
  
خدا کند کھ دارای  »اصالت«محبوب  سالم ھای گرم اینجانب کامل احمد احمدی خدمت تمام دست اندر کاران سایت

جمع اوری کرده ام کھ خدا کند  »اصالت«بیننده گان سایت  صحت کامل باشید اینک یک مضمون بسیار دلچسپ برای

 افغانستان -کابل. شان افزوده شودقرار بگیرد و بھ معلومات  مورد پسند شما و بیننده گان سایت

 

  
  سایت بی بی سی فارسی :منبع

 

 

  

  .خورشیدی ١٣١٠مصادف است با گشایش نخستین دوره شورای ملی افغانستان در سال ) شھریور(ھجدھم سنبلھ 

  

افتتاح کرد و این ) پدر ظاھر شاه آخرین شاه افغانستان(نخستین دوره شورای ملی را محمد نادر شاه 

 .هللا خان، شاه پیشین افغانستان شمرده می شود بھ نحوی ادامھ برنامھ اصالحات امان کار او



 

هللا  هللا خان بود، در زمان سقوط دولت امانی بھ دست حبیب ساالر ارتش امان محمد نادر، کھ خود سپھ

مناطق او بھ افغانستان بازگشت و بھ حمایت قبایل . سفیر افغانستان در پاریس بود) ١٣٠٨(کلکانی 

 .جنوبی کشور دولت نھ ماھھ کلکانی را سرنگون کرد

 

گوید کھ نادر شاه با توجھ بھ تجربھ مخالفت  نگار می عبدالحمید مبارز، پژوھشگر و روزنامھ

هللا خان، تصویب برخی قوانین و حتی تشکیل شورای ملی را با  کاران مذھبی با دولت امان محافظھ

 .مذھبی روی دست گرفتو تاکید بر مسایل " احتیاط زیاد"

 

نفری  ٣٠١بھ گفتھ آقای مبارز، نادر شاه بھ ھمین دلیل قانون اساسی امانی را لغو کرد و در جرگھ 

 .دومین قانون اساسی کشور و نخستین قانون انتخابات شورای ملی را تصویب کرد ١٣٠٩سال 

 

ھای دوره نادر شاه  محمد غبار تصویب قانون بھ نظر غالم

  بود" نینمایش قانو"

محمد غبار، پژوھشگر و عضو جنبش مشروطیت دوره  غالم

امانی، در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشتھ کھ محمد نادر 

در این جرگھ قوانین دوره امانی را، کھ بر اساس آن القاب 

ھا  ھای مقامھای دولتی ثبت، اختیارات دادگاه رسمی لغو، دارایی

 .کرد" ابطال"شد،  محدود و مطبوعات آزاد می

با آن کھ این جرگھ برای برگزاری انتخابات شورای ملی قانون 

تن از اعضای این جرگھ را  ١١١ای را تصویب کرد، شاه  ویژه

 .بھ عنوان اعضای مجلس شورای ملی انتصاب کرد

ھا بھ این نظرند کھ نخستین مجلس شورای ملی اختیارات چندانی نداشت و عمدتا موضوعات  بسیاری

غبار نوشتھ کھ ھدف نادر شاه برای تشکیل این . داد مذاکرات آن را پیشنھادھای دولت تشکیل می

 .بود" ھای خود بر یک شورای میان تھی تحمیل مسئولیت تصمیم"مجلس 

ھای قانونگذاری، تصویب بودجھ، نظارت بر  بھ مجلس اختیاراتی در زمینھ ١٣٠٩قانون اساسی 

اما غبار نوشتھ کھ این . کارکردھای دولت و حتی فراخواندن وزیران برای ارائھ توضیحات داده بود

 .بود و مجلس نتوانست از این اختیارات استفاده کند" نمایش قانونی"امر تنھا یک 

 'شورای اسالمی'



هللا کلکانی موفق بھ تشکیل سلطنت خودش و برقراری آرامش  چند ماه پس از اعدام حبیب نادر شاه کھ

 .برگزار کرد ١٣١٠سنبلھ  ١٨نسبی در کشور شده بود، جلسھ افتتاحیھ مجلس شورای ملی را در 

و اعضای مجلس را " سلطنت اسالمی"، دولت خود را "شورای اسالمی"او در این جلسھ مجلس را 

 .خود خواند" رادرانفرزندان و ب"

الحمدهللا ھمھ ما و شما مسلمان : معنای شورای ملی را بھ شما شرح کنم: "شاه بھ اعضای شورا گفت

الشان بھ مشورت کردن مکلف بودیم،  ما بھ حکم قرآن عظیم. مشورت اساس کارھای ما است. ھستیم

 ".ھستیم و خواھیم بود

تشکیل داده است بھ اعضای مجلس گوشزد کرد  "اصالح مملکت"نادر شاه گفت کھ مجلس را برای 

او افزود کھ اعضای مجلس . استفاده کنند" صحیح"خود را بشناسند و از آن بھ گونھ " حقوق"کھ 

 .ھم باشند" مراقب رفتار و روش حکومت"

 چھ کسانی اعضای مجلس بودند؟

مشورت اساس . یمالحمدهللا ھمھ ما و شما مسلمان ھست: معنای شورای ملی را بھ شما شرح کنم

 الشان بھ مشورت کردن مکلف بودیم، ھستیم و خواھیم بود ما بھ حکم قرآن عظیم. کارھای ما است

 نادر شاه

 

آنھا ھم "دادند و  گوید کھ بیشتر اعضای این مجلس را سران قبایل تشکیل می عبدالحمید مبارز می

 ١٣٠٩محلی دولت بھ جرگھ سال  این افراد از سوی مقامھای". کردند طبیعتا حکومت را تقویت می

 .فرستاده شده بودند کھ بعد بھ عضویت مجلس شورای ملی منصوب شدند

 

عبداالحد خان ماھیار، نماینده والیت وردک، رئیس مجلس بود کھ بھ نوشتھ غبار، از سوی نادر شاه 

  .شد  می گیرنده اصلی در مجلس شمرده او فردی نزدیک بھ شاه و در واقع تصمیم. منصوب شده بود

 

. شاید برخورد با یک عضو مجلس در روزھای نخست آغاز بھ کار مجلس بیانگر این موضوع باشد

بود کھ نسبت بھ انتصاب عبداالحد " طلوع افغان"این عضو مجلس عبدالعزیز خان، مدیر سابق نشریھ 

او را بھ  اما این اعتراض. ماھیار اعتراض کرد و انتخاب رئیس مجلس را حق اعضای مجلس دانست

 .سال در زندان بھ سر برد ١٣زندان انداخت و او 

 



او پنج دوره مجلس . عبداالحد خان ماھیار تا آخر عمرش، ھمچنان در مقام ریاست شورای ملی بود

ھای شناختھ شده و برجستھ آن  در دوره اول مجلس شورای ملی چھره. شورای ملی را ریاست کرد

 .زمان حضور چندانی نداشتند

 

و فاقد قدرت واقعی برای " نمایشی"ی از پژوھشگران نخستین دوره شورای ملی را مجلسی شمار

. شود اصلی آن دانستھ می" ھای ضعف"انتصابی بودن اعضای مجلس از . اند دفاع از ملت خوانده

ھای محلی و دربار گزینش شده بودند و بھ ھمین  اعضای مجلس سران قبایلی بودند کھ از سوی مقام

 .کرد ھا از ھمھ ملت نمایندگی نمی لس بھ نظر بسیاریدلیل مج

 

و ھمچنین " نامھ انتخابات شورای ملی  اصول"و " اصول اساسی"از سوی دیگر اجرایی نشدن 

 .مجلس ھم تا حدود زیادی مواضع قانونی مجلس را تضعیف کرده بود" نامھ وظایف داخلی  اصول"

 

عال سیاسی بود، بھ این نظر است کھ قوانین این دوره زیست و ف غالم محمد غبار، کھ در آن دوره می

 .تنھا برای کاربرد خارجی تصویب شده بودند و نھ برای تطبیق در امور داخلی افغانستان

 کرد؟ شورا چگونھ کار می
 

ھا کارمند دبیرخانھ شورای  محمد محسن صابر ھروی کھ سال

مذاکرات ملی بوده، در کتاب آیینھ شورا نوشتھ است کھ بر 

ھا بھ  ای حاکم بود و بیشتر تصمیم مجلس مقررات سختگیرانھ

صابر ھروی افزوده کھ بیشتر . دست ھیات اداری مجلس بود

 .اعضای این مجلس با قانونگذاری آشنایی نداشتند

 

نظر وکال عین نظر دولت و نظر دولت عین "بھ نوشتھ او، 

مجلس  ھروی افزوده کھ در جریان مذاکرات". نظر وکال بود

مطالبی را می نوشتند، آن را بھ چند پاراگراف "تندنویسان 

کردند و آنھا را بھ ھر وکیل مورد نظری کھ صحبت  تقسیم می

 ."دادند کرده بود، نسبت می

 

 .هللا خان بود ساالر ارتش امان  محمد نادر سپھ



 

ی خود را باال و ھا صابر ھروی نوشتھ کھ در زمان رای گیری بر سر موضوع، ھمھ نمایندگان دست

" گناه نابخشودنی"بھ نوشتھ او، مخالفت با موضوع مورد بحث . کردند خود را اعالم می" رای قطعی"

نامیده " اصول نامھ"قوانین این دوره . رسیدند بود و ھمھ قوانین این دوره با اتفاق آرا بھ تصویب می

 .شدند می

 

مورد می رسید کھ شماری از  ١١٠از  بھ گزارش صابر ھروی، شمار مصوبات مجلس اول بھ بیش

ھا مربوط بھ کارکردھای امور ادارات دولتی، زندانھا و گمرک و برخی دیگر مربوط بھ امور  آن

 .گذاری خارجی بود بازرگانی، مالیات، صنایع و سرمایھ

 

قانون مطبوعات از قوانینی بود کھ مجلس اول آن را تصویب کرد، ولی در عمل در زمان نادر شاه 

. ھم ھرگز بھ اجرا گذاشتھ نشد) شمارش جمعیت(قانون سرشماری. یچ نشریھ آزاد وجود نداشتھ

ای مانند فروش اجناس انبارھای دولتی،  ھای ساده برخی از مصوبات مجلس اول حاوی موضوع

 .تعزیت و واردات رنگ بود

 

نمایشی و "ه را غالم محمد غبار، پژوھشگر و فعال سیاسی آن دوره، قوانین مصوب دوره نادر شا

کردند کھ نیازی بھ  دانستھ و افزوده کھ حتی اعضای کابینھ نادر شاه ھم احساس نمی" فریبانھ  عوام

ریاست ھیات دولت دوره نادر شاه با ھاشم خان، نخست وزیر و برادر شاه . ھا داشتھ باشند  خواندن آن

 .بود

 

شد و بھ نوشتھ صابر ھروی، در  زار میسلطنتی برگ) کاخ(خانھ ارگ  اجالس مجلس اول در کاخ سالم

جریان مذاکرات مجلس ھیچ فردی بدون اجازه رئیس حق صحبت، حتی صحبت زیرگوشی را ھم 

 .داد  می" ھشدار"ھا  کردند، رئیس مجلس بھ آن کسانی کھ از این امر تخلف می. نداشتند

 

ھا   داد و این لباس می صابر ھروی نوشتھ کھ دولت بھ اعضای مجلس سالی دو دست لباس متحدالشکل

دار در کابل، ھزینھ   حقوق ماھیانھ، پول اجاره خانھ نمایندگان خانھ. دوخت  را خیاط خود شورا می

پرداخت و ظھرھا ھم بھ آنھا   شان در والیات را دولت می  ھای  رفت و برگشت اعضای شورا بھ خانھ

 .داد  ناھار می

  نفر ٣٨ الیت کابلو)١٣٠٩قانون انتخابات (تعداد نمایندگان 



  نفر ٢٤ والیت قندھار

  نفر ٢٣ والیت ھرات

  نفر ١٤ والیت مزار شریف

  نفر ١٦ والیت قطغن

  نفر ٢١ والیت مشرقی

  نفر ١٣ والیت جنوبی

  نفر ٦ بدخشان

  نفر ٤ فراه

 نفر ٦ میمنھ

  نفر ٦ ھا کوچی

  نفر ١٧١ تعداد کل اعضای مجلس

 

 مجلس اعیان
مجلس " مجلس شورای ملی"نادر شاه در سخنرانی افتتاحیھ خود گفت کھ در نظر دارد در کنار 

 ٢٧خورشیدی با  ١٣١٠تشکیل دھد و سرانجام آن را در سال " مجلس اعیان"دیگری را با عنوان 

اشراف، "غالم محمد غبار نوشتھ کھ اعضای مجلس اعیان افرادی از . عضو انتصابی تشکیل داد

 .بودند" ھا  و مالکروحانیون 

 

ھای  داشتن شورای ملی تشکیل شد و الیحھ نگھ" خنثی"بھ نوشتھ غبار، مجلس اعیان بیشتر برای 

بھ نوشتھ این پژوھشگر، . شد پیشنھادی دولت پس از تصویب این مجلس بھ شورای ملی فرستاده می

ف میان این دو مجلس اعیان اختیار رد مصوبات مجلس نمایندگان را داشت و در صورت اختال

 .در دست شخص شاه بود" حکمیت"مجلس، در نھایت 

 

تشکیل مجلس شورای ملی در آن زمان در میان مردم عادی واکنش چندانی بر نیانگیخت، اما 

 .آن زمان مواجھ نشد" روشنفکران"گوید این شورا با تائید  عبدالحمید مبارز می

 

این شورای ملی در حقیقت حاکمیت ملی را ) بود کھدلیل مخالفت روشنفکران این : "(آقای مبارز گفت

 ".کرد، بھ دلیل این کھ از طرف مردم انتخاب نشده بود تمثیل نمی

 



بھ گفتھ او، روشنفکران و مشروطھ خواھان در پی تامین حقوق سیاسی مردم بودند و تنھا برقراری 

  .توانست رضایت روشنفکران را حاصل کند  حاکمیت مشروطھ در کشور می

  

  

  

  ٢٠١٠اکتوبر  ٩شنبھ، 
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