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 اسالم و اقتدار سیاسی
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت هفدهم

 ید دهم جان که خاک کوی تو باشمـان امـب  میرم در آرزوی تو باشمـفس که بـدر آن ن

 و باشمـجوی تدر آرزوی تو خیزم به جست و   به صبح روز قیامت که سر زخاک برآرم

 

 :ۀ گذشتهادامبه  

، فلهذا حکومت ستاکه دولت شاهی یک دولت اسالمی داشت   یامیر عبدالرحمن خان افکار

و این افکار وی  د و باید همه از وی اطاعت نمایندشاهی نیز دارای اقتدار اسالمی می باش

افغانستان را از حالت قبایلی به یک دولت ـ ملت تبدیل نمود و توسط این عبور دو نوع تغییرات 

  .به وجود آمد مردم یا ملت و دولتمهم در رابطه بین 



 کتلۀ واحد تلحا تغییرات اولی داللت به سلوک و روش جمعیت که از حالت قبایلی فردی به 

 .جمعی تبدیل می گردد

مذهبیون ی یا عضوء کمونیت ی وقبایلحالِت به این ترتیب یک فرد خود را عضوء یک قوم مانند 

  .از ال به الی ادارات دولتی گردیدند مردم دارای یک اقتدار سیاسیندانسته، بلکه 

  :میالدی 3291سال  ه یا قانون اساسیِ نظام نام

ـ  3291زمینۀ قوای مقننه و قوای اجرائیه یک سلسله اصالحات در دولت در بین سال های در 

به جریان انداخته شد، از یک طرف نشر و اعالن رسمی نظام میالدی به واسطۀ قوانین  3232

تمام تشکیالت  برای تدابیر یا اقدامات و از طرف دیگر .3291در سال  (Nézâmnâma)نامه 

 تشکیالت   برای منظم ساختن سیستم قضایی را در بردولتی مرکز و ادارات والیتی و همچنین 

نظام نامه یا اساسنامه یا قانون اساسی بسیار زیاد تحت تآثیر قوانین ُترک ها بود و . گرفت

 .ُترکی در نوشتن آن سهم داشتندمشاورین 

تمرکز دادن به ات جهت بلند بردن اصالح ،یوی، هدف تمام پروژه هائر سیاسی و اجراظاز نقطۀ ن

خورد واضح نموده که در صورِت  بر 3291قضایی، قانون اساسی   ۀدر زمین. دستگاه دولتی بود

دف از اصالحات سیستم ه .قانون اساسی موجودیت شرعیت را مشخص ساخته است با یا تضاد

ست که جای سیستم قضایی مذهبی اقضایی عبارت از روی کار آمدن سیستم قضایی غیر مذهبی 

را بگیرد، که باالی تصامیم ِفق استوار می باشد،  این دو گانگی  سیستم قضایی را در رول 

و هم از  فرمانروا دریافت می نماییم، که هم از طرف علما که رول مذهبیون را بازی می کنند

 .طرف ملت، از نقطۀ نظر غیر مذهبی، تأیید می گردد

 :می  نویسد( Olesen Asta)در مورد نقطۀ اخیر اولسن استه 

باالی حاکمیت مردمی طوری گذاشته شده که متضمن و که بنیاد آن  دولت ـ ملت  برداشت از »

مدنی، مساوات و برابری در مستلزم آن می باشد که تمامی اتباع یک کشور مستفید از آزادی های 

تمامی مردم : نزدهم قانون اساسی ذکر شده استانزد قانون باشند، و این نظریات در مادۀ ش

افغانستان دارای حقوق مساوی و مکلفیت های مساوی در مقابل شرعیت و قوانین نافذۀ کشور می 

امپراتوری درانی ذاری گدر نزد قبایل از زمان تأسیس و پایه  جدیدکه این یک موضوع . باشند

 .بود

شکنجه  و (Bigâriگارییبِ )شاقه غالمی و کار های  ،(Article 8 - 24)حقوق و قوانین مدنی در 

و همچنان حق دست  (Article 11)لغأ قرار داده شد، آزادی بیان ضمانت شده مدادن منسوخ و 



به عبارۀ دیگر  قانون اساسی ضامن حقوق برای تمام . یابی به تعلیم و تربیه برای همه داده شد

افغان به . بود ممالک غربی (Libérales)اً مانند یک قانون اساسی آزادی خواه عین اتباع افغان،

 .«ردیدگحیث هویت ملی و داشتن حقوق مساوی برای تمام اتباع کشور حفظ 

این برداشت که همه اعضای یک جمعیت یا یک گروه در مقابل قانون دارای حقوق و مکلفیت های 

برای ثابت ساختن . مساوی می باشند یک عمل نو و مخالف به مشخصات و طرز عمل قبیلوی بود

 که همه اتباع دارای حقوق مساوی اند، پادشاه یک فرد با نفوذ از فامیل خود را یک سرداراین 

نمودن امیر به دلیل کوتاهی کردن  زندانیبه تعقیب این . نمود زندانیرا به جرم اعمال بد بارکزایی 

و عدم مکلفیت هایش در مقابل فامیل مقصر شمرده شده و به اصطالح قبایلی محکوم به عدم غیرت 

 .گردید( بی غیرتی)

والیتی بعد  جدیددارات از طرف دیگر توسعۀ دستگاه دولتی در والیات داللت به روی کار آمدن ا

دن قوانین توسط نظام و باعث فعالیت ادارات و مخصوصاً وضع نموگردید میالدی  3291از سال 

که در می باشد،   (Nézâmnâma – ye – Djazâ – ye ‘Omumi)یی عمومی نامه یی جزا

 .تصویب گردید 3291سال 

بدوش ملک ها و قریه دار ها وظایف بین البینی، بین مردم دهات و قریه جات و دولت که قبالً 

 .بود، با مامورین دولت که وظیفۀ جمع آوری مالیات را داشتند، تعویض گردید

و از طرف دیگر ملک های اسبق نه تنها باید قرض های سابقۀ خود را بپردازند بلکه اعتبار و 

به هدف از فلهذا این اصالحات اداری که . امتیاز سیاسی و اقتصادی محلی خود را از دست دادند

یک نوع  جای خود را برای به وجود آمدن بین بردن رشوت خوری و فساد اداری ملک ها بود،

ت وظایف خود را در مامورین نو دول. داددیگر انکشاف فساد اداری و انتصاب خویشاوندان 

بر بلکه  نوع دیگری فساد اداری و خویش خوری ها  ،قوانین نافذه اجرا نکرده حقیقت به قرار

در رویداد های مانند گرفتن . می کردند یخویشاوندی و ارتباط با قدرت های محلی عمل حسب

ام نویسی برای سربازگیری در نزد اهالی، ملک ها هنوز هم یک رول ارتباطی بین نت و امالی

 آنچه به اقتدار مرکزی تعلق می گرفت، .دندنموبازی می را گروپ های همبستگی محلی  وادارات 

 Darbâr – e)که در مقابل دربار اعلی  (Article 28) ه نمودیک کابین تشکیله باقدام پادشاه 

Alâ)  مسؤلیت دادن راپور فعالیت های ساالنه را  (هیئت دولتی)مسؤلیت داشته، یعنی کابینه

این هیئت که توسط پادشاه انتخاب شده بودند، متشکل از مامورین بلند رتبۀ دولت، رهبران . داشت

و همچنان یک شورای  .قبایل، شخصیت های برجستۀ محلی و بعضی دیگر از شخصیت ها بودند



باالخره . بی بودند ترکیب گردیده بودکه  اعضای آن  انتصابی و انتخا( conseil d’Etat)دولتی 

تمام این فعالیت ها در عدم  .تن یک پارلمان یا شورای ملی پیشنهاد و رأی داده شدشبرای دا

به حیث نتیجه که همانا دولت ـ ملت بود نه به خوبی  و ،بوده موجودیت یک تهداب اجتماعی دولت

اقتدار دولتی به  داد یعنی عکس نتیجۀ برو  .نه قبول شد از طرف مردم شنوانده و نه فهمانده شد و

وضع  (عسکری)قه، سربازگیری او فشار، کار های ش استقرار نمودن تأسیسات با زور»معنی 

 .نمودن مالیات و عدم انسجام اداری

 

 ادامه دارد

 


