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لیکوال په اړه
ډاکتر رنگین دادفر سپنتا د  2010له جنورۍ نه د  2014کال تر سپټامبره پورې د افغانستان د ملي امنیت د سالکار په توګه دنده تر سره کړې .د  2006کال له
جنورۍ نه د 2010کال تر جنورۍ پورې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او په  2005زیږدیز کال کې د نړیوالو اړیکو په برخه کې د ولسمشر کرزي
سالکار پاتې شوی دی .هغه له  1992کال نه تر  2004کاله پورې د اخن په تخنیکی پوهنتون کې استاد و او د خپلې ډاکټرۍ سند یې هم په  1992کال ،کې له
همدغه پوهنتون او ماسټري یې بیا په  1981کال د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د انقرې له پوهنتونه اخیستې ده .د ډاکټر سپنتا له اثارو
نه یو هم د جګړه مارو تر سیوري الندې د ملت جوړونې اثر دی ،او له تره ګرۍ سره جګړه د هپلرز جوچن د ملت جوړونې کتاب چې په  2004کال کې خپور
شویدی.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې
اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه ،د
څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو،
مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او
خبرو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ شو .دغه بنسټ د مشرتابه
یو بورد لري چې د مرستندویو ادارو ،لکه :ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي پکې ګډون لري AREU .اوسمهال د خپلو
مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له سفارته ،د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې ( )SIDAاو د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې ()SDC
څخه تر السه کوي.
په  ۲۰۱۴کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپايي کمېسیون ( ،)ECد پرمختیا او همکارۍ لپاره د سوېس ادارې ( ،)SDCد سویډن د بهرنۍ
پرمختیا د مرستندویه ادارې ( ،)SIDAد نړیوال پرمختګ انسټیټیوټ ( ،)ODIد ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې ( ،)UNDPنړیوال بانک ،د امریکا
د سولې انسټیټیوټ ( ،)USIPد نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې( ،)GIZد افغانستان لپاره د سویدن کمیته ()SCAاو د فیلینډ د سفارت لخوا تر
سره کېږي.

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه :ننګونې او فرصتونه

ه

2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

مننه
دغه تحقیق او پلټنه د مرکه کوونکو ،اوریدونکو ،د افغانستان د څېړنې ارزونې او پلټنې د ځانګړې ادارې د کارکوونکو،استاد
داکتر محمدهاشم کمالي ،میرمن ارونی جیاکودی او علی شاه حسن زاده له مرستې او همکارۍ پرته ناشونې وه .استاد محمد هاشم
کمالی ،لومړنۍ طرحه له نظره تیره کړه ،د هغه له اصالحي وړاندیزونو څخه مې ګټه پورته کړه چې ترینه مننه کوم .هغه د پوهنتونی
بوختیاو سره ،سره دومره وخت وموند چې خپلې مشورې یې په دې برخه کې راسره شریکې کړې ،نادر نادري چې بې کچې درناوی یې
پر عادت بدل شوی یو لړ وړاندیزونه راسره شریک کړي چې د دغه متن په کره والي یې اغیز ښندلی چې د خپل دغه ځوان ملګري نه هم
مننه کوم.
میرمن ارونی جیاکودی د پروژې همغږې کوونکې د افغانستان دڅېرنی او ارزونې واحد ،له ادارې سره چې تل یې د لیکونو په راکړه
ورکړه کې ونډه لرلې او هڅه یې کړې چې دغه لیکنه پخپل وخت ولیکل شي.همدا رنګه له علي شاه حسن زاده نه د هغو مرکو په خاطر
چې له اوریدونکو سره یې تر سره کړي او د ارزونې په بشپړولو کې یې راسره مرسته کړې مننه کوم خو له شک پرته د ټولو هغو کمیو پړه
زما په غاړه ده چې په دغه تحقیق کې لیدل کیږي او هیله مې دا ده چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکې کې لرې کړم.
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سریزه
د افغانستان دڅېړنې او ارزونې,واحد ،مشر نادر نادري له ما وغوښتل چې د هیواد په نافذه قوانینو کې د خلکو د بنسټیزو حقونو په
اړه یو څه ولیکم .زما له نظره د دغې غوښتنې لپاره وخت ډیر مناسب و ،ځکه زه پوهیدم چې له دغې غوښتنې دوه اونۍ وروسته د رسمي
او دولتي مسولیتونو ځنې وزګاریږم ،او کوالی شم چې بیرته تحقیق او پلټنې ته ستون شم ،له بله پلوه دغه موضوع هم زما لپاره ډیره
په زړه پورې وه .لومړی دا چې زما د سیاسي ژوند یوه برخه داده چی ان د دولتی څوکیو او منصبونو پر مهال مې هم د خلکو د بنسټیزو
حقونو د خوندیتوب لپاره کار کړی او د بشري ازادیو او د خپل هیواد د اوسیدونکو د حقونو په اړه مې ټول ژوند ځانګړی شوی و او په
تیرو لسو کالو کې هغه لیکنې چې ما پخپل نوم یا مستعارو نومونو لیکلې وې ،په ټولو ویناو او مرکو کې مې د دغو حقونو او ازادیو
ننګه کړې ،دویمه دا چې تحقیق او پلټنې ته زما بیا ستنیدنه په واقعیت کې هغه څه دي چې زه ورسره د زړه له تله مینه لرم ،همدا رنګه
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د اوسني اساسي قانون په اړه مې پخوا هم یو لړ پلټنې او مطالعې کړې وې.
د سیاست د ورځنیو چارو په دلیل زموږ په هیواد کې کله نا کله د اکاډیمیکو لیکنو تمه هم کیږي ،کله چې د یو حقوقی متن په شننده
پیل وکړي ،د هغه د تطبیق په اړه ستونزې او تشې هم باید روښانه شي؛ خو دلته اصلي کار د هیواد د وګړو د بنسټیزو حقونو څیړنه ده،
د متن په پام کې نیولو او څه نا څه د هغه د سپړلو په برخه کې.په متن کې یو لړ ښکاره انشايي تیروتنې ،د پلټنې له دود سره سم یو لږ
شمیر تیروتنو ته اشاره شوې ،له همدې امله د شته تناقضاتو په اجرایي برخه کې یو لړ واقعیتونو او ریښتینولۍ ته پاملرنه نه ده شوې،
خو په ټوله کې د پایلو په برخه کې یو لړ اشارې شویدي.
د موضوع د حدودو په برخه کې چې باید بحث پرې وشي ال له وړاندې ورکړل شوې وه او لیکوال هم له دغه ډول بندیزونو سره مخالفت
نه الره .له همدې امله دغه لیکنه د افغانستان د اساسي قانون یا د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې زموږ په هیواد کې د قانون
جوړونې بنسټ جوړوي نه ده .همدا رنګه د قوانینو نه پلي کیدل او د تیورۍ او واقعیتونو تر منځ بیلتون او د اساسي قانون اجرايي
واقعیتونه هم د دغې لیکنې له موخو ځنې دي.
په دغې لیکنه کې د افغانستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د وګړو تسجیل شوو حقوقوته کتنه شوې او له ورکړل شوې موخې سره
سم د افغانستان پر اوسني اساسي قانون ډیر ټینګار شوی .کله ناکله هم د اړتیا له مخې او د ځانګړو ځايي سرچینو د کموالی له امله
اړتیا وه چې د ډیرو نورو هیوادونو حقوقي ادبیاتو ته هم اشارې وشي.
له دغې خبرتیا سره سم چې په افغانستان کې د خلکو د حقه حقونو په تړاو پلټنه ،د په شا تګ له پرمختګونو جال د هغو مبارزو په اړه چې
په سیاسي او ټولنیزو برخو کې شوي ګرانه ده ،زه ټینګار کوم چې دلته یوازې د لیکنې یوه برخه په پام کې وه ،نه له هغه نه ډیرې برخې.
په دغې برخه کې په افغانستان کې لومړي اساسي قانون ته چې په کال ()1923کې تصویب شوی و ،کتنه شوې چې په هغه کې د خلکو
ازادي او بنسټیز حقونه تسجیل شوي وو ،ورپسې د هیواد وروستیو اساسي قوانینو ،پرمختګونو او په شاتګونو ته کتنه شوې.او په
پای کې د بنسټیزو حقونو د تسجیل او په نافذ اساسي قانون کې یې ارزونه شوېده.
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لنډیز
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ( )1382کال اساسي قانون چې د یو لړ نا انډولۍ او ژبنیو ستونزو څخه ډک قانون دی ،خو بیا هم
د دغه هیواد د وګړو د اساسي حقونو د خوندیتوب لپاره هماغومره ګټور قانون دی چې موږ یې ستر ګام بللی شو .په دغه قانون کې
د خلکو اساسي حقونه لکه د وګړو تر منځ برابروالی ،د انساني کرامتونو خوندیتوب ،پر تبعیض لګیدلي بندیزونه ،د ازادی حق ،د
بیان ازادي ،اطالعاتو ته د خلکو السرسی ،د اړیکو ازادی او محرمیت ،د قانون خالف غږ پورته کونه او د خلکو لپاره د زده کړې او
استوګنې برابرول ټول هغه څیزونه دی چې په دغه قانون کې تسجیل شویدي.
د خلکو اساسي حقونه چې هیواد په لومړني اساسي قانون کې چې په  1923کال کې تسجیل شوی ورپسې د دغو حقونو خوندیتوب په
هغو اساسي قوانینو کې چې په  ،1366 ،1359 ،1355 ،1343 ،1310او  1382کلونو کې په بیالبیلو بڼو ځای پر ځای شول.
هماغه شان چې د خلکو اساسي حقونه د افغانستان په اساسي قانون کې تسجیل شوي او دولت یې د ضمانت لپاره ټټر هم وهلی،
عدلي ،قضايي او تنفیذي ادارې نه دی توانیدلي چې دغه قانون په سمه توګه پلی کړي همدا رنګه د قانون نه واکمنیدل او هغه ناسمه
اخیستنه چې له قانون څخه کیږي هغه الملونه دي چې د خلکو پر بنسټیزو حقونو یې تیریو ته الره هواره کړیده .د اساسي قانون له مخې
خلکو کوالی شول چې د خپلو شکایتونو د رسولو لپاره د ولسي او مشرانو جرګو د شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو او یا بشري
حقونو ته شکایت وکړي ،خو په عملي توګه د هغوی شکایتونه نه سم اوریدل شوي او نه هم دغه شکایتونه ارزول شويدي.
د اساسي قانون د اووه دیرشو مادو په منځ کې تناقض لیدل کیږي ،لومړی دا چې د هر قانون د پلي کولو لپاره ویل شوی چې د اسالمي
ارزښتونو سره مطابقت باید ولري ،او بیا دا هم په کې راغلی چې د بشري حقونو نړیواله اعالمیه دې هم له پامه نه غورځول کیږي .د
افغانستان یو شمیر حقوق پوهان او عالمان پر دې نظر دي چې د بشري حقونو په نړیواله اعالمیه کې داسې مادې هم شته چې د اسالمي
احکامو سره اړخ نه لګوي،هغوی دې پایلې ته رسیدلي چې بیله شکه دریمه ماده تر اومی هغې برتري لري .خو د افغانستان د بشري
حقونو ځینې فعاالن ،د ښځو د حقونو مالتړي او د ملي شورا ځیني غړي د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې او اسالمي ارزښتونو تر
منځ تناقض نه مني ،یو شمیر د نظر خاوندان وایي هغه څه چې نن د بشري حقونو د نړیوالو میثاقونو په نامه پیژندل کیږي دا ټول هغه
څه دي چې شریعت یې پلي کول په نظر کې نیولی دي او له همدې امله په هغو کې تناقض نه لیدل کیږي.
په ځینو قوانینو لکه د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي قانون ،چې د میرمنو بنسټیز حقونه په کې خوندي شوي ،په خلکو کې له شته
دودونو او له شرعي احکامو سره سم او برابر ښودل شوي او همدغه دلیل دی چې د خلکو اساسي حقونه په سمه توګه خوندی نه شي .د
قوانینو د مسودې د جوړولو پر مهال ځینې دولتي ادارې لکه ستره محکمه ،مدنی بنسټونه ،اکاډیمیک قشر او مذهبي بنسټونه نه وي
چې کله بیا قوانین تصویبیږي بیا همدغه قوانین د وګړو بنسټیز حقونه اغیزمنوالی شي.
هغه قشر چې تر ډیره یې بنسټیز حقونه په پام کې نه دی نیول شوي هغه ښځې او ماشومان دي ،نجونې په ماشومتوب کې نکاح کیږي او
نارینه و په دغې ټولنه کې خپلو حقونو ته د رسیدو په الره کې د ښځو السونه لنډ کړیدي .په دغې ټولنه کې چې تر ډیره واکونه د نارینه
و په الس کې دي تر ډیره له تاوتریخوالی او زور زیاتي څخه هم کار اخیستل کیږي ،د نجونو په ښوونځیو کې د هغوی لپاره د څښاک
د اوبو زهری کولو او ککړولو نه نیولې بیا د هغوی پر مخونو د تیزابو شیندل او د پت په نامه د هغوی قتلونه او یا هم د هغوی د غړو
اندامونو تر پرې کونې پورې.
په افغانستان کې د قوانینو په نه پلي کولو کې بنسټیزه ستونزه یوازې په متن او ژبه او یا هم د جوړښتونو تر منځ توپیرونه نه دي،
اصلي ستونزه زموږ په هیواد کې د قانون سره نا بلدي او د قانونمندۍ له فرهنګه لرې والی یې ستره ستونزه ده .ځانځاني او د ځانځانۍ
په اړه پوهاوی او د هغه ټولنیز تړون ال هم زموږ په هیواد کې ویجاړوونکي غبرګونونه له ځانه سره لري .د افغانستان واکمنان او ان
د طالبانو د لومړنی پیدایښت پر مهال خلکو ته داساسي حقونو یا هم د حقوقو فلسفه ډیره نا پیژانده وه ،هغوی یې په اړه پوهاوی نه
الره ،تر څنګ یې ټولنیز بنسټونه چې د دغو ارزښتونو د مالتړو یا پلي کوونکو په توګه عمل وکړي ،هم نه وو نو پایله دا شوه چې په
متن او د قوانینو په نص کې ستونزې راوالړې شي ،د دولت له خوا د قوانینو نه پلی کیدل د دې المل شو چې د خلکو د حقونو ضمانت
په سمه توګه و نه شي.
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1.1د څېړنې تګالره
د دغې څېړنې پر مهال د کتابتونونو له موادو نه د معلوماتو په راغونډولو او د لومړنیو معلوماتو د تر السه کولو لپاره د مرکه کوونکو
او ګډونوالو له نظریاتو ګټه پورته شوې.
د افغانستان دڅېړنې او ارزونې واحد یو زیار ایستونکی ځوان هم چې زما مالتړ یې کاوه راسره ملګری کړ او پریکړه دا شوه چې دغه
کار په دوو برخو وویشل شي .لومړی دا چې د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې دې تیوریکي تګالره جوړه شي او بله دا چې
داسې امپریک یا تجربوي څېړنه دې تر سره شي او د نظر له خاوندانو دې هم په دې برخه کې د نظر غوښتنه وشي چې په دغو دواړو
برخو کې یو لړ ستونزې وې .د تیوریکې تګالرې د نه باور تر کچې د څېړ و سرچینو او د افغاني خبرو اترو په برخه کې چې د افغانانو د
بنسټیزو حقونو برخه وه له ستونزو سره مخامخ شوم ،یا هم کتابتونونو ته د تګ او د زیاتو سرچینو د میندلو لپاره د امکاناتو کموالي
دغه ستونزې ال پسې ډیرې کړې .زما د څېرنی اصلي ژبه له دې امله چې د سرچینو زیاتوالی او د پوهنتوني دورې تجربې مې ورسره
ملې وې هغه په جرمنۍ ژبه زما تسلط او حاکمیت و ،خو په دې برخه کې هغه د ګوتو په شمیر څو کتابونه او اثار چې زما په شخصي
کتابتون کې راسره وو ،تر ډیره مې السونه تړلي و بله ستره تشه چې زما پر وړاندې پرته وه هغه د تجربو په برخه کې وه د دې لپاره چې
مرکه کوونکي په تیره بیا دولتي کارکوونکي مې په ازاده توګه هغوی د نظر د بیانولو په اړه هڅولي وي خبرې تر ډیره زما همکار چې د
افغانستان ارزونې او څېړنې واحد غړی د ښاغلی علی شاه حسن زاده تر سره کړیدي.په دې توګه د نوموړي د زیاتو هڅو او زیار منندوی
یم ،دا چې ښاغلي حسن زاده زیاته هڅه کړې چې په ځانګړو پوښتنو مرکه کوونکي اړ باسي چې پخپلو پوښتنو له هغوی نه ټاکل شوي
ځوابونه تر السه کړي ،خو بیا هم په ځینو برخو کې ځوابونه داسې وو چې د دغه متن لپاره اړین نه بریښي.
په دې برخه کې بله ستونزه دا وه چې زه د دغه تحقیق د لیکونکي په توګه مجرب کس نه وم او د ورکړل شويو نظریاتو ډلبندي زما
لپاره ستونزمنه چاره وه .يا خو له دغو ټولو سره ،سره ټوله هڅه مې دا وه ،هماغه چې زما نه غوښتنه شوې وه د دغې ارزونې لپاره یو
لړ مطلبونه چمتو کړم ،د راکړل شوي لنډ تنګ وخت سره ،سره چې د اګسټ د میاشتې له نیمايي نه د سپټامبر تر پایه را ته وخت راکړل
شوی و چې دغه پلټنه بشپړه کړم .خو د هغو تجربو او اکاډیمیک فرهنګ پر مټ چې زه ورسره بلدیم نو ډیره ګرانه وه چې په دومره لنډ
تنګ وخت او د څېړنې د سرچینو د کموالي او ځانګړو څېړنو ته نه السرسی نه شو کیدای چې داسې څېرنه دې تر سره شي چې څرنګوالی
یې ډیر پورته وي ،خو دغه چمتو شوې څېرنه زما له نظره کوالی شي چې د یوې ژورې څېرنی پیل شي چې په راتلونکې کې د حقوفقو او
سیاسي علومو د محصلینو او زده کوونکو او همدا رنګه د دغې برخې د مینه والو لپاره د یوه ماخذ په توګه وکارول شي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2.2د وګړو بنسټیز حقونه
بنسټیز حقونه له ملي واکمنۍ سره یو ځای،دولت ،قانون او ولسواکي په ټوله کې د نړۍ د اوسنیو ولسواکو قانوني دولتونو بنسټ
جوړوي ،د ملي واکمنۍ حق او د وګړو بنسټیز حقونه دواړه له دې امله چې انسان د سیاسي واکمنۍ خاوند دی ،نو یو له بل سره تړاو لري.

1

بنسټیز حقونه په یوې سیاسي ټولنه کې د خلکو حقوقي ځای ځایګی تعریفوي او ضمانت یې کوي .دغه حقونه د دولت په وړاندې د
دفاعي حقوقو او د خلکو د ځانی امنیت او امتیازاتو په توګه دي چې د دولت د خپلسریو پر وړاندې د هغوی له حقونو ننګه کوي .د
نړۍ په بیالبیلو هیوادونو کې د حقوقي بحثونو په لړ کې بنسټیزو او ټولنیزو حقونو ته لږه پاملرنه کیږي ،په داسې حال کې چې سیاسي
حقونو ته په یو اړخیز ډول د خلکو اقتصادي او ټولنیزو حقونو ته نه پاملرنه د خلکو لپاره د ازادیو او حق غوښتنې ډیرې محدودوي.
اقتصادي او ټولنیز حقونه له حقوقي نظره خلکو ته په ټولنیزو السته راوړنو کې د ګډون حق ورکوي او هغوی ته د اقتصادي تولیداتو،
ټولنیزو او فرهنګی ارزښتونو لپاره ډګرونه پرانیزي او د سیاسي ګډون لپاره الره پرانیزي.
په اساسي قوانینو کې د بنسټیزو حقونو تسجیل او ددولت او فرد تر منځ د اړیکو ټینګښت دی .د دولت رعیت وړاندې تر دې چې د یو
هیواد اوسیدونکی اوسي یوازې د وخت واکمنان ،یا پاچاهان او یا خلیفه ګان وو ،هغه منفعل موجود چې واکمنانو د خپلې خوښې پر
بنسټ د هغه د زده کړو په بدل کې ترې مالیه اخیسته او هغه یې جنګ جګړو ته استاوه او یا یې هم اړ ایست چې اضافی یا جبری کارونو
ته غاړه کیږدي.
په داسې حال کې چې د ټولنیز پرمختګ له امله دغه حقوقي اړیکي بل ډول شول او خلک د سیاسي واکمنۍ په مشروعیت وپوهیدل او
د هغوی انګیرنوهم یا په تمثیلي او یا هم عملي بڼه پرمختګ وکړ.
د فرانسې په انقالب کې" بشري حقونه او وګړي” په نامه اعالمیه کې هغه څه چې خپاره شول هغه د انسان کلمه وه .په هغې اعالمیه کې
ټول انسانان په پام کې نیول شوي ،په داسې حال کې چې په اساسي قوانینو کې د ملی دولتونو رابطه د مشروع ورکوونکو سرچینو
یعنې خلکو سره بشپړیږي ،خلک د حقونو او امتیازاتو وړ ګرځي چې ډیر ځله خلک د ملی واکمنۍ او دولت له حوزې محرومیږي.
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1اساسي حقونه الزامي دي او اساسي حقونه ارماني

مثبت اساسي حقونه هغه حقونه دي چې د “اساسي قانون په حکمونو” کې تسجیل شوی وي او د دولت له خوا دهغو رعایتول الزامي
دي ،د بیلګې په ډول له استوګنې یا ارتباطاتو نه د خلکو محرومیت ،په دې شرط چې دغه حقونه له قانونی مجوزڅخه پرته نقض یا تر
پښو الندې شي ،زیان رسیدونکی کس کوالی شي د خپلو حقونو د تر پښو الندې کیدو په تړاو د دولت پر ضد د دعوی اقامه وکړي ،خو
ځیني حقونه هم شته چې د اساسي قانون د هیلو او ارمانونو په کتار کې راځي او د هغو ارماني خصلتونو له امله چې لری یې د خلکو
لپاره داسې مادي زمینې نه شته چې په نه مراعتولو یې دولت محکمې ته راکاږي .د بیلګې په توګه د هیواد د اوسنی اساسي قانون دری
څلویښتمه ماده له همدغو مادو ځنی یوه ده .همدا رنګه دغه جمله چې وايي “د دولت ټولې کړنې د قانون تابع دي” تر ډیره د یو پروګرام،
یو ارزښت یا یو ارمان په توګه د قانون چلوونکو او جوړوونکو لپاره مطرح شوې او خلک چې نیغ په نیغه د قانون د نقض له امله نه
دي زیانمن شوي او داسې خاصه بیلګه هم و نه لري نه شی کوالی اداره محکمې ته راکاږي .په داسې حاالتو کې په افغانستان کې د
روانو تجربو له مخې خلک حق لري ملي شورا ته چې پر حکومتي ادارو د څار او نظارت دنده لري شکایت وکړي ،خو قانون جوړوونکې
ادارې ته شکایت کول د واکمنو محکمو په پرتله چې د دعوې د اقامې دنده لري توپیر لري .د شکایتونو په حق کې د بیلګې په ډول د
ولسي او مشرانو جرګو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیونونه یا هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته که څوک شکایت کوي او یا هغه
اعتراض وړاندې کوي چې ګواکې د هغه بشري حقونه تر پښو الندې شوي ،خو د دغو ارګانونو اجراات د قضايي څانګو لپاره الزامي
بڼه نه شي خپلولی .ځکه دغه ادارې د قضايي حکمونو د صادرولو واک نه لري او نه یې پریکړې الزامي دي ،خو د دغو ادارو پریکړې په
هغو هیوادونو کې چې هلته قانون او حقوق له نورو لومړیتوب لري د نورو ادارو لپاره د اخالقي فشار په توګه چې له رسنیو او عمومي
افکارو سرچینه اخلي کوالی شي څه نا څه عملي بڼه خپله کړي.

1

Thomas Meyer, Was ist Demokratie(Wiesbaden, 2009), 40.
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2د خلکو د بنسټیزو حقونو سرچینه او پرمختګ

د خلکو اساسي حقونه د روڼ اندۍ او پرمختګونو له پیر سره تړاونه لري .په بله وینا دغو حقونو د ولسواکو نظامونو او دیموکراتیکو
دولتونو په راپورته کیدو سره چې هلته اساسي قوانین تدوین شوی وي اجرایوي الزامیت پیدا کړی دی .په اساسي قوانینو کې د دغو
حقونو د تدوین تسجیل په اساسي قانون کې د هغو هڅو او پر له پسې خونړیو مبارزو السته راوړنه ده چې په دغو هیوادونو کې د
پاچاهانو او کلیساو پر ضد تر سره شویدي.
د خلکو یا ولس تعریف د تاریخ په اوږدو کې تل د بدلون او تغیر په حال کې دی .ال هم د ولس اصطالح د یو حقوقی اصل په توګه په
بیالبیلو هیوادونو کې د خلکو د ټولو بنسټیزو او ولسي حقونو څرګندونه نه شي کوالی .دا بیا په هغو هیوادونو کې چې هلته ګڼ کډوال
کاریګر اوسیږي ډیر جوت وي.
د امریکې د متحده ایاالتو د خپلواکۍ اعالمیه چې په پرمختللي پیر کې په  1776کال کې خپره شوه پخپل ذات کې لومړنۍ اعالمیه ده
چې منځپانګه یې د ولسي خلکو د اساسي حقونو ننګه او مالتړ دی .په بله وینا په دغه اعالمیه کې د خلکو له حقونو څخه په بنسټیزه
توګه یادونه شوې ده.
هغه څه چې د انګلستان په مگنا کارتا ( )Magna Chartaکې په  1215کال 2کې لیدل کیږي د اشرافو د حقونو توکي چې د مالکیت
خاوندان دي د سلطنت پر وړاندې څرګندیږي ،نه داسې چې هغه شان چې د امریکې د متحده ایاالتو د خپلواکۍ په اعالمیه کې یې
یادونه شوې3 .خو هغه څه چې په دغې لیکنه کې په پام کې دي په اساسي قوانینو کې لیکل شوي د خلکو اساسي حقونه دي چې په
هغو کې نژادی ،مذهبي او جنسیتی توپیرونه په پام کې نه نیول کیږي او انکار هم ترینه نه شی کیدای .دغه شان حقونه د دولتونو په
پرمختګونو سره چې د خلکو پر مټ جوړ شوي او ولسواک نظامونه ولري او ورسره ،ورسره په اوسني مهال کې پیاوړی شوی وي.

3 3 3 3د خلکو یا ولسونواساسي حقونو لومړنۍ اعالمیې
هغه اعالمیه چې د لومړي ځل لپاره په کې د ولسي خلکو داساسي حقونو خبره یاده شوې د شمالی امریکې د ویرجینیا د دولت اعالمیه
وه چې په  1776کال کې خپره شوه او له مهمو برخو یې د امریکې د متحده ایاالتو د خپلواکۍ په اعالمیه کې هم کار واخیستل شو .دغه
اعالمیه همدا رنګه د فرانسې د ستر انقالب لپاره چې په  1789کال کې تر سره شو د انساني حقونو د پوره کولو لپاره د الهام په ښې
سرچینې بدله شوه .د دغې اعالمیې اصلي منځپانګه د امریکې د متحده ایاالتو د خ ًپلواکۍ د اعالمیې چې په  1791کال کې خپره شوه
د هغه هیواد د اساسي قانون ضمیمه جوړه شوه.

اروپایانو تر دې څو پیړۍ وړاندې چې د امریکې د متحده ایاالتو د خپلواکۍ په اعالمیه کې دیادو شویو نظرونو ځنې یې د اساسي
قانون برخه جوړه شي ،د خپلواکۍ د پوره کیدو لپاره یې په دغې اعالمیه کې پراخه مبارزې ترسره کړې وې .د اروپا د روڼ اندو او د
دغې قارې د خلکو مبارزې د دیني ،تحقیقي او علمي پلټنو د څو پیړیو مخینه لري .هغه تاریخ چې د منځنیو پیړیو د کلیسايي واکمنۍ
او د اګیزاسیون پر وړاندې د روڼ اندو او پوهانو د مبارزو او سرښندنو ښکارندويي کوي .د خپلواکیو د پرمختګ او د نورو ازادیو
د ترالسه کولو لکه د انساني کرامتونواو د ناقانونه کړنو او استبداد پر ضد مبارزې نورې هم پراخه شوې .په دې توګه د ولسواکۍ
پلویانو د ولسواکۍ د پرمختیا لپاره په پرله پسې توګه ثبت شوې دموکراسي پراخه کړه.
پر حقوقي ستنو د باور پیدا کیدو لپاره د انسان د اساسي ازادیو تر السه کول د انسانانو حقه حقونه دي ،په دې توګه ټول انسانان
داسې حقونه لري چې له پیدایښت سره یې تړلي دي او د هغوی په خټه کې دغه حقونه او غوښتنې اغږل شویدي .له دغه باور نه په الهام
اخیستلوسره اساسي حقونه هغه حقونه دي چې انسانانو ته طبیعت بخښلي او انسانان په طبیعت کې اوسیږي؛ دولتونه دغه حقونه
انسانانو ته نه بخښي او نه هم انسانان له هغو محرومولی یا بې برخې کوالی شي .د دولتونو دنده د دغو حقونو ساتنه او خوندی کونه
ده .د توماس مایر ،په خبره اساسي حقونه له انسان سره یو ځای زیږیدلی ،او مستقیم حقونه نه تجزیه کیدونکي دی او انصراف هم ترینه
نه شي کیدای ،دغه حقونه له هر ډول دیني یا نورو توجیهو پرته انسانانو سره تړاونه لري.

4

2

( http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/translation/mc_trans.htmlالسرسی د 2014د سپتمبر 9مه)

3

http://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/the-final-text-of-the-declaration-of-independence-july-1776.php.
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Thomas Meyer,Was ist Demokratie, 40.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

"د ټولنیز قرارداد له مخې تفکر( ،...په واقعیت کې)،د منځنیو پیړیو له افکارو په شا تګ او د سیاسی واکمنۍ د دینی سرچینې
مشروعیت چې د بحث وړ نه ده نندارې ته وړاندې کړ چې له مخې یې فرد او د هغه اساسي حقونه باید د پام وړ وګرځي ،په دې دلیل چې
پر انسان باندې هر ډول میتا فزیکي قیمومیت (پر فلسفې د باورپه نتیجه کې ټولنیز قرارداد) خپل الزامیت بایلود".

5

په اساسي قوانینو کې د بنسټیزو حقونو تسجیلول د توماس مایر په وینا له دواړو خواو د ارزښت وړ دي له یوه پلوه اساسي حقونه او
د انسان بنسټیزې ازادی د قانون پر مټ تضمینیږي ،او له بلې خوا انسان د فعال کس په توګه د ټولنیزو قراردادونو په تکوین کې له
اساسي حقونو او ازادیو برخمن کیږي او د دغو حقونو له مخې کوالی شي د دولت پر ټولو کړنو څارنه او نظارت وکړي.

6

په تاریخی اسنادو کې یو ارزښتناک سند چې د خلکو حقونه په کې په مدونه توګه راغلي هغه د ویرجینیا اعالمیه ده چې وروسته بیا د
هغې مهمې برخې د امریکې د متحده ایاالتو د خپلواکۍ په اعالمیه کې منعکسې شوې .په دغه اعالمیه کې د نورو حقونو په پرتله پر
بنسټیزو حقونو ډیر ټینګار شوی .له دې امله هیڅ شورا یا دولت نه شي کوالی د دغو حقونو په لغوه کولو هغه حقونه چې له انسان سره
هم مهاله رامنځته شوي او لغوه کیدونکي نه دي هغه لغوه کړي.
د فرانسې خلک او د بشري حقونو اعالمیه له دې امله چې د امریکې د متحده ایاالتو د خپلواکۍ له اعالمیې څخه اغیزمن شویدي او د
هغو د اغیز د حقوقی ارمانونو او تفکر څو ځلې زیات دی .په ختیځ کېد روڼ اندۍ او ازادي غوښتونکي غورځنګونه د فرانسې د خلکو
او بشري حقونو له اعالمیې نه نیغ په نیغه الهام اخیستی .د ترکیې مشروطه غوښتونکو غورځنګونو ،د ایران او افغانستان مشروطه
غوښتونکو ټولو د اروپا د روڼ اندۍ له پیره الهام اخیستی .د دغو هیوادونو اساسي قوانین له ترکيې نه پرته چې د اسالمي حقوقو د
ارزښتونو او رومن و ژرمنیک نه ترکیب شوي جوړ شوی قوانین دي .په دغې سیمه کې د مشروطه غوښتونکو د غورځنګ پلټنې ښيي
چې د ملی واکمنۍ حق ،د انسانانو د اساسي حقونو غوښتنه د مشروطه غوښتونکو او اصالح طلبانو اصلي غوښتنې حوړوي .دغه څه
یوازې زموږ د سیمې هیوادونو پورې تړلي نه دي بلکې په اروپا کې چې د دغو ارزښتونو زانګو یادیږی هم انسانان توانیدلی چې دغه
ارزښتونه د ټولنیزو انقالبونو په تر سره کولو سره بشپړ کړي .یورن اپسن ()Jörn Ipsenپه دې باور دی چې:
"د اساسي حقونو تسجیل ،د نړۍ د اساسي قوانینو د ارزښتونو له مخې په واقعیت کې د حقوقی تدبیرونو بیانول دي چې د دولت د
السوهنو له امله د فردي ازادیو د خوندیتوب لپاره چې د انقالب په ترسره کولو تر السه شوي ....دغه حقونه د حقوقي پړاوونو په وهلو
سره د حقوقي تګالرو لوړ پوړونه جوړوي".

7

د بشري حقونو اعالمیه او د فرانسې خلک 1789په واقعیت کې هغه لومړني حقوقي سندونه دي چې د حقوقي سرچینې او د فرانسې
او اروپايي هیوادونو د اساسي قوانینو لپاره (اروپا پرته له بریتانیا) څخه ارزښتناک رول الره ،د دغې اعالمیې د لومړۍ مادې نه تر
دریمې پورې راغلي:
لومړۍ ماده –"انسانان په ازاده توګه نړۍ ته راغلی او په ازاده توګه یې ژوند کړی او د قانون پر وړاندې یو شان او برابر حقوق لري
ټولنیز امتیازات او ښیګڼې د عمومي مصلحتونو پر بنسټ ورکول کیږي".
دویمه ماده – "د هرې سیاسي ټولنې موخه د طبیعي حقونو خوندیتوب دی چې زوال نه لري .دغه حقونه  :خپلواکي ،مالکیت،امنیت او
د ستم او زور زیاتي پر وړاندې مقاومت دی".
دریمه ماده – "د هرې واکمنۍ ریښه په اساسي ډول په ملت یا خلکو کې وي .هیڅ ډله یا کس نه شی کوالی هغه واک وچلوي چې له خلکو
یې سرچینه نه وي اخیستې".

8

5

Thomas Meyer, Was ist Demokratie, 24

6

Thomas Meyer,Was ist Demokratie, 42

7

.JörnIpsenIpsen, Staatsrecht, (München, 2014), 17

 8د بشري حقونو او خلکو اعالمیه  1789فرانسه ،2 ،1 ،و  3ماده کال  http://www.aihrc.org.af/home/document/737،1789د دسمبر  29مه
(السرسی د سپټامبر میاشت  2014کال).
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4د بشر ټولنیز او بنسټیز حقونه

بشري ټولنیز او سیاسي حقونه هم د بشري حقونو په نړیواله اعالمیه او هم د نړۍ د ځینو هیوادونو په اساسي قوانینو کې یاد شوي
دي .خولیبرال اساسي قوانین او د دغه مکتب یو شمیر متفکر کسان د بشر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو په څنګ تیریږي .ټولنیز،
سیاسي او بشري حقونه د بشري حقونو به نړیواله اعالمیه کې راغلي او له همدې امله ده چې د بشري حقونو په لیبرالي مبارزو کې د
بشري حقونو پر سیاسي اړخ زیات ټینګار کیږي ،خو د بشري حقونو پر سر ،خبرو اترو کې دغه څه تر ډیره له یاده وځي .د بشري حقونو
د اعالمیې په  22ماده کې راغلي:
"هرسړی د ټولنې د یوه غړی په توګه د ټولنیز خوندیتوب حق لري او دا جواز هم لري چې د ملي او نړیوالو همکاریو ،اقتصادي ،ټولنیزو
او فرهنګي حقونو او اړتیاو له مخې يې د خپل حیثیت او انساني کرامت د پرمختیا او د خپل شخصیت د ازادی د پرمختیا لپاره د هر
هیواد د سرچینو او تشکیالتو په نظر کې نیولو سره تر السه کړي".

9

د اروپا د شمالی او مرکزی هیوادونو اساسي قوانین ښيي چې د عدالت غوښتنې لپاره د خلکو مبارزې په دغو برخو کې تر یوه بریده
السته راوړنې هم لري .له تاریخی پلوه بنسټیز سیاسي حقونه هغسې چې موږ یې نن په اړه فکر کوو د اتلسمې پیړۍ د سترو ټولنیزو پر
مختګونو او د هغه مهال د ټولنیزو غورځنګونو سره نژدې ریښې لري په داسې حال کې چې بشری ټولنیز حقونه تر ډیره د نولسمې پیړۍ
د ټولنیزو غورځنګونو او طبقاتي هغه یې بیا د صنعتی ټولنې زیږنده دي .بیالبیل انقالبونه او پراخه ټولنیز غورځنګونه په ټولنه کې د
برابرو ازادیو ،د مالکیت ،شتمنۍ ،جنسیت او طبقاتي ځای ځایګی پرته د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په درشل کې
د پام وړ السته راوړنې درلودې.
د ټولنیزو بشري حقونو موخه تر ډیره د انسانانو د ښه ژوندانه د شرایطو برابرول دي؛ ښو خوړو ته السرسی ،د ښه کور درلودل ،د ښو
کاري زمینو برابریدل ،روغتیايي بیمه ،د انساني کار زمینه ،د رخصتیو او استراحت شته والی ،له تقاعده وروسته د ښه او هوسا
ژوندانه ضمانت او د دې په شان نور مسایل .حقوقي بحثونه په ځینو پرمختللو هیوادونو کې لکه د امریکې متحده ایاالتو کې ،د
اقتصادي نظام د پرمختیا او لیبرال سیاست د شته والي له امله د انسانانو ټولنیزو بنسټیزو حقونو ته پاملرنه د سوسیالیستي تګالرې
په نظر کتل کیږي او په دې برخو کې د دولت ژمنې نفی کیږي او د فردی ازادیو د حقونو د نفی کولو په معنا کارول کیږي .تر هغه ځایه
چې د اوباما روغتیايي بیمه هم تر ډیره له همدې امله د یو لړ مقاومتونو او د دیوان ساالرۍ له امله ماتې سره مخامخ شوه.
د ټولنیزو بشري حقونو د پلویانو په ګومان دغو حقونو ته نه پاملرنه په واقعیت کې د ولسواکۍ د جوړښتونو متناقض دوام ته نه
پاملرنه ده.په دې معنا چې په دیموکراتیکو مسلو کې ولسواکي د مشارکت يا ګډون په معنا د بشر د بنسټیزو حقونو په خپلولو ټینګار
کوي .خو که خلک د عملي او مادي چانسونو د نشتوالي له امله نه شي کوالی له برابرو زده کړو او روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې
وي ،څنګه کوالی شي په سیاسي ګډون یا مشارکت کې له برابرو حقونو څخه ګټه پورته کړي؟ له دې امله د لیبرالو ولسواکیو پر
خالف په سوسیال ولسواکۍ کې په سیاسي ګډون په یوازې توګه د ولسواکۍ د راوستو لپاره کافي نه بولي .د سوسیال دیموکراتانو
په تګالره کې د سیاسي مشارکت لپاره د سیاسي مشارکت او برخه اخیستنې انډول د دیموکراسۍ د تحقق اصلي شرطونه بولي .د
توماس مایر ( ،)Thomas Meyerپه باور د اساسي حقونو ضمانت باید د هغو تضمینونو سره همغږی وي چې ابزار او وسیلې یې هم
له دغو حقونو سره یو شان وي ،له هغه پرته ډیموکراسي په عملي ډګر کې هغې تګالرې ته پاتې کیږي چې منځ یې تش یا مټاک وي.
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په مخ په ودې هیوادونو کې د وروسته پاتې والي او په ټولنیزو برخو کې د دولتونو وروسته پاتې والی او ټولنیزو خدمتونو او بشري
حقونو ته د دغو دولتونو نه پاملرنه ډیره کمه وي .په تیره بیا په هغو هیوادونو کې چې د بازار اقتصاد او د سوسیال دموکراتانو
ټولنیزې تګالرې پلې کوي ،هغوی د خپلو خلکو د ټولنیزو حقونو ضمانت د سیاسي حقونو چي د ډموکراسۍ له الزاماتو ځني دي پلي
کوي .د انګلستان د ټولنیزو علومو کارپوه توماس مارشال )Thomas H. Marshall( ،په اساسي قوانینو کې په ټولنه کې د بشري
حقونو د اصل په تړاو یا د (د خلکو د ټولنیز اصل) 11په اړه همدغه خبره کوي د هغه له نظره د ټولنیزو بشري حقونو تحقق د دې المل ګرځي
چې خلک وتوانیږي د بشري حقونو له شکلې بڼې نه عیني تحقق ته الره بیامومي .د بیلګې په ډول د بیان له ازادی نه په ګټې اخیستنې
سره په هغه صورت کې چې یو کس د زده کړو له امکاناتو او اطالعاتو ته د السرسي له نعمته بې برخې پاتې شي ،نو په ستونزمنه
الره به وتوانیږي چې د سیاسي نظریو او ټولنیزو تګالرو په بشپړولو کې ګټور پریوځي.
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9

د نړیوالو بشري حقونو اعالمیه  ،22ماده http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a22”, .1948

10

Thomas Meyer,Was ist Demokratie, 44.

11

Thomas H. Marshall, Bürgerrechte und Sozial Klassen, (Frankfurt, 1992), 44.

12

Thomas H. Marshall, Bürgerrechte und Sozial Klassen, 58.
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د ملګرو ملتونو د نړیوالو اساسي حقونو تړون چې په  1966کال تصویب شوی ،د بشر د سیاسي ،ټولنیزو او فرهنګي حقونو ټولګه ده.
په واقعیت کې بشري حقونه نه په ځانته ،ځانته توګه بلکې د سیاسي حقونو بشري ،فرهنګې او ټولنیزوحقونو د یوې واحدې ټولګې
په توګه په نظر کې نیول کیږي .د دغه تړون ټولنیز اساسي حقونه د انسان د سیاسي اساسي حقونو په توګه کیدای شي په الندې ډول
ډلبندي شي:
•د ښځو او نارینه و تر منځ د حقونو انډول،
•د کارکولو د حق شته والی،
•د ټولنیز امنیت حق،
•د ژوندانه د کچې تضمین د سلنې له لحاظه،
•د روحي او جسمي سالمتیا کافي حق او دغه حق ته رسیدنه ،دا رنګه دارو درملو ته السرسی،
•ښوونې او روزنې ته السرسی او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د السته راوړلو لپاره د انساني شخصیت غوړیدل او بشري
حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی،
•په فرهنګې ژوندانه کې د برخې اخیستنې حق.
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5بنسټیز حقونه او د ولسواکۍ نظام

د اوسنیو ډیموکراسیو او د بنسټیزو حقونو ټولګه د دولتي نظام له جوړو شویو اصولو سره سم د سیاسي او ټولنیزو ارزښتونو مجموعه
ده چې د هغې مرکز د انساني کرامت څخه نه په شا کیدونکی اصل دی .د انسان د بنسټیزو ازادیو مکلفیت او د خلکو د ازادیو رعایت د
دولت له خوا د نه تجزیه کیدونکي اصل په توګه رامنځته کیږي .د بنسټیزو حقونو له تر پښو الندې کیدلو څخه ډډه د بنسټیزو حقونو د نه
نقض کیدو ،سیاسي او ټولنیزه خپلواکي د مالکیت ازادي ،د ټولنو ازادي ،د بیان ازادي ،سیاسي ونډه او داسې نور ټول هغه څه دي چې
د انساني کرامت نه د نه په شا کیدو سرچینه اخلي .له دې امله کله چې دغه ارزښتونه یا د هغو یوه برخه په اساسي قوانینو کې تسجیل
شوی وي ،د هغو د هر یو نقض کول په واقعیت کې د اساسي قانون د ټولو ارزښتونو د نقضولو او تر پښو الندې کولو په معنا دي.

 1انځور :د افغان خبریاالنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اعتراض کې خبریاالنو خپلې خولې په تور ټوکر تړلي دي.

 13د ملګرو ملتونو د نړیوالو بنسټیزو حقونو نړیوال تړون( http://www2.fzs.de/uploads/unsozialpakt.pdf ،1966 ،السرسی د سپټامبر میاشت 2014کال).
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په دې کې شک نه شته چې د بنسټیزو حقونو په تدوین کې د لومړنۍ ولسواکۍ سره هم مهاله دي .په همدې ډول له دیموکراتیکو
ارزښتونو سره هم ګامه او د دغو حقونو په رعایت کولو سره تیورۍ او عمل پرمختیا وکړه .د انتخابولو او انتخابیدلو حق د دې المل
شو چې خلک د خپل راتلونکي برخلیک په اړه پریکړه وکړي .د خلکو د انتخاب یا ټاکلو له الرې خلکو ته دا موقع په الس ورغله چې
راتلونکي واکمنانان پخپله خوښه وټاکي او په دې توګه د خپلو اساسي حقونو ټولګه د خپلو استازو پر مټ پلې او اغیزمنه کړي .له
همدې امله ده چې د فرانسې د خلکو د بشري حقونو په اعالمیه کې راغلي" :د سیاسي یووالي موخه دا ده چې سیاسي ټلوالې د حقونو
په پام کې نیول هغه حقونه دي چې ورځنې خالصی نه کیږي ".د ډیموکراسۍ د پرمختګ په لومړنیو وختونو کې د بشر اساسي حقونه
تل یو شان نه و ،د بیلګې په ډول د فرانسې د انقالب د ژاکوبنونو د واکمنۍ پرمختیا د خلکو د حقه حقونو د نقضولو سبب شو او د
همدغې واکمنۍ د ترهګرۍ او ویرې اچونې نظام واکمن شو چې له امله یې د بشري حقونو په اعالمیه کې د دوی د ازادیو لږې نښې
نښانې پاتې دي.
د اروپا د وګړنیزو انقالبونو د پیل په عملي ډګر کې بشري حقونه له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوه .ان تر دې چې د اساسي قوانینو
په متنونو کې د خلکو د حقونو او ازادیو یو لړ محدودیتونه لیدل کیږي .په تیره بیا دغه حقونه چې د ولسواکۍ په لومړیو کې د لږو
وګړو لپاره منحصره پاتې وي.په فرانسه کې لومړی هغو خلکو چې مالیه ورکوله د رای ورکولو حق یې هم الره .په ټولیزه توګه د رایو
ورکولو حق د ټولنې د نورو نارینه و لپاره د هغو پر له پسې مبارزو په پایله کې چې کاریګرو د نولسمې پيړۍ په دویمه نیمايي کې له
ځینو اساسي قوانینو ته الره ومیندله ،خو بیا هم د ټولنې دویمه نیمايي چې میرمنې وې د شلمې پیړۍ تر لومړیو پورې له خپلو حقونو
بې برخې پاتې شوې.
د زیانمنې شوې ولسواکۍ معنا د ټولو وګړو حکومت و چې تر ډیره پورې د دې المل شو چې یو شمیر نورو لږه کۍ هم د پارلماني لږه
کیو سره تړاونه لري ،چې د خپلو ځینو حقونو بې برخې شي .دا هغه بل اصل دی چې د دیموکراسۍ او د بنسټیزو حقونو تر منځ په عمل
کې بیلتون رامنځته کوي.کله هم پر اکثریتونو د تکیه کولو ولسواکۍ لغوه شویدي؛ لکه په جرمني کې د فاشیستانو پیر .د انساني
کرامت ساتل ،ورته درناوی کول او له هغې ټوکیدلې خپلواکۍ لکه د ډیره کیو او لږکیو حقونه ،د دولتونو د ولسواکۍ په داسې ارونو
بدل شویدي چې هیڅوک پرې سترګې نه شي پټوالی .د جرمني د اساسي قانون لومړۍ ماده داسې ده" :د انسان کرامت له تیري خوندي
دی ،دا د یاد شوي هیواد د اساسي قانون له هغو مادو څخه ده چې بدلون په کې نه شي راتالی ،ان دا چې هیڅ اکثریت دا ماده نه شي
بدلوالی"؛ جرمنیانو له ولسواکۍ ضد اکثریت څخه د فاشیزم پر مهال چې د شلمې پیړۍ په دیرشمه لسیزه کې د اکثریت په رایو سره
د ولسواکۍ له منځه وړلو ته لستوڼي بډوهل ،هغه مادې چې د وګړو بنسټیز حقونه په کې خوندي دي د هغو مادو له ټولګې دي چې
بدلون نه منونکي اعالن شویدي.
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6بشري او د خلکو حقه حقونه

تر ډیره د بشري حقونو او د خلکو د نورو حقه حقونو په اړه خبرو اترو کې دغه دوه حقوقي څیزونه په مترادفه او یو ځايي توګه کارول
کیږي .خو د دغو دواړو ډولونو د یو شانې توب سره سره دوی پخپلو کې پراخه توپیرونه هم لري .همدا رنګه چې پورته یادونه وشوه د
اوږد مهاله مبارزې له امله دې ته اړتیا وه چې د خلکو تضمین شوی حقونه اساسي قانون ته الره بیامومي.همدا رنګه د مگنا کاراتا له
سند او بشري حقونو اعالمیه او د فرانسې انقالب د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې چې په  1948کال کې خپره شوې وه او ترینه څو
پیړۍ هم تیرې شوې وې .خو تر اوسه هم ددغې اعالمیې اجرايي کول د ډیرو هیوادونو لپاره الزامي نه دي .ځینی هیوادونه د فرهنګی یا
ایډیولوژیکي دلیلونو له مخې د بشري حقونو د اعالمیې ځینې برخې یا په ټوله کې هغه اعالمیه نه مني.په عملي ډګر کې هم ډیر پلوي
هیوادونه د بشري حقونو له اعالمیې څخه د وسایلو په توګه کار اخلي .ځینو هیوادونو له بشري حقونو سره خپلو ژمنو ته په ملي کچه
ارتقا ورکړې او ځانونه یې د هغو په رعایتولو مکلف ګڼلي ،خو د دې سره ،سره ال هم د علمی واقعیتونو او د تیورۍ د داعیې تر منځ په
بیالبیلو هیوادونو کې په بیالبیلو کچو توپیرونه لیدل کیږي.
د (هنجارونو یا الرو او طریقو) نورمونه او بشري حقونه دا ټول هغه نورمونه دي چې نړیوالو نورمونوپه نامه یادیږي .یو شمیر دغه
الرې او طریقې هماغسې چې پورته هم ورته اشاره وشوه د یو شمیر دیموکراتیکو هیوادونو اساسي قوانینو ته یې الره موندلې ده .د
"انساني کرامت له هر ډول ګواښ ځینې خوندي دی" مفهوم او دهغو ساتنه د دولت دنده ده؛ په واقعیت کې یو نړیوال حقوقي ارزښت
دی چې له انساني کرامته سرچینه اخلي .دغه حق له انسان سره یو ځای نړۍ ته راځي او د انصراف وړ هم نه دی.
له بله پلوه بشري حقونه په قوانینو کې مثبت نورمونه دي او همدا رنګه د انسان حقونه د یو فرد د حقونو په شان دي .د دغو حقونو
نورمونه له نورو ټولو حقوقي برخو پراخه دي .د اصالت له پلوه بشر او د هغوی روڼ اندي فکرونه بشري حقونه او فطري حقونه دي چې
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له انسانانو سره یو ځای دنیا ته راځي .نو له دې امله انسان مکلف دی چې هم د خپلو او هم د نورو انسانانو د حقونو درناوی وکړي .په
لومړي ګام کې بشري حقونه هغه حقونه دي چې د دیني،نژادي ،جنسي او بل هر تړاوه پرته د دولت له یرغلونو لرې دفاعي حالت ځانته
غوره کوي .انسان بیله دې چې خپل ملي تابعیت ته پام وساتي هغه د ازادیو او حقونو لرونکی کس دی چې باید دهغه دغو تولوحقونو ته
پاملرنه وشي .د بشري حقونو د انسانانو د حقه حقونو سره توپیر په دې کې دی چې بشري حقونه د دولتونو له خوا په اساسي قوانینو کې
که تسجیل کیږي یا هم نه کیږي که دولتونه خلکو ته دغه حقونه ورکوي او که یې نه ورکوي ،دغه قوانین له دې امله چې انسان حضور
لري دغه حقونه یې د ژوندانه سره نه شلیدونکي تړاونه لري ،چې دولتونه دنده لري چې هغه ټول رعایت کړي .خو د خلکو د بنسټیزو
حقونو خالف بشري حقونه د نظامونو له خوا د ټولنیزو او سیاسي قراردادونو له مخې په یوه ملي ټولګه کې نه شي راتالی .دغه حقونه
د انسانانو په خټه کې دي او د هغه له ژونده بیل نه شي پاتې کیدای.
په داسې حال کې چې د خلکو بنسټیز حقونه د هغه تړون له مخې دي چې د خلکو او دولتونو ترمنځ پرې هوکړه کیږي او د هغه ځای
ځایګی د خلکو او دولت تر منځ د واک د اصلي خاوندانو په توګه تضمینیږي .له دې امله په اساسي قوانینو کې د بشري ازادیو تضمین
داسې شی نه دی چې دولتونو تش په لیکلې بڼه هغه جوړ کړی یا یې تعریف کړي وي ،بلکې هغه څه چې په انتزاعي ډول شته په اساسي
قانون کې هم هماغه شان خپاره شویدي .په بله وینا حقوقی نړیوال نورمونه په ملی کچه خپاره شوي نو له دې امله له هغو ګټه اخیستنه
هم د ملي قوانینو تابع وي ،په داسې حال کې چې د هغو د انفاذ ساحه په نړیواله کچه ده ،انسان د انسان په توګه په هره ملي جغرافیه کې
د برابرو بشري حقونو خاوند دی .د بیلګې په ډول د ټولنو د جوړولو ازادي د بشري نړیوالو حقونو په څیر یو حق دی؛ خو کله چې دغه
حق د خلکو د اساسي حقونو په بڼه په اساسي قوانینو کې تدوینیږي په عمل کې د هغوی په تطبیق کې دوه ګونی چلند رامنځته کیږي.
د یوه هیواد خلک په دې دلیل چې دغه حقونه د هغوی د وګړنیزو حقونو نه بیلیدونکي حقونه دي ،نو د دې امکان هم هغوی سره شته
چې په پراخه توګه له دغو قانوني ضمانتونو نه ګټه پورته کړي.
له همدې امله هغه مادې چې د بشري یا وګړنیزو حقونو څرګندونه کوي په بیالبیلو قیدونو سره بیانیږي .د بیلګې په توګه د افغانستان
د اساسي قانون هغه مادې چې د "هر انسان" او یا د"انسان" قید ورسره راغلی وي ،معنا یې دا ده چې په هغه کې ټولې ازادیگانې او
حقونه له ټولو انسانانو سره پرته د هغوی له تابعیته تړاونه لري .مثال د افغانستان د اساسي قانون څلیریشتمه ماده وايي ":ژوتد د الهی
ذات لورینه او د انسانانو طبیعی حق دی14 ".دغه ماده پر ټولو انسانانو اطالقیږي که هغه د افغانستان وی او که نه وي .خو داسې بیلګې
هم شته چې د افغانستان د تابعیت د حقوقی او علمی ازادیو ساحه محدودیږي .د بیلګې په ډول د افغانستان د اسالمي جمهوریت د
اساسي قانون دري دیرشمه ماده وايي" :افغانان د انتخاب او د ځان د انتخابولو حق لري15 ".دا په دې معنا ده هغه کس چې د افغانستان
اوسیدونکی نه دی په دغه هیواد کې د انتخابولو او انتخابیدلو په بهیر کې حق نه لري ،د دغې مادې پر مټ د انتخابیدلو حق چې په
واقعیت کې بشري حق دی ،د هغه په اجرایوی جغرافیه کې د خلکو له حقه حقونو سره د نه تطبیقیدو له شرایطو سره یې اړخ لګولی
دی.دغه واقعیت د نړۍ د ټولو هیوادونو په اساسي قوانینو کې له همدغه شان توپیرونو سره مل دی .توپیر په دې کې دی چې په ځینو
اروپايي هیوادونو کې هغه بهرنیان چې په یو هیواد کې ژوند کوي کوالی شي چې په سیمه ییزو ټاکنو کې برخه واخلي او یا د مثال
په توګه د اروپايي ټولنې د هیوادونو استوګن چې په بل هیواد کې اوسیږي او د هغه هیواد تابعیت هم و نه لري کوالی شي د اروپايي
ټولنې په ټاکنو او یا (د ښاروالیو په ټاکنو کې) برخه واخلي.
د نړیوالو بشري حقونو د غورځنګونو یوه موخه په ټوله کې د دغو دوه ګونو مسلو له منځه وړل او د نړیوالو بشري حقونو او د دولتونو
له کورنیو قوانینو سره د هغو تطبیقیدل دي .د دغو بشري حقونو د نورمونو د تحقق لپاره مبارزه یعنې د نړیوالتوب پر ضد یا د دغو
قوانینو ایساریدل به سیمه ییزه کچه د بشری حقونو د غورځنګونو د مبارزو ارمانونه دي.
د بشری حقونو پر سر د خبرو اترو بل اړخ چې د تیرې پیړۍ په نوییمه لسیزه کې رابرسیره شو ،د بشري حقونو مالتړ د ملي واکمنۍ
له حق سره په منازعه کې او د بشري حقونو نه دفاع او ننګه ده .د هغو بشري جنایاتو چې په بالکان کې د بشر پر ضد وشوه ،د بشری
حقونو پر سر خبرې اترې هم نوي پړاو ته وردننه شوې چې په ټوله کې یې نړیوال حقوقي نظام تر پوښتنې الندې راوست .د "ویستفالیا د
سولې" د تړون له مخې (1648م  )Westfälischer Friedenد دولتونو په کورنیو چارو کې د نه السوهنې اصل چې د نړیوالو پرمختللو
حقوقو اصل جوړوي .خو د بالکان له پیښو سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي که چیرته یو دولت د خپلو وګړو پر ضد په جنګی او بشري
جنایتونو تورنیږي ،نو ایا د نه السوهنې اصل د هیوادونو د ملی واکمنۍ په نظر کې نیولو سره کیدای شي د یو نړیوال حقوقي اصل په
توګه رعایت شي؟ دغه پوښتنه د دغو خبرو اترو په اړه داسې ده چې په داسې حاالتو کې د حقوقو کومه ډله له نورو برتره ده؟ یو شمیر
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پوهان وايي په دویمه نړیواله جګړه کې د نازیانو جنایتونه او د نورنبرگ ( ،)Nurnberg-Prozesseد محکمې تجربې او په رواندا
کې ( ،)1994 ,Rwandaنژادي توپیرونه په تیره بیا په پخوانۍ یوګوسالویا کې د قامي او نژادي چاڼولو مسلې بشري حقونه په نورو
هیوادونو کې د نه السوهنې په رعایتولو کې تر نورو هغو برتري لري،او په دې باور دي چې په دغسې حاالتو کې د خلکو د بشري
حقونو څخه دفاع او له جنګي جنایتونو څخه مخنیوی د ملی واکمنۍ (د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه السوهنې) اصل ته
برتري لري .دغسې السوهنو ته په حقوقی مباحثو کې (بشر پالې السوهنې) وايي .خو د دغه لید لوري نیوکه کوونکي او د ملګرو
ملتونو ځینې غړي هیوادونه د دغسې تیورۍ سره همغږي نه دي .څکه چې د هغوی له نظره د دغه امر منل د دې المل ګرځي چې د نړۍ
ځواکمن هیوادونه د بشری حقونو د لرونکی نظام د خاوندانو په توګه د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې السوهنه وکړي.

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه :ننګونې او فرصتونه
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

3.3په افغانستان کې د خلکو د بنسټیزو حقونو د قانوني کیدو تګالره
هماغسې چې پورته ورته اشاره وشوه د خلکو حقه حقونه چې په دغه بحث کې زموږ د پام وړ موضوع ده دغه څه د هغو غورځنګونو
السته راوړنې دي چې په اتلسمه پیړۍ کې د امریکې په شمالي او د اروپا په لویدیځو څنډو کې ترسره شویدي .د رعیت او تابع
انسانانو یون تر نه تابع کیدو پورې فردی اختیار دی او د هغه پرمختګ د یوه وګړي په توګه چې د سیاسي واک خاوند هم دی له فکري
نظره د روڼ اندۍ د پیر او د پاچاهانو او د کلیساو د واکمنۍ د کمزورتیا زیږنده دی .د دریمې نړۍ په هیوادونو کې دغه نظرونه د
اروپايي روڼ اندۍ له ارزښتونو سره یو ځای په دوه ډوله الره ومیندله .یو یې د ښکیالک یا استعمار او بل یې د دریمې نړۍ د استعمار
ضد د روڼ اندو لید لوری .په بله وینا د دریمې نړۍ د استعمار ضد روڼ اندي د ځینو نظرونو په خپلولو سره له هغې ډلې ځان غوښتنه
او له استبداد څخه د انسانانو ژغورل ،د ولسواکۍ منل او د خلکو پر اراده د رامنځته شوی واک د سیاسي او مدنی ټولنو د جوړولو
په لټه کې شول چې پخوا په لویدیځ کې تجربه شوې وې .په ټوله کې د شلمې پیړۍ اصالح غوښتونکي له استعماره د وتو په حال کې د
اروپايي اندونو د غوراوي سره یې د هغو په نفی کولو کې ګام پورته کړ .دا چې له دغې تګالرې به څه راوځي او د هغه دوه ګوني ټولنیز
جوړښتونه ( )Dichotomyاو له هغه نه به راوالړ شوي فکرونه د څه السته راوړنو او یا له استعماره په راوروسته ټولنو کې د څه ډول
ستونزو او کړاونو سره مخامخ شوي ،هغه موضوع ده چې له دغه بحثه وتلې ده ،نو ځکه پر هغې نه غږیږو.
په اسالمي هیوادونو کې د ملت پر ځای د امت د ټکي کارونه په هغو ملي دولتونو کې چې ثابتې پولې لري هلته د دولتونو ټول
پرمختللی بنسټونه د دغو دوو جریانونو محصول دي .په هندوستان کې د بریتانیې استعمار یا ښکیالک د هغه هیواد دودیز جوړښتونه
تر ډیره مات کړل او د اروپايي نظام قوانینو او د پرمختللو اروپايي هیوادونو قوانین هغسې چې استعماری واکمنانو الزمه ګڼله په
هغه هیواد کې یې ځانته ځای جوړ کړ .په ترکیه کې د کمالیست انقالبیانو د عثماني ناروغې امپراتورۍ چې ځانته یې د اسالمی خالفت
او اسالمی امت مرکز وایه ،ټغر ټول کړ او د ترکانو د ملت نظریه یې د هغه ځای ناستي په توګه ونوماوه ،د اسالمی هیوادونو د اصالح
غوښتونکو تګالرې په تیره د عثماني ترکیې پهلوي پارس ،او افغانستان کې د نړۍ په دغه سیمه کې په شلمه پیړۍ کې نوی سیاسي

ْ
خوځښت نندارې ته وړاندې شو.
او ټولنیز

په افغانستان کې د مشروطه غوښتنې نظریې تر ډیره د ترکیې د مشروطه غوښتونکو له غورځنګه اغیزمنې وې .د شلمې پپړۍ له پیله
د جمهوریت تر تاسیسه ( ،)1923د دیارلسو کالو په لړ کې یوویشت حکومتونه بدل رابدل شوه .چې دا د عثمانی امپراتورۍ د زوال په
معنا هم و .د ترکیې د ازادي غوښتونکی غورځنګ په  1919کال پیل او په  1923کال د ترکیې د حکومت په جوړیدو تمام شو .د عثماني
امپراتورۍ په ړنګیدو او د کمالي انقالب د شپږ ګونو اصولو او په افغانستان کې د اصالح غوښتونکو تګالرې له ترکیې سره هم مهاله
د خپلواکۍ غوښتنې لپاره د یوه وسله وال غورځنګ په پایله کې چې نوی بري ته رسیدلی و ،د دې المل شو چې د خپلواکۍ غوښتنه د
اصالح غوښتنې سره یو ځای شي .دغه څه د هندوستان په نیمه وچه کې هم پرمختیا وموندله .بیله شکه د کمال اتا ترک شپږ ګون اصولو
د ترکیې هیواد د سمون راوستنې الره تعقیبوله (د کمالیستي انقالب نچوړ په اقتصادی او انقالبي ډګر کې د جمهوری غوښتونکو،
ملت پالنې ،الییسیسم ،خلک پالنې ،دولت پالنې) .افغان اصالح غوښتونکو ،د مشروطه غوښتنې د افکارو تر اغیز الندې او بیا
وروسته د جمهوري غوښتنې او اصالح غوښتونکو غورځنګونو چې د ترکیې د نوي جمهوری نظام څخه افغانستان ته رسیدلي
وو،تراغیزالندې هره ورځ خپلې غوښتنې په ډیرې میړانه بیانولې ،بیله شکه محمود طرزي هغه یواځینی کس و چې په افغانستان کې
د اصالحاتو د نظریو لپاره الس په کار شو .وروسته چې هغه د خلکو او پرګنو د ټولنې د محافظه کاره کړۍ او د اصالحاتو او خپلواکۍ
په وړاندې د ورانکاره استعماری کړیو له غبرګون سره مخامخ شو نو په ډیر احتیاط سره یې د اصالحاتو په برخه کې ګام پورته کاوه.
شاه امان اهلل او د هغه ځینو ملګرو له خپلواکۍ وروسته د اصالحاتو د نوي کولو لپاره له طرزي وروسته دغه اصالحات پلي کړل.
عبدالرحمان لودین او محمد ولی خان دروازی د رادیکالو اصالحاتو پیاوړی استازي وو.
خو یو بل واقعیت دا دی چې په افغانستان کې ټولنیز طبقات د اروپايي هیوادونو په څیر چې هلته خلک د خپلو وګړنیزو حقونو
مدافعان دي هغه شان یې تبارز نه و کړی .د اصالحاتو لیږدونکي پاچا او یو څو تنه روڼ اندي چې هغه ته ډیر نژدې وو او دا په داسې
حال کې وه چې اکثریت خلک له هغو پرمختګونو او اصالحاتو سره چې د پاچا رعیت وو او پاچا ټولواک و ورسره مخالفت یې کاوه.
شاه امان اهلل د جرمني له یو خبریال سره په مرکه کې دمولتان ،دبیړۍ سره چې پاچا د ایټالیا په پردیسۍ کې په  1229کال کې د حبیب
اهلل کلکاني له بغاوته وروسته یې هلته ژوند کاوه ،واقعیتونه یې راسپړلي و خلک یې د اصالحاتو سره په مخالفت کې دریدلي وو ،د
هغه میرمنې ملکې ثریا هم د دغې مرکې پر مهال حضور الره ،کله نا کله یې د هغو ستونزو په اړه هم رڼا اچوله چې په افغانستان کې یې
ګاللې وې هغې په افغانستان کې د هغو ستونزو په اړه هم مرکه کوونکی ته معلومات ورکول چې پر دې تیرې شوې وې .ملکه ثریا وايي:
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"که د خپل خاوند پر دردونو نور دردونه زیات نه کړم زه د دولت د دغې ړنګیدو (د اماني دولت د ړنګیدو) هرکلی
کوم .دغې ړنګیدنې ما ته خپلواکي راوبخښله .هیڅوک تصور نه شي کوالی چې په افغانستان کې پر ما څه تیر شوي.
زما پالر د سرحدی سیمو د یوې برخې د خلکو مشری کوله .مور مې سوریایی وه او زه په دمشق کې ستره شوې یم.کله
چې زه د دمشق په شان د روڼ اندې کورنۍ نه کابل ته راغلم ،ما نه شو کوالی چې د افغانستان له شرایطو سره ځان
برابر کړم .افغانستان له تاوتریخوالي ډک هیواد دی دغلته د دوستۍ پر ځای په خلکو کې کرکه او تاوتریخوالی
ډیر دی .یوازې زما د میړه مینې او زما د پیغلتوب د زمانې خاطرو له ما سره مرسته کړې چې د خپل برخلیک له خوا
کیدونکي ګوزارونه وزغمم".
په دغې مرکه کې شاه امان اهلل خان وايي :

"زه یو خیال پردازه او له ځیر تیا پرته کس نه یم .ما کوالی شو له هغو (مالیانو) سره جوړ جاړی وکړم ،خو هغوی
هیڅ ډول نوښت ته تیار نه وو او نه یې نوښت مانه ،ان تر دې چې د ډیرو ساده وسایلو په برخه کې هم د نوښت منلو
ته تیار نه وو مثال تیلیفون یې نه مانه او ویل یې چې دا د شیطانانو کشف دی .ما ویل چې تیلیفون خو په مکه او
مدینه کې هم شته او خلک ترینه کار اخلي ،دوی دا دلیل راوړ چې هلته اسالم تحریف شویدی .ما نه شو کوالی چې
روغتونونه جوړ کړم ځکه مالیان په دې باور وو چې ناروغۍ یوازې د تعویذونو په ورکولو سره او یا د څښتونو په
کولو سره( ،څښت یو ډول تعویذ دی چې مالیان د کاغذ پر مخ د قرآن یو شمیر ایتونه لیکي او له ناروغانو غواړي
چې هغه په اوبو کې د ننه کړي او له هغو اوبو نه بیا په درملنه کې ګټه پورته کړي او هغه وڅښي ).او یا هم تعویذ د
ناروغ تربالښت الندې ږدي .هغوی د منظمو مالیو له ورکولو ډډه کوله ځکه هغوی ویل چې د مالیو ورکړه له الهي د
احکامو مخالفت دی او دا یې هم ویل چې پاک خدای داسې امر نه دی کړی .د نفوسو د تذکرو د ورکړې په برخه کې له
هغو مقرراتو سره هم په کلکه مبارزه کوله ،ځکه په دې برخه کې یې نارینه اړ وو چې خپل عکسونه واخلي هماغسې
چې په ټوله نړۍ کې دغه څه دود دي .مالیانو ویل هغه کسان چې غواړي عکسونه واخلي ښايي د یوې ،ورځې یوې
میاشتې او یا هم د یو کال په ترڅ کې ومري .ګڼ خلک د پولیسو ماموریتونو ته راتلل او ویل یې چې دوی چمتو
دي تر پنځوسو دورو وخوري ،خو د عکس اخیستو ته زړه نه ښه کوي.نو د دغسې شرایطو په وړاندې مبارزه شوې
وای .موږ باید تر هر څه د مخه باید د یو ځواکمن او د اعتماد وړ پوځ خاوندان وای دې کار بودجې ته اړتیا لرله ،د
افغانستان په شان بیوزلی هیواد کې مو دغه بودجه له کومه کړې وای؟"...
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شاه امان اهلل ،د یولړ اصالحاتو او سمونو مشري په غاړه واخیسته چې د افغانستان په تاریخ کې بیساري وو .د حقوقي پلټنو له نظره
هغه څه چې امان اهلل خان تر سره کړل د لومړني اساسي قانون تدوین و چې په دغه هیواد کې تر سره شو.د امان اهلل خان او د هغه د ملګرو
هڅې د افغانستان د وګړنیزو مبارزو او د خلکو له مالتړه پرته د سیاسي او ټولنیزو اصالحاتو نه لرې د پرمختللي حکومت جوړیدنه
یوه عجیبه او د حیرانتیا وړ خبره ده .اصالح غوښتونکی پاچا ،په دې لټه کې دی چې خپل واکونه ملت ته پریږدي او ملت په ټولو
پریکړو کې له ځانه سره شریک کړي دا رنګه هغه غوښتل چې خپل او د خپل حکومت عملونه محدود او د قانون سره برابر کړي او خلکو
ته یو لړ ازادیگانې او حقوق ورکړي ،خو ملت یې بغاوت کوي او سمونې او اصالحات لغوه کوي.
د افغانستان د اساسي قانون په یوه برخه کې چې په  1924کال کې د پغمان په لویه جرګه کې تصویب شو ،د لومړي ځل لپاره په کې د
خلکو یو لړ حقونه خوندی شوه .د دغه قانون حقوقي برخه د فرانسې د  1789کال د قوانینو سره یې توپیر په دې کې دی چې په فرانسه
کې د بشري حقونو ملي شورا خلک د اشرافیت او روحانیت یې د نظام پر ضد راپاڅول.فرانسوي انقالبیونو د انقالبي قهر او غضب نه
په ګټې اخیستنې د پاچا ،ملکې او د پاچاهي نظام د ځینو مشرانو د محاکمه کولو لپاره یې واک د ملي شورا په الس کې ورکړ.په داسې
حال کې چې په افغانستان کې پاچا او د هغه ځینو هم نظرو دغه حقونه د لویې جرګې له خوا په خلکو منل .د پاچا دغه لومړنۍ هڅه په
واقعیت کې هغه ازمون و چې د خلکو د عامه افکارو او د دیموکراتیکو ازادیو لپاره یې پیل کړه ،دا هغه څه و چې د نړۍ په تاریخي
متن کې بیساري و .د افغانستان د خلکو بغاوت د استعمار په مالتړ او هڅونې اصالحات ،سمونې او د خلکو ازادیگانې په شا کړي
او د هغوی مخه یې ونیوله.

Ber. a. Ramleh, Akt Afghanistan,Bonn, 1929. 16
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ِ
اساس نظامنامه" ده .دغه قانون  73مادې لرلې چې د لومړي ځل په 1922
په اماني پیر کې اساسي قانون"،د افغانستان د علیه دولت
کال د مشرقي په لویه جرګه کې چې په هغې کې  872مشرانو ،روحانیونو او مخورو برخه اخیستې وه مطرح او بیا وروسته په  1924کال
د پغمان په لویه جرګه کې چې په هغې کې  1،052کسو استازو چې پورته یې یادونه وشوه ګډون درلودله  17ډیرو اوږدو بحثونو او خبرو
اترو وروسته تصویب شو .هغسې چې د پغمان د غونډو له لیکنو بریښي ډیر ځله پاچا اړ وځي چې کله نا کله د دلیلونو په ویلو او کله هم
د حاضرو کسانو د تاوتریخوالي له امله غونډه دې ته اړ باسي چې دا ومني افغانستان قانون او قانونمندۍ ته اړ دی.
که څه هم چې دغه قانون په تاریخ او پرمختګ کې د افغانستان "دخلکو" د دندو او وجایبو په اړه یو ستر انقالب ګڼل کیږي ،خو له
حقوقی مسایلو سره د خلکو نابلدي او تر ډیره د سیاسي ستونزو او د ټولنې د محافظه کارانو او ولسي خلکو مقاومت په تیره د مالیانو
مخالفتونو د قانون په متن کې یو لړ ابهاماتو ته الره وموندله او هغه مادې چې په ځینو برخو کې باید راغلې وای هغسې نه دي راغلي
او په قانون کې داسې څه هم راغلي چې په ښکاره ډول د دې څرګندونه کوي چې پاچا په متن کې د خلکو له غبرګون نه د اندیښنې په
دلیل داسې کلمات راوستي چې د هغه د شخصي نظرونو سره اړخ نه لګوي او ان په ټکر کې هم دي.
د دغه قانون په دویمه ماده کې راغلي":د افغانستان دین د اسالم سپیڅلی دین دی او رسمي مذهب په کې حنفي مذهب دی ،نور ادیان
لکه اهل هنود ،یهودي مذهبي چې په افغانستان کې د جزیو پر ورکړه او د ځانګړو نښو نښانو په لرلو سره تابع وو خو په دې شرط چې
ټولنیزه هوساینه او نور اخالقی نورمونه زیانمن نه کړي 18 ".د دغو محدودیتونو درجول د نورو مذهبونو د پیروانو له پاره د هغو ویرو
څرګندونه کوي چې پاچا د محافظه کارو کړیو او په ټولنه کې د شته مالیانو نه په اندیښنه کې دی که نه څنګه داسې انګیرل کیږي چې
یو تن افغان هندو دیوان نرجنداس د امان اهلل خان د مالیې د وزیر په توګه نومول کیږي او د راولپنډۍ په غونډه کې چې په ( )1920کال
جوړه شوې وه د افغانستان استازیتوب کوي او له بله پلوه د جزیې د ورکولو لپاره اړ وځي په داسې حال کې چې همدغه کس د دویم
ځل لپاره د دیوان نند الل بهسین ،سره چې یو بل افغان هندو و د افغانستان د خپلواکۍ د معاهدې د السلیک لپاره په  1921کال چې په
کابل کې و برخه لرله .له دې نه معلومیږي چې پاچا د دغه متن د تدوین لپاره د هیلو او اندیښنو سره چې له مالیانو او د افغانستان له
دودیزې ټولنې یې لرلې ،اړ وت چې خپل ارمانونه او خپلې هیلې پټې وساتي.
د دغه قانون له اتمې نه بیا تر پنځه دیرشمې مادې پورې د خلکو په حقونو او ازادیو پورې ځانګړې شویدي .نهمه ماده د دیني مراسمو
پر مهال "ازادیو او د خلکو شخصي خپلواکیو" ته ځانګړې شویده  19په لسمه ماده کې په صراحت سره پر دې موضوع ټینګار شوی چې:
"فردي خپلواکي له هر ډول تعرض او ګواښ نه خوندي ده .هیڅوک له شرعي امر او مقننه نظام له خوا نه محکمه کیږي او نه هم سزا
وراورول کیږي .په افغانستان کې د یرغمل نیونې پر ټولو اصولو بندیز دی .هیڅ ښځه او هیڅ نارینه د چا یرغمل او برمته کیدای نه
شي20 ".د مرییتوب او دوینځې توب د اصولو لغوه کیدل او د خلکو له فردي ازادیو څخه مالتړ د هغه اغیز پایلې وې چې په امانیه دوره
کې د اروپايي روڼ اندو له نظریو څخه راخیستل شوې وې .د دغه قانون یوولسمه ماده وايي چې د رسنیو او افکارو ضمانت دې وشي،
نورې مادې بیا د ازادی اصل ،د کار کولو په برخه کې ازادي ،د زده کړو حق ،په دولتي ادارو کې د کار میندنې حق هغه هم د وړتیاو له
مخې (هغه حق چې پخوا د شاهي کورنۍ ،نورو مخورو ساداتو او عالمانو لپاره ځانګړی شوی و ،).دا رنګه د ملکیت حق ،د کورونو
امنیت او پر جبري کارونو او ورسره په ربړولو او د خلکو په ځورولو بندیزونه تدوین شوی دي.
دغه قانون پخپل ذات کې هم د قانوني پلوه ( )juridificationاو هم د هغو ارمانونو او دندې له مخې چې د وګړو په وړاندې شته ،ستر
او بیساري انقالب و ،چې زموږ په سیاسي تاریخ کې د هغه مهال د اصالح غوښتونکو او ان د نن سبا په پیر کې هم په همدې سترګه ورته
کتل کیږي .ال هم په افغانستان کې خلک د دغه تحقیق په اړه وايي چې شاه امان اهلل یې بنسټ ایښودونکی و .پاچا د ملکې ثریا سره په
هغه تیاتری ننداره کې ولیدل شو او خپل رول یې د خپلواکۍ په غورځنګ کې د ملکې ثریا سره یو ځای ولوباوه .هغه ستر انقالب او
غوغا چې پاچا جوړه کړه په حقیقیت کې د ډیرو مسلو پیل و .د ټولنې د محافظه کارانو دښمني د هغه څه سره چې پاچا د شلمې پیړۍ په
شلمه لسیزه کې پیل شوې وه ال هم روانه وه .د دغې دښمنۍ دوام د میرمنو د خالصون سره چې ال هم زموږ په نارینه واکي نظام کې چې
هر څه د نارینه و په خوښه تر سره کیږي نظام یې غصه کولو او الرو کوڅو ته یې راکاږه و.
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د محافظه کارو او د اصالحاتو د مخالفینو غبرګونونه د بریتانوي ښکیالک په مالتړ د دې سبب شو چې اماني حکومت راوپرځوي21 .د
نادر خان پر مهال د افغانستان دویم اساسي قانون "د افغانستان په وړاندې د اساسي اصولو" په  1931کال کې په هغه لویه جرګه کې
چې په هغې کې د قامونو مشرانو ،مخورو او د عالمانو استازو برخه لرله ،په یو سل او لسو مادو کې تصویب شو .په دغه قانون کې هغه
څه چې د خلکو له حقونو سره مرسته وکړه ،له یوې خوا ډیر بنسټیز و ،چې په اماني دوره کې یې بنسټ ایښودل شوی و او له بله پلوه دا
هغه غبرګون و چې خلکو د حبیب اهلل کلکاني په وړاندې څرګند کړ .سره له دې هم دغه قانون په لویه جرګه کې له هغو خبرداریو سره مل
و ،چې ګواکې د امان اهلل خان د دور تیروتنې تکرار نه شي.
د افغانستان په تاریخ کې هغه دوره چې د اساسي قانون د تیورۍ او اجرایي واقعیت تر منځ درز زیات ژور شو همدغه د نادرشاه د
واکمنۍ دوره او هغه دوره وه چې اساسي قانون په کې په  1343کال تدوین شو .په دغې لیکنه کې د ټولنیزو او سیاسي علومو شننه نه
ده بلکې اصلي خبره دا ده چې د متن پلټنه او د پیغام متن باید وڅیړل شي.
د  1931کال په اساسي قانون کې د قانون په ادبیاتوکې د تیرو قوانینو په پرتله ډیر پرمختګ لیدل کیږي ،ان د دیني ازادیو په برخه کې
هم دغه پرمختګونه جوت دي ،د بیلګې په ډول د دغه قانون په لومړۍ ماده کې راغلي دي:
"د افغانستان دین د اسالم مقدس دین دی او دغلته رسمي او عمومی مذهب حنفی مذهب دی .او د دغه هیواد پاچا باید د همدغه مذهب
پیرو او الروی وي ،نور دینونه او مذهبونه لکه اهل هنود او په افغانستان کې یهودیان که په دې شرط چې د خلکو هوساینه او عمومي
اداب زیانمن نه کړي هم د تامین الندې نیول کیږي22 ".دلته لیدل کيږي چې د نورو ادیانو پیروان له دې امله چې د نورو دینونو سره تړاونه
لري بل دین ته د (جزیې) په ورکولو معاف ګڼل شویدي .چې دا کار د قانون جوړونې د تیورۍ له مخې مخ په وړاندې ګام بلل کیږي.
د نادرشاه د پیر په قانون کې د "افغانستان د خلکو د عمومي حقونو" تر سر لیک الندې پنځلس مادې د خلکو بنسټیزو حقونو ته
ځانګړې شوې دي .په دغو مادو کې د افغانستان د خلکو دیني او مذهبی ازادی ،فردی یا ځانی ازادي ،د قانون خالف د بندي کولو
د مري توب له منځه وړل ،جبري کارونه ،د کار کولو لپاره ازادی ،د اسالمي شریعت په وړاندې د خلکو برابري او داسې نورې ورته
موضوعګانې په قانون کې راغلي دي .دا رنګه د مېنو او کورنیو خوندیتوب ،د خلکو د مالونو ضبطول ،په ربړولو بندیز لګول ،د
لومړنیو زده کړو حق ،د مطبوعاتو ازادي په دې شرط چې د مذهبي اصولو خالف نه وي په قانون کې تسجیل شویدي.
خو د هغې زمانې واقعیتونه ښيي چې دولت د یو نظام په توګه د خلکو د حقونو او ازادیو پر خالف سانسورولو او د خلکو په وژلو
الس پورې کړی23 .له دې سره چې دغه قانون د نادرشاه له زمانې وروسته هم نافذ و ؛ خو د محمد هاشم خان د صدارت پر مهال د غبار په
وینا  ،24د هغه تاریخ له مخې چې په قانون کې د خلکو بنسټیز حقونه تدوینیږي ،په پراخه توګه د افغانستان د خلکو د حقونو په تیره
بیا د روڼ اندو او مشروطه غوښتونکو حقونه تر پښو الندې شوي ،د شلمې پیړۍ په پنځوسمه لسیزه کې دغه څه ډیر تر سترګو شوي.

3 3 3 3د افغانستان اساسي قانون 1343
دغه قانون د محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال په  1343کال په کابل کې د وربلل شوې لویې جرګې له خوا په  128مادو کې تصویب شو.
د دغه قانون طرحه د افغانستان د نوموتو حقوق پوهانو ،پوهانو او روڼ اندو له خوا چمتو شوې وه .په دغه قانون کې د دوو توکمو یا
نسلونو یو لړ غوښتنې چې یوه یې د مشروطه غوښتونکو او بله یې د افغانستان اصالح پاله ډله وه په نظر کې نیول شوې وې .دغه سند
هم د حقوقی ادبیاتو له پلوه او د هغو قانونی اصالحاتو له اړخه کاریدلی و ،دا رنګه د محتوی د انډول له اړخه هم د پام وړ حقوقي سند
دی .له دغه لیدلوري پر پخوانیو یا ښايي د اوسني اساسي قانون او د راتلونکو قوانینو په پرتله یې ښیګڼې ډیرې وي .د دغه قانون د
حقوقي ادبیاتو کره کتنه د حقوقو او سیاسي علومو د زده کونکو لپاره چې د حقوقي ادبیاتو سره باید بلد شي د ارزښت وړ ده .خو دغه
ښیګڼې یوازې د اساسي قانون یا د نورماتیف تر پولو ایساره پاتې ده .د اجرايي واقعیت ،د ټولنیزو جوړښتونو د خاموالي ،وروسته
پاتې والی او د دولت د رهبرۍ له خوا د ژمنو ماتونه هغه ننګونې وې چې د اساسي قانون او د شاهي نظام لپاره یې راوالړې شوې وې.
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میر غالم محمد غبار"،افغانستان در مسیر تاریخ" ،دویم،ټوک  .1386فرهنگ ،افغانستان په پنځه وروستی پیړیوکی ،سپنتا ،د وروسته پاتې کیدو الملونه.
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د افغانستان اساسی قانون ،لومړۍ ماده" .1931 ،د افغانستان د قوانینو ټولګه" (کابل :د افغانستان د اسالمي جمهوریت د عدلیې وزارت خپرونې.53 .)1386 ،
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میر غالم محمد غبار"،افغانستان در مسیر تاریخ" ،لومړی او دویم ټوک.952 ،1386 ،
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غبار"،افغانستان در مسیر تاریخ".1052-1096 ،

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه :ننګونې او فرصتونه
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2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د دغه اساسي قانون په سریزه کې راغلي":د یوې پر مختللې ټولنې د ټولنیزې همکارۍ پر بنسټ ،د عدالت او مساوات د ټینګښت،
د ډیموکراسۍ او سیاسي او ټولنیز عدالت پلی کول انساني کرامت ته درناوی .موږ د افغانستان خلک ...دغه قانون د خپل ځان او
راتلونکو نسلونو لپاره وضع کړ25 ".دا ټول هغه ارمانونه دي چې په لیبرال اساسي قانون کې ځای شوي .په بله وینا په دغه قانون کې
طرح شوې موخې هغه ترکیب دی چې د ډیموکراسۍ د لیبرالو ارزښتونو او د سوسیال دیموکراتانو د تګالرو عناصر "د افتصادي
دموکراسۍ" طرحه او"عدالت او مساوات" تر ډیره د افغانستان له مشروطه غوښتونکو څخه اغیزمن و چې د اساسي قانون د طرحې
د کمیسیون غړیتوب یې الره .له دې سره ،سره په نړیواله فضا کې چې کلونه کلونه یې دوام الره دغو ارزښتونو ته ژمنتیا تر ننه ډیره
اسانه وه.
افغانستان د ناپیليتوب د غورځنګ تر ټولو مخکښ هیواد و .د دغه غورځنګ ګڼ غړي هیوادونه هغه وو چې له استعمار سره له
مبارزې راوتي و او د استعمار ضد جګړو په ترڅ کې د عدالت غوښتنه هغه شعارونه وه چې استعمار ضد خوځښتونه یې سمبالول هغې
چارې د دغه غورځنګ په اعالمیو کې هم ځای مونده ،د عدالت غوښتنې چاره په هغو ورځو کې د پرمختګ غوښتونکو غورځنګونو
لپاره یوه انګیزه وه.
په دغه اساسي قانون کې د ملي واکمنۍ اصل چې د خلکو له ارادو سرچینه اخلي ،د لومړي ځل لپاره تدوین شوی و او په دې توګه له
ټولواک یا پاچا نه هغه حقونه او واکونه واخیستل شوه چې یو مهال ورته "د خدای د خلیفه لقب" ورکول کیده دغه واکونه خلکو ته
ولیږدول شول .د دغه قانون د لومړۍ مادې په دویم بند کې راغلي" :په افغانستان کې ملی واکمني له ملت سره تړلې ده" 26؛ یعنې خلک
د "حاکمیت د خاوندانو په توګه" ()sovereignد هغو واکمنانو د واکونو ځای نیسي چې ځانونه یې له قانونه لوړ ګڼل .د دغه قانون په
دریم څپرکي کې ،د"خلکو اساسي حقونه او وظیفې" تر سر لیک الندې شپاړس مادې د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځانګړې شوې وې.
په پنځه ویشتمه ماده کې راغلی دي :افغانستان ټول خلک بې له هیڅ قسم تبعیض او امتیازه د قانون په وړاندی یو شان حقونه او
وظیفی لړي27 .په رسمیت پیژني .شپږویشتمه ماده د "انسان د طبیعي حق" په توګه یاده شوې او ټینګار په کې شوی چې "د انسان آزادي
او انساني کرامت له هر ډول ګواښ ځیني خوندي دی " 28او دولت مکلف دی چې دغو ارزښتونو ته درناوی ولري او پالنه یې وکړي .په
همدغې ماده کې قانون ته د تابع کیدلو اصل د دولت له کړنو پرته او د قانون پر وړاندې د دولت مسوولیتونه هم تسجیل شویدي.د
ربړولو منعه کول ،د سفرونو پر مهال ازادي  ،29د کورونو خوندیتوب  ،30د ملکیتونو مصؤنیت  ،31د فکر او بیان ازادي ،د خپرونو
ازادیگانې  ،32د ټولنو او الریونونو ازادی په کې تنظمیږي.د خلکو د سیاسي زده کړو حق ،د سیاسی نظریو په خپرولو په تولیدی
برخو کې هم د قانون له خوا په رسمیت پیژندل کیږي .په دې دلیل چې په ولسواکۍ کې سیاسي زده کړې او په تولیدي برخو کې ګډون
هغه مسلې نه دي چې خلک وتوانیږې هغه په ځانته توګه بشپړې کړي ،اساسي قانون خلکو ته د ټولیدلو او مظاهرو حق هم په رسمیت
پیژندلی .د ټولنو او مظاهرو جوړیدل په حقیقت کې له خلکو سره د پراخو اړیکو د ټینګښت په معنا دي.
د اعتراض په موخه د ټولنوجوړول او الریونونه او یا هم نورو ته د اطالع ورکولو لپاره او یا هم د داسې ټولنو جوړونه چې یو ځای د
زندانونو شا ته واوسیږي له جشنونو او اخترونو سره توپیر لري .د دغسې ټولنو د جوړولو امنیت هم ډیر اړین دی؛ خو میلو ته تلل او
یا هم د جشنونو جوړول د خلکو د هغو وګړنیزو حقونو برخه ده چې دولت یې هغسې په مراعتولو مکلف وی نه دی .په همدې مهال په
یوې سیاسي غونډه کې د برخې اخیستنې لپاره د هغې تخریب او سبوتاژ هم د خلکو په حقونو کې شمیرل کیږي چې باید د هغې ساتنه
او پالنه وشي ،چې نه کیږي.
د افغانستان د  1343کال په اساسي قانون کې د سیاسي ټولنو جوړونه د خلکو د عمومي افکارو او د ګډو ټولنیزو موخو په توګه
په رسمیت پیژندل شوې .د دغه قانون په پنځه دیرشمه ماده کې راغلي":د افغانستان خلک حق لري چې د مادي او معنوي موخو د
تامینولو لپاره د قانون له حکمونو سره سم باید (ټولنې او غونډې) جوړې کړي".
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"د افغانستان خلک حق لري ،د قانون له حکمونو سره سم سیاسي ګوندونه جوړ کړي 33 "....د سیاسي ټولنو او ګوندونو جوړول هغه حق
دی چې خلک ترینه په ټولیز ډول ګټه واخلي .هغه خلک چې په سیاسي یا اقتصادي دلیلونو د ګټو او لیدلورو له مخې په ګټو کې یې هم
ښکیلیدای شي ،هغوی د خپلو موخو د څار لپاره کوالی شي چې ټولنې او ګوندونه جوړ کړي .سره له دې چې د خلکو دغه حق په رسمیت
پیژندل شوی؛ خو خلک په ازاد هوډ کوالی شي د دغسې غونډو په تشکیالتو کې برخه واخلي او یا له هغه نه ووځي ،خو د دغو قانوني
ګوندونو یا ټولنو د شته والي ننګه له قانون سره سم د دولت دنده ده.
د ټولنو او اتحادیو جوړونه په دې معنا نه ده چې دغه ټولنې او ګوندونه دې د اساسي قانون د انحالل لپاره جوړ شي".د افغانستان خلک حق لري"،
هغسې چې د قانون په متن کې راغلي و"،د اقتصادي یا معنوی موخو د السته راوړلو لپاره د قانون د حکمونو سره سم ټولنې جوړې کړي34 ".په
دغه ځای کې د قانون د متن موخه د کارګري اتحادیو ،د کسب ګرو د ټولنو او یا د کارونو د خاوندانو او داسې نورو ټولنو جوړونه ده .دا
رنګه د قانون خالف د عدالت غوښتنې حق 35 ،دا رنګه د ټولو لپاره د ښوونې او روزنې حق 36او د دغو حقونو تسجیلول په قانون کې هغه
مهال د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر ګام بلل کیده .خو د هغه په پلي کولو کې دغو حقونو سترې ستونزې هم لرلې او په ټوله کې دغه
قانون د داود خان د کودتا  1352په پایله کې له منځه والړ او پر ځای یې په کال  1355کې د افغانستان د جمهوري نظام قانون نافذ شو.

4 4 4 4دافغانستان د جمهوري نظام اساسي قانون 1355
د  1355کال اساسي قانون له حقوقي پلوه د خلکو د بنسټیزو حقونو په اړه یو شلون او په شاتګ دی .د دغه اساسي قانون دولتی
تګالرې او له هغه نه تیښته او په قانون کې یې تسجیل په ښکاره ډول بربنډه شوه .دغه د دریمې نړۍ د دولت پالو او واک خوښوونکو
دولتونو په وړاندې یو سیاسي لیدلوری نندارې ته وړاندې کوي.له یوې خوا د خلکو د واکمنۍ بیلګه او ارزښتونه د یو وګړي په توګه
منل کیږي ،خو له بله پلوه سیاسي بلوغ ته د نه رسیدو په پلمه خلک هغه مرکزي اصل چې له مخې یې خلک له کوم قید او شرط پرته
ځان د واکمنۍ خاوندان بولي ،هغه له منځه ځي او د خلکو یا ملت مفهوم هم په تلویحي بڼه د واکمنۍ د تګالرې ځنې اغیزمنیږي لکه
د پخواني شوروي د سوسیالیزم په شان محدودیږي.
که د لرغوني یونان خلک محدود پاتې شوي وو د اتن د ازادو خلکو او د ملکیت خاوندانو د دیموکراسۍ دغه مفهوم چې په اتلسمه
پیړۍ کې په اروپا او امریکې کې خلک د ملکیت خاوندان شول .هغسې چې ورته اشاره وشوه له یوې پیړۍ نه یې زیات وخت واخیست
چې بیا په پایله کې یې د ټولنیزو انقالبي مبارزو او د ښځو او نارینه و اصالح غوښتونکې مبارزې پراخه شوې او د شلمې پیړۍ په پیل
کې ښځې هم نورو وګړو په څیر له خپلو حقه او بنسټیزو حقونو ځینې برخمنې شوې.
له ښځو او نارینه و نه بیل د یو وګړي په توګه ټولو خپل ټولنیز ځای ځایګی لکه (کاریگرو ،بزګرانو او نورو) ،د توتالیتر سوسیالیستی
دولتونو ځانګړتیا وه .خو دغه تیوري په ډیره پسته او نرمه توګه په سیاست او د دریمې نړۍ د واک خوښوونکو په سیاستونو په تیره
بیا د منځني ختیځ عربي ،او افریقايي هیوادونو کې د داود خان له کودتا سره هم مهاله د افغانستان اساسي قانون ته هم الره پیدا کړه.
په سوسیالیستي نظامونو کې د انتخاباتو اصل هم د خلکو برخه اخیستنه په بل ډول تعبیر شوه چې له مخې یې د ټولنې یو شمیر طبقې
داسې تعبیر شوې لکه د کمونیستانو په ژبه بورژوازي ،اشرافیت او پخوانۍ واکمنې طبقې په کې د انتخاب له حق او انتخابیدو ځنې
بې برخې پاتې شوې .د افغانستان په اساسي قانون کې هم ټولټاکنې تر پوښتنې الندې راغلې او د خلکو یا د هغوی د حقونو خبره په
تلویحي ډول ان د قانون په تیورۍ کې هم محدوده شوه.
د دغه قانون دویمه ماده په دې اړه چې په افغانستان کې د سیاسي واک سرچینه کومه ده ،د ټولنیزو طبقو په یادولو سره یې حقوقی
برتری ورکړې او په دې توګه "سیاسي واکمني چې له شرط پرته د ملت حق ګڼل کیږي" تعدیلیږي .په دغه ماده کې راغلي":سیاسي
واک د خلکو له خوا چې اکثریت یې بزګران ،کارګران ،مخور او ځوانان جوړوي37 ".؛ د دغې مادې په دویمه برخه کې چې پر اکثریت
ټینګار شوی په پټه توګه د یوې سیاسي تګالرې ایډیولوژیک بیان دی چې د کمونیستو او کارګري ګوندونو په کنفرانس کې په 1960
کال د ملی انقالبونو په توګه د هغو د مالتړو طبقو له لوري تصویب شو او په افغانستان کې بیا وروسته د "خلق" په جریده کې چې د
افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند او ورپسې د"پرچم" په جریده کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند بله څانګه وه او د نورو شوروي
پلوو کیڼ اړخو خوځښتونو په خبرو اترو کې ښکاره شوې .د داود خان د پیر د اساسي قانون د متن په جوړولو کې د افغانستان د خلق د
33

د افغانستان اساسی قانون 35 ،ماده .1343
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د افغانستان اساسی قانون 35 ،ماده .1343

35

د افغانستان اساسی قانون 33 ،ماده .1343

36

د افغانستان اساسی قانون 34 ،ماده .1343

37

د افغانستان اساسی قانون 2 ،ماده.1355 ،

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه :ننګونې او فرصتونه

17

2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ډموکراتیک ګوند ،په تیره بیا د پرچم ډلې رول الره .خو بیا هم د خلکو یو لړ حقونه او ازادیگانې د  1343کال د اساسي قانون په پرتله
په محدوده توګه په رسمیت پیژني .دغه حقونه د دغه قانون د څلورم څپرکي په شپاړسو مادو کې تدوین شویدي .په اووه ویشتمه ماده
کې د قانون پر وړاندې د ښځو او نارینه و د حقونو انډول له تبعیض پرته 38په رسمیت پیژندل شویدي .د دغه قانون اته ویشتمه ماده
وايي" :آزادي د انسانانو طبیعي حق دی ،خو په دې شرط چې د نورو په شرافت او ازادی تیری و نه شي او ملی ګټو او ملی امنیت ته په
کې زیان ونه رسیږي .او دغه حق د قانون له مخې تنظیمیږي 39 ".په داسې حال کې چې د ازادی مفهوم د انسان د طبیعي حق او له انساني
کرامتونو نه د دولت مکلفیت بیانوي ،خو د  1343کال د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې تسجیل شویدي" :.ازادي د انسان
طبیعی حق دی دغه حق پرته د نورو ازادیو او ملی ګټو نه چې په قانون کې تنظیم شوي حد نه لري .د انسان ازادی او انساني کرامت له
هر ډول ګواښه خوندي دي او انفکاک هم نه مني .دولت د ازادی څخه باید ننګه وکړي او د انساني کرامت ته پر درناوی مکلف دی"...

40

دغه اصل ته په کتو چې انسان په دې دلیل چې انسان دی ،له هر ډول سیاسي او ټولنیزو تړاوونو پرته ،یوازې د انسان په نامه ،له
ټولنیزو راشو درشو پرته د ذاتي کرامت لرونکی دی ،د ټولو بشري حقونو د تګالرو سرچینه ده .د همدغه باور له مخې ده چې د فلسفي
لیدلوري پر بنسټ د ټولو انسانانو تر منځ پر برابرۍ او هغه حقونه چې د هغوی په خټه کې اغږل شوی باور پیدا کړو .انسانان له نژادی،
جنسیتي ،دینی او ایډیولوژیکي او طبقاتی ځای ځایګي پرته ټول سره برابر دي او برابر حقونه هم لري .پر باورونو سکوت کول د
انسانی کرامت په ساتنه کې چې په اساسي قانون کې یوه ایډیولوژیکه تګالره ده او انسانان د خپل طبقاتی موقف له مخې په ټوله کې
د تفکیک او په عملی توګه هغه محدودوي".ازادی او د نورو شرافت ته درناوی او د ملی ګټو په پام کې نیولو" ته اشاره او د"نورو
ازادیگانې او ملی ګټو" ،ته اشارې ښيي چې قانون پلی کوونکي یا جوړوونکي د هغو شرطونو په لټه کې وو چې وتوانیږی له دغو
الرو د خلکو ازادیگاني او انسانی حقونه محدود کړي .د شرطونو زیاتول له اساسي حقونو او ازادیو ګټه پورته کونه په عملی توګه دې
ته الره پرانیزي چې دولت وتوانیږي پر دغو حقونو محدودیتونه ولګوي .دغه ماده هغه هڅه ده چې د قانون جوړونې لپاره د یو واکمن
دولت د رامنځ ته کیدو په موخه چې ریښه یې د دریمې نړۍ د واک ته د رسیدو په موخه د تیرې پیړۍ له شپیتمې او اویایمې لسیزې سره
تړاو لري .د  1355کال د اساسي قانون څلورمه ماده په یو ډول په خلکو کې د سیاسي بلوغ نشتوالي ته اشاره کوي او په هیواد کې د یو
ګوندیز سیستم په رامنځته کیدو ټینګار لري او په سیاسي بهیرونو کې د خلکو له پراخه ګډون سره مخالفت ښيي .دغه ماده وايي":د
ټولنیزو غوښتنو د منعکسولو او د افغانستان دخلکو د سیاسي روزنې لپاره تر هغه وخته چې دغه هیلې تر سره شي او خپل طبیعی
پړاوونه بشپړ کړي ،نو یو ګوندیز سیستم چې د انقالب ګوند چې د خلکو د ګټو او د پرمختګ لپاره چې د  1352کال د چنګاښ په 26
بري ته رسیدلی اړین دی 41 ".د انسان د اناتومۍ لغوه کول او دا رنګه د هغه په وګړنیزو حقونو کې کموالی د قانون په شپږڅلویښتمه
ماده کې راغلي چې خلک "د 1355کال اساسي قانون او د  ..1352کال د چنګاښ د  26نیټې انقالب ته باید وفاداره او د خپل ولسمشر
اطاعت وکړي" 42په عمل کې د اپوزیسیون ،ممنوعیت ،په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د شخصیت پرستۍ او د ولسمشر خالصون
د خلکو له نیوکو نه هغه څه دي چې په دغه قانون کې پرې ټینګار شوی .دغه قانون د  1343کال د اساسي قانون په پرتله د خلکو د
بنسټیزو حقونو او د هغوی د ازادیو په برخه کې د پام وړ په شا تګ بلل کیږي.

5 5 5 5دافغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول1359 ،
هماغه شان چې ورته اشاره وشوه د  1355کال اساسي قانون یو په شا تګ او د خلکو د حقه حقونو په برخه کې د پام وړ خبره ګڼل کیږي.
د افغانستان د  1355کال اساسي قانون تر ډیره هغه دولت ته د حقوقی حیثیت د ورکولو په معنا دی چې هغه د یو ګوندیز سیستم او
ناسیونالیزم له ایډیولوژۍ څخه چې د تیرې پیړۍ په شپیتمه او اویایمه لسیزه کې یو شمیر د دریمې نړۍ هیوادونه ترینه اغیزمن وو.
هماغه شان چې ورته اشاره وشوه د خلکو مفهوم په اساسي قانون کې راغلی او د اشارې په توګه د خلکو د یوې برخې په توګه او هغه
طبقه چې کمزورې طبقه ګڼل کیږي په تلویحی ادبیاتو کې د ټولو خلکو په نامه یې تقلیل وموند  .دغه باور د قانون جوړونې او پلی کونې
او د افغانستان د ديموکراتیک جمهوریت د قانون جوړونې په ایډیولوژیکه برخه کې ډیره پراختتیا ومیندله.
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د افغانستان اساسی قانون 27 ،ماده.1355 ،

39

د افغانستان اساسی قانون 28 ،ماده.1355 ،
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د افغانستان اساسی قانون 26 ،ماده.1343 ،
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د افغانستان اساسی قانون 40 ،ماده.1355 ،
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د افغانستان اساسی قانون 46 ،ماده.1355 ،
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په افغانستان کې د خلکو د بنسټیزو حقونو د قانوني کیدو تګالره

د  1359کال د اساسي قانون د جوړوونکو برداشت دا و چې نوم به پرې اساسي قانون نه ږدي ،خو د "اساسي اصولو" په نامه دې ترینه
یادونه وشي ،د کمونیستو او کارګری ګوندونو له ډیرو تګالرو څخه چې د کمونیستو او کارګری ګوندونو په جوړ شوی کنفرانس کې
چې په  1960کال کې جوړ شوی و اغیزمن شویدی.د دغو یادو شویو مصوبو له مخې دولت پلوه تحصیل کوونکی او د شوروی نظام
پلوی افسرانو د دریمې نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په "سوسیالیستی تګالرو" کې د انقالبونو خبره راپورته کړه .په دغو نظامونو
کې له الجزایره نیولې بیا تر مصر ،سوریې ،عراق او یو شمیر نورو هیوادونو نومونه د یادولو وړ دي .دغسې دولتونه او د دغو انقالبی
دولتونو کودتاوې د سوسیالیزم د تګ لپاره یوه الره په ګوته کیده .او د دولتونو کرکټرونه هم د ملی او یا خلقی جبهو له لورې رهبری
کیدل او دغو کرکټرونو ته یې ملی دیموکراتیک کرکټرونه ویل43 .د دیموکراتیک دولت د اساسي اصولو په لومړۍ ماده کې خلکو ته
داسې تعریف راغلی" :د افغانستان دیموکراتیک جمهوري دولت خپلواک او دیموکراتیک دولت دی چې د کارګرانو ،بزګرانو ،کسب
ګرو ،کوچیانو ،روڼ اندو او ټولو زیار ایستونکو او ټولو وطنپرستو او ټولو ملیتونو او قومونو نه جوړ شویدی 44 ".په داسې حال کې
چې د اکثریت لرونکو ډیموکراسۍ کې واک پرته له کوم شرطه د ټولو دی او تول خلک که هغه ښځینه وی او که نارینه له هر ډول تبعیض
که هغه د شتمنۍ وي او که د مالکیت ټول ګډ حقونه لري.په کمونیستي ایډیولوژیکو دولتونو کې د خلکو ټولګي ځانګړو طبقو ته
راښکته کیږي چې د هغوی په وینا"مخکښ ګوند" ،پر خلکو حکومت کوي .په ټوله کې خلک او د واک سرچینه مرکزی کمیټې او تر
ډیره د ګوند سیاسي دفتر پورې محدودیږي .د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت د اساسي اصولو د دویمې مادې په دویمه برخه
کې راغلي":د افغانستان په دیموکراتیک جمهوریت کې دولتي واک د ښارونو او کلیو د زیار کښانو په الس کې دی او د دولتي او
سیمه ییزو ادارو له خوا په ښارونو او کلیو کې پلی کیږي "45 .د"ملي دیموکراتیک دولت" له ایډیولوژیکو اصولو سره هم مهاله "ملي
متحده جبهه" جوړیږي چې د بخارست د کنفرانس د اصولنامې په دریمه ماده کې په ډاګه شویده :
"د افغانستان په ډیموکراتیک جمهوریت کې د زیارکښانو واک له ملي پالر وطنې جبهې سره تړلی دی چې ټول کارګران ،بزګران،
کسب ګر ،کوچیان ،روڼ اندي ،ښځې ،ځوانان او د ټولو قامونو او ملتونو استازي او ټول مترقي او وطپرست ځواکونه ،ټولنیز او
سیاسي سازمانونه ټول د افغانستان د خلق د دیموکراتیک ګوند د نوې ،ازادې او ډیموکراتې ټولنې د جوړولو په کار کې سره یو موټی
او متحد دي".

46

هغه څه چې دلته د تحقیق د هدف د غوښتنې له مخې د خلکو هغه حقونه چې د خلق د دیموکراتیک ګوند له خوا تر پښو الندې شوي د
بحث موضوع مو نه ده بلکې د اساسي حقونو د ارزښتونو په تړاو یوه ځغلنده کتنه ده چې اوس یې ایډیولوژیکه بڼه هم خپله کړیده او له
همدې امله د خلکو په ځینو برخو کې یې کچه هم ټیټه شویده .همدا رنګه د خلکو او پرګنو ځینې نورې برخې لکه د اتلسمې پیړۍ په نا
پخې شوې دیموکراسۍ کې چې د مالکیت د لرلو یا سیاسي تړاوونو پر بنسټ چې خلک له خپلو حقونو بې برخېشوي وو .دا هم طبیعي
خبره ده چې دغسې یو حقوقی نظام دولت ته اجازه ورکوله چې د خلکو اساسي حقونه د خپلو ایډیولوژیکو تګالرو سره تر پښو الندې
کړي .د خلق د ډیموکراتیک ګوند د مشرانو نظر دا و چې( ،پالر وطنه ملي جبهه) ،چې په واقعیت کې هماغه جبهه چې د پرولتاریايي
ګوند چې د لینن له افکارو یې سرچینه اخیستې وه ،ټولنه یې هم د متحدې جبهې تر دیکتاتورۍ الندې چې د مارکسیست ،لیننست له
نظریو اخیستل شوې وه راوسته او غوښتل یې چې ټولنه د سوسیالیزم پر لور رهبری کړي .دغه څه د دې غوښتنه کوي چې "د بورژوازۍ
سیاسي حقونه" محدودوي .د دیموکراتیک جمهوریت د اساسي اصولو په څلورمه ماده کې راغلي:
"د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د کارګرانو ګوند او د هیواد د ټولو هغو زیارکښانو ګوند و چې مشري یې د کاریګرو،
بزګرانو ،روڼ اندو او ټولو زیارکښانو په غاړه وه او د افغانستان د ټولو اوسیدونکو د ګټو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دی".
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په ارماني اصولو او د اساسي اصولو په یوه برخه کې د دوی څیره او توتالیتر کرکټرونه په روښانه توګه بربڼډ شول .له همدې امله که
څه هم وروستۍ مادې یې د خلکو د بنسټیزو حقونو په اړه هم ځینې اشارې لري ،خو د اصولنامې ټول ایدیولوژیک محدودیتونه په

 “ 43له هغه ځایه چې کمونیستانو د خپلو مبارزو بر مټ وکړای شول د ډیرو وروسته پاتې هیوادونو لکه  :چبن ،ویتنام او داسې نورو په څیر واک ته ورسیږي،
په هغو هیوادونو کې چې هلته د کارګر او پانګوالو تر منځ روشانه بیلګې په الس کې نه وې د (ملي دیموکراتیکو انقالبونو) تیوریو په زیاتوالی (د بخارست په
کنفرانس کې  1960چې کارګری او کمونیست ګوندونه سره راټول شوي وو) او (د نوي دیموکراتیک انقالب) (مائوتسه دون) باندې تم شول .په افغانستان کې
ښاغلي تره کي د انقالب په بریالیتوب کې خلقي افسران داسې ښودل چې انقالب یې بري ته رسولی که دا سره پرتله شي ،سپنتا "،پرمختللي سیاسي ګوندونه
( ،آسمایی مجله ،26 ،ګڼه (اکتوبر.)2003
 44د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول ،لومړۍ ماده " .1359 ،د افغانستان د قوانینو ټولګه " (کابل :د افغانستان د اسالمي جمهوریت
د عدلی وزارت خپرونې.269 ،)1386 ،
45

د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول 3 ،ماده.1359،

46

د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول 3 ،ماده.1359 ،

47

د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول 4 ،ماده.1359،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

عملی توګه له منځه ځي .د بیلګې په ډول کله چې د ازادیو او ټولنیزو تشکیالتو خبره کیږي ،نو ټولې دغه ازادی"غويي د انقال ب" 48او
د دیموکراتیک دولت پر اهدافو او تبلیغاتو راڅرخي .د  29مادې په اوومه فقره کې راغلي چې" :په ښکاره ډول د افکارو بیانول او
د ټولنو او د سوله ییزو مظاهرو جوړول او د وطنپالنې په اړه یووالی د قانون په چوکاټ کې تنظیمیږي"

49

خو واقعیت داسې دی

چې ناحقوقي سیاسي وروستاړو او مختاړو په زیاتولو سره ټولې دغه تګالرې په ایدیولوژیکو تعبیرونو پورې محدودیږي .مثال د
"وطنپالنې" صفت ډیره انعطاف منونکې اصطالح ده .چې دغو اصطالحاتو ته د حقوقو په علم کې االستیکي اصطالحات وايي؛ انسان
کوالی شي دغه واژې تفسیر کړي او ان د هغوی لپاره یوه محتوی هم وټاکي پرته له هغه څه چې په کې مرام یا هدف وي .په دې توپیر چې
په نا ایډیولوژیکه حقوقی بڼه بیالبیل تفسیرونه او شننې نه شي کوالی د قانون د منځپانګې او روح سره په ټکر کې وي او د حقوقي
نورمونو بې پرې والی نقض کړي ،په داسې حال کې چې بې پرې حقوقي ایډیولوژیکې اخیستنې نه شته بلکې د ټولنیزو ډلو پلویان پر
دې دلیل چې طبقاتي ځای ځایګی یې له عقیدتي باورونو او جنسي او نژادي تړاوونو سره دی پرې ټینګار کوي.
د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول پرته له شکه د یو ګوندیز اصولواو ایډیولوژیکې تګالرې د پټولو لپاره هڅه نه
کوي په هماغې دوه ویشتمه ماده کې یاده شوې ان چې "علمي ،تخنیکي کلتوري او هنري فعالیتونه هم "د ثور د انقالب هدفونه" ،هم
په یوه محدوده کې" قانون له مالتړه برخمن دي .ددغه قانون روح پخپل ذات کې د دریمې نړۍ د توتالیتر دولت قانون ته ورته ده چې د
خلکو د بنسټیزو حقونو له نظره او دیموکراتیکو ازادیو ته د درناوي له مخې یې یو ویجاړوونکی په شا تګ نندارې ته وړاندې کاوه،
دغه قانون د حقوقی تیورۍ له نظره د ایډیولوژیک زور د جوړولو او د سیاسي کثرت پالنې د لغو کیدلو په معنا دی.

6 6 6 6اساسي قانون 1366
دغه اساسي قانون په ټوله کې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د ایډیولوژیکو تګالرو په وړاندې غبرګون و .دا د اساسي قانون
تعدیل و چې د حقوقي ضمانتونو پر ځای د اجرايي واقعیت منل و چې د افغانستان په تاریخ کې د بیسارو ناقانونیو سبب شوه .د خلکو
غصې حزبي قانون جوړوونکي اړ کړل چې د خلکو د ګټو لپاره په شا تګ وکړي.
د ډاکټر نجیب اهلل په مشرۍ حکومت د"ملي روغې جوړې د تګالرې" په رامنځته کولو سره د دې په لټه کې و چې په اساسي قانون کې
داسې بدلونونه راولي چې د هغه د مخالفینو لپاره هم د منلو وړ وګرځي .له دې امله په ځینو مفاهیمو او قانوني اصطالحاتو کې بنسټیز
بدلونونه رامنځ ته شول .د دغه قانون په لومړۍ ماده کې د خلکو تعریف یو ځلې بیا د (زیار ایستوونکې طبقو) نه په تقلیل خالص
شویدی .په همدغې ماده کې راغلي":د افغانستان په جمهوري نظام کې ملي واکمني خلکو پورې تړلې ده 50 ".دلته د خلکو مفهوم د
"زیار کښو خلکو" چې کارګران ،بزګران ،کوچیان او نور زیارکښان په کې راځي په پراخه او د دیموکراتیکو اصولو سره سم راغلي.د
دغه قانون په پنځمه ماده کې بیا په تکرار ډول د سیاسي ګوندونو د ازادی خبره شوې 51او په دې توګه سیاسي کثرت پالنه په رسمیت
پیژندل شویده .د دغه اساسي قانون دریم څپرکی له دري دیرشمې مادې څخه تر څلور شپیتمې مادې پورې د تابعیت ،د خلکو حقونو او
مکلفیتونو ته ځانګړې شویدي .په دغو مادو کې له تبعیض پرته د ټولو خلکو د حقونو برابري په قانون کې تسجیل شویده 52 .وروستۍ
مادې ،د ژوند کولو حق ،د دینی مناسکو ترسره کول ،د ازادی حق او د انساني کرامت پالنه د هر ډول ګواښ په وړاندې د دولت
دندې ښودل شوي 53 .همدا رنګه نور حقونه او فردی ازادی لکه د بیان ازادي د مظاهرو او قانوني اعتراضونو ،د کورونو او مراسالتو
خوندیتوبد انتخابولو او انتخاب کیدلو حق په رسمیت پیژندل شویدي.

54

د  1366کال اساسي قانون چې په  1369کال تعدیل شو ،خو د خلکو په حقونو او بنسټیزو ازادیو کې د پام وړ بدلون رانغی .دغه حقونه
په دریم څپرکي کې له دري دیرشمې مادې نه بیا تر څلور شپیتمې مادې پورې تسجیل شویدي.

48

د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول 6 ،ماده1359.،

49

د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول  29ماده1359.،

50

د افغانستان اساسی قانون 1 ،ماده.1366 ،
د افغانستان اساسی قانون 5 ،ماده.1366 ،

51
52

د افغانستان اساسی قانون 38 ،ماده.1366 ،

53

د افغانستان اساسی قانون 41 ،40 ،39 ،ماده.1366 ،

54

د افغانستان اساسی قانون 42-64 ،ماده.1366 ،
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7 7 7 7دافغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون 1382
دغه اساسي قانون د بن د کنفرانس د توافقاتو پر بنسټ د  2001کال له نومبره تر ډسمبره پورې جوړ او مسوده یې د لیندۍ له  22د
مرغومي تر  14پورې په  1382کال کې په کابل کې د اساسي قانون د تصویب لویې جرګې ته وړاندې او د سلواغې په شپږمه نیټه په
 1382کال توشیح او السلیک شو.
دغه مسوده او ان وروسته د دغه قانون د نافذ شوي متن په اړه بیالبیل غبرګونونه او بحثونه راوپاریدل وړاندې تر دې چې په دغه متن
کې د خلکو د حقونو په څپرکی تم شو اشاره کوم چې لیکونکی هم یو له هغو کسانو ځینې دی چې له  2003کال وروسته د دغه قانون
له مسودې مې هم په قانون کې د تشو او نیمګړتیاو او ستونزو په اړه ځینې اشارې لرلې دي .خو زما د هغه نقد په اړه چې په دې برخه
کې خپور شوی په جوړښتونو کې تناقض ،په حقوقي برخه کې ادبي کمزورئ په دې دلیل چې هغه ټولې مې په هالنډ کې د یو جوړ شوی
کنفرانس پرمهال وړاندې کړې وې د جبري لنډ شوي متن په اړه یو اوږدمهاله کار و.
"د افغانستان د اساسي قانون د مسودې) په اړه هغه مالحظې چې په  2003کال کې هماغه شان چې په وینا کې بیان شوې وې خپرې شوې
او د ریسه پالوي او د اساسي قانون د لویې جرګې د غړو په واک کې ورکړل شوې .دغه مقاله بیا وروسته "د ستونزمنو کلونو"  55په نامه
کتاب کې چې د لیکوال د ځینو مقالو ټولګه ده بیا چاپ شوه که څه هم چې ځینې طرحه شوي تناقضات هغه مهال په وروستي متن کې
لرې شوي وو ،خو د پام وړ ستونزې بیا هم پاتې شوې چې په دغه قانون کې بیا کتنې ته اړتیا لري.
د دغه قانون یوه اصلي ستونزه د حقوقي ژبې له پلوه هماغه د حقوقي ادبیاتو افت دی .قانوني ژبه لکه د علومو د ډیرو څانګو په شان
ځانګړې ژبه او ځانګړي اصطالحات لري .که قانون جوړوونکي په دغې ژبه نه پوهیږي نو قانون به د ولسي خلکو په ژبه وي چې ورسره د
قانون د پلي کیدو بهیر له ویرې او اندیښنو نه ډکیږي .له هغه ځایه چې د دغې رسالې د بحث موضوع د قانون فني ستونزې او تناقضات
نه دي ،خو په څو لنډو اشارو بسنه کوم چې هغه مهال مې لیکلې وې او د خلکو بنسټیزو حقونو ته په اساسي قانون کې کتنه کوم.
د  1382کال د اساسي قانون د مسودې په اړه مې لیکلي و":دغه مسوده تر ډیره په افغانستان کې د واک د تنظیم د تړون په شان ده،
له دغه متن سره په افغانستان کې د واکمنو شخصیتونو لپاره شرطونه برابروي 56 ".نننۍ خبرې د نظام د اصالح او په کره توګه له هغو
خطرونو ځینې سرچینه اخلي چې ال له وړاندې یې په اړه وړاندوینه شوې وه .د دغسې متمرکز واک په راس کې چې هر څوک راځي نو هغه
بله الره نه لری پرته له دې چې ټولې چارې پخپل الس کې او همدا رنګه دولتي قانون او دولتی ولسواکي ورسره زیانمنیږي .بله ستونزه
چې په هماغو لومړیو کې د پام وړ وګرځیده د قانون په متن کې تناقضات و .د مثال په توګه د بشري حقونو اعالمیې ته ژمنتیا او هغه
تفسیرونه چې وروسته بیا د دغې اعالمیې په منلو کې سره له دې چې افغانستان هم د دغې اعالمیې له السلیک کوونکو ځینې یو دی،
بیا هم په قانون کې په عملي توګه ښکاره تناقض لیدل کیږي .ما په یاده مقاله کې لیکلي و:
"هغه څه چې د دغه قانون په پلي کولو کې ستونزې زیږولی شي همدغه د متضادو ارزښتونو منل او د هغو په پلي
کولو کې د دولت مکلف کول دي .د دولت لپاره د ستونزو ټاکنه د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې د مراعتولو په
کار کې د پام وړ خبره ده ،دا هغه هڅه ده چې له مخې یې د افغانستان وګړي د بشری ټولنې د یو غړی په توګه د برابرو
حقونو لرونکي دي .له دغو ښکاره تناقضاتو سره ،سره د قانون په پلي کولو کې ښايی زیاتې ستونزې راوالړې کړي.
په راتلونکې کې به ستره محکمه د خپلې خوښې په تفسیرولو چې د دغه قانون سره به په ټکر کې وي الس پورې کړي.
چې دا د قانون جوړونې له اصولو څخه ،چې په کار دي د متضادو او مخالفو تفسیرونو مخه په قانون کې ونیوله شي.
هغه قانون چې د متضادو تفسیرونو لپاره ځای ولري هغه قانون بیا هغه صالبت چې په کار دی نه یې لري".

57

ښایي دا هم یو په زړه پورې تصادف وي چې هماغه نقد یا کره کتنه چې په  1382کال کې مې لیکلې وه او په اساسي قانون کې د
تناقضاتو او نه رڼښت په اړه مې ګڼې خبردارۍ ورکړې وې ،خو هماغه مهال زه یو څه ته ځیر شوی وم هغه مهال زه د بهرنیو چارو د وزیر
په توګه د دغسې خبرو سره مخامخ شوم .د افغانستان د اسالمی جمهوریت د اساسي قانون د دوه نوي یمې مادې په دریمه فقره کې
راغلي دي" :په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه ،مستقیمه او پرپخو د الیلووالړه وي ،دغه رایه د ولسي جرگې د ټولو غړو د رایو
په اکثریت صادریږي ".د همدغې مادې په نقد کې مې په  1382کال کې لیکلي و چې کوم مقام د دغه کار واک لري چې د رایو د بیرته

55

رنگین دادفر سپنتا ،ستونزمن کلونه( ،کابل.43-64 ،)1388 ،

56

رنگین دادفر سپنتا ،ستونزمن کلونه.45 ،

57

رنگین دادفر سپنتا ،ستونزمن کلونه.49 ،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

اخیستنې په اړه چې "موجه" دي او که "موجه" نه دي  .58دغه ماده هغه شان چې په قانون کې راغلې بیله دې چې د موجه یا نا موجه دالیلو
سپیناوی وکړي حقوقی ګټه نه لري .د دغه اساسي قانون له انفاذه څلور کاله وروسته ولسي جرګې په دې اړه چې ایراني حکومت افغان
کډوال له خپلې خاورې ایستي وو زه یې استیضاح کړم .په لومړی پړاو کې د عدم اعتماد د رایو پلویانو اکثریت رایې تر السه نه کړې،
په همدغې موضوع د کورنیو دندو د اصولو خالف یې د دویم ځل لپاره رایې وکارولې او زه یې سلب اعتماد کړم .د افغانستان سترې
محکمې د ولسي جرګې دغه پریکړه د قانون خالفه وبلله او رد یې کړه .دلته خبره دا ده که په قانون کې صراحت وای نو اړتیا نه پیښیده
چې دغه موضوع سترې محکمې ته واستوي ،یا د ولسي جرګې پریکړه منل کیده او یا هم ولسي جرګې ته د داسې مبهمو پریکړو واک
نه سپارل کیده .دا د اساسي قانون یوه ستره ستونزه ده .زما د بحث موضوع د باور د رایو د اخیستو په مبتذله بڼه چې په وروستیو کلونو
کې بیا ،بیا تکرار شوې ،نه ده .زما د بحث موضوع د حقوقی فلسفې یا د پام وړ قانون ،د هغه روح یا د ارمانونو موضوع ده .هماغسې
چې پوهیږو په افغانستان کې د اعتماد د سلبولو یا اخیستلو موسسه د ناوړه ګټې د پورته کولو په موسسه بدله شوې .قانون باید د
زیات واک او ټینګښت نه برخمن وي ،له هغې پرته د هغو حاکمانو او د واک د خاوندانو لپاره د الس په یوې اله بدلیږي .میرمن یولی
سیح ( )Juli Zehچې په کوسوو کې د ملګرو ملتونو سالکاره وه ،په خپل ساحوي تحقیق کې یې په کوسوو کې د قانونی نیمګړتیاو
او له قانون څخه د حکومت په سرغړونو او د "دیموکراتانو په دیکتاتورۍ" 59لیکلي.
له دې ټولو سره ،سره د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون یوه ستره دیموکراتیکه السته راوړنه ده .هغه قانون چې له
کلونو تاوتریخوالی او ناقانونۍ وروسته خلک وتوانیدل چې د واک د اصلي خاوندانو په توګه د هغوی ټول وګړنیز حقونه په کې په
رسمیت پیژندل شوي .که دا ومنو چې د هیلر ( )Hellerپه خبره "هغه اګاهانه بهیر دی چې په کې د یوې تګالرې جوړول او سیاسي او
ټولنیز ژوندانه ته د پاملرنې" 60تضمینول دي .نو زموږه اوسنی اساسي قانون هغه سند دی چې د هیواد د اقتصادي او سیاسي اوضاع
او فرهنګي پرمختګونو سره سمونې او تعدیل ته اړتیا لري .خو له دې داسې اخیستنه نه کیږي چې د واکمنانو السونه دې د قانون د
تعدیالتو لپاره خالص پاتې وي او دغه ادلونونه بدلونونه دې په ورځنیو چارو بدل شي .په ټولیزه توګه اساسي قانون اساسی او په هغه
کې هغه مادې چې د ډیموکراتیک نظام ارزښتونه په کې نغښتي دي تر هغه ځایه چې امکان لري په ډیرې ځیرتیا باید په کې ادلون بدلون
راشي .دا هغه ښیګڼه ده چې د افغانستان په اوسني اساسي قانون کې په تیره بیا د خلکو د حقه حقونو په برخو او مادو کې د تعدیل
امکان نه شته .له همدې امله اساسي قانون باید داسې جوړ شي چې لږ تر لږه د هغه ارماني مادې وتوانیږي د اوږدمهال لپاره ټولنې او د
خلکو ډیموکراتیکو غوښتنو ته ځواب ووايي .اساسي قانون د ترافیکو د جریمو ټولګه نه ده چې هر کال د پیسو د پړسوب یا د ترافیکی
سرغړونو له امله بدل رابدل شي ،خو د دغې یادونې وروسته به خپل پخواني نظر ته ستون شم.
په کار دا دي وړاندې له دې چې د خلکو پربنسټیزو حقونو خبرې وکړو ،لومړی باید د دولتونو جوړښتونو او ارماني موخو باندې تم
شو .د هر ډول ناسم پوهاوي د مخنیوي لپاره یو ځل بیا یادونه کوم چې زما خبرې د قانون پر متن چې یو حقوقي سند دی او زه غواړم
چې د هغه پر حقوقی اړخ وغږیږم چې نیغ په نیغه زموږ د بحث سره نژدې والی لري ،ځکه چې اجرایوي سیاست او قانون ماتونه په ټوله
کې پخپله سیاسي بحث دی.
هماغه رنګه چې مې وویل ،په حقوقو کې تل پاتې اصل شته چې وايي د اساسي قانون د ارمانونو او د هغه د واقعیتونو تر منځ تل پاتې
واقعیت پروت دی( .په جرمني ژبه کې دغه اصل ته)Diskrepanz zwischen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit :
وايي له دې امله ترقي غوښتونکي او اصالح غوښتونکي غورځنګونه باید د دغه بیلتون د له منځه وړلو لپاره هڅه او هاند وکړي.
دغه قانون د شلمې پیړۍ له پنځوسمې لسیزې وروسته ،په ټوله کې د دیموکراتیکو ارزښتونو او د خلکو بنسټیزو حقونو او انساني
ازادیو ته د السرسي په موخه ورستندیل دي .د هیواد په اساسي نافذ شوي قانون کې د دغو حقونو تدوینول له پخوانیو نا قانونیو او
په حقوقی متن کې د خلکو واکمنۍ ته ستنیدنه نندارې ته وړاندې کوي.
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Juli Zeh,Die Diktatur der Demokraten,(Hamburg, 2012(.
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په افغانستان کې د خلکو د بنسټیزو حقونو د قانوني کیدو تګالره

2014

د خلکو د واکمنۍ اصل
د  1382کال د اساسي قانون څلورمې مادې د خلکو واکمني په زغرده په رسمیت پیژندلې ده .له همدې امله له حقوقي نظره د دموکراسۍ
بنسټیز اصل په دغه قانون کې په دویم ځل تسجیلیږي .دغه ماده وايي":په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په
مستقیمه ډول یې په خپله یایې د خپلو استازو له الري عملي کوي"  61په دغې ماده کې هم د ولسواکۍ مستقیم عنصر او هم د تمثیلی
دیموکراسۍ اصل په رسمیت پیزندل شویدی .دي اساسي قانون بنسټیز توپیر له پخوانیواساسي قوانینو سره په دې کې دی چې په دغه
قانون کې د واک مستقیم اعمال ته هم اشاره شوېده .د دغه اصل په یادونې سره چې ملي حاکمیت په ملت پورې تړلی دی؛ دا ښيي چې د
سیاسی واک خاوندان په اصل کې خلک دي نه پاچا یا حاکمان ،او د خلکو دغه واکمني چې د هغوی له هوډ او ارادې نه سرچینه اخلي
او د یو تړون پړاو ته وردننه کیږي نو په رسمیت پیژندل کیږي .کله چې د "حاکمیت د مستقیمو" اعمالولو او یا "د استازو" له خوا یې
په اړه خبرې کیږي نو دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د ولسواکۍ توکي د تمثیلی او مستقیمې ولسواکۍ نه جوړ شوی ترکیب
دی .له همدې امله او د اتني ولسواکۍ د تجربو په نظر کې نیولو سره چې هلته خلک (نارینه ازاد او د ملکیت خاوندان ،د پولیسو غړي
او په ښارونو کې دولتی غړي) وو ،نو د دولت په اجرایوي او قضايي چارو کې یې نیغ په نیغه برخه لرله،په افغانستان کې هم داسې
حوزې په پام کې نیول شوي چې له مخې یې خلک کوالی شي نیغ په نیغه پریکړه وکړي .له دې امله د قانون د تیورۍ د ارادې اعمالول او
برخه اخیستنه یوازې د استازو د َټاکلو له الرې نه ترسره کیږي ،بلکې خلک پخپله کوالی شي د پریکړو په بهیر کې په مستقیمه توګه
ونډه واخلي .که څه هم چې په قانون کې په روښانه ټکو کې دا نه دي راغلي چې د مستقیم واک اعمالول کوم دي او خلک څنګه کوالی
شي په مستقیمه توګه پریکړه وکړي ،خو دا روښانه شوې چې موخه یې په کلیو کې د شوراګانو جوړول او په ټول پوښتنو کې ګډون
او داسې نور څیزونه دي 62 .د هنجاري (نورماتیف) د تیورۍ له مخې د دغې مادې ستونزه په دې کې ده چې افغان ولس د قومونو د یو
مرکب په توګه تعریفیږي دا په داسې حال کې ده چې کله د ملت خبره کیږي نو په ډیرو دیموکراسي گانو کې ان په هغو کې چې ملت د
قامونو نه جوړ شوی ترکیب بولي ،وايي چې د خلکو ټولګه ملت جوړوي او خلک کیدای شي چې د بیالبیلو قامونو او ټبرونو سره تړاو
ولري ،د افغنستان د ملت تعریف هم چې له قامونو جوړ ترکیب دی ،د سیاسي ټولنپیژندنې او د ديموکراسۍ د تیوریو له مخې د یو لړ
جدي ستونزو سره مخامخ شویدی .ان که د ډیرو د خوښې وړ هم وي ،په واقعیت کې له ملته د ډیموکراسۍ اخیستنه د ټولنیز تړون چې
له ازادو خلکو او وګړو نه مرکب شویدی د ازادو او خپلواکو خلکو سره په ټکر کې دی .دغه ډول حکم په علمی حوزه کې د هغو موادو
سره چې خلک د ملت د اصلی جوړونکو په توګه پیژندل شوي تناقض لري .په افغانستان کې د خلکو حقونه او ازادی د هغو له وجایبو
سره یو ځای په یوه څپرکي کې تدوین شویدي .له دې امله په بل څپرکي کې یې حقونه په بل ډول تعریف کړي "یعنې هغوی ته یې قومی
بڼه ورکړې" چې دا پخپله د خلکو په تعریف کې چې هغوی په ټولنه کې د ځانګړو حقونو لرونکی دي ابهام رامنځته کوي .د افغانستان
په قانون کې د ګڼو قومونو په رسمیت پیژندنه باید په بل ډول په قانون کې افاده شوې وای چې د خلکو فردی هویت یې د قومونو په
چوکاټ کې په حقوقي توګه تعبیر او تفسیرولی شوای .د بیلګې په ډول ښه به دا وای چې د دغه متن لپاره بل ډول جملې کارول شوای
وای" :افغانستان د ګڼو قومونو هیواد دی چې په کې بیالبیل قامونه لکه پښتانه ،تاجک ،هزاره ،ازبک ،بلوچ ،پشه یان او نور قامونه
اوسیږي"،".د افغانستان ولس له ټولو هغو خلکونه جوړ دی چې د افغانستان تابعیت لري ".دغسې څرګندونه د ولسواکۍ له روح سره
سمون لري ،په دې دلیل چې د ډیموکراسۍ دولت چې قانوني مبدا لري دولت د بیولوژیکي ټبره خالص دی.
د سعودی عربستان ستونزه هم په دې کې ده چې هغه هیواد یې د قبیلوي نوم په ورکولو سره په یو قام پورې تړلی دی د (سعودی عربستان)
نوم پخپله د داسې نومونې له مخې سیاسي هویت جوړوي .په دې معنا چې عرب ټاپو وزمه د آل سعود دی او واکمني هم په آل سعود
پورې تړلې ده .له ډیموکراتیک دولته دغسې تفسیرونه او اخیستنې په واقعیت کې له ډیموکراسۍ او روڼ اندۍ وړاندې په ټولنیز
متن کې راغلي و چې غواړي د ګډې ډیموکراسۍ معادلې ته وردننه شي .د ډیموکراسۍ دولت بیولوژیکي ټبر نه لري .دغسې دولت د
ټبریز یا پرګنیز لیدلوري نه بې پرې دی .دولت خپل مشروعیت له خلکو تر السه کوي او خلک له قامي ،جنسیتي ،دیني ،مذهبي ،او له
ژبنیو او نورو تبعیضونو پاک دي.
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62.)2013( Hans Vorländer,Gründzuge der Demokratie: Bundeszentrale für politische Bildun, Bonn. 62په اتن کې ،د  508له 322
کلونو تر منځ د مسیح له میالده مستقیمه دیموکراسي موجوده وه .د پریکړې تګالره مستقیمه او نیغ په نیغه وه .د اتن ټول اوسیدونکي د ښځو الندې ،مریان
او په اتن کې میشت بهرنیان او ټولو اوسیدونکو کوالی شوه د ښار په ډګر کې د ټولو مهمو مسلو په اړه پریکړه وکړي او یا په محاکمو کې حضور ولرې نو د ښار
واکمن کس یعنې پولیس حق الره چې په اړه یې بریکړه وکړي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د ټولنیز عدالت او انساني کرامت د ساتنې اصل
د دغه قانون په شپږمه ماده کې راغلي":دولت د انساني کرامت د ساتلو ،بشري حقونو د مالتړ ،د دموکراسیۍ د تحقق ،د ملي وحدت
د تامین ،د ټولو قومونو او قبایلو تر منځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیموکې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت ،پرینسټ دیوې
هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی 63 ".دغه ماده د قانون جوړونکو په خبره د تګالریزو مادو ځینې یوه ده ،له یوې خوا د
دولت سیاسي او ټولنیز جوړښتونه بیانوي او له بله پلوه د دولت پر هغو کړنو او رعایتولو مکلفوي چې د قانون لپاره اړین او ضروري
دي د دولت مکلفیت د"هوسا او پرمختللې ټولنې د جوړولو لپاره چې له مخې یې ټولنیز عدالت ،انسانی کرامت بشري حقونه د
ډیموکراسۍ عامول او ،"...د اساسي قانون هیلې نندارې ته وړاندې کړي .د "انساني کرامتونو له رعایتولو" څخه موخه دا ده چې
د دولت له اړخه هغه شان چې په قانون کې راغلي د هر وګړي د انسانی کرامت څخه مطلب دی .دغه کرامت په قام ،نژاد ،دین او یا
نورو تړاوونو سره هماغسې چې ورته اشاره وشوه نه تړل کیږي .د دغه اصل رعایتولو او په پام کې نیولو ته د دولت ژمنتیا له هغه حقه
سرچینه اخلي چې انسان انسان دی او د دغه حق اصلي خاوند هم هغه دی.
د"ټولنیز عدالت له مخې د هوسا او پرمختللې ټولنې د جوړولو لپاره" ،د دولت ژمنه د ټولنیز دولت د اصل تسجیلول دي چې پخپل
ذات او خپلو موخو کې یوازې لیبرالي او لیبرال ولسواکۍ چې په اصل کې ولسواکي د یو لړ سیاسي اصولو او ترجیحاتو له مخې را
ښکته کوي توپیر لري .د افغانستان د اساسي قانون له مخې دموکراسي هغه موخې او هیلې څرګندوي چې د دولت لپاره د سوسیال
ژمنو او یا په بله معنا ټولنیزې هوساینې د دولت د جوړولو لپاره مطرح کیږي؛ دغه څه دولت ته دا حق ورکوي چې د ټولنیز عدالت د
ټینګښت لپاره په اقتصادی چارو کې السوهنه وکړي .ټولنیز دولت د اساسي قانون ارماني عنصر د هیلو د پوره کولو وسیله ده چې د
یو هنجار( ،نورم) له مخې ترسره کیږي" .د هوسا او پرمختللې ټولنې د ټولنیز عدالت پر مټ" هغه مسوولیت دی چې دولت ته سپارل
کیږي .دغه مسوولیت د اساسي قانون د څلورمې مادې په دویمه فقره کې په روښانه ټکو کې راغلي".مستحقو اتباعوته د استوګنځای

 2انځور :په افغانستان کې د کورني تاوتریخوالي یو قرباني ،د رپوټونو له مخې د دغې میرمنې میړه د هغې شونډې او پزه پرې کړیدي .

دبرابرولو په منظوراو د عامه ملکیتونو د وېش لپاره ،د قانون له حکمونو سره سم او د مالي امکاناتو په حدود کې الزم تدبیرونه
نیسی64 ".په دې دلیل چې د قانون په ارمانی برخو کې ډیر څه نه لیدل کیږي ،نو اړ یو چې د موضوع د ښه پوهاوی په موخه د ټولنیز دولت
یا د عامه هوساینې د دولت حقوقي او ادبي تیورۍ ته مراجعه وشي.
"د ټولنیز عدالت پر بنسټ د هوسا او پرمختللې ټولنې" جوړونه دولت مکلفوي چې یو ټولنیز نظام جوړ کړي ،هغه ټولنیز نظام چې په
هغه کې ټولنیز عدالت په پام کې ونیول شي65 .د دې تر څنګ ډیر داسې نور قوانین هم شته چې دولت ته سپارښتنه کوي چې کوم کارونه
نه شی کوالی تر سره کړي؛ خو په دې برخه کې د ټولنیز عدالت د ارزښت په دلیل قانون تر ډیره دولت مکلفوي چې یوازې د ټولنیز عدالت
لپاره ځان چمتو کړي .په بله وینا قانون دولت ته سپارښتنه کوي چې د ټولنیزو طبقاتو تر منځ د منځګړی په توګه رول ولوبوي او دولت
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Bachof Otto, Begriff und Wesen des ozialen Rechtstaates, (1954), 39, 43.
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ته دنده سپاري چې د قانون په چوکاټ او ملی ګټو ته په پام سره په اقتصادي چارو کې مداخله وکړي .د دغه دولت توپیر د توتالیتر او
لیبرال دولتونو سره په دې کې دی چې توتالیتر دولتونه د ځانګړو طبقو د خلکو د ملکیتونو په مصادره کولو او د هغو د سلبولو او په
ټولنه کې د برابرۍ او مساواتو پر مسله هم تمیږي او لیبرال دولتونه هم په اقتصادی چارو کې مداخله نه کوي او په دې باور دي چې
د ادم سمیت په وینا نا مريي السونه د اقتصادی پوهې سره اقتصاد ته انډول وربخښي .خو د ټولنیزې هوساینې دولت ،د هغو حقوقي
باورونو پر بنسټ چې پورته یې یادونه وشوه چې دولت د منځګړی حیثیت لري .د داسې یو منځګړی دولت دنده د مادي ،سیاسي ،او
فرهنګي زمینو برابرول او د داسې یوې ټولنې لپاره د شرایطو چمتو کول دي چې هلته انساني ژوند ته الره برابره شوی وي.
خو د ټولنیز عدالت په تعریف کې ستونزې او د دغې مادې په متن کې د ناروڼتیا له امله په کار ده چې دغه ماده هم د قانون د ارماني مادو
په نوم یاده شي .په بله وینا دغه ماده د قانون په ارمانونو ورګډیږي .په دغسې حاالتو کې د مثال په توګه یو کس نه شي کوالی د ټولنیز
عدالت په نه ټینګښت کې د دولت په وړاندې د اقامې دعوی وکړي .د قانون اجرایوی واقعیت او ریښتینولي د نړۍ د ډیرو هیوادونو په
دولتونو کې داسې ده چې په یوې حوزه کې ګډې انتزاعي موخې د قانون ارزښتونه یا نورماتیف ارزښتونه پخپله قانون ګرځي.
دولت مکلف دی چې وړو انسانانو ،معلولینو او بیوزلو ته د ژوندانه داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی انسانی کرامت زیانمن نه
شي .دغه ورکړل شوې موخې دولت مکلفوي چې د ټولنیز امنیت او سیستمونه داسې برابر کړي چې خلک په ټولنیز ژوندانه کې د برخې
اخیستنې چانس ولري او هیڅوک د لوږې او ټولنیزې بیوزلۍ له امله په سیاسي ،ټولنیزو او فرهنګي برخو کې له ګډونه محروم نه شي.
د دغه مکلفیت موخه دا ده چې ډیموکرات دولت د قانون له مخې د خلکو ټولنیز عدالت او امنیت په اړه مسوول دی .د دغو موخو د
ترسره کولو لپاره دولت مکلف دی چې الزم قوانین وضع او الزم ګامونه پورته کړي .د ټولنیزو مرستو قانون لکه بیمه ،د زده کړو او
یا تقاعد حق او یا لږ تر لږه د انسان د ژوندانه لپاره او د داسې نورې ټولنیزې چارې د دولت دندې دي .له دې امله د قانون ټینګار د
ټولنیز عدالت پر پلی کولو د قانون پر بنسټ د دولت د نورمونو د بشري حقونو رعایتول د خلکو حقونو ته پاملرنه او د انساني کرامت
د اساسي قانون ارمانونه جوړوي.

بشري حقونه او انساني کرامت
د انساني کرامت خوندیتوب ،د بشری حقونو پالنه هم په همدغه ماده کې د اساسي قانون د اهدافو او یا په بله وینا د افغانستان د دولت
له موخو او ارمانونو څخه دي .د اساسي قانون په اوومه ماده کې راغلي" :دولت د ملګرو ملتونو د {سازمان} منشور ،نړیوال تړونونه او
میثاقونه چې افغانستان له هغو سره تړاولري او دا یې هم ویلي چې افغانستان به د بشري حقونو نړیواله اعالمیه مراعتوي66 ".د دغې
مادې د تحقق لپاره افغانستان ډیرې ستونزې ګاللي دي .لومړی د افغانستان یو ځای کیدل د نړیوالو تړونونو او معاهدو سره د دې المل
ګرځي چې افغانستان ارو مرو دغو اعالمیو ته غاړه کیږدي .دغه حقوقی اصل د مناقشې وړ نه دی ،که یو هیواد د نړیوالو حقوقو الزام
او تګالرو ته غاړه ږدي ،نو ورسره دا مکلفیت یې هم جوړیږي چې هغه رعایت کړي.افغانستان په تیرو حکومتونو اود اسالمی حکومت
په دوران کې د ځینو نړیوالو میثاقونو له هغې ډلې له بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې سره یو ځای شویدی .د نړیوالو میثاقونو سره
یو ځای کیدل د حقوقی پلوه په دې معنا دی هغه دولتونه چې له دغو میثاقونو سره یو ځای کیږي مکلف دي چې خپل قوانین د دغو
میثاقونو سره همغږی کړي .په بله وینا دا یو منل شوی حقوقي اصل دی ،کله چې یو دولت د نړیوالو الزام راوړونکو تړونونو سره یو
ځای کیږي نو نړیوال حقونه پر ملي هغو برتري لري او دولت مکلفوي چې خپل قوانین د نړیوالو قانوني حکمونو او تړونونو سره چې
تړلي اصالح کړي.
خو په افغانستان کې په عملی توګه داسې څه هم شوي چې دولت د دغو ژمنو په تر سره کولو کې له ستونزو سره مخامخ شویدی .د
بیلګې په ډول د ښځو په وړاندې د زورزیاتي د منع کولو په قانون کې افغانستان د ځانګړو ستونزو او سیاسي ټکرونو سره مخامخ
شو ،هغه ستونزې چې ال هم روانې دي.
زه د داسې خبرو اترو شاهد وم چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د نفي کولو په اړه له نړیوالو تړونونو سره زموږ د هیواد د یو
ځای کیدو پر سر د نافذو قوانینو پرسر خبرې کیدې .د دغو ځینو خلکو استدالل دا و چې زموږ د اساسي قانون پر پلی کیدو د څارنې
او نظارت واک لري ،همدا و چې د نړیوالو معاهدو مراعتول د الزام په توګه د ملي واکمنۍ له اصل سره په ټکر کې دي او دا په داسې
حال کې ده چې د نړیوالو اړیکو تنظیمول او د نړۍ سره په حقوقی معاهدو کې ښکیلتیا د اساسي قانون د اوومې مادې یو اصل او هغه
هم یو جوړښتی اصل ګڼل کیږي .د همدغې تیروتنې له مخې و چې د مثال په ډول د هغو تاجکستانی بندیانو چې د یو تړون له مخې
د لیږد د معاهدې پر بنسټ چې محکومان دي افغانستان ته وسپارل شي ،د هیواد پر اساسي قانون د څارنې او نظارت د کمیسیون
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یو تن چارواکي ویل چې د افغانستان ولسمشر کوالی شي که الزمه وګڼی په یو اړخیز ډول دغه کسان وبخښي .هغه د اساسی قانون
د څلورشپیتمې مادې اتلسمې فقرې ته اشاره کوله  .67په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونود بندیانو د راکړې ورکړې په تړون
کې راغلې دواړه خواوې په هغه صورت کې کوالی شي محکومین وبخښي چې تسلیمیدونکی اړخ له هغې سره موافقه ولري .د دوو
دولتونو تر منځ دوه اړخیزه هوکړه چې ملي واکمني لري د دوه اړخیزې ژمنې د اصولي ژمنو پر بنسټ نړیوال حقوق پر کورنیو حقوقو
برتري لري چې دغه څه د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي.
خو هغه تړون چې له اساسي قانون سره تناقض ولري لومړی نه ښايي چې حکومت یې السلیک کړي ،دویمه خبره دا ده که حکومت هغه
قرار داد چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دی السلیک کوي ،په کار دا دي چې ملي ستونزو ته پام وکړي ،دریمه دا که ملي شورا هم
هغه قانون تصویبوي واکمنې ادارې چې د هغه د ارزونې یا له اساسي قانون سره د نورو قوانینو د مطابقت واک لري د هیواد د اساسي
قانون د یو سل او یوویشتمې مادې له مخې  68په کار دي چې له سترې محکمې مرسته وغواړي .که سترې محکمې دغه قانون له اساسي
قانون سره په مغایرت کې وګاڼه حکومت صالحیت لري چې هغه اصالح او د اساسي قانون سره یې په همغږۍ کې جوړ کړي .او یا دې
داسې وشي چې ملی شورا دې افغانستان له هغو معاهدو او تړونونوڅخه وباسي چې دوه اړخیز یا څو اړخیز تړونونه دي ،تر هغې پورې
چې داسې و نه شي ،د افغانستان دولت د ټولو نافذو قراردادونو په مراعتولو ژمن دی.
سره له دې چې د اساسي قانون شپږمه ماده "د بشري حقونو مالتړ" د افغانستان د دولت یوه موخه بولي او په اوومه ماده کې دولت په
دې مکلفوي چې دغه حقونه مراعت کړي ،خو د دغو مادو په تعبیر او تفسیر کې د نظرونو جدی توپیر لیدل کیږي .طبیعي خبره ده چې
له حقوقي نظره د بشري حقونو د"مالتړ" او "رعایت" تر منځ توپیر شته .سره له دې چې د بشري حقونو اعالمیه د نړیوالو کنوانسیونونو
هغه برخه ده چې ژمن هیوادونه یې په مراعتولو هغسې چې ژمن دي ،نه دي ؛ خو که کوم دولت پخپله خوښه ځان د هغو په مراعتولو
مکلف ګڼي ،نو په هغه وخت کې یې رعایتول الزامي دي .خو که یو دولت یوازې د هغو په منلو یا مالتړ بسنه کوي ،نو د هغه د حقوقی
الزام د رعایتولو یا نه رعایتولو د نړیوال حقوقي پلوه توپیر لري .په دې دلیل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بشری
حقونو نړیواله اعالمیه یې السلیک کړې او هم په دې دلیل چې د هیواد د اساسي قانون شپږمه ماده دولت "د بشری حقونو په مراعتولو"
مکلفوي او په قانون کې هم داسې قید نه دی راغلی چې دولت دې د هغه په ځینو برخو او یا په ټوله کې مکلف شي نو له دې امله افغان
دولت د بشری حقونو د نړیوالې اعالمیې په رعایتولو مکلف دی.
په افغانستان کې د بشری حقونو د رعایتولو په برخه کې د دغو حقوقو پر سر زموږ د هیواد د متخصصینو تر منځ ژور او جدی د نظریاتو
توپیرونه لیدل کیږي .د نظرونو دغه توپیرونه د اساسي قانون د دریمې مادې او د بشري حقونو چې د بشری حقونو په نړیواله اعالمیه
کې راغلي بیالبیلې انګیرنې کیږي.د اساسي قانون دریمه ماده وايي "په افغانستان کې هیڅ {قانون} نه شی کوالی چې د اسالم د
سپیڅلي دین د احکامو او معتقداتو مخالف وي".
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عالمان په دې نظر دي چې د بشري حقونو نړیواله اعالمیه ،ټولې هغه خواوې رانغاړي چې له اسالم او اسالمي احکامو سره تناقض
لري .پر دې دلیل د بشری حقونو له نړیوالې اعالمیې سره د افغانستان ژمنه هغو خواو ته ورستنیږي چې د اساسي قانون له دریمې مادې
سره اړخ نه لګوي .د هیرارشي له نظره حقوقي (د مراتبوسلسله) که اسالمي زده کړې او د بشري حقونو نړیواله اعالمیه یو له بل سره
په تضاد کې وي د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق د برخې د چارواکو په نظر ،بیله شکه چې پر اوومه ماده برتري لري( .د اساسي
قانون د تصویب او تدقیق د کمیسیون مشر پروفسیور نعمت اهلل شهراني ،د دغه متن لیکوال ته وویل چې د اساسي قانون د متن پر
سر بحثونو کې تسوید کوونکو ته روښانه وه چې دریمه ماده پر اوومې برتري لري .همدغه مطلب د سترې محکمې پخواني مشر قاضی
القصات او د اساسی قانون د تصویب او تدقیق د کمیسیون غړي استاد عبدالسالم عظیمی ما ته یاد کړ ).خو د اسالمي متفکرینو
تر منځ اختالف پر دې دی چې ایا د بشري حقونو نړیواله اعالمیه د اسالم د دین له احکامو سره په تناقض کې ده او که نه ؟ یو شمیر
عالمان په دې باور دي چې د انسانانو تر منځ انډول او برابري چې د هر دین او مذهب پیروان وي هغسې چې د بشری حقونو په نړیواله
اعالمیه کې راغلي ،د اسالم له روح سره په مغایرت کې ده .په ډیرو اسالمي هیوادونو کې منل شوی او حاکم لیدلوری همدغه شان دی.
له همدې امله د اسالمی هیوادونو مشرانو او یو شمیر عالمانو د بشري حقونو اعالمیې ته بدیل لوری ورکړی .زه د دې شاهد وم چې په
افغانستان کې یو شمیر هغو کسانو چې د اساسي قانون په تسوید او جوړولو کې الس الره ،په دې نظر وو چې دغه هیوادونه د بشری
حقونو د اعالمیې هغو مادو ته ژمن دي چې د اسالم له روح او په طبیعی توګه د اساسي قانون له دریمې مادې سره په ټکر کې نه وي.
لیکونکی د هغو خبرو اترو او بحثونو شاهد هم و چې د افغانستان د عالمانو شورا هم پر همدغې موضوع ټینګار درلود د افغانستان
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د افغانستان اساسی قانون  64ماده.1382 ،
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د افغانستان اساسی قانون  121ماده.1382 ،
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د افغانستان اساسی قانون  3ماده.1382 ،
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AREU

په افغانستان کې د خلکو د بنسټیزو حقونو د قانوني کیدو تګالره

2014

په ملی شورا کې هم بحثونه پر همدې راڅرخیدل او په دې برخه کې د نظرونو اختالف ډیر ژور و .له دې امله د ځینو خلکو د برداشتونو
او انګیرنو له مخې"د بشری حقونو نړیوالې اعالميې ته درناوی" او د هغې"رعایتول" په دې معنا دي چې د افغانستان دولت د بشری
حقونو د اعالمیې ټولې مادې نه رعایتوی .د همدغې انګیرنې له مخې چې په افغانستان کې د ارتداد سزا اعدام ده ؛ په داسې حال کې
چې د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې له مخې دیني ازادي یو بشري حق دی .په دې برخه کې د عبدالرحمن د اعدام کیسه ډیره مشهوره
ده چې مسيحیت ته اوښتی و او د افغانستان د محاکمو له خوا پر اعدام محکوم شوی و .هغه د ډیرو بهرنیو هیوادونو او د بشري حقونو
د سازمانونو په پراخې مداخلې له افغانستان نه ووت او په ایټالیا کې کډوال شو .په دې برخه کې بله پیښه چې ډیرې خبرې یې راپورته
کړې د ورځپاڼه لیکونکی پرویز کامبخش مسله وه چې د کفری افکارو او کفری پاڼو د ویشلو په تور په اعدام محکوم شو .کله چې په
ملی او نړیواله کچه د هغه د خالصون خبرې راپورته شوې زه یو له هغو کسانو وم چې د بیشمیره دلیلونو په ویلو سره چې یو یې په پرویز
کامبخش هیڅ ډول ثبوت په الس کې نه و له زندانه د هغه د خالصولو پلوی وم .د افغانستان د دولت یو لوړ پوړي چارواکي د افغان
ولسمشر په وړاندې راته وویل که دغه مرتد خوشې کیږي زه چمتو یم خپل ځان ووژنم افغان ولسمشر له ډیرو هڅو وروسته چمتو شو
چې هغه وبخښي .وروسته بیا موږ د هغو ګواښونو له امله چې د ده په وړاندې پیښ و په افغانستان کې مو د ملګرو ملتونو د ځانګړی
استازی (،)Kai Eideپه استوګن ځای کې پټ کړ تر هغې چې له څه مودې وروسته د کای ایده په مرسته او همکارۍ وتوانید د سویډن
د بهرنیو چارو د وزیر ،کارل بیلد ،په الوتکه کې له افغانستان نه ووت .دغه پیښه کای آیده په افغانستان کې د قدرت د مبارزې نومي
کتاب کې 70یاده کړیده.
په دې برخه کې چې د بشري حقونو نړیواله اعالمیه د اسالم له احکامو سره په بنسټیزه توګه تناقض لري ،اسالمي عالمان او متفکرین
او همدا رنګه اسالمي هیوادونه بیالبیل لیدلوري او تجربې لري .د افغانستان د ښځو د حقونو ډیر فعاالن او د ملي شورا ځینې غړي د
اسالمی ارشاداتو او د بشري حقونو د اعالمیې تر منځ توپیر نه ویني .د افغانستان د اسالمي جمهوریت د اساسي قانون له شپږمې او
اوومې مادې سره د هغوی انګیرنې هم بیالبیلې دي .په دې معنا چې هغوی د دغو دوو مادو او د اساسي قانون د دریمې مادې سره تو ًپیر
نه ویني .یو شمیر مسلمان متفکرین له هغې ډلې عبدالکریم سروش ،محسن کدیور 71 ،محمد آرکون او ځینی نور هم د اسالم او بشري
حقونو تر منځ مغایرت نه ویني .د ترکیې په جمهوریت کې هم همدغه تجربه همداسې ده .په ترکیه کې د بشري حقونو پر ټولو ارزښتونو
او اصولو هوکړه شوې چې د هغه هیواد د دولت لپاره الزام مننونکی دي .ان تر دې چې د دولت له خوا د دغو حقونو د نقضولو له امله
خلک کوالی شي د دغه هیواد محاکمو او په ټوله کې د بشري حقونو په اروپايي څانګو کې د دعوې اقامه وکړي .د محکمو حکم او دا
رنګه د بشری حقونو د اروپايي څانګې حکم د ترکیې د دولت لپاره الزام راوړونکی دی.
د هغو مرکو په لړ کې چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې همکار ښاغلي علی شاه حسن زاده د مدني ټولنې د ځینو فعالینو او د
نظر له خاوندانو سره په افغانستان کې د خلکو د ازادیو او حقوقو په تړاو کړي ،په هغو کې هم په بېال بېال لیدلورو کې هم دغه توپیر
جوت څرګندیږي.
زموږ د هیواد نوموتی دیني روڼ اندی محمد محق ،زما د ځینو پوښتنو په ځواب کې د بشري حقونو او یا د ښځو د حقونو په اړه د اسالم
لیدلوري په رالیږل شویو پوښتنو کې داسې ځواب کړیدی ،هغه وايي:
"د نظر د ډیرو خاوندانو په باور هغه څه چې نن د بشري حقونو او نړیوالو میثاقونو په نامه پیژندل کیږي ،دا هماغه څیزونه دي چې
شریعت یې د تحقق لپاره ځیني شیان په نظر کې نیولي وو له دې نظره د دوی تر منځ تناقض نه لیدل کیږي( ".شیخ محمد غزالی ،حقوق
االنسان بین تعالیم االسالم و اعالن االمم المتحدة).
"د شریعت د دغه لیدلوري له مخې چې د دین یوه برخه ده ،او دا هغه حقوقي تګالره ده چې د دین په ټولیزو هدفونو کې ځای لري .د دین
ټولیزې موخې د اخالقي ارزښتونو تحقق دی ،او د اسالمي اخالقي منظومې په منځ کې درې ارزښتونه :ازادي ،عدالت او برابري هغه
ارزښتونه دي چې د ارزښتونو بنسټونه جوړوي .د توحید مسله د ځینو مسلمانو پوهانو له نظره په انسانانو کې د هر ډول تبعیض ،د
هغوی تر منځ انډول او برابري او د مریي توب او بنده ګۍ له هر ډول کړۍ څخه د هغوی خالصون دی".

72

د االزهر د پوهنتون فارغ ډاکټر عبدالروف هروي وايي":هغسې چې د افغانستان په اساسي قانون کې د خلکو حقونه تسجیل شوي ،د
دولت له خوا یې ضمانت نه دی شوی .عدلي ،قضايي او تنفیذي څانګې نه دی توانیدلي چې قانون په سمه توګه پلی کړي .همدا رنګه د
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(Kai Eide,Power Struggle over Afghanistan,(New York, 2012.
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محسن کدیور،حق الناس( ،تهران.85-163،)1383 ،
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محمد محقق ،د هغه شخصي نظر 27 ،سپتامبر .2014

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه :ننګونې او فرصتونه

27

2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

قانون نه حاکمیت او له قانونه نا سم پوهاوی هغه نور الملونه دي چي د خلکو د حقونو نقضولو ته یې الره هواره کړیده .د بیلګې په ډول
که څوک د ارتداد په اړه خبرې کوي او یا هم د دین په تړاو بحث کیږی په مرتد محکومیږي په داسې حال کې چې قانون د اجازې دا حق
ورکړیدی .مقدسات زموږ د خپل الس جوړونه ده او په دین کې حقیقی جنبه نه لري .داسې توجیه کیږی چې د دین ضد و په داسې حال کې
چې دا هغه دودونه دي چې پخپله بشر جوړ کړیدي او باید له دین څخه بیل شي .مثال عبدالرحمن چې قرآن یې ژباړلی ولې باید محاکمه
شي او په کوم جرم .په قرآنکریم کې د ارتداد په تړاو حکم نه شته او یوازې په حدیث کې یې یادونه شوې .اسالم د جبر دین نه دی لکه
څنګه چې د ال اکراه فی الدین په ایت کې فرمايي چې په دین کې هیڅ جبر نه شته".

73

په داسې حال کې چې د نړیوالو اړیکو په برخه کې ډاکټر او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسی علومو د پوهنځي استاد سید راتب
مظفري له حسن زاده سره په شوې مرکه کې په دې باور دی چې" :د افغانستان د اساسي قانون دریمه او اوومه ماده سره ټکر لري .زموږ د
نظام بڼه اسالمي جمهوریت دی او د نړیوالو میثاقونو او منشورونو سره په تعارض کې دی .مثال د ښځو حق .د حل الره دا ده چې باید د
اساسي قانون دریمه او اوومه ماده تعدیل شي .باید د اساسي قانون متن تعدیل شي او یا د ترکیې په شان یو مختلط سیستم جوړ شي.
که څه هم چې هلته ال تر اوسه دغه څه په سمه توګه نه دی راغلي او د ټولنې په متن کې هم دغه ستونزه نه ده حل شوې".

74

د کابل امریکايي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځی استاد محمد اسحاقزاده ،هم وايي چې د اساسي قانون دریمه او
اوومه ماده پخپلو کې سره په تضاد کې دي75 .هماغسې چې پورته ورته اشاره وشوه د بشري حقونو او د اسالم د دین د اصولو تر منځ
یووالی هغه بحث دی چې په تیورۍ او عمل کې سره د مسلمانو پوهانو تر منځ د ژور اختالف سبب ګرځیدلې.
د دغې انګیرنې مقابل لوري ته د ښاغلي عبدالرحمن سعید موضوع پرته ده .هغه وايي چې "زه د اساسي قانون د دریمې او اوومې مادې
تر منځ کوم تناقض نه وینم ".هغه په دې باور دی چې "په اوومه ماده کې د رعایت قید د اجبار په معنا نه دی".

76

د افغانستان د خلکو د حقونو انډول
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د اساسي قانون په دویم څپرکي کې د خلکو حقونه او وجایب په په اووه دیرشو مادو کې له دوه
ویشتمې مادې وروسته تدوین شوی دی .دوه ویشتمه ماده وايي" :د افغانستان د اتباعو تر منځ هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی .د
افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري".

77

د وګړو د حقونو تر منځ انډول د افغانستان د اساسي قانون یو له بنسټیزو اصولو ځنې دی او د دولت بنسټیز رکن جوړوي .د خلکو تر
منځ د حقوقو د برابرۍ موخه چې تبعیض هم په کې نه وي دا ده چې له یوې خوا قانون پر خلکو یو شان پلی کیږی ،او له بله پلوه خلک یو
تر بله د برابرو حقونو لرونکی دي .د قانون پر وړاندې برابري له عملی پلوه په دې معنا ده چې قانون پرته له دې چې د چا موقف او مقام
په پام کې ونیول شي او یا هم د چا ټولنیز ځای ځایګی ،پر ټولو یو شان د تطبیق وړ دی .دا رنګه دا معنا هم ترینه اخیستالی شو چې هیڅ
دولتي اداره نه شي کوالی چې د قانون د پلي کیدو پر مهال د چا ګټې یا زیان ته وګوري .د محتوی له پلوه د خلکو برابري په دې معنا ده
چې حقوقي یا قانوني اصول د یو دستور درلودونکی وي یعنې داسې حکمونه لکه:داسې یو کار جواز نه لري او یا هغه کار جواز لري او
په دې دلیل چې د قانون بل لوري ته دولت او خلک دي نو په دې اساس خلک او د افغانستان دولت ،نو قانون باید له تبعیض یا امتیاز
پرته پر ټولو یو شان تطبیق شي .په بله وینا د خلکو ټولنیز ځای ځایګی یا د خلکو تر منځ د امتیاز او تبعیض مسله د قانون د پلي کولو
په بهیر کې ورګډ نه شي .د قانون پر وړاندې برابري د حقوقي محتوی له مخې په دې معنا ده هر هغه څه چې سره برابر دي نه شي کیدای
په نا برابره توګه ورسره معامله وشي .مثال یو کس په دې دلیل چې ډیره شتمنیي یا لوړې زده کړې لري د رای ورکولو حق دې ولري او
هغه بل چې شتمن نه وي او یا زده کړې یې کمې وي ،نو له دې حقه دې محروم پاتې وي او یا شتمن کس چې کوم جرم تر سره کړي هغه
دې د قانون له پلي کولو په امان کې وي او هغه بل چې ټولنیز موقف یې کمزوری دی تر پوښتنو او ګرویږنو الندې دې راوستل شي.
د قانون پر وړاندې د خلکو حقوقی برابري د دې سبب ګرځي چې د یو هیواد خلک د قانوني مسایلو اړوند د برابرو حقونو او وجایبو
لرونکي دي .په بله وینا د قانون پر وړاندې حقوقي برابري د نورو برابریو سرچینه ده.
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ډاکټر عبد الرؤف هروي( ،د افغانستان دعدلیې وزارت د حقوقو د څانګې مشر) شخصي نظر 7 ،سپتامبر .2014

74

سید احمد راتب مظفري( ،په نړیوالو اړیکو کې پروفیسر ،د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد) شخصي نظر 13 ،سپتامبر .2014

75

محمد اسحاقزاده( ،په کابل کې د امریکايي پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد) شخصي نظر 20 ،سپتامبر .2014
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لطف الرحمن سعید ،شخصي نظر 23 ،سپتامبر .2014
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د افغانستان اساسی قانون  22ماده.1382 ،
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په افغانستان کې د خلکو د بنسټیزو حقونو د قانوني کیدو تګالره

2014

د انتخابولو او انتخاب کیدلو حق
د اساسي قانون دری دیرشمه ماده وايي":د افغانستان اتباع د انتخابولواودانتخابېدلو حق لري”  78دغه ماده د خلکو د برابرۍ له مادې
سره تړلې ده .د برابرو رایو حق ټولو خلکو ته په ټوله کې د هغې حقوقي فلسفې ځنې سرچینه اخلي چې په قانون کې ورته اشاره شوې.
دغه اصل د ټولنیز عدالت له اصل سره هم یو جوړښتي تړاو لري .د ټولنیز عدالت یو بنسټیز تعبیر دا دی چې د خلکو د ټولنیز ،سیاسي
او فرهنګي ژوندانه لپاره د ګډون ښه فرصتونه برابر شي.
د قانون پر وړاندې برابري په سیاسي پریکړو کې هم محافظتي السته راوړنې هغو خلکو ته ورکوالی شي چې د هغه د تطبیقولو په
تړاو یې لري.

د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق
د اساسي قانون د پنځه دیرشمې مادې دویمه فقره وايي" :د افغانستان اتباع حق لري ،چې د قانون له احکامو سره سم سیاسي ګوندونه
جوړ کړي79 ".له حقوقی پلوه د سیاسی ګوندونو جوړونه د خلکو د خپلې خوښې ټولنې جوړول دي چې د اوږد مهاله سیاسی فعالیتونو
لپاره جوړیږي او غړي یې د سیاسي ځانګړو موخو لپاره کار کوي 80 ..د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق په اساسي قانون کې د یو قانونی
بنسټ په توګه د یو ګوند ارتقا او پرمختګ دی .د اساسي قانون په اډانه کې د یو ګوند ارتقا دغه بنسټ پر دې مکلفوي چې د خپلو
ګوندي فعالیتونو په لړ کې د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي .د خلکو لپاره د سیاسی ګوندونو د جوړولو حق په دې معنا دی
چې په هغه کې د برابرۍ له مخې که کوم سیاسی ګوند په ټاکنو کې د خلکو اکثریت خپل کړي نو نه ښايي چې هغه ګوند له دې امله چې
اکثریت یې ګټلی د نورو هغو ګوندونو حقونه چې په اقلیت کې دي سلب او یا نقض کړي .د اقلیتونو د حقونو ساتنه د اکثریت په مقابل
کې د حقوقی برابریو یو اصل ګڼل کیږي په یوې ډیموکراسۍ کې سیاسي ګوندونه یو لړ ځانګړي مسوولیتونه او دندې لري.
سیاسي ګوندونه د خلکو د افکارو او رایو د بیانولو او هغوی ته د سیاسي زده کړو او د عامه افکارو په اغیزمنولو کې فعالیت کوي.
سیاسي ګوندونه د سیاسی ارګان په توګه خلک د ملی شورا او یا له هغې نه د باندې او د سیاسی واګو د تر السه کولو لپاره زیات اغیز
لري .سیاسی ګوندونه په سیاسی نظامونو کې د خلکو له ګټو دفاع کوي او په سیاسی او قانوني بنسټونو کې د برخې اخیستنې له الرې
د هغوی د غوښتنو د تر سره کولو په چاره کې هلې ځلې کوي .په بله وینا سیاسي ګوندونه له یوې خوا په سیاسي نظامونو کې د خلکو د
ګډون لپاره زمینه برابروي او له بله پلوه د هغوی د سیاسي پوهې په لوړولو کې زیارباسي .له شک پرته هر سیاسی ګوند د خپلو موخو
او تګالرو د عملی کولو لپاره د واک د ترالسه کولو په لټه کې وي .په تمثیلی ډیموکراسۍ کې تر ډیره سیاسی ګوندونه سیاسي واګې
تر السه کوي ،او د خلکو په استازولۍ سیاسي واکمني ټینګوي.

د قانون ټولنیزه پراختیا او د تبعیض منع کول
د اساسي قانون مادې د یو لړ قیدونو او د خلکو د حقونو او ازادیو لپاره واټن ټاکي .د مثال په توګه کله چې په قانون کې د حقوقو
او ازادیو خبره د خلکو یا (شهروند) او یا د افغان له پیلیږي ،ښکاره خبره ده چې په دغسې مادو کې د حقوقو خاوندان د افغانستان
خلک دي .انسانان له دغې حوزې د باندې نه شی کوالی د دغې مادې له احکامو ګټه پورته کړي .د افغانستان د اساسي قانون او د
ډیموکراتیکو انګیرنو له مخې قانون له نژادي ،ژبني ،جنسیتی او یا بل هر ډول تبعیض څخه پر ته ،د افغانستان پر ټولو خلکو یو شان
تطبیقیږي .له همدې امله د حقوقو او امتیازاتو محدودول د دیني یا جنسیتی مسایلو په دلیل د دولت بنسټیز اصل چې هغه د ټولو
خلکو د حقوقي برابرۍ مرجع ده ټکنۍ شي.
د اساسي قانون دریمه ماده په دې یادښت سره چې"،د افغانستان د اتباعو تر منځ هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی" ،پیلیږي .دغه
ماده په دودیزه (نورماتیف) توګه د ملي ټولنې ساحه رانغاړي؛ چې دا په ټولنه کې د استوګن مسله هم په بر کې نیسي .د دغې مادې پر
بنسټ د تبعیض منع کول د دولت هغه هیله ده چې د تر سره کولو لپاره یې له هرې وسیلې کار اخلي .دلته قانون د ټولنې یو تریخ حقیقت
ته ځیر دی .د نابرابرۍ او تبعیض قانون د ټولنې پر وړاندې د جنسیتي یا دیني تړاوونو له مخې پیژندل کیږي او دولتي ادارو ته دنده
سپاري چې لومړی دا ډول تبعیضونه کوالی شي د خلکو د حقوقي برابریو لپاره د زمینو برابرولو سبب شي .د تبعیض منع کول د توپیر
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

نشتوالی د دوو عاملو له حقوقې لحاظه برابر دي .کله چې د افغانستان د خلکو په منځ کې د "هر ډول تبعیض او امتیازاتو" د ممنوعیت
خبره کیږي معنا یې دا ده چې د دوی په منځ کې د تبعیض او امتیاز خبره نه شته او د دغې مادې د حکم له مخې هر ډول زیان چې د دولت
له خوا رسیږي د هغه حراست باید وشي.
په همدې تړاود خلکو د حقونو د برابرۍ او له تبعیضه د لرې والی په اره د اساسي قانون په دوه ویشتمه ماده کې داسې راغلي:
"د افغانستان د اتباعو تر منځ هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی".
"د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري".
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که څه هم چې د قانون په وړاندې د ښځو او نارینه و برابري ،د افغانستان په پخوانیو اساسي قوانینو کې هم تسجیل شوې وه ،خو په
نوی اساسي قانون کې د زیات ارزښت وړ خبره ده .دغه قانون له یوې دورې وروسته چې په هغې کې د ښځو ټول حقه حقونه د طالبانو د
واکمنۍ پر مهال سلب شوي وو په داسې یو چاپیریال کې تدوین شو چې د نارینه و سره د ښځینه و د حقونو د برابرۍ مخالفان د سیاسي
او ټولنیز په شا تګ سره مخامخ وو او په دې دلیل چې د ښځو په وړاندې یې ظلمونه او ستمونه کړي وو په اخالقی لحاظ ډیر سرټيټي وو.
هغه څه چې د دغې مادې په عملي کولو کې د ارزښت وړ دي سیاسي او ټولنیز ژوندانه ته د هیواد د ښځو پراخه ستنیدنه ده .دغه ستنیدنه
ان له هغه څه زیاته وه چې اټکل یې کیده .د سیاسی او مدني نړیوالو نورمونوله مخې د ښوونې او روزنې په اړه د ډیرو ښځینه و برخمن
کیدل ،له رسنیو د ډیرښت سره هم مهاله او د بشري حقونو د ټولنو جوړیدنې د دې سبب شوې چې د ښځو غوښتنې له پخوا ډیرې مطرح
شي .خو له یاده باید و نه باسو چې په کډوالۍ کې د ښځو تجربې او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړیدو هم په دغې برخه کې ونډه لرلې ده.
د برابرۍ غوښتنې تګالره بیله شکه چې د ښځو لپاره د برابرو حقونو خبره هغه څه دي چې نن سبا د افغانستان په ملی شورا کې پنځه
ویشت سلنه ښځې شته چې دا زموږ په هیواد کې د ښځینه حقونو د برابرۍ ښه بیلګه ده .دا هغه څه و چې په ټولنه کې د چارو سموونکي
هم د دغې برابرۍ منلو ته چمتو شول.
له بله پلوه له نارینه و سره د ښځو د برابرۍ موضوع له یو څه مودې وروسته د محافظه کارو کړیو غبرګونونه هم راوپارول .دغه
غبرګونونه د ډیرو محافظه کارانه دیني ویناو او نورو الرو چارو پر مټ بیانیږي .دغسې غبرګونونه په هغو میرمنو په وړاندې زیات
کیږي چې یا په رسنیو او یا فرهنګي ټولنو کې کار کوي .چې په پایله کې یې په ټولنه کې تر ډیره واګې د نارینه و په الس کې لویدلي،
دغه څه په تاوتریخوالي هم اوښتي ،د نجونو په ښوونځیو کې د اوبو د زهري کولو نه واخله د هغوی پر مخونو د تیزابو پاشل او د پت
په نامه وژنې او د هغوی د غړو او اندامونو پرې کونه ټول هغه غبرګونونه دي چې د اساسي قانون د دوه ویشتمې مادې پر وړاندې تر
سره کیږي .افغاني ټولنې له ښځو نه د غچ اخیستنې او له هغوی سره د زورزیاتي ډیرې نادودې نندارې ته وړاندې کړې .خو له غو ټولو
سره ،سره هغه پرمختګونه او سترې السته راوړنې چې په وروستیو کلونو کې تر السه شوي د پام وړ دي.
زه په دې برخه کې د ډیرو بحثونو شاهد وم چې د افغانستان یو شمیر لوړپوړي چارواکي او د عالمانو شورا د ښځو او نارینه و تر منځ
د برابرۍ مسلې ته د شک په سترګه کتلي دی .کله چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کولو قانون د ولسمشر په تقنیني فرمان
کې توشیح شو ،ټول خلک د هغو کړیو غبرګونونو ته په اندیښنه کې وه چې یو شمیر ځانګړې کړۍ یې په اړه څه ډول غبرګون ښيي؟
کله چې د قانون له غوښتنې سره سم باید دغه قانون د تصویب لپاره ملي شورا ته استول شوی وای زه د ښځینه غورځنګونو او د بشري
حقونو د ډیرو هلو ځلو شاهد وم چې څنګه کیدای شی په ملی شورا کې د دغه قانون د ردیدو اوتوقف مخه ونیول شي .له ډیرو هڅو
سره ،سره چې کله وکتل شو چې د ډیرو غړو له خوا ښايي دغه قانون رد شي ،باالخره دغه متن د ولسی جرګې له اجندا نه وایستل شو.
ډاکټر هروي چې پخپله یو تحصیل کړی مسلمان دی له حسن زاده سره یې په مرکه کې وویل:
"د ښځو پر وړاندې د زورزیاتي د قانون مسوده د ښځو چارو د وزارت له خوا چمتو شوې وه چې د عدلیې وزارت هغه د اسالمي شریعت
سره همغږې بللې وه .خو زما له نظره دغه قانون خپلې نیمګړتیاوې هم لري او په کار دي چې د دویم ځل لپاره هم وارزول شي .کله چې
موږ غواړو د قانون یوه مسوده جوړه کړو باید دا الندې ټکی په نظر کې ولرو :لومړی دا چې دغه قانون باید د افغانستان د خلکو له دود
دستور سره برابر وي په داسې حال کې چې دغه قانون برابر نه دي ،دویم دا چې دغه قانون باید د یوې کورنۍ د هوساینې اوبلې کورنۍ
د ګډوډولو المل نه شي ،بلکې پر ځای یې د ټولنې ستونزې باید غوڅې کړي چې دغه قانون داسې څه وړاندیز نه لري ،مثال که یو نارینه
د خپلې ښځې د خپګان سبب ګرځي باید درې میاشتې بندي شي چې په دې توګه د یوې کورنۍ هوساینه له منځه ځي .بله دا چې د قانون
مواد د مدنی حقونو سره په تضاد کې نه وي ،په داسې حال کې چې د دغه قانون له مخې هر هغه نارینه چې دویمه ښځه کوي باید بندي
81
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شي چې د افغانستان د مدني حقوقو سره په ټکر کې خبره ده .دا رنګه هیڅ قانون باید د اسالمي شریعت سره په تضاد کې نه وي ،چې د
دغه قانون ځینې مادې همداسې دي .زه فکر کوم د دغه قانون د مسودې په جوړولو کې د بهرنیانو فشارونه بې اغیزې نه و .تاوتریخوالی
که د هر چا پر وړاندې وي هغه که نارینه وی او که ښځینه .زما وړاندیز دا دی چې دا ځل د ښځو چارو وزارت د مدني بنسټونو ،سترې
محکمې ،اکاډيمیکو خلکو او مذهبي بنسټونو په مرسته داسې یوه مسوده جوړه کړي چې د هیواد له دودونو او نافذه قوانینو سره په
ټکر کې نه وي دغه قانون نه ښايي هغسې چې دی باید خپل پړاوونه ووهي".
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مدافع وکیله میرمن نجال راحل په هغې مرکې کې چې له ښاغلي حسن زاده سره یې کړې په ښکاره توګه د هغه تناقض په اړه غږیږي چې
د اسالم او له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع کولو په قانون کې راغلي ،هغه وايي:
"دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د منعې قانون له اسالمي ارزښتونو سره همغږی دی که نه ،دغه قانون له تشو او نیمګړتیاو
خالی نه دی ،خو نه هغه شان چې په پارلمان کې پرې خبرې وشوې ....نه هغسې په افراطي بڼه او نه هم داسې تفریط چې د ښځو سره د
زورزیاتي د منعې په قانون کې راغلي هر چا چې خپله میرمن وډبوله نو باید بندي شي ،په داسې حال کې چې اسالم وايي کله که یو
میړه خپله میرمن وهي او په هغه کچه یې نه وي وهلې چې نښې نښانې یې پر بدن نه وي پاتې شوي ،د سزا وړ نه دی ،چې دلته دواړه سره
تناقض لري .مثال د زیاتو ودونو کول هغه څه دي چې په قرآن کې نارینه و ته اجازه ورکړل شوې ،د دغه قانون له مخې کله چې نارینه د
یوې ښځې د پاسه بل واده کوي او د مدني قانون  86او  89مادې په پام کې و نه نیسي ،نو سزا ورکول کیږي ،چې دا هم النجمنه مسله
ده .په داسې حال کې چې ښځه کوالی شي په دغسې حاالتو کې د ضرر له امله د تفریق غوښتنه وکړي".
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د ازادی حق او پولې
د اساسي قانون څلیریشتمه ماده وايي:
"آزادي د انسان طبیعي حق دی .دغه حق د نورو له ازادیاو له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لیارې تنظیمیږی حدود نه لري".
د انسان آزادي او کرامت {له} تیري خوندی دي .دولت د انسان د ازادی او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی".
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په دغې ماده کې څو مطلبه د پام وړ دي .لومړی دغه نړیوال اصل چې"آزادي د انسانانو طبیعي حق دی ".آزادي د اساسي قانون له مخې
یوازې پر افغانانو یا مسلمانانو پورې نه منحصریږي .آزادي د ټولو انسانانو طبیعی حق دی ؛ له دې امله دغه ماده ازادي د نړیوال حق
په توګه په رسمیت پیژني .په تیره ماده کې د افغانستان د اوسیدونکو خبره یاده شوه .په دې معنا چې په تیرې ماده کې داسې امتیازات
شته ،چې یوازې د افغانانو لپاره دي او یا دا چې داسې هم کیږي چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اوسیدونکو سره په چلند کې
توپیر لیدل کیږي .خود ازادی حق د انسانانو طبیعی حق دی او د انسان قید د نورو هیوادونو له اوسیدونکو سره خاص توپیر نه لري.
له دې سره ،سره چې ازادي پوله نه لري ،دولت نه شي کوالی پخپله خوښه د خلکو ازادي محدوده کړي ،له دغې حوزې نه د دولت بهر
پاتې کیدل دي چې دغو حقونو ته یې نړیواله بڼه ورکړیده .ددغه حق د ولس له حقونو سره توپیر په دې کې دی چې دویم یې یوازې د یو
هیواد اوسیدونکو ته ځانګړی شویدی .خو د خلکو د بنسټیزو ازادیو په برخه کې دولت یوازې د هغوی طبیعي ازادی محدودوالی شي
چې دغه محدودیت د ټولنې د نیکمرغۍ او د ټولنې د ټولو خلکو لپاره د ازادی ضمانت کوي.
کله چې د ازادی خبره کیږي طبیعي خبره ده چې په اړه یې بیالبیلې اخیستنې شته .خو ازادي هغسې چې دلته د پام وړ ده"،د هر هغه
کار توانايي ده چې نورو ته په کې زیان و نه رسیږي .نو له همدې امله د طبیعي حقونو د اجرا کولو په برخه کې د هیچا لپاره هم پوله نه
لري ،خو هغه حدود چې له حقونو نه د ګ َټې اخیستنې په برخه کې نورو ته زیان و نه رسوي .نو له دې امله د هیڅ یو کس د طبیعي حقونو
په اجرا کې سرحد او پوله نه شته ،مګر هغه حقونه چې د ټولنې د ټولو وګړو لپاره تضمین شوی وي ،دغه حدود او پولې يوازې قانون
تضمینوالی شي".
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د اساسي حقوقو یوه برخه هغه وسیلې دي چې یو هدف ته د رسیدو لپاره کاریږي .مثال د کار کولو حق د دې لپاره چې په قانون کې
تضمینیږي چې انسان وتوانیږي له اندیښنو پرته هغه ته السرسی ولري .خو د دې لپاره چې ازادي د خلکو او ټولنې د نیکمرغۍ سبب
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 85 85د بشري حقونو اعالمیه تصویب شوې په کال  1789اګست میاشت د فرانسویان د موسسانو مجلس( http://www.aihrc.org.af ،د سپتامبرمیاشت کال
 2014ته دې کتنه وشي).

د خلکو بنسټیزو حقونو ته ځغلنده کتنه :ننګونې او فرصتونه

31

2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ګرځي ،او ازادي یو ارمان او هدف دی .له دې امله هغه انسان چې له خپله حقه ګټه اخلي .انسان له ازادی څخه ګټه پورته کوي،په دې
دلیل چې دغه برخه د انسان له هستی نه بیلیدونکې ده .د ازادی اصل د یو هدف په ډول د انسان دفاعي حق د دولت او نورو زورواکو
د مداخلې مخه نیسي .له یوې خوا که د انسان ازادي هغه ته دا حق ورکوي او هر کار چې غواړي تر سره یې کړي تر سره کوالی یې
شي،او له بله پلوه هغه اصل چې وايي "انسانی کرامت له تعرضه خوندی دی" ،انسان ته دا حق ورکوي چې د دولت له هر ډول تیري
نه په امان کې وي.
د ازادی له حقه او انساني کرامته نورې ازادی هم تر السه کیږي لکه د خلکو د خصوصي حریم ازادي ،د خود مختارۍ حق او یا له
اطالعاتو ګټه اخیستنه یا لیکل ،ویل او داسې نور ....د ازادۍ له حقونو او انسانی کرامت څخه مالتړ د نورو انساني حقونو سرچینه
اخلي .لکه د خلکو د خصوصی حوزې څخه مالتړ ،د خود مختارۍ حق او یا هم د اطالعاتو او د هغو د راکړې ورکړې ،لیکنو ،ویلو او د
خلکو د خصوصي ازادیو له مخې پیژندل کیږي .ځیني خلک داسې انګیري چې ازادې انفکاک نه منونکې وي ،د بیلګې په توګه یو کس
چې د سیاسي مسولیتونو په عامه شخصیت بدلیږي ،دهغه مقام او منزلت له مخې د هغه د فردي حریم چاپیریال باید پرانیستی وي .په
داسې حال کې چې سیاسي شخصیت په دې دلیل چې هغه په سیاسي ژوندانه کې سیاسي مسولیتونو ته غاړه ورکوي ،په دې معنا نه
ده چې د هغه انساني جوهر مسخه شوی دی او له دې امله دی چې خلک ،رسنۍ دې حف ولري چې د هغه شخصی حریم نقض کړي .دغه
عامه شخصیت هغه مهال چې د خوب خونې ته ورځي هلته بیا ځانته دی او کله چې د خپل ژوند له ملګرې سره په ټیلیفون غږیږياو یا
چې کله د خپلې درملنې لپاره د ډاکټر معاینه خانې ته ورځي ،د نورو ټولو خلکو په شان حق لري چې د هغه خصوصي حریم وساتل شي.
عامه شخصیت عڅنګه کوالی شي چې (دولت) ته اجازه ورکړي چې د هغه په شخصي او یا د ژوندانه د ملګرې او یا هم د هغه د اوالدونو
په مسایلو کې له دې امله چې عام شخصیت دی مداخله دې وشي .د فیوډالي د دغې نظریې پرته چې د عامه شخصیت میرمن او یا د هغه
ځوان زلمی بچیان دې په هغو ټولنو کې چې انسان د خلکو په منځ کې لوړو پوړونو ته رسیږي او د سترو کورنیو په زنځیر ( )Clanکېنه
ښکیلیږي ،هغوی د ځانته خصوصي ژوندانه لرونکی دي او ځانته رازونه لري چې پالر ،مور او یا یې د ژوندانه ملګرې ترینه خبره نه
وي او د دې اجازه هم نه لري چې ورځینې خبر شي.

د بیان د ازادی حق
د انسان د بنسټيزو ازاديو ټولګې له يو بل سره د غړو په توګه تړاو لري او له هغو سره بايد د جال واحدونو په ډول چلند و نه شي ،پرته
له دې ټول هغه حقوقي نظام چې د انسان د بنسټيزو ازاديو ضمانت کوي ،زيان ويني .د اساسي قانون  ۳۴ماده وايي.
“ د بيان ازادي له تيري څخه خوندي ده”.
“هر افغان حق لري خپل فکر د وينا ،لیکنې ،انځور او یا نورو وسايلو له الرې ،په اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت،
څرګند کړي”.
“هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب ،بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وښیي خپاره او نشر کړي”.
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  د بيان ازادي د دېموکراسۍ له لومړيو اړتياوو څخه ده .د بيان ازادي د دېموکراسۍ د سالمتيا ،پاېښت او تلپاتې ديموکراسۍ او د
وګړو د مسووالنه او ژوندوي شتون المل ګرځي .پورته ماده په “د بيان ازادي له تيري خوندي ده” پيلیږي .دلته يو ګډ نړیوال بشري حق
د منلو وړ ګرځیدلی دی .د اصولو له نظره ټول انسانان د بيان د ازادی د حق لرونکي دي ،آن د هغو کسانو په ګډون چې د افغانستان د
اسالمي جمهوري دولت وګړي نه دي .د دغې مادې په نورو برخو کې د افغان وګړو د اساسي حق په توګه د بيان پر ازادی او د ويلو،
ليکلو له الرې د فکر او عقيدې پر څرګندولو ،ټينګار شوی دی .کله چې د بيان ازادي د انسان او د وګړي د يوه بنسټيز حق په توګه
د اساسي قانون په  ۳۴ماده کې مطرح کیږي ،دوو ارزښتناکو مسالو ته پام ور اوړي :يوه دا چې وګړی کوالی شي خپل فکر او نظر د
بیالبیلو وسايلو پر مټ څرګند کړي .دا په دې معنا دی چې يو کس کوالی شي خپل نظر او اند د ليکلو ،ويلو ،تصوير ،فلم ،برېښنايي
رسنيو او نورو له الرې په ډاګه کړي .دويم دا چې د بيان ازادي د هغه څه په ارزښت پورې تړلې او مشروطه نه ده چې ويل کیږي ،پرته له
دې د دې معلومول چې يو فکر اهميت لري او يا هم بې اهميته دی او وګړي حق لري چې يوازې مهم شيان څرګند کړي ،د دې المل ګرځي
چې د وګړو د رايې او فکر د کنټرول په برخه کې د دولت الس خالص وي .وګړي کوالی شي خپل فکر په ازادانه ډول د قانون په اډانه کې
په ډاګه کړي ،پرته له دې چې د عقايدو د تفتيش له دولتي او يا غير دولتي ارګانونو وېره ولري .خو د بيان د ازادی پولې ،د هرې بلې
ازادی په توګه ،هغه وخت چې د نورو ازاديو ته زيان او ضربه رسوي ،ختمیږي.
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AREU

په افغانستان کې د خلکو د بنسټیزو حقونو د قانوني کیدو تګالره

2014

د نظر او فکر څرګندوونکي نه شي کوالی د بيان د ازادی اصل ته په پناه ور وړلو ناسمې اوازې ،دروغ او په چا تور ولګوي .د بيان د
ازادی له هدفونو يو دا دی چې د معلوماتو او نظر پر وړاندې کولو خلکو ته شعور ورکړي .په لوی الس د دروغو خپرول د ازادی ضد
او له ازادی سره په ټکر کې دي .همدا دليل دی چې د اساسي قانون  ۲۴ماده هغه وخت چې ازادي د "انسان طبيعي" حق بولي ،زياتوي
چې البته ،د دغه قيد اېښودل په دې معنا نه دی چې قانونپوهان کوالی شي په خپل زړه قوانين او اصول تصويب کړي او د هغو پربنسټ
د وګړو ازادي محدوده کړي .قانون جوړوونکي د قانون جوړولو پر مهال بايد د اساسي قانون روح او متن ،هغو ارزښتونو ته چې په
اساسي قانون کې راغلي او هغو نړیوالو تړونونو ته تابع وي چې افغانستان ورته ژمن دی .يو بل څه چې د نورو د ازادی د پولو په قلمرو
کې شاملیږي ،هماغسې چې اشاره ورته شوې ،د اشخاصو خصوصي حريم دی .د اشخاصو خصوصي حريم د انساني وقار له اصل سره
مخامخ اړيکه لري ،له همدې امله څوک حق نه لري د ازادی د حق په پلمه د نورو په خصوصي حريم تیری وکړي.
د انسان د عمومي کړو وړو ساحه له دې امله چې ډېره پراخه ده ،بايد په پام کې ونيول شي ،چې ايا معلوماتو ته السرسی په هغه اندازه
کې دی ،چې وګړي يې د خپل وګړيتوب د مسووليت ادا کولو لپاره ورته اړتيا لري او يا دا چې له ازادی ګټه اخيستل له هغو پولو چې
په قانون کې د حريم په توګه په پام کې نيول شوي ،اوړي .څنګه کیدای شي له دغې ازادی ګټه اخيستل له هغو پولو او قيوداتو سره چې
د انساني کرامت د ساتنې لپاره مهم ګڼل کیږي همغږې شي او يا دا چې د عامه ګټو پولې چې د بيان د ازادی د پولو په توګه په قانون
کې محدودې شوي ،معلومې شي چې له کوم ځايه پيلیږي؟
اطالعاتو ته د السرسي قانون په مصوبه کې ،د بیلګې په ډول آن امنيتي ارګانونه اړ اېستل شوي هر ډول معلومات چې د رسنيو د
استازو له لوري غوښتل کیږي ،هغوی ته دې ورکړای شي او دا په داسې حال کې ده چې د ټولې نړۍ په ولسواکيو کې داسې اطالعات
شته چې په قانون کې له دې امله چې د يوه هیواد په ملي امنيت پورې اړه لري تر يوې اندازې د عامو خلکو له السرسي لرې ساتل کیږي.
او يا په همدغه قانون کې داسې ځايونه و وچې معلوماتو ته د السرسي د حق په پلمه يې غوښتونکي ته اجازه ورکوله چې شخصي حريم
ته ننوځي .يو له هغو کسانو چې د قانون له دغو موادو سره يې مخالفت وکړ ،د دغو کرښو ليکونکی و .ځکه زما په باوردملي امنيت
دندې په ځينو برخو کې دا ايجابوي چې اطالعات د يوې باصالحيته محکمې له حکم پرته د ځينو کسانو له السرسي لرې وساتي او يا
هم د اشخاصو د خصوصي حريم په تړاو مساله ده چې له انساني وقار سره تړلې او عامو خلکو سره هیڅ تړاو نه لري ،چې پرې پوه شي.
دغه متن د انګلوساکسوني له سرچينو ژباړل شوی و او د انګلوساکسوني د ليکوالو له لوري درېمې نړۍ ته توصيه شوی و .له همدې
امله و چې وړاندیز شوې مسوده تعديل او اصالح شوه .د افغانستان د کابينې په غونډه کې يو له هغو کسانو چې په دغه متن کې يې پر
تعديل ډېر فشار درلود ،د دغه قلم خاوند و.
د وګړو د بنسټيزو ازاديو يوه سلسله موجوده ده چې د قانون په اډانه کې د هماغو پولو د شتون له امله چې قانون يې وړاندوينه کړې،
د فرعي او يا اقداماتي قوانينو په واسطه چې په ځانګړو شرايطو کې اړين برېښي ،محدودېږي ،خو نه تر هغه بريده چې دولت ته اجازه
ورکړل شي د انسان انساني وقار ته زيان ورسوي او تماميت ته يې صدمه ورسوي؛ د بیلګې په ډول سره له دې چې د بيان ازادي د ۳۴
مادې پر بنسټ تضمين شوې ،خو نورې ازادی چې له هغې سره تړاو لري ،کیدای شي تر ځانګړو شرايطو الندې د ملي ګټو د غوښتنو
پر بنسټ او يا د نورو د ازادی پولې محدودې شي .مثال د غونډو او مظاهرو ازادي "د اساسي قانون  ۳۶ماده"  87او يا دا اصل چې "هر
افغان حق لري د هیواد هرې برخې ته سفر وکړي 88 ".کیدای شي په هغه ځای کې چې سالمتيا او د ټولنې ازادي زيان ووينې ،محدود شي  .
د بیان د ازادی پر سر خبرو اترو کې مطرح کیږي هغه د بیان د ازادی او د يموکراسۍ د مخالفینو پر وړاندې د چال چلند خبره ده .دلته
خبره دا ده چې ایا د بیان د ازادی او د ډیموکراسۍ مخالفین دا حق لري چې له مخې یې د هغو په لغوه کولو کې ګام پورته کړې؟ بیالبیل
هیوادونه د هغو تاریخي تجربو له مخې چې د ډیموکراسۍ په برخه کې یې لري .په جرمني کې چې د فاشیزم د نظام لپاره تبلیغ کوي او
یا دا چې د بیان له ازادی څخه تاریخی حقایق د بشري جنایتونو په اړه نفی کوي او یا هغوی چې د نورو دیني ارزښتونو ته په سپکه
سترګه ګوري ،نه شی کوالی له دغه حقه ګټه پورته کړي .خو د امریکې په متحده ایاالتو کې په دې برخه کې د قانون د حکم له مخې
محدودیتونه نه لیدل کیږي.
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د افغانستان اساسی قانون 36 ،ماده.1382 ،

88

د افغانستان اساسی قانون 39 ،ماده.1382 ،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

اطالعاتو ته د السرسي حق
د ډیموکراسۍ بقا او پایښت د هغو روڼ اندو خلکو سره تړلې دی چې په هیواد کې یې تیریږي .خلک کوالی شي د هغه څه په اړه چې
واکمنان یې تر سره کوي د هغو څارنه وکړي ،د اړتیاوړ حقایقو ته السرسی ومومي .له دې امله د ډیموکراسۍ په قوانینو کې اطالعاتو
ته السرسی تضمین شویدی".اطالعاتو ته د السرسي حق" ،هغه وسیلې دي چې ټولنه کوالی شي له مخې یې د خلکو د افکارو د تکوین
لپاره په ډیموکراتیکه ټولنه کې ترینه کار واخلي.په دې برخه کې د اساسي قانون د پنځوسمې مادې دویمه برخه وايي:
"د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حکمونو په حدودوکې له دولتي ادارو څخه اطالحات تر السه کړي دا حق د نورو حقوقو او عامه
امنیت ته له زیان رسولو پرته ،حدود نه لري".
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اطالعاتو ته د السرسي امکانات بیالبیل ډولونه لري .له یوې خوا خلک حق لري چې د راډیو ،ټلویزیون ،ورځپاڼو ،انټرنیټ او نورو
ټولنیزو رسنیو له الرې ملي او نړیوالو پرمختیاووته السرسی ولري او په دې برخه کې هیڅ ډول محدودیت نه لیدل کیږي .اتباع حق لري
چې الزم معلومات له اداری ترالسه کړی .لومړی مورد د دې سبب کیږی چې اتباع اطالعاتو ته د الس رسي له حقه په ګټه اخيستنی سره د
خپلی پوهی او سیاسی شعور سطحه پورته کړی او د یوه مسئول تبعه (شهروند) په توګه د سیاسی فعالیتونو په بهیر کی ګډون وکړی.
سربیره پر دی ،دویم مورد ،د اداری پر چارو او اجراآتو د خلکو د مخامخ کنټرول سبب هم کیږی.

د انسانی کرامت مالتړ
د انسانی کرامت اصل له ګواښ او تعرضه مصئون دی او د اساسی قانون د  ۲۴می مادی له حکم سره سم دولت د انسان د کرامت او
خپلواکۍ په مالتړ او هغو ته په درناوي مکلف دی 90 .لکه څرنګه چی په ورته پورتنیو مواردو کې ورته اشاره وشوه ،د پاچا یا واکمن په
وړاندې د انسان او بالطبع د خلکو رجحان یو لوړوالی د دی ډول چلند جوهر وی او دا د خپلواکۍ د اصل په وسیله چی د انسان طبیعي
حق دی توجیه کیږی .پر همدې اصل ټینګار ،د دموکراتیک قانون جوړونې ،بشري حقونو او د اتباعو د بنسټیزو حقونو فلسفي دریځ
او سرچینه جوړوي.
د انسان کرامت په ټولیزه توګه د انسان د خپلواکۍ او مصئونیت اصلي منشا او سرچینه ده .انسان د یوه مجرد موجود په توګه د کرامت
لرونکی دی او دولت یې پر ساتلو مکلف دی .دا د ټولو هغو قانوني چلندونو او دریځونو روح او آرمان دی چې د انسان پر اصالت
پیلیږی او د ډیرو ټولنیزو او فردي بی عدالتیو او توپیرونو مخنیوی کوي .دا پدې معنا دی چې انسان ،خپلواک انسان او د انسان
خپلواکي ،خپله هدف بلل کیږي نه داسی هدف چې بلې موخې ته د رسیدو لپاره کارول کیږي .موخه د یوې خپلواکې ټولنې جوړول دي
او دې موخې ته د رسیدو لپاره مخکینی شرط د خپلواکه اتباعو (شهروندانو) درلودل دي .هدف د یوه فعال دولت جوړول ندی .د همدې
اصل په اعتبار دولت ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو (اتباعو – شهروندانو) ته توهین او یا داسې چلند ورسره وکړي چې له بشري
حیثیت او عزت سره مغایرت ولري .همدا یې المل دی چې د اساسي قانون نهه ویشتمه ماده وایي:
“ د انسان تعذیب منع دې .هیڅوک نه شي کوالی چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د تر السه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب ،نیولې
یا توقیف الندې وي او یا په جزا محکوم وي ،د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکري یایې د تعذیب امرو کړي”.
“د انسانی کرامت مخالفې جزا ټاکل منع دي“.
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انساني کرامت زموږ په اساسي قانون کې د یوه داسې متعالي ارزښت او د انسان د خپلواکی د حقونو د تضمینولو د یوې سرچینې په
توګه تسجیل شوی چې د هر ډول قید او شرط پرته دولت ته د هغو د نقض کولو امکان ندی ورکړل شوی.
د خپلواکۍ له حق خالف نور حقونه کیدای شي چې د معینو شرایطو په پام کې نیولو سره د قانون په حکم استثنا وګرځول شي او یا
موقتا تعدیل شي .د دولت هغه مکلفیت چې د انساني کرامت له ساتنې د مالتړ په برخه کې ورپه غاړه دی له هر ډول قید او شرط څخه
پرته مکلفیت دی .هر انسان ،مسلمان ،نا مسلمان ،نارینه ،ښځینه ،معلول ،معیوب ،تور ،سپین او یا د بل هر توپی درلودونکي
خاوندان د انسانی کرامت لرونکي دي او د هیڅ انسان کرامت د بل انسان له کرامته پورته نه د وي .دولت کوالی شي له قانون سره سم د
عامه امنیت د ایجاباتو له مخې د الریون حق منع او یا یې محدود کړي ،د مشکوکو کسانو کورونه تالشی کړی او یا د افرادو مراسالت
89

د افغانستان اساسی قانون 50 ،ماده.1382 ،

90

د افغانستان اساسی قانون 24 ،ماده.1382 ،
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د افغانستان اساسی قانون 29 ،ماده.1382 ،
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تر څارنې الندې ونیسي ،خو دولت نه شي کوالی په هیڅ دلیل خلک تعذیب کړي (ویې ځوروي) او یا داسې چلند ورسره وکړي چې له
انساني کرامت سره سمون نه لري .هیڅ یو ټولنیز منفعت او یا ټولنیز ګواښ دولت ته دا حق نه ورکوي.
د نړۍ په پرمخ تللو ولسواکیو کې لکه آلمان نه یوازې چې دولت نشي کوالی چې د چا انساني کرامت ته د هغه له زوکړې یا تولد
وروسته زیان ورسوي او یا د ده په هغه څه کې مداخله وکړي چې د هغه په انساني جوهر پورې اړه لري بلکې د انساني کرامت په تړاو دا
ډول چارې آن د ټولو هغو ژوندیو موجوداتو په اړه هم په پام کې نیول کیږي چې ال نه دي زیږیدلي .د بیلګې په توګه ،د انسان د ژنیټیک
په اړه د څیړنو په هکله پراخ حقوقي او اخالقي مباحث د انساني کرامت په اړه د نورو تودو بحثونو المل هم ګرځیدلي.
خو د انسان له تعذیبه د الس اخیستنې اجرایوي واقعیت زموږ په هیواد کې بل ډول دی .د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو
کې ،د مخکیني ولسمشر او زما د پرله پسې اقداماتو سره سره ال هم خلک ځورول کیږي ،شکنجه کیږي او د دوی انساني حقونه تر
پښو الندې کیږي .پدې برخه کې د پام وړ کمښت راتلل ،باید د هیواد د مسوولو چارواکو د کمې پاملرنې پایله ونه ګڼل شي .د هیواد د
پخواني ملي امنیت سالکار په توګه ما د اتباعو  /شهروندانو د شکنجې او ځوریدو په اړه راپورونه او اسناد ترالسه کړي وو او تل مې
هم په دې اړه د امکان تر پولې د نړیوالو او ملي څانګو په همکارۍ اړین اقدامات ترسره کړي.

د ژوند حق
د ژوند حق د انسان د بنیادي حقونو یو بل حق دی چې د افغانستان په اساسي قانون کی تسجیل شوی .د اساسي قانون  ۲۳مه ماده
وایی “ ژوند د خدای جل حالله بخښنه او د انسان طبیعي حق دی .هیڅ څوک له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې کیدای نه شی”.
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د انسان د ژوند د حق ساتنه یا حراست یو دولتي مکلفیت دی .په ډیرو هیوادونو کې له دې حقه تعبیر د اعدام د سزا د لغوه کیدو
سبب ګرځي .د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ،له استثنایي حاالتو پرته ،هیڅ څوک له دې حقه نه شي بې برخې کیدای .په
وروستیو کلونو کې د ژوند له حقه دانسان محرومول په ندرت عملي کیږي .د ژوند حق او همداراز له هر ډول جسماني او روحي زیانونو
څخه په امان کې پاتې کیدل د انسان بنسټیز حق دی .په اساسي قانون کې د دې حق تسجیل د انسان د تحقیر او یا د ده په وړاندې د
تاوتریخوالو د مخنیوي په موخه د قانون د ژمنتوب نښه ده .د دې حق تسجیل د دې سبب هم ګرځي چې یو تبعه (شهروند) د دولت د
عواملو (کارکوونکو) له خوا د ده په وړاندې د غیر فزیکي تاوتریخوالو په مقابل کې له ځانه دفاع وکړي .د همدې مادې پر بنسټ داسې
نه شي کیدای چې انسان تر روحي فشار الندې راوستل شي یا په داسې کار الس پورېکړي چې په نتیجه کې یې د چا انساني کرامت او
یا بدني او روحي بشپړتیا زیانمنه شي.

د وګړنیزو اړیکو د تداوم او د بهرنیو دولتونو په وړاندې د اتباعو (شهروندانو) حراست
د افغانستان د اساسي قانون  ۲۸مه ماده ،د هیواد د اتباعو امنیت او خپلواکي د بهرنیو دولتونو د غوښتنو او تورونو په وړاندې
تضمین کړي .د افغانستان تبعه (شهروند) په اصولي لحاظ د ملي دولت په حوزه او قلمرو کې شامل وي .د ملي حقونو په حوزه کې د
یوه تبعه (شهروند) شتون ،د ده د ملي حاکمیت او د ملي حقونو د بنسټیزو اصولو څخه سرچینه اخلي .له همدې کبله هیڅ یوه تبعه له
خپلو وګړنیزو حقونو څخه د دولت له خوا نه بې برخې کیږي .دولت همدارنګه چې د خپلو اتباعو د حقونو او امتیازاتو ساتونکی دی،
د اساسي قانون د حکم پر بنسټ ،مکلف دی چې له خپلو اتباعو نه د بهرنیو دولتونو په وړاندې هم دفاع وکړي .دا مالتړ یوازې په ملي
قلمرو پورې نه محدودیږي ،بلکې دولت د پولو ها خوا هم د خپلو اتباعو د قونسلي او حقوقي مالتړ مکلفیت لري .له دغو حقونو څخه
تیریدل هم د خاصو شرایطو په اساس او د متقابل اصل پر بنسټ شونې وي .د اساسي قانون  ۲۸مه ماده پدې اړه وایي:
“ د افغانستان هیڅ یو تبعه په یو جرم د متهم کیدو له امله ،بهرني دولت ته نه سپارل کیږي ،مګر د ورته معاملې او د هغوبین الدول
تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاوي”
“هیڅ افغان د تابعیت په سلبېدو او په افغانستان کې د ننه یا بهر په شړل کېبدو نه محکوم میږي”

93

خلک (شهروندان) د ملت د غړو په توګه د ټولنیز قرارداد لوری او د سیاسي واک سرچینه وي .دولت د خلکو په استازیتوب کار کوي،
ځکه نو دولت حق نه لري چې په یو اړخیزه توګه د دموکراتیک دولت خلک د ټولنیز قرارداد د انفاذ له حوزې چې د ده ملي قلمرو ګڼل
کیږي وباسي.
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د افغانستان اساسی قانون 23 ،ماده.1382 ،
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د افغانستان اساسی قانون 26 ،ماده.1382 ،
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د شهروندۍ له رابطې څحه د یوه کس (شهروند) ایستل په واقعیت کې له سیاسي حقوقي رابطې څخه د هغه ایستل دي ،ځکه چې
شهروند د معاملې یو اړخ دی .دا چاره له خپل چاپيریال نه د انسان د ایستلو او د هغه د سیاسي او اجتماعي ریښو د ایستلو په معنا ده.
د هیوادونو او په ځانګړې توګه زموږ د خاورې په تاریخ کې د واکمنانو له خوا له یوې سیمې د خلکو شړل او دړې وړې کول د هغو خلکو
د مجازاتو یوه الر وه چې د رعایا په نامه پیژندل کیدل .دا تجربه په لویدیځو دیکتاتوریو کې هم دود وه .له تابعیته شړل یا ایستل تل یو
ډول سیاسي سزا وه او د افغانستان اساسي قانون سره له دې چې د سیاسي مجازاتو په اړه څرګنده حکم نه لري ،خو د قانون د کلیت او
د افغانستان د اساسي قانون د روح په نظر کې نیولو سره جوتیږي چې سیاسي جرم نفې شوی او عمال هم په اوسني افغانستان کې هیڅ
سیاسي زندان شتون نه لري  ،94ځکه نو هیڅ افغان له خپلې شخصي ارادې پرته د افغانستان له تابعیته نه شي بې برخې کیدای .د دغه
قانون د نافذیدو حوزه د هغو افغان میرمنو لپاره ډیر اهمیت لري چې له بهرنیو اتباعو سره واده کوی .پخوا به که یوې افغانې میرمنې
له یوه بهرني سړي سره واده کاوه ،نو د افغانستان له تابعیته به وتله خو که دې ته ورته یو حکم اوس هم د افغانستان د تابعیت په قانون
کې شتون ولري دا به د اساسي قانون له نص سره په ټکر کې وي.
نورو هیوادو ته د افغانستان د اتباعو د سپارلو محدودیت له یوې خوا تبعې (شهروند) ته زیات حقوقي امنیت ورکوي او له بلې خوا د
اصولو پر بنسټ دا منل کیږي چې داسې یوه کار یوازې د مخکنیو توافقاتو ،لکه دوه اړخیزه توافقاتو او د هغه نړیوالو کنوانسیونونو
د حکم پر بنسټ ترسره کیدای شي چې غوښتونکی هیواد او افغانستان دواړه د هغه غړیتوب ولري .دلته د متقابل احترام او ملي
حاکمیتونو د برابرۍ او د حقوقي برابرۍ اصول په پام کې نیول کیږي.

د محرمیت او د اړیکو د خپلواکۍ حق د اړیکو (مخابراتو) خپلواکي او محرمیت
د اتباعو (شهروندانو) یو بل بنسټیز حق دی چې د افغانستان په بیالبیلو قوانینو کې تسجیل شوی .د افغانستان اسالمي جمهوریت
د اساسي قانون  ۳۷مه ماده وایي :
“د اشخاصو د مخابرې او لیکنو آزادي او محرمیت که په لیکلي ډول وي یا د ټیلیفون او تلگراف یا نورو وسیلو به الري به تیري څخه
خوندي دې”.
“دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکونو د پلټنې حق نلري مگر د قانون له احکامو له سره سم”
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مدرن انسان ناچاره باید له مدرنو مخابراتي او مواصالتي وسایلو نه گـټه پورته کړي .دغو مدرنو مخابراتي وسایلو له پخوانیو
کالسیکو وسایلو پر تله څو چنده زیات امکانات انسان ته ورپه برخه کړي .د اړیکو نویو وسایلو په زیاته کچه انسان ته دا امکان
ورکړی چې نړۍ ته په سهولت سره الس رسۍ ولري .خو له ډیر پخوا راهیسې د دغو مراسالتو منځپانګې ته د نورو کسانو د الس رسي
امکان موجود وو .خو پخوا د مدرنې دورې نه مخکې چې د ایلچیانو او کوترو په وسیله د لیږدیدونکو مراسالتو کمیت او د لیږد
کیفیت محدود وو د هغو محتوا ته هم د نورو کسانو الس رسی محدود وو .اوس پرمختللو ارتباطي وسایلو ته د امریکې او برتانیې
د استخباراتي سرچینو د نفوذ او د افرادو خصوصي اطالعاتو ته د دوی د الس رسي تجربې دا ثابته کړه چې څنګه په اوسنۍ نړۍ
کې د اشخاصو خصوصي حریم او د دوی اساسي حقونه له ګواښ سره مخامخ دي .دا د اشخاصو د خصوصي حریم ماتیدل یوازې په
لویو دولتونو او د دوی په استخباراتي څانګو پورې محدود ندي بلکې تر ډیره خپل دولتونه هم د افرادو د خصوصي حریم د څارنې
لیوالتیا لري .پدې اړه د افغانستان د اساسي قانون یاده ماده لږ تر لږه د تیورۍ له مخې خلکو ته دا امکان ورکوي چې خپل خصوصي
حریم د دولت له بریدونو خوندي وساتي .د اړیکو د محرمیت په اصل کې ټولې هغه حوزې راځي چې د لیږدوونکي او ترالسه کوونکي
ترمنځ په پراته واټن کې شتون لري .فرق نه کوي چې دا واټن مجازي وي لکه مدرنې رسنۍ او یا د دوو یا څو جغرافیاوو ترمنځ .وګړي
(شهروندان) باید ډاډمن وي چې هر هغه څه چې دوی یې بل ته لیږي د پخوانیو خلکو په خبره د داروغه او عسس له سترګو خوندي پاتې
کیږي .محرمیت یوازې د مکاتبې یا مکالمې په محتوا پورې نه محدودیږي بلکې په عین حال کې د اړیکو د عاملینو د محرمیت معنا
هم لري .دولت دا حق نه لري چې ځان په دې خبر کړي چې څوک له چا سره خبرې اترې کوي او یا اړیکې نیسي او همدارنګه دا حق هم نه
لري چې د خبرو اترو یا اړیکو په منځپانګه ځان پوه کړي.
د اړیکو محرمیت کیدای شي چې په خاصو شرایطو کې د لنډې مودې لپاره د قانون له مخې محدود او یا رفع شي .په قانون کې د
محرمیت د لغوه کولو شرایط لیکل شوي .یوازې د عامه امنیت قلمرو کیدای شي چې د قانون له مخې د دغه حق د الغا سبب شي.
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د کورونو محرمیت او خوندیتوب
هماغه شان چې د خلکو اړیکي او مخابرات باید د دولت او نورو کسانو له ناقانونه څارنې څخه خوندي پاتې شي ،د مسکن محرمیت
او خوندیتوب هم باید له دولتی الس وهنو څخه په امان کې پاتې شي .په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون  ۳۸مه ماده وایي :
“ د استوگنځی له تیري څخه خوندي دی .هیڅ څوک د دولت په ګډون نه شي کوالی چې د استوگن له اجازي پرته اوبې له هغو حاالتو او
الروچې په قانون کې ښوول شوي ،دچا کورته ور ننوځي یایي و پلټي”.
“د څرگند جرم په موردکې مسوول مامور کوالی شي چې د محکمې له مخکينۍ اجازې پرته د شخص کور ته و ننوځی یا هغه و پلټي.
نوموړی مامور مکلف دی کور ته له ننوتو او یا پلټنی وروسته ،په هغه موده کې چې قانون یې ټاکي د محکمې قرار ترالسه کړي”
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هر انسان داسی هستوګنځي ته اړتیا لري چې په هغو کې د ننه پوره ډاډ ترالسه کړي چې د دولت او زورواکو کسانو د نفوذ له ساحې
وتلې او دا مقام د تبعه (شهروند) کور او شخصي مامن ګڼل کیږي .دا هغه ځای وي چې اصوال دولت ،څارګر او خصوصي مفتشان،
خبروړونکي او عامه وګړي د نفوذ حق نلري .دا ځای کیدای شي چې د ده شخصي ملکیت اوسي او یا یې په کرایه یا امانت ترالسه کړی
وي .په دې اړه د دولت اراده ټاکونکې یا اخیستنه نه ده بلکې مهمه دا ده چې دا هستوګنځی د هغه د خاوند په غوښتنه د ده شخصي
هستوګنځی ګرځیدلی وي .د دغې اخیستنې پر بنسټ یوازې کور یا هستوګنځی د ناقانونه مداخلې څخهخوندي نه وي بلکې د هوټل
خونه او د محصلینو د خوب ځای یا لیلیه هم پکې شاملیږي.
پرته د دولت له مداخلې د قانون په پنا کې په امن کې ژوند کول د انساني کرامت له مقولې سره مخامخ تړاو لري .پر دې بنسټ د خلکو
په کورونو کې تجسس او تالشي په واقعیت کې د دوی په شخصي او خصوصي حریم کې درنه مداخله بلل کیږي .که په استثنایي حاالتو
کې د افرادو د هستوګنځي تالشي الزامي وګڼل شي دا چاره باید د یوې بې پرې او خپلواکه څانګې له خوا وارزول شي او په ولسواکۍ
کې یوازې خپلواکه او بې پرې محکمه کوالی شي حکم وکړي چې آیا داسې دلیل شته چې پر بنسټ یې د چا د کور د تالشۍ حکم
صادرشي که نه؟ د قاضي له خوا د لنډ مهال لپاره د افرادو د کور د مصئونیت د لغوه کولو حکم باید پر هغه د لګیدلي تور د څرنګوالي
سره انډول ولري.
د خلکو پر شخصي هستوګنځیو د څار چاره آن د مدرنو وسایلو او کمرو په وسیله که هغه له بهره هم کوم کور په نښه کړی وي له قانوني
اجازې پرته د هغه کس د شخصي حریم د نقض معنا لري او په دې ډول مواردو کې که امنیتي ارګانونه د څارنې لپاره کافي دالیل هم
ولري باید دا کار د محکمې په حکم ترسره شي .د خلکو پر کورونو څار حتی که د جرایمو د کشف په موخه ترسره کیږي که د اشخاصو
د خصوصي حریم او د دوی د مصونیت د نقض کیدو سبب ګرځي په ولسواکۍ کې جواز نه لري .د بیلګې په توګه ،د یوه جرم د کشف په
پلمه څوک نه شي کوالی چې د افرادو یا د ښځې او میړه خصوصي حریم ته نفوذ وکړي ځکه دا د دوی په انساني کرامت پورې تړلې ده
او دا هغه حریم دی چې آن د محکمې د حکم پر بنسټ هم باید چې نقض نه شي.

 ۳انځور :د هرات یو شمیر اوسیدونکو د نا امنیو او سړي تښتونې له امله په الریون الس پورې کړی.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د سفر او سیاحت خپلواکي
د سفر او په کوم ځای کې هستوګنه د اتباعو (شهروندانو) د بنسټیزو حقونو په توګه د افغانستان د اساسي قانون په  ۳۹مه ماده کې
تسجیل شوې.
"هر افغان حق لري چی د هیواد هری سیمی ته سفر وکری او اوسیدلی شي مګر په هغو ساحو کې چی قانون منع کړی وی”.
“هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم { له } افغانستان څخه بهر سفر وکړي او بیرته راستون شي”.
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هغه څه چې دا ماده یې په پام کې لري د خپلواکي د پراخ اصل سره تړاو لري .دلته د قانون عملي اړخ دا دی چې خلک (شهروندان) حق
او واک لري چې د خپل هیواد په هره سیمه کې چې وغواړي د دولت له اجازې پرته پاتې شي او هرچیرې چې وغواړي سفر وکړي .البته د
دغې مادې او د بشري حقونو د اعالمیې د متن تطابق په دې معنا نه دی چی ټول انسانان کوالی شي په افغانستان کې له دغه حق څخه
ګټه واخلي .د بهرنیو اتباعو اقامت په افغانستان کې ،د بهرنیانو چارو د قانون تابع وي.

د مالکیت لرلو حق
د اساسي قانون  ۴۰مه ماده د افغانستان د وګړو (شهروند) د خصوصي مالکیت په اړه وایي:
“ملکیت له تیري څخه خوندي دی“.
“هیڅ څوک د ملکیت د ترالسه کولو او په هغه کې له تصرف کولو څخه نه منع کیږي مګر د قانون د احکامو په حدودو کې“.
“د هیچا ملکیت د قانون له حکم او دبا صالحیته محکمې له پریکړې پرته نه مصادره کیږي”.
“د شخصی د ملکیت استمالک یوازې د عامه ګټو د تامین په مقصد د مخکیني عادالنه بدل په ورکولو ،د قانون له مخې مجاز دی”.
“د شخص دشتمنۍ پلټنه او اعالن یوازې د قانون په حکم کیدای شي”.
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دا ماده د افغانستان د اتباعو لپاره له دوو اړخونو اهمیت لري .یو په دې چې د مشروع مالکیت درلودل د انسان بنیادي حق دی او هر
انسان حق لري چې د هغه څه خاوند شي چې د خپل کار ،پوهې او نوښت په نتیجه کې یې ترالسه کړي .له بلې خوا دې ټکي ته په پام
سره چې په افغانستان کې ناقانونه کړنې ،او ظلمونه په خلکو شوي په ځانګړي توګه د ثور د کودتا پر مهال او له هغې نه وروسته،
دا په کار وه چې له مالکیت نه قانوني حراست په پام کی نیول شوی وای .سره له دې چې اساسي قانون دا نه څرګندوي چې هدف یې له
ملکیت نه څه دی ،خو د افغانستان په عرف ،شرعي احکامو او اړوندو قوانینو کې د منقولو ملکیتونو ،نا منقولو ملکیتونو او معنوي
ملکیتونو په اړه صراحت شته .د افرادو د مالکیت سلبول په داسې حال کې چې عامه ګټې یې ایجابوي په حقوقي لحاظ د مالکیت د
سلب معنا نه لري بلکې د مالکیت د بدلولو او یا د دولت له خوا د خسارې د ورکولو په توګه مطرح کیږي.

د ښونی او روزنی حق
د اساسي قانون د  ۴۵مې مادې پر بنسټ د ښوونځیو لپاره د درسي نصاب تدوینول د دولت له صالحیتونو او مسولیتونو څخه ګڼل
کیږي .کله چې دا ماده د وړیا زدکړو له حق سره د یوه کلیت په توګه په پام کې ونیول شي ،نو معنا به یې د اتباعو د اساسي حق په تړاو
څرګنده شي .د اساسي قانون  ۴۵مه ماده وایي:
“دولت د اسالم د سپڅیلي دین دحکمونو او ملي فرهنګ پربنسټ او له علمي اصولو سره سم واحد تعلیمي نصاب طرح او تطبیقوي
د ښوونځیو د دیني مضامینو نصاب په افغانستان کې د شته اسالمی مذهبونو پر بنسټ تدوینوي”.
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هغه څه چې د دغې مادې پر بنسټ څرګندیږي ،هغه د ټولو ښوونځیو د درسي نصاب پر تدوین د دولت انحصار دی .که څه هم په اساسي

قانون کې د خصوصي ښونیزو مرکزونو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق په رسمیت پیژندل شوې ،خو د  ۴۵مې مادې پر بنسټ
خصوصي ښوونځي هم د دولت له خوا د جوړ شوی نصاب په رعایتولو مکلف دی.
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سره له دې چې ۴۳مه ماده د  ۴۵مې مادې سره تړاو لري ،خو هغه څه چې په  ۴۳مه ماده کې د افرادو د تعلیم د حق په اړه مطرح شوي
په حقوقي لحاظ ځانګړې معنا لري او د سوسیال دولت د عنصر سره په هغه مفهوم چې مخکې ورته اشاره وشوه تړاو لري .د اساسي
قانون  ۴۳مه ماده ،زده کړه د افغانستان د ټولو” اتباعو حق دی” ګڼلی چې د لیسانس { تر} درجې پورې وړیا د دولت له خوا تامینږي”.
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د دغې مادې حکم چې د افغانستان اتباع د لیسانس تر درجې حق لري چې په دولتي موسساتو کې زده کړې وکړي یوه آرماني ماده او
یا د اساسې قانون برنامه ګڼل کیږي .که داسې ونه شي په دې دلیل چې دا ماده عمال نه اجرا کیږي او ټول خلک چې په اړوندو تحصیلي
څانګو کې د کافي ځای د نشتوالي له کبله نه شي کوالی د لیسانس تر درجې زده کړې وکړي ،کوالی شي چې د دولت په وړاندې د دعوې
اقامه وکړي.

د کار حق
په اساسي قانون کې د کار د حق تسجیل کیدل د ټولنیزې هوساینې یا سوسیال دولت یو بل عنصر ګڼل کیږي .د اساسي قانون  ۴۸مه
ماده وایي:
“کار د هر افغان حق دی“ د کار د ساعتونو ټاکل ،او بامعاشه رخصتي ،د کار او کارګر حقونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې د
قانون له لیارې تنظیمږي”.
“د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب آزاد دي”.
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د یوه حق په توګه د کار د حق پيژندل د اساسي قانون د یوه آرمان په توګه چې د اتباعو د حق په توګه په قانون کې تسجیل شوي هم دي
یو له هغو مسایلو څخه دی چې اساسې قانون پرې د بشري ټولنیزو حقونو د منلو په توګه پرې ټینګار لري .بشري ،اقتصادي او ټولنیز
حقوقو ته د ډیری لیبرال ولسواکیو په اسنادو کې په کمه کچه پام کیږي .په داسې حال کې چې د بشر حق د یوه ژوند په درلودلو کې او
په مادي لحاظ هم مناسب او د بشر لپاره د کار حق د بشري اساسي حقونو په کتار کې راځي .د یوه کسب یا دندې د غوره کولو حق په
واقعیت کې د انسان د داسې یوې خپلواکۍ منل دي چې پر بنسټ یې هغه بل ته له اړتیا پرته د خپل ژوند بنسټ جوړوي .د دې ترڅنګ دا
حق د داسې چوکاټونو د جوړولو په معنا هم دی چې په نتیجه کې یې انسان کوالی شي د یوه خپلواکه موجود په توګه خپل استعدادونه
او وړتیاوې ال زیاتې کړي او ویې غوړوي .د دې امکان چې انسان خپله پریکړه وکړي چې کومه دنده باید غوره کړي او یا په کومه څانګه
کې تحصیل وکړي په واقعیت کې د دې مخکنی شرط منل هم دي چې فرد د آزادې ارادې پر بنسټ په ټولنه کې ونډه اخلي.

د اجباري کار ممنوعیت ،ملوک الطوایفي دود له منځه وړي
کله چې د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده  102کې د اجباري کار په اړه خبره کیږي ،په واقعیت کې یوه داسې فیوډالي رعیتي دود
ته د ستنیدو مخنیوی دی چې په هغه کې دولت خپل وګړي دې ته اړباسي چې د حکومت لپاره اجباري کار وکړي 103 .پر انسان باندې
د اجباري کار تحمیلول د هغه د خپلسرۍ له اصل او د خلکو د حاکمیت له اصل سره په ټکر کې دی .په دې ماده کې د ولس او ملکوک
الطوایفي پړاو د ټولنې د حقونو پر اعاده کيدو هم ټینګار شوی دی .خو له اجبار پرته قانون ،په خاصو وختونو کې هغه مهال د ډله ییز
کار غوښتنه کوي ،چې د هيواد یوه برخه د جګړې یا آپت او بال خولې ته لوېدلی وي ،چې په دې وخت کې د وګړو ګډون کول او همکاري
ملي وجیبه ګڼل کيږي .خو په دې برخه کې دا د وګړو پر اخالقي پیغام پورې ډېر تړاو لري ،د ښاري کيدو د غوره والي مخاطب ګڼل کیږي
نه دا چې اجباري کار ته دې اړایستل شي.

د ادارې د اعمالو د قانون خالف حق غوښتنه
دولت د قانون په چوکاټ کې دا د خپلو وګړو حق بولي ،چې د وګړو لپاره هرڅه چې ددوی زړه وغواړي ،هماغسې عمل وکړي .دا کار په
ځانګړې توګه د اسالمي ځمکې په ختیځ کې په پراخه کچه عملي شوی دی .خلیفه ګانو او حاکمانو د خپلو شخصي تمایالتو پربنسټ د
خلکو مال او ملکونه مصادره کړي دي ،دوی به یې بندیانول او ډېر داسې کارونه به یې کول چې نن سبا زموږ په هيواد کې ممنوع دي.
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2014

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

ځینې مهم قوانین او د وګړو د حقونو د پوهاوي په اړه د وګړو تجربې دا ښيي چې د دولت د تجاوز د مخنیوي لپاره د حقونو اعاده کول
وګړو ته بېالبېلې الرې چارې ښيي .ځینې ددغې وسیلې په مټ کولی شي یوڅوک چې د سیاسي عمل مخاطب ګرځي ،د دولت په مقابل
ً
مثال اعتصاب او یا د کارکوونکو تظاهرات چې د خصوصي کار ورکوونکو پر وړاندې (په دغه ډول مواردو کې هم فرد
کې ونه درېږي.
او متضرر افراد دا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او عدالت وغواړي) .خو هغه څه چې دلته له حقوقي پلوه زموږ په نظر کې دي،
قانوني الرو چارو ته مراجعه کول دي ،چې د وګړو په اختیار کې ورکړلې شي او وګړي کولی شي له دې الرې نه د خپل حق د اعاده کولو
هڅه وکړي .لومړی حق دا دی چې د ادارې د ناقانونه کړنې پروړاندې محکمې ته شکایت وشي ،داسې چې وګړي زیانمن شوي وو او
دویم حق غیر قضايي ارګانونو ته د شکایت کول دي.
په دې اړه د اساسي قانون یو پنځوسمه ماده وايي:
“هرڅوک چې ادارې له څخه بې موجبه زیانمن شي د تاوان اخیستلومستحق دی او کولی شي د تاوان ترالسه کوالی لپاره په محکمه کې
دعوا اقامه کړي”.
“له هغو حاالتو پر ته چې قانون ښوولي ،دولت نه شي د باصالحیته محکمې له حکمه پرته دخپلو حقوقو د ترالسه کولو لپاره اقدام وکړي”.
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ددغې مادې په تدوین کې دوه کړنې اهمیت لري .یو د وګړو د ښاري کېدو حق دی چې ادارې او دولت ته دا اجازه نه ورکوي چې د وګړو
ملکیت ،خصوصي حریم ،جسمي او بدني سالمتیا ته زیان ورسوي او یا انساني کرامت تر پښو الندې کړي او یا د قانون خالف یې له
خپلې دندې لیرې کړي .د دولت او ادارې دویم اصل پر قانون والړ دی .د دولت مهمترین برداشت پر قانون والړ دی ،چې دولت هم لکه د
فرد په څېر د قانون پروړاندې مسؤول دی .دولت مسؤولیت لري چې د قانون خالف د اعمالو حساب کتاب،چې په هغه کې وګړي زیانمن
شوي وي ،حساب ورکړي.
هغه وګړي چې د عمدي اجراآتو او نه اجرآتو په پایله او د دولت د بېالبېلو ارګانونو د هم مال په صورت کې متضرر کيږي ،کولی شي د
دولت د اعمالو په مقابل کې محکمې ته مراجعه وکړي .د وګړي د شکایت په حق کې له هرې دولتي ادارې څخه شکایت کول شامل دي.
هېڅ اداره یا د دولت اداري ارګان ،د امنیتي ارګانونو په شمول له دې چارې څخه مستثنا نه دي .تصمیم نیوونکې مرجع هم په دا ډول
مواردو کې محاکمه کيږي.
دویمه طریقه ،د قانون خالف د اعمالو د مبارزې لپاره حقوقي الرې خپلول دي ،وګړي د هيواد ملي شورا ته د شکایت کولو حق لري .د
اساسي قانون د اته اتیایمې مادې پربنسټ “د ملي شورا له دواړو جرگه د بحث وړ موضوعاتو د کتنې لپاره د داخلي وظایفو د اصولو
له مخې ،کمیسیونونه جوړوي”  .105او د اساسي قانون د نهه اتیایمې مادې پربنسټ”،ولسي جرګه واک لري د غړو ددریمې برخې په
پیشنهاد ،په د حکومت د اعمالو د څېړنې او کتنې لپاره ،یو ځانګړی کمیسیون و ټاکي 106 ”.د افغانستان  5تجربه کې لیدل کيږي چې د
ملي شورا دواړه جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیونونه لري .ددې لپاره چې د یادو شویو موادو پربنسټ ،د حکومت د کړنو کنټرول
ً
طبعا د ادارې د کړنو کنټرول هم د ملي شورا له واکونو څخه دي .له دې کبله وګړي کولی شي
د افغانستان د ملي شورا له دندو څخه ده،
د جرګې کمیسیونونو ته شکایت وکړي او یا دا چې تقاضا لیک ولیکي.خو د ملي شورا تصمیمونه په دې اړه د حکومت د اعمالو پر
کنټرول ال ډېر واک لري ،نه دا چې وکړای شي د قضايي احکامو ځای ونیسي .د بېلګې په توګه ،ملي شورا نه شي کولی متضرر شوي ته
یوه اداره د غرامت په ورکولو محکومه کړي.
خو د اوسني اساسي قانون له السته راوړنو یوه دا هم ده چې محاکمو ته د مراجعې یا دواړو شوراګانو ته د شکایت کولو ترڅنګ ،د
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته د مراجعې کولو امکان هم ډېر دی .په هغو مواردو کې چې د وګړو د بشري حقونو د
نقض مساله وي ،وګړي کولی شي دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي.
د اساسي قانون د اته پنځوسمې مادې پربنسټ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په منلو سره له دولت څخه د وګړو د شکایت حق لرل
منلي ،یاده ماده داسې وايي:
“دولت په افغانستان کې د بشري حقونو درعایت دڅارنې ،ښه والي اومالتړلپاره،د افغانستان د بشرد حقونو خپلواک کمیسیون جوړوي”.
“هرڅوک کولی شي د خپلو بشر حقونو د نقض په صورت کې دې کمیسیون ته شکایت وکړي”.
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“کمیسیون کولی شي د افرادو د بشري حقونو د نقض موارد مربوطو قانوني څانگو ته راجع کړي او د هغوی له حقونو څخه په دفاع کې
مرسته وکړي”.

107

د هر څوک قید اېښودل دلته د قانون له مخې ټولو انسانانو ته شامل دی.دغه قید ،د بشري حقونو د کمیسیون د فعالیتونو برید د
افغانستان له وګړو څخه ټولو اشخاصوته ،چې بهرنیان هم پکې راځي ،پراخه کوي ،او له بلې خوا وګړو ته دا امکان ورکوي ترڅو د
خپلو بشري حقونو د نقض په صورت کې چې په حقیقت کې د هغوی د وګړو حق هم دی ،یوې مرجع ته شکایت وکړي او حمایت غوښتنه
وکړي .یوه مهم قانون ته د بشري حقونو د کمیسیون ارتقا ښيي چې قانون جوړوونکی د بشر د حقونو د مالتړ په برخه کې فوق العاده
ارزښت ته قایل دی.

له کورنۍ څخه مالتړ
د افغانستان اساسي قانون د اسالمي دین له تعلیماتو ،د افغانستان د ولس د دود او د ډېرو نورو هېوادونو له ډېرو تجربو سره په همغږۍ،
کورنۍ د ټولنې د یوې مهمې برخې په توګه مني ،او هغه د قانون تر مالتړ الندې راولي ،د اساسي قانون څلورپنځوسمه ماده وايي:
“کورنۍ د ټولنې مهمه برخه جوړوي ،چې دولت به یې مالتړ کوي”.
“دولت د کورنۍ د جسمي او روحي سالمتیا د خوندي توب لپاره ،په خصوصي ډول د ماشوم او مور ،د ماشومانو روزنه او د اسالم د
سپېڅلي دین د احکامو خالف د رواجونو له منځه وړلو لپاره الزم تدابیر (الر ،تېروتنه) نیسي”.
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دغه ماده دولت مکلف کوي ترڅو د کورنۍ له جوړښت څخه د ازدواج د قانون پربنسټ مالتړ وکړي؛ ځکه چې کورنۍ د یوې داسې
مهمې برخې په توګه چې دولت یې باید مالتړ وکړي ،د قانون تابع ګرځولی .دغه ماده همداشان دولت مکلف کوي ترڅو د مور او ماشوم
د جسمي او رواني سالمتیا لپاره الس په کار شي .ددغې مادې په اصل کې د ځینو هغو محافظه کارو حلقو له هغه برداشت سره یوډول
ټکر راغلی ،چې ګومان کوي د کوچني عمر کسانو ودول چې د قانون پربنسټ جواز لري ،شته دي .د ماشومانو ودول د ټولو علمي
معلوماتو پربنسټ ،ماشومانو ته پراخ جسمي او روحي زیانونه رسوي .له جسمي او روحي زیانونو څخه د مخنیوي لپاره ،د اساسي
قانون ددغه حکم پر اساس دولت مکلف دی نه بل څوک .د کورنۍ د ارتقا او جوړښت حق د وګړو د اساسي حق په توګه په عین حال کې
د وګړو یو دفاعي حق دی ،په دې معنا چې نارینه او ښځې حق لري خپل ګډ ژوند اختیار کړي او څوک نه شي کولی په زور یې د دغه حق
مانع وګرځي .په بله وینا ،دغه حکم وايي د ازدواج ممنوعیت په هغو شرایطو کې ممکن دی چې عملي شي ،چې دواړه غاړې د ازدواج
قانوني قابلیت ته نه وي رسيدلې .لکه له قانوني عمرنه د ټیټ عمر ماشومان.
ً
عمال تر قانوني عمر د ټیټ عمر ماشومانو ازدواج او د ښځو له مخالفت سربېره په ازدواج
خو واقعیت دا دی چې زموږ په هيواد کې الهم
سترګې پټیږي .دود او ځینې وخت د فقهې بېالبېل تفسیرونه دا کار ممکن ګرځوي .د اهل تشیع د شخصي احوالو د قانون په اړه د
اختالف یو مورد په همدې تړاو و.
د کورنۍ د جوړښت حق د وګړو د اساسي حق په څېر دی ،چې په عین وخت کې په دې معنا دی ،چې دواړه غاړې په مشترک ژوند
کې خپل برابر حقونه او وجایب ولري .دې ته په پام سره چې د ازدواج په تړون کې دوه کسان دا تړون کوي او دې ته په پام سره چې د
اساسي قانون د دوه ویشتمې مادې د دویم حکم مطابق “د افغانستان اتباع ،ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقونه او
وجایب لري ،109 ”.ښځه او میړه هم په خصوصي ژوند کې برابر حقونه لري .له دغه قانون څخه هر راز تفسیر په ټکر کې ګڼل کيږي .البته
د قرارداد دواړه غاړې (زوجین) کولی شي د تملک به مورد کې د کار څرنګوالی د کور بهر یا د ننه په بل ډول توافق وکړي .خو دغه
توافق باید د انسانی کرامت له اصل او خپلې فردي ارادې سره مطابق او د ټولنې له اخالقي اصولو سره یوشان په تناقض کې نه وي .په
بله وینا  ،دواړه غاړې نه شي کولی له یو بل سره داسې هوکړه وکړي چې د یوې غاړې د بشري حقونو او د وګړي اساسي حق پکې نقض
شي .کله چې کورنۍ  ،د قانون جوړوونکي له لور ي د "ټولنې اساسي برخه" او په اساسي قانون کې د یوه ثبت شوي بنسټ حد ته ارتقا
وکړي ،دا ایجابوي چې د مسؤولو ارګانونو له خوا ثبت او راجستر شي ،ترڅو دولت پوه شي چې د کوم بنسټ د حمایت مسول دی او
ددغه بنسټ راڅرګندېدل او د ثبت څرنګوالی څه ډول دی .فرعي مسایل  ،په دې اړه د کورنۍ د قانون په مټ تنظیمیږي یا سمبالیږي.
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4.4پایله
د افغانستان په اساسي قوانینو کې د وګړو د اساسي حقونو له ثبت څخه نژدې یوه پيړۍ تیریږي .له یوې خوا زموږ د هېواد د حقونو د
څرنګوالي ستونزې ته په کتلو سره،او له بل پلوه د تیوري او د قانون د تطبیق ترمنځ جالوالی و .دا چې د نولسمې پېړۍ له وروستیو
څخه ،په تېره بیا د شلمې پېړۍ په لومړیو کې د افغانستان د اصالح غوښتونکو مشروطه جنبشونه د قانون او اقتدار د مشروعیت په
برخه کې ډېرې مبارزې کړې دي او بې شمېرې قربانۍ یې ورکړې دي؛ خو واقعیت دا دی چې دغه هڅې د وګړو د غوښتنو له خوځښتونو
سره لکه څرنګه چې په اروپا کې راڅرګند شول ،نه وو .همدا دلیل دی چې په افغانستان کې پرمختګ غوښتونکي خوځښتونه ځینې
وخت له خلکو سره په ټکر کې شوي ،چې په پای کې یې ګټه کړې ده خو له ماتې سره مخامخ شوي دي .هغه ټولنیز طبقات چې باید د
دولت د قانون د عامل تحقق په برخه کې د وګړو د پروګرامونو د غوښتنو پربنسټ رامنځته کیږي ،په افغانستان کې د شلمې پېړۍ په
لومړیو کې راڅرګند نه شول .د جوړښت دا ډول کمزوري الهم په افغانستان کې لږترلږه په سیاسي قلمرو کې د لیدلو وړ ده .زما هدف
دا دی ددې پرځای چې د طبقاتو د مشترکو غوښتنو پربنسټ د صف بندۍ پرځای هم سیاسي هویت او هم سیاسي ټولنیزې ډلې ګډ
پروګرامونه ولري ،چې تر ډېره له توکمیزو هویتونو راپورته کیږي.په بله وینا ،فردیت او فردي پوهاوی په هېواد کې الهم د ټولنیز
قرارداد د غوښتنې پربنسټ اغېز نه لري.
له همدې کبله ،زموږ په هېواد کې چې د وګړو د اساسي حقونو د جوړښت موجب لومړی کړنه په اساسي قوانینو کې راڅرګنده شوې ده،
تر ډېره د واکمنانو په زړونو پورې تړلی او تمایل پکې له ورایه ښکاري او غربي نوښت ته ځان نژدې کوي او په لومړي ګام کې تخنیکي
نوښت غواړي .د افغانستان واکمنان او ان لومړی نوښت غوښتونکي ،د وګړو داساسي حقونو پربنسټ فلسفې پوهاوی الزم نه بولي.
پردې سربېره ،هغه ټولنیز بنسټونه چې د دغو ارزښتونو د اجرا کوونکي او مالتړي په توګه کار کوي ،هم شتون نه لري.له دې کبله تر
یوویشتمې پېړۍ پورې پرله پسې استبداد او دیکتاتوري په بېالبېلو کچو دوام وکړ.په بله وینا ،د وګړو د اساسي حقونو او ازادیو
ً
عمال زموږ د قوانینو په ادبیاتو کې وده ونه کړه او نه پرپښتو ودرېدل ځکه چې د  ۱۳۴۳کال اساسي قانونه په دې برخه کې
مراعاتول،
یو ډېر لوی ګام ګڼل کېده.
لکه څرنګه چې ددغې لیکنې په متن کې اشاره شوې ده ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون ،که څه هم ډېرې ستونزې لري ،په
متن او کړنه کې له یو بل سره ټکر کې دی خو بیا هم زموږ د هېواد تر ټولو پرمختللی اساسي قانون ګڼل کېږي ،چې دغه قانون د ارزښتونو
د تدوین او د وګړو د اساسي ازادیو په برخه کې په حقیقت کې زموږ د هېواد د قانون جوړونې په تاریخ کې د عطف ټکی ګڼل کېږي.
هغه ستونزه چې د افغانستان د وګړو د هر اړخیزونو حقونو د تحقق په الر کې موجوده ده ،د جوړښت خشونت دی چې زموږ له ټولنیزو
بنسټونو او واکمنو اړیکو څخه راپورته شوی او هم مهال بیا تولیدیږي .زموږپه هېواد کې داسې دودونه شته چې د تاوتریخوالي او
ټولنیز کېدو د منلو المل ګرځي .کورنی تاوتریخوالی ،په ښوونځي کې تاوتریخوالی ،له خپلوانو سره تاوتریخوالی او په کوچنیانو
سره تاتریخوالی کول د میراث په توګه دي ،له یوې دودیزې ټولنې څخه موږ ته پاتې شوي دي .زموږ په څېر ټولنو کې چې د انسان فردیت
د ټولو له خوا د منل شوي بنسټ په څېر نه دی منل شوی ،د فرد د حقونو مراعاتول هم نه منل کېږي .په ټولنه کې د افرادو شخصي حریم
چې د انسان شخصیت پکې په غېز کې نیول کېږي او ټولنه جوړوي ،له ستونزو سره سره کولی شي دا معنا ولري چې په یوه ټولنه کې د
یوه فرد د اصالت پربنسټ والړ وي.
د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی او د دوی د پوهې کمزوري او تر دې هم ور هاخوا د ښاري ژوند د کلتور ناتواني چې له حقونو او
له ازادیو څخه د انسان د پوهاوي المل ګرځي د یوه ډېر طبیعي کار په څېر ګرځي،او د وګړو د مدني مقاومت زمینه له دغه حق سره په
تناقض کې کمیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د واقعیت او تیوري ترمنځ دغه دوه ګوني کېدل د ازادی او د خلکو د اساسي حقونو د تحقق په برخه کې
ددې المل ګرځي چې د هېواد د حقوقي او قانوني ژوند لپاره یوډول ناانډولي رامنځ ته شي .نا انډولي په یوازې سره نه شي کولی د قانون
د اصالح او تناقضاتو د لیرې کولو له الرې او محدودیتونو څخه که څه هم ډېر الزامي نه وي ،لیرې شي.د انسان د حقونو پېژندل اود
ښوونې او روزنې د کچې لوړول د قانون له واکمنۍ او دا قانون د جراکوونکو او ژمنتیا سره تړلي مسایل دي ،چې په دې برخه کې ترې
مخ اړول د نه منلو دي.دغه نیمګړتیاوې د اداري تدابیرو په نیولو سره نه شي کولی برطرف شي؛ بلکې باید په یوه دوامداره تاریخي
پروسه کې د هغه د لیرې کولو هڅه وشي .دغه پرله پسې تاریخي بهیر د خلکو له مبارزاتي ګډون څخه پرته چې له خپلو حقونو د دفاع او
اساسي حقونود ترالسه کولو لپاره وي ،هدف ته نه رسېږي .له هغو وګړو پرته چې د خپلو حقونو ترالسه کول غواړي ،د وګړو حقونه او
ازادی او چې د تحقق لپاره یې هڅې کوي ،لکه له دیموکراتانو پرته د دیموکراسۍ د هیلو لرلو په څېر دي ،محدود ،مهجور او مصدوم.
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5.5وړاندیزونه

د افغانستان د اساسي قانون اصالح
•دا چې د اساسي قانون په متن او نص کې تناقضات شته او همدارنګه د متضاد او متفاوت تفسیر امکان هم شته ،نو له

ً
مثال ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت د
دې کبله سپارښتنه کیږي چې د قانون په متن کې ناڅرګندتیاوې لیرې شي.

اساسي قانون دوه نوي یمه ماده وايي“ :په وزیر باندې د (نه باوررایه) باید صریحه ،مستقیمه او پرپخو دالیلو والړه وي”.
دا چې کوم مقام ،ددې کار د تشخیص صالحیتونه لري ،چې د عدم اعتماد د رایې داللیل “موجه” دي ،یا “موجه” نه دي،
نه مشخص کیږي.
•د بشر د حقونو په هغو مادو کې چې د افغانستان دولت ورته ژمن دی ،د قانون نص ال ډېر صراحت ته اړتیا لري ،باید په دا
ډول مواردو کې چې د بحث وړ وي ،د قانون په نص کې باید صراحت رامنځته شي ،ترڅو په راتلونکي کې یې د ابهاماتو
مخه ونیوله شي .په دې برخه کې د هغو مسلمانو روشنفکرانو نظرونه راوړل چې د دودیزو علماوو په پرتله له اسالم نه
متفاوت نظر لري ،او د ترکیې ،تونس ،اندونیزیا او نورو اسالمي هېوادونو له مثبتو تجربو څخه ګټه اخلي ،زموږ د
هېواد لپاره ال ډېر څه ورښودلی شي.
•د قانون په مټ د افغانستان د قومي تنوع په رسمیت پېژندل ددغه هېواد د کثیرالقومي واقعیت له کبله باید په قانون کې
بل ډول افاده شوی وای نه دا چې د وګړو فردي هویت د قومونو په چوکاټ کې یې حقوقي تعبیر او تفسیر راغلی وای .د
بېلګې په توګه ،غوره به دا وای چې ددغه متن ورته جمله بندي داسې لیکل شوې وای“ :افغانستان یو کثیرالقومي هېواد
دی چې پکې د پښتون ،تاجک ،هزاره ،ازبک ،بلوڅ ،پشه يي ،او نورو په څېر قومونه اوسېږي“ ،”.د افغانستان ملت له
هغو ټولو وګړو جوړ دی چې د افغانستان تابعیت لري ”.دا ډول وینا د دیموکراسۍ له روح سره همغاړې ده ،دا چې دولت
د قانون پربنسټ دیموکراسي نه شي رامنځ ته کولی.

د افغانستان د دولت لپاره
•ددغه هدف د تحقق لپاره دولت مکلف دی چې الزم قوانین وضع او له مقتضا سره سم تدابیر رامنځ ته کړي .د ټولنیزې
مرستې قوانین ،بیمه ،د وړتیا ،د زده کړې حق ،د تقاعد حق او لږترلږه د انساني ژوند د عاید مشخصول او دې ته ورته
د ټولنیزې واکمنۍ دندې شاملې وي .له دې اړخه پر هغه قانون ټینګار چې د قانون پربنسټ د دولت له نورم ترڅنګ د
ټولنیز عدالت د تحقق ،د وګړو د حقونو د رعایتولو او د انساني کرامت د ساتنې عناصر جوړول او د اساسي قانون د هیلو
جوړښت پکې راځي.
•دولت مکلف دی چې خپل قوانین د هغو تړونونو له احکامو سره په ورته ډول چې ورسره یوځای شوی ،همغږي کړي .په بله
وینا ،دا یو منل شوی حقوقي اصل دی ،کله چې دولت له نړیوالو قوانینو سره د یوځای کېدو هوکړه کوي ،پر ملي حقونود
نړیوالو حقونو رعایتولو ته ترجیح ورکوي او دولت مکلف دی تر څو خپل قوانین د قوانینو له احکامو سره سم او یا له
نړیوال تړون سره مطابق چې له هغه سره یوځای شوی وي ،اصالح کړي.
•خو ،که چېرې کوم قرارداد له اساسي قانون سره په تناقض کې وي ،لومړی ،حکومت باید هغه السلیک نه کړي ،دویم،
که چېرې حکومت له اساسي قانون سره په ټکر کې کوم قرارداد السلیک کړی وي ،باید ملي شورا یې تصویب نه کړي ،او
درېیم ،که چېرې ملي شورا هم هغه تصویب کړی وي ،ذیصالح ارګانونه کولی شي د مطابقت د ارزونې تقاضا او یا عدم
مطابقت یې له اساسي قانون سره ،د اساسي قانون د یوسل او یوویشتمې مادې مطابق له سترې محکمې څخه تقاضا
وکړي .که چېرې ستره محکمه دا ډول قرارداد له اساسي قانون سره مغایر تشخیص کړي ،حکومت مکلف دی چې ترې
ووځي او یا یې هغه برخه اصالح کړي ،چې له اساسي قانون سره په ټکر کې ده ،او د قرارداد له مقابل لوري سره په موافقې
سره قرارداد وشي .یا دا چې که چېرې ملي شورا افغانستان له دا ډول معاهدو یا تړونونو څخه د وتلو لپاره دوه اړخیزه
یا څو اړخیزه فیصله کوي .ترڅو چې دا کار نه دی شوی ،د افغانستان دولت د نافذو قراردادونو په رعایتولو مکلف دی.
•دولت باید د برابرۍ اصل رعایت کړي .د قانون په وړاندې برابري له عملي اړخه په دې معنا ده چې قانون د هيڅ مقام،
موقعیت او یا د وګړي د ټولنیز مقام پروا نه کوي ،بلکې پر ټولو یو ډول تطبیقیږي .همداشان ،دا معنا لري چې هېڅ دولتي
ارګان نه شي کولی د قانون له تطبیق څخه پخپل زیان یا ګټه سرغړونه وکړي.
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• په وروستیو دریو لسیزو کې د تاوتریخوالي او جنګ جګړو فرهنګ او د دولت په نامه له قانونه تښتیدونکی دولتونه د
دې المل شوه چې دغلته تاوتریخوالی دود شي چې له مخې یې هغو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې د خلکو له بنسټیزو
حقونو سرغړونې وکړي .دولت اړ دی چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه نوی فرهنګ دود کړي.
•د خلکو د حقونو تر پښو الندې کونکو پر وړاندې د معافیت فرهنګ د قانون د پلي کونکوو ادارو د نه چمتوالي له امله چې
د خلکو اساسي حقونه یې محدود کړي  ،نو دولت ته په کار دي چې د خلکو پر حقونو دغه تیري کونکي د قانون منګولو
ته وسپارياو د معافیت فرهنګ پر ضد مبارزه پیل کړي.

د خلکو لپاره د ټولنیزو بنسټونو او کمیسیونونو جوړونه
•پرګنیز غورځنګونه او د افغانستان بشري حقونه د خلکو د ریښتینو غورځنګونو جوړولو ته اړتیا لري چې وکوالی شي د
خلکو په نوښت او د مدني مبارزو په غښتلتیا د خلکو له بنسټیزو حقونو ننګه او مالتړ وکړي .بیله شکه د بشري حقونو
خوندیتوب د مالتړو ادارو شتوالی ته اړتیا لري او د دغسې ادارو او بنسټونو د شتون لپاره تخنیکی او مادي شونتیاوې
ډیرې اړینې دي ،خو دغه بنسټونه په لومړي ګام کې باید داسې مبارزاتي بنسټونه وي نه داسې بنسټونه چې یوازې د مادي
مرستو لپاره وړاندیزونه وکړي.
•هغه سیاسي ګوندونه چې د خلکو د نظرونو او سیاسي زده کړو په پایله کې د خلکو د معرفت او د خلکو د افکارو د
اغیزمنولو په برخو کې فعالیت کوي ،په کار دي چې مالتړ یې وشي  .سیاسي ګوندونه له یوې خوا په سیاسي نظام کې د
خلکو لپاره د ګډون زمینه برابروي او له بله پلوه د هغوی د سیاسي پوهې د پراختیا لپاره زمینه برابروي ،چې له همدې
امله په سیاسي هڅو کې هغوی دې ته هڅوي چې په براخه کچه برخه واخلي.
•د وګړو د بنسټيزو حقونو په بحث او د دغو حقونو پلي کېدو لپاره يوه مهمه موضوع دا ده ،د دې لپاره چې وګړي وکړای
شي خپلو بنسټيزو حقونو ته السرسی ولري او يا د هغو حقونو چې سرغړونه ترې شوي وي او په قانون کې راغلي په محکمه
کې دعوا وکړي ،د ميکانېزمونو شتون مهم دی .متاسفانه ،په افغانستان کې خلکو او وګړو تر اوسه دغه طريقه نه ده تجربه
کړې او له همدې امله د وګړو له اساسي حقونو سرغړونه د حکومت له لوري پرته له قضايي ارزونې پاتې دي .د همدې لپاره
وړانديز دا دی چې د افغانستان د بشري حقونو کمېسيون د وګړو په استازيتوب ،په هغو ځايونو کې د دوی د هغو حقونو
چې په قانون کې راغلي او يا يې بنسټيز حقونه نقض شوي وي ،د محکمې پر وړاندې دعوا وکړي .او په بل پړاو کې د
مشرانو جرګې او يا ولسي جرګې د شکايتونو اورېدو کمېسيون د وګړو د اعتراضونو په برخه کې همکاري وکړي.
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دڅرګندونولپارهستاسيغوښتنې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد ډیره عالقه لری چې ستاسو څخه اوري .په هر صورت که تاسی د دی واحد خپرونو لوستونکی
یاست ،یا مو د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد کې په لکچر یا ورکشاپ کې ګډون کړی وی ،یا مو له کتابونو څخه استفاده کړی
وی ،یا مو د ادارې له کارونو او څیړنو سره آشنایی پیدا کړی وی ،ستاسي څرګندونی او غوښتنې زمونږ لپاره ډیر د ارزښت وړ دی،
ستاسی وړاندیزونه له مونږ سره مرسته کوی ترڅو خپل هدف په ښه ټوګه تعقیب او د خپلو کارونو السته راوړنې په ښه څیر د خپلو
خبرونو له لوستونکو سره شریکې کړو.
ترټولواسانهال ردڅرګندونولپار هستاسيغوښتنیدبرښنالیکلهالری a reu@areu.org.afهمدارنګهتاسيکوال یچېلهمونږسر هپهاړ
یکهکېشي +93)0( 799 608 548
•تاسيپهخپلواکه توګهنظرورکوالیشی،اماستاسیځوابونهاومعلوماتپه دیاړهزمونږلپارهډیرارزښناکتمامیږی
•لهد یادار ېا ودد یادار یلهڅیړنوسر هڅنګهاشناشوی (دخپرونولهالری ،یادد یادار یپهغونډ ویامجلسونوکېګډو نلهالری )
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدادار ېلهڅیړنودڅهلپار هاستفاد هکوی
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدادار ېڅیړنېڅنګهترالسهکوی
•آیا لهخپرونونه پهبرښنایېیاچاپیڅیراستفاده کوی
•دخپرونومعلوماتتاسو ته څه دول وړاند یشی
•ستاسووړاندیزنهدد یادار یدڅیړنوپهاړ هڅهشیدی
•د افغانستان د څیرنی او ارزونی د اداری کومه خپړونه یا پیښه تاسوته په زړه پوری ده؟
•ستاسيپهباو رپهکوموموارد وکېزمونږکارونهګټو رتمامیږی
•عالقه ،ددند یساحها ویاستاسیدمطالعیځای
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