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  : ـ قانون اساسی و  عھد شاه امان هللا ٤

ننده عقل انسان در پرتو ي آفریرويبرد تا آنكه نيسر مه  مختلف بین گروه ھاين روزگار در بيانسان از كھن تر

  . را انكشاف داده است ی ، زندگی ومعنویتجارب حاصله ، در ابعاد ماد

ن يده بود كه قواني نرسی ھنوز به آن مراحلیدھد كه جوامع ابتدائي، گذشته نشان مخ يبا توجه به چشم انداز تار

 جاودانه یعي را مانند نظام طبیا محرمات و اصول و آداب اجتماعي نمود  و یك مي تفكیعين طبي را از قوانیاجتماع

  . شمرد ینم

 یج مراحل عھد باستان ، قرون وسطيا در ھر حال نتین بوده ، وليگر چه امروزه مراحل تكامل در جوامع بشر مع

  .كسان نبوده است يا جوامع بشريد در ھمه كشور ھا و يو عصر جد

است و حقوق در ھمه جا ينست كه اندازه تفكر و ھنر و فرھنگ و سيانگر اي بی جوامع انسانیخيمعھذا تكامل تار

 داشته یريم ژرفا و سختگيو روم قدونان ي در ی قبل از قرون وسطیكسان رشد نكرده است ، چنانكه دوره بردگي

  .گر به آن شدت نبوده است ي ملل دید ھم در بعضيران و افغانستان و شاي در ایول

ن كرده يتدو) اشراف ، بندگان و خلق(ۀ  جامعه سه طبقی است كه آنرا براین قانون ھمانا منشور حمورابيم تريقد

 ماند كه یگران باقيده ونان بيپر از فلسفه و حكمت ۀ  جامع ازی و دموكراسیراث قانون اساسين روال مي به ھم.بود

سه ي جھان در مقام مقای امروزین اساسي و قوانیم را با دموكراسيونان قدي ی و قانون اساسی توان دموكراسینم
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  نداشته اند ، ھمچنان بایچ حقوقيان ھيونان بردگان و خارجي ی و در قانون اساسیرا در دموكراسيم ، زيقرار دھ

 بردگان ، در یعنيت مردم ، ي اكثریجاد شده بود ، ولي ای سابقه ای بیك نظام حقوقيم يكه در تمدن روم قديوجود

  . و بدون حقوق قرار داشتندیر انسانيت غيموقع

 را در دست خود داشت و در اروپا ی و انتظامیئ ، قضای تمام قدرت اداریت فئوداليز حاكمي نیدر قرون وسط

  . ، مردم را تحت فشار قرار داده بود یاسيسا و پادشاه سيسلطه پادشاه كل

 شھر ھا ، یريگ اد نفوس و رونقي ، بنابر توسعه تجارت و صنعت و ازدیالديازدھم و دوازدھم مي یدر قرنھا

)  چھاردھم تا شانزدھم یقرن ھا( د و بعد تر دوره ای  رنسانس ي روبر گردیك تحول عموميسراسر اروپا در 

 یجاد نظام حقوقي بود كه فكر این تحوالت عموميبه موازات ھم. ر داد يي اروپا را تغی و ھنریگ فرھنیمايس

ی انجام ئ را با روش عقالیعادالنه ، دانشمندان را به خود متوجه نمود تا در صورت امكان طرق كشف قواعدحقوق

  .دھند 

گران به حد ي موضوعه مانند دیكشور قواعد حقوقرا در آن يد استثناء قرار داد ، زياما در اروپا ، انگلستان را با

 خود را یستم پارلماني و سی ، دموكراسی ، قانون اساسیشتر نظام حقوقي مطمح نظر قرار نگرفت ، بلكه بیكاف

  .ا نھاد نب ير مكتوبصورت غه  بیئم و آرای قضايمتكی بر سنن قد

 ١٥٣ مختلف ی شھر ھایونان برايدارد چنانچه در  یم سابقه طوالنيونان قدي ، در یخي از لحاظ تاریقانون اساس

ت ، يه اشرافين انسانھا علير زمان  ، ضمن مبارزه خوني  در سیاما قانون اساس. ن شده بود ي تدویقانون اساس

  . جداگانه به خود گرفت یوكراسی و استبداد ، اشكال و محتواي ، تیكتاتوري ، حكومات خود كامه ، دیارستوكراس

خ ي ، در تاری و بندگی بردگی رسمی بود كه با الغایين قانون اساسيقت اوليكا در حقيمرۀ ااالت متحدي ایقانون اساس

ده يب رسي آنكشور به تصویاالت ، در مجمع ملي مطابق با سال دوازدھم استقالل ایالدي م١٧٨٧ھفدھم سپتامبر 

ان ي بیل آزادي از قبی اساسی ھایدر خود آزاد بود كه ین قانون اساسيكا اوليمرااالت متحده ي ایقانون اساس. است 

  .ده است ي مطبوعات و اجتماعات را گنجانین ، آزادي دی، آزاد

كه آنرا در كتاب )  ثالثه یك دھنده قوايتفك( و يات منتسكيژه نظري اساس نظر دانشمندان مبارز به وهاما در فرانسه ب

مندرج است ،  » یقرارداد اجتماع« ار ژان ژاك روسو كه دردرج نموده و ھم افك» ن يروح القوان« نام    ه خود ب

ده شد و ي در ھم كوبی از آن نظام فئودالیدند كه به تأسي را در جامعه فرانسه به ثمر رسانی و انقالبیخواھيروح آزاد

  .د ي به ثمر رس١٧٨٩ در ی آن نظام بورژوازیجاه ب

ف را ير تكاليد ، بلكه سايه حقوق بشر را در خود بگنجاني نه تنھا اعالم١٧٩٥ ی ، قانون اساس١٧٨٩بعد از انقالب 

  .د يز صراحت بخشين

 فرانسه نبوده ، بلكه ھدف از اشارات مختصر یل  مكرر قانون  اساسيح و تعديان شرح تنقين نوشته بيمنظور ما در ا

  .ل آمد يشتر ناي بیق ثالثه فرانسه ، آنكشور به مدارج تریك قواين است كه بعد از تفكيا

، لمانا مانند ی اروپائیر كشور ھايكا ، فرانسه و ساي آمرین اساسي قوانین نمونه ھايتوان گفت كه ھميبه صراحت م

  .ث الگو و نمونه قرار گرفتند ي بحی جھانیره در تمام كشور ھايش و غيك و اطريبلژ

 مردم ما ی وضع و اعالم نمود كه برایر اول قانون اساس بای افغانستان برایر امان هللا در جامعه اسالميمعھذالك ام

 عھد شاه امان هللا از نقطه نظر حقوق اتباع ید اذعان نمود كه قانون اساسياما با. گانه بود ي نا آشنا و بیكله ب

ان ، ي بی ھایل آزاديھای اساسی از قبيه آزادي نوشته، بقی فراوان داشته و به استثنای آزادیافغانستان  كمبود ھا

  . و حق انتخاب و انتخاب شدن را در خود احتواء نكرده بود یاسيس احزاب سيسأاجتماعات، ت
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كند ، بر يان مي را بی ثالثه  كه ركن اعظم دموكراسیك قواي عھد شاه امان هللا به كمبود تفكیھمچنان در قانون اساس

ك جامعه يی در ئ ابتداین دموكراسياما در عمل ا. ت داشت و بس يلونه فقط در برابر شاه مسؤيم ، چنانچه كابيخوريم

و حلقه تحت » حلقه جوان « ك در عمل ي قابل مباھات فراوان بوده ، ولو اجازه قانون احزاب وجود نداشت  ولیسنت

ت يت داشتند ، در عھد شاه امان هللا به فعالي فعالیطور مخفه ب هللا بير حبيد قاسم خان كه در عصر امير سي میرھبر

 توان از ی شاه امان هللا را نمیبنابرآن دموكراس. رنديخ و مجازات قرار گي اقدام نمودند بدون آنكه مورد توبیعلن

  .زم شمرد يك و پارلمانتاري كالسیجمله دموكراس

 آن ھم یكي در عمل به یسد ولي كاغذ بنویز را بروي نبود كه ھمه چیخالصه اينکه شاه امان هللا  از جمله پادشاھان

را در عمل ي بود ، زی نقص ھا داشت بخاطر كمبود محققان حقوقینكند ، بلكه مرد عمل بود و اگر قانون اساسوفا 

  :ده ام ، ناگفته بگذرم ي كه شنیتيد از دو حكاي آیغم مينجا دري بود و در ایت مليشتر طرفدار سواد و علم و تربيب

  ی از ارگ شاھیرفت ، قبل از خروج ويم) استقالل ( ه   ينند پسر شاه امان هللا ، در روز اول كه به مكتب امايگويم

ن نمودند ي را تزئیك دروازه  شاھي ، یدر مقابل دروازه ارگ شاھ ) ی و ملكینظام( ن ارگ يعمله و فعله و مامور

ن يال نمود كه اؤ دروازه پرداخت و سیرون آمد و به تماشايافت خودش از ارگ بيه اطالع ي شاه از قضیوقت. 

كه فرزند پدر ملت يخاطره ب: ن به افتخار تمام گفت ي از ماموریكين شده ، يب و تزئي چه ترتی برایازه دولتدرو

 یسوه ر اطفال كه امروز تازه بيا مقابل در سايآ: د و گفت يشاه امان هللا متعجب گرد. رود ي مكتب   میسوه امروز ب

گران ين تر از ديار نمودند و شاه گفت خون پسرم رنگيتد ؟ ھمه سكوت اخين دروازه ای ساخته ايروند چنيمكتب م

  …دي دروازه را بردارید بزودينبوده و با

ستاد يب دروازه مكتب اي چند عمله و فعله ، ھنگام آمدن شاگردان به مكتب ، قریكروز ھمراينست كه يت دوم ايحكا

ك دستمال يب تان يت كه ِمن بعد در ج گفیداد و ميك ميك دستمال به ھر ي شان روان بود ینيكه آب بيو شاگردان

  …د ي تان را پاك كنینيد تا بيداشته باش

ض سرشار برده و با مشروطه خواھان و ي ، فینكه امان هللا جوان از محضر استادش ، محمود طرزيخالصه ا

به استقالل  ، افغانستان را یبعد از جلوس بر تخت شاھ. ك و دوستانه داشت ياصالح طلبان دربار پدرش رابطه نزد

 ، مطبوعات آزاد ، یاست مستقل ملي سی را در عرصه ھای شكوھمندیعام وتام رساند و در جنب آن نھضت ھا

كات ، خط ي ، فابری ، تجارت آزاد ، ساختمان ، معماریع دستي ، صنایشه وري نسوان ، پیآموزش و پرورش ، آزاد

  .خ سابقه نداشته است ي بود و در تاریر آنھا ابتكارره به ارمغان آورد كه اكثي و غیقي ، ھنر و موسیآھن شھر

ات ، ي و مالی در سطح اقتصاد ، بخصوص در سطح كشاورزی اساسیخواه بدون چاره ھاياما اسفا كه دولت آزاد

گرچه مردم . د و نمونه ھا پرداخت ينش تقلي ، به گزینيط عيعاشق و دلباخته رونق فرنگ بود و بدون مراعات شرا

 ، یدن لباس غربي مانند پوشیل جزئيد مساي شاه با تقلی نمودند ولی استقبال می او را با گرمجوشیاساس یدر كار ھا

شرفت جامعه نداشت ، محاسن خود را از دست ي در پیرين تاثينھا كه كمتريكشنبه و مانند اي جمعه به یل رخصتيتبد

  .داد و از اعتبار ساقط نمود 

  

 


