ندرا بنياد گ اشتی گرتي  سند حقوقبزر ۀ شالودی،سپردگ
( را 3133) افغانستان ۀدولت عليی اساس ۀنظامنامو م  )همین  زا

زه و نهفته در آن كه مميی ها ، قواعد و پرنسيپبا در نظر داشت اصول
  افغانستان(ی نخستني قانون اساساست، )ی خاصۀ يك قانون اساس

مورد تحقيق ی علم ۀدانسته و تحت همني عنوان آنرا به حيث يك رسال
 قرار دادم.ی و بررس

ی نخستني قانون اساس»محتويات ی اي  رساله كه به بررس
ی تفكيك قوای چگونگ خاصتا  بعد از اسرتداد استقالل )« افغانستان
( اختصارس يافته است، با اي  مقدمه آغاز شده و شامل آنثالثه در 

( به به گ شتۀ موضوعی هار فصل ميباشد كه در فصل نخست )مرور چ
ی ، نورم هامدون قبل از استقاللی نسبت عدم موجوديت اسناد تقنين

، بخصورس ميان قبائل پشتون و مسلط در جامعه املیتعی حقوق
و ی روابط اجتامعۀ يا كنندكوچيها و برجسته تري  اصول آن كه تنظ
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ها  مابني افراد و جمعيت يفی منازعات مسايل حقوق ۀمرفوع كنند
گرفته ی به بررسی تاريخ حقوق از لحاظ ي رت كه  ۀميباشد، به مااب

شده است. عالوتا  اساسات رشيعت اسالم و احكام مربوط به حقوق 
 های حقوق افراد، اصل آزاديی در آن مانند مساوات و تساو ی اساس

و مسايل عدلی ی مدنی،اسسيی ، فكر های شخصی يآزادانسان مانند 
آن استقرار عدالت در جامعه و تامني انصا  ی كه هد  اساس یو قضای
نسبتا  فشده مورد مطالعه قرار داده شده و به بطور مردم ميباشد؛  برای
قبل از استقالل كه به فرامني و دساتري حكام  ۀآن حقوق موضوع ۀادام
ی با در نظر داشت يك دوره بندشد  الطني وقت خالصه ميو س
 .تبيان شده اسی خاسناد و كتب تاريرویت  به ی،تاريخ

دولت ی اساسی اه ارگانی ها صالحيت تشكيل و ،در فصل دوم
گرديده كه ی تحليل و ارزيابو قضائيه(  مقننه، اجرائيهافغانستان ) ۀعلي

انتصاب و انتخاب ی گچگوندولت،  یار نخست شو  ۀمقنن ۀدر بخش قو 
ها منحيث مرجع تعديل و  ها و لويه جرگه صالحيت ۀ، ساحآنی اعضا

ی نه منحيث مرجع اساسی،عنعنو  بصورتتصويب نظامات دولت 
در ارتباط به عدم ی بيان شده و دري  بخش تحليل انتقادی،قانونگ ار 

 مامل بودن تصويب قواننيی،موجوديت ارگان واحد قانونگ ار 
 صورت گرفته است.( و خلط وظاي  قوای ثالثه ها )نظامنامه

، مقام ءوزرا هیئتی ها ، تشكيل و صالحيتائيهه اجر در بخش قو 
، مديريت مستقله طبيه و شامل هفت وزارتخانهی مركز  ۀادار  ،سلطنت

و حص  حدی بی هاي حيتال ، حقوق و صگرديده حديوان سناش توضي
وضع   مسؤولعلل عدم تعيني صدراعظا  ،ت شاهلق العنانیو مط

طرز ی،ملك شده است. هك ا در مورد ماموري ی مشوطيت ارزياب
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ائه شده ، وظاي  و حقوق آنها معلومات الزم ار انتخاب و انتصاب آنها
محاكا ی ها يت، نيز نخست تشكيل و صالحاست. در بخش قوه قضائيه

يه، ديوان متيزی عال هیئت ،، مرافعهابتدا ئيه ،هفت گانه: اصالحيه
وه بيان شده و خواننده را عال ی وان حرب و محاكا ماموري  ملكديی،عال

قالليت قوه قضائيه است ، به عدم مراعاتبر انكشافات مزيد دري  عرصه
محاكا، انحرافات مقامات دولت  های فیصلهشاه در  و مداخالت شخص

 سازد. ها متوجه مي و ساير كاستي
ۀ مناماتباع مندرج نظای حقوق اساسی فصل سوم كه به بررس

صارس يافته در چهار عرصه: اخت دولت عليۀ افغانستان  3133اسايس
توضيح يافته فردی  ی زندگ دری فرهنگ وی اقتصاد –ی اجتامعی،سياس

 ۀدر همزمان  است. دري  فصل انكشافات وسيع حقوق اتباع در آن
مني اي  حقوق تحليل و ل دولت در جهت تی عمل اجراآتها و  عرصه
 شده است.ی ارزياب
(، محيلی ها ارگانی ها تشكيل و صالحيتر فصل چهارم )د

، ها: ادارۀ واليات هر يك از ارگانی ها تشكيل، طرز انتخاب و صالحيت
 اده شده، مربميت و اهميت ادارۀها توضيح د و بلديه ماالس مشوره

 ی،اقتصاد ی،اعا از امور دولتی صل مسايل محلدر حل و فی دولت
 های با ارگان ها ه و روابط اي  ارگانحليل گرديدتی و فرهنگی اجتامع
 .بيان گرديده استی مركز 

از حيات  گوشة گره ا كه بيانی تحقيق –ی توقع مريود اثر علم
محققان و دست اندركاران  برای، كشور ميباشدی حقوق -ی سياس
و متام عالقمندان و مطالعه كنندگان ی گ ار سياست و قانونی ها عرصه
مورد استفاده قرار گرفته معترب، خ  ل و م بحيث يك منبعی حقوق مسايل
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نخستني قانون »ماهیت  محرتم در امر شناخت گان خواننده برایو 
 امان الله خان مامر واقع شود.ی و رطيا سياس  «افغانستانی اساس

 محمد اليقدر جناب قانونوال دكتوردر اخري از استاد و دانشمند ع
كامل اي  رساله با امر اشان در ی علمی ها يیهنامر ا كه بی طاهر بورگ
متام محققان . همچنان از ووده اند، نهايت سپاس گ ارمی م  همكار 

مورد  و كتب و آثار داده اندی علمی مشوره ها ابرایكه  یو دانشمندان
 .وايا داده اند، اظهار امتنان ميرا در دسرتسا قرار  نیاز

 ی رحيمی محمدموسمحقق 


