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به اساس اصول معنوی وبنيادی اسالم قانون گذاری ونگهداشت عدالت ، بواسطه تحميل نمودن 
يکی از مهمترين وظايف زمامدار " ص"قوانين شرعی بنا بر اساسات قرآن مجيد ، وسنت محمد 

اما درحقيقت ، از ابتدا درجوامع مختلف مسلمانان روايات محلی يا خبر شريعت . رود بشمار مي
که در بوده وياهم در کنار سيستم رسمی قضائی شرعی وجود داشته به مرور زمان ، وتغيراتی 

جوامع اسالمی به ميان آمد قوانين عامه و مثبت نيز قوانين شرعی و روايات محلی جاگرفت بعد از 
 های معاصر اسالمی حکومت های مرکزی هميشه تالش ورزيده اند که اثر و نفوذ ظهور دولت

غير رسمی قضائی را نمی توان ناديده پنداشت اين مقاله زمام داران مختلف افغانستان را در حصه 
روش آنها در مقابل سيتم های غير رسمی قضائی مطالعه نمايند همچنان تالش های زمامداران را 

ودن حکومت های قوی مرکزی نيز برسی نموده و نتايج اين را ميتوان به باحثات برای تشکيل نم
جهانی تطبيق نمايم قبل ازينکه تأثيرات و روابط ميان سيتم های قضائی دولتی و عير رسمی در 

جوامع افغانستان مورد بحث قرار بدهيم الزم است در باره عوامل عناوين معاصرمعلومات به 
روابط متذکره را مورد بحث قرار بدهيم تا موجوديت نظريه به ميان آوردن و دست آوريد وقتی که 

لت وبه اساس چنين نظريه گمان ميرئر که افغانستان به شکل د.يا تأسيس دولت را در نظر بگيريم 
به ميان آمد اما در اصل  1347ايالتی يک باره در سال  تشکل با همه ساختمان های فعال و م

تان به شمول سيتم قضائی به شکل تاريخی تأسيس گرديده است همچنان قابل تشکيل دولت افغانس
ياد آوری است که عين زمان ساختمان قبايلی کشور خصوصاً  قبايل پشتون و وابستگی هويت ملی 

 1830افغانستان را با دين اسالم در نظر گرفت مر حله تاسی و تشکيل دولت در افغانستان در دهه 
و بعداً  در دوره پسر و ) 39/1842 -/ 39/1826(  محمد خان آغاز گرديد به واسطه امير دوست

) 80/1879( ادامه نمود اما دولت نو ظهور در سال ) 79/1869( جانشين وی ايمر شير علی خان 
الی در زمان جنگ افغان و انگليس و جنگ های داخلی ضربه شديد را متحمل گرديد بعد آرامش 

آغاز گرديد به کمک و پيمان ) 1901/1880(  عبدالرحمن خان اوضاع دوره حکم رانی امير
امنيت و ساخه قدرت خويش را از خطرات خارجی انگليس ها امير عبدالرحمن خان توانست 

محفوظ نمايد بعداً  برای امير عبدالرحمن خان برای اسبقرار حکومت مرکزی کوشش های خود را 
ه امير توجه خاص پرداخت برای به مايان آوردن اغاز نمود سيتم قضائی يکی از بخش های بود ک

امنيت از طريق سيتم قضائی منظم مرکزی ايمر عبدالرحمن با بی رخمی و صبر کوشی تا تسلط 
خود را بر قرار و خکومت را شکل قانونی بدهد سيتم قضائی که برای عبدلرحمن خان باقی مانده 

يده بود که سيتم قضائی را به حد بيشتر ش.بود تا حد اصالح و تنظيم شده بود شير علی خان ک
مرکزيت بخشيد و تحت اثر مجمع القوانين رسمی قرار دهد تالش های امير به طور کامل مؤفق 
نبود بخاطرکه وی نميتوانيت علمای خارج از شهرهای بزرگ را تحت اثر خود بياورد به اساس 

به ندرت به مسايل داخلی منطق يکی از منابع قبل از دوره حکم رانی عبدالرحمن دولت مرکزی 
مختار مداخلت مينمود درين مناطق بزرگان به مشوده مشاورين مسايل و مخالفتها را به اساس خود 

عنعنات محلی حلو فصل مينمود دعوی اجتماعی در شهر ها به واسطه قضا منتخب دولتی و در 
قسمت مقايسه نمودن شريعت حل و فصل ميگرديد در  يخ و بزرگان مطابق ااطراف بواسطه مش

 خان بميان آورد مفصل وجود ندارد عبدالرحمنسيتم قضائی امير شير علی خان و تغيرات که امير 



نشرات که از دوره شير علی خان باقی مانده از سيتم قضائی دولتی به رساله و يا مجموع 
تم مرکزی  است که در مملکت سيگرديده بنابرين به صورت عموم آشکارا دستورات ياد آوری ن

دولتی قضائی وجود نداشته عبدالرحمن موقف خود را به صفت حکم ران جامعه اسالمی مشابيح به 
جامعه شکل واقعی ومعنوی اسالمی ميدانست در چنين جامعه تطبيق قوانين بواسطه دولت به اين 
 معنی بوده که امير اين صالحيت را که بصورت مستقيم و غير مستقيم وظايف قضائی عدلی و

.گيردير قوانين را شخصاً  به عهده بتفس  
که امير قبل از آمدن به سلطان محمد خان در تاريخچه زندگی عبدالرحمن ياد آوری مينمايد 

 در اين خواب مجازی شهزاده جال وطن در –افغانستان ، از ترکستان روسی خواب ديده بود 
رسيدند که اگر او به صفت پادشاه ايشان از امير پ. وهمراهان ايشان آمده بود " ص"حضرت محمد 

 مقرر گردد چه خواهد کرد ؟ 
من عدالت را تامين مينمايم بت ها را ميشکنم وکلمه وحدت الهی را ! " عبدالرحمن خان جواب داد 

" که امير دعاتصويب داده شد : بعد ازين مؤرخ مينويسد " بجايش برقرار مينمايم   
عبدالرحمن نه اينکه قوانين اسالمی را تفسير مينمود سلطان محمد خان درجای دگر مينويسد که 

 بلکه در بعضی موارد ، اگر در قوانين شريعت اوامر قاطع موجود 
شخصاً  قوانين را طرح مينمود شرح وطرح او چنين قوانين نزديک به فتوای حقيقی امير بنموده ، 

ير حل وفصل ميگرديد وهم بوده که قضايا ومسائل حقوقی  در محکمه های افغانستان در دوره ام
   مينويسد که درقرن يازده هم به  N . J. COULSONبه اجراآت قانونی اسالم موافقت داشت 

مکتب سنی اسالمی  فقط برای خالفت دو شرايط الزم بود اول دينداری کامل ودوم بعد به اساس 
ايد که بعد از  را خانه مينمCOULSONداشتن استعداد ولياقت ، فهميدن تثبيت احکام الهی 

تصويب شرايط متذکره زمامدار وقت به اين سالحيت وقدرت را داشت که به اساس ضرورت 
  ميگويد که به  Joseph Schachtاصول واحکم تعين شده مذهبی تطبيق ويا هم تفسير بدهد 

اساس اصولی که در ابتدا اصول عباسی تعين گرديده بود گرچه خليفه وقت از صالحيت عام وتام 
خوردار بود اما حق وضع قانون را نداشت به جز اينکه در چوکات احکام الهی مقررات اداری بر

  مينوسد که اکثر اوقات زمامداران اسالم قوانين جديد را به بهانه Schachtرا وضع نمايد همچنان 
اصول ادای وضع مينمود بجای اينکه چنين مقررات را به صفت قوانين اعالن نمايد اين ها 

الل ميکردند که قوانين شعييان فقط به منظور اجرا کردن بمنظور شريعت بوده وکامالً  در استد
حدود وچوکات صالحيت سياسی آنها است بعد از حاصل نمودن چنين صالحيت واختيار که بعداً  

يا تاديب تحميل ياد گرديده زمامداران کوشيدند تا به صورت نظری حدود و وسعت " سياسه " بنام 
 را تکميل نمايد اما درعمل مقررات امنيتی ماليات وجنائی را به صورت کامل ومستقل شريعت

تنظيم مينمودند که در ابتدا خالفت عباسی همه اينها مقررات از صالحيت قضات خارج گرديده 
استحالی سياست در رابطه با تکامل دولت اسالمی معادل به استفاده از قدرت سياسی شناخته شد 

دوره عبدالرحمن از استهالی سياست به عين شکل که در دوره خالفت عباسی در مطبوعات 
استفاده گرديده ياد آوری شده است در رابطه با تنظيم سيستم قضائی بنا بر شريعت که برای همه 

اتباع افغانستان که به طور قانون استفاده شود برای عبدالرحمن مسله دشوار ثابت گرديد طوريکه 
 گرديد تا آغاز دوره عبدالرحمن در افغانستان حکومت قوی مرکزی وجود نداشت با قبالً  ياد آوری

استفاده از نظريه بنيادی اسالم برای تطبيق واطاعت برحاکم  امير عبدالرحمن بسياری مناطق را 
ياد نمود من در مقاله خويش استدالل نموده " ياغستان " تحت اثر خود در آورد واين مناطق را بنام 

 . ومت را از طريق تدوين ، قوانين سيستم قضائی در وظايف آن تاسيس نمود  امير حکام که
وامير همين سيستم را شکل قانونی دادند ودانستن نظريه عدالت وحکمرانی به اصول اسالمی 

وابسته نمود بعداً  عدالت وحکم روائی شکل کامل تحت تاثير سيستم قضائی در آمد ويا در رابطه با 



لت طريقه حل وفصل شامل اجتماع را تشکيل نمود  عبدالر حمن تاکيد مينمود که صندوق عدا
فرمانهای وی نماينده گی از اوامر الهی ميکند فلهذا از انحراف از فرمانهای امير معادل به تخلف 

وعدم تابعيت از اوامر الهی دانسته ميشد در اوايل در راه امير عبدالرحمن بنابر زور وجبر اضافی 
 ملت در بعضی موارد باعث تشويش علمای با نفوذ در منطقه گرديد اما عبدالرحمن اعمال باالی

وعوا خويش را برای انتشار وتبليغ شريعت توجيه نموده به علما ياد آوری مينمود که وی دارای 
سالحيت بسيار را برای نگهداشت شريعت بوده وبرای علما الزم است تا از وی به صفت حامی 

بانی نمايد به اساس منابع مطبوعاتی دوره امير ودفتر ثبت محاکمه واليت کنر اشرف شريعت پشتي
غنی احمد زی از کوشش های امير برای اسالم ساختن محاکمه اسالمی ياد آوری مينمايد 

  .وميخواست تا ازين طريق همه دوائر دولتی را شکل اسالمی بدهد 
اتباع افغانستان وانمود کر د که چطور از عواقب که تاثيرات عمومی اين قوانين برای بار اول به 

قوانين ثابت ومتحد الشکل اطاعت نمايد برای عملی کردن اين مراحل موجوديت سيستم عدلی 
عنعنه وی وقومی در افغانستان مشکل را خلق نموده بود عموميت وغلبه سيستم عدلی وعنعنه وی 

در جامعه اسالمی در حاليکه از احکام تنها مختص به جامعه افغانستان نبود به صورت عموم 
شريعت در ساحه حقوق شخص مراعت ميگرديد اما سيستم غير رسمی حقوق مجازات واداری را 

اقوام " ص"وضع ميکرد اگر به ابتدای دوره اسالمی در قرن هفده نظر بيندازيم حضرت محمد 
 johnان مطابق عرب تحت يک عقيده مشترک قدرت مرکزی قوانين با هم متحد نموده همچن

Esposito  قبائيلی   که چنين اتحا بايد زيادتر پافشاری ننمود بخاطريکه سيستم وفاداری
وارزشهای قديمی عوض نگرديده بلکه اصالح تفسير وشکل اسالمی برايش داده شد به قول 

احمدزی برای اولين بار در تاريخ دولت افغانستان در دوره عبدالرحمن شريعت به صفت قانون 
ولی مملکت شناخته شد وطريقه های محلی برای حل وفصل مشاجرت را محکمه های رسمی ا

عوض نمود نظارت سيستم رسمی قضائی زمينه اساس را برای سياست های مرکزی ساختند 
  بيوگرافی امير در ١٩٠١عبدالرحمن مساعد نمود يک سال قبل از درگذشت عبدالرحمن در سال 

ه چاپ نمود که نماينده گی از اميد های اخير امير مينمود وی قرار ذيل باره قوانين افغانستان مقال
  .مينويسد 

قانون اساسی افغانستان در حال حاضر يک هزار ونه صد ميتوان به سه شکل بيان نمود قوانين 
سوم قوانين . اسالمی ، قوانين اميری بنابر اساسات اسالم افکار عامه ، نظريات شخصی وی 

مختلف در قسمت همه قضايای جنائی ، سياسی وعايدات حکومت ، جز مهم قانون عنعنه وی اقوام 
را امير تصويب نموده است قانون اسالمی شکل عمومی را داشته برای قوانين عنعنه وی خيل 

مسايل محدود واقع مانده بود در حاليکه عبدالرحمن تالش ميورزيد سيستم دولتی بنابر اصول قانون 
قرار نمايد اما درعمل نتوانست که قوانين غير رسمی عنعنه وی را به کلی از شريعت را جبراً  بر

ان پيرو اسالمی بوده اما بين ببرد طوريکه غنی احمد زی ميگويد در حاليکه نفوذ بيشتر افغانست
برای اکثر اقوام پشتون در کشور اين نظريه کافی نبود که از شريعت برای اساس عدالت استفاده 
گردد وتابعيت پادشاه را مذهب تطبيق نمايد  در زمان دوره خويشتن امير تالش ورزيد تا ساحه 

ی بياورد به طور مثال در عنعنات غير رسمی را محدود نمايد ويا تحت نفوذ در اثر سيستم مرکز
 عبدالرحمن حاکم شيرين دلخان در منطقه شرق افغانستان فرمان صادر نمود واين 1889سال 

فرمان امير به حاکم اخطار داد که در محکمه های کته واز درجريانات قضائی اصول شريعت 
ورت گرفته اما تطبيق نميگردد امير ياد آور گرديد که در سال قبلی دوازده قتل  در کته واز ص

يکی از مرتکبين قتل به محکمه يش نشده بود همچنان به اساس معلوماتی که به واسطه خوانين 
محلی تهيه گرديده بود چهار شخص به زنا کاری متهم شده بودند به قتل محکوم گرديدند اما 

دعی هردو مرتکبين جرايم ديگر فرار کردند عبدالرحمن تاکيد نمود که در هر قضيه بايد متهم وم



از قبيله مجرم " ديد " به محکمه رسمی آورده شوند اگر شخص متهم به قتل فرار ميکند بايد پول 
در رابطه به تاسيس سيستم متحد الشکل رسمی به اساس شريعت اصول گردد بنابر عدم پيشرفت 

خوف " امير مينويسد حتی يک ماده قانون شريعت نيز در کته واز عملی نگرديد مردم کته واز 
فيصله های شرعی برای " ندارند وحاکم نميتواند اهالی ولسوالی کته واز را تحت اثر خود بياورد 

امير را منتشر وتامين نمايد " پشتونولی " آنها آنقدر خوش آيند نبوده  وميخواهند روايات افغانی را 
قابل روايات بسرکشی اهالی منطقه فساد وبی کفايتی مامورين حکومت سبب ناکامی شريعت به م

قبائيلی مينمايد در بعضی موارد عبدالرحمن برای ادامه سيستم غير رسمی قضائی اجازه ميداد که 
اظهار را به شکل مختلف تحت صالحيت خويش بياورد ، به اين معنا که دولت بايد جز مراحل 

ر مثال در قضائی گرديده تا با الخره چنين عمالت قبايلی  را به صورت کلی از بين ببرد به طو
قسمت مشاجرت تجارتی عبدالرحمن بجای اينکه از قوانين شرعی استفاده نمايد محکمه تجارتی 

 در کابل تاسيس نمود اين محکمه از چهار اعضای مسلمان وسه 1893درسال "  پسنچت " بنام 
از زبان هندی گرفته شده به معنی " پسنچايت " اعضای اهل هنود تشکيل گرديده بود اصطالح 

نتخاب شورايی يا هيات که از پينج  يابيشتر اعضای بزرگان قريه تشکيل ومسائل اجتماعی را حل ا
پسنجايت " وفصل نمايد وبه اساس منابع موجوده ميتوانيم نتيجه گيری نمود هدفت امير از تشکيل 

تاسيس محکمه بود که متشکل از اعضای بين المللی باشد در اين محکمه اعضای هندو بعضی " 
 متشکل بود                مشاجرت بين تجاران افغانی دولت های خارجی قات اعضای انگليس او

ويا مسال تجارات خارجی را با دولت افغانستان حل وفصل نمايد در حاليکه تشکيل اين سيستم 
معادل به شناخت رسمی بشمار ميرود اما عبدالرحمن شورای متذکره را به اساس اصول انتخاب 

ئی تحت اثر قرار داده بود در بعضی موارد امير عبدالرحمن قبل ازينکه سيستم غير هيات قضا
رسمی را لغو نمايد ارزش آنها را ارزيابی وبررسی مينمود يکی از چنين موضوعات تحميل 

  .ماليات چهاريک بود قبل از اصالحات دوره امير در  منطقه خوست عنعنه ذيل مروج بود 
  فيصد قيمت را از مالک ٢٥قه را به مالک اصلی وی تسليم مينمود مسرووقتيکه حکومت اموال 
ياد ميگرديد وضع نمودن چنين ماليات بنام حقوق يابنده " چهاريکه "  بنام  که  اموال اصول مينمود

 به اشخاص " ارياکه  چ "ياواضح نيست که آ به اساس اسناد موجوده  (  ياد شده و بواسطه قوانين
 امير در ابتدا به وضع ماليات چهاريک اجازه داد اما بنابر نظريه عدالت  . )ا نهيو نيز داده ميشد 

شخصی وی بعضی تفسيرات را در آن بميان آورد به اساس فرمان که امير به شيرين دل خان  
فرستاده بود در آن به حکم د ستور داده بود که بايد ماليات  را بجای اموال مسروقه از دزد حاصل 

ان اگر دزد دستگير نميشود بايد جريمه را از قبيله وی ويا قبيله که برای دزد پناه ميدهد نمايد همچن
اصول گردد با الخزه امير اصول چهاريک را با اهدا تثبيت داده وفرمان صادر نمود که ازين به 

  پسر وجانشين عبدالرحمن از1919 الی 1901بعد بايد در افغانستان تبيطق گردد امير حبيب اهللا 
طريق طبع نمودن کتب جامی ومفصل حقوقی پروسه اسالمی ومرکزی ساختن سيستم قضائی 

افغانستان را ادامه داد اما وی برخالف روش پدرش آنقدر فشار و مظالم  برای مردم تحميل ننمود  
در اين زمان در تصفيه اختالفات وعملی کردن سيستم غير رسمی قضائی رهبران مذهبی وقومی 

يت های شان را آغاز نمودند در قسمت حل وفصل مشاجرات در افغانستان سيستم غير دوباره فعال
رسمی واصول قوانين روياتی اتکا مينمود که بواسطه رهبران قومی وضع ويا درقسمت احکام 

  چنين اصول برای علما در ميان  Leon Poullada شرعی به واسطه علما تفسير ميشد مطابق 
 بنا براين ميتوان استدالل نمود گرچه علمای مذهبی در دوره حبيب اهللا از اقوام قدرت بيشتر بخشيد

بخش وتوسيع شريعت استقبال نمودند اما وانمود کردند که تنها علما بايد قوانين را تفسير نمايد نه 
 به قدرت رسيد طر نظريه امير 1929 الی 1919دولت وقتيکه نواسه عبدالرحمن امير امان اهللا 

قانون وسيستم قضائی دولت مرکزی شکل رسمی را اختيار نمود اصالحات قضائی برای تدريس 



يعنی تاسيس ارگان مستقل عدلی جز از پالنهای وسيع و جامع مدل ساختن افغانستان جديد بشمار  
ميرفت که بواسطه امير امان اهللا آغاز گرديد امير امان اهللا اولين قانون اساسی را برای افغانستان 

  قانون اساسی هيچ محکمه اختصاصی نميتواند قضايای خصوصی 55د به اساس ماده تاسيس نمو
خارج از سيستم قضائی رسمی احکام را صادر نمايد البته اين اوامر را حل وفصل نموده ويا 

مساحه ورول سيتم عدلی غير رسمی را خيلی محدود ساخت قانون اساسی واصالحات که بواسطه 
واينها چنين ای نفوذ واقتدار علما ورهبران قومی خطر ايجاد نمود امير امان آغاز گرديد بر

مينويسد که عکس العمل اقوام " حينرل نويد " اصالحات را تجاوز به آزدی واقتدار ايشان دانسته 
  . پشتون در مقابل امير قرار ذيل بود 

 دانستند در سال تحديد" پشتونولی  "  تحميل نمود جلب ايزار عمومی ولغو روايات قوانين قبايل
 اقوام پشتون به رهبری قوم منگل  در اطراف خوست  بمقابل دولت مرکزی کابل بغوت 1924

نمودن علت اساسی اين بغاوت که در اکثر مناطق بنام بغاوت خوست ومنگل اشاره گرديده تا حال 
 به اساس   مينويسد Poullada در حلقه های مؤرخين ودانشمندان مورد بحث ومباحثه قرار دارد 

اکثر منابع واسناد موجوده علت بنيادی بغوت خوست در مقابل قانون اساسی نبوده بلکه نا رضايت 
اقوام وقبايل در مقابل پروگرام های مرکزی ساخته امير که باعث محدود ويا ازبين بردن نفوذ 

ت ايشان به از دست دادن قدر" عامل اصلی بغاوت " ايشان بشمار ميرود نويد نيز موافق است که 
حکومت مرکزی به شمار ميرود سيستم غير رسمی وعنعنه وی اقوام يعنی جرگه در مقابل قوانين 
دولت اتکا به اصول شرعی داشته در تضاد واقع گرديده اما با وجود اين رهبران بغاوت اکثر از 

بق ندارد علما تشکيل گرديده وشکايات رسمی آنها اين بود که قوانين جديد دولت با شرعيت مطا
  برای حکومت های بعدی باعث عبرت گرديده وآنها در قسمت 1929سقوط امير امان اهللا در سال 

. توسط قدرت دولت با الخصوص در زمنيه قوانين در اطراف کشور چنين محتاتانه پيش ميرفتند 
ختيار مقابل اقوام وقبايل ، سياست تجديد روابط را ا" به  " 1933 الی 1929" محمد نادر شاه 

تا  " 1973 الی 1933" نمود سياست های محمد نادر بعداً  بواسطه وجانشين وی محمد ظاهر شاه 
 محمد ظاهر قانون اساسی جديد دوباره به ترکيب 1964 ادامه نمود در سال 1960نيمه دهم 

جديد را دوباره در تحکيم صالحيت از تحت قانون مرکزی تاکيد گرديد صالحيت تحت قانون 
قوانين را به صورت تدريجی به اطراف کشور توسعه بخشيد با وجود دوين قانون اساسی ودولت 

  به دست آمد به موجوديت سيستم عدلی غير رسمی اشاره مينمود 1970جديد شواهد که در دهه  
نتيجه تحقيق خويش را در باره سيستم عنعنه وی پشتون در المرا درسال " شاه حدران  . الف 

 اضافه تر از سيستم قضايا به واسطه سيستم غير رسمی قضائی حل وفصل  دريافت که1970
ميگردد در اوايل اخير قرن  نوزدهم منطقه المرا تحت  اثر شيرين دل خان حاکم کته واز بود 

حدران اظهار ميدارد که اقوام پشتون به اساس مجموعه قوانين خاص زندگی ميکند که در ادبيات 
  در قسمت 1970ه وی ويا قوانين عامه شناخته شده در اواخر دهه بنام قوانين قوامين عنعنع

وساختمان دولتی کاهش جامعه عيان آمد وقدرت دولت مرکزی در افغانستان ضعيف شد بنابراين 
مناطق اطراف آزادی بيشتر حاصل نموده وامور داخلی بشمول توسع عدالت را به عهده خود 

 بنابر شريعت وقوانين مطلق در بسياری از مناطق گرفته حتی امروز نيز سيستم رسمی قضائی
افغانستان خيلی ضعيف بوده وياهم به کلی ازبين رفته است طوريکه افغانستان بعد از دوره طالبان 

تالش ميورزد تا قدرت دولتی را دوباره تاسيس وبرقرار نمايد تنظيم وتوسعه سيستم قضائی يکی 
دولت اسالمی اداره برقراری عدالت وقدرت حکومت از مسائل غير عمده بشمار ميرود به صفت 

افغانستان شکل مرکزی را اختيار مينمايد از اين واقعيت انکار نميتوان کرد در حاضر اکثر قضايا 
ومسائل به شکل غير رسمی حل وفصل ميگردد طوريکه در افغانستان سيستم عدلی با صالحيت 



ستم های غير رسمی اتکا نموده چون دولت رسمی وجود ندارد بهتر خواهد در حال حاضر به سي
  موجوده در حال تداوين قوانين وتنظيم نمودن سيستم عدلی ميباشد الزم است تاچنين عنعنات 

  
  وسيستم قضائی را تاسيس نمايد که بنابر وواقعيت وارزش های غير رسمی را در نظر بگيرند 

 باشد در خاتمه مقاله که بعد از رژيم های عنعنه وی افغانی وشکل واقعی تطبيق قوانين جامعه مطل
طالبان تکميل گرديد چنين نتيجه گيری نمودم که فعالً  نيز به آن توافق دارم در حاليکه افغانستان 

سيستم قضائی وتدوين قانون اساسی تالش ميورزد برای مسؤلين اين پروسه الزم است تا به 
تيجه گير نمايند خصوصاً  از روش تجارب عبدالرحمن خان نظری بيندازند واز تجارب وی ن

جبری وقدرت مطلق امير عبدالرحمن خان وعدم توجه وی به حقايق که افغانستان از اقوام وقبايل 
زمانهای مختلف تشکيل گرديده است اين الزم است که مسؤلين از حمايت مثبت روش امير در 

مايند امير عبدالرحمن سيستم قسمت تنظيم نمودن تغيرات جديد در تشکيل سيستم قضائی استفاده ن
قضائی را مسؤل به ملت نموده مامورين با معاشات معين مقرر طرز عمل کارمند سيستم را تحت 

محاسبه دقيق قرار داده بود در قسمت توسعه عدالت از تاکيد عبدالرحمن برای سيستم قضائی 
 به طور نمونه مرکزی ومحدود نمودن قدرت رهبران قومی ومذهبی را ميتوان در حاضر نيز

  . استفاده نمود 


