
لنډیز یوه کره کتنه 

 د شیعه د شخصیه احوالو د قانون تر شا د قانون او پالیسي جوړولو بهیر

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان



الف

د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې  په هکله

ادارې  ددې  ده.  اداره  څیړنیزه  پیلې  نا  یوه  میشته  کې  کابل  په   )AREU( اداره  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د 

دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکې څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي. همدا راز نوموړې اداره 

هڅه کوي څو په افغانستان کې د څیړنې  او  زده کړې کلتور ته د تحلیلي ظرفیت د پیاوړې کولو او د فکرونو 

او بحثونو د آسانولو له الرې په فعاله توګه وده ورکړي.  ددې ادارې اصلي موخه  دڅیړنې له الرې د افغانانو د 

ژوندانه ښه والي دي.

نوموړې اداره په 1381 لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړ اود یو 

مدیره هیات درلودونکۍ دي چې د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو، 

او نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي. نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلي بودجه د فنلند، ناروي، 

سویډن، سویزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي.  ددې ادارې ځانګړې  پروژې د افغانستان د 

پرانیستې ټولنې د انستیتیوت )FOSIA(، آسیایي بنیاد )TAF(، اروپایې کمیسیون )EC(، د کډوالو لپاره د 

ملګرو ملتونو عالي کمیشنري )UNHCR(، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق )UNICEF(، د ښځو 

لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي صندوق )UNIFEM(، او نړیوال بانک له خوا یې مالي مالتړ کیږي.  
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سریزه 

د 1386 کال راهیسې د افغانستان په پارلماني سیسټم کې د قانون یوې الیحې په آرامی سره خپله الره وهله. 

دغه قانون تر هغه مهاله د هیواد په رسنیو کې یاد نشو تر څو چې ولسمشر حامد کرزي د 1387 کال د کب په 

مشرانو  ملکونو  مرستندویه  هغو  د  خبره  قانون  دغه  د  مهال   همدې  په  نکړ.  توشیح  او  امضا   هغه  کې  میاشت 

سره  کې  کنفرانس  په   ۲۰ جی  د  کې  لندن  په  لپاره  هڅې  د  جوړولو  دولت  د  افغانستان  د  چې  کوم  ورسیده  ته 

راغونډشوې وو. د  د نوموړې قانون ۲۴۹ مادو  هم د نړیوالو رسنیو پام ځان ته را واړوه کوم چې د شیعه ښځو 

له خوا »د جنسی تیریود  لړ بندیزونه په کې شامل وو او ډیر ژر دغه قانون د لویدیځو خبریاالنو  پر حقونو یو 

تود  کسانو  ښکیلو   بیلو   بیال  د  او  شو  وسپړل   کې  رسنیو  نړیوالو  په  مساله  دغه  شو.  ونومول  نامه  په  قانون« 

غبرګون یې را وپاراوه. 

دغه څیړنه  هڅه کوي  څو ددې  کیسې بل اړخ  ، هغه بهیر په کوم کې چې د شیعه د شخصیه احوالو د قانون 

الیحه په یوه قانون بدله شوه څرګند کړي: د هغه د پیل څخه بیا تر هغه مهاله چې د عدلیې د وزیر تر نظر الندې 

وو1. د دې بهیر د یوې پلټنې له الرې، چې موخه یې  د بن د تړون څخه وروسته په افغانستان کې دقانون جوړولو 

او په دې شرایطو کې  د قانون جوړونې د تجربې ، سیاسي کلتور او ظرفیت په هکله  لکه  څرنګه چې د ملي 

شورا د غړو، مدني ټولنې، کورنیو رسنیو او نړیوالې ټولنې له خوا درک شوی د پوهاوي تر السه کول دي. د 

نوموړې څیړنې په موندنو کې د ټولو پورتنیو ډلو ونډه په پام کې نیول شوې ده. دغه څیړنه  د پالیسي جوړونې 

د بهیر په توګه د شیعه د شخصیه احوالو د قانون په اړه  د مهمو ذینفع  ډلو چې په نوموړې بهیر کې ښکیل وې، 

ددوی تر مینځ  د اختالفاتو او د اچې د قانون جوړونې د کړنالرې له نظره څه مفهوم لري،   پر  نظرونو د تمرکز له 

الرې، یوه هر اړخیزه  پوهه  را مینځ ته کوي.  د شیعه د شخصیه احوالو د قانون  اړوند دغه څیړنه ، د هغو څیړنو 

یوه برخه ده چې  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې  له خوا د بن د تړون څخه وروسته افغانستان کې د 

پالیسو بهیر تر څیړنې الندې ونیولو. د پالیسۍ څیړنې  په دې هڅه کې دي  تر څو په افغانستان کې د پالیسو 

پالیسۍ  د  ده،  څه  پالیسي  چې  هکله  دې  څوپه  کړي   السه  تر  پوهاوی  هکله  په  ظرفیت   او   ماهیت  جوړولود 

1   د 1388 کال چنګاښ په 16 نیټه افغانستان ټایمز راپور وکړ چې د عدلیې وزارت د شیعه د شخصیه احوالو پر قانون غور وکړ، د هغه 

1۲ مادې یې  لیرې کړې او نور تعدیالت یې په کې راوستل او دغه بیا کتل شوی قانون د وزیرانو د شورا له خوا تصویب شو. د چنګاښ 
په 18مه نیټه د مدنې ټولنې ډلې یو سر خالصی لیک ولسمشر ته واستولو چې په هغه کې ویل شوې وو چې تغیرات له ابهامه ډک دي 
او د دوی یو زیات شمیر سپارښتنې په نظر کې نه دي نیول شوي. خو له دې سره هم ولسمشر اصالح شوی قانون توشیح کړ او دغه قانون 
د 1388 کال د زمري د میاشتې په ۵ نیټه په رسمی جریده کې خپورشو چې د دغی نیټې سره سم نافذ هم شو. دغه راپور په ځانګړې ډول 
پر هغه موده باندې چې د دغه قانون له طرحې له پیل څخه تر هغه پورې چې عدلیې وزارت ته  د غور لپاره واستول شو او هغه شور و 

ځوګ  چې د هغه د توشیح سره سم منځته راغی، تمرکز کوي.



د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

2

دجوړونې د بهیر په اړه،  او  هغو بنسټیزو ګټو،  خبرو اترو او هغه  کړنو چې د هغه په وړاندې تګ  کې  مرسته 

کوې پوهاوی را مینځ ته کړي.۲ 

د پالیسی د جوړولو څخه ښه درک  نه یواځې د پای د ټکې په مفهوم دی بللکې د پالیسۍ د اجنډا د جوړولو 

او پالیسۍ جوړونې د رسمونواو په پای کې  د هغه ددرک،  د کړنو د سمون او بدلون  په هیله یو اړین  ګام دی . 

کړندود

دغه څیړنه  الندینیو پوښتنو ته د  ځوابونو په  لټه کې ده :

الف( د دغه قانون د وړاندې کولو او د ولسمشر د دفتر له خوا د هغه د چټک  تصویب د نوښت تر شا 

هڅوونکې الملونه  کوم وو؟ 

ب( هغه ځانګړی بهیر  کوم ووچې  نوموړی قانون  له هغې الرې پیل شو؟ او څرنګه به د افغانستان په 

نوې حکومت کې د قانون جوړولو، حکومت جوړولو، د قانون  د پراخ حاکمیت سره  سمون  ولري ؟

ونډه   کومه  کې  پړاونو  بیالبیلو  په  توشیح   او  جوړولو  د  قانون  دغه  د  ټولنې  مدني  افغانستان  د  ج( 

لوبولې ده؟

د( د نړیوالو مشرانو او بهرنیو رسنیو دغبرګون  اغیزه د  دغه قانون په وړاندي څه  وه؟ 

هغه معلومات چې په دغه څیړنه  کې یې  شننه  شوې، د  ۵1 ځوابویونکو سره  په انفرادي  توګه د نیمه جوړښتي  

مرکو له الرې تر السه شوې  دي. چې  نوموړې مرکې زیاتره   د 1388 د غویي او غبرګولې په میاشتو کې  په  

کابل کې تر سره شوې دي .که څه هم چې ددې لیکنې په بهیر کې  د شیعه د شخصیه احوالو قانون خپلې ودې  

ته ادامه ورکړه او معلومات  په اصل کې  پر  هغوپیښو باندي تمرکز لري چې په هغه پړاو کې پیښ شوې دي. 

په همدي ډول معلومات  د هغو کسانو سره  له  ډله ایزو مرکو څخه تر السه  شوې دي چې  د 1388 کال د وري 

د پالیسی یوه پراخ تعبیر داسی اټکل کیږي  ښایي د معین شویو موخو اوالس ته راغلو کړنو )د ستراتیژی د پراختیا، سرچینو ورکولو، 
الرې  له  هغه  د  چې  ده   وسیله  هغه  پروسه  پالیسی  د  شي.  تعریف  الندې  نامه  تر  ښیګڼی  د  خلکو  د  ذریعه(  په  نورو  داسی  او  کولو  پلی 

پالیسي درک کیږي، بحث پرې کیږي، بیانیږي  او رسمي بڼه غوره کوي او د پلی کولو او عملی کولو د کؤنالرې په معنا ده.

په دغه راپور کې د هغی ناوړی وضعی له امله چې د دی مسلی په اړه پیدا شوی وو، د ځواب ویونکو نومونه نه دي یاد شوې. ټول   ۲

کوښښونه تر سره شوي وو تر څو د شیعه د شخصیه احوالو قانون په اړه د بیالبیلو نظریاتو خاوندانو سره مرکه وشي. د پارلمان ټولو 
غړو زمونږ غوښتنې ته د مرکو لپاره ځواب ورنه کړاو مونږ ونه شو کړای چې د عدلیې د وزارت د نورو ځواب ویونکو سره مرکه وکړو 
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په میاشت کې د نوموړې قانون پر وړاندې یې الریون  تر سره کړ.  په دغه مرکه  کې د ملی شورا ۹ غړې )۵ تنه 

ښځې او ۴ نارینه؛ 8 تنه د شیعګانو څخه(، په افغانستان کې د شیعه ټولنې 8 تنه پوهان ؛ د مدنی ټولنی 17  

ښځینه استازې ؛ د حقوقی سمون  او بشری حقونو هغه سازمانونه  چې په دغه مسأله کې فعال وو؛ د نړیوالې 

د  کال   1388 د  چې  ښځې  شیعه  هغه  تنه    ۵ ګډون(  په  ادارو    ۲ د  ملتونو  ملګرو  )د  استازې  تنه   6 څخه  ټولنې 

وري د میاشتې ددغه قانون په وړاندې د الریون تنظیمونکې وې ؛   په هیواد کې دننه دخپلواکو  رسنیو ۲ تنه 

استازې؛ او د عدلیې وزارت او سترې محکمې استازو ګډون درلود. 

په دغه څیړنه  کې د یاد شوې قانون په اړه د افغان  نړیوالو رسنیو د پوښښ یوه شننه، پارلماني سال مشورې، 

د وزارتونو او نور دولتی اسناد، او همدارنګه د شیعه د شخصیه احوالو د قانون په اړوند د نړیوالې ټولنې او 

افغان  مدني ټولنې تر منځ د  همغږی د غونډو مالحظات  هم شامل دي. 

شالید: د شیعه د شخصیه احوالو د قانون د بهیر سپیناوی 

په    څو  ورکړ  حق   ددې  یې   ته   ډلې  مذهبه  شیعه   لپاره  ځل  لومړي  د  قانون  اساسی  کال   1383 د   دافغانستان  

نورو  د  قانون  پخواني   هیڅ  بل  کې  افغانستان  په  فقه(وکاروي.  فقه)شیعه  خپله  کې  مسایلو  خپلوشخصی 

فرقو فقې ته اجازه نه وه ورکړې او زیاتره مرکه شویو کسانو  دا وویل چې د شیعه د شخصیه احوالو قانون په 

افغانستان کې د شیعه او هزاره ټولنو یوه او ږد مهاله  غوښتنه وه۴3. د افغانستان د اساسی قانون د 7 څپرکې 

131 بند داسې صراحت لري: 

لپاره په شخصیه احوالو پورې اړوندو قضایاو کې د تشیع د مذهب حکمونه د  محکمی د اهل تشیع 

قانون د احکامو سره سم تطبیقوي. 

په نورو قضیو که چیرې  په دې اساسی قانون یا نورو قوانینو کې صراحت موجود نه وي، او د قضیې 

دواړه خواوې  په شیعه مذهب پورې تړلې وي نو  محکمې قضیه د دي مذهب له حکمونو سره سم حل 

او فصل کوي.

هغه مهال چې د اساسی قانون د تسوید کمیټه فعاله وه، د تشیع خلکو د دې  مادې لپاره پراخه  هڅه او تبلیغات 

کول. په پای کې نوموړې هڅې  د شیخ محمد آصف محسنی په مشری تر سره کیدې   چې یو افغان  شیعه دیني 

عالم دی چې په ایران کې یې زده کړه کړې او یوه موده د حرکت اسالمي وسله والې ډلې  مشر وو، چې  وروسته 

3   په افغانستان کې د شیعه ګانو اکثریت په قوم هزاره دي.
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په یو  سیاسي ګوند بدل شو.۴ دغه ماده  د شیعه وګړو لپاره د  شخصیه احوالو د  یوه خپلواک قانون  د تسوید  

له    ډلو  عقیدوي   شمیر  ګڼ  د  قوانینو  شیعه  د  به   قانون  دغه  شي  مشخص  دا  چې  دې  له  پرته  خو  وه،  مفهوم  په 

کومې فقهي سرچینې  څخه باید واخیستل شي. 

دغه  چې  راځي   ته  الس  نتیجه  دغه  څخه  ځوابونو  کسانوله  شویو  مرکه  دهغه  سره،  سره  داختالف  رپوټونو  د 

قانون ځینې برخې د لومړي ځل لپاره د تشیع مال یانو د شورا له خوا د شیخ محمد آصف محسنی په مشری  د 

1383 او 1386 کلونو تر منځ، ظاهرًا د حکومت د کوم رسمي حکم څخه پرته، تسوید شوې وې. ګڼ شمیرمرکه 

ایران د مشهد په ښارکې میشت افغان مالیان وو،  شویو کسانو دا ویل چې ددغې قانون تسوید کوونکې د 

تر کلکې اغیزې  الوسیله  دوه ټوکیز  فقهي  کتاب   آیت اهلل  خمیني  د تحریر  ایران د ستر مذهبی مشر  د  چې 

الندې وو. وروسته  بیا ښاغلې محسنی دغه مسوده ولسمشر ته ړاندې کړه او ولسمشر د یوه فرمان په ترڅ کې 

د عدلیې وزارت  ته یې دنوموړې قانون د تسوید الرښونه وکړه.

د مدني ټولنې او د ملي شورا د غړو)د مرکه شویو کسانو( د ویناوو پربنسټ ، دغه قانون مخکې له دې چې  

وشوچې  وړاندیز  خوا  له  سیاف  رسول   عبدالرب  غړې  شورا  ملي  د  راشي،  ته  جرګې  مشرانو  او  جرګې  ولسي 

 )package(دعادي کړنالرې برخالف چې پرهرې مادې په بیالبیله توګه غور کوي، باید دا دې د یوې ټولګې

په ډول تصویب شي دغه وړاندیز چې د دغه قانون پر وړاندې د سیاف د لومړي مقاومت څخه وروسته وشو، 

تر هغه چې نوموړی قانون  د سنی قانون  سره  پرتله شو نو د هغه مهم  تناقض لرونکې مادې ترې لیرې کړای 

شوې. دغه مادې د متعه) صیغه() لنډمهاله واده( په شمول او د یوې کورنۍ څخه ددوو ښځو سره د واده کولو 

7۰۰ مادو  نو د  له نظره تیر شو  له دې کله چې دغه قانون  یا وریره(هم راځي. وروسته  حق  )لکه ترور او خورزه 

۲۴۹ مادو ته کم شو.   کله چې د شیعه د شخصیه احوالو قانون ملی شورا ته الره وموندله، نو د رسنیو  څخه 

د لږ پوښښ او د عامه بحث د نه هڅولو  له امله خلک په دغه مسأله کې لږ ښکیل وو. د مدني ټولنې بنسټونه   

هغه مهم  استازې وو چې د دغه قانون پرمنځ  پانګې یې  خپله اندیښنه څرګنده کړه. د هغوی ونډه د بحثونو په 

راپارولو او همدارنګه  د پارلمان څخه بهر ددغې بهیر  په اغیزمن کولو کې د پام وړ وو.  مخکی له دې چې په 

ملی شورا کې د دغه قانون لپاره رایه ورکول پیل  شي، چې په اصل کې په 1387 کال ټاکل شوی وو، د مدني 

ټولنی زیات شمیر سازمانونود ملی شورا د غړو د مالتړ  له الرې د دغه قانون یوه کاپی یې  تر السه کړه.  دوی له 

بیالبیلو الرو څخه خپلې هڅې منسجمې کړې څو خپلې اندیښنې د نوموړې قانون د منځپانګې د ځینو برخو 

په هکله څرګندې کړي ، او د  ځانګړوتعدیالتو وړاندیز وکړي. 

۴   ځینی وختونه داسی یادیږی: آیت اهلل محمد آصف محسنی او یا شیخ محمد آصف محسنی
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چې دا کار  په دواړه شیعه موسسو، لکه  د کاتب د لوړو زده کړو انستیتیوت او وروسته د کابل په لویدیځ کې 

د معرفت د لیسې او همدارنګه د ښځو د سازمانونو ۵ او نورو ټولنیزو عدلي ډلو کې تر سره شو. وروسته  بیا 

نه درلود ددوی سره یوځای شوې.  یو شمیر روزل شوې ښځې چې په هیڅ یوه ځانګړې سازمان پورې یې تړاو 

دوی د ولسي جرګې د رئیس، د شیعه مالیانوا له شورا او د پارلمان له  دواړو شیعه او سني غړو سره لیدنې 

وکړې. دوی ویل چې د پارلمان یو زیات شمیر شیعه غړې د دغه هڅو مالتړ نه کاوه او داسی انګیرل  کیده چې 

لپاره هغه مادې د اندیښنې  نه وو. د مدنی ټولنې  د پارلمان سني  غړې په ټولیزه ډول په دې بهیر کې  ښکیل 

وړ وې چې د ښځو پرګرځیدو را ګرځیدو د بندیز لګولو، او میړونو ته د هغو ی غاړه ایښودنه، او د میړه پر 

وړاندې د ښځوجنسي مجبوریتونه،  د نجونو لپاره د واده عمر )په اصلی مسوده کې ۹ کلن( او د ماشومانو 

عمر په هغه وخت کې چې حضانت د مور څخه و پالر ته ورکول کیږي6. نوری اندیښنې د ساري په ډول په یوه 

ماده کې پنځمه ښځه، متعه ته  اجازه ورکول ) موقتي واده، آن د څو ساعتونو لپاره(، او داسې نور مسایل هم 

تر بحث الندې ونیول شول. د مدني ټولنې  سازمانونه  چې د پارلمان د متحدو غړو سره یو ځای کار کوي، په 

دې وتوانیدل  چې د دغه قانون لپاره رایه ورکول وځنډوي چی په عادی  ډول د ملی شورا د مهال ویش له مخې 

باید  د 1386 کال د  سلواغې په میاشت کې تر سره شوی وای، ترڅو دوی  پر دغه قانون په تفصیل سره غور 

وکړي او هغه تعدیالت چې له نورو شیعه فقهي سرچینو څخه ال س ته راغلې وو وڅیړي. ددغه  ځنډ په موده 

کې، د افغانستان د بشرد حقو نو خپلواک کمیسیون)AIHRC( او د مدني ټولنو یو زیات شمیر سازمانونو د 

کاتب د لوړو زده کړو د انستیتیوت  سره په ګډه یو درې ورځنۍ سیمینار یې پر نوموړې  قانون د بیا غور او  په  

هغه کې د سمون راوستلو په موخه په الره واچولو.7  دوی د ایران د قم د ښار څخه دینی پوهان او همدارنګه د 

مدنی قانون متخصصین8 را بللې وو کوم چې د دغه قانون په اړه یې نظریات  وړاندې کړل او همدا راز  د قانون 

یوه بیا کتل شوې مسوده یې جوړه کړه. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون یوه چارواکې  پیښه 

داسې توضیح کړه: 

۵ د بیلګې په ډول، د افغانو ښځو د زده کړي مرکز، په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د بشری مرستو ټولنه.

6 په حنیفیه فقه کې د طالق په صورت کې د وړو ماشومانو سرپرستی د مور په غاړه ده مخکې له دې چې د هغوي سرپرستی پالر ته 

وړکړشي او دقیق عمر یې په بیال بیلو فقو کې سره توپیر لري.

7    د ثانوي دورې څخه وروسته یوه موسسه ده چې په نږدی وختونو کې منځته راغلی او د دواړو مذهبی او سیکولر عالمانو څخه جوړ 

شوي. 

8  یو زیات شمیر افغانی عالمان چې په ایران کې اوسیږي او همدارنګه ایرانی مذهبی عالمان او دمدني قانون یو ایراني متخصص د 

ډاکټر حکمتیا په نامه په کې برخه درلوده
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موږ داسې معلومات درلودل چې ښاغلې محسنی دغه قانون په مشهد کې د خپلو  شاګردانو  سره  کوم چې د 

ایران سره ډیرې ښې اړیکې لري، تسوید کړ. نو موږ غوښتل چې په خپله  د ایراني شیعه  دینی  پوهانو پوهه 

واورو. دوی همدا راز  د ایران څخه ځینې افغانی پوهان یې هم را وبلل.  سیمینار ډیر په زړه پورې وو. په هغه 

کې د پارلمان غړې، او د شیعه عالمانو د شورا څخه شیعه پوهانو هم ګډون درلود. په پای کې دوې   پریکړه 

وکړه  چې دغه قانون ډیرې نیمګړتیاوې  لري. هغوی په کې  ډیر بدلونونه راوستل . او وروسته بیا موږ یوه نوې 

مسوده جوړه کړه. د بدلون زیاتره برخه د واده، د واده  دعمر، د ماشومانو  دواده ، مهر؛ په اړه وه  او د یو زیات 

شمیر نورو بدلونونو وړاندیز هم وشو۹.  دملی شورا د غړو دوینا پر بنسټ  که څه هم چې د وړاندیزنو یو زیات 

شمیر په ملی شورا کې د محسنی د ټلوالې له خوا رد شول، خو د مدنی ټولنې ډلې  د ملی شورا د همکارو غړو 

په مرسته و توانیدل  چې په ۴ مادو کې بدلونونه  راولي. دغه بدلونونه د واده په عمر کې  د نجونو لپاره 16 کاله 

او هلکانو لپاره 18 کلونو  ته زیاتوالی دی، د هلکانو د حضانت عمر یې له ۲ کلونو څخه 7 کلونو ته او د نجونو 

د حضانت عمریې له 7 څخه ۹ کلونو ته زیات کړ، او په ځینو فقرو کې چې ښځه باید د کور د وتلو لپاره د میړه 

څخه اجازه  واخلي، زیات شرطونه وضع کړل. په داسې حال کې چې د مسودې یوه زیاته برخه په خپل حال پاتې 

شوه خو دغه بدلونونه خورا مهم وو او په دې بریالي شوه څو د ښځو پر وړاندې  د ډیرو تبعیضي موادو ځینې 

یې کم کړي.  دملی شورا د غړو دوینا پر بنسټ  که څه هم چې د وړاندیزنو یو زیات شمیر په ملی شورا کې د 

محسنی د ټلوالې له خوا رد شول، خو د مدنی ټولنې ډلې  د ملی شورا د همکارو غړو په مرسته و توانیدل  چې 

په ۴ مادو کې بدلونونه  راولي. دغه بدلونونه د واده په عمر کې  د نجونو لپاره 16 کاله او هلکانو لپاره 18 کلونو  

ته زیاتوالی دی، د هلکانو د حضانت عمر یې له ۲ کلونو څخه 7 کلونو ته او د نجونو د حضانت عمریې له 7 څخه 

۹ کلونو ته زیات کړ، او په ځینو فقرو کې چې ښځه باید د کور د وتلو لپاره د میړه څخه اجازه  واخلي، زیات 

شرطونه وضع کړل. په داسې حال کې چې د مسودې یوه زیاته برخه په خپل حال پاتې شوه خو دغه بدلونونه خورا 

مهم وو او په دې بریالي شوه څو د ښځو پر وړاندې  د ډیرو تبعیضي موادو ځینې یې کم کړي. 

واستول  ته  دفتر  ولسمشر  د  لیک  شوی  لیک  یوالس  خوا  له  سازمانونو  د  ټولنو  مدني  زیاتو  د  دمخه،  هغه  تر 

شو چې په  ترڅ کې یې په نوموړې قانون کې دتعدیالتو غوښتنه شوې وه ، خو ظاهرًا د دوی  دغه غوښتنه رد 

شوه، او د 1387 کال د کب د میاشتې  په 18 نیټه په یوه غونډه کې د قانون په اړوند  یې خپلې اندیښنې یوار 

داسې  وو،  غوښتونکې  تعدیالتو   د  کې  قانون  دغه  په  چې  سازمانونه  هغه  کړې1۰.  شریکې  سره  ولسمشر  بیا 

به خپلې هڅې  د مشرانو  نو دوی  ناکامه  شي  په ولسي جرګه کې  پریکړه یې وکړه چې که چیرې د دوی هڅې 

۹  د لیکوال مرکه کابل د 1388 کال د غبرګولی ۲۰ نیټه
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له  پرته  محکمی  سترې  چې  هغه  له  وروسته  قانون  دغه  ظاهرًا  جرګې  مشرانو  د  کړي.  متمرکزې  الرې  له  جرګې 

1388 کال د کب په میاشت  کومو بدلونونوڅخه پرې بیا غور وکړ، ولسمشر ته د امضا لپاره واستول شو. د 

کې وړاندې تر دې چې قانون نافذ شي ولسمشرددې قانون د امضا لپاره 1۵ ورځې وخت  درلود، مدنی ټولنو 

چټکې  نړیوالې  چې  هم  څه  که  وي،  ګام  اړین  وروستنۍاو  به  دا  چې  انګیرله  داسی  دوی  کړه.  مخه  ته  رسنیو 

غندنې د ولسمشر کرزي له خوا د خواشینۍ د څرګندولو المل شو.   دا نه تعدیل شوې مسوده وه چې د 1388 

کال د سلواغې په میاشت کې  یو ځل بیا دپارلمان  په اجنډا کې شامله شوه. په ولسی جرګه کې  رایه ورکونه تر 

سره شوه . که څه هم چې د پارلمان د غړو تر مینځ   په دې هکله چې آیا د دغه قانون متن ته رایې ورکړل شوې دي  

او که  هغه یوې پاڼې ته چې  په هغه کې سیاف وړاندیز کړی وو چې د شیعه ګانو لپاره به جال قضایي سیسټم 

شتون و نه لري،  د پام وړ  مغشوشتیا شتون درلود .  چې وروسته بیا دا خبره تایید شوه چې په ټولیزه توګه او یا 

د قانون یوې برخې ته هم  د پارلمان د هیڅ یوه مجلس له خوا  رایه نه ده  ورکړل شوې، خو د هغه پر ځای  ولسي 

جرګې په الندی متن سره یوه اعالمیه صادره کړې ده :

د 1387 کال د سلواغې په 11 نیټه د شنبی په ورځ ولسي جرګې د تشیع د شخصیه احوالو قانون داسې 
تصویب کړ: 

د شیعه او سنی عالمانو د یوی کمیټی په موافقت  د نوموړې قانون د ځینی مادوحذف ، او د اساسی 

قانون د 131 مادې سره سم ستره محکمه د تشیع د شخصیه احوالو د قانون د پلی کولو لپاره چې ۲۴۹ 

مادو څخه جوړ دی  الره هواره کړې. د دغه قانون پلی کول جال محکمه او قاضیانو ته اړتیا نه لري11.

دغه اعالمیه په مشرانو جرګه کې تر بحث الندې و نه نیول شوه، خو د ډلود مشرانو له خوا، د نورو استازو له 

خبرتیا پرته تصویب شوه، آن  دا چې د دوی یو زیات شمیریې  تر ډیر وخته د نوموړې قانون په اړه یې معلومات 

نه درلود. یو ناظر دغه ته دغولونې خطاب وکړ او ویې وویل “چې دغه اعالمیه داسې لیکل شوې وه لکه څرنګه 

چې قانون تصویب شوی وي، حال دا چې داسې نه وو”1۲.  له دې سره سره چې په پارلمان کې ددغې قانون په اړه 

رایې نه وې اخیستل شوې او همدا راز دیو تصویب شوې قانون پر ځای د دغه شان لنډې اعالمیې په کارولو 

د  قانون  د  کې  محاکمو  په  څو   تر  وه  دا  موخه  اعالمیې  دغې  د  چې  ښکاریده  داسې   ، درلوده  نه  سابقه  کومه 

اصولو د په کارولو د پیل په اړه  سترې محکمې ته  د یو مشورتي سند په توګه کار وکړي  نو سترې محکمې 

هم دغه قانون د ولسمشر دفتر ته واستولو چیرې چې د ولسمشر له خوا ظاهرًا د یو او یا څو تنو  سال کارانو په 

سال مشوره، امضا شو. 

1۰ د لیکوال مرکه کابل د 1388 کال د غبرګولی ۲7 نیټه  

11 د افغانستان د پارلمان مرستندویه پروژه د حقوقی برخې لنډیز، 1388 کال د غبرګولی میاشت 
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مهمې  موندنې

بربنډې  را  نظمۍ  بی  مهمې  یولړ  کې  کړنالرې  شا  قانونتر  د  احوالو  شخصیه  د  تشیع  د  موندنې  څیړنې  دې  د 

کړې.  د یو  قانون په توګه چې د مذهبی ارزښتونو پر اساس جوړ شوی ، د قانون د منځ پانګې په اړه د شیعه 

ټولنو بیالبیلو ډلو بیالبیلې طمعې درلودلې. ځینی مهم کسان چې غوښتل یی پر دغه قانون باندی نفوذ ولري، 

روڼوالې  کې  پروسه  په  یعنې   وساتي،  کنټرول  خپل  الرې  له  پارلمان  د  چې  شول  کې  لټه  په  اجنډا  داسې   یو  د 

په  ډلې  سیاسي  دیوې  یا  غړې  د  پارلمان  د  وکړي،  عمل  داسې  یی  غوښتل  چې  توان  دوی  د  درلود.  نه  شتون 

یې   ووسرچینه  کې  واک  په  چې  څخه  متحدینو  هغو  د  بلکې  درلود  نه  تړاویې   سره  مسولیت  د  هغوی  د  توګه 

کې  اصل  په  دغه  د  درلوده.  اړیکه  یې  سره  ډلو  ملیشاوو  شویو  منحل  اود  قومی  د  زیاتره  دا  خو  وه،  اخیستې  

سیاسی ستراتیژی عمومیت پیدا کول او د ذینفع ډلو له خوا د عادی کړنالرې نه تعقیبول په مقننه سیسټم کې 

د زیانمننې ښکارندوی دی.  هغو کسانو چې د دغې بهیر د څارنې مسولیت یې درلود  )لکه د پارلمان رئیس او 

د پارلمان سکرتر(  د دغو بینظمیو په کمولو بریالي نه شول او دا د پارلمان په سیاست کې د ذینفع ډلو  د نفوذ 

څرګندوی دی . په پروسه کې د تخنیکي انحرافاتو ډیر مثالونه چې د دغه قانون د رامینځ ته کیدو ځانګړتیاوې 

دي لکه د نوموړې قانون تسوید د دولت د چوکاټ څخه بهر د هغه وګړو له خوا چې اړوند قانونی وړتیا یې نه 

درلودلې، په داسې حال کې چې په عادی توګه ټول قوانین د هغوی د منځ پانګې د په پام کې نیولوسره د اړوند 

وزارت له خوا تسوید ته اړتیا لري.  13. ځیې داسې فکر کوي چې د عدلیی وزارت یواځې هغه  کړنالره تصویب 

ځواب  ټولنو  علمي   د  وه.  شوې  جوړه  خوا  له  ډلې  ذینفع  بهرنۍ  دیوې  مالیانو  شیعه  کارو  محافظه  د  چې  کړه 

ویونکو د نوموړې قانون د تسوید په کارکې د وړتیا درلودونکو مالیانوپه نه شتون یې سختې نیوکې وکړې 

او درې مهمې ستونزې یې په ګوته کړې: 

په قانون کې د  مناسبوحقوقي  اصطالحاتو نښتوالی؛ د مادو جوړښت او ترتیب ، اود داسې موادو شتون  چې 

د اساسی قانون، د بشر د حقونونړیوال قانون او د نورو شیعه فقهو سره په تضاد کې دي.

یوه بله مهمه کمزورتیا چې په دې بهیر کې را برسیره شوه هغه د پارلمان  د مشر یونس قانوني کمزوري وه، چې 

په  نه شتون  انحرافاتو، د سارې په ډول د یوې مناسبې رایې اخیستنې  ویې نشو کړای چې په دغه بهیرکې د 

ګوته کړي. د دی سره سره، د قانون په اړه د  ولسي جرګې د اکثرو غړو له خوا د نظریاتو نښتوالی او همدارنګه 

پر هره ماده په بیال بیله توګه د رایو نه اخیستل بله ناکامی ګڼل  کیږي. د پارلمان په  غړو کې د بحث د ژوروالې 

په اړوند بیالبیل نظرونه موجود وو. یو زیات شمیر وایي چې د دغه قانون په اړوند ډیر لږ بحث تر سره شو او 

13 څرنګه چې د افغانستان د پارلمان د مرستندویه پروژې د حقوقی برخی لنډیز، کې وژباړل شو 1388 کال د غبرګولې 1۵نیټه  
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اغیزې  تر  شي،  نه  اصالح  دې  قانون  دغه  یې  غوښتل  چې   مجاهدینو  پیاوړو  د  نو  وشو  هم  بحث  دغه  چې  کله 

الندې وو. په دغه بهیر کې تر ټولو د پام وړ انحراف  د پارلمان په دننه کې هغه پریکړه وه چې د هغه پر بنسټ 

باید د هغه قانون پرځای چې د پارلمان د دواړو مجلسونو له خوا  پرې رایې واخیستل شوې او په بشپړه توګه 

پرې بحث شوی، هغه  اعالمیه وکاروي کوم چې محاکمو ته یې مشوره ورکوله څو قانوني مادې عملي کړي. د 

پارلمان د زیاتو غړو په منځ کې د دغه اعالمیې د موخې په اړه د پام وړ مغشوشتیا شتون درلود. د ملی شورا 

ځینو غړو داسې باور درلود چې دوی یواځې د دغه قانون لپاره رایې ورکړي او ځینو بیا  داسې فکر کولو چې 

د  قانون  احوالوپر  شخصیه  د  شیعه  د  به  بنسټ  پر  هغه  د  چې  ورکړې  رایې  لپاره  اعالمیې  هغه  د  یواځې   دوی 

رایې  کومې  د  چې  لري  نه  یاد  په  دوی  چې  وایي  بیا  نور  ځینی  وي،او  نه  موجوده  محکمه  بیله  به  لپاره  څارنې 

ورکونې لپاره بلل شوې وي. د ملی شورا یوه غړې وویل چې “زیاتو کسانو پرته له دې چې پوه شي چې دا ددې 

قانون په اړه به وروستی رایه ورکونه وي رایې یې ورکړې”1۴. دا روښانه ده چې په پارلمان کې د قانون د اصلي 

جوړونکو په دستور یو شمیر خلک ټاکل شوې وو چې قانون د تسوید دعادی  کړنالرې څخه را وګرځوي، یا 

په هغه کې ښکیل نه وو او یا شاید په ځینو مواردو کې د قانونی پړاو د نښتوالې تر  پوښتنې راوستلو څخه 

په ویره کې وو. په تیرو ۴ کلونو کې د ملی شورا په ظرفیت کې د پام وړ ودې سره سره، خو د قانون جوړونې 

نه نیولو توان دا وښودله چې مهمی تشې  د سیسټم پر مشروعیت  زیان  د کړنالرې د اساسی ټکو په پام کې 

بښوونکې اغیزې لري. څرنګه چې په پارلما ن کې یو بهرنۍ څارونکۍ وایې: “موږ یو انتخابي پارلمان لرو، 

خو موږ کله کله کوالی شو په پټه دملی شورا د خبرتیا پرته پر یوڅه د ولسمشر کرزي امضا تر السه کړو”1۵.

او  مالتړ  د  چې  ده  ژوره  ډیره  کې  منځ  په  کسانو  هغو  د  وړتیا  وهنې  الس  د  کې  سیسټم  په   چې  ښکاري  داسې   
سیاسی شبکو ته،  چې د قومی او ملیشوي اړیکو له الرې را مینځ ته کیږي الس رسي لري نه د  ایدیالوژیکي 

مالتړو او یا سیاسي غوښتنو چې د پراخ وضاحت غوښتونکې دي.   د لوبې د ډګر د ګډوډتیا سره سره، د شیعه 

د شخصیه احوالو د قانون د ملکیت پر سر د سیالو نظریو او  ننګونو په پای کې د دغه قانون د منځ پانګې په 

وړاندې د پام وړ مخالفینو د رامینځ ته کیدو او د ذینفع ډلو تر مینځ د بحثونو او خبرو اترو د فعالیدو المل 

وګرځید. د شیعه د شخصیه احوالو د قانون د موادو په اړوند د زیاتو نظریاتو په مینځ کې، او په عمومي توګه  

د  چې  ته  لږکې  محرومې  یوې  او  وو  پرمختګ  مثبت  یو  قانون  دغه  چې  هکله  دې  په  منځ  تر  ویونکو  ځواب  د 

تاریخ په اوږدو کې پرې ستم شوی حق ورکوي څو خپل هویت څرګند کړي.  سره له دې د دغه قانون د جوړولو 

تجربې،  هغه سیال فعالین چې د قانون د منځ پانګې په هکله یې د نظر توپیرونه درلودل او همدا راز هغه کسان 

1۴  ځواب ویونکو راپور ورکړ چې دغه قانون د دوو افغانانو او یو ایرانی عالم په مرسته تدوین شویدی او یا د محسنی ترمشری الندې 

د شیعه عالمانو د شورا له خوا  
1۵ دا باید په یاد وساتل شی چې قانوني د حسنی عالمی بلخی ټینګ ټلوالی دی ځکه چې دی په تیرو ټاکنو کې د قانونی معاون وو. 
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

چې حق لري په افغانستان کې د شیعه خلکو لپاره وغږیږي، پام یې ځان ته راواړولو.  د مدنی ټولنې، د دیني 

عالمانو استازی لکه محسنی، پوهانو، د شیعه ښځو او د ملی شورا د غړو ترمنځ مخالفتونه او د  نظربیلوالی 

شخصیه  د  شیعه  د  او  وو،  ګډون  خلکو  د  هغه  درلو  نه  شتون  یې   کې  بهیر  ټول  په  چې   څه  هغه  شو.  ته  رامینځ 

احوالو قانون د پالیسي جوړونکو او د هغه د اساسی عناصرو تر مینځ د کمزورې اړیکې شتون یې واضح کړ، 

اود عامه ګټو د څرګندولو لپاره پر مالتړ کونکې کړنالرې د ټینګار پر ځای د سیاسي متحدینو او سازمانو د 

بنسټ په توګه  پر قومیت، فرقې او ډلې په  پرله پسی توګه ټینګار کیده. د پام وړشمیر هغه کسان چې د دغه 

نوموړې  پر  کې   پارلمان  په   همدارنګه  او  تسوید  د  قانون  د  ښځې،  یعنی  وو،  شوې  اغیزمن  ډیر  څخه  قانون 

قانون د بیا غور له بهیر څخه د باندې پریښودل شوې وې. 

همدارنګه د شیعه د شخصیه احوالو قانون د نړیوالې ټولنې د ښکیلیدو ستونزې هم رابرسیره کړې، د مدني 

نړیوالی  ملتونو  ملګرې  لکه   سازمانونو  مهمو  ځینو  د  آند  په  هغوی  د  چې  نه  څه  هغه  د  ویونکې  ځواب  ټولنې 

ټولنې له خوا د بی پرواېی څرګندونکی وه ،ډیر ناهیلی ښکاریدل، او نړیواله ټولنه  له دې ویرې چې په فرهنګي 

مسایلو کې د الس وهونکو په نوم یاد نه شي ډیر محتاط چال چلند یې غوره کړی وو. کله چې نړیواله ټولنه په 

دغه قانون کې د تبعیض څخه د ډکو مادو په  اړوند د  غندنې غږ پورته کړ، نو د افغانستان حکومت په چټکی 

هغه  د  راز  همدا  او  شول  مخامخ  سره  تایید  زیات  د  ټولنې  مدني  د  چې   ، وکړه  ژمنه  دغور  قانون  دغه  پر  سره 

کسانو له خوا چې په قانون کې د نه تعدیل مالتړې وود بهرنیانو د السوهنې تورونه پرې ولګیدل. په پای کې یو 

زیات شمیر ال تر اوسه د نړیوالو او کورنیو شخړو په وړاندې د افغانستان حکومت  د غبرګون رښتینې اغیزې 

تر پوښتنې الندې راوړي، پداسی حال کې چې بیا کتل شوې متن د تسوید شوې قانون د منتقدینو رضایت یې 

تر السه نه کړ د 1388 کال د زمري د میاشتې د ټاکنو تر مینځ  مهال کې هغه وخت چې په دې هکله د بشپړ بحث 

او د رسنیو د پوښښ لپاره فرصت  هم ډیر لږ وو خپور شو. 

د  غبرګون  خوا  له  خلکو  د  هغو  د  او  هیوادونو  مرستندیو  د  او  پانګې  منځ  پارونکې  بحث  نظرونو،  بیالبیلو 

شیعه د شخصیه احوالو قانون یې له  ځینو اړخونو څخه د قانون جوړولو د یواستثنایي بهیر په توګه را څرګند 

کړ. په همدې توګه ، د افغانستان په اوسنۍ مقننه قوې کې د سیاسي کلتور او همدا راز د قانون جوړونې په 

بحث  ډول  دا  کې  راتلونکې  په  کوي.  وړاندې  معلومات  اړه  څرګندولوپه  د  کمزوریو  د  کې  کړنالرې  تخنیکي 

پارونکې قوانین چې دیني سرچینې ولري او له ځینو اړخونو د اسالمی ارزښتونو سره په تضاد کې وي هم به 

ورته کمزوری ولري. په همدې ډول د شیعه د شخصیه احوالو قانون د نوې را مینځ ته شوې مدني ټولنې چې په 

خپله اجنډا کې  بشري حقونه او د جنسیت برابري د یوې مهمې مسألې په توګه رانغاړي ، او هغه دینی عالمانو 
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لپاره سیالي کوي، او هغه  او  په نوې سیاسي سیسټم کې د منلو  لپاره  چې په نوې قانون جوړونه کې د واک 

سیاسی کسانو تر مینځ چې د مجاهدینو په دوران کې را پیدا شوي او هغوی  د مالتړ سیاست د یوه خوندي 

ځای د موندلو په مفهوم دی، د تدریجي اړیکو را مینځ ته کیدل په ډاګه کوي. 

د تشیع د شخصیه احوالو قانون د افغانستان د تیرپاتې سیاسي میراث څرګندوی دی. د افغانستان په سیاست 

کې د مالتړ د شبکوځواک او د پردې تر شا معاملو او همدارنګه د شوروی اتحاد د وخت راهیسې د ځواکمنو 

ډول  پسې  له  پر  په  چې  ونډې   پیچلې  د  محسنی  آصف  محمد  شیخ  سیاف،  رسول  عبدالرب  لکه  مجاهدینو 

د  قانون  احوالو  شخصیه  د  شیعه  د  ډول  همدې  په  دی.  ښکارندوی  ثابتوي،  تسلط  خپل  بنسټ  پر  وفاداری  د 

افغانستان د ډموکراسۍ د رامینځ ته کیدو د هڅو ځانګړتیاوې او د هغې پر وړاندې ننګونې هم په ډاګه کوي 

چې د ټولنیزې پراختیا د څوګونو مسایلو سره ډیره اړیکه لري. د خلکوسره مرکې زیاتره د ښوونې او روزنې، 

د رسنیو پراختیا، مذهبی مشرتابه او فرقه  ای ویشنو، او همدا راز د نورو موضوعاتو تر څنګ د یوې آزادې 

ځواب  افغان  کیده.  المل  کیدو  ته  مینځ  را  د  بحثونو  د  هکله  په  تابه  مشر  استازې  دیوې  او  غوښتنې  د  ټولنې 

ویونکو هغه پروسه یې په تکرار سره غندله کوم  چې د هغې  په واسطه نوموړې قانون قانوني کړنالرې خوا ته 

یې الره وموندله او هغوی  د  سیاسي کلتور کمزوری یې  د ښوونې او روزنې ، قانوني خبرتیاوو او سواد سره 

اړوندې ګڼلې.  دغه قانون د پالیسی او پراختیا د هغه پروسو په اړه چې په حکومت کې پیښیږي د هغه هویت 

سره چې ال تر اوسه د سیالو ځواکونو له خوا بڼه ورکول کیږي پوهاوی ورکوي: یوه مدنی ټولنه چې بشری حقونو 

نفوذ وساتي، د پارلمان  باندي خپل  ته تمایل لري، هغه دینی عالمان چې غواړي پر سیاست  او سیکوالریزم 

غړې چې د قومی او ملیشه یي  اړیکو پر بنسټ د پارلمان له هغو غړو سره چې د پارلمان د دندو په اړه بیال بیل 

لرلید لري سره یوځای دي، په کابل کې نړیواله ټولنه او شیعه ښځی. 

په  شورا  ملی  د  یې  سم  سره  قوانینو  نورو  دڅو  آزمایښت،  بهیر  د  جوړونې  قانون  د  احوالو  شخصیه  د  شیعه  د 

اجنډا کې الره وموندله. ښایي یوه ډیر ورته موضوع  چې  طمع کیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ملی 

دغه  راغلې،  ته  الس  څخه  فقې  حنفي  له  مذهب  سني  د  چې  ده،  قانونامه  کورنیو  سني  د  شي  وړاندې  ته  شورا 

قانون به هم د شرعي قانون له تفسیر او همدا راز د سپیڅلې قانون پر بنسټ د هغه د تفسیر او قانوني کولود 

حق په اړه د مالکیت د ادعاوو سره د سیالۍ وړتیا ولري.  د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې د له مینځه وړلو 

قانون یو بل د جوړیدو په حال کې قانون دی چې د جندر مسأله  به قانون جوړونې ته وړاندې کړي. چې د ښځو 

د چارو د وزارت او د هغه  د مدني ټولنې د همکارانو له خوا تسوید شوی او په هغه کې ځینی مادې د ښځو په 

وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼي. د 1388 کال د چنګاښ په میاشت کې دغه قانون د ولسمشر کرزي او د وزیرانو 
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د شورا په وړاندیز، د لږو تعدیالتو څخه وروسته، اوس د ملی شورا څخه رایې اخیستلو ته سترګې په الر دی. 

د دغې څیړنې موندنې د ځینو پیاوړو ټکو درلودونکې دي، د سارې په ډول د پارلمان د غړو له خوا د پارلمان 

په سیاست کې ښکاره برخه، د شیعه د شخصیه احوالو د قانون په اړوند د نظرونو د په پام کې نیولو پرته، او د 

پارلمان په وړاندې  دهغوی درناوی د داسې یو ځای په توګه چیرې چې پالیسي خپل مشروعیت تر السه کوي. 

په همدی ډول دغه قانون داسې بدلونونه په ډاګه کړل چې کیدای شي د پارلمان د مدیریت په کړنالرې کې را 

مینځ ته شي او د قانون جوړونې د بهیر د نیمګړتیاوو سره به مرسته وکړي. دا د یو حسابي سیسټم  له الرې د 

رسنۍ  کورنۍ  ګډون،  په  کنټرول  ډیر  بهیرد  پر  ورکونې  رایې  د  کې  پارلمان  په  او  څارنې  او  ثبتولو  د  بحثونو 

هڅوي څو د عادي کړنالرې په څارنه او د بې نظمیو په ډاګه کولوکې عملي ګامونه پورته کړي. دپالیسی بهیر 

ته د مدني ټولنې پیاوړې السرسي د پارلمان د غړو او مدني ټولنو ترمنځ د رغنده اړیکو د رامینځ ته کیدو له 

الرې د یوې اوږد مهالې موخې سره  چې وکړای شي داسې یو چاپیریال را منځته کړي څو د ملی شورا  ټول غړې  

وګڼل  لومړیتوب  یو  لپاره  مودې  موقتې  یو  د  باید  وي  ورکونکې  حساب  وړاندې   په  ورکوونکو  رایه  دخپلو 

شي. دا هغه مهال شونی دی چې کورني قوانین د خلکو او ایدیالوژیکو سیاسی ګوندونو پر ګټو والړ وي او 

د پارلمان د هر یوه غړې رایه ثبت او په عامه توګه د الس رسی وړ وي، او هغه وخت چې د پارلمان غړې رایه 

ورکونکو ته پراخه الس رسي  او هغوی سره په رښتینې توګه اړیکې ولري. 

تر السه شوې لوستونه، مخ ته پرتې  الرې او پایلې

د تشیع د شخصیه احوالو قانون د افغانستان په پارلمان کې  د ظرفیت، کلتور او پروسو کې  د یوې کړکۍ په 

توګه  کار کوي. دا په دودیز ډول د ځواکمنو او نویو سیاسی فعالینو تر مینځ چې د پالیسي جوړونې په بهیر 

کې د ونډې په لټه کې دي، او ډیر ځله سیالې اجنډا ګانې) او بیال بیلې شبکې( له ځانه سره راوړي، د ځواک 

بدلون ته ګوته نیسي. کله چې ایدیالوژیکي مخالفتونه د هغه قوانینو پر سر چې د مذهبي ارزښتونو په اړه دي 

ننګونه  یوه  ته  حاکمیت  فرهنګي  او  سیاسي  ځواکمنو  دودیزو  د  مالکیت   اصولو  پرمذهبی  کیږي،  ته  را مینځ 

ده. دا کار په افغان سیاست کې په دې اړه چې چا د شریعت د تفسیرد سر چینو او سپیڅلو متنونو د فقې د یو 

د  احوالو  شخصیه  د  شیعه  د  کیږي.  المل  کیدو  ته  رامینځ  د  تنوع  تدریجی  د  کړی  یې   تصدیق  مکتب  مناسب 

قانون په برخه کې د پارلمان ښځینه غړو، د پارلمان غیر مذهبي غړو او غیر مذهبی سازمانونو د یو بل تفسیر 

او بیال بیلو دیني عالمانو په لټه کې شول او په قانون جوړونې کې یې د مالیانو او د پارلمان د مذهبي غړو 

واکمني یې له ننګونو سره مخ کړه.  که څه هم چې  د بیالبیلو سیاالنو په منځ کې د مخ پر ودې د نظر اختالف سم 
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مدیریت نه وو شوی او د یو رغنده بحث لپاره ځای شتون نه درلود، په داسی حال کې چي  مخالف بحثونه په 

وقفه یی ډول په بیالبیلو ډګرونو کې پیل شوو. د شیعه د شخصیه احوالو د قانون په اړه دغه ډګرونه د سړک ، 

د پارلمان او رسنیو د احتجاجونو په ګډون دي. د شیعه ګانو د ټولنې په دننه کې د شیعه د شخصیه احوالو د 

قانون په غبرګون کې بیالبیل ایدیالوژیکي ډلې د یو بل په وړاندې را مینځ ته شوې او هغه له پخوا نه موجودې 

خړپړتیاوې یې چې ځینې د افغانستان سیاست کې د لږ مذهبي والې او ځینې د ډیر مذهبي والې غوښتونکې 

دي ال پسې زیاتې شوې. 

د  ده،  شوې  سوداګري  مالتړ  سیاسی  د  سر  پر  قانون  د  احوالو  شخصیه  د  شیعه  د  ګواکې  چې  تصور  پراخ  هغه 

افغانستان په نوې سیاسی جوړښت کې د هغه اعتماد چې ګواکې د افغانستان نوی سیاسي جوړښت  د قوم، او 

فرقی پر بنسټ متحدینو او شبکو باندې برالسی کیدای شي، د له مینځه تللو څرګندوی دی.  نو ځکه د دې ویره 

شته چې د فکرونو پر بنسټ والړ سیاست به ونه شي کړای چې  د هویت پر بنسټ والړ سیاست ته د دې پایلو سره 

چې د ملی شورا غړې په څه ډول به د رایه ورکوونکو ګټې د پالیسي جوړولو ډګرته  را ولیږدوي، بې الرې کړي. 

سره له دې شواهد د ملی شورا د ونډې په اړه، د یو داسې ځای  په توګه چیرې چې پر  ټولنی حاکمو قوانینو  ته 

په رسمی ډول مشروعیت ورکوي،  د مخ په زیاتیدونکې درناوي ښکارندوی دي، او دا یې په ډاګه کړې چې 

محسنی او د هغه پلویان په دې هڅه کې دي څو  دخپلو نظریاتو د پلې کولو لپاره دغه ډله وټاکي.

دم ګړی د قانون جوړولو په بهیر کې د نفوذ په درجه کې لږ انډول تر سترګو کیږي او په داسې یو چاپیریال کې 

چیرته چې سیاسی ګوندونه نه هڅول کیږي چې خپله سیاسي تګالره د عامه ګټو پر بنسټ جوړه کړي او چیرته 

چې د ملی شورا غړی خپلو رایو ورکوونکوته کافی السرسي نه لري، عامه پراختیا ډیره لږه وي.

یو  په  دا  ده.  نه  راوړنه  السته  آسانه  کومه  پراختیا  ظرفیت  د  لپاره  جوړونې  پالیسي  ښې  د  کې   افغانستان  په   

ډیره  تړاو،  زیات  پورې  ډلو  خاصې  په  تاوتریخوالی،  زیات  ډیر  چې  چیرې  شوی  سره  تر  کې  چاپیریال  داسې 

زیاته بیوزلي اوکیدای شي  له تیرو سیاسي دورو څخه  هم لږ څه  له ځانه سره راوړي. 

تر ټولو آسانه فورمول چې په پخوا کې به د سیاسي عمل د تایید لپاره په کاریدو  په داسې یو چاپیریال کې چې 
په بنسټیز ډول یې بدلون موندلی د استفادې وړ نه دی  16

16 17 ویلیام مالی: دبن پروسې ته یوه بله کتنه، په افغانستان کې انتقال ته ګواښ، جفری هیس او مارک سیدرا، د نړیوال حکومتکولو 

د نوښت مرکز
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په  چي  ځکه  دي  ډیرمهم  فرصتونه  لپاره  سمون  د  همدارنګه  او  پوهیدل  باندی  کمزورتیاو  په  کې  بهیر  په 

افغانستان کې د ډموکراسی د پراختیا په برخه کې  ډیره زیاته پانګونه شوې ده. څرنګه چې یو ځواب ویونکې 

له ډالرونو څخه زیاته ده ، دا د افغانانو په اړه وو چې دوی د ښه حکومتداری  په ډاګه کړه: دغه پانګه اچونه 

لپاره یې د خپلو هیلو پانګونه کړې ده. 

رایې  د  خلک  لري.  ارزښت  ډالره  میلیونه   ۲۵۰ دلته  ټولټاکنه  هره  درلود.  میزان  مړینې  د  ټولټاکنه  هره   “دلته 

ورکولو مرکزونو ته د رسیدو لپاره څومیله په پښو مزل کوي تر څو رایه ورکړي”17. د افغانستان په عامه خلکو 

کې د بیالبیل مدنی ژوند لپاره ژور اعتقاد شته او دا پخپله یو کافی دلیل دی چې له نږدې نه د پالیسۍ بریاوې 

او ناکامۍ ته په ځیر سره وکتل شي او دا چې د هغه په اړوند باید څه تر سره شي.

وړاندیزونه

د نوموړې څیړنې پایلې یو زیات شمیر مهمې سپارښتنې وړاندې کوي چې له مرکو او همدارنګه د موندنو د 

تر څو ځینې ځانګړې میکانیزمونه پیاوړې  لټه کې دي  تر السه شوي دي. دغه سپارښتنې په دی  ترکیب څخه 

افغانستان  د  مونږ   راز  همدا  کړي.  پیاوړې  پسی  ال  کلتور  بهیراو  ډموکراټیک  کې  افغانستان  په  څو  تر  کړي 

دي  شوې  السه  تر  هم  څخه  څیړنې  دې  له  چې  باندې  سپارښتنو  څیړنې  پخوانی  د  ادارې  د  ارزونې  او  څیړنې  د 

د  ګوندونو  سیاسی  د  اړتیا،  کتنې  بیا  د  سیسټم  ورکولو  رایې  لیږدیدونکې  نه  واحدی  د  لکه  کوو.18  ټینګار 

پراختیا او پر ایدیالوژی والړ سیاستونو پیاوړې کول.

1. په فقهی مسایلو کې د یو سوله ییز پلورالیزم آسانتیا:د مذهبی چارو کمیسیون، یا د حج او اوقافو د چارو 

وزارت باید د شیعه او سنی عالمانو تر منځ، مدني ټولنې  او په ځانګړې ډول د ښځینه سازمانونو سره دخبرو 

اترو رسمي فرصتونه را مینځ ته کړي. دغه فرصتونه باید د خبرو اترو لپاره د غونډو برابرول وي چیرې چې د 

ته د ځانګړې ونډې، د سارې په ډول په مشورتي  اړخ  بل  ترمنځ رغنده بحث چې یواړخ وکوالی شي  دوو ډلو 

بورد کې خدمت کول او یا د ټولنیزو مشورو د آسانه کولو، وړاندیز وکړي. دغه فرصتونه دعلماوو او مذهبي 

مدني ټولنې تر مینځ د دښمنی په راکمولو او د هغوی تر مینځ د اعتماد په را پیدا کولو کې اړین دي.

17 د لیکوونکې مرکه،د ټلیفون په واسطه 1388 کال د چنګاښ د میاشتی 8 نیټه 

18 د انا الرسن سپارښتنه وکتل شی: د افغانستان نوي دیموکراتیک ګوندونه، د دیموکراتیکولو لپاره وسایل،د افغانستان د څیړنی 

اوارزونی څآنګه، انا ، د ګټی یوه موضوع. جندر او د افغانستان په ولسی جرګه کې د شتون سیاست 
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۲. د ګوندونو د سیسټم سمون:د پخوانیو سپارښتونو پیاوړې کول،1۹ د تشیع د شخصیه احوالو قانون قضیې  

دا په ډاګه کړه چې د افغانستان حکومت باید په جدیت سره د ملی شورا د ټاکنو لپاره د نه لیږدیدو وړ واحدې 

رایې سیسټم)SNTV( وړتیا ته بیا کتنه وکړي او د یو ډول نسبي استازیتوب او یا د ګوندونو د لست سیسټم 

لپاره دې یو قانوني چاپیریال را مینځ ته کړي. د نه لیږدیدو وړ واحدې رایې سیسټم پر بنسټ چې  یواځې د نړۍ 

په دریو نورو هیوادونو کې کارول شوې، نوماندې په انفرادی ډول سیالي کوي نه د ګوند د غړو په توګه، چې 

د نورو ستونزو  ترڅنګ د سیاسی ګوندونو د ګوښې کیدلو، د رایو د پیرودلو او الس وهنې زیانمن کیدل  او 

په بالقوه توګه د داسې یوې ملی شورا د رامینځ ته کیدو المل کیدای شي  چې د خلکو استازیتوب ونه کړي.۲۰ 

د نه لیږدیدو وړ واحدې رایې سیسټم له مینځه وړل او د ګوندي پیاوړې سیسټم رامنځته کول به په ملی شورا 

کې د خلکو د غوښتنو  د یو ښه استازیتوب آسانتیا برابره او سیاسی ګوندونه به وهڅوي تر څو داسې تګالرې 

را مینځ ته کړي چې وکوالی شي د خلکو ګټو ته ځواب ووایي او د ملی شورا سره مرسته وکړي چې حکومت 

حساب ورکونکی وساتي۲1.

برابر کړي  او مالي لګښت  باید تخنیکي مرستې  نړیوال مرستندویان  او تمویل:  3. د سیاسي ګوندونو مالتړ 

د  چې  کې  کولو  ته  مینځ  را  په  کړنالرې  یوې  داسې  د  ورسره  او  پیاوړې  ګوندونه  سیاسی  ډموکراټیک  څو  تر 

رایه ورکونکو په وړاندې ځواب ویونکې و اوسي اوپه قانوني مسایلو کې چې را مینځ ته کیږي د ښکیلیدو 

ډموکراټیکو  نویو  سره،  موندنو  ورته  د  ته  کړنې  تیرې  سپارښتنه  دغه  وکړي.  مرسته  کې  موندلو  په  وسایلو  د 

سیاسی ګوندونو د تمویل اهمیت ته اشاره کوي۲۲. 

۴. د پارلمان د کړندود اصالح کول: د پارلماني چارو وزارت باید د بحثونو د ثبتولو او همدارنګه په ولسي 

جرګې او مشرانو جرګې کې د رایه ورکولولپاره خپل د حساب سیسټم بیا وارزوي، او یو کمپیوټري او د متن 

جوړولو  فوري سیسټم معرفي کړي. د ملی شورا د پریکړو نسخې او  ثبت باید د پارلمان ویب پاڼې ته واستوي 

ترڅو رسنیو او خلکو ته د السرسی وړ وي تر څو د خلکو د پوهاوي سره مرسته او د پارلمان پریکړي او رایه 

ورکول وارزوي. 

معرفی  قواعد  ځانګړې  داسې  باید  وزارت  چارو  پارلماني  د  کول:  پیاوړې  او  اصالح  قواعدو  د  پارلمان  د   .۵

کړي چې  دهغې پر بنسټ  د بیالبیلوقوانینو د ادارې څرنګوالی په پام کې ونیول شي تر څو د بحثونو او رایه 

19 الرسون، د افغانستان نوي دیموکراتیک ګوندونه. 

20  د ساری په ډول وګورئ: د بحران ډله، په افغانستان کې سیاسی ګوندونه. د آسیا لنډیز 3۹ګڼه 

21  اشلی ایلوت ؛په افغانستان کې د دولت جوړولو لپار د پالیسی انتخاب.د 1388 کال د وري میاشت 

22   الرسن ؛د افغانستان نوي دیموکراتیک ګوندونه 
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څو  تر  راولی  نوراصالحات  ال  کې  کړنالره  په  پارلمان   د  او  وشي؛  مخنیوی  څخه  جلبولو  او  تقاطع  د  ورکولو 

وکړای شي د هریو غړې رایه ورکول ثبت کړي. دا به په پارلمان کې د رایه روکولو بهیر رایه روکونکو او رسنیو 

ته نور هم روڼ او مسووالنه  کړي.

6. په ښې قانون جوړونه کې د رسنیو د ونډې مالتړ: د روزنې فرصتونه باید په پرله پسې ډول د ملی رسنیو او 

په ځانګړې  توګه هغه رسنیو ته چې د ډموکراټیک کولو په بهیر کې، خبریاالنو سره په ملي شورا کې د سیاسي 

څیرو او فعالیتونو په هکله د پوښتنې لپاره د وسایلو او تخنیک د چمتو کولو له الرې، د رسنیو ونډه په پام 

قانون  په  او  حساسیتونو  باید  کې  روزنه  په  کړي.  سره  تر  ونډه  څارلو  د  کې  چارو  پارلماني  په  څو  تر  لري  کې 

له کبله د محرومیت د څرنګوالې په هکله د پوهاوي اړتیا ته ځای ورکړل شي، د قانون  جوړولو کې د هویت  

اغیزې پر ښځو او لږکیو، او په قانون جوړونه کې ددغو ډلو ونډه باید په پام کې ونیول شي. 

فعالینو  ښځینه  د  غړې   ښځینه  شورا  ملی  د  اړیکې:  وده  پر  مخ  منځ  تر  دغړو  شورا  ملی  او  ټولنې  مدني  د   .7

شبکه باید د نورو سکتورنو او یا د ملی شورا او مدنی ټولنې ترمنځ  د رغنده اړیکو د هڅولو د بیلګې په توګه 

رسنی،  څنګ  تر  نورو  د  )لکه  شي  ته  مینځ  را  لپاره  موضوعاتو  ځینو  د  شي  کیدای  شبکې  ورته  شي.  کارول  و 

ښوونه او روزنه، حقوقی سمون، د لږکیو حقونه( اوپه همدی ډول د رایه ورکوونکو پر بنسټ )د ساری په ډول 

غیر دولتي سازمانونه او د پارلمان غړې چې په عین والیت کې کار کوي؛ او یا د ګډو ټولنو استازیتوب کوي(

په  پارلمان  د  چې  سازمانونه  مرستندویه  او  نړیوال  هڅول:  ورکونې  حساب  د  خوا  له  جوړونکو  قانون  د   .8

پراختیایي موضوعاتو کار کوي باید دا په ډاګه کړي چې څرنګه د رایه ورکونکو او د ملی شورا د غړو ترمنځ 

معاملې په ښه ډول تامینیدالی شي او داسې واقعي الرې چې د پارلمان غړې وکړای شي د قانوني موضوعاتو 

په اړه د خپلو رایه ورکونکو نظریې تر السه کړي او د اندیښنې وړ موضوعاتو په اړه   د هغوی سره بحث وکړي.   
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لنډیز یوه کره کتنه - د شیعه د شخصیه احوالو د قانون تر شا د قانون او پالیسي جوړولو بهیر

د دغې خپرونې نسخې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې له دفتر څخه په وړیا توګه تر السه کوالي شئ: 

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو سړک ) د واټ څنګ(   نوی ښار  کابل، افغانستان

ټلیفون: ۵8۴ 6۰8 7۹۹ )۰( ۹3+

areu@areu.org.af :برښنالیک
www.areu.org.af :برښنا پاڼه


