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 سريزه او کوروداني

 

کال په مني کې د حقوق پوهانو د راتلونکو  9111د ( ALEP)هافغانستان د حقوقي زده کړو پروژد ستانفورد حقوقو پوهنځۍ د 

 افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهد . نسلونو د روزنې په موخه د افغاني پوهنتونونو سره د محصلينو د ښوونې لپاره پيل شوه

ړنه، ليکنه او چاپول، او د افغانستان په امريکايی يد اصل متن سره د لوړ کيفيت درسي کتابونو څماموريت او موخه د حقوقو په هکله 

د راتلونکي نسل مشرانو ښوونه او  پرمختيايی لرليد AUAFد . دي کې د لوړ کيفيت درسي پروګرام برابرول( AUAF)پوهنتون 

 .واخلي د افغانستان بيا رغونې او جوړونې مسؤليت په غاړه چېروزنه ده 

تر دې د  افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهد . پنځم درسی کتاب دی ېپروژحقوقي زده کړو د افغانستان د اساسي حقوقو مبادي د 

او بين المللی (دوهم چاپ)، د افغانستان د جزا حقوق (دوهم چاپ)، د سوداګری حقوق (دريم چاپ)مخه د افغانستان د حقوقو مبادی 

حرفه ای  - شپږم او اووم درسي کتابونه افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهد . خپاره کړي دي( لومړی چاپ)حقوق په افغاني نظر 

د افغانستان امريکاي پوهنتون په  د افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهاوس مهال . خپرونې ديراتلونکې کلفيت مسؤليت او مدني م

پدې وروستيو کې د زيات . بشپړه پنځه کلنه دوره تر الس الندې لري (B.A.-LL.B)کابل کې د ټولنيزو علومو او د حقوقو د ليسانس

مرسته د افغانستان په امريکايي پوهنتون کې د حقوقو  ياوړو بين المللي استادانو پهر محصلينو په غوښتنه د فعال افغان او پيشم

د ټولنيزو علومو او د حقوقو د ليسانس پروګرام موخه د افغان محصلينو روزنه ده تر څو د مسلکي حقوق . دېپارتمنت جوړ شوی دی

د  چېروزنه وړاندې کړي او په داسې مشرانو بدل شي  پوهانو په شان فکر، ليکنه، خبرې او عمل وکړي، اړين حقوقي خدمات او

  .راتلونکي افغان نسل د هيلو او آرزوګانو په تحقق کې مرسته وکړي

افغانستان د . دا پروژه يی شونې کړه، مننه وکړي چېټيم غواړي له هغو افرادو او مؤسسو څخه  افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهد 

ې د متحده اياالتو د بهرنيو چارو په وزارت کې د نشه ای توکو او د قانون د تنفيذ بين المللي دفتر د امريک حقوقي زده کړو پروژه

(INL) د ستانفور د حقوقو پوهنځۍ اوسني رئيس االيزابت مګېل، پخوانی. څخه د سخاوتمندانه مرستو او مالتړ له امله مننه کوي 

د  چېمومي سالکار او د افغانستان امريکايی پوهنتون د امنا هيئت غړي رئيسې لری کرامر او زوموالت، د ستانفورد پوهنتون ع

همدا شانې د ستانفورد پوهنځۍ . دو په لومړيو کلونو کې يی دوامداره ګټوره مرسته کړې ده، کورودانی وايييپروژې د رامنځ ته ک

افغانستان د حقوقي زده کړو د. ته دوام ورکړ مرستو وبنسټيزسره افغانستان د حقوقي زده کړو پروژی اوسنی رئيس اليزابت ماګيل د

رو شپږو کلونو په اوږدو کې د افغانستان په امريکايي پوهنتون کې د حقوقو پوهنځۍ، د سياسي علومو د اړونده يت دمشارکت پروژی 

، او ډاکتر (يسئر)ت، ډاکتر مايکل سمي(بنسټ اېښودونکي) يزډاکتر شريف فا: غړو او د افغانستان امريکايي پوهنتون د مشرتابه هيت

د ټولو هغو وتلو  افغانستان د حقوقي زده کړو پروژیپه وار سره، غواړم د . د هر اړخيزې مرستې سره تړاو لري( ناظم)ډاون ډيکل 

د چاپ لپاره يی د  چېمول ددې درسي کتاب په ليکلو کې يې ونډه اخيستې، د جان فارېنګټون په ش چېمحصلينو څخه مننه وکړم 

  .کتاب په تيارولو کې زيار ګاللی، مننه وکړم 

د افغانستان د امريکايي  دافغانستان د حقوقي زده کړو پروژه په ځانګړې توګه د افغانستان د اساسي حقوقو د درسي کتاب په خاطر،

ل انتقادي نظر وړاندې يل بيرکي په هکله يی بد کتاب د لومړی مسودې د هر څپ چېله پروفيسور محمد اسحق زاده څخه  پوهنتون

ر د تطبيقی اساسي يهمدا شانې غواړي د ستانفورد له پروفيسور ګرهارد کاسپ افغانستان د حقوقي زده کړو پروژی. کوي مننهکړی، 

پوهنتون څخه د ي له رونيد الب افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهره، يپردې سرب. حقوقو د تدريس د علمی کتنو له امله مننه وکړي

، د ننګرهار له پوهنتون څخه د ښاغلي نقيب احمد خپلواک، او کابل پوهنتون استاد فهيم برمکی، د ستانفورد په ښاغلي يما کشاورز

د افغانستان د اساسي حقوقو، د اسالم حقوقو په هکله يی خپله پوهه زموږ سره شريکه کړې،  چېلمنو پوهانو څخه يپوهنځۍ کې ټولو م

غواړي له پروفيسورانو نادر نادری، غزال هارس او روح  افغانستان د حقوقي زده کړو پروژهپه پای کې .ژباړې له امله مننه کوي او

 .صنفونو کې معرفي کړی، مننه وکړي درسي کتاب يی په چېڅخه  یهللا عزيز

 اريک جنسين د افغانستان د حقوقي زده کړو پروژی داستادانو سالکار

 اليفرنياپالو آلتو، ک

 9113مارچ 
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 طیت سريزه     د مشرو: لومړی څپرکی

 

 مشروطیت. لومړی

دوو پېړيو په ترڅ کې موږ له داسی يو حالته څخه چې نژدې هېڅ يو هېواد ليکل شوی اساسي  تېرود"

 1. "يو يقانون نه درلود، بل داسې يو پړاو ته چې نژدې ټول هېوادونه مدون اساسي قوانين لري، تېر شو

، سيدموکرا شتوند اساسي قانون دا ددی لپاره چی اساسي قانون لري؟ آيا  هر يو هېوادنژدې  د نړۍولې 

سته پاتې هېوادونه هم د وډېر ور. نهچې سره ويالی شو  ډاډسوله او اقتصادی هوساينه تضمينوی؟ په 

د هغو  چېد ليکل شوواساسي قوانينو څخه ډکه ده " په واقعيت کې نړۍ . اساسي قانون درلودونکي دي

 يېر نور هغه څه چې غواړيو شم چې، پداسې حال کې غواړي پرې نه پوهېږي چېهغه څه زيات شمېر 

ډګر کې د  نړيوالخبرې ويل چې اساسي قانون هم د هېواد په دننه او هم په  د دې9. "ينه رسوې سر ته ي

 3ولري او يا نهثريت ؤمشي په عمل کی دای ېکچی  هېوادونو لپاره يو ډول اعتبار ګڼل کېږي، سم ښکاري

تر منځ يوه  ،د هغه څه چې اساسي قانون يی حکم کوی او هغه چې هېوادونه يی په عمل کې پلي کوي

 . د اساسي قانون او مشروطيت ترمنځ توپير په ګوته کوي چی شته( خاليګاه)تشه 

برخه کې موږ د مشروطيت د  يپه لومړ. يپه هکله بحث کېږ (خاليګاه)تشی پدې څپرکي کې د ياد شوي 

د په دوهمه برخه کې . څېړوقانون کې د هغه د انعکاس  يظريی او د افغانستان په اساسمعاصرې ن

په دريمه برخه کې په . کووپه عامه توګه او هم په خاص ډول خبرې  ېبانداساسي قانون په کړنو 

 په. کوواساسي قوانينو تاريخ ته لنډه کتنه  قانون پورې د هېواد کال تر اساسي 911۲افغانستان کې د 

قوانينو د مطالعې  يقانون د تفسير ډولونه وړاندې کوو او تاسو ته د اساس يڅلورمه برخه کې موږ د اساس

قوانينو د تعديل د بهيير په څرنګوالي باندې بحث  يپه پای کې د اساس. لپاره د شننې چوکات وړاندې کوو

 . کوو

 د مشروطیت تعریف. الف

په ډېر عام . موخه څه دهڅخه مو په تعريف سره پيل کوو چې د هغه " مشروطيت"موږ دا څپرکی د 

په بل عبارت، مشروطيت له  4.په توګه تعريف کېږی" محدود شوې حکومت"مفهوم سره مشروطيت د 

ه د درلودلو پ 1"د اشخاصو حکومتبلکه د قانون نه " ، او  ګټه اخيستلو يقدرت څخه د خپل سر يسياس

                                                           
1
Donald S. Lutz, Principles of Constitutional Design 4 (2006).  

2
Gerhard Casper, Constitutionalism in Vol. 2 Encyclopedia of the American Constitution 479 (Leonard W. Levy et al. 

eds. , 1986).  
3
William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism 24 (William Andrews ed. , D. Van Nostrand Company 

1968).  
4
Id. at 13 

5
B. O. Nwabueze, Constitutionalism in the Emergent States 1 (Farleigh Dickinson University Press 1973).  

6
Mark Tushnet, Constitutionalism and Critical Legal Studies, in Constitutionalism: The Philosophical Dimension 150  

(Alan S. Rosenbaum editor, 1988). قانون حاکمیت یوازې هغه مهال د محدودیت وړ دی چه دد " ت استدالل کوي چه په واقعیت کېیتوشت       

سره" چه د هغه نتیجه دا ده ."یعنې ، د قانون حاکمیت باید د خلکو حکومت وی –عملی شی  ،ګډ ارزښتونو لري يخلکو د یوې ډلې له خوا چه ټاکل   

."ددې چه مشروطه حکومت ضرور دی، خو ناشونی دی   



 طیت سریزه     مشرو د: لومړی څپرکی

 

9 
 

لدې امله د هغو نو ، بشپړشوې ېړيو په اوږدو کېپمفهوم د  اوسنېد محدود حکومت . مفهوم دی

 . ، ګټور دیرامنځ ته کړی چې د مشروطيت اوسنی مفهوم يادونهنظرياتو  دڅېړونکو

 حکومت د څه لپاره؟

ېېړۍ  11د قدرت د محدوديت او د حکومت د موخې په هکله د ډېرو نامتو متفکرانو څخه يو هم د 

 خلکود حکومت او  چې دی پردې والړی بنسټ نظرييد جان الک سياس. انګليسی فيلسوف جان الک دی

نوموړی د دوهمې رسالې تر سرليک الندې پخپل اثر کې څرګندوی . شتون لری" ټولنيز تړون"  دترمنځ 

 : ولې په ټولنه کې سره يوځای کېږی او حکومت جوړوی يچې وګړ

د سياسی قدرت د سم پوهيدو او د هغه د رېښو پلټنې لپاره، موږ بايد داسې حالت په . ۲§ 

 . وګړي په طبيعی ډول په هغه کې ژوند کويټول ې چنظر کې ونيسو 

پلو مالونو په تصرف کې مطلقه خپه طبعی وضعيت کې خلک په خپلو کارونو او د 

ې ه د، د طبيعت قوانين دی او پقوانين چې پر هغوی حکم چلوی نياو يواز يلر يآزاد

او د چارو  ياجازې ته اړتيا نه لر د نورو د يو کار د سرته رسولو لپارهوګړي حالت کې 

 ۍهمداشانې طبيعی وضعيت د برابر. د سمون په اړه د نورو په ارادې پورې تړلي نه دی

په  حالت دی چې په هغه کې د ټولو خلکو قدرت او واک يو شان دی او هيڅوک د نورو

 1. يپرتله زيات قدرت په واک کې نه لر

که چيری يو انسان هغسې چې ما يی يادونه وکړه، هومره آزاد، د ځان او خپلې . 193§

شتمنۍ مطلق حاکم وي چې د ډېرو لويو کسانو سره برابر وی او له هيچا څخه ټيټ نه 

؟ولی خپل مشري له السه  اخلیوڅخه الس  ولکېاو  ۍآزادبيا ولې له خپلې نو  يو

 :ځواب څرګند دی واو ځان د يو بل چا تر فرمان الندې راولي؟ د دې پوښتن يوورک

بيا هم له دې حقونو  ،انسان د ټولو حقونو درلودونکی دیکه څه هم په طبيعی حالت کې 

ډول د نورو له خوا تر ګواښ  دوامدارهنه نه ده او د هغه حقونه په اڅخه ګټه اخيستنه روښ

حالت څخه چې د بشپړې  هغهمني چې له په ځان لدې امله دا  نو. . . . يالندې راځ

، الس ورسره مل وي وامداره خطر ډارد د نورو د ګواښ او د خولرونکې دې،  ۍآزاد

تر څو د نورو سره يوځای کله چی هغه هڅه کوي  نه دهپه دې وجه دا نامعقوله نو . اخلي

 8. . . . د نورو سره يو ځای شياو خپل مال د ساتلو په مقصد  ۍآزادان، د ځ

د ټولنې سره د يوځای کېدو او د حکومت او دولت په  يوګړچی دې دسره . 131§ 

حالت کې يی  يپه طبيع یاو اجرايی قدرت څخه چ خپلواکۍ، ۍجوړېدو سره له برابر

او خپلو  خپلې خپلواکۍځان،  خپل د هغو هر يو دا کار يوازې د. . . . ي، الس اخللري

                                                           
7
John Locke, Two Treatises on Government: A Translation Into Modern English 70 (Industrial Systems Research 

2009) (1690).  
8
Id.  
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چې خپله  يځکه هېڅ يو عاقل موجود نه غواړ) مالونو د ساتنې په خاطر تر سره کوی

رامنځ ته يی چې هغوی  او يا هغه قوانين ې واکټولن نو د(. کړي هوضع په بد حالت بدل

 2.هيڅکله هم د ګډو ګټو پرته دوام نه مومی کوي

له الس په حاکميت د په نتيجه کی د هغه چی  يکو" ټولنيز تړون " رضايت له الرې  د متقابلوګړي  

د ټاکلو قوانينو په رعايت  د حالت د ښه والي لپاره ځانونهو ځان او نورداو  يکو هوکړهورکولو باندی 

 . باندې مکلف ګڼي

ريی متفکر ژان ژاک روسو، د الک د آثارو پر اساس دې نظ پيړۍ 18د  متفکرينو، لکه له هغه وروسته

ورکړه او دا يې وښودله چې څرنګه دولت کوالی شی په ډېر ښه ډول د افرادو حقونه هم ته نوره پراختيا 

من کار دې ستونزدا " کې ليکي" ټولنيز تړون " موضوع په اړه، روسو په  د دې.يکړ ياو ګټې خوند

په ترڅ کی د ټولنې د غړو د مال  وهڅ وچی داسی يوه ټولنه جوړه شي چې په هغې کی د ګډ ځواک او ګډ

او ځان ساتنه وشي او د ټولنې هر غړې په داسی حال کی چی ځان د نورو سره يوځای او متحد بولي د 

د نه غواړي داچې خلک  11".يوازې د خپل ځان پېروي وکړي وا په شان خپله خپلواکي وساتي اوپخ

 نو يوازني مشروع حکومتکړي، ورسه له الخپلې ټولې آزادۍ  په صورت يوځای کېدو دټولنې سره 

. اړه ولري( نه پادشاه يا ديکتاتور)په هغه کې مقننه قوه يوازې په خلکو پورې  ېچدې هغه حکومت 

باآلخره، پداسې حال کې چې ټولنيز تړون له اساسي قانون څخه توپير لری، اساسي قانون په منطقي ډول 

 وګړود حکومت سازمان ورکونې ته قوت ورکوي او د  اساسي قانون. له ټولنيز تړون څخه منځ ته راځي

 11کوی ساتنه نوامتيازاو و نحقو د

   تاریخی مخینه

 

هم د  ینوموړ ېچ يفيلسوف توماس هابز په هکله هم اورېدلي و يامکان لري تاسو د يو بل انګليس

پورې يی  1۷12 – 1۸88ه هابز چې ل. په اړه د خپلو نظرياتو په خاطر شهرت لري" ټولنيز تړون"

انفرادی، بې وزله، تند او زيانمنونکې، "کې " طبيعی حالت"ود چې ژوند په پدې باور درل ،ژوند کاوه

او د ال ډير امن په خاطر د خپلو ځينو  رامنځ ته کويپه نتيجه کې خلک ټولنيز تړون ". ید حيواني او لنډ

هابز استدالل کوي چې د  ،(نه مخکې متفکران هد هغ)د الک او روسو خالف . تېريږيڅخه و نحقو

ددې خبرې يد ساتل . حاکم ته اړتيا لري مطلق يو نسبتا  ټولنه اختالفونو او کورنيو جګړو د مخنيوی لپاره 

کې ژوند کاوه او ( 1۷۸1 – 1۷۲9)چې هابز د انګليسی بې رحمانه کورنۍ جګړې په وخت  مهم دي

جګړې په غوڅه توګه د امنيت په خوندی  .مرګونې دوره ده د ګډوډۍ يوهپدې هکله يی ليکنې کولې چې 

بی ثباته چاپيلایر د  آيا. ساتلو کې د مرکزي قدرت د رول په هکله د هابز پر نظرياتو اغېز درلود

                                                           
9
Id.  

10
Jean-Jaques Rousseau, The Social Contract §6 (1762). http://ebooks. adelaide. edu. 

au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/book1. html#section7 
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 Casper, supra note 2, at 476.  
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ورته  ،کال په اساسي قانون کې تسجيل شوي 911۲افغانستان د حکومت په اوسني بڼه او شکل چی د 

 لری؟ نه هاغيز

د الک ليد د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته د دوهم جيمز حکومت پر مهال خالف، د هابز 

په لو وړالس ته راپدې ترڅ کې بايد وويل شي چې د پادشاه په توګه مطلق قدرت . شکل وموند لوري

الک د مطلق حاکميت  نو په همدی اساس. ناامنی را وپارولې یپرګنيز وځل وخاطر د دوهم جيمز هل

 . ړاندې کړنې الندې راوسته او د هغې په ځای يی د محدود حکومت په هکله استدالل وتښنظريه تر پو

 

 مشروطه حکومت د څه لپاره؟

او محدود دولت سره  ( توافق)هوکړی د  هېدو سره چې ولی د دولت مشروعيت د خلکووپدې باندې په پ

په توګه د مشروطه دولت د " محدود دولت" د . ، موږ د مشروطه دولت تعريف ته راګرځوتړلی دی

ونه محدوديتډوله په اړه پر دولت باندې دوه يت د مشروط" چې شو یسره ويال ورکولوپراختيا  پهتعريف 

 13". يا طرزالعل محدوديت د کړندود[ 9]د قدرت محدوديت، [ 1: ]وضع کيږي

په عمل کې، اساسي قوانين  14.تشکيالتی او بنسټيزو محدوديتونو ته اشاره کويمشروطيت په دولت کې 

 د دولت اقدام منع کوي او د( يلکه د افرادو مختلفې آزاد)چې مشروعيت منعکسوی په ټاکلو عرصو کې 

، ديکتاتور د نامحدود قدرت خالف د دې.، تطبيق او ننګونې لپاره يو شمير اصول ټاکیتګ الرو د جوړلو

پرته او د خپل هوا او هوس له ( د خپل نامحدود قدرت د ممنوعيت)رې کوالی شي له محدوديت له ال

هرڅومره که خيرخواه هم وي، پر نظام عمل کوي، پدې توګه ديکتاتوري (له قانونی الزاميت پرته)مخې 

  1.قانون باندې والړ يو حکومت نه دی

حکومت باندې  اړيکو وتړلاما يو د بل سره  جال وپه دو" ، مشروطه دولت ييوا څرنګه چې يو څېړونکي

 :کوي

يو بل پوه پدې 11".ېاړيکبل سره د دولتی چارواکو يو ، دوهم، د ېاړيک ، د وګړو سره د دولتلومړی

 :ېچ ېباور د

چې دولتی  ېدا اساسي قانون د. منځ ته راځي په نتيجه کې حکومت د اساسي قانون

کار په سرته  ددې ارګانونه جوړوی، هغوی په خپل واک سره مجهز کوی او پدې ډول

هغه دولت چې د اساسي قانون سره سم . رسولو سره د هغوی د فعاليت محدوده ټاکي
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؛ د دولت پواسطه د اساسي قانون مطابقت ولريسره  نوفعاليت کوي، بايد د هغه د حکمو

 11.قدرت هر ډول نا جايز اعمال د اعتبار وړ نه دیله چوکات څخه سېوا يا د 

لکه . قانون درلودل د مشروطيت سره يو شان وګڼو يدا به تېروتنه وي چې د اساس ،په ورته وخت کې

ولې ټول هېوادونه د . قوانين لري يټول هېوادونه ليکل شوي اساس ېنژدچې مخکې وويل شول، د نړۍ 

محدودوي؟ په ځينو  واکقانون د دولت  يآيا اساس: تېرشوي څخه نه دي ېنیآزمو يمشروطيت له حيات

اعالن څخه بل څه نه  او ستايلو ،قوانين له محدوديت پرته د حکومتونو د موخو بيان يهېوادونو کې، اساس

مشروعيت هغه ته يا  سره مرستهمطلق قدرت د کولو پرځاي، هغوی يوازې  مهارد حکومت د . دي

 18.ورکوی

 دیکتاتوري" مشروطه"

په نړۍ کې د ډېرو مستبدو حکومتونو څخه دی، ې حکومت يې چ، له اساسي قانون څخه 12د شمالي کوريا

 :حقونو څخه يوهم نه پلې کېږي يپدې مادو کې د وګړو د اساس. الندنيو مادو ته نظر وکړي

 . آزادي تضمين ده غونډو، تظاهراتو او ټولنووګړو ته د بيان، رسنيو، : ماده ۷1

 . وره کولو او سفر کولو آزادي لريغ ېي د هستوګنې د ځاوګړ: ماده 1۸

دولت بايد د واقعی حقونو او دموکراتيکو آزاديو او همدارنګه د ټولو وګړو مادي او کلتوري : ماده ۷۲

 . هوساينه په اغېزمنه توګه تضمين کړي

او تصويبوي؟په ياد رژيمونه اساسي قوانين تدوين  يشمالي کوريا په شان استبدادد ستاسو له نظره ولې 

 . چې پخوانی شوروی اتحاد هم د اساسي قانون تر نوم الندې فعاليت کاوه ېولر

 

سمه نه وي چې مشروطيت د دموکراتيک حکومت سره يو شان وګڼو، که څه دا هم کېدای شي همدارنګه 

چې دموکراتيک  ځينې داسې استدالل کوي. هم دا دوه مفاهيم په زياترو مواردو کې يو د بل سره تړلي دي

انتخابات او د خپلواکې محکمې تر حمايت الندې مدنی آزادۍ، د مشروطه دولت د الزمو عناصرو څخه 

نه )مدني آزادۍ د مشروطه دولت  د وګړو داسې استدالل کوي چېبيا ، نور پوهان د دې  سره. ګڼل کېږي

څخه مالتړ کوي د مشروط  له دې پلوه، هغه حکومت چې د مدني آزاديو. مهم عنصر دی( دموکراسيد 

د حکومت يو )د مثال په توګه، د مشروطه شاهی دولتونو 91. يکېدو لپاره د وګړو انتخاب ته اړتيا نه لر

په يو شمېر بڼو ( شکل دی چې په هغه کې د پادشاه کړنې د اساسي قوانينو په چوکات کې تر سره کېږي
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د مثال په توګه د )محدوده کې عمل وکړي کې د حکومت کولو د پام وړ قدرت لري خو بايد په عيني 

 (. حقونو منشور

 د مباحثې پوښتنې

محدود "د  چېسره موافق ياستي  د دېپه خپلو کلماتوسره، مشروطه دولت تعريف کړي؟ آيا تاسو.  

تعريف کې يی يادونه  دېبايد په  چېهغه لپاره سم دی، يا ځينې نور عناصر هم شته د  ،تعريف" دولت

 وشي؟

، استدالل کوي Mark Tushnetمارک توشنيت شمېره لمن ليک کې يادونه وشوه،  ۷په  چېڅرنګه . 9

 ګډو ارزښتونود ټاکلو  چېد محدوديت سره مخ کېږي چه د قانون حکومت يوازې او په هغه ک" چې

دا کار  ".و حکومت وييعنې د قانون حکومت بايد د خلک –درلودونکې ډلې په واسطه اعمال شي 

ستاسو  چېپام وکړي  ".دی ناشونې، سره سره ضرورتمشروطيت د " چېنوموړی دې نتيجې ته رسوي 

آيا تاسو د . له نظره د اساسي قانون او د تطبيق کوونکو اشخاصو ترمنځ ارتباط څومره مهم ګڼل کېږي

 استدالل سره موافق ياستی؟ دېمارک توشنېت د

دا مفهوم په هر ځای کې د کارولو وړ  چېمفهوم دی او يا دا " يزلوېد" آيا د مشروطه دولت مفهوم . 3

 دی؟ نه عنصر يدموکراسي د مشروطيت يو اساس چېاستدالل سره موافق ياستی  د دېدی؟ آيا تاسو

 

 قوانین ياساس. دوهم

 91"او همداشانې هغوی آزاد کاندي مهارشي خلک  ېقانون کوال ياساس"

ژبه او ښکلو کرښو وليکو داسې چې د پېړيو په ترڅ کې دوام  نېستېپه پرا" قانون  يکوالی شو چې اساس

( کلمې لري ۲۲11قانون چې  يلکه د متحده اياالتو اساس)قوانين کېدای شی لنډ وي  ياساس 99". ومومي

 ، لکهههيوادون د ګوتو په شمېر93.( کلمې لري 1183۷2قانون چې  يلکه د هند اساس)او يا اوږد وی 

د اساسي قانون د بڼې يا شکل اوژبې له مخې يو او بل ته ورته والی . قانون نه لري يمدون اساس، بريتانيا

اساسي قوانين هغسې چې په . الرو څخه د خدمت د تر سره کولو تمايل لري ولري ځکه چې د ډېر

خپل بحث ته  اوس موږ توګهسرته رسوي، پدې ( او کله هم لږ)مشروطيت کې راڅرګندېږی، ډېر کارونه 

 . د اساسي قانون په ځانګړو کړنو سره دوام ورکوو

 د لوست تمرکز
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کوم  چېقوانينو د موخو په هکله معلومات تر السه کړل، دې ته پام وکړی  سۍتاسو د اسا چېڅرنګه 

. کړي پرځایموخې  وسند او تدوين کوونک ددې حکمونه يا د اساسي قانون مادې په ښه توګه کوالی شی

 چېپه توګه، که چېرې د سند ليکونکي غواړي د بشری حقونو څخه دفاع تأمين کړي، الزمه ده بيلګی د 

هغوی بايد د دفاع وړ دايمی حقونو څخه يو ټاکلی فهرست په دې سند کې شامل کړي يا د بشري حقونو د 

نه قوې ته قاضيانو او مقن هحقون ياصول په اساسي قانون کې درج کړي او د دفاع وړ ځانګړ ټوليزمالتړ 

 ؟حواله کړي

 

 د حاکمیت مظاهر. الف

سياسي نظام بيانول  لوړو حقونو او د هېواد دد  لو هڅه کويپلې کود لومړنۍ موخه چې اساسي قانون يی 

په ګوته کوي يعنې د سياسی عالی قدرت  ېاو د هغه د حاکميت سرچين وياساسي قانون دولت تعريف. دي

چې دولت د خلکو پواسطه جوړ شوی دی او د يعنې دا  حاکميت دوکتوريند بيلګې په توګه د خلکو د )

دا تر ټولو لوړه ساسي قانون وي، ځکه اد ټولو قوانينو سرچينه بايد  .(خلکو د غوښتنو او ارادې تابع دی

مخی ه هغه قوانين چی د اساسي قانون سره په ټکر او مغايرت کی واقع شي د تعريف ل. ملي وثيقه ده

هم کی ماده  1۷9پهد افغانستان د اساسي قانون  دا موضوع. ګڼل کيږي بې اعتبارهي دي او غير قانون

اساسي قانون په نافذيدو سره، ټول هغه قوانين او تقنيني فرمانونه چی د  د دې:وايي  چېتائيد شوی 

 . ګڼل کيږي بې اعتبارهاساسي قانون له حکمونو سره ټکر لري، 

بايد په نوي حکومت کې د حاکميت سرچينه  ير مهال، د هغو تدوين کوونکد نوي اساسي قانون د ليکلو پ

 حکومتد مثال، آيا . کوي، په نظر کې ونيسي هپر جوړښت باندې اغېزد حکومت او دا چې څرنګه هغه 

 ؟ده  ۍټاکلې کورن هيا دين؟ يا يو( ج)خلک؟ خدای سرچينه 

 ونیسي کال له اساسي قانون څخه الندې احکام په پام کې ۰۰۲ د 

 سریزه

خاورې په ټولو قومونو  ددې واحد او يو موټی افغانستان چېپدې درک سره :. . . موږ د افغانستان خلک

 او خلکو پورې اړه لري؛

 ماده ۳

 . مخالف وي حکمونود اسالم د سپېڅلي دين د معتقداتو او  چېپه افغانستان کې هېڅ قانون نشی کوالی 

 ماده ۲

په مستقيم ډول يی په خپله يا يی د خپلو  چېپه افغانستان کې ملي حاکميت په خلکو پورې اړه لري 
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 . استازو له الرې عملي کوي

 

په واقعيت . و غورځول شي هد اساسي قانون د سريزې په شمول د هغه هېڅ يوه برخه نه ښايی له پام

ضروري اطالعات  په اړه د سرچينې اساسي قانون سريزه د حکومت د مشروعيت کې، د افغانستان

و قومونو او خلکو پورې اړه خاورې په ټول ددې"او " واحد او يو موټی"د افغانستان دولت . برابروي

پر د خلکو پر اراده او "پر دې سر بېره، په سريزه کې راغلي دي چې د افغانستان د خلکو موخه  ".لري

پورې تړلی " ملت"ماده د دولتي حاکميت په  ۲اساسي قانون د . ده" دموکراسی والړ نظام د تأسيس لپاره

دوهمه " )چې د افغانستان تابعيت لري، جوړېږي چې له هغو ټولو افرادو څخه"، (فقره ۍلومړ)بولي 

 (. فقره

 د قدرت جوړښټ او محدودیتونه . ب

ي چې د هېواد يعنې اساسي قانون دا بيانو. ټاکي حدوداساسي قانون د دولت جوړښت بيان او د قدرت 

ي چې غږ ړدا شونې ک کوالې شي چی نظام پارلماني يا رياستي دی او وګړي له کومو الرو څخه يسياس

د مثال په توګه، د افغانستان اساسي قانون رياستی سيستم په ګوته کوي چې د هغه پر . يی واورېدل شي

يوازې د مقننې قوې غير  خو، (ماده ۷1)د مستقيمو انتخاباتو له الرې انتخابېږي  جمهور رئيسبنسټ 

 له خوايا واليتي او ولسوالي شوراګانو له  جمهور رئيسګې غړي يا د رمستقيم انتخابات، د مشرانو ج

وي چې څرنګه قوانين طرح او ، اساسي قانون دا په ګوته کپه همدی توګه(. ماده 8۲)انتخابېږي 

ته امکان لري دا کار يوې خپلواکه قضا ئيه قوې . سره مخامخ کېږی ونننګوږي او څرنګه هغه د تصويب

 . حق، وټاکي لکه د بيان آزادي، نهحقوو ګړو اساسي او د اړتيا ولري 

. دي جوړښت په ټاکلو کې د اساسي قانون رول ضروري لپاره د دولت کولو ید عملد مشروطيت نظريی 

د حکومت . په ياد ولریمشروطيت تعريف کې د اعالم شوو قواعدو په چوکاتاو  محدوديت د قدرت د

څرنګه چې په راتلونکو څپرکيو کې به دا . کوي هاغيز و باندېموضوعات ودواړ په یلڅرنګوا جوړښت

مرکزی  تولۍحکومد ښې " د قواوو تفکيک " موضوع په زيات تفصيل سره تر بحث الندې ونيول شي، 

داده چی واک د دری ګونو قواو په منځ کی وويشل په عمومي توګه د واک د ويش ښه الره . نظريه ده

د کنترول او انډول "  يا "چک او بيالنس"د دری ګونی قواویمفهوم دادي چې  مرتبطاضافی خو  يوه. شي

 . څاري له مخې د يو بل فعاليتد اصل " 

 جمهور رئيسچې ، اجرائيه قوه: بېلوي واک د افغانستان اساسي قانون د دولت د دری ګونو قواوو ترمنځ

او ( څپرکي ۷او  ۸)، مقننه قوه (څپرکی ۲)، حکومت (څپرکی 3د اساسي قانون ) دی يی په سر کې

د مختلفو قواو تر منځ د څارنی د مختلفو الرو د  همدارنګه اساسي قانون. راځي( څپرکی 1)قضائيه قوه 

 . ته کړي اصل رامنځ د کنترول او انډول غواړي چی بنسټايجاد په 
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 ضمني توګهيا اساسي قانون کېدای شي په ښکاره او  کولو سره،وضع  و پهمحدوديتوند باندې  دولتپر 

په عام ډول هېڅ ډول ځانګړي محدوديتونه : د ضمني محدوديت ميتود، د قواوو تفکيک دی. عمل وکړي

ې د فردی آزاديو حمايت دی چ هدفڅخه ويش قدرت  دپر حکومت نه وضع کېږی، اما مختلفو ارکانو ته 

د قدرت د څرګند يا ښکاره ميتود . په ټوليزه توګه د حکومت د قدرت په محدوديت سره صورت مومي

و قاساسي حقود د افغانستان اساسي قانون د اتباعو . څخه منظور، د مالتړ وړ ځينو فردي حقونو ټاکل دي

يا د مثال په توګه، کيدای شی . او وجايبو تر سرليک الندې دا بحث په دوهم څپرکی تسجيل کړی دی

اساسي قانون دا څرګنده کړي ټول هغه قدرت چې په ښکاره حکومت ته نه دی ورکړل شوی، په خلکو 

 94. پورې اړه لری

دای شي د مشروطيت ځينې د يادشوو دوو ميتودونو يعنې د څرګندو او ضمني محدوديتونو باوجود، کې

حکومت يوازی په هغه صورت کې محدود پاته کېږي چې د هغه د محدوديت . قاعدې نا ليکلې پاته شي

څخه  حمايت لهپه څرګند ډول يی  ،لپاره ضرورت پيدا شي او هغه حقونه چې د ګواښ سره مخ نه وي

بشري ځينې تر څو  نه ورکوي حمتز ددې ته په بل عبارت، اساسي قانون خپل ځان  9. نه کېږي يادونه

د عملي ميتود له مخې دا شونې ده چې نا . منل شوي حقونه تسجيل کړي، لکه د آزادې هوا تنفس کول

نه اساسي قانون کې مدون د هغوی د حل او فصل الرې په  خواټکل شوي سازمانی ربړې رامنځ ته شي 

مګر )شوو اصولو په توګه باقی پاته کېږي په عادی توګه د نا ليکل تسجيل کېږي او د هغوی د حل الرې 

برخه کې پرې بحث شوی دی، تصويب  هدا چې که هغه د قانون د تعديل له الرې څرنګه چې په څلورم

په ټوليزه توګه، داچې هېڅ يو اساسي قانون هره ممکنه سناريو تر پوښښ الندې نه نيسي، په 91(. شي 

 . جوړښت، ميتود او قدرت کې د پام وړ رول لوبوي ، د دولت پهتفسير  قانوند  وروستيو کلونو کې

 هیلې اصول او . ج

، لپاره د عمر اړوند شرايطو په تشريح سر بيره جمهور رئيسپر ټاکلو کړنو لکه د حکومت جوړښت يا د 
دا د افغانستان د اساسي . ياساسي قوانين د يو هېواد د راتلونکې لپاره ارزښتونه او آرمانونه بيانو 91

موخو تر څنګ دا  د نورو د هغه په سريزه کې راغلی دي چې ځکه چېده قوانينو له پيل څخه څرګند 

د هېواد دا سند د ملی وحدت ټينګښت، د : تدوين شوی دیاساسي قانون دالندی موخو لپاره جوړ 

ټولو د چی  ېټولن ېپاکد څخه لی تاوتريخوا او، تبعيض استبداددموکراسي رامنځ ته کول، له ظلم او 

د راتلونکې په هکله دا لرليد . ړيلپاره د هوسا ژوند او د ژوندانه سالم چاپېلایر رامنځ ته کاوسيدونکو 

بايد د يو داسې حکومت له الرې چې د ټاکلو اصولو پر بنسټ او د ځانګړو موخو لپاره جوړ شوی وی، 

 . حمايه او وساتل شي

                                                           
94

هغه واک چه د اساسي قانون له مخې اياالتونو ته نه دی ورکړ شوی او " د امريکی د متحده اياالتو لسم تعديل چه وايي: د مثال په توګه و ګوری. 

 ."له د اړونده ايالتونو او د هغو د وګړو لپاره خوندي دینه هم د هغه ممانعت شته، په ترتيب سره پخپ
25

 Andrews, supra note 3, at 22.  
د یو شمېر ټاکلو حقونو تسجیل نه باید د نورو وګړو د حمایت و ړ حقونه :"نهم تعدیل وایی چه  د اساسي قانون د مثال په توګه د امریکی متحده ایاالتو

."رد او یا بې اعتباره کړي   
26

 Andrews, supra note 3, at 22.  
91
 .بند  ماده،   ۲د افغانستان اساسی قانون، . 
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: " ماده کې راغلي دی( 1)په ئی دوه اصله . اصول وړاندې کوي بنسټيزڅلور  اساسي قانون کم ترکمه

 دا ماده څرګندوي چې افغانستان". افغانستان، خپلواک، واحد او نه بېلېدونکی اسالمي جمهوري دولت دی

 98.دیدولت ( دولت ينه فدرال)واحد اسالمی جمهوري، يو 

 اد ،تر څنګ برخود نورو اساسي قانون  د چې هېواد دی تدريم اصل دا دی چې افغانستان يو دموکرا

د  اوپه مستقيم ډول پخپله " ، دا پدې معنا دی چې خلک خپله اراده يادويکی فقرې  1 په مادې ۲د مطلب 

دا پدې (. لري تبڼې سره مطابق" جمهوری"چې دا د حکومت د ". )خپلو استازو له الرې عملي کوي 

د خلکو د استازو له الرې د قدرت عملی کولو ته اشاره " سې حال کې چې چې اساسي قانون پدا دهمعنا 

و انتخاباتو او ټول د مستقيم په همدی توګه، "اصل ته ژمن دی او په دموکراسۍ کی د استازيتوبکوي، 

 92.وينه هم کويپوښتنې وړاند

حاکميت څخه په د قانون له . څلورم اصل د قانون حاکميت دی چې د اساسي حقونو لړ ليک پکې راځي

يادونه چې دولت له قانون  دېدد سريزه کې په ښکاره يادونه شوې ده او د يو شمېر نورو مادو په ترڅ کې

مادې له مخې د هېواد ستره محکمه د  191، د بيلګی په ډول د. څخه لوړ نه دی، دا نظريه پياوړې کوي

 9مادې  ۸1او د  ".و صالحيت لرينينو د مطابقت څېړلد نورو قوا سم اساسي قانون د حکمونو سره"

 31".اداره خپل اجراآت په بشپړه بې طرفي او د قانون له حکمونو سره سم عملي کوي"فقره زياتوي چې 

کېدای شي ټاکلي ټولنيز او اقتصادی موخې وټاکي او هغو  اساسي قانون په موخه ولود راتلونکې د انځور

دا آرماني کړنه د افغانستان د اساسي قانون  31.ښتنه وکړيغواو هڅو ته د رسېدو لپاره د دولتی اقداماتو 

 :الندې مادو ته پام وکړي. په ټولو برخو کې په ښکاره تر سترګو کېږي

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۶

دولت، د انساني کرامت په ساتلو، بشری حقونو د مالتړ، د دموکراسي د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د 

ټولو قومومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيمو کې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت 

 . پر بنسټ د يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دي

 ماده ۱ 

ولت په بېالبېلو سطحو کې د معارف د ودې اود ديني زده کړو د پراختيا، د جوماتونو، مدرسو او ديني د

 . مرکزونو د وضعې د ښه والي او تنظيم لپاره الزم تدبيرونه نيسي

                                                           
28

Ramin Moschtaghi, Max Planck Manual on Afghan Constitutional Law, Volume One: Structures and Principles of 
the State 21 (2009).  
2929

Id. at 22 
31

 .لري چه پر اساسي قانون باندې د څارنې کميسيون د جوړېدو حکم کوي ماده ددې سره تړاو 1۸1تر يوې اندازې . 
31

 Andrews, supra note 3, at 24-25.  



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

11 
 

 ماده  ۲۲

دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د پراختيا او توازن د ايجاد په منظور، د کوچيانو د زده کړو د ښه 

 . ي او په هېواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبيق کړیوال

 ماده  ۲

ا عالج وسيلې او روغتيايي آسانتياوې يدولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړ

 . د قانون د حکمونو سره سم تأمينوي

 

پدې کې موخې شتون لري  له يوې خوا،. نون ژمنې او ننګونې کتالی شيتاسو پدې مادو کې د اساسي قا

 پيچلتياپه اړه تفسير موضوع د  اړوندهله بلې خوا، د خو ، (ماده ۸9" )او مخنيوی درملنهناروغيو د "لکه 

شتون لری يعنې داچې اساسي قانون د روغتيای آسانتياوو څرنګوالی نه مشخص کوي او نه هم دا وايي 

و  بوديجهلپاره کافي  (ماده ۲3لکه ) وړيا زده کړويا که چېرې حکومت د ناروغيو د درملنې او مخنيوي، 

 39.نه لري، نو بيا به څه کېږي

، د دولت د جوړښت (حاکميت)د دولت تعريف : موخې په ګوته کړېی ېلوموږ د اساسي قانون دری 

هر . ، او د هغه څه بيان چې دولت يی د تحقق په هڅه کې دی(جوړښت او محدوده واکد )څرنګوالی 

اصول )لويی موخې قانون د منځپانګی يا محتوا جوړلو په وخت کی دا د اساسي  بويه چیيوه ليکوال ته 

 . يپه نظر کې ونيس( او هيلې

طرحې  ددې چېدا سند يوه ټوليزه اوبنسټيزه طرحه ده، . اساسي قوانين د راتلونکې وړاند وينه نه کوي

. اساسي قانون له ټولو اړخونو څخه بشپړ نه دی. پايلې رامنځ ته کړي ېاجرا کېدای شي نا تمه شو

او ناځيرتيا سره مل وي او د کلونو په اوږدو کې د  پيچلتياد  دی چیاساسي قانون د مصالحې محصول 

چې ترګود مارشال  لکه 33.پذيري او د تطابق ته اړتيا لري نويو شرايطو سره يو ډول انعطاف 

(Thurgood Marshall)کې د امريکا د سترې محکمې  په اوږدو کلونو 1221 – 12۷1 ، چی د

له هغو چې تدوين کوونکو پکې دوه "وسني شرايط نون په هکله وايي، اد امريکا د اساسي قاي وو، قاض

 د دې "او تدوين کوونکو" ، ډېر توپير لريې دهکړپېړۍ مخکې په سختي د اساسي قانون طرح جوړه 

دا انګېرنه د هر يو اساسي قانون په هکله چې د پام وړ مودې لپاره  34".تغييراتو وړاند وينه نشوای کوالی

 بلکه همدا شانېبشپړيږي پدې ترڅ کې نه يوازې اساسي قوانين او د هغو تفسير . دوام مومي، صدق کوي

 . شي هامکان شته چې د هغه يوه برخه نافذ د دې

                                                           
39

 ."افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چه د لېسانس تر درجې پورې وړيا د دولت له خوا تأمينېږي د کړه زده"  ماده۲3د افغانستان اساسی قانون . 
33

Alan S. Rosenbaum, Constitutionalism: The Philosophical Dimension 2-3 (Alan S. Rosenbaum editor, 1988).  
34

Thurgood Marshall, Reflections on the Bicentennial of the United States Constitution, Volume 101 Harvard Law 
Review 2, 5 (1987).  
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 د بحث لپاره پوښتنه

دی؟ آيا دا " سم " د افغانستان اساسي قانون يی وړاندې کوی چېآيا د هېواد د راتلونکې هغه انځور . 1

 په کومه زماني محدوده کې؟ که نه او که واقعيت والړه ده اوپه وړاند وينه 

 

 اضافی دنده

په توګه نه " يمانپ ېوژن ځان" اساسي قانون د  چېد امريکا په سياست کې د پايښت وړ يو مفهوم دادی 

باندې د اساسي قانون محدوديتونه بايد د  حکومتپر چېښکارندوی دی حقيقت  ددې دا. انګېرل کېږي

د ګواښ شتون په صورت کې، د هېواد بقا د  ناوريند  –متوازن وي  سرهوګړو او دولت د اړتياوو 

د نورو اساسي قوانين بايد د شرايطو سره سم او چېدا پدې معنا ده . اساسي قانون له پيروي څخه مهمه ده

کړنو د د د معاصر دولت د جوړښت او . د عملي اړتياوو په وړاندې ړانده نه وي څنګانګيرونو تر 

اساسي قوانين د ستونزو په رامنځ ته کولو او پدې برخه کې د حل د الرو  ېداچپه هکله او  وونيمګړتيا

 . څېړۍو مقالې دوه یالندچارو په برخه کې څرنګه رول لوبوالی شي، 

د معاصر لوېديز دولت په هکله ډېرې نيمګړتياوې  چېله هغه ځايه څخه درسونه : ددر د کاليفورنيا. الف

 . 9111، 11ايکانوميست، د مارچ . سره راټولوی

آسيا کوالی شي د حکومت په هکله ډېر شيان ؛ مخ پر ودې روکراتېلوېديز لور ته والړ شه، ځوان ب. ب

 . 9111، 11، ايکانومېست، د مارچ ته ور زده کړي لويديز

 

 د تاریخ په وړاندې غبرګون. ج 

لپاره ليکل شوي او په همدې دليل هغوی د  بټول اساسي قوانين د يو لړ ځانګړو شرايطو او پېښو د ځوا

 . ېا کې د پوهېدو وړ دڼځانګړو تاريخي شرايطو د شننې په ر

 پر اساسي قوانینو باندې د تاریخي اغېز یوه بېلګه

. ید یليکل شوپه مهال  ګړهامپراتوري خالف انقالبي ج انويتبراساسي قانون د  ياالتومتحده ا يکید امر

 ړد پارلمان حکومت کولو اقتدار رد ک يتانياد برله خپل استازيتوب پرته  ومستعمر يييکاامر يېانتد بر

دريم او د بريتانيا د واکمن پادشاه ( ته شوغږ پور" له استازيتوب پرته ماليات نه ورکوو" همدا وو چې)

دا الملونه د امريکا متحده اياالتو په اساسي قانون کې منعکس شوی دی . کړهپيل  ئی جګړه جورج خالف

 . دهشوی  په کی خاصه پاملرنهقدرت اړونده مسئلو ته  جمهور رئيسد دموکراتيک استازيتوب او  چې

 

 :کوياغېز څو مواردو ته اشاره  ددې کال اساسي قانون سريزه 911۲د افغانستان د 
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  د تېرو بې عدالتيو او ناخوالو په درک او زموږ پر هېواد راغليو بې شمېره بې شمېره مصيبتونو

 ؛هته ته په پام سر

  د افغانستان د ټولو خلکو د سرښندنو، تاريخي مبارزو، جهاد او بر حق مقاومت د ستايلو او د

 د آزادۍ د الرې د شهيدانو لوړ مقام ته ارزښت ورکولو سره؛ن طو

 له غوښتنو  وختاو ټولنيزو واقعيتونو او د  ي، فرهنګيد هېواد تاريخ" ږ د افغانستان خلکو مو

 . "تصويب کړ. . . سره سم مو دغه اساسي قانون 

څخه په بشپړې خبرتيا چې له څو اساسي قوانينو د عدم ثبات  ود پخوانيکال اساسي قانون  911۲د 

، دا اساسي ليکل شوي  نه وو توب سرهبرياليپه مخکنيو اساسي قوانينو څخه يو هم د کافی وخت لپاره 

قانون د څو تېرو لسيزو په ترڅ کې جګړې او دوامداره ناآراميو او اطمينان نه شتون ته په پام سره ليکل 

اساسي قانون "  د مثل په توګه. ايط په پام کې نيولي دید اساسي قانون تدوين کوونکو دا شر. شوی دی

دولت جوړېدل تسجيل  مرکزيد بشپړ  ،واليتونو ته د هېڅ ډول سياسی يا اداري واک له ورکولو پرته

ډول جوړښت په هکله د پام وړ بحثونو ځای درلود، په اوسنيو  ددې که څه هم د قدرت  3."کړي دي

 دچی د وېره وه  ددې. "و ګڼل شوب تر اندازې زيات ګواښوونکی انتخا" فدرالي دولت"شرايطو کې د 

 31".نشتوالی په آساني سره د دوامداره څو ټوټې کېدنې پيالمه کېدای شی حکومت مرکزي

سره رياستي سيستم  جمهور رئيسپردې سربېره، د يو پارلماني يا نيمه رياستي سيستم پر ځای د پياوړي 

ونکی لوددرقوي واک  د نورو سياسي لوبغاړو په پرتله دبايد  رئيسجمهور چې تصويب شو پدې دليل 

 31.وي تر څو په نور سياسي لوبغاړو خپل حاکميت وساتالۍ شي

 چه د افغانستان د اساسي قانون تاریخ. دریم

هم خورا زياته او هم ډېره لږ تجربه په هکله په تېرو اتيا کلونو کې افغانستان د اساسي قانون "

 38."لري

تاسو بايد د هغه د تاريخي مخينې  د پوهيدو لپاره، هر اساسي قانون ،په ګډون اساسي قانون کال 911۲د 

کال اساسي  911۲د . ه معلومات ولريللکه د مسودې د جوړېدو بهير او د مخکنې اساسي قانون په هک

سي قوانينو په پر مخکنيو اسا ېکچ ېډير تر خو په ورته وخت بيالري،  نوښتونهقانون د پام وړ نوي 

پدې څپرکي کې تاريخي کتنه، د افغانستان . کال په اساسي قانون باندې تکيه کوي 12۷۲ځانګړې توګه د 

کال اساسي  911۲چې د  لرييزه څېړنه نه ده، بلکه پر هغو پېښو باندې تمرکز خد تقنيني تاريخ هر اړ

 . سره مرسته کوي پوهې د ږقانون څخه زمو

 اساسي قوانین ( کلونو ۲۳ او  ۳ ۲ د )لومړني . الف
                                                           
35

J. Alexander Thier, The Making of a Constitution in Afghanistan, Volume 51 New York Law Review 557, 574 
(2006-2007).  
36

Id. at 576.  
37

International Crisis Group, Afghanistan: The Constitutional Loya Jirga 3 (Dec. 12, 2003) [hereinafter CLJ].  
38

Id. at 559.  
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، رسمياتو او مرکزيتکال کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون د  1293په پادشاه امان هللا 

د فرانسې او څخه لکه کال اساسي قانون د زياتو سرچينو  1293د . تصويب کړ په هيلهسيکوالرکېدنې 

کال اساسي قانون د پادشاه په الس کې د قدرت د  1293د . وترکيې اساسي قوانينو تر اغېز الندې و

دا اساسي قانون د قانون . محدودد کړ هولکتمرکز له الرې تر زياتې اندازې د مذهبي او قبيلوي مشرانو 

همداشانې دا اساسي قانون له رسمي . ړهاپوری و تپادشاه  ، پرپر ځایمقننه قوې  دجوړونې ټول واک 

او تر ډېره يی د مذهبي محکمو او د غير رسمي عدلی  شوېمحکمو پرته نورې ټولې محکمې منع 

پرته هېڅ محکمه نشي  محکموماده وايی چې د له رسمي  ۸۸قانون  ددې.و واک را کم کړنميکانيزمو

ر غير رسمي سسيتم باندې تر ټولو مهم دا د افغانستان په تاريخ کې د عدالت پ. کوالی قضيی وڅېړي

په هکله د  يا د هغه د محدوديت اوس مهال، د د غير رسمی عدالت څخه د ګټه اخيستلو. محدوديت وو

 . اساسي قانون کې هيڅ يو حکم نشتهاوسني افغانستان په 

. ړه لريپه نوي اساسي قانون کې دوې مهمې پرمختياوې په فردي حقونو او د دولت پر حاکميت پورې ا

، خصوصي شرکتونو (ماده11)اساسي قانون د آزاديو د پراخه ډولونو له هغه جملې د مطبوعاتو 

( ماده 11)، په دولتي منصبونو کې په شرايطو وړ کسانو ګمارل (ماده1۲)، ښوونې او روزنې (ماده11)

 99)نع ګڼل شوي په هغه کې شکنجه او اجباري کار هم م. آزادي څخه مالتړ کوي( ماده 12)او مالونو 

امان هللا په زغرده پدې باور وو . ماده په قطعي شکل سره پر خپلواکي ټينګار کوي 1(. مادې 9۲او 

بريتانيا څخه چې د خپلواکی جګړې تر پايه يعنې په ځانګړي توګه د ترڅو پورې چې له بهرنيو ځواکونو 

خپلواکي نه وي تر السه کړي، کال پورې يی په افغانستان باندې کنترول درلود، بشپړه  1212تر 

 . یوخپلواک نه  افغانستان به

، د لريقانون په توګه شهرت " ليبرال"او " مترقي"کال اساسي قانون تر ډېره د  1293چې د  ددې سره

چې تل د  ېداسې موخ –لپاره يی د امان هللا کوښښ هم وښود  ۍخپلواکد تمرکز او د افغانستان د  واک

کال د اساسي قانون منځپانګه يا محتوا او هم د هغه د مسودې  1293د . خ نه لګويسره اړ ي مفهومليبرال

نوموړي په ټولنيز، سياسی او حقوقي خوځښت . برابرول د اصالحاتو په اړه د امان هللا چلند په ګوته کوي

خصي کې د لږ شمېر افرادو په دخالت سره، ځان د ننګونو سره مخامخ کړ او د دوهم ځل لپاره يی خپل ش

مساواتو  فرديپه ترڅ کې ځينو مادو د  قانون ې اساسيد که څه هم. اقتدار ته د عمل جامه ور واغوستله

هم د امان هللا خان  يااو شتون نه درلود هکله  یخو په ديا ته پراختيا ورکړه، خو بيا نورې مادې  وناوحقو

 .وايهته يی ځواب نه حکومت د ليد لورو او هيلو  د مترقي توب او مرکزي

تمرکز په برخه  واکامان هللا پدې اساسي قانون کې په دواړو مواردو يعنې د فردي حقونو د پراختيا او د 

استازو  1111کال کې د نوي اساسي قانون د تصويب لپاره د  1293په . کې د مخالفت سره مخامخ شو

استازو د ديني عالمانو په قدرت باندې د محدوديتونو په وضع کولو، د . په ګډون لويه جرګه جوړه شوه

وونې او روزنې برابرول، او په قانون د ښاو د ټولو لپاره ، له امله هغه رد کړو نزياتو حقو ښځو لپاره د

، امان هللا بيا د يوې کوچنۍ ډلې چې سره سرهمخالفتونو  ددې.غوښتنه وکړهکی د حنفي فقهې د نه يادولو 

استازو ته رسېده غونډه جوړه کړه او د اساسي قانون د تصويب لپاره يی د هغو مالتړ تر  111شمېر يی 

 . السه کړ
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په هغه وخت کې د ديني رهبري په منځ کې قوی مقاومت را تمرکز  واکپه مرکزي حکومت کې د 

کال کې پادشاه د بلوا سره مخامخ شو او له هغه حالت څخه د را وتلو او د ځايي  129۸په . وپاراوه

جرګې استازو د بلوا د کرارولو  ددې.لهتمشرانو د مالتړ الس ته راوړلو لپاره يی بله لويه جرګه راوغوښ

ډول د اساسي قانون د تصويب  دېپه . غوښتنه وکړهتعديل ه څخه د اساسي قانون د په وړاندې د هغ

کال تعديل يا اصالحيه پر اساسي قانون کې د  129۸د . لريدوام  رواج او تر ننه جرګې د راغوښتلو دود

کال  129۸ماده کې رامنځ ته شوچې په  9تر ټولو لوی تغيير په . په رسمي توګه ځای پر ځاې شوهدين 

 : وروسته د هغه متن داسې دیتعديل له 

 –دی مذهب  حنفيېی سپيڅلی او رسمي او عمومي مذهب  سپيڅلی دين د اسالمدين  د دولت د افغانستان

الندې  ېساتن حمايي او تر د دولت چې په افغانستان کې شته لکه هندوان او يهوديان د نورو اديانو پيروان

چی عمومي امن او نظم ته زيان ونه رسوي، جزيه ورکړي او د ځانګړو جامو شرط  دې نيول کېږي په

 . نکي ويرواو نښو ل

کال  1292کال کې د اصالحاتو باوجود، امان هللا پر قدرت باندې ولکه له السه ورکړه او په  129۸په 

ت رسمياو هغه ته يو ليد لوري متمرکز کولو اسي قانون د کال اس 1293د . کې له هېواد څخه ووت

په نهايت کې د رژيم د ،  اشرافی ډوله چلند سرهښنو ېمشرانو اندمحلي او مذهبي ولې د ورکول وستايل، 

ورپسې حکومتونه په قانون کې د غوره اصالحاتو د طرح کېدو نه مخکې، د . چپه کېدو سره مرسته وکړه

د خپلو محدوديتونو سره سره، د . محلي احساساتو سره له زياتې ځيرتيا او احتياط څخه کار واخيست

بنسټ کړل ځکه چې د مشروطه دولت رژيمونه احتياط کولو ته اړ  راتلونکيکال اساسي قانون  1293

 . کړه دوديی 

ناستی هم ډېر ژر ووژل شو، او د امان هللا يوه مالتړي تاج او ی وروسته د هغه ځا تېښتې لهد امان هللا 

د مخنيوي لپاره،  او غوره والي يدد هر ډول همدريی پخواني مشرتابه په نسبت د . تخت تصرف کړ

نادر . خواته کړل او د حنفی مذهب فقهې ته يی خپله ژمنه څرګنده کړه نادرشاه د امان هللا اصالحات يوې

شاه د اساسي قانون په تصويب کی د محدوديت احساس کاوه ځکه پخواني حکومت په دی هکله د 

کال اساسي قانون د ترکيې، ايران او فرانسې اساسي  1231د نادرشاه د . محدوديت دود رواج کړی وو

اساسي قانون او همدارنګه د حنفي فقهې پر ډېرو اړخونو او ځايي عرف باندې کال  1293قوانينو او د 

د امان هللا . ټولګه نومولې ده 32"ګډوډو عناصرو يوه نابريالۍ" دا اساسي قانون د  ېيو څېړونک. والړ وو

ن برخالف، نادرشاه د تسوېد په بهير کې د ديني مشرانو سره سال او مشوره وکړه چې په نوي اساسي قانو

 . کې د خلکو د احساساتو په نظر کې نيول په اړه د نوموړې د هوډ ښکارندوی دی

را کم کړل اړونده ځينې حکمونه سکوالر او ټولنيز اصالحات  دکال اساسي قانون د امان هللا  1231د 

شريعت  او حنفي فقه یټول موارد ليرې کړل او په قطعی ډول  په هکله ښځو د يیمتن څخه  لهد قانون او

سني اسالم او حنفي فقه د افغانستان د قوانينو د ، کې دې اساسي قانونپ 41. لشوپه رسميت و پېژندل 

                                                           
39

Id. at 464.  
40

Said Amir Arjomand, Constitutional Development in Afghanistan: A Comparative and Historical Perspective, 53 
Drake Law Review 943, 949 (2005).  
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په . ي وکړيوپيرڅخه اسالم او شريعت  لهاو اعالن وشو چی ټول قوانين بايد  لشوتوګه ومنل  پهبنسټ 

واقعيت کې، د پارلمان تصويب شوي قوانين د اساسي قانون د سيستم يوې برخې په توګه، وضعي سيستم 

ماده کې ( ۸)پردې سربېره، په . وواو د شريعت د نا ليکل شوي قانون په پرتله، اهميت يی کم  کيدهګڼل 

 88د . ر سره کويويل شوي دي چې پادشاه خپلې دندې د شريعت او حنفي فقهې د حکمونو مطابق ت

مادې پر بنسټ له محکمو څخه غوښتل شوي دي چې د قضيو په پرېکړو کې د سپېڅلو مذهبي حکمونو 

 . سره سم عمل وکړي

د سنا : پام وړ نوښتونو څخه د دوه مجلسه پارلمان جوړول دي لهکال په اساسي قانون کې  1231د 

ي جرګې غړي د دری کلونو لپاره په اړونده د ولس(. ملی شورا)او ولسي جرګه ( د اعيانو مجلس)مجلس 

کې د خلکو له لوري انتخابېدل، پداسې حال کې چې د سنا مجلس غړي د پادشاه له لوري ټاکل  ولسواليو

 يی د سنا د مجلس د غړو شميرچی شميره  ولسي جرګې غړي"د په عمل کې خو ددی سره سره . کېدل

کی قومي مشران په  موسمپه همدی توګه پارلمان د اوړي په  ".لکيد کلسره برابر وو د شاه له خوا ټا

 41.وهيو نه ته لمن ميو ارآچی نا ساتل  کابل کی د دی لپاره له خپلو اړونده واليتونو او ځايونو څخه لری

 . کوالی شوهد قوانينو سپارښتنه يی اه ته شپادمقننه قوې د قانون جوړونې هېڅ رسمي واک نه درلود، ولې 

د هغه ځاې انون له توشېح وروسته نادر شاه ډېر ژر ترور شو او د هغه زوی محمد ظاهرشاه د اساسي ق

کلونو کې د نسبي ټيکاو يا ثبات او پرمختيا پړاو دوام و موند ولې د کلمې په  31په ورپسې . ناستې شو

و لنډو يوازې له دوهمې نړيوالې جګړې وروسته د يو څ. پړاو نه وو تدقيق مفهوم سره دا د مشروطې

کلونو  12۸1او  12۲1په ترتيب سره په )کلونو په اوږدو کې د ښارواليو او ملي انتخابات تر سره شول 

د خپل نظارتي رول په نظر کې نيولو سره، . کال فعاليت د ځانګړې پاملرنې وړ دی 12۲2د  49(.کې 

اصالح غوښتونکو غړو د بودجې اړونده مسئلو په هکله يی د وزيرانو د استجواب لړۍ پيل کړه او قدرت 

مېر يو ش 43.او بډاينې ته د رسېدو لپاره يی فساد د ېوې غوره او ښکاره بېلګې په توګه تشخيص کړ

را وزيران ځواب ورکولو ته حاضر نه شول او د پارلمان د واک په هکله يی ستومانوونکي بحثونه 

 44.وپارول

کال پورې وغزېد او دا هغه وخت دي چې محمد داوود خان لومړی وزير شو  12۸3دا لېبرالي پړاو تر 

د قوانينو وزنه پرانيستله او داوود هم د ښځو لپاره ښوونه او ر  4. او د رژيم مخالفين يی په سخته وټکول

ميراث ګڼل  ېد افغانستان د قوانينو تدوين د داوود تل پات. هتر الس الندې ونيو يېيوه لويه پروژه د تدوين 

 . دوام لريهم نوموړي د افغانستان د مدني قانون د پراختيا کار پيل کړ چې تر ال تراوسه . کېږي

 کال اساسي قانون  ۲۶۲ د : لېبرال پړاو. ب

                                                           
41

Id. at 949.  
42

 Arjomand, supra note 40, at 950.  
43

Louis Dupree, Afghanistan 494 (Princeton University Press 1973).  
44

Id. at 495.  
45

Martin Ewans, Afghanistan: A New History 117-18 (Curzon Press 2001).  
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کال اساسي قانون د پراخه خبرو اترو، بحثونو، او د عامه نظر  12۷۲د مخکنيو اساسي قوانينو خالف، د 

د  اساسي قانون د مسودې کار د داوود له استعفا يوازې څو اونۍ وروسته ددې.غوښتنې محصول وو

اساسي قانون  ليبرالکميسيون د نوي  د اوو غړوظاهر پادشاه . پيل شوه کال د مارچ په مياشت کی 12۷3

چې د کال په اوږدو کې يی نژدې هره ورځ غونډې کولی او د  هد مسودې د جوړولو لپاره وګمار

کال په فبروري کې کميسيون يوه  12۷۲د  41.افغانستان د بېال بېلوډلو د نظريو د راغونډولو په لټه کې وو

کميسون له لوري وڅېړل شوه او  غړو په ترکيب سره د دوهم 92مسوده تياره کړه چې وروسته بيا د 

 41.پدې توګه پادشاه وروسته د تصويب لويه جرګه را وغوښتله

کال کې نوی  12۷۲په ولې يې افغانستان چې د څو لسيزو ټيکاو او نسبي پرمختيا تجربه يی درلوده، 

 12۸3)حکومت  لس کلن ځواب د لومړي وزير په توګه د داوود ددې اساسي قانون تصويب کړ؟ تر ډېره

د ې چ اخلوته را  د مارتين ايوان له کتاب څخه هغه مطلبپدې اړوند، . په دوره کې نغښتی دی( 12۷3 –

 48:د استعفاء په هکله يی ليکلیداوود 

مسله د پاکستان سره له په ټپه درېدلو اړيکو څخه د راوتلوخوکه څه هم دا ډېره مهمه وه 

داوود سقوط د ځان سره د  بيا يې هماړتيا نه وه، ولې  يوازينې، [مسئله" پښتونستان" د ]

، شاهی کورنۍ د هېواد راتلونکې تر موده کې هزياتله هغه څخه له يوه کال يا . درلود

تر يوه بريده هغوی په . درلودهڅېړنې الندې درلوده او زياتې کتنې يا مالحظات يی 

 د تګالرې په اساسمت شوروي اتحاد پورې د هېواد تړاو چې د محمد داوود د حکو

بيا هم تر ټولو مهمه موضوع داوه چې د نوې . نکي وبللوکو رامنځ ته شو، نا آرامه

تحصيل لرونکې طبقې په راڅرګندېدو سره د محمد داوود تر حده زياد مستبد حکومت د 

چې د سياسي، ټولنيز، معارف او  په واقعيت کې، پداسې حال کې. خلکو کرکه را وپاروله

د  سرهيو څه برياليتوب په  ود خانووه دا موجوده تګ الرو ترمنځ نا انډولياقتصادي 

د منځني ختيځ په څو هېوادونو کې  ۍکورنشاهي . ېپه خپل الس کې ساتل ستنیقدرت 

هغه پرمختياوې څارلې چې په نتيجه کې يی دوديز حاکمان رانسکور او ځای يی انقالبی 

کال کې د عراق پادشاه فيصل او د نوموړي د  121۸په ځانګړې توګه په . رژيمونو ونيو

د شاهې کورنۍ . د هغوی لپاره ټکان ورکوونکی وو. . . لومړي وزير نوري وژل کېدل

ټوليزه انګېرنه داسې وه چې د مشروطه سلطنت او دموکراتيکې حکومتولۍ په لوري 

 موخې ته دې .په ورته برخليک باندې ګرفتار نشيدوې حرکت يو ضرورت دی تر څو 

 . . . . د رسېدو لپاره لومړی ګام د داوود ليرې کول وو

اساسي قانون لپاره د  ددې ځينې ځانګړتياوې چې په پراخه توګه د اساسي قانون کال 12۷۲اوس موږ د 

کال اساسي قانون په  12۷۲د خپل تصويب په مهال، د 42 .يو مهم بنسټ په توګه ګڼل کېږي، اشاره کوو

شوی  منلاسالمي نړۍ کې بې ساري وو ځکه چې په هغه کې د دين او حکومتي بنسټونو تر منځ بېلتون 
                                                           
46

Id. at 566.  
47

Id. at 566.  
48

Martin Ewans, Afghanistan: A New History 117-18 (Curzon Press 2001).  
49

See, e. g. , Thier, supra note 35, at 561.  
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حاکميت والړ يو دولت په جوړېدو حکم  ځای د خلکو په اراده او دين پر دماده،  1د اساسي قانون . وو

، پدې ترڅ کې د دين شود هېواد د رسمي دين په توګه پخپل حال پاته بنسټ، اسالم ر پمادې  9د . کوي

د قانون په وړاندې د سړيو او ښځو او ټولو :  عبارت دي له نوښتونهنور نوي . مختلف رول د پام وړ دی

او بيان آزادي، د خصوصي ملکيت څخه ساتنه او د سياسی ګوندونو د جوړېدو   فکر، د نهحقوقبايلو برابر 

 . حق

په وړاندې د وضعي قوانينو  شريعتکا اساسي قانون سره د هغه تر ټولو لوی توپير د  1231يی د ښا

کال اساسي قانون برخالف، وضعی قوانين د پارلمان له تصويبېدو او  1231د . غوره والی يا رجحان وی

ادې سره سم م( 119)د پادشاه له توشيح وروسته په رسمي توګه غوره ګڼل شوي دی، سر بېره پر دې، د 

محکمه د قضاياوو د حل او فصل په برخه لومړی بايد د اساسي قانون حکمونو او نورو اړونده قوانينو ته 

د ( په رسمي توګه)کال اساسي قانون تصويب شو، شريعت  12۷۲له هغه وروسته چې د . مراجعه وکړي

اوس مهال دا چلند . دې وړ وواړونده قضاياوو په اړوند د وضعي قانون د نه شتون په صورت کې د استفا

 . افغانستان کې د قضياوو په حل او فصل کې د شريعت د رول اهميت په ګوته کوي په

ه او مقنن (پادشاه)قوې  اجرائيهکال اساسي قانون د لومړي ځل لپاره، قضائيه قوه د  12۷۲همدا شان د 

 911۲قواوو د اوسني تفکيک چې د  او د، تثبيت کړهسره برابره د دولت د يو خپلواک رکن په توګه  قوې

پداسې حال کې چې دا برابری په قانون کې . جيل شوی، بنسټ جوړويسکال په اساسي قانون کې ت

د تجربه لرونکو قاضيانو او ( 1: تسجيل شوې وه خو د الندې علتونو په وجه په عمل کې پلی نه شوه

محلي او ( 9؛ کړي  تطبيق تأمين قانون د قانون پوهانو له حده ډېر کمښت چې د قانون د حکمونو سم

 1 .د پادشاه او لومړي وزير لوړتيا يا تفوق( 3چې رسمي سيستم يی کمزوری کاوه او  ځايي دودونه

او ( د استازو مجلس)ولسي جرګې  يعنې کال اساسي قانون د مقننه قوې ترکيب 12۷۲همدارنګه د 

ګې غړي د څلورو کلونو لپاره د عمومي د ولسي جر. باندې تغير کړ( د سنا مجلس)مشرانو جرګه 

د مشرانو جرګې يو په دريمه غړي د پادشاه له لوري، دوهمه يو په دريمه . انتخاباتو له الرې انتخابېدل

له خوا ټاکل  رئيسد جرګو د غړي د واليتي شوراګانو له لوري او پاته يو په دريمه غړي د واليتي شورا 

مقننه قوه د بودجې د . ون له تصويب وروسته په قانون بدلېدهد قانون اليحه د دواړو مجلس. کېدل

 23 – 82) مسوده قوې د تأييد يا انحالل اجرائيه، د (ماده ۷۲)، د تړونونو د تصويب (ماده 1۸)کنترول

د قضائيه قوې په شان، مقننه قوې تر عمل . او نظارتی واک درلود اجرائيِویپه برخو کې پراخه ( مادې

هر په "مقننه قوه ېچ ګېرلان ېداس ړوانتخاب شوو غ فعال غيراو  هنظم ېب 1 .ياوړې وهنه په کاغذ کې پ

 9 ."مداخلې کولو حق لری دکې کار 

پرمختيا، د د د خپرونو  3 شولتر سره  پارلماني انتخابات له مخې دوهکال اساسي قانون  12۷۲د 

دا موده . ته لوري وټاکل حکومت دموکراتيکه کی مود هلنډ 4 په ونومحصلينو مظاهرو او سياسی خوځښت

                                                           
50

Id. at 564.  
51

Id. at 563 
52

 Thier, supra note 35, at 563.  
53

Id. at 560.  
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د افغانستان په تقنيني تاريخ کې د قوانينو د تدوين، راټولونې او متمرکز کولو تر ټولو ګټور پړاو ګڼل 

دا پړاو چې داوود پيل کړی وو د قوانينو په تدوين له هغه جملې د جزا قانون، مدني قانون او د . کېږي

 برخه ډيرهد افغانستان د اوسنيو قوانينو . ټولو لوړ ځای لري اصولو په برخه کې تر يیمحاکماتو د جزا

د جزا جامع . وخت د پارلمان يا ملي شورا له لوري تصويب شوي دي هغه ، دهد هچې ال تر اوسه نافذ

سيستم په  حقوقيپړاو  ددې.قضايی نظام تر ډېره نظم ومونداو قانون، جرمونه او سزاګانې تعريف کړې 

 . څرګندوي  توګه ښهډېره  په ،انستان د معاصر قانوني جوړښتاوسني وخت کې د افغ

 دې دليل ترپاساسي قانون او د هغه له تصويبېدو وروسته پارلماني انتخابات،  د هيلو ډکهم دا  ددې سره

د نويو مفاهيمو په هکله بې  .درلودتړاو نه يی خلکو ژوندانه سره د د افغانستان  چې للنيوکي الندی راغ

پارلمان د اساسي قانون د اصولو د تطبيق لپاره د  ددې سره. معلومات او پوهه نه درلوده سواده خلکو

 . قانون جوړونې واک درلود، خو د خلکو مالتړ څخه بې برخې وو

 د بحث پوښتنې

انون اغېز هميش په هغو او يا د يو اساسي قوي " پياوړی" په خپل ذات کېآيا هر اساسي قانون، . 1

 قانون تطبيقوي؟ چېی لپورې تړ وګړو

په پايښت کې د ماتې سره مخامخ شول، خو دا ماتې " مشروطيت"د افغانستان پخواني اساسي قوانين د . 9

کلونو د اساسي قوانينو غوره نيمګړتياوې په څه کې  12۷۲او  1231، 1293د . مختلف دليلونه لري

 دي؟

هره نيمګړتيا يا . د دوهمې پوښتنې په اړه مو په ګوته کړې، بيان کړی چېاوس هر هغه نيمګړتيا . 3

 چېمثال، يوه بده نظريه )ده ستونزه  ختارياس يوهآيا دا د جوړښت يا  چېعيب تحليل او دا ووايي 

د کاغذ پر مخ  چېا يا پرابلم، پدې معن ستونزه؛ د پلي کولو يا تطبيق يوه ( ويهيڅکله د کارولو وړ نه 

په بشپړ  چېسوادي  ؛ يا تر دې لويه ستونزه لکه بې وزلي او يا بیي خو د عملي کولو وړ نه ويوسمه 

 ؟ضوع دهمو هيو ډول د اساسي قانون څخه سيوا

 

 کال وروسته نا آرامي ۲۱۳ له . ج

کړ او شاهی کال کې داوود د مارکسېستی عناصرو په مرسته ظاهرشاهی حکومت را نسکور  1213په 

داوود د سال او مشورې لپاره د مرکزي . په توګه اعالن کړ جمهور رئيسيی د  نحکومت يی لغو او ځا

کمېټې په نوم يو ارګان جوړ کړ او په ورته وخت کې يی خپلې حکمروايی ته د مطلق قدرت سره د 

ېشلو سيستم وو چې د پدې پړاو کې د داوود غوره کار د ځمکې د بيا و. فرمانونو له الرې دوام ورکړ
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 Arjomand, supra note 40, at 953 (citing Dupree, supra note 34, at 587-623).  



 طیت سریزه     مشرو د: لومړی څپرکی

 

91 
 

کال په  1211د . حکومت په مرسته او د خصوصی ملکيت د پراختيا په موخه تر الس الندې ونيول شو

 . يی اساسي قانون تصويب کړ 9۲جنوري کې لويه جرګه را وغوښتل شوه چې د فبروری په 

يی د ښځو حقونو ته  دوې غوره نوښتياوې. توپير درلودخه څمخکنيو اساسي قوانينو  لهدا اساسي قانون 

د دين رول په اساسي قانون کې . څرګنده اشاره او په انتخاباتو کې د هر وګړی د رای ورکولو حق وو

. رسمي دين په توګه د اسالم حنفي فقهې ته هېڅ اشاره نه ده شوېد راکم شوی دی ځکه چې په هغه کې 

 11په واقعيت کې، . راغبرګه کړې ده په ټوليزه توګه، دې اساسي قانون د وخت سوسياليستی ايديولوژی

ملي  زېرمېمادې د هېواد ټولې طبيعي  13مادې د حکومت له لوري د اقتصاد تنظيم هڅوي او  18او 

 . اعالن کړې

کال د اپرېل په مياشت کې د داوود  1218چې د  فذ نشو ځکهاکال اساسي قانون هېڅکله ن 1211د 

له کودتا وروسته سمدالسه د نورمحمد ترکي تر مشرتابه . والړحکومت د يوې کودتا په پايله کې له منځه 

الندې افغانستان د خلق دموکراتيک جمهوريت انقالبی شورا نوی حکومت تشکيل شوچې ژر د شوروی 

دې حکومت د مقننې قوې پر ځای د پالن جوړونې کمېټې له لوري . بدل شو شانپه ېرو باتحاد د سياسي 

 . رې د خلکو له استازو پرته حکومت کاوهد فرمانونو د صادرولو له ال

بريد په  د دېاتحاد يشورو. کال په دسمبر کې شوروی اتحاد پر افغانستان وسله وال يرغل وکړ 1212د 

حفيظ  جمهور رئيسوو،  ېکړ يترڅ کې چې د افغانستان نامتو مارکسېست ببرک کارمل سره يی همغږ

کال کې انقالبي شورا د افغانستان  1281په . په توګه وټاکل شو جمهور رئيسهللا امين وواژه او کارمل د 

 3۷اصولو  ددې.د دموکراتيک جمهوريت د اساسي اصولو تر نامه الندې لنډمهال اساسي قانون جوړ کړ

ښايي د خلکو احساساتو د . زني حاکم ارګان په توګه تسجيل کړامادې انقالبي شورا په هېواد کې د يو

چې دا اساسي قانون مارکسېزم ته اشاره نه کوی، بلکه دين ته يی لوړ مقام بېل درناوي په خاطر وي 

 :په هکله وايیرول د ماده په حکومت کې د اسالم د دين  ۸د قانون . کړی دی

د افغانستان به دموکراتيک جمهوريت کې د اسالم د سپېڅلي دين درناوی، رعايت او 

رسولو آزادي سرته د ديني او مذهبي مراسمو د ساتنه تأمينېږي او د ټولو مسلمانانو لپاره 

د نورو اديانو پيروان د خپلو ديني او مذهبي مراسمو په سرته رسولو کې چې . تضمينېږي

له اتباعو نه هېڅوک حق . ي او امنيت اخالل نه کاندي بشپړه آزادی لريند ټولنې هوساي

افغانستان د دموکراتيک  د ملي ضد او د خلکو ضد تبليغاتو او د هنه لري چې له دين څخ

جمهوريت او د افغانستان د خلکو د ګټو خالف د نورو اعمالو د ارتکاب د وسيلې په 

د هغوی د  وطنپالونکي کړنې اودولت د روحانيونو اوديني عالمانو . موخه ګټه واخلي

 . کوی همکاريدندو او مکلفيتونو په پای ته رسولو کې مرسته او 

په واقعيت کې، په . دين ته درناوی د زياتې پاملرنې وړ وګرځېد تلهپه پرلونو تېرو کدپه ټوليزه توګه، 

تېره کمونېستي دوره کې د دين په وړاندې چلند دومره سخت وو چې که به څوک د لمانځه د اداکولو لپاره 

هم د افغانستان د اساسي قانون په تاريخ کې لومړی ځل وو  ددې سره. ځورول کيدهجومات ته والړ، نو 

 . شو ېژندلپنه وکال په اساسي قانون کې اسالم د هېواد د رسمي دين په توګه  1281چې د 
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د حکومت نږدې  ،په ګډون عيارولو سره يو ځای د ښوونې اور وزنې اجباري زده کړې د روسي ژبې د

مذهبې روزنه د کمونستي ايديولوژې په . شان بيا و رغول شولپه  دسيستم ټول نهادونه د شوروي اتحاد

. په ټوليزه توګه، ټول قوانين شوروي قوانينو او قانون جوړونې په شان شول. هشو هزده کړې ور زيات

دا ځايي جرګې په . د ځايي شوراګانو او د جرګې له لوري په ګډه سره تر سره کېده وليځايي حکومت

سي او ټولنيزو چارو د ادارې مسؤليت په غاړه درلود، اما په واقعيت کې د ظاهر کې د اقتصادي، سيا

 . ته اړتيا وه چې دا د ځايي جرګو د چارو د کار خنډ ګرځېده ېچارواکو اجازي لپاره د مرکز اجراآتو

ډېر ژر کارمل د ډاکتر نجيب پواسطه عوض شو او نوموړي هڅه وکړه چې د کمونستي حکومت خالف 

کال په جنوري کې، نجيب هللا د ملی پخالينې لپاره فوق  1281د . نکی پاڅون آرام کړيمخ په زياتېدو

کال په نوامبر کې لويی  1281د . العاده کميسيون جوړ کړ تر څو د نوي اساسي قانون مسوده جوړه کړي

کال په لومړيو کې انتخابات  1288اساسي قانون پر بنسټ د  ددې.جرګې نوی اساسي قانون تصويب کړ

کال د  1231ماده د  9پدې ډول، د اساسي قانون . تر سره شول او څو ګونديز حکومت منځ ته راغی

اساسي قانون په شان حکم کوي چې اسالم د هېواد رسمي دين دی او اعالن يی وکړ چې په افغانستان کې 

. یکېدا نشي هېڅ قانون د اسالم د سپېڅلي دين او پدې اساسي قانون کې نورو درج شوو ارزښتونو خالف

کال په اساسي قانون کې رسمي مقننه قوه هم تسجيل شوه، ولی ټول واک د سياسي  1281همداشانې د 

خو بيا هم، دا اساسي قانون دا نه . قضائيه قوې خپلې د قانون سره سم پرېکړې کولې. بېرو سره وو

ره والي لري او که مشخص کوي چې دا اساسي قانون د مدونو وضعی قوانينو اوشريعت په وړاندې غو

 . څنګه

د دولت خالف د مجاهدينو د زياتېدونکو بريدونو د دوام سره شوروی اتحاد د ژنيو توافقاتو پر بنسټ 

که څه هم د شوروي تر . کال د فبروری په مياشت کې بشپړ کړل 1282باندې د خپلو عسکرو ايستل د 

نوموړي په قدرت کې  ،ه کې په اقليت کې وونجيب هللا طرفداران په مقننه قو جمهور رئيسمالتړ الندې 

 . کال پورې د حکومت چارواګې پخپل الس کې درلودې 1229پاته شو او تر 

په واقعيت کې دا . لپاره لنډ مهاله حکومت جوړ شو ۍکال د افغانستان اسالمي دولت د رهبر 1229په 

ی په ډېره سختي سره پر کابل حکومت په توګه ي هحکومت يوازې په نوم کې حکومت وو ځکه د لنډ مهال

کال کې قدرت تر السه کړ، نوموړي د  1229کله چې برهان الدين رباني په . کنترول درلود ېباند

د مخکنيو ټولو اساسي قوانينو څخه په توپير د . افغانستان د اسالمي دولت نوی اساسي قانون جوړ کړ

. تړلی دیپورې ( ج)ړ او حاکميت په هللا کال اساسي قانون حکم کوي چې دولت پر قرآني آيه وال 1229

چې وايي په افغانستان کې ملی  حکم سره دېدد کال د اساسي قانون 12۷۲دې اساسي قانون دا حکم د 

کال اساسي قانون د ټولنې  1229په همدې ترتيب، د . حاکميت په ملت پورې اړه لري، په تضاد کې دی

پر  ددې.نو قوانينو لپاره د هېڅ رول وړاندوينه نه کويپه اداره او د قضاياوو په حل و فصل کې مدو

هېواد کې  1229دا اساسي قانون په . ځای، دا قانون يوازې له شريعت څخه افراطی تفسير وړاندې کوي

په کابل کې رسمي حکومت د هېواد پر نورو . د بې نظمي او ګډوډی له امله، د پلي کېدو وړ ونه ګرځېد

 . چې د قدرت تر الس کولو لپاره يی مبارزه کوله، کنترول نه درلود باندېبرخو او قبيلوی ډلو 
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د کورنۍ جګړې په دوام سره، د جګړې په ډګر کې او له کابل څخه بهر د زيات شمېر نورو ښارونو په 

کال کې د مذهبي زده کوونکو يوې ډلې د  122۲په . تصرف کولو سره يو بل حکومت سر راپورته کړ

هغوی د د مجاهدينو ترمنځ جګړو، په هېواد کې د عمومی ناکراريو او د . ټ کېښودتحريک بنسد طالبانو 

تر مشرۍ الندې،  عمر د مال محمد. وکړې وستړي  ،ښځې تښتونې څخه راپيدا شوو دردونو او رنځونو

طالبانو زيات شمېر کډوال او ديني زده کوونکي د ځان سره ملګري کړل او د راپورونو له مخې د 

کل تر سېپټمبر  122۷د . کولهامريکې د متحده اياالتو، پاکستان او سعودي عربستان ورسره مالي مرسته 

لدې . و تر کنترول الندې راغلهپورې کابل سقوط وکړ او د افغانستان د قلمرو زياته برخه د طالبان

مال عمر د عالي شورا مشرتوب په غاړه . کړ ټينګوروسته، طالبانو خپل حکومت په کابل او قندهار کې 

اعالن کاوه چې ددوی موخه له فساد څخه د پاک افغانستان او د اسالمي اصولو  ددې طالبانو به. درلود

 . سره سم د پاکې ټولنې جوړول دي

په لومړيو کې په نه ستړې کېدونکی کوښښ سره د فساد جرړې را وايستې او نظم او  یاکمند طالبانو د و

د طالبانو د برياليتوب دليل پدې کې دی چې د هېواد په زياترو سيمو . قانون يی په ټولنه کې رامنځ ته کړ

دا  خو .ېاو د لېږد رالېږد الرې په ټول هېواد کې پرانستل شو درېدیوکې د مجاهدينو ترمنځ نښتې 

پخوانی دولتي بنسټونه، وزارتونه، . ېبرياوې د معاصرو حکومتي تشکيالتو په قېمت تر السه شو

 . له کاره ولوېدلنور بنسټونه عامه خدمات  داو  مکتبونه

په کابل او قندهار کې د جوړو شوو شوراګانو له الرې حکومت کول، طالبانو له شريعت څخه د افراطی 

د ژوندانه بېالبېلې برخې له حجاب څخه نيولې بيا  اصولودې . ي حکومت جوړ کړتفسير پر بنسټ اسالم

و اصوالدا ډول . د يوه سړي د ږيرې تر اوږدوالي او مناسب کورني ژوند پورې په بر کې درلودل

مقررات د کابل او قندهار په شاوخوا سيمو کې خپاره شول تر څو خلک د هغوی له شرايطو څخه خبر 

چې کله په غاړه درلود ېو نهی عن المنکر اداراامر بالمعروف د د تطبيق مسؤليت اصولودې ټولو د. شی

 . د تاوتريخوالي سره هم مل ووبه ناکله 

نجونې ښوونځيو ته په تلو قادره نه . دورې په اوږدو کې، ښځو هېڅ ډول قانوني حقونه نه درلودل ددې 

کارکوونکو شړلو په هکله د طالبانو د تګ الرې له امله له هېواد څخه د ناحکومتي بهرنيو مؤسسو د . وې

د طالبانو حکومت دستور  11ی په کال د جوال 9111مثال، د . ه ډېره کمه شوهکچ ېد بهرنيو مرست

 له دندی ګوښهورکړ چې ټول بهرنی مرستندويه مؤسسې او سازمانونه بايد افغان ښځينه کارکوونکې 

ګوتو په شمار مدون قوانين او د د په هېواد کې . توګه پلی شو عادالنهغير دا قانون په نامنظمه او . کړي

 . محکمو شتون درلود ومنظم څويو او  اصولمحکمو يو څو رسمي 
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 کال اساسي قانون ۰۰۲ د . لورمڅ

کيسې پيل د هغو پېښو  ددې.رامنځ ته شو کال اساسي قانون 911۲د پېښو د پام وړ لړۍ په پايله کې د 

د  11کال د سېپټمبر په  9111د . رامنځ ته شوې لری ميله له کابل څخه 1111سره تړاو لري چې نژدې 

وسله والو عملياتو لپاره الره پرانيستله  امريکا په مشرۍامريکې په متحده ايالتونو باند ې ترهګري بريد د 

د رژيم د ړنګېدو وروسته د قدرت . د طالبانو حکومت را نسکور کړ ېچې د څو مياشتو په اوږدو کې ي

د آلمان د بن په ښار کې سره راټول ( نه استازې)ډلې نامتو  تشې څخه د ګټې اخيستنې په موخه، د افغانانو

کال په دسمبر کې د  9111په نتيجه کې، د    . شول ترڅو د ملي حکومت د جوړېدو طرح جوړه کړي

 . و ټاکله هاد کې د سياسي اوښتون يوه درۍ پړاويزه طرحبن هوکړې په هېو

چې د هغه دنده په لنډ وخت کې د حکومتي چارو وو ( IA)رې جوړېدل الومړی پړاو، د لنډ مهاله اد

 برابرولسرپرستی کول او په قضايی او ملکي خدماتو په په برخو کې د اصالحاتو راوړلو لپاره د زمينې 

او مقننه قواوو اړوندو  اجرائيهپه پادشاه، )مطابق  حکمونوکال د اساسي قانون د  12۷۲حکومت د . وو

مياشتو لپاره و ټاکل شو  ۷په توګه د  رئيسحامد کرزی د لنډ مهاله ادارې د  1 . عمل کاوه( مقرراتو پرته

 . چې وروسته بيا دوهم پړاو پيل شو

کال د جون په مياشت  9119جوړېدل وو چې د ( TA)يا حکومت  ادارې (انتقالي)دوهم پړاو، منځمهاله

حامد ( جوړ او په الره اچول شوی وهچې د لنډ مهاله ادارې له لوري )بېړنۍ لويې جرګې . کې جوړه شوه

د منځمهاله ادارې قدرت هم د لنډ . په توګه او د هغه کابينه انتخاب کړه رئيسکرزی د منځمهاله ادارې د 

منځمهاله حکومت دنده درلوده تر څو د : خو د هغه ماموريت توپير درلود 1 . شان وو مهاله ادارې په

مياشتو په اوږدو کې د  18اساسي قانون د کميسيون په جوړېدو سره د نوي قانون اساسي مسوده پيل او د 

د نوي اساسي  دريم پړاو. څارنه وکړي( د اساسي قانون لوېې جرګې له الرې)هغه له تصويب څخه 

کال د اکتوبر په  911۲دا پړاو د . کال په جنوري کې پيل شو 911۲د  نون د تصويب څخه وروستهقا

انتخاباتو د ترسره کېدو پورې دوام وموند کله چې حامد کرزی د  ولسمشريزو مياشت کې د لومړنيو

 . افغانستان د و لسمشر په تو ګه انتخاب شو

د مثال په توګه، د بن . ل ويش په دقيق ډول پلی نشوبايد ووايو چې د بن په هوکړه کې د يادشوي مها

مسودې د تيارولو لپاره د اساسي قانون د وړاندوينه کړې وه چې د نوي اساسي قانون  ددې هوکړې

په عمل کې، . يکميسيون بايد د منځمهاله حکومت له جوړېدو وروسته د دوو مياشتو په اوږدو کې جوړش

د اساسي (. يعنې دری مياشتې و ځنډېده)کميسيون د حکومت له جوړېدو پنځه مياشتې وروسته جوړ شو 

قانون د لوېې جرګې په اړه بايد وويل شي چې د هغې جوړېدل هم بايد د منځمهاله حکومت له جوړېدو 

ړولو کميسيون په هغه لدې امله د اساسي قانون د مسودې جو. تر سره شوی وایمياشتې وروسته  18

                                                           
  
 :وګوری. د بارنیت روبین په قول، د افغانستان د اساسي قانون په مهندسي کې څلورو ډلو چه د شمال ډله یی تر ټولو پیاوړې وه، ګډون درلود. 

Volume 15, Number 3, Journal of Democracy 5, 6 (2004),  
56

International Crisis Group, Afghanistan’s Flawed Constitutional Process 12 (June 12, 2003) [hereinafter ICG].  
57

Rainer Grote, Separation of Powers in the New Afghan Constitution, Max Planck Institute, 901 (2004).  



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

9  
 

پداسې حال کې چې  8 .مياشتې وخت په واک کې درلود 13پالن شوو مياشتو په ځای،  1۷وخت کې د 

دې طرح يو ټوليز انځور وړاندې کاوه، د اساسي قانون د مسودې د کار د بهير په اړوند يی د ټوليز درک 

 . عملي جزئيات ښودل

 ال وېشکال اساسي قانون جوړېدو مه ۰۰۲ د : شکل  

مسودې تيارول او تصويب د مهال وېش يا د ، د اساسي قانون ئچې تاسو په شکل کې ګور څرنګه

پورتنی رديف د پالن مطابق فعاليت، مهال وېش يا بهير په . نه دې تر سره شوی تيارشوي پالن سره سم

دوه منځني رديفونه پالن شوې نېټه او د فعاليت واقعي . ګوته کوي او الندني رديف فعاليت يا پايله ښيي

 . د ځينو فعاليتونو په اړه توپير نشته –نېټه ښيي 

 

 د فعالیت عملی سر ته رسول

 

 واقعی نیټه

 

 پالن شوې نیټه

 

 پالن شوی فعالیت

 

 د بن هوکړې السليک  ۸د د سمبر  9111 

 رئيسکرزی د لنډ مهاله ادارې د 

 په توګه و ټاکل شو

له پروفيسور ربانی څخه لنډ  99د دسمبر 9111

 مهاله ادارې ته د قدرت لېږد

استازو په ګډون بېړنۍ  1 11د

لويی جرګې حامد کرزی د 

په  رئيسمنځمهاله حکومت د 

 توګه و ټاکه

مياشتو  ۷څخه د لنډ مهاله ادارې   99 - 11د جون 9119

د منځمهاله حکومت  ،وروسته

جوړېدو لپاره د بېړنۍ لويه 

 جرگې جوړېدل

د محمد ظاهر شاه له خوا د 

کسيز کميسيون  2اساسي قانون د 

کرزی هغه د اکتوبر پر )پرانيستل

 (نېټه اعالنوي  

 9119اگست  9119نومبر  1

 

د منځمهاله حکومت جوړېدو 

مياشتې وروسته د اساسي  9څخه 

 قانون د کميسيون جوړېدل 

کرزی ته د اساسي قانون د 

 3۸مسودې وړاندې کول او تر 

غړو د اساسي قانون د کميسيون 

 پراختيا

 9113جنوری  9113اپريل  91

 

د يوناما د اساسي قانون مالتړ 

له )برخې له لوري پالن جوړ ل 

 (. قانوني الزاميت پرته
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 ICG, supra note 56, at 13.  
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د خلکو د وړانديزونو او نظريو د 

راټولول لپاره د اساسي قانون 

کميسيون غړي واليتونو ته سفر 

لپاره  غوښتنېنظرد عامه . کوي

 مسوده نشته

 9113اگست  –جون 

 

 

کرزي ته د بيا کتل شوې طرح 

 وړاندې کول 

اخيری سيپتمبر 

9113 

 9113اگست 

 

د عامه نظر غوښتنې لپاره د 

 اساسي قانون د مسودې خپرول

د کرزی له خوا د مسودې ايدت 

او د هغه په هکله د عامه نظر 

 غوښتنه

 9113نومبر  3

 

توقع چې د دېله کرزی څخه 9113سيپتمبر 

نه تر سره . )مسوده عامه شي

 (شو

استازو په ګډون د اساسي  19 

 قانون د لويی جرګې راغوښتل

دسمبر  13

9113 

 9113اکتوبر 

 

د )د اساسي قانون لويه جرګه 

 (يوناما پالن سره سم

داساسي قانون اساسي لوېې 

 جرګې اساسي قانون تصويب کړ

د اساسي قانون لويه جرگې  9114جنوری 4

کال د جنوری  911۲د)جوړول 

مخکې، د لنډ مهاله ادارې څخه 

 . مياشتې وروسته 18

شري انتخاباتو په نتيجه مسد ول

 جمهور رئيسکې، حامد کرزی د 

 . ټاکل کيږيپه توګه 

تر  911۲د  9114اکتوبر  2

 جون پورې

د بېړنۍ لويی جرګې څخه 

کلو نو په اوږدو کې  9د وروسته 

 و تر سره کولعمومی انتخاباتد 

 

 د مسودې د برابرولو بهیر. الف

کال په اکتوبر کې د اساسي قانون د مسودې  9119په توګه، حامد کرزي د  رئيسد منځمهاله حکومت د 

ډېر  11ښځو څخه جوړ شوی وو، 9سړيو او  1دا کميسيون چې له  2 .و ټاکه کميسيون کسيز 2تيارولو 

چې ،[ېيوه ډله د شهراني او بله ډله د محمد موسی معروفي تر مشرۍ الند] په دوو ډلو ووېشل شو " ژر 

                                                           
 2
 .کال تر نوامبر پورې د کار د پیل وړ نه و ه  ۱۱ د ظاهرشاه له لوري پرانیستل نه شوه او پدې ډول د . 
11

هغه څوک چه کړکېچ بين )قاسم فاضلي  (9، (د لنډ مهاله ادارې مرستيال او د کميسيون مشر)نعمت هللا شهراني ( 1دا اشخاص عبارت وو له . 

محمد موسی اشعری، (۸عبداالسالم عظيمي، (۲رحيم شېرزوی، ( 3 ،(المللی ډلې په حواله يی د کميسيون په غونډو کې هېڅ برخه وا نه اخيستله
 .مکرمه اکرامي(9آصفه کاکړ او (1مېرمنې عبارت وې له . محمد سرور دانش( 1موسی معروفی، او (۷
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مياشتې وروسته، په کميسون  ۷د جوړېدو څخه  11."وهشهره ډله د خپلې مسودې په جوړولو بوخته او 

ډېره چه دهی او مالتړ کله بهر څخه د سازمان له له کبلهډېر کم پرمختګ کړی  دکار  او د بې نظمي دکې 

کال په لومړيو کې د اساسي قانون لومړۍ مسوده کرزي ته وړاندې  9113د  ددې سره 19.راټيټه شوه

د رپوټونو له مخې دا د شهراني . خپره شوېوه لپاره نه  غوښتنېد مسودې دا نسخه د عامه نظر. شوه

په طريقه برابره " کولو او سرېښولوقطع "کال له اساسي قانون څخه د  12۷۲مسوده وه چې تر ډېره د 

ته پراختيا ورکړه او د نوو اشخاصو په معرفي کولو  کميسيون وروسته بيا حکومت د مسودې 13.شوې وه

تنو ته ورساوه تر څو د عامه نظر غوښتنې، عامه پوهاوي او د  3۸سره يی د کميسون د غړو شمېر 

 . مسودې د وروستي کولو بهير وڅاري

 14میسیون د غړو د غوره کولو کره کتنهد اساسي قانون ک

د . . . د اساسي قانون د کميسيون جوړېدل د پام وړ ځنډ سره مخامخ شو، او د ملي ګټو له نظر نيولو پرته

 . په هغه کې دخالت درلود يوناندر چه ګونديکابينې په ک

سره سره، د " ژمنې پراخه نظر غوښتنې د" چې د کميسيون د ترکيب په هکله د وه  تر هرڅه بده خبر دا

واليتونو د چارواکو، د جهادي تنظيمونو او په کابل، مزارشريف او جالل آباد کې د مدني ټولنې استازو 

 ډېردرک لدې بهير څخه چې  کوي دا په ګوته مرکې( د کړکېچ بين المللي ډله)جي . سي. سره د آي

 . داکېږيد هغو منلو او جوړجاړي خبرې ته اړتيا نه پيوو، که نه  یکمزور

د ځواکمنو د پنجشېر د نظار شورا [ کل شوي غړياکرزي له لوري ټ جمهور رئيسپدې بهير کې د ]

.  هاو په پراخ ډول يی په ملي کچ وچې پخوا د مجاهدينو په مشر احمد شاه مسعود پورې تړلې وچارواکو 

 . و، تر اغېز الندې وڅخه برخمن وونظامي او سياسي قدرت  د. . 

د مسودې د تياري کميسيون تجربه دا په ډاګه کوي . . . ښځو غړيتوب درلود 1په کميسيون کې يوازې 

 د چېپه نۍر کې ونيول شول افراد ه هغ، پر ځای غړيتوبداو اغېزمنو ښځو  وړچې په شرايطو برابرو، 

 . موخو په خدمت کې وو ګوندي

رڅو د مشورې غوښتنې د بهير مسؤليت په ت کړوې ډلې باندې باور واسڅرنګه ګوالی شو پر ددا چې 

 . منعکس کړي، نا څرګنده پاتې شوهسمه تر سره کړي يا په مسوده کې د ملي مالکيت احساس 

 

د لومړي کميسيون په پرتله "دا کميسيون د کميسيون د غړو د شمير په نظر کی نيولو سره، تر ډيره بريده 

دې کميسيون د اساسي قانون مسوده په هر اړخيز ډول  1."درلودهد پراخه سياسی او قومي استازيتوب بڼه 
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 ICG, supra note 56, at 14.  
62

 Thier, supra note 35, at 567.  
63

 ICG, supra note 56, at 15; Rubin, supra note 55, at 10.  
64

 ICG, supra note 56, at 16-17 (all citations omitted).  
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 Thier, supra note 35, at 567.  
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کال د جون په مياشت کې دوه مياشتني  9113د . وکتله، خو په هکله يی عام وګړو ته هېڅ و نه ويل شول

ځکه  عامه نظر غوښتنه پيل شوه چې په ترڅ کې يی بحثونه يوازې په عامو اصولو باندې متمرکز وو

خه بحث پدې وو څپه واقعيت کې، له هماغه پيل . واک کی نه وه ورکړل شوې عامه خلکو ته مسوده په

ځينې پدې . چې آيا د اساسي قانون مسودې د تياري په بهير کې د خلکو پراخه ګډون اړين دی او که نه

چې لوړوي، پداسې حال کې چې يو چه باور وو چې په هغه کې د خلکو پراخه ونډه د هغه د مشروعيت ک

استدالل کاوه چې د خلکو پراخه ګډون کوالی شي دا حساس بهير بې ثباته کړي او د النجمنو شمېر نورو 

بيا هم د مشورو غوښتلو تر پايه پورې، کميسيون د  11.مسئلو په اړه د هغه عادی تګ لوری زيانمن کړي

( ثبت کړلد سلګونوغونډو له الرې په زرګونو نظرونه تر السه او )ډېر شمېر خلکو سره د اړيکو نيولو 

د خلکو څخه راټول شوي نظريات په "د ليکواالنو څخه يو پدې نظر دی چې  11.په برخه کې بريالی وو

 18."يی و نه نيويعنی ځای  وروستيو شيبو کې د پردې تر شا معاملو کې د فرش الندې پټ پاته شول

 12.وړاندې کړکرزي ته  جمهور رئيسکل د سېپټېمبر په وروستيو کې  9113کميسون خپله مسوده د 

کرزي د کابينې او د  جمهور رئيسمسودې د ځينو مواردو سره موافق نه وو، د د دېپداسې حال کې چې

ملی امنيت شورا غړي په اجرائيه قوه کې د خپل ځان لپاره د زيات قدرت د خوندي ساتلو په خاطر د 

اسي قانون جرګې له کا په نوامبر مياشت کې، د اس 9113د  11.کړېدوباره اصالح هغې ځينې برخې 

کرزی له لوري د اساسي قانون  جمهور رئيسجوړېدو يوازې پنځه اونۍ مخکې، د لومړي ځل لپاره د 

استازو په ګډون د  ۸19د  13کال د دسامبر په  911۲د . مسوده د عامه نظر غوښتنې لپاره خپره شوه

چې چه د جرګې ګډونوال چې د ولسوالۍ په ک. اساسي قانون لويه جرګه د کابل په ښار کې جوړه شوه

د څارونکو په آند، د  11.لنې ته رسېدهس 91د ښځو ونډه . غوره شوي وو، پراخ استازيتوب يی کاوه

چې بې نظمه او ستونزمنه وه، ښه او سازمان  د بېړنۍ لويی جرګې په پرتله" اساسي قانون لويه جرګه 

، د اساسي قانون په هکله د شديدو بحثونو خنډ و نه ې او السونهڅېر بهرنيخو 19".شوې مدني پېښه وه

 . ګرځيده

کال په اساسي قانون کې  12۷۲انون کې ځينې تسجيل شوې مادې د پداسې حال کې چې په نوي اساسي ق 

ريښې لري، د هغه ډېر مهم عناصر نوي او د بېال بېلو ډلو او ګټو ترمنځ د شديدو سياسی مانورو او 

تر ډېره بريده د "ډلې څرګنده کړې، د مسودې بهير  نړيوالېڅرنګه چې د کړکېچ . ه وهلجورجاړيو پاي

دا  –ديکته کېده تر څو د سياسي سيالۍ غوره لوبغالي سره يوې الرې ته سم کړی  عينی اړتياوو پواسطه

داسې يو وضعيت وو چې هم د اساسي قانون د کار د څارنې کميسيون په ترکيب او د کار په طريقه او 
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 13."کرزی په کابينه کې د مسودې د بيا کتنې په کار کې څرګند وو جمهور رئيسهمله هغه وروسته د 

ياالنو شمېر، تد مرس جمهور رئيسمسئلو لکه د اسالم رول، ښځه او بشري حقونه، د  ود مهم وډل وځواکمن

کرزی د پياوړی جمهور رئيس ، د بيلګې په ډول 14.ملي ژبې او د دولت جوړښت په سر مبارزه کوله

چې بنسټ پالو ډلو او غير پښتانه  پلوی اساسي قانون څخه مالتړ کاوه، پداسې حال کې جمهور رئيس

لږکيو د يو پياوړي پارلمان او د اساسي قانون د محکمې په ګټه چې له دې الرې څخه په قدرت کې برخه 

ديني محافظه کارانو استدالل کاوهچې   1.د قدرت د محدودولو کوښښ کاوه جمهور رئيسواخلي، د 

ت ته په څرګنده او روښانه اشارې سره والړ وي، اساسي قانون بايد د اسالمي قوانينو پر بنسټ او شريع

د بشری حقونو ډلو پر ښځو باندې د هغه اغېز له کبله داسې چلند د ښي السه اوپداسې حال کې چې 

بيا هم د تاوده استدالل، د غونډو پريښودل، او يا د هغو تحريم ګواښونو،  11.ننګونې سره مخامخ کړ

کال د جنوري په  911۲، د د شکايت سره سره 11کومت د د خالتشکايتونه د پردې تر شا معاملو او د ح

 . نېټه استازو نوی اساسي قانون تصويب کړ ۲

ې ماضي ته په کتو سره کېدای شي پدې خبره باندې باور کول آسان وي چې د اساسي قانون د لوېې جرګ

بيا . په سوله ايز توب او برياليتوب کې هېڅکله ترديد نه وو، يا داچې د اساسي قانون اوسنۍ بڼه حتمی وه

هم دا مهمه ده چې جرګې وخت او زمينه په پام کې ولرو او دا چې بې ثباتي او فوق العاده بې باوري په 

 . هغه وخت کې موجود وو

 

 بهیر جوړلوساسي قانون د مسودې د سوېلي افریقا ا: پرتله ایزه شننه او تحلیل

کال کې د مشارکتي يوه اوږده بهير وروسته تصويب  1221د سوېلي افريقا د اوسني اساسي قانون په 

د مسودې جوړلو بهير د  رخه وهب، له اپارتايد وروسته د لېږد پړاو يوه جوړولد يو اساسي قانون بڼه . شو

کيو او وړو ګوندونو په ږاو د ل (ANC)ملي کانګرس سويلي افريقا د اکثريت وګړو په استازيتوب د 

ی چد افريقا ملي کانګرس ګوند غوښتل . ترمنځ د جوړجاړي انعکاس وو (NP)استازيتوب د ملي ګوند 

غوښتل تر څو د لږکيو د حقونو  دپه اساسي قانون کې دموکراتيک استازيتوب تأمين شي، خو ملي ګون

 18.څخه اطمېنان تر الس کړی

لومړی، داسې پرېکړه . يو دری پړاويز پالن په سر هوکړه وکړه پهد ملي کانګرس ګوند و ملي ګوند 

د اساسي قانون په يوه کنفرانس کې سره راټول شي او په هغه کې د لنډ  ګوندونه وشوه چې ټول سياسي
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. رېکړه وکړیمهاله حکومت پر جوړښټ او د اساسي قانون د اصولو پر ټولګه باندې د رايو په اتفاق پ

دريم، د اساسي قانون محکمه دا ټاکي چې . دوهم، انتخاب شوی لنډ مهال حکومت د مسودې متن برابروي

مطابقت چی په اوله کې پری هوکړه شوی وه آيا د مسودې برابر شوی متن د اساسي قانون د اصولو سره 

  .وروسته اساسي قانون تصويب کېدالی شی د مطابقتيوازې . لري او که نه

نژادې . ښکاره ساده او د حل وړ بريښيدهچې په مخامخ شو بهير پلويان د ډېرو داسې ننګونو سره  ددې 

د غوره سياسي ګوندونو او کوچنيو ګوندونو ترمنځ اختالفونو د افريقا د ملی . تاوتريخوالي دوام درلود

وې وه چې د کار په بهير داسې پتېيل ش. کانګرس او ملی ګوند ترمنځ توافق د ګواښ سره مخامخ کړی وو

 . کې نوي بنسټونه لکه د اساسي قانون محکمه جوړه شي

د اصولو پر سر د . خنډونو سره مخامخ شوډيرو کال په نوامبر کې پيل شو، د  1212دا بهير چې د 

کال په مارچ کې خبرې اترې ودرېدې او  1229د . هوکړې لومړی هڅه د ماتې سره مخامخ شوه

څو مياشتې وروسته، د افريقا ملي کانګرس ملي ګوند خبرې له سره پيل کړې . دوی ډير شتاوتريخوالي 

دا اصول . او پدې وخت کې هغوی پدې وتوانېدل تر څو د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ اصول تدوين کړي

ته دنده  12ټاکل شوی ټولنی يا کميسيون په لنډمهاله اساسي قانون کې شامل شول او د اساسي قانون

 81.رل شوه تر څو په وروستني مسودې باندې څارنه او د اساسي قانون محکمه جوړه کړيوسپا

د ډله ايزو تبليغاتو او عمومي غونډو له . د خلکو د ونډې اخيستنې په لټه کې وه کميسيوند اساسي قانون 

لو وګړو ته د سوېلي افريقا ټو کميټې. الرې، ټولنې وګړو ته د مسودې کولو د بهير په هکله روزنه ورکړه

وړانديزونه چې زياتې  13111کې له  پايلهچې په هکله خپل وړانديزونه وسپاري بلنه ورکړه تر څو پدې 

له دوو کالو مشورې غوښتنې او خصوصي خبرو  81.برخې يی په افرادو پورې اړه درلوده، را ټول کړل

 . کال د می په مياشت کې پر يوه متن باندې توافق وکړ 122۷د  ېاترو وروسته، ټولن

تر هغه پورې چې د اساسي قانون محکمې د اساسي قانون د وضع شوو اصولو سره د متن مطابقت نه وو 

کال د می په مياشت کې د پراخه دليلونو  122۷لدې امله، محکمې د . تاييد کړی، اساسي قانون نافذ نه شو

لدې امله د بياکتنې پرته اساسي . وروسته دا وموندله چې د څو اصولو احکام نقض شوي ديله اورېدو 

تغيرات رامنځ ته کړل او د اساسي قانون  نټولنې په اړونده مواردو کې اړي. قانون نشي نافذ کېدای

 ۸کال په فبروري کې د  1221باآلخره، اساسي قانون د . وکړ تصويبمحکمې د اساسي قانون متن 

 . پيل وروسته تصويب شو له ونو رسمي خبرو اتروکل

 

 د مباحثې پوښتنې
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د وګړو نظر  چېدې پر ځای دولې لنډ مهاله حکومت د اساسي قانون د تصويب وروستنی واک . 1

؟ د اساسي قانون د تصويپ لپاره د ورکړته راجع کړي، د اساسي قانون محکمې ته ( ريقراندوم)غوښتنې 

 څخه ګټه اخيستل څه ښېګڼه لري؟ يا د هغه ڼيمګړتياوې څه دي؟ څارنې قضايی 

آيا دا کار په افغانستان کې اغېزمنتيا . د سوېلي افريقا ميتود زياتره پر سياسی ګوندونو تکيه درلوده. 9

 ؟درلود

له ددواړو . په سوېلي افريقا کې د اساسي قانون د مسوېدې جوړول د افغانستان سره پرتله کړی. 3

 نو څخه کوم عناصر اغېزمنتيا لری؟ ولې؟ميتودو

 

 د اساسي قانون د تفسیر میتودونه. پنځم

و چه په مخکنيو برخو کې مو د اساسي قانون بنسټيز اصول، موخې او د هغه د رامنځ ته کېدو تاريخ

ملکي حکومتي چارو او  دا ټول مخکني معلومات هغسې چې له اساسي قانون څخه په ورځني. څېړله

اساسي قانون يوازې يو ټوليز الرښود دی او ډېرو پوښتنو ته روښانه . ګټه اخلو، مرسته کويژوند کې 

خو دا . ځواب موجود دی" درست"پردې سربېره، ډېر کم داسې پېښېږي چې يوازې يو . ځواب نه وايي

ې پدې معنا نه ده چې قاضيان او هغوی چې اساسي قانون تفسير کوي د شخصي انګېرنو او عالقې له مخ

د اساسي  مړي مرحله کیوپه همغه ل داسې چلند –د اساسي قانون د معنا او مفهوم په هکله تصميم نيسي 

د معتبر تفسير،  نظرهلدې امله، ثابت، منصفانه، منطقي او تاريخې . سره اړخ نه لګوي د موخوقانون د 

 89.کلي دهتفسير 

 قانون ری تړلی چی څوک بايد اساسيدا چې اساسي قانون بايد څرنګه تفسير شي په دی پوښتنی پو 

اساسي يا د /، قضائيه قوه اوچهپه تشکيالتي ک. تفسيبر کړي يا د اساسي قانون د تفسير واک څوک لري

پر سر اختالف چې کوم بنسټ يا نهاد  تفسير د. قانون خپلواک کميسيون د اساسي قانون د تفسير واک لری

ل کېږي چې په د وروستني واک درلودونکی دی، د اساسي قانون له نظره پخپله هم د تفسير موضوع ګڼ

خو په همدې . څپرکي کې د قضائيه قوې په بحث کې په تفصيل سره بيان شي پږم شبشپړه توګه به په 

ې کسان نه دي چې نحقوق پوهان او قاضيان يواز. ل دید افرادو روپدې اړوند اندازه مهم و لې ناڅرګند، 

، د ملی شورا غړي او د دولت وزيران نژدې هره ورځ د اساسي جمهور رئيس. اساسي قانون تفسير کوي

د "لوړه کړې تر څو  جمهور رئيسماده وايي چې  ۷3د اساسي قانون  83.قانون سره سر او کار لري

اساسي "ماده وزيران د  1۲په همدې ترتيب " .و څارنه وکړيرو قوانينو رعايت ااساسي قانون او نو

د يعنی د تفسير څخه ف ګڼي او د ملی شورا غړي بايد قانون ته له رای ورکولو کلم" قانون په رعايت
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دمثال په . ړ قانون د اساسي قانون د حکمونو سره مطابقت لريې ولري چې د نظر ومخه دا په پام ک

له نظره د اساسي قانون  جمهور رئيستوګه، که چېرې ملي شورا داسې قانون تصويب کړي چې د 

صادره کړې، پدې صورت کې آيا الزم دي چې  وي هال هم پدې هکله راي ېمخالف دی او قضائيه قو

د اساسي قانون درناوی او د هغه پر اجرا "و څه فکر کوی چې دا قانون توشېح کړي؟ تاس جمهور رئيس

 پدې اړوند په څه معنا دي؟" باندې څارنه

قياسي تفسير، ، لفظي يا متني تفسير: کې د اساسي قانون پنځه ډوله تفسيرونه وړاندې کېږي دی برخهپه 

ځينې کېدای شي استدالل پداسې حال کې چې . او قضايی رويهيا عملي تفسير ، پراګماتيزم اصلي تفسير

سره کېدای شی داسې ووايي چې  ددې وکړي چې د تفسير يوازې يو درست ميتود شته، نور ډېرکسان بيا

ميتودونو ترمنځ ټاکلی توپير شتون  ددې پداسې حال کې چې. تود قطعي او بشپړ نه دیېد تفسير هېڅ يو م

ر ډېره بيا دا ګټور ښکاري چې د موضوع لري او له نظري اړخه د هغوی ځينې نور ميتودنه نه مني، ت

 . په شننه او تحليل کې له څو او يا له ټولو تفسيرونو څخه کار واخيستل شي

پداسې حال کې چې د ځانګړو . د تفسير تر ټولو مهم ميتودونه ګڼل کېږي متني تفسير او قياسي تفسير 

و د ځانګړو جوړښتونو څخه منظور څه کلمو د معنا په هکله د نظر د توپير بحث ځای لري يا داچې د کلم

لدې . دي، هر څوک په دې باور دي چې د اساسي قانون کلمات او جوړښت د هغه د معنا سره تړاو لري

 يا عملي تفسير ، پراګماتېزمتفسيرامله، موږ د اساسي قانون بحث پاروونکي مېتودونه له هغه جملې اصل 

ېتودونه ځکه ډېر مهم دي چې د اساسي قانون متن او دا دری م. او قضايی رويه تر بحث الندې نيسو

د موضوع په اړه جوړښت مبهم او نا مشخص وي، او يا هم کله چې متن او جوړښت په يوازېتوب سره 

او  "مفهوم"هماغسې چې تاسو يی تصور کوالی شی د اساسي قانون د . نه وړاندې کوي الرښوونه

 . په هکله ډېر بحثونه شته" موخې"

 ((Textualismتفسیر  یا لفظي متني. الف

کم بحث پاروونکی دی پخپله پرمتن تفسيرونو څخه نورو  لهد اساسي قانون د متنی تفسير ميتود چې 

د . روښانه وي او چټک ځواب وړاندې کوي کلميپه ځينو برخو کې، د اساسي قانون . باندې تمرکز کوي

مادې متن څرګند او  ددې ،(ماده 91" ).ر دیل ښاد افغانستان پايتخت د کاب" :، کله چېبيلګې په ډول

هم، پداسې حال کې چې اساسي قانون د ځينو مواردو په برخه کې صراحت لري  ددې سره. روښانه دی

 ره، متن ته لومړيتوب ورکول لزوما  پردې سربې. او ناڅرګنده کېدای شي پيچلېاما د نورو مواردو ژبه بيا 

د يوې موضوع "په بل عبارت، . پدې معنا نه دي هر هغه څه چې نه وي ليکل شوي، د يادښت وړ نه دي

د متن د بې ساري  ، لزوما  دلکي قايل د الزامي بڼي ورکولو په توګه د پايلېيا او  په اړه متن ته د بنسټ

 84".هدتوب يا يوازيتوب او د اساسي قانون د مقام لپاره د تشې ډکولو په معنا نه 

. په توګه بيلګيد . په واقعيت کې د اساسي قانون ليکونکی فکر نه کوي چې دا سند جامع او بې ساري دی

هېڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقيبېدای، نيول کېدای او يا : "فقره کې ويل کېږي 9مادې په  91د 
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" قانون له حکمونو پرتهد " ځکه چې اساسي قانون ."مګر د قانون د حکمونو سره سم توقيف کېدای نشي 

مادې متن د قانوني تعقيب، نيول او توقيف مفهوم د موضوع په اړه لږ  ددې پخپله. نه په ګوته کوي

 پهپه نوم يادوالی شو ځکه چې لوستونکی " متقابلې ارجاع"موږ دا مورد د . مات وړاندې کويمعلو

 . و يا له هغه څخه د باندې ولټويلپاره اړين مواد بايد پخپله اساسي قانون ا پوهيدوموضوع د 

ډېر کم داسې پېښېږي چې په يوازيتوب سره د اساسي قانون متن صراحت ولري او د هغه خالف هر 

په زياترو مواردو کې دا مشخصه نه ده چې آيا يو متناقض مورد يا له متن څخه د . مورد واضح کړي

د يوې . و کې، متن يوازی د پيل ټکی دیپدې ننګوونکو شرايط. منلو وړ څو تفسيرونه شته او که نه

مبهمې کلمې يا عبارت د درک لپاره موږ کوالی شو د اطراف ژبې ته نظر وکړو چې د اساسي قانون په 

نورو ځايونو کې د هغه څخه څرنګه ګټه اخيستل شوې ده او څرنګه په مسوده او يا مخکنيو اساسي 

مفهوم او معنی د " سره سم حکمونو د قانون"کې  ماده 91مثال، موږ په . قوانينو کې کارول شوې ده

قانون د حکمونو سره "د توقيف په هکله، اساسي قانون د . اساسي قانون په نورو مادو کې موندالی شو

، د مدافع وکيل د 81بنسټيزه طرح لکه په محکمه کې د حاضرېدو حق  8له مفهوم څخه د حمايت" سم

تاسو به وګوري . ، وړاندې کوی82حق ورکول اجباری اقراريا  88کيدلو حق، د نه شکنجه 81درلودلو حق

چې متن د اساسي قانون د پوهېدو لپاره د پيل ټکی دی، اما اکثره دا الزمه او ګټوره ده تر څو اساسي 

 . څخه و کتل شي زاويوقانون د نورو 

 (Structuralism)تفسیر  قیاسي. ب

پدې " جوړښت. "مقصد په پوهېدو کې مرسته کويړښت يا ساختار د سند د معنا او قانون جو يد اساسِ 

پدې کې د  21ييهر هغه څه چې متن يی څرګندوی، په مستقيمه توګه يی نه وا" اړوند دا معنا ورکوي 

مثال، اساسي قانون په . جملې د جوړښت، د کلمې غوره کولو، د کلمې تکرار او متني جوړښت راځي

سې ښکاري چې د هغه د متن له جوړښت څخه مقصد او نه کاروي خو دا" قواوو تفکيک" واقعي بڼه د 

بايد په  ،، ملي شورا، او قضائيه قوې په هکله مادېجمهور رئيسد : مختلفو ارکانو ته د قدرت سپارل

 . ځانګړو څپرکيو کې يو له بله بېلې وي

د جوړښتي شننې او تحليل يو جالب مثال ته اشاره ( Lawrence Tribe) ترايب پروفيسور الورينس

په هغه  دمتن څخه حذف خو په ضمني توګه  ديوه کلمه چې معمواْل د اساسي قانون : " هغه وايي. کوی

د دې کلمي نشتوالي ته جدی اهميت ورکول به سم نه  21.کلمه ده" صرف يا يوازې"کې درج وی، د متن 

که . کلمې د کارولو څرنګوالی په نظر کې ونيول شيد دېجوړښت کې بايد د اساسي قانون د متن په. وي
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څه هم د ترايب د يادونه د امريکې د متحده ايالتونو د اساسي قانون سره تړاو لري، خو د هغه مفهوم د 

 جمهور رئيس: " ماده حکم کوي ۷۲د مثال په توګه، . هم صدق کوي قانون په هکلهد اساسي  افغاستان

دا ماده نه وايي چې . واکونو څخه يو هم د جګړې اعالن او سوله ده ددې" :و وظيفې لريالندې واکونه ا

اساسي قانون . واک درلودونکی دی، خو د کلمې ضمني مفهوم پدې معنا دي ددې"جمهور رئيسيوازې " 

د جګړې د اعالن واک ملي شورا ته نه ورکوي، په ورته وخت کې، د اساسي قانون پر بنسټ باندې ملي 

چې يو پياوړی نظارتي مکانيزم کوالی شي د جګړې )ورا د دولت د بودجې د تصويبولو واک لری ش

 (. بودجه را کمه کړی 

 

 د مباحثې پوښتنې

 

کلمه په ضمني توګه کارول " صرف يا يوازې"د اساسي قانون په ډېرو مادو کې د  چېداسې ښکاري . 1

ماده کې دواړه حالتونه يعنې ضمنی  1۲2په . دا کلمه په څرګنده هم کارول شوې ده ځايهڅو . شوې ده

 :فقره کې ليدل کېږي 9فقره او څرګنده يا صريح کارونه په  1کارونه په 

 . ام نه تعديلېږيظن تد اسالم د سپېڅلي دين له حکمونو څخه د پېروي اصل او اسالمي جمهوري( 1)

 . تعديل يوازې د هغوی د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لرید اتباعو د اساسي حقوقو ( 9)

اساسي قانون د او  ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې، ددې (3)

يا د ملي شوری د  جمهور رئيسپه رعايت سره، د  حکمونود  ومادشپېتمې او يو سل او شپږڅلوېښتمې 

 . اکثريت په پېشنهاد کېږي

 3د ( د فقرې د لومړۍ کلمې په توګه)کلمې ضمني کارول " يوازې"فقره کې د  1په : شننه او تحلیل

هره ماده د  مادو په استثنې د اساسي قانون 3 – 1د  داسی صراحت لري چی فقرې سره تړاو لري او

د افغانانو د اساسي حقونو  چېونه په دوهمه فقره کې ښيي کلمې صريح کار" يوازې"د . تعديليدو وړ ده

 . کيداې نه شي پراخه کېدای شي ولې محدود يوازی لړليک

فقرې په شان په ځينو مواردود کې په ضمني ډول کارول  1د کلمه " يوازې"د  چېنظر سره  ددېآيا تاسو

کې د اساسي قانون د تدوين  کلمې د صريح کارولو په برخه ددېشوې ده تر څو په نورو ځايونو کې 

 (فقره 9لکه )کوونکو سره مرسته وشي، موافق ياستي؟ 

 

 Originalismتفسیر  اصلي. ج
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تفسير د اساسي قانون يو فلسفي تفسير دی چې اساسي قانون د مسودې ليکونکو، مذاکره کوونکو  اصلي 

ډير رول او  ماهوي تفسير که څه هم په اروپا کې. پر ښکاره يا ضمني قصد باندې ټينګار کوي پلويانواو 

تفسير طرفداران استدالل کوي د هغه  ددې.، په امريکايي حقوقو کې يوه ګډه موضوع دهاغيزې نه لري

د  ې کيدوه پاتاساسي قانون ته د وفادار درلودڅه درک چې د اساسي قانون تدوي کوونکي يی په پام کې 

ې توجيد ډېرې متقاعد کوونکې : څرنګه چې پروفيسور ترايب ليکي. بات په الره کې يو مهم ګام ديثا

پرته، په اساسي قانون کې د يو مفهوم لپاره د يوه عبارت پکارول به سم نه وي ځکه امکان لري د هغو 

د تدوين  29.کل بله معنا ولریچا لپاره چې اساسي قانون ليکي، لولی او تصويبوي يی، اړونده عبارت بېل

 نکوونکو لپاره د يو مفهوم د عبارت مشخص کول يوه ننګونه ده په خاص ډول کله چې يو اساسي قانو

 . څو لسيزې او يا څو پېړۍ مخکې تصويب شوی وي

کال کې تصويب شو، خو د هغه د تدوين بهير ناشفاف او د  911۲که څه هم د افغانستان اساسي قانون په 

تصويب لويه جرګه هومره بې نظمه وه چې آن پخپله د مسودې ليکونکو ته روښانه نه وه چې په اساسي 

ړ اسناد، د له دې پړاو څخه د الس رسي و. له تسجيل څخه منظور څه وو حکمونوقانون کې د ډېرو 

. په ګوته کوي( نه د نظر يووالی)جاړي شکمنې الرې چارې ړبحثونو شديد اختالفات او د هغو د جو

پر سر د نظر اختالف رامنځ ته کېږي، د معنا پر سر د  حکمونوچې د اساسي قانون د  پردې بنسټ، کله

دوه يا له دوو زيات يو شان ښنو په هکله زياتره ېداليلو په اړوند، د برابروونکو منظور، توقع او اند

 . نکي لوري شتون لریووهڅ

يو دا چی په . تفسير دوې بڼې شتون لري اصليسربېره چې تاريخي اسناد يی ښيي، د منتوب ډنا ډاپر هغه 

دا چلند دا ؟ یدی اړه کيداې شي پوښتنه وشي چی د اساسي قانون جوړونکو به په ده اړه څه کړې وا

د ثابت درک سره د زمان په يوه خاصه نکته کې  –انون بايد يوه سخته ډبره نظريه تقويه کويچې اساسي ق

د مسودې د جوړولو په مهال، د هغې ليکونکو په ذهن کې له کومو : دوهمه بڼه پوښتي 23.قرار لري

اصولو څخه پيروي کوله او نن ورځ دا اصول څرنګه تطبيق او عملي کېږي؟ دا چلند د موخو او توقعاتو 

پداسې حال کې چې نن ورځ د . ی يا ماهوی مفهوم په درک کولو کې، د منلو وړ ښکاريد ټوليز اصل

ماهوی تفسير دا دوې بڼې به بشپړه توګه يو له بله د بېلولو وړ نه دی او کېدا ی شي د وخت په تېرېدو 

ننګونې  ددې فقرې کره کتنې لوست 9مادې اړونده  ۲1د . سره د دوی ترمنځ توپير ښکاره او څرګند شي

 : ماده کې راغي دي 9د ياد شوې مادې په . په ښوولو کې مرسته کوي

دولت د مؤلف، مخترع او کاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو کې عملي څېړنې 

هڅوي او مالتړ يی کوي او د هغو له نتيجو څخه د اغېزمنې ګټې اخيستل د قانون له 

 . حکومونو سره سم عاموي

ې معنا ده؟ دولت د مؤلف حقوق په څه ډول تضمينوي او د څومره وخت لپاره؟ کېدا په دقيق ډول دا په څه

موږ زپوښتنې ځواب درلود او تاريخي سوابق  ددې د اساسي قانون بنسټ اېښودونکو پخپل ذهن کې شي
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ښايي د علمي . پاتې نه شي ېدا الرې چارې مناسبدحل به کال پورې  91۲1الرښوونه وکړي، خو تر 

څخه د مالتړ موده د وخت په غزېدو او يا را کمېدو ته اړتيا ولري، يا د مؤلف حقوقو قرارداد يا اکتشافاتو 

پوهان ممکن داسې  نکال کې قانون جوړوونکي، قاضيان او قانو 91۲1په . پراخېدو ته اړتيا پېدا کړي

 911۲په  هغه چلند چې دوی يی)استدالل وکړي چې بنسټ اېښودونکو دايمی چلند په نظر کې درلود 

 . ، او يا داچې هغوی د علمي اکتشافاتو د مالتړ او بدلې د اصل اندېښنه درلوده(کال کې وړاندوينه کړې وه

 د مباحثې پوښتنې

فقرې  9فقره کې مهمی کلمې کومې دي او څرنګه تاسو هغه تفسير کوی؟ د يادشوې  9مادې په  ۲1د . 1

 په اړه ستاسواستدالل په کوم اصل والړ دی؟

کال کې تصويب شو او دهغه تدوين کوونکو په  18۲2 هپ ډنمارک اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د. 9

افغانستان به هم په . سختي سره د مبايل تلېفون، کمپيوتر، تيزرفتار موټرو او الوتکو اوسنۍ نړۍ پېژندله

نون تدوين کوونکو اساسي قا 911۲د  د بدلونو په اساس له ورته حالت څخه تيريږي چېراتلونکو کلونو 

اساسي قانون  چېکه چېرې په راتلونکې کې داسې شرايط رامنځ ته شي . د هغو وړاندوينه نشو کوالی

د اساسي قانون بنسټ اېښودونکو بايد هغه په نظر  چېنه ده  ههغو ته رغنده ځواب و نه لری، آيا دا مهم

دوی په ذهن کې درلودل، کوم  چېآيا الزمه نه ده تر څو پدې و پوهېږو هغه اصول  کې نيوالی وای؟

 دي؟

 

 قضایی رویه . د

په ، ځای لري د متن ښکاره اصطالحګانې او هغه سکلتی جوړښت چې په هغو کې دا اصطالحګانې

ه بل پ 24.د پرمختګ په حال کې يو حقوقي سيستم د بشپړېدو د پيل حيثيت لرييوازې اساسي قانون 

عبارت، اساسي حقوق نه يوازې د اساسي قانون واقعی مادې په بر کې نيسي، بلکه د هېواد د سترې 

داچې په . محکمې هغه نظريی يا رايی هم را نغاړي چې د خپلو پرېکړو په هکله د اړونده مادو تفسير دی

محکمې پرېکړی هم افغانستان کې سيستم د پخېدو په حال کې دی او ورسره يو ځای د هېواد د سترې 

جمع او ترتيبېږي او په نتيجه کې حقوق پوهان او قاضيان هم کوالی شی چې د اساسي قانون حکمونه د 

  2.مخکنيو قضايی تفسيرونو له مخې مطالعه کړی

کال کې د سپنتا په هکله چې تاسو به  9111په لکه، . د جوړيدو او بشپړيدو په حال کی ده" قضايی رويه"

، ستره محکمه د ئهم څپرکي کې په تفصيل سره د قواوو د دتفکيک الندې مطالعه کړدا موضوع په دو

د هغه مسئلو ته د  کيداېمحکمې قرار صادر کړ چې وزير نشي . مادې څخه مهم تفسير وړاندې کوي 29
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احتمال لري په . وغوښتل شيباور رايي لپاره ه طر چې له واک څخه يی بهر دي د ن نه رسيدګۍ په خا

دا  –راتلونکې کې که دا پوښتنه رامنځ ته شي، په يقين سره چې محکمه به ورته ځواب وړاندې کړی 

 . هماغه څه دي چې موږ يی د قضايی رويی په نوم يادوو

ولې د سترې محکمې پرېکړې د قضايي رويې ارزښت لرونکې دي؟ د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 

محکمې د قضيو د : ماده کې راغلي دي 1کمو د تشکيالتو او صالحيت قانون په د قضائيه قوې د مح

پداسې حال کې چې  21. . . . "څېړنې په وخت کې د اساسي قانون او نورو نافذو قوانينو حکمونه تطبيقوي

 9۷د . د سترې محکمې د پرېکړو په مراعاتولوباندې ملزمه نه ده ېدا پدې معنا ده چې الندني محکم

که چېری د سترې محکمې ديوان د اعتراض وړ فيصلې د څېړنې په وخت کې " فقره زياتوي چې1مادې 

ومومي چې د الندينۍ محکمې فيصله له قانون سره په مخالفت يا د هغه په تطبيق يا تأويل کې په خطا 

ر ټينګا)، فيصله نقض کوی . . . "مادو خالف ده  131او  131صادره شوې ده يا د اساسي قانون د 

لدې امله کله چې د هېواد ستره محکمه اساسي قانون په يوه ځانګړي ميتود سره تفسير (. زيات شوی دی

د . کړي، دا کار يا تصميم په ډېر احتمال سره به پر قضيو باندې په راتلونکې کې واقعي اغېز ولري

پرېکړو خالف الندنيو محکمو قاضيان کېدای شی دې ته پام ولري چې که د سترې محکمې د مخکنيو 

د هېواد ستره محکمه پخپل وار سره بايد کوښښ وکړي تر . ميتود غوره کړي، هغه به په آسانه رد شي

په ټولنه کی د حقوقي ، ځکه چې دا کار په خپلو پريکړو او د قوانينو تفسير کی ثبات ولريممکنې اندازې 

ځانګړې ننګونه دا ده چې د هېواد ستره په افغانستان کې . ثبات وړتيا لوړوياو /پايښت، ټيکاو يا سيستم 

د هغه څه له سم درک پرته چې . محکمې ال هم خپلې ډېرې پرېکړې د وګړو په واک کې نه دي ورکړې

 . محکمه يی پرېکړه کوي، د قضايی روېې د تثبيت لپاره که ناممکن نه وی نو ډېر ستونزمن دي

د تفسير ميتود  نوه د اساسي قانون د حکموچې د هېواد ستره محکمه د وخت په تېرېدو سر امکان لري

 :ليکیترايب لکه چې پروفيسور . ړيتغير ک

 دتغير د څه لپاره؟ د اساسي قانون متن چې د هېواد ستره محکمه يی په لومړي پړاو کې 

دا . "پړاو کې يی په بل ډول تقسير کړي بللري په  تفسير کوی، امکان له مخېيوه ميتود 

جوړښت باندې د بيا په يا د هغه  حکمونود اساسي قانون پر " ډول سمونې يا تصحيحات

کتنې په معنا نه دي بلکه د افرادو پواسطه پر اصطالحاتو باندې د کتنې د ښه کولو له 

 دا نه يوازې د قضايي فورمولونو برياليتوب. الرې د اساسي قانون د اصلي معنا ساتل دي

د ژوندانه په بېالبېلو يعنې سياسی، اقتصادی . دی، بلکه د تغيراتو باعث هم کېدای شي نه

د عبرت وړ درسونو څخه ډکې دي چې  –" بشری پېښو بهير"او ټولنيزو برخو کې د 

دا ډول درسونه کله کله پدې باندې . متن لوستلو ته اړ باسي ورتهانسان په نوې ميتود د 

داسې لوست چې د اساسي قانون د درست درک لپاره  –منتج کېږي چې نوی لوست 

په بل وخت کې، کېدای شی . . . پرله پسې توګه متن ولوستل شيپه ورته اړتيا ده ـ بايد 

داسې نتيجه ګيري وشي چې مخکنی لوست پخپل وخت په بشپړه توګه مناسب وو خو له 
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غير د دواړو يعنې په ورته وخت کې په نورو مواردو کې، د لوست ت. پېښو نه د مخه وو

 21.په تېرو تېروتنو باندې اعتراف او د تغير شوو پېښو پېژندنه ده

 

 یا عمل پلوی تفسیر کپراګماتې. ه

په  پلويانتفسير  اصليپداسې حال کې چې د . تفسير مخالف لوري کې قرار لري اصليپراګماتېزم د 

د يوې تفسيري  ي تفسير پلويانعملژوره توګه د هغه څه چې د مؤسسينو د نظر وړ دی، اندېښمن دي، د 

ځينې  پلوي قاضي ي تفسيرپه بل عبارت، ممکن دي عمل. تصميم پايلو ته خوار زيات لومړيتوب ورکوي

ګڼل کېږي حمايت کړي، ځکه چې " تيروتنه"وخت له يو تصميم چې د ماهوي تفسير پلوي قاضي له نظره 

د پراګماتيزم ځينې کره کتونکي استدالل . کوی دا کار د هغوی له نظره د هوساينې او ثبات سره مرسته

دا کره . ردول ديقا نون د حاکميت کوي چې دا مېتود د اساسي قانون د تفسير نه بلکه د مشروطيت او د 

ګماتيزم په داسې تصميم نيونۍ منتج کېږی چې يوازی پر هغه څه چې په اکتونکي باور لري چې پر

چې د قانوني چوکات او اصولي ارزښتونو سره  داحاضر کې مناسب او عموميت لري، والړ دي، نه 

هم، پراګماتېزم لزوما  هومره افراطی نه دی، او کېدای شي دا کار د قاضيانو د  ددې سره 28.متناسب وی

 . ې د هغوی پرېکړې اهميت نه لريحيرانتيا وړ وي چ

 د جندر یا جنسیت ستونزه ؟

مادې په بررسي  99په پراګماتېزم کې يوه په زړه پورې تجربي فرضيه کوالی شو د اساسي قانون د 

د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او ( 1:" )پدې ماده کې داسې راغلي دي. سره را برسېره کړو

." د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لری( 9. )امتياز منع دی

 . اساسي قانون له توپير پرته د ښځو او سړو ترمنځ د برابري غوښتونکی دی چېپه لنډه ويالی شو 

ټولی په راتلونکو دريو کلونو کې  په اساسد هغه  چېکه چېرې مقننه قوه داسې قانون تصويب کړي 

 ښځې وګماري، مثال که چېرې له نن ۸1۵بايد  پخپلو کارونو کې نکي او ګمارونکي اداریوام کوداستخ

قانون د حکم له د دېکارکوونکې ګماري نو 111ه وروسته په راتلونکو دريو کلونو کې يو شرکت څخ

کار کارکوونکي هم په  11شرکت  11کارکوونکې يی ښځې وي، آن که همدا نن ورځ هم  ۸1مخې بايد 

 آيا دا ډول قانون د اساسي قانون سره سمون لري؟. باندې ګماري

مادې له مخې د جنسيتی برابري په هڅه کې ده، خو له بلې  99له ېوې خوا، مقننه قوه د اساسي قانون د 

په ګوته کي ترڅو د هغه له مخې شرکتونه د ګمارنې په " توپير"خوا، آيا دا قانون د ښحو او سړو ترمنځ

په برخه کې د ښځو سره مرسته  دندوسيت په نظر کې ونيسي؟ که چېرې د مقننه قوې مقصد د ، جنلمها

آن که  –د ښځو د ګمارنې په برخه کې قانون تصويب شي  چېکول وی، پدې صورت کې دا به سمه وي 
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 دا کار له کار څخه د ځينو نارينه کارکوونکو د اخراج او بې برخې کېدو سبب هم شي؟

له مخې د يو پراګماتېست قاضي عکس العمل به د دا ډول قانون په وړاندې څه وي؟ آيا د د اساسي قانون 

 ماهوي تفسير پلوي قاضي چلند به يل ډول وی؟ او د متني تفسير پلوي قاضي ميتود به څه ډ، ل وي؟

 

 اساسي قانون تعدیلد . پږم ش

منځ  چې اساسي قانون د شرايطو د تغير او د حکومت د رول په هکله د ټولنيزې اجماع د را امکان لري

چې د يو ځانګړي حالت  د تعديل تصويب اساسي قانوند . يړتغير ته اړتيا پېدا کته کولو په خاطر، 

اساسي د  هېوادونو تر منځد . ديکار په پرتله ستونزمن قوانينو د تعديل منعکس کوونکی وی، د عادي 

 . ډېر توپير لرييو تر بله عديل الرې چارې تقانون د 

په واقعيت کې، په . د اساسي قانون د مسودې برابروونکي د اساسي قانون د نه بدلون قصد نه لري

د . اړه په خپله اساسي قانون کی ئی وړاندوينه کيږيراتلونکې کې د اساسي قانون د تعديل د احتمال په 

دا . . . موږ د افغانستان خلکو "نستان د اساسي قانون په سريزه کې راغلي دي چې ، د افغاډولمثال په 

تصويب . . . اساسي قانون د هېواد تاريخي، فرهنګي او ټولنيزو واقعيتونو او د زمان له غوښتنوسره سم

عديل ت. . . " د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې" فقره وايي چا اساسي قانون 3مادې  1۲2او د . " کړ

دا حکمونه پردې باندې دي چې افغانستان پرمختګ کوي او ورسره يوځای شرايط تغير . کېدای شی

حذف يا شي، مومي پدې ډول اساسي قانون هم تغيراتو ته اړتيا پيداکوی او نورې مادې پرې ورزياتې

احتمال هم شته تر څو په اساسي قانون کې نيمګړتياوې  ددې يو بل دليل دا چې. پرې بيا کتنه وشي

 . پدې برخه کې د اساسي قانون تعديل تر بحث الندې نيول کېږي. مشخصې شي

 

 په تو ګه" مخکنۍ ژمنې"اساسي قانون د 

وايي، اساسي قانون او ( Stephen Holmesobserv)څرنګه چې څېړونکی ستيفان هولمزيرو

حکومتي حقوقي او اساسي قانون د : ې يو دبل سره په تضاد کې قرار لريک ښکارهپرګنيزه دموکراسي په 

ځکه چې د اساسي قوانينو تعديل په پرتله ايز ډول ستونزمن )د بنسټيز کولو له الرې ( نهادونو)سسو ؤم

او په راتلونکي نسل باندی د هغوی د راي  ويله دموکراتيک بهير څخه ځانګړي پرېکړې حذف (دي

د )پوښتنه داده چې ولې د خلکو يوه کوچنۍ ډله  طبيعي. په هغوی باندی الزامي کوي ورکولو څخه پرته

ولري ؛ آيا  دومره لوی واکپر راتلونکو نسلونو باندې د اغيز ښندلو ( اساسي قانون بنسټ اېښودونکي

 ارادېداسمه نه ده چې د هر نسل افراد د هغو اصولو په ټاکلو کې چې پر دوی باندې حکومت کوي، د 

 څرګندولو حق ولري؟

هولمز دا تناقض پدې استدالل چې د اساسي قانون محدوديتونه په واقعيت کې د يوې مهمې دموکراتيکې 
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دموکراسي بايد د پريکړه نيونې واک  اغېزمنهعملي او : کړنې په خدمت کې قرار لري، سره پخال کوي

په منظمه توګه مهار او کنترول کړي څو د سال مشورې د بهير، چی د دموکراسۍ مرکزی اصل دی، 

ثبات کې اصولو مجموعه ده چې د زمان په اوږدو او نه بدليدونکو  د سختو" مخکنۍ ژمنه" . ساتنه وشي

او د عامه ( ه پرله پسې توګه حکومت جوړ شيدې ته اړتيا نه رامنځ ته کېږي چې پ)  رامنځ ته کوي

 22. احساساتو په وړاندې پېاوړې او معتدله اما باالقوه زيان رسوونکې کړنه يا عملکرد لري

 

 د مباحثې پوښتنه

د دولت د ماهيت په هکله  د نېستی وی؟اآيا الزمه ده ترڅو د اساسي قانون هر عنصر د اصالح لپاره پر

 څه فکر کوي؟ه مادو په هکله ؟ د بشري حقونو څخه د دفاع اړوندواييې څه ماد اساسي قانون

 

لومړی، مهم دي په ياد ولري چې اساسي قانون په دوو حالتونو کې، کله چې د سياسی دخالت د ګواښ تر 

په مؤقت ډول د  جمهور رئيسپه بېړني حالت کې او کله چې : د راشي د تعديل وړ نه دي ېدخطر الن

 س کې لري؟چارو واګې په ال

 

 پر تعدیل باندې مؤقت یا لنډمهال بندیز

 ماده ۲۶ 

 . د اضطرار په حالت کې اساسي قانون نه تعديلېږي

 فقره ۲ماده،  ۶۱

ه کولو په موده کې رپه توګه، د وظيفې د ترس رئيسيس لومړې مرستيال د لنډمهاله جمهور ئد جمهور ر

 :الندينۍ چارې نشي تر سره کوالی

 قانون تعديل؛د اساسي . 1

 د وزيرانو عزل؛. 9

 . ټولپوښتنه. 3
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 : د زياتو معلوماتو لپاره الندې اثر کتالی شی. د مخکنۍ ژمنتيا په هکله د ا بکس د هولمس نظريات وړاندې کوي. 

Stephen Holmes, Passions & Constraint: on the Theory of Liberal Democracy (Univ. of Chicago Press 1995).  
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. ګو کېږيرپه نورو ټولو حاالتو کې اساسي قانون د تعديل وړ دی، د ياولو وړ ده چې دا بهير ساده تر ست

يز توب په ګوته کوي ټد نورو قوانينو په پرتله د اساسي قانون تعديل سخت دی اودا د اساسي قانون بنس

يو سند دی چې په هغه کې غوره جوړښتونه او ارزښتونه بيان کېږي چې نه ځکه اساسي قانون داسې 

مادې هغه کړندودونه په ګوته کوي چې د هغو  1۸1او  1۲2. ښايي د خلکو د احساساتو او قهر تابع وي

 . پر بنسټ د اساسي قانون د تعديل او تصويب وړانديز تر سره کېږي

 مادې ۲۰ او  ۲۲ 

 ماده ۲۲ 

 . پېڅلي دين له حکمونو څخه د پېروي اصل او اسالمي جمهوري نظام نه تعديلېږيد اسالم د س( 1)

 . د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يوازې د هغو د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لري( 9)

اساسي قانون د اوه  ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې،د دې(3)

يا د ملي شورا د  رئيسرعيات سره، د جمهور  په حکمونويو سل او شپږ څلوېښتمې مادو د شپېتمې او 

 . اکثريت په پېشنهاد کېږي

 ماده ۲۰ 

په فرمان د حکومت، ملی شورا او سترې محکمې د غړيو له  رئيسېشنهاد لپاره د جمهور پد تعديل د (1)

 . منځه، يو هيئت جوړېږی او د تعديل طرح تياروي

په فرمان او د لويی جرګې د فصل له حکمونو سره سم لويه  رئيسد تعديل د تصويب لپاره د جمهور ( 9)

 . جرګه داېرېږي

که لويه جرګه د ټولو غړو له دريو څخه د دوو برخو په اکثريت د تعديل طرح تصويب کړي، د ( 3)

 . تر توشېح وروسته نافذېږيرئيسجمهور 

 

سره ( 1۵ ۸)تعديل پېشنهاد او ملي شورا هغه د رايو په اکثريت  مسشرولمادې ته په پام سره،  1۲2

مادې حکم په  1۲2هم ځينې مبهم ټکي د متن په صحيح نسخه کې شته، يعنې داچې آيا د د دېسره. تأييدوی

د : " که چېرې متن داسې وي. کارول شوې او که څنګهپر ځای " يا"د ، "او"وروستی جمله کې د 

، پدې حالت کې د هغو "د ملي شورا د اکثريت غړو پواسطه صورت نيسي" يا"په وړانديز  جمهور رئيس

او يا ملي شورا کوالی شي د اساسي قانون تعديل پېشنهاد کړی  جمهور رئيسمفهوم به دا وي چې يا 

" او" په هغه صورت کې چې په متن کې (. شنهاد د رايو په اکثريت تصويبویيملی شورا، د تعديل پ)

کوالی شی تعديل پيشنهاد او له هغه  جمهور رئيستبر و پېژندل شي، بيا نو داسې ښکاري چې يوازې مع

د ملی شورا له لوري د پيشنهاد تصويب يوازې . وروسته ملي شورا د رايو په اکثريت هغه تصويب کړي

 . لومړنی ګام دی، ځکه چې لويه جرګه هم بايد هغه تصويب کړي
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. ماده راغلی، مخکې والړ شی 1۸1ته هغه بايد د هغه کړندود سره سم چې په يشنهاد له تصويب وروسپد 

يو کميسون چې په هغه کې د حکومت، ملی شورا او "پدې ترتيب، د تعديل د مسودې د برابرولو لپاره 

ميسيون دا څرګنده نه ده چې دا ک." همدرانګه د هېواد دسترې محکمې استازي غړيتوب لري، جوړېږي

پدې اړوند څو احتماالت شتون . په څه معنا دي" برولاتعديل د مسودې بر"ه کوی او د څه رول تر سر

نظر چې د ملی شورا له لوري تصويب او وروسته په يوه  جمهور رئيسآيا دا کميسيون د ( 1: لري

آيا دا کميسيون لويه جرګه ( 3آيا کميسيون پېشنهاد شوې مسوده ايديت کوی، ( 9؟ بدلويرسمي پيشنهاد 

مادې سره په  1۲2چې لومړی دوه مورده کېدای شي د اساسي قانون د  څرنګه؟ ړ او رهبري کويجو

چې کميسيون د  راغلېماده کې  1۸1تفسير په زېنژبټکر کې راشي، څرګنده خبره ده چې تر ټولو ښه 

ه شنهاد لويې جرګې تېکله چې د تعديل پ. لويې جرګې د جوړېدو مسؤليت په غاړه لري، نه کوم بل څه

 . رسېږی، د لويې جرګې دوه په دريو غړي د انفاذ په خاطر تعديل تصويبوي

 نتیجه. مواو

چې د کتاب ورپسې څپرکيو ته به ګټور  يدا مقدماتي څپرکی د معلوماتو مخينه او نظري چوکات برابرو

مو د په ترڅ کې  ددېبرخه کې موږ د اساسي قانون او مشروطيت په هکله بحث درلود او یپه لومړ. وي

ګړې نپه هکله مو په ځا ي قانوناساسي قوانينو په مختلفو مقاصدو باندی په عام ډول او د افغانستان اساس

همدارنګه موږ وويل چې ولې داساسي قانون په پرتله د مشروطيت مفهوم پراخه . توګه خبرې درلودی

 . نظريه دهدا په محدود واک لرونکي حکومت کی د قانون جوړونې د پروسې په اړوند دی؛ 

 بشري فکتورونود مشروطيت له بحث څخه موږ يو غوره مفهوم الس ته راوړ دادی چې پدې برخه کې د 

د اساسي قانون مشروعيت او اوږدمهاله پايښت په نه بېلېدونکې توګه د هغو . څخه سترګې نشو پټوالی

 :ماتېدونکي ديچېپه هغه صورت کی  قوانيناساسي . افرادو سره تړاو لری کوم چې هغه تطبيقوي

چې په حکومت باندې د کې ښکيل وي فساد  اداري يا ؛څخه ناوړه ګټه واخلي واکحکومتي مسؤلين له 

. چې سره دوام مومي بحث په افغانستان کې د اساسي قانون په تاريخ منځه وړيه لخلکو اعتماد 

کېدای شي ټاکلي درسونه تر الس افغانستان د کلونو په اوږدو کې اساسي قوانين درلودل چې له هغو څخه 

همداشان دا اساسي . شي يعنې دا چې هغه څرنګه ليکل شي، څرنګه تصويب او يا هم تطبيق شوی دي

. ټولنيزو تغييراتو او د هغو د دوام په هکله معلومات وړاندې کوی –قوانين د خپل تکامل بهير او سياسی 

متن باندې د  وروستنينه او د هغه وې، غوره ميتودچ کال د اساسي قانون تاريخ 911۲له هغه وروسته د 

 . اغېزمنو الملونو يادونه وشوهټولنيزو 

کتاب په اوږدو له تاسو څخه به د دې.په هکله بحث وکړ ونود ميتود اساسي قانون د تفسيروروسته موږ د 

چې اره پغه چا لدا د هر ه. چی د ځينو کړنو د قانونيت او يا نه قانونيت په هکله فکر وکړېوغوښتل شی 

ده، ځکهچې ياد  تجربهيوه ارزښتناک شي حقوق پوه، قاضی، قانون جوړوونکی يا د دولت وزير  غواړي

شوي کسان په داسې دريځ کې دي چې هره شېبه د اساسي قانون په اړه پوښتنو لکه دا چې اساسي قانون 

. رو پوښتنو سره مخامخ کېږيڅه دی؟ دا قانون د څه شی اجازه او له څه مو منع کوی؟ او دا ډول نو

په ورته وخت کې بايد ووايو چې د . موږ د اساسي قانون د پنځو بيال بيلو ميتودونو په هکله بيان کړل
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هېږو چې څرنګه يو شخص واساسي موضوع داده تر څو وپ. اساسي قانون نور معقول مېتودونه هم شته

ن سره تلف ميتودونه مختلفې پايلې د ځااساسي قانون تفسيروی ځکه چې د اساسي قانون د تفسير مخ

 . ولري

دا په بحث کې يو ځانګړی مورد دی پدې . په پای کې موږ د اساسي قانون د تعديل څرنګوالی وړاندې کړ

دليل چې اساسي قانون يو ژوندی سند دی چې د نويو شرايطو په پام کې نيولو سره کېدای شي ښه والی او 

له يوې خوا اساسي قانون ماتېدونکی دی، خو له بلې خوا انعطاف  لکه چې يادونه وشوه. تغير وکړي

د کتاب د لوستنی پر مهال په پام کې ولرې او په ښه . شي یالاو پايښت ورکو ايتپياوړ ته پذيری هغه

 . ځيرتيا سره فکر وکړې چی کوم ډول بدلونونه د اساسي قانون په ښه والی کی اغيزمن ثابت کيداې شي
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 د قواوو تفکیک: دوهم څپرکی

 

 سریزه: لومړی

مادې سره سم د هېواد د بهرنيو چارو  29شورا د اساسی قانون د  يکال کې د افغانستان مل 9111په 

جرګه  يد و لسمشر له نظره ولس 111.رايه ورکړه (عدم اعتماد) وزير رنګين دادفر سپنتا ته د نه باور

مادې له مخې د هېواد سترې  191ددې کار واک نه لري او لدې امله دا موضوع يی د اساسي قانون د 

ولسي جرګه د وزير  ېچ، د هېواد د سترې محکمې په نظر کې ويل شوی دي 111.محکمې ته حواله کړه

مادې  29د مقننه قوې د نه باور دا رايه د اساسي قانون د  چې، سپنتا د ګوښه کېدو واک نه لري ځکه

خو د سترې محکمې د حکم له صادرېدو وروسته، مقننه قوې ددې موضوع په  119.سره سمون نه لري

که څه هم ملی شورا د سترې محکمې له حکم منلو څخه مخ . هکله د سترې محکمې حکم و نه ومانه

دا موضوع د افغانستان حکومت په د ننه کې د واک وېش په  113.واړاوه، سپنتا په حکومت کې پاته شو

 ؟هکله موږ ته څه وايي

 : موضوع په اړوند الندې مواردو ته اشاره کوی ددې د اساسي قانون مادې

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده  ۲

ضاح يولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې په وړانديز کوالی شي له هر يو وزير څخه است (1)

 . وکړي

 

موضوع ح د قناعت وړ نه وی، ولسي جرګه د نه باور د رايی يرې وړاندې شوې توضيکه چ (9)

 . ړييڅ

 

دغه رايه د . په وزير باندې د نه باور رايه بايد صرېحه، مستقيمه او پر پخو داليلو والړه وي (3)

 . ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اکثريت صادېرېږي

 

 ماده    

                                                           
100

 J. Alexander Thier, U. S. Inst. of Peace, Resolving the Crisis over Constitutional Interpretation in Afghanistan 3 
(2009).  
101

Id 
102

 Spanta Opinion, The Supreme Court of the Islamic Republic of Afghanistan (May 13, 2007).  
103

 J. Alexander Thier, U. S. Inst. of Peace, Resolving the Crisis over Constitutional Interpretation in Afghanistan 3 
(2009).  
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ړل د يد اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللی ميثاقونو څ (1)

حکومت يا محکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون د حکمونو سره سم د سترې محکمې 

 . صالحيت دی

 

 :الندې شکل د سپنتا قضيه انځوروی

 

 د بحث پوښتنې

د سپنتا د قضي په اړوند د خپلی شخصي تجربې او څپرکي او موضوع له لوستلو مخکې،  ددې  .1

 ؟شی، الندې پوښتنو ته څرنګه ځواب ورکوالی پوهې په اساس

وزير په توګه پخپل ځای  بهرنيو چارو د بهير له پای ته رسېدو وروسته آيا سپنتا ال هم د ددې  .9

 پاته شو؟

 آيا ولسي جرګه د د وزير د ګوښه کولو واک لري؟ .3

 استوالی شي؟د څيړلو په موخه د ولسی جرګې ا قدام سترې محکمې ته  جمهور رئيسآيا  .۲

د سم والي او يا ( کړنې)د اقدام واک لري تر څو د ولسي جرګې له خوا د  د دې آيا ستره محکمه .۸

 پرېکړه وکړي؟ ناسم والي په هکله

 آيا ولسې جرګه د سترې محکمې پرېکړې د نه منلو واک لري؟ .۷

 واک لري؟  کولو د اساسي قانون د تفسير د څرنګوالي په اړوند څوک د پريکړی نيوني  .1

 باندې بنسټ پر حکم د مادې 29 هکله په رايی باور نه د ېجرگ يولس
    ورکړه رايه باور نه د ته وزير چارو بهرنيو

 محکمې سترې له او دی سم کول هګوښ چه لري نه باور کرزی ولسمشر
 وړاندې نظر هکله په موضوع د مخې له مادې 191 د څو تر غواړي څخه
 کړي

 حکم ناسموالي د کېدو ګوښه د وزير د مخې له 29 د محکمه ستره
 صادروی

 مانه نه و حکم محکمې سترې د شورا ملي
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 پوښتنو ځواب چېرې لټوي؟ د دې تاسیپه افغانستان کې د يو قاضي يا قانون پوه په توګه  .8

 

و نظريی يوه غوره ند واکونو او مکلفيتونو په هکله پوښتنې د اساسي حقو ړود حکومتی بېالبېلو لوبغا

 . په نوم يادېږي" قواوو د تفکيک" د  چېبرخه ده 

 

 ټولیزه نظري ارزونه : د قواوو تفکیک: مهدو

وګړي په حکومت کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رايه  چېدی  د دموکراسي تر ټولو غوره عنصر دا

خلکو ته ځواب ورکونه . دي( مسؤل)له هغه وروسته هغوی وګړو ته ځواب ورکوونکي  چېورکوی 

، ګواښ شتهد دېپه هر حکومت کې. ځواب وواييخلکو اړتياو او غوښتنو ته د استازي  چېپدې معنا ده 

د نورو غږ بيا نه  چې، د ځينو خلکو په الس کې له بريده زيات قدرت متمرکز شي، پداسې حال کې چې

اکثريت ډله د  لویپه پرتله يو ( لږه کی)د اقليت  چېګواښ شته،  ددې په دموکراسي کې. اورېدل کيږي

حکوت زيات شمېر مقامات و ټاکي او پدې توګه بيا د مقننه قوې اجندا په خپل کنترول کې راولي او د 

دفاع  څخهپداسې يو حالت کې لږه کی نشي کوالی د خپلو ګټو. خپل ځان په ګټه قوانين تصويب کړي

ه وړاندې آن د خپلو اساسي پ ارادې د او د اکثريت. وکړي او يا هم د خپلو اساسي حقوق ساتنه وکړي

 . حقونو څخه دفاع وکړي

په هېواد کې به څه پېښ شي که چېرې ملي شورا داسې قانون  چې د مثال په توګه، داسې فکر وکړي

د هغه له مخې په ملي شورا کې د اقليت د ګوندونو غړي د اکثريت ګوندونو له اجازې  چې، تصويب کړي

حکم  مادې 3۲وړانديز شوی قانون د افغانستان د اساسی قانون د دا . پرته، خپل نظريات نشي خپروالی

هر افغان حق لري د قانون د حکمونو سره سم مطالب، بې له : " پکې راغلی دی چې، څخه سرغړونه ده

خو که ملی شورا په . هغه مخکې له مخکې حکومتي مقاماتو ته وښيي، خپاره او نشر کړي چېدې 

مخنيوي وکړي چی د اکثريت د ، څوک به په مقننه قوه کې ولريې حکومت کې ټول واک پخپل الس ک

 اساسي قانون مخالف قانون تصويب نه کړي؟ 

د قواوو  په دوره کې يی ژوند کاوه، ولۍپېړيو د روڼ 18او  11 د چېد فرانسی سياسی متفکر منتسکيو 

 :ليکيهغه تفکيک نظريی له امله شهرت لري، 

تقنيني او قضايي واکونه يو په بل کې ادغام شي او د يو شخص يا د وکيالنو د  چېکله  

اندېښنه  سېاد لوی ډلې په اختيار کې راشي، بيا نو آزادی له منځه ځي؛ ځکه شونې ده

پادشاه يا د سنا مجلس استبدادي قوانين تصويب او په استبدادي  چېرامنځ ته شي هسی نه 

 . طريقو سره يی پلې نه کړي
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زادي او آقوه له مقننه قوې او اجرائيه قوې څخه بيل نه شي بيا به هم هيڅ  قضائيهکه  

يو ځای کېدل، د فرد ژوند او قوې  قضائيهد مقننه قوې سره د . خپلواکي شتون ونه لري

ي به د خپل سري څارنې الندې راولي ځکه پدې صورت کې قاضی پخپله قانون آزاد

قوه د مقننه قوې سره يو ځای شي، کېدای شي  ائيهقضاو که چېرې . جوړوونکی هم دی

هر څه به له  114.قاضي له ځانه د عمل سختوالی وښيي او د خلکو په حق تېری وکړي

 ورتهله نجيبو افرادو يعنې اشرافی يا  چېالسه والړ شي که چېرې يو فرد او يا ډله 

دری واړه کارونه يعنی د قوانينو جوړول، د تګ الرې پلي  چېافرادو څخه جوړ شي، 

 . کول او يا د افرادو د جرمونو او اختالفونو قضاوت په غاړه واخلي

تر منځ د ( وزارتونو او تر هغو ټيټو اداري واحدونو)د قواوو د تفکيک نظريې موخه د حکومتي ارکانو 

دا جدا ارګانونه وروسته د . ونزې مخنيوی دیقدرت ويشلو له الرې د استبداد يا مطلقه حکومت د ست

څارنه او انډول داسې ميکانيزمونه . له الرې يو پر بل باندې خپل صالحيتونه اعمالوي" څارنې او انډول"

د هغو پواسطه د حکومت هر رکن تر يوه بريده د نورو حکومتی ارګانو د کړنو څارنه کوي تر  چېدي، 

د قواوو د تفکيک نظريی ته په پام سره، دا سيستم . مخنيوی وشيڅو د يوې ډلې د مطلق صالحيت څخه 

 :څلور ښېګڼې لري

ځکه چې د نورو دا . يد قواوو تفکیک د ناسمو دالیلو له امله د قوانینو تصویبول را کمو (1)

کار کول  ولپارهاو انګېز وارګانو د څارنې په صورت کې د قانون جوړوونکو لپاره د شخصی ګټ

مثال، که   11.بې پرې او د عام وګړو په ګټه وي کيداې شيجه کې قوانين په نتي. يډېر سخت و

قانون نافذ کړي  ګټې لپارهچېرې پادشاه د مطلق قدرت درلودونکی وي، هغه کوالی شي د خپلې 

د قواوو  چې، په يوه داسې حکومت کې. نشتهد هغه په صالحيت باندې هيڅ محدوديت  چېځکه 

قوه نوموړی د داسې  قضائيهد تفکيک پر بنسټ فعاليت کوی، د هغه نورې برخی لکه مقننه قوه، 

 . يوازې دده په ګټه وي چې منع کويقوانينو د تصويب څخه 

 

لکه څرنګه چې مخکې يې يادونه . څخه مالتړ کوي توبخوندیله دا سیستم د فردي حقونو  (9)

شي چی اکثريت په خپلو کړنو کی  یکيداوخت ښه خوندي  حقوق هغه( لږه کيو)وشوه، د اقليت 

زړه يې  چېکړنو مخه يې ونيول شي او هر څه و رسمطلقه خپلواکي ونه لري تر څو د خپلو 

داسې  د او مقننه قوه اکثريت غړي سوداګر ويد مثال، که چېرې  111.تر سره نه کړيغواړي 

د سوداګرو په ګټه خو د کروندګرو په زيان وي، کروند ګر د قواوو  چېوغواړي تصويب  وقوانين

امکان وجود لري  د دې.څخه په ګټې اخيستنې سره د هغو مخنيوی کوالی شيد اصل د تفکيک 

د اساسي قانون سره د . دا ډول قانون ويتو کړي چېدی ته وهڅوي،  جمهور رئيسګرکروند چې

 . قوه هغه بې اعتباره اعالن کړي قضائيه چېامکان هم شته  ددې تناقض په صورت کې،
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په ټاکلي او تخصصي کار  چې، هر رکن قادر دید حکومت د کړنو اغيزمنتوب زياتېږی ځکه  (3)

د کار وېش د ال اغيزمن اقتصاد باعث کيږي، د کار دا  هچپه کومه ک چېدا. باندې تمرکز وکړي

ي او لکصي کړنې د مسدا دول تخص 111.ډول وېش بايد حکومت ال زيات اغيزمن کاندي

تخصصي مهارتونو په ساتلو کی مهم دی په ځانګړي توګه انتصابي مقاماتو لکه د قاضيانو او 

شي چې د قانون نظريی پر بنسټ، قاضيان کوالی  ددې.بيوروکراتانو د مهارتونو په ساتلو کی

متخصصين واوسي او حکومتي اقتصاد دانان د اقتصاد متخصصين واوسي ځکه دوې ټول عمر 

په اړونده برخه کی د تخصص او پوهې الس ته راوړلو لپاره تير کړې نه ددی لپاره چی ځانونه 

رکوي اجازه هم و ددې کارپوهنه رسمي مقاماتو ته. مطرح او په ټاکنو کې بيا ځانونه کانديد کړي

، قاضيان لکه. تر څو د کار په اړونده عرصو کې له مستقيم سياسي فشار څخه وژغورل شي

ددوی . د دوی له نظره سم ښکاري صادر کړي چېاحکام هغه کوالی شي د قانون په رڼا کې 

 چېد بيا انتخاب کېدو او يا هم د هغو سياسي چارواکو د خوښي لپاره،  کې پخپل پست پريکړې

 . نه وي دي دوی يی ټاکلي

 

د  چېډاډ تر السه شي،  ددې ، تر څودي یونکيو ځواببل ته  یو یقواو ګونې ېد حکومت در (4)

د دری ګونو قواوو  چېدا پدې معنا دي،  118.يهغوی هر يو د خپل واک په چاپېر کې عمل کو

. هر يو بل ته ځواب ويونکی وي چېڅخه هره يوه د بلې فعاليت څارلی او کتالی شي، داسې 

له خوا د وزيرانو ټاکلو واک  جمهور رئيسمثال، مقننه قوه د باور رايی له تر الس کولو پرته د 

 . د وېتو د حق له الرې د مقننه قوې واک محدودوي جمهور رئيسهمداشانې، . محدودوي

په حکومت کې د قواوو د تفکيک  چې، په ياد ولرو چې، د ه هڅپرکي د لوستلو په مهال، دا مهم دې د

طريقه نشته او په نړۍ کې حکومتي جوړښت يو تر بله د پام وړ توپير شوې " منل" واحده او لپاره يوه

 . لري

 د قدرت افقی تفکیک د عمودي تفکیک په وړاندې . الف

 ړووبغاد حکومت پر فدرالي کچه باندې د ل چېدی، يا دا  په افقي تفکیک متمرکزدا څپرکی د قواوو 

ول ډد قواوو د تفکیک عمودي –د قواوو د تفکيک بل ډول . ترمنځ د قواوو تفکيک ته ځانګړی شوی دی

مثال، په افغانستان د قواوو . واک له ويش څخه بحث کويد ملي او محلي حکومتونو تر منځ د  چېدی 

قواوو ترمنځ د قدرت  قضائيه، مقننه او اجرائيهيعنې  کې د قدرت د ويش افقي تفکيک په مرکزي حکومت

په افغانستان کې د قدرت عمودي بېلتون د مرکزي حکومت، واليتي حکومتونو او . ويش ته اشاره لري

 . ځايي حکومتونو ترمنځ د قدرت ويش تر بحث الندې نيسي
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د قواوو عمودي تفکيک پياوړي )لي حکومت د جوړښت يوه بېلګه ده اد امريکې متحده اياالت د فدر

اداره کوي او  محکمېمتحده اياالتو کې ټول ايالتي حکومتونه پخپله قوانين وضع کوي، خپل  په(. سيستم

د فدرال حکومت پلوي کوي  محکمې ټولنې يرالقوميکث وياترزپه . په خپل قلمرو کې د پام وړ واک لري

 112.کړياو له دې الرې کوښښ کوي تر څو د مختلفو قومي ټولنو تر منځ د قدرت هدفمند ويش تر سره 

دا ټول حکومتونه د قدرت  111.سيستم څو نمونې د بوسنيا هرزګوينيا، کوسوا او قبرس هېوادونه دي دې د

حکومت کې د قدرت په تمرکز سره  يله بلې خوا افغانستان په مرکز. د ويش عمودي ډول عملي کوي

 . سيستم غوره کړی دی يواحد مرکز

د قواوو د  په افغانستان کی تاسو به. انګړي شوي دیدا څپرکی په بشپړه توګه د قدرت افقي وېش ته ځ

عمودي تفکيک په هکله د حکومت او ادارې تر سرليک الندې په څلورم څپرکي کې معلومات تر السه 

مطالعې په ترڅ کې د غير پاتې برخې د که څه هم تاسو ال تر اوسه هغه نه دی لوستی، د کتاب د . کړي

 . سيستم د ښېګڼو او نيمګړتياوو په هکله فکر وکړي متمرکز سيستم په وړاندې د متمرکز

 

 د قواوو د تفکیک څرنګوالی. ب

لدې جملې څخه د قواوو د تفکيک . مختلف هېوادونه د قواوو د تفکيک لپاره بېال بېلې الرې غوره کوي

 111.لپاره دوه مېتوده يعنې رياستي او پارلمانی تر ټولو زيات دود دي

 

 رياستي سيستمونه

 119سيستمونهرياستي 

 . مقننه قوه ټاکې، انتخابېږی چېپه مرسته  (د وګړو د ډلو)د هماغه حوزېمشرد وګړوقوې  اجرائيهد 

 . قوه او مقننه قوه کنترول کړي اجرائيهمختلف ګوندونه کوالی شي 

 کابينه ټاکي جمهور رئيس

ې کقوه نه نمقغړي يوازې په اجرايی دندو کې کار کولی شي او د مقننه قوې غړی يوازې په اجرائيه  

 . کار کوالی شي

د پارلماني سيستم په پرتله، په دی سيستم کی اجرائيه قوه او مقننه قوه په دقيقه توګه يو له بل څخه جال 
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 . والي لري

 امريکی ډېر شمېر هېوادونه مثال، افغانستان، د امريکی متحده اياالت، او د التينې

 

 :په رياستي سيستمونو کې، د قواوو تفکيک دری غوره اجزا لري

 د اجرايوي، قضايی او تقنيني اعمالو تر منځ وېش، ( 1)

 اجرايوي، تقنينی او قضايی ارکانو ويشل کيږي او په جالحکومتونه ( 9)

مثال، د حکومت هېڅ يو وزير نشی کوالی د ملي شورا په کار . هر يو رکن مختلف وګړي ګماري( 3)

او د مقننه قوې هېڅ يو غړی نشي کوالی په محکمه کې د قاضي په توګه دنده تر سره  ونډه واخليکې 

  113. کړي

 :رياستي سيستم کې د قواوو تفکيک په الندې ډول سره انځور کېدای شي هپ

 

چېرې د افرادو يوه ډله قوانين وضع کړي، که  چېجوړښت د غوښتنو تر شا استدالل پدې کې دی،  ددې 

د حکومتي ادارو لپاره به دا . د هغوی بله ډله يی پلي کوي او په همدې ډول دريمه ډله هغه تفسير کوي

خپلو ګټو د چوکاټ څخه د باندې کړنې ترسره کړي ځکه د نورو ادارو او  چېوي  هستونزمن هډير

د قواوو د  چېهم، پداسې حال کې، د دېسره. ارګانونو شتون د هغوی قدرت تر محدوديت الندی راولي
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تفکيک نظريه د دری واړو قواوو دندې په دقيق ډول ټاکي، خو عملي موجودو اړتياوو ته په پام سره د 

 . کله کله وظيفوي تداخل رامنځ ته کيږيهغوی تر منځ 

د معمول سره سم د  جمهور رئيسپه رياستي سيستمونو کې، مقننه قوه قوانين تدوين او تصويبوي، خو 

ويتو د فوق العاده اکثريت له  جمهور رئيسبيا هم مقننه قوه کوالی شي د . قانون د ويتو کولو حق لري

تاسو به په رياستي سيستم کې په . او قانون تصويب کړی باطل( معمواْل د رايو دوه په دری)الرې 

د رياستی سيستم څخه پيروی کوي، د قانون  چېافغانستان کې د قانون جوړونه، تر سرليک الندې 

 . جوړونې په هکله نور معلومات تر السه کړي

 

 پارلماني سيستمونه

    پارلماني سیستمونه

لومړي وزيرد مقننه قوې له لوري ټاکل کيږي او د هغه په وړاندې ځواب  او حکومت ،کابينې په شمولد 

 . ېويونکې د

اما مختلف ګوندونه کوالی شي د مقننه قوې )تالف ئمقننه قواوې د يو ګوند يا د ګوندون د ا وا اجرائيه

 . کيږيکنترول ( مختلف مجلسونه کنترول کړي

 . کوالی شي د مقننه قوې غړيتوب و لري مشرقوې  اجرائيهد 

له السه ورکړي، کېدای شي د راتلونکی دورې انتخاباتو د " باور رايه"که لومړی وزيرد مقننه قوې د 

 . مخکې نوي انتخابات تر سره شي مودی څخه

، د پام وړ محدود واک او د حکومت (جمهور رئيس)پدې سيستم کې د معمول سره سم، د دولت مشر 

 . په واقعيت کې د حکومت مشرتوب په غاړه لري، شتون لري چې، (لومړی وزير)رئيس

 . او مقننه قواوو تر منځ استقالليت يا د قواوو تفکيک لږ دی اجرائيهد رياستي سيستم په پرتله د 

 . مثال، انګلستان، آلمان، جنوبي افريقا، عراق، تايلند، او ډېری لوېديز هېوادونه

 

نظامونو کې، دواړه مجلسونه د رای اخيستنې نه مخکې، بايد د قانون د طرح پر سر باندې په پارلماني 

اکثرا   چېځکه،  هيڅ اجرائيوي غړې د ويتو حق نه لري چې، پدې اړوند بايد وويل شي. توافق وکړي

ل په دوديز ډو اصلپه پارلمانی نظامونو کې د قواوو د تفکيک   11.لومړی وزير د پارلمان غړيتوب لري

                                                           
114

 Vicki C. Jackson & Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law 779 (2d ed. 2006).  
11 

 :د ال زياتو معلوماتو لپاره وګوری. 
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د رياستی سيستم په پرتله، پدې سيستم کې د  چېدليل يی دادی،  111.قوې شتون دی قضائيهد يوې خپلواکه 

 :يې امله يو پارلمانی سيستم کوالی شی الندې بڼې ولرله د. تفکيک لپاره لږ موارد شتون لري

 

 

کنترول کې ولري، د قوې پخپل دواړه او هم مقننه  اجرائيهاکثريت ګوند هم  د چېکېدای شي که څه هم 

، په انګلستان کې د پارلماني بيلګې په توګه 111.اقليت ګوند په پارلماني سيستم کې د قدرت درلودونکی دی

دا کار په ځانګړې توګه په . کوالی شي په څارنې باندې تاکيداقليت غړي د اکثريت ګوند د فعاليت 

د هغه په ترڅ کې د مقننه قوې غړي د حکومت  چېه، انګريزي دود کې د پوښتنې کولو پر مهال ښکاره د

آن که په پارلماني نظام کې د اکثريت ګوند پر دواړو . له وزيرانو څخه د نظر وړ پوښتنې کوالی شي

او مقننه قواوو باندې کنترول هم ولري، د اقليت ګوند د اجرايوي اقداماتو په هکله د پوښتنې کولو  اجرائيه

 118.حق لري

 د لوست تمرکز

که افغانستان  چېئ، برخې د لوستلو سره يو ځاي پدې هکله فکر وکړ ېڅپرکي او کتاب د پات ددې تاسو

يی پارلماني سيستم غوره کړی وای، د هغه د قانون جوړونې توپير به په څه  پر ځاېد رياستي سيستم 

د ګټه اخلي، افغانستان ترې  ېپه ياد ولري د قانون جوړونې هغه سيستم چتل د مطالعې پر مهال  ؟کې وو

 . ده يوه الره څخهالرو قانون جوړونې يوازنۍ الر نه بلکه له ډېرو 

  

                                                                                                                                                                                           
http://www. parliament. uk/about/how/laws/passage-bill/.  

111
 .ي ته مراجعه وکړیقوې تر سرليک الندې شپږم څپرک قضائيهد قضايی خپلواکي د مفهوم اړوند هر اړخيزو معلوماتو لپاره د . 
111

 .ددې نظر د څرګندولو په خاطر د پروفيسور ګرهارد کاسپېر څخه مننه کوو. 
118

 .ددې ټکي د وړاندې کولو له امله د پروفېسور ګرهارد څخه مننه کوو. 

 یهئقضا خپلواکه
 قوه

 د؛(پارلمان) قوهمقننه 
یو غړې کیدای  ګوند

 قوې اجرایه شي د
لري هم غړیتوب . 

 قوه یهئاجرا
 مقننه (حکومت)

 ځواب ته  قوې
دی ویونکی  



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

 3 
 

 ترکيبي سيستمونه

 ددې .حکومت رامنځ ته کوي( ګډ)څخه يو ترکيبی  واو پارلماني سيستمون يهېوادونه له رياست يځين

د  جمهور رئيسپه دې هېواد کې، د رياستي سيستم په شان، . سيستم ډېره ښه بېلګه د فرانسې حکومت دی

لومړی وزير،  چېپراخه صالحيتونه لري،  جمهور رئيس. وګړو له خوا په مستقيم ډول انتخابېږي

ه ګوند څخه و بايد لومړی وزير او او کابينه د هغ جمهور رئيسهم،  ددې سره. وزيران او منشيان و ټاکي

سر . ګوند هم نه وي جمهور رئيسپارلمان په کنترول کې لري، آن تر دې که اړونده ګوند د  ېټاکي چ

مېتود په نظر کې نيولو  ددې.پر ځای، پارلمان ته ځواب ويونکی دی جمهور رئيسبېره پردې، حکومت د 

 . سره، د فرانسې سيستم يو پارلماني سيستم ګڼل کيږي

 په وړاندې ونو کې پارلماني سيستمونه د رياستي سيستمونپه وېشل شوو ټول

قوې دوه بېل بنسټونه، هر يو په جال توګه د خلکو له خوا  اجرائيه، مقننه او ریاستي رژیمونو کېپه 

په نتيجه کې، مقننه قوه او . د هغوی څخه هېڅ يو يی هم د بل د ګوښه کولو واک نه لري. انتخابېږی

خالف، په  ددې 112. بايد د تګ الرې په هکله يو د بل سره همکاري او همغږي ولري هقو اجرائيه

يوازې مقننه قوه د وګړو له خوا په . قواوې يو د بل سره تړلي دي اجرائيه، مقننه او پارلماني نظامونو کې

دا پدې . ویتشکيل( د لومړي وزير تر مشرتابه الندې)قوه  اجرائيهمستقيم ډول انتخابېږی، او مقننه قوه، 

که چېرې مقننه . قوه د خپل کار د دوام لپاره د مقننه قوې باور رايی ته اړتيا لري اجرائيه چېمعنا ده، 

په ورته . قوې په اړه خپل باور له السه ورکړي، مقننه قوه د هغو د ګوښه کولو واک لري اجرائيهقوه د 

ان د منحل کېدو او نويو انتخاباتو تر وخت کې، پدې سيستم کې د معمول سره سم لومړی وزير د پارلم

دا ډول ترتيب دواړه قوې دې ته اړ باسي تر څو يو د بل پر منلو سره توافق يا . سره کولو واک لري

 191.هوکړه وکړي

په وېشل شوو ټولنو لکه افغانستان کې د ياد شوو  ېچۍ، يادشوو مواردو ته په پام سره، تاسو څه فکر کو

کې  پداسې مواردو چېدي؟ په دوديز ډول، ډېر سياست پوهان پدې باور دي سيستمونو څخه کوم يو ښه 

په سياست  چېقوې دې ته اړ کيږي  اجرائيهپارلماني سيستم يو څه زيات ټيکاو رامنځ ته کوي او مقننه او 

 د سکنديناوياپه نړۍ کی د با ثباته او دوامداره پارلماني رژيمونه يو بيلګه . سره توافق وکړيکې کولو 

پدې سيستم کې سخت دريځ  چېکله . په کې د سياسي ګوندونو ترمنځ اختالفونه ډېر کم دي چېهيواد دی، 

دا . ي، هغوی قدرت ته د رسېدو ډېر ښه فرصتونه لري او اقليتونه ګواښويځاورګوندونه صحنې ته ر

مالي آيرلند کې ډول حالت د دوو نړيوالو جګړو ترمنځ په آلمان او فرانسې او په دې وروستيو کې په ش

په شدت سره د امريکې په متحده اياالتو کې وېشل شوی  چېله بلې خوا، رياستي سيستم . رامنځ ته شو

په هغه کې د دوو مجلسونو ترمنځ د نه توافق له امله حکومت د تګ  ېداسې پېښېږي، چ هدی، ډېر ځل

 191.الرې په جوړولو کې پاته راځي
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د اړونده "په وېشل شوو ټولنو کې پارلماني نظام  ېپدې باور دي چ د پارلماني نظام پلویاناوس مهال، 

په هغه کې مختلفې اقتصادي، قومي او مذهبي  چېخواوو تر منځ د توافق وړ يو چوکات رامنځ ته کوي 

سربېره پردې، د  199."ډلې استازي ولري او خپل اختالفونه د خبرو او اترو له الرې حل و فصل کړي

پارلماني نظام پلويانو له نظره ددوه د . شونتيا هم ليدل کيږيد حکومت د بدلېدو دوو انتخاباتو ترمنځ 

 193.په وېشل شوو ټولنو کې د اختالف د راپيداکېدو احتمال زياتوي داليلو په اساس رياستي نظامونه

واک څخه د خپلو مخالفينو په ټکولو کې ګټه  اجرائيِویکوالی شي د خپل  جمهور رئيسلومړی، پياوړی 

په حکومت کې د پراخو واکونو درلودونکی وي، په ځينو مواردو کې  جمهور رئيسکه چېرې  194.واخلي

هغه کوالی شي د قوانينو د تصويب لپاره د مقننه قوې دنده تر سره کړي او پدې ډول د اساسي قانون 

دوهم، د مختلفو   19.ريکې په ډېری هېوادونو کې پېښېږيدا ډول کړنې د التينې ام. حکمونه مات کړي

نه رسېږي، دموکراتيکه  ته توافق ځيني وختونه چېاو مقننه قواوو کنترول،  اجرائيهګوندونو له خوا د 

ته يو  حاکميتد امريکي رياستي نظام د قانون  چېپروفېسور بروس آکرمن ليکي  191.ماتې شونې ده

قننه قوې سره د نويو قوانينو په جوړولو کې د همکاری پر ځاي، د م جمهور رئيس چېګواښ دی ځکه 

 191.سياسي کولو ته هڅوي ېادارد  موجوده قوانين

په وېشل شوو ټولنو کې ډېرې نوې  ېله بلې خوا، د رياستي سيستم پلويان پدې باور دي، چ

 192ريسيپروفيسور ستيون کاالب 198.راڅرګندېدونکې دموکراسۍ له رياستی سيستم څخه پيروي کوي

لومړی شخص د خلکو  اجرائيِوی ېرياستي سيستمونه زيات دموکراتيک دي ځکه، چ چېاستدالل کوي 

لوري په مستقيم ډول انتخابېږي، ګوند بايد پداسې انتخاباتو کې په مختلفو سيمو کې برياليتوب تر السه  له

، ډولهمد ا  131.کړي او د يو څه اوږدې دورې په ترڅ کې د حکومت بشپړ کنترول په الس راولي

و کې مقننه په پارلماني نظامون ېرياستي سيستمونه زيات ثبات لري ځکه، چ چېنوموړی پدې باور دي 

د ځان سره په پرله پسې توګه د حکومت بدلون د  چېقوه کوالی شي څو ځلې انتخابات تر سره کړي 

د وېتو حق د قوانينو تصويب مشکل کوي او د  جمهور رئيسد کاالبيرس په نظر د . ځان سره لري

 131.هڅوياحمقانه قوانينو څخه مخنيوی کوي او په قوانينو کې د پايښت وړ اوږد مهاله ثبات 

 د بحث پوښتنې

 

ریاستي او که سیستم غوره کوئ،  کوم ېرې د حکومت د تشکیل واک ستاسو سره وي، تاسیکه چ. ۰
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 پارلماني سیستم ؟ ولې؟

 

 ؟ریاستي سیستم د افغانستان لپاره غوره انتخاب دی چېئ آیا تاسو فکر کو.  

 

 ؟توپیر ب په څه کې ويرې د افغانستان نظام پارلماني وي، د هغه د حکومت یکه چ.  

 

 قواوو د تفکیک کره کتنهد . ج  

 چېکېدای شی هغه د اساسي قانون پر ماتې منتج شي داسې  چېنيوکه داده  لويهد قواوو پر تفيک باندې 

ورسره خپل ځان د قانون جوړوونکي په توګه  هميو رکن هم له قانون څخه سرغړونه و کړي او

قوې  اجرائيهمختلف ګوندونه د مقننه قوې او  چېدا حالت زيات هغه مهال رامنځ ته کيږي،  139.وښيي

د  133.د حکومتي چارو د ادارې پر سر باندې توافق د خنډ سره مخامخ کيږي، کنترول په الس کې ولري 

 دا نيوکه د 134.قوه د ټول حکومت چارې په الس کې اخلي اجرائيهمعمول سره سم پداسې شرايطو کې 

قوه له اندازې زيات قدرت د يو شخص په الس  اجرائيهوايی پياوړې  چېهغې نيوکې سره اړخ لګوي، 

د قواوو د تفکيک نظريه التينې امريکې ته د متحده اياالتو تر ټولو  ېځينې وايی، چ. کې متمرکزوي

ګه او خپل مقننه قوه ړن جمهور رئيساند التينې امريکې ډېر شمېر  چې، ګواښوونکې واردات دي ځکه

د څارنې او انډول يو پياوړی سيستم  ېچ، نيوکې ځواب دادی ددې  13.ځانونه د دېکتاتورانو په توګه ټاکي

 . کوالی شي دا ګواښ ډېر راکم کړي

 

 د افغانستان په اساسي قانون کې د قواوو تفکیک  -لومړی 

 د اساسي قانون تاریخچه او طرح. الف

کال کې رامنځ ته شوه يعنې هغه  12۷۲په افغانستان کې د قواوو د تفکيک نظريه د لومړي ځل لپاره په 

قواوو په تفکيک سره تصويب  قضائيه، مقننه او اجرائيهمحمد ظاهر شاه مشروطه سلطنت د  چېمهال 

وو د تفکيک د قوا چې، کال پر اساسي قانون باندې والړ دي 12۷۲کال اساسي قانون د  911۲د  131.کړ

د افغانستان لپاره د  131.ترمنځ د قدرت د وېش له الرې منلې ده ارګانونونظريه يی د حکومت دری ګونو 

. قدرت د پراختيا څرنګوالی دی اجرائيِویکال اساسي قوانينو ترمنځ د کتنې وړ توپير د  911۲او  12۷۲
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کال په اساسي قانون کی د  12۷۲ته هغه واکونه ورکوي چې د  جمهور رئيسکال اساسي قانون  911۲د 

د کال اساسي قانون نه يوازې  911۲د  چېپدې معنا  138.پادشاه او لمړي وزير لپاره ټاکل شوي وه

ته سپارلي  ئيسجمهور ربلکه د افغانستان حکومت د کړنو مسؤليت هم په بشپړه ډول  ې مشريقو اجرائيه

قوه تر سرليک الندې په دريم څپرکي کې ال  اجرائيهد دوه ګوني قدرت په هکله د  جمهور رئيسد 132.دی

 . زيات معلومات وړاندې کيږي

مخکې وويل شول، د افغانستان اساسي قانون د يو پارلماني نظام پر ځای، رياستي سيستم  چېڅرنګه 

سر بېره د  کړنومادو له مخې جوړېږی، پر نورو  112 – 81د  چېملي شورا . تسجيل کړي دی

او حکومت  جمهور رئيس 141.هم لري" مانونو د تصديق، اصالح او يا لغو واکفر او تفنينيقوانينو "

اساسي " شوی، پر نورو مواردو سربېره د  تری يادونهمادو په ترڅ کې  81 – ۷1د  چې، (قوه اجرائيه)

 چېقوه  قضائيه 141.دنده لري" او د محکمو د قطعی پرېکړو عملي کول حکمونوقانون او نورو قوانينو د 

ټولو حقيقي يا حکمي اشخاصو " مادو له مخې تشکيلېږي، د نورو مواردو سربېره د 13۸ – 11۷د 

له اساسي قانون "او ځانګړو مېتودونو له مخې  حکمونو او د قانون 149واک هم لري" دعوی ته رسيدګې

 143.واک لري" ړلسره د قوانينو، تقنينی فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څې

 144.د سترې محکمې له لوري د قضيو څېړنه د حکومت يا ټيټو محکمو د غوښتنې له مخې څېړل کيږي

قوه د قوانينو  اجرائيه. ملی شورا واک لري د افغانستان رسمي قوانين تصويب کړي چې، دا پدې معنا ده

د مقننه قوې مصوب شوي قوانين په  چېکړي،  اطمينان حاصل بايد د اجرا کولو واک لري يا لدې څخه

او د تطبيق قوې دنده د افرادو قضيو په برخه کې د قانون  قضائيهد . هېواد کې په عمل کې پلي کيږي

 – 111کال اساسي قانون د لويی جرګې له الرې په  911۲د . اړتيا په صورت کې د قوانينو تفسير دی

د هېواد "  چې، ې د يوې بلې څارنې يادونه هم کويمادو کې راغلي حکمونو له مخې پر قدرت باند 11۸

خپلواکي، ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصميم 

دغه اضافي  14.دي" محاکمه کول جمهور رئيس" او " اساسي قانون د حکمونو تعديل، [ د دې  " ]، "نيول

پريکړه نيوني واک لري چې په دی توګه ددری ګونو قواو په واک ارګان په فوق العاده ملي مسايلو کی د 

د ځانګړو مهمو مسئلو  يوازېلويه جرګه په دوره ای توګه  141.باندی اضافي محدوديتونه وضع کوي

پدې . لپاره جوړېږي او د نورو دری ګونو قواوو په شان د قواوو په تفکيک کې جوړوونکی رول لري

څپرکي کې د مققنه قوې  ۸په . قواوو باندې تمرکز کيږي قضائيهمقننه او ، اجرائيهڅپرکي کې يوازې پر 

 . تر سرليک الندې تاسو به د لويی جرګې په هکله نور معلومات هم ترالس کړي
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 ۱  قوې تقنینی واک اجرائیهد 

که څه هم په افغانستان کې د قانون جوړونې پراخ قدرت ملي شورا ته ورکړل شوی، اساسي قانون پدې 

 . قوې ته ورکوي اجرائيهبهيير باندې د پام وړ کنترول 

مادې سره سم، ملي شورا بايد د حکومت له لوري قانوني طرحو او تړونونو ته لومړيتوب  21لومړی، د 

 . ورکړي

مت ته د مقررو د تصويب اجازه ورکوي پرته له دی چې د تائيد په موخه ئی ملي حکوماده  11۷دوهم، 

 . شورا ته راجع کړي، خو په دی شرط چی اړونده مقررې د بل کوم قانون سره مغايرت ونه لري

حکومت کوالی شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت کې له بودجې او " مادې پر بنسټ  12دريم، د 

 . "بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب کړيمالي چارو پرته، د 

 

، د حکومت هر يو رکن بايد د يو بل په وړاندې د ځواب و په موخهد قواوو له تفکيک څخه د ګټه اخيستل

که چېرې د دری ګونو قواوو څخه هر يو په عمل کې د . ويلو په اړوند د واقعي واک درلودونکي وي

دې قادر نه وي، يوازې د کاغذ پر مخ د قواوو د تفکيک نظريی ليکل کومه خپل صالحيت په پلي کېدو بان

اساسي قانون يی د قواوو د تفکيک نظريی د پلی کولو لپاره  چېيو له هغو الرو څخه . ګټه نه لري

له هغه طريقه د  ېچ، داسې مېکانيزم دی" څارنه او انډول. "وړاندې کوي، د څارنې او انډول سيستم دی

 . حکومت هر رکن د بل يو قدرت محدود او مهاروي

 

 د انډول اصل د افغانستان په اساسي قانون کې. ب  

: عبارت دي له( د قدرت مختلفو ارکانو ترمنځ د قدرت د وېش الرې)داساسي قانون دری غوره انډولونه، 

د حکومت د هر يو رکن لپاره مختلفې حوزې او د انتخابولو الرې چارې، او ( 9)سسيتم،  زدوه جرګه اي

د افغانستان اساسي قانون دا دری واړه  148. دورې مختلف شرايط خدمتد هر حکومتي رکن لپاره د ( 3)

 . انډولونه تسجيل کړي دی

 سيستم زدوه جرګه اي
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او مصوبه طرح  جرګه بايد هر يو چېدرلودل، سيستم په مقننه قوه کې د دوه بېلو جرګو  زدوه جرګه اي

 چې، د قانون جوړونې دوه بېلې جرګې شتون لري چې، پدې معنا . بايد د رايو په اکثريت تصويب کړي

په غړو رايو غوندې د حاضرو هره يوه يی په مختلفه طريقه انتخابېږي او د هغوی هر يو قوانين د 

د استازو )ولسي جرګه : اساسی قانون دوه جرګه اي مقننه قوه تسجيل کړې ده. کړي سره تصويباکثريت 

هر دواړه مجلسه بايد د قانون  چېغوښتونکې ده د دېماده 2۲(. دلويانو مجلس)، او مشرانو جرګه (مجلس

د ملي شوری د دواړو جرګو له خوا  چېقانون هغه مصوبه ده . " طرح د رايو په اکثريت تصويب کړي

ددی خبرې منطق په دی کې دې چی قوانين د ." له خوا توشېح شوې ويجمهور رئيس تصويب او د 

ښکارندوې دې، ځکه چې نوموړې قانون ددواړو جرګو له خوا تصويب  ادېار هيواد د اکثريت وګړو د

تلفو طريقو سره انتخاب او ټاکل له خوا په مخ( خلکو)شوې وي او ددی جرګو غړي د مختلفو حوزو 

 .شوی وي

  

 مختلفې حوزې او د انتخاباتو طريقې

 چېمختلفې حوزې د قدرت هر رکن د انتخابانو مختلفو طريقو له الرې ټاکي، پدې معنا ده  چېدا واقعيت 

بېلو د حکومت په دننه کې د قدرت څخه برخمن هر يو بنسټ د وګړو د مختلفو ډلو پواسطه د انتخاباتو بېال

د رای ورکوونکو پواسطه په  جمهور رئيساساسي قانون ته په پام سره، . طريقو له الرې انتخابېږي

په همدې  142.څخه زياتې رايې الس ته راوړي ۸1د برياليتوب لپاره بايد له  چېمستقيم ډول انتخابېږي 

د نفوس سره متناسب هم  1 1يا هر واليت" د هرې حوزې"فغانستان وګړي د ولسي جرګې غړي ډول د ا

د واليتي شورا له لوري  غړيپه وړاندې، د مشرانو جرګې يو په دری  ددې.په مستقيم ډول انتخابوي

جمهور انتخابېږي او يو پر دری غړي د ولسوالي شورا له خوا انتخابېږي او پاته يو پر دری غړي د 

ټاکل  قوه يوازې د انتصاب له الرې ائيهقضقواوو خالف،  اجرائيهد مقننه او  1 1.له خوا ټاکل کيږي رئيس

ټاکل " ولسي جرګې په تأييد" په وړانديز د جمهور رئيسد  د سترې محکمې قاضيان. ټاکل کيږي

سترې محکمې په پيشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاکل "قاضيان د  رتبېاو د ټيټې  9 1.کيږي

 3 1."کيږي

د حکومت هره برخه په مختلفو حوزو کې د بېال بېلو انتخاباتو له الرې  چېخبرې منطق،  ددې 

هر منتخب حکومتی مقام په مستقيم ډول د وګړو مختلفو ډلو ته ځواب  ېچه، انتخابېږی، پدې کې د

د ولسي جرګې غړي د اړوند واليت وګړو . ټول هېواد ته ځواب ويونکي دي جمهور رئيس. يد يويونک

خابېږي، ځواب وايي ځکه رای ورکوونکي خپلې او د خپلې سيمې ځانګړې ګټې او دوی پکې انت چېته، 

د مشرانو (. کرهڼيزه سيمه، د مثال په توګه کېدای شي په کرهڼه کې ځانګړې عالقه ولري)اړتياوې لري 

له هغه الرې د ځايي حکومت  چېجرګې غړو يو پر دری برخه ځايي حکومتونو ته ځواب ويونکي دي 
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دې جوړې ه د ولسوالي شوراګانې ال ن چې، اوس مهال. ياست جوړونه کې اورېدل کېږیغږ په ملي س

او دا د مشرانو جرګې د غړو دوه پر  هره واليتي شورا مشرانو جرګې ته دوه استازې انتخابوي ، شوی

يی ټاکي د ملي کارپوهانو، معلول  جمهور رئيس چېهغه يو پر دری غړي  4 1.دری برخه جوړوي

قوې انتصاب بايد د دوو  قضائيهباآلخره، د    1.افرادو او کوچيانو مشارکت په مقننه قوه کې خوندي کوي

د هرې  اجازه ورکوي ترڅو چېله لوري تأييد شي، ( او ولسي جرګه جمهور رئيس)حکومتي بنسټونو 

هر يو پر ملی په اساس ميکانيزمونو  ددې ولد انډ. حوزې غږ په انتصاب کې په نظر کې ونيول شي

اکثريت پرېکړی د  چې، سياسي اجندا باندې د يوې ډلې د الس بري يا تسلط احتمال را کموي ځکه

بېال بېلې  چېهر يو پخپل وار سره د ټولنې مختلفو برخو ته  چې، تأييد ته اړتيا لري لوبغاړوحکومت څو 

 . اړتياوې او ګټې لري، ځواب ويونکي دي

 

 دورې مختلف قوانين او مقررات د خدمت 

دريم مهم حکومتي انډول د حکومت په مختلفو برخو کې د انتخابي مقام د خدمت دورې مختلفو شرايطو 

ولسي جرګې د خدمت  1 1،هخدمت دوره پنځه کال د جمهور رئيسپه افغانستان کې، د . سره تړاو لري

د سترې  د هېواد 8 1.او د مشرانو جرګې د خدمت دوره دری، څلور او پنځه کاله ده 1 1دوره پنځه کاله،

د هغه په نتيجه  ېچ، يا لس کلونو لپاره و ټاکل شوه داسې قاضيانو لومړۍ ډله د څلورو، اوو د محکمې

د لسوکلونو  انتخاباتلدې وروسته به . کې به د قاضيانود خدمت دوره هم په متناوب ډول پای ته رسېږي

وګړو ته اجازه ورکوي تر څو خپل  چېد خدمت دورې متناوب شرايط ډېر مهم دي ځکه،  2 1.لپاره وی

په حکومت کې استازيتوب  اکثريت ډلې مختلفې چېغوره والي په مختلفو وختونو کې بيان کړي، داسې 

 . د اکثريت غوره والي د په مختلفو وختونو کې ټاکل کيږي ېچ، ولري ځکه

کال کې د افغانستان خلکو يوازې د حزب وحدت اسالمی ګوند غړي انتخاب  9118په  چېئ ړفرض ک

د ملي مشارکت  چې کال کې لومړيتوبونو توپير وکړ او د افغانستان خلکو پرېکړه وکړه 9111په . کړل

کال کې هغوی د حکومت ټول استازي يوازې له حزب  9118که چېرې په . ګوند غړو ته رايه ورکړي

کال کال  9111خلک په  چې، اسالمي څخه غوره او انتخاب کړي وای، پدې حالت کې کېدای شي وحدت

هم، که د حکومت د دېسره. د هغوی غوره والي نه په ګوته کوي چېشي،  ېکې د داسې استازو سره پات

نستان بېالبېل غړي د متناوبو شرايطو پر اساس باندې په مختلفو وختونو کې انتخاب شي، بيا نو د افغا

حکومت په يوه وخت کې د  چېخلک کوالی شي خپل استازي د مختلفو ګوندونو څخه انتخاب کړي داسې 

سيستم له د دې.دواړو ګوندونو يعنې حزب وحدت اسالمي او د ملي مشارکت ګوندونو استازي ونډه ولري
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رافيوي واحدونو الرې، له نظري لحاظه حکومت په دوامداره توګه په مختلفو وختونو کې له مختلفو جغ

 . څخه په بېلګه اخيستنې سره، د عمومي افکارو جاج اخلي

 د افغانستان په اساسی قانون کې انډول: لنډیز

دواړه هم ولسي جرګه او هم مشرانو جرگه قوانين د رايو په اکثريت  –سیستم  زدوه جرګه ای.  

 . تصويبوي

– او طریقې د حکومت د هر رکن لپاره د انتخاباتو مختلفې حوزې .  

 . انتخابيږيکې  هيوادپه مستقيمه توګه په ټول  جمهور رئيس. الف 

 . ولسي جرګه په مستقيه توګه په واليتونو کې د وګړو له خوا انتخابېږي. ب

 . کيږيمشرانو جرگه د انتصاب له الرې ټاکل . ج

 . په وړانديز د ولسي جرګې په تائيد ټاکل کيږي جمهور رئيسسترې محکمې غړي د . د

 .د سترې محکمې له لوري پېشنهاد او د و لسمشر په تأييد ټاکل کيږيغړي ټيټې محکمې . ه

 د هر رکن لپاره د خدمت دورې مختلف شرایط . ۳

 کلونه  : جمهور رئيس. الف

 کلونه  : ولسی جرگه. ب

 کلونه  او  4، 3: مشرانو جرگه. ج

 کلونه 11: هحکمستره م. د

 

 د څارنې اصلپه اساسي قانون کې . ج

د حکومت مختلف ارکان پدې  چېيوه کړې ده " څارنه"د انډول د بشپړېدو لپاره، اساسي قانون څو ګونې 

 111. قادروي ترڅو يو د بل واک محدود کړي

 

 د وېتو کولو واک جمهور رئيسد 

ددی  جمهور رئيسمادې په بنسټ  2۲د ويتو واک دې، چې د  جمهور رئيسد څارنې يو مهم ډول د  

کړي، چې په دی توګه د ملي شورا د ( ويتو)واک لري چې د ملي شورا تصويب شوي قوانين مسترد 

د مداخلې د قانون جوړونې په بهير کې  جمهور رئيس، د د دې سره. قانون جوړونې واک محدوديږي

                                                           
111

 :په هکله وګوری انډولد څارنې او . 

Donald S. Lutz, Principles of Constitutional Design 127-28 (2006).  
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 جمهور رئيسايو د دوه پر دريو اکثريت سره کوالی شي د د رکوالۍ شي ملي شورا . محدود ديواک 

 . وېتو يوې خواته کړي او اړونده قانون تصويب کړي

 

 قوه باندې د مقننه قوې اقتدار اجرائيهپر 

سره، پر  لرلود ېوې اندازې کنترول په  باندېپاته کېدو ټاکلو او واک کی  مقننه قوه د حکومتي وزيرانو په

وزيران ټاکي او هغوي په اجرايوي برخه  جمهور رئيسکه څه هم . واک باندې نظارت کوي اجرائيِوی

د نه ( 9) 111تاييد يا رد کړي،  نوماند چارواکي( 1): چې کې خدمت کوي، ولسي جرګه واک لري

که څه هم افغانستان له رياستي سيستم څخه  چېپه ياد مو وي  119. باوررايی له الرې وزير ګوښه کړي

دا . د پارلماني سيستمونو ځانګړتيا ګڼل کيږي چېکار اخلي، پدې سيستم کې د نه باوررايې ځای نيولی، 

باندې عمل وکړي او د  ېقو اجرائيِوید يوه محدوديت په توګه پر  چېموارد مقننه قوې ته اجازه ورکوي 

نه د لپاره،  وزيران خلکو ته د ښه خدمت کولو چې، ه ډاډ تر السه شيوزيرانو د ټاکلو په هکله لدې څخ

 چېدي، همداشانې دا څارنه لدې څخه ډاډ ترالس کول . رضايت په خاطر ټاکل شوي دي جمهور رئيس

نظري له . وزيران د خپل خدمت په دوره کې د خلکو د ګټو د ښه کېدو لپاره کار کوي، ګټور تمامېږي

له لوري د وزيرانو د ټاکلو او ګوښه کولو څخه په څارنې  جمهور رئيسشورا د  ، ملياړخه( تيوريکي)

 . قوې په بېالبېلو حوزو کې نا انتخابي مقاماتو دوام او انتخاب ته اهميت قايل ده اجرائيهسره، د 

وزيرانو د خالف د نه باور رايی د تاييد واک لري، د ملي  د ملي شورا د حکومت چېپداسې حال کې 

جنايت د او  ضد جرمونو، ملي خيانت تګوښه کېدل يوازې د بشري جمهور رئيسله لوري د شورا 

باندې د مقننه قوې دا قدرت پر حکومت  جمهور رئيسپر  113. ارتکاب په صورت کې طرح کېدای شي

 . باندې د هغه له قدرت څخه ډېر لږ دي

 

 د وزیرانو ټاکل او ګوښه کول

                                                           
111

 ماده 21و 3کال د جنوری  911۲د افغانستان اساسی قانون، د . 
119

 ماده 29هماغه ځای، . 
113

 ماده ۷2د افغانستان اساسی قانون، . 

1
 

او
ړ
پ

 

 قوانين شورا ملي
بویتصوي  

9
 

او
ړ
پ

 

 څخه واک وېتو د ولسمشر
ردويقانون  استفادې په  

3
 

او
ړ
پ

 

 پر دوه رايو د شورا ملي
 کوالی سره اکثريت دری
 اواړونده رد وېتو شي

کړي تصويب قانون . 
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 باور رایه د نه: عمل کې د قواوو تفکیک په

 

شي تاسو دې ته ځير  یکيداکتاب له لوستلو او په افغانستان کې د خبرونو په نظر کې نيولو سره،  ددې 

ستاسو له نظره د هغه دليل په څه کې . رايه ډېره نه عملي کوي ملي شورا د نه باور چېشوي ياست، 

ملي شورا په عمل کې ډېر قدرت نه لري تر څو هر وخت له  چېشي  کيداۍدی؟ يوه احتمالي توضېح دا 

قوې چارواکي  اجرائيهد  چېپدې ترڅ کې تاسو همداشانې ممکن توجه کړې وي . هغه څخه کار واخلي

قوه د نه باوررايی ته  اجرائيه چېکله . لپاره نه حاضرېږي کيدواکثرا  د نه باور رايی وروسته د ګوښه 

 ی شو هغه پر قدرت باندې څارنه و نوموو؟درناوی نه کوي، آيا کوال

 

 قضايی څېړنه

 

په افغانستان کې يا ستره محکمه يا  –د خپلواک ارګان له لوري تر سره کيږي  چېدريمه او مهمه څارنه 

د اساسي قانون د تفسير او د اساسي قانون  چېدې، پر اساسي قانون باندې د څارنې خپلواک کميسيون 

" قضايی څېړنې " د  چېدا ميکانيزم، . څرنګوالي واک لري، تر سره کوياو سره د نورو قوانينو سمون 

انو يعنې ګپه نوم يادېږي، اجازه ورکوي تر څو يو دريم شخص د يوه خپلواک ارګان په توګه د دواړو ار

هغوی په اساسي قانون کې  چېډاډ حاصل شي  ددېرنه وکړي تر څوقواوو پر کړنو څا اجرائيهمقننه او 

د انتصابي چارواکو په پرتله، قاضيان د مسلکي مهارتونو په لرلو سره د . راغلي ارزښتونه مراعات کوي

قانون په تفسير کی د تقنيني تفسير څخه ګټه اخلي، ځکه چی چارواکي د بيا ټاکل کيدو په هيله د اکثريت 

ځينې څېړونکي . قضايی څېړنه د اساسي قانون يو النجمن بحث دی. غوښتنو ته ځواب وائيخلکو ګټو او 

استدالل نور بيا  چېحکومت لپاره ضروري دی، پداسې حال کې،  بريالیدا ميکانيزم د  چې، دليل راوړي

انينو د اساسي قو. قاضيانو ته سپاري غير انتصابيدی ځکه تقنيني اقتدار  کړنه غيردموکراتيک دا: کوي

په نورو کې بيا دا مورد  چېډېری د قضايی څېړنې د واک يا صالحيت وړاندوينه کوي، پداسې حال کې 

آيا دواړه ستره محکمه او د اساسي قانون پر تطبيق باندې د څارنې  چېمعلومه نه ده . ځای نه لري

به وروسته پدې دا موضوع . څېړنې واک لري او که نه يخپلواک کميسيون په افغانستان کې د قضاي

 . قوې تر سرليک الندې تر بحث الندې ونيول شي قضائيهڅپرکي کې د  ۷څپرکې او په 

 

 کوالیولسی جرگه 
 رايی باور نه د شي

 وزيران پواسطه
(ماده 29)کړي ګوښه  

 ټاکنهولسی جرگه 
 21)ردوي يا او تأييد

(ماده  

 يسئر جمهو
 ۷۲)ټاکي وزيران

(ماده  
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 په عمل کې اصل د قواوو تفکیک. د

 

د کتاب په دی برخه کی د قواو د تفکيک اصل تر ډيره بريده د اساسي قانون د متن، محتوا او جوړښت  

د پراتيک او عمل له الرې د قواوو تفکيک لپاره د قدرت  چېدا هم بايد په ياد ولرو . له مخې تشريح کوو

خلک پخپلو کړنو  چېد کاغذ پرمخ د اصطالحاتو ليکل هېڅ معنا نه لري تر څو . تخصيص ضرور دی

بهير دی او د زمانې په تېرېدو سره  ژوندېسر بېره پر دې، د قواوو تفکيک يو . عملي نه کړي هغهسره 

درې د دولتو په تفکيک ښه وپوهيږو نو اړينه ده چی پدې هم و پوهيږو چيلپاره چی د قوا ددې.تغير مومي

ګوني قواوې په عمل کی يو له بل سره څنګه همکاري کوي او څنګه يو له بل سره قدرت او واک 

د هغو له لوستلو . څرنګوالی په ګوته کوي تطبيقدری الندې کيسې د قواوو د تفکيک نظريی د . شريکوي

 :تنو ته ځواب ورکړيوروسته، الندې پوښ

 سره سمون لري؟ له بڼېآيا دا عمل د افغانستان د اساسي قانون د ( 1)

 آيا د اعمل د قواوو تفکيک نظريی سره سمون لري؟( 9)

که چېرې تاسو ځواب د لومړيو دوو پوښتنو څخه هرې يوې نه مثبت وي، د افغانستان د اساسي ( 3)

 ؟يسمون لپاره بايد څه کار تر سره ش او د قواوو تفکيک نظريی سره دبڼې قانون 

 

 خپلواک ملي مرکز ود حقوقي زده کړ: د قواوو تفکيک په عمل کې

 

کړ، جوړ  (INLTC)خپلواک ملي مرکز  ود عدليی وزارت د قاضيانو د ښوونې لپاره د حقوقي زده کړ

چې د )وزارت محکمه پريکړه وکړه چی د قواو د تفکيک اصل ته په پاملرنې سره عدليي  ېسترخو 

چې قاضيان وروزي ځکه اساسي قانون د يو خپلواکه قضائيه  یکوالنشي  او (اجرائيه قوې يوه برخه ده

مرکز  يو خپلواک له هغه وروسته د هېواد سترې محکمې د حقوقي زده کړو خپل. قوې په لرلو حکم کوي

د عدليی وزارت نشي کوالی قاضيان وروزي، په اساسي قانون کې  چېموضوع په هکله  ددې.جوړ کړ

مرکز د  خپلواک ملي وآيا د قواوو د تفکيک نظريه واقعا  هم د حقوقي زده کړ. هېڅ نه دي ويل شوي

 قاضيانو له روزنې څخه منع کوي؟

 

 په ستره محکمه کې د خدمت دورې محدوديت: د قواوو تفکيک په عمل کې

 

 ی قانوند افغانستان اساس

 

 ماده۱  

په پيل . . . ييد او أد جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په ت چېستره محکمه نهه تنه غړي لري (1)

 : کې پدې ترتيب ټاکل کيږي

 

 يوروست. دری تنه د څلورو کلو لپاره، دری تنه د اوو کلونو لپاره او دری تنه د لسو کلونو لپاره( 9)
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 . د غړو ټاکل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري. د لسو کلونو لپاره دي انتخابات

 

پوهاند عبد السالم عظيمي د : کرزي د سترې محکمې دری قاضيان جمهور رئيسکال کې 911۷په 

له مخې  اصولوسترې محکمې رئيس، قاضي محمد قاسم دوست او قاضي ضامن علي بهسودي د قانوني 

قاضيانو هر يو په اساسي قانون  ددې کال پورې 9111تر  چېبايد وويل شي . د څلورو کلو لپاره و ټاکل

 دوامکې د يادشوې خدمت دورې څه زياته موده په خپله دنده کې پاته شوی او ال تراوسه خپل کار ته 

هغوی د کار دوره  په توګه د" سرپرست قاضي"کرزی په يو اړخيز ډول د  جمهور رئيسورکوي او 

کړنې د تشويش وړ دې ځکه د  اد جمهور رئيسد  د قواوو د تفکيک نظريی په رڼا کې. غزولې ده

نو په دی صورت کی ملي شورا . اوږده کړهد قاضيانو د خدمت موده و کړن هيو اړخيز جمهور رئيس

. ده کړېرن ورته وپه پروسه کی هغه ونډه ولري چې اساسي قانو انتخابچی د قاضيانو د  ینشي کوال

سربېره پردې، اساسي قانون د هېواد سترې محکمې د قاضيانو د خدمت دوره يوه دوره ښودلې ده تر څو 

هغوی د يو بل ارګان د سياسي کنترول څخه خوندي وساتي او هغوی خپلې پرېکړې په آزاده توګه او د 

ان د خدمت دورې د غزولو په که چېرې قاضي. د سياسي کتنو له مخې وکړي بلکه عدالت پر بنسټ نه

 . ، قضاء د سياسي اغېز څخه خوندي نه شي پاته کېدایپام کې ونيسيد رضايت په  جمهور رئيسخاطر د 

 

 114د انتخاباتو اختصاصي محکمه: د قواوو تفکيک په عمل کې

 

جوړه ( SEC)کرزي د فرمان له مخې د انتخاباتو اختصاصي محکمه  جمهور رئيسکال کې  9111په 

غړو څخه د  9۲2کال د ولسي جرګې انتخاباتو د  9111په : ېچپريکړه وکړه اختصاصي محکمې . کړه

خپلې  چې اننوماند ۷9هغه د پارلماني انتخاباتو  ددوې پر ځاۍ. بايد خپلې څوکۍ پرېږدي ۷9هغوی 

شوي وو،  کال په انتخاباتو کې سلب صالحيت 9111او يا د ملي شورا د وڅوکۍ يی له السه ورکړې و

د پارلمان له څوکيو څخه پاته وو او  چې اننوماند ۷9. شيمنل وبايد د ولسي جرګې په غړيتوب 

. کرزي له پلويانو څخه وو جمهور رئيساختصاصي محکمې د هغوی د غړيتوب بيا منل پېشنهاد کړ، د 

کرزي اختصاصي محکمه د انتخاباتو نتيجې د ابطال په مقصد  جمهور رئيس چېکره کتونکي ادعا کوي 

او د انتخاباتي  (IEC)د انتخاباتو خپلواک کميسيون . د هغه د مخالفينو په ګټه وو، جوړه کړه چې

د هغه په ځواب . اختصاصي محکمه هېڅ قانوني بنسټ او پايه نه لري چېشکايتونو کميسيون اعالن وکړ 

لدې وروسته ولسې . هکړ دعوې اقامهق الکو، د کميسيون د غړو خالف کې لوی څارنوال محمد اسح

د ولسشمر په استازيتوب يی اختصاصي محکمه پرانيسته، د نه  چېجرګې د لوی څارنوال په وړاندې، 

د اختصاصي  چېهمداشانې ولسي جرګې د سترې محکمې د پنځو فاضيانو، . باور رايه تصويب کړه

پدې ترڅ کې ښاغلي الکو پدې دليل د نه باور . د نه باور رايه ورکړه محکمې څخه يی مالتړ کړي وو،

                                                           
114

 :نۍ سرچينېالنديله د دی جدول معلومات . 
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وو  انهغه نوماند ۷9غړو څخه  139د ولسي جرګې  چېرايه د نصاب د نيمګړتيا له امله و نه منله ځکه 

 . د اختصاصي محکمې د حکم پر اساس يی بايد خپلې څوکۍ پرې اېښې وای چې

مادې په اعمال ګواښ  ۷2کرزی د  جمهور رئيسي فراهی د پارلمان غړي ښاغلي محمد سرور عثمان

محاکمه د بشري ضد جرمونو، ملي  جمهور رئيسولسي جرګه کوالی شي د  چېماده وايی  ۷2. کړ

 . جنايت د ارتکاب په تور پيشنهاد کړيد خيانت يا 

 

لغو پر کرزي له څو مياشتو اختالفونو او خبرور اترو وروسته، د اختصاصي محکمې د  جمهور رئيس

کرزي د انتخاباتو د النجې د وروستي  جمهور رئيسپرېکړې د يوې برخې په توګه،  دېد.سر توافق وکړ

 ۷9د انتخاباتو خپلواک کميسيون د . حل لپاره يو ځل بيا د انتخاباتو خپلواک کميسيون ته دنده وسپارله

. استنيدلو پرېکړه وکړهکسانو ر 2نوماندو څخه ولسي جرګې ته د اختصاصي محکمې د حکم له مخې د 

د انتخاباتو د خپلواک کميسون په شمول  چېهم ولسي جرګه داسې پرېکړه تصويب کړه  ددې سره

 . هېڅوک د پارلماني انتخاباتو په نتيجه کې بدلون نشي راوستالی

 

نېټې ولسي جرګې د عمومي غونډې د مخه، د ولسي جرګې غړو په پارلماني  91کال د اګست  9111د 

په عمومي غونډه کې د حضور په  چې، کې د دولت وزير ښاغلی همايون عزيز باندې تور ولګاوهچارو 

لپاره  ددېنوموړي دا کار چېد جرګې غړو ادعا وکړه، . کړې ده ګواښخاطر د ولسي جرګې غړو ته 

په  د استهزا د ولسي جرګې غړو. غړو په وړاندې مقاومت و نشي کړای 2ولسي جرګه د  چې هکړي د

قوې ته  اجرائيه چېپه نوم يادوه ځکه " قوې وزير اجرائيهپه پارلماني چارو کې د " ښاغلی عزيز د  ټوکه

 . ړي وفاداری ډېره زياته وهود نوم

 

غړو د لوړې  8نويو معرفي شوو غړو څخه د  2کال په سېپټمبر کې، د ملي شورا رئيس د  9111د 

ته د تعويض شوو وکيالنو د ننوتو د  تاالررګې د پوليسو سل ګونه کسانو ولسي ج. مراسم تر سره کړل

غړو د لوړې د مراسمو په مهال تعويض شوو  رد ملي شورا زيات شمې. مخنيوي لپاره دروازې تړلې وې

 . څخه بهر و الړ وو تاالروکيالنو څخه د مالتړ په خاطر د ولسي جرګې د 

 

د اساسي قانون  جمهور رئيسوايي؟ آيا  دا پېښه په افغانستان کې د قواوو د تفکيک په هکله موږ ته څه

مطابق د اختصاصی محکمې د جوړولو واک درلود؟ ولسي جرګې د اساسي قانون مطابق د نه باور رايی 

د انتخاباتو خپلواک کميسيون د انتخاباتو نتيجې  چېتصويب واک درلود؟ آيا اساسي قانون اجازه ورکوي 

خالف وکاروي؟  جمهور رئيسماده د ۷2ګه کوالی شي تغير او تصريح کړي؟ آيا پدې اړوند ولسي جر

 په عمومي غونډه کې حاضر نشي؟ چېآيا په پارلماني چارو کې د دولت وزير حق لري استازو ته ووايي 

 پوښتنې ېحثابمد 

 

ستاسو له نظره، د لږکيو . د قواوو د تفکيک يو د لومړنيو موخو څخه د لږکيو د حقونو څخه مالتړ دی. 1

 افغانستان کې حمايت کيږي؟حقونه په 
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آيا په افغانستان کې قوانين د شخصي ګټو پرځای د عامه ګټو د خوندي کولو لپاره تصويب او . 9

 تطبيقيږي ؟

 

د افغانستان حکومت د قدرت ارکان د يو بل په وړاندې د څارنې او انډول په  چېآيا تاسو فکر کوی . 3

 توګه عمل کوي؟

 

د قواوو تفکيک پر  چېاسي قانون د حکومتولۍ داسې سيستم رامنځ ته کړي رې د افغانستان اسيکه چ. 4

 ګڼو څخه ګټه وا نه اخيستل شي؟ينظرېې والړ وي، بيا ولې په افغانستان کې د هغو له ښ

 

 د لوست تمرکز

 

د  -د قواوو له تفکيک څخه موخه . څ يو ايديال سيستم شتون نه لرييد قواو د تفکيک ه چې، په ياد ولری

نماينده حکومت له الرې د خلکو د ارادې څرګندول او د يو شخص يا ډلې په الس کې د قدرت له تمرکز 

څپرکې په مطالعې سره، له ځانه و  ددې.دو مختلفې الرې شتهيدې آرمان ته د رس. څخه مخنيوی دی

ته د د کومو نورو وسيلو او يا حکومتی جوړښتونو څخه د دموکراتيک حکومت عين موخې  چېپوښتي 

 دو او د حقونو د مالتړ لپاره ګټه اخيستالی شو؟ يرس

 

 قضایی څېړنه: قوې تفکیک قضائیهد :څلورم

 

د ډېرو هېوادونو د قوانينو د څېړنې . قوه د قواوو تفکيک په هر ډول طرح کې مهم رول لوبوي قضائيه

تاسو په لومړي څپرکي کې  چېڅرنګه )واک يا د اساسي قانون سره د نورو قوانينو د سمون تشخيص 

که چېرې . سترې محکمې ته ورکوي( تر ټولو لوړ قانون دیپه هيواد کی اساسی قانون  چېمطالعه کړه 

يا لغوه يو قانون د اساسي قانون سره سمون نه لري، نو هغه بې اعتبار  چېمحکمه دا معلومه کړي 

ېړنې د صالحيت په ماهيت کې نغښتي د قضايی څ چېهغه څه . څېړنه وايی" قضايي"دې ته . کوالی شي

په عام مفهوم سره د قضايی څېړنې مختلف ډولونه . دي، د اساسي قانون تفسير واک يا صالحيت دی

  11.شتون لري

 

د اساسي قانون محکمې ته د قضيی وړاندې کولو واک د دولت د لوړو ارګانو او : اجمالي څېړنه  (1)

، او ورته (يعنې پارلماني اپوزيسيون)، د پارلمان د غړو ډلې (يا کابينه جمهور رئيس)مقاماتو 
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 :له تعريف دا. 

Lech Garlicki, Constitutional Courts versus Supreme Courts, 5 International Journal of Constitutional Law 44, 46 FN 
دی شوی اخيستل څخه .(2007) 8 ,7 ,6  
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د اساسي قانون سره د نورو قوانينو سمون په اجمالي توګه تر څېړنې الندې . بنسټونو سره دي

 . نه د يو ټاکلي قضيی يا حالت په صورت کی نيول کيږي

 

حکمه د اساسي قانون اړونده قضيی د د اساسي قانون محکمه يا عالي م: ټاکلې يا اتفاقي څېړنه  (9)

 . ېړيڅالندېنيو محکمو له خوا راجع شوو پوښتنو پر بنسټ 

 

د اساسي قانون محکمې ته د  کړنالره دا: د اساسي قانون د حکمونو پر بنسټ باندې شکايت  (3)

، د دعوی بايللید عادي محکمو په وړاندې يی خپلې  چېهغه افراد . افرادو الس رسي تأمينوي

 . حقونو د نقض په هکله د اساسي قانون محکمې ته عرض کوالی شيخپلو 

د امريکې د متحدو اياالتو . د حکومت مختلف جوړښتونه قضايی څېړنه په مختلفو طريقو سر ته رسوي

نور هېوادونه . عالي محکمه د قضايی څېړنې واک لري چېسيستم ځانګړنه يو محکمه ای سيستم دی 

اسی قانون يوه تخصصي محکمه د اساسي قانون ټولې اړوندې مسئلې د اس چېداسې سيستم پکاروي 

نن ورځ ډېر حقوقي سيستمونه د قضايی څېړنې له مفهوم څخه مالتړ کوي، مهمه  چېسره ددی، . څېړي

ونه دا موضوع کېدای شي بحث پاروونکې وي او کېدای شي هر څوک پدې باور  چېده په ياد ولرو 

قوې ته د قوانينو  قضائيهنبايد  چېثال په توګه ځينې داسې استدالل کوي د م. دا يو ښه نظر دی چېلري 

دا کار په مقننه قوې  چېدا کار د نويو قوانينو د جوړول په معنا دي  چېد تفسير اجازه ورکړل شي ځکه 

 . پورې منحصر دی

 د لوست تمرکز

 

 ئڅپرکی مطالعه کړ، فکر وکړ ۷قوې تر سرليک الندې  قضائيهڅپرکی پاته برخه او  ددېتاسو چېکله 

آيا دا . کوالی شي د اساسي قانون عالي محکمې او يا عالي محکمې ته يوه مسئله وړاندې کړي کڅو چې

 قضائيهڅرنګه د قضيی منشاء د  چېئ کار عادې وګړي کوالی شي ؟ ټيټې محکمې؟ مقننه قوه؟ فکر وکړ

 قدرت په اختصاص اغېز لري؟انو ترمنځ د ګقوې او نورو ار

 

مادې ته په پام سره، ستره محکمه يوازې د حکومت او محکمو له خوا  191د افغانستان د اساسي قانون 

او مقننه قواوو سره  اجرائيهدا څرنګه د  چېئ د لوست په ترڅ کې فکر وکړ. ارجاع شوي قضيی اوري

 . ز کوييد سترې محکمې پر فعاليت او تعامل باندې اغ

 

 عالي موازي واک قضائیه: د اساسی قانون محکمې. الف
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يوازې د اساسي قانون اړوند مسلو د  چېد اساسي قانون محکمه، يوه خپلواکه او تخصصي محکمه ده 

د قضايی څېړنې واک ته يوې واحدې محکمې ه د اساسي قانون محکم111. تفسير په هکله پرېکړې کوي

لدې امله، داسې سيستمونه  111.سيستم څخه وتلې ده عادي منظم اودا محکمه د محکمو له  چېورکوي، 

پکې د اساسي قانون محکمې  چېهغه سيستمونه  118.په نوم يادېږي قضایی متمرکزو سیستمونوکله کله د 

 112.هر يو يی خپله عالي محکمه لري چې، شاملې دي، معموال  دوه ډوله قضايی سيستمونه شتون لري

تفسير سره سر او کار لري، د اساسی قانون محکمې تر واک الندې د اساسي قانون د  چېلومړی سيستم 

دوهم سيستم ځينې وختونه د عادی محاکماتی سيستم په نوم يادېږي او ټولې هغه موضوعګانې  111.دی

د  111.د اساسي قانون تر اختيار الندې نه وي او د خپلې عالي محکمې تر واک الندې وي چېڅېړي 

د  چېپه هغو موضوعګانو باندې غور کوي ( 1: )رولونه لوبوي لکه اساسي قانون محکمې زيات شمېر

د اساسي ( 3)د تقنيني سندونو قضايی څېړنه، ( 9)اساسي قانون د مسودې او يا تعديل سره تړلې وي، 

د قانونيت کړنو  يد سياسي ګوندونو او انتخابات( ۲)قوې د کړنو سمون، او اجرائيه قانون سره د 

 119.څرنګوالی
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 ۱۳ د اساسي قانون محکمې 

 د اساسي قانون په حکم قضايی واک ولري؛  یوازې چېمحکمه  اختصاصي

 يوه محکمه د قضايی څېړنې او د اساسي قانون د تفسير واک لري؛ یوازې

 ي؛يږد اساسي قوانينو د محکمو سيستم ځينې وخت د متمرکز سيستم په نوم هم ياد

مدنی يا ( 9سيستم، او تي امحاکمپر اساسي قانون والړ ( 1: زياتره دوه قضايی سيستمونه پکې شامل وي

 . سيستم محاکماتي معمولي

اتريش، فرانسه، آلمان، ايتاليا، (: لږ بېلګې له ډېرو څخه)د اساسي قانون محکمو درلودونکي هېوادونه 

 . اسپانيا، روسيه، ترکيه، مصر، سوېلي افريقا، تايلند، اندونيزيا او نور
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او عالي اختیاراتو او اساسي قانون محکمی ( برابر)شکل چې د موازي هغه سیستم  قضائیهد 

 . درلودونکي وي

 

 

 

 

 

 

 

 

 د افغانستان د اساسي قانون محکمه

د . هدکال د اساسي قانون په لومړی مسوده کې د اساسي قانون محکمه راغلې  911۲د افغانستان د 

په پای کې د لوېې جرګې له لوري و منل شوه، د هغې پر ځای يی سترې  چېحکومت وروستنۍ مسوده، 

 114. محکمې ته ځای ورکړ

 

 د فدرال آلمان جمهوريت د اساسي قانون محکمه

د آلمان . ، آلمان د اساسي قانون اختصاصي محکمه لريد نړۍ د هيوادونو او د اروپائي هيوادونو په شان 

د . ډول ډېرو نورو محکمو لپاره په نړۍ کې د يو موډل په توګه ګڼل کيږي ددې د اساسي قانون محکمه

د اساسي قانون سره : لرياساسي قانون د نورو محکمو په شان، د آلمان د اساسي قانون محکمه يوه دنده 

دا محکمه د استيناف غوښتنې نور . د سمون د تشخيص په موخه د عامه ټولو اقداماتو مطالعه او څېړنه

او مقننه قواوو کړنې  اجرائيهآيا د  چې، لې نه اوري؛ محکمه ټول پام دې ته را اړويئليکونه يا نورې مس

 . د اساسي قانون د حکمونو سره سمون لري او که نه

 

                                                           
174

 Ranier Grote, Separation of Powers in the New Afghan Constitution, 64 ZaöRV 897, 911 (2004).  

(ستره محکمه)محکمه  يعال  

 چه يوازې عادي قضيی اوری

يوازې د : د اساسی قانونمحکمه

اساسي قانون اړوند موضوعګانې 

 اوري

هغه موضوعګانې چه د 

الندې مقاماتو له خوا د 

نون محکمې ته اساسي قا

:راجع کېږي  

 مقننه قوه -

 اجرائيه قوه -

 عادی محکمې  -

 عادی اتباع -

د ټاکلي قضائی )

سيستم په نظر کې 

 (نيولو سره

 

دواړه : محکمې استينافابتدائيه محکمې او د 

اساسی قانون هم د قضيې او  يدهم عا ډوله

اوري قضاياوی اړوند  



 قواوو تفکیکد : څپرکی دوهم

 

11 
 

 چېد اساسي قانون د تخصصي محکمې په هکله د آلمان هېواد پرېکړه پر دې باور باندې والړه ده 

اقداماتو قضاوت شامل  اجرائيِویپدې عمل کې د قوانينو او  چې څېړنه يو سياسي عمل دی ځکه قضائيه

قاضيان يی  چېد اساسي قانون څېړل د يوې اختصاصي محکمې له لوري  چې، آلمان دا وغوښتل  11.دی

د حقوقو تکنوکراتان پکې راټول  چې، تر سره شي نه د هغه محکمې له خوا له خوا ټاکل کيږيد پارلمان 

 111.شوي وي

 چېپدې معنا  111.يړلېست ک ډول د آلمان اساسي قانون توګه د اساسي قانون محکمې واکونه په ځانګړې

د آلمان د اساسي . م موارد نشي څېړالیکوم موارد محکمه څېړالی شي او کو چېپه ډاګه کوي دا قانون 

کوالی شي د الندې حکومتي  محکمه مثال، د اساسي قانون. قانون محکمه د پراخه واکونو درلودونکې ده

 :مسئلو په هکله قضاوت وکړي

د دا  118.د اساسي قانون محکمه واک لري سياسي ګوندونه د اساسي قانون خالف اعالن کړي (1)

د دوهمې نړيوالې جګړې وروسته، دې  چېمهال رامنځ ته شوه کله ډول مواردو يوه بېلګه هغه 

 112.محکمې د نويو نازيانو يو ګوند منع اعالن کړ

 

حکومت ارګانونو ترمنځ د هغوی ترمنځ د ي د اساسي قانون محکمه واک لري د آلمان فدرال (9)

سياسي  د مثال په توګه، که چېرې د يو 181.قدرت د مناسب انډول ساتلو په موخه، قضاوت وکړي

په رای پاڼه کې رانه شي، اړونده ګوند له محکمې څخه پدې هکله د حل او فصل نوم ګوند 

 181.غوښتنه کوالی شي 

 

په  چېد اساسي قانون محکمه واک لري په ټاکلې قضايی څېړنه او يا داسې قضايی څېړنه کې  (3)

که  چېدا پدې معنا ده  189.محکمه کې له عادي دعوا څخه راوالړه شوي وي، ګډون وکړي

موضوع په  چېابتدائيه محکمه د يوې ټاکلې موضوع د څېړلو په مهال دې نتيجې ته رسېږي 

قضايي څېړنې ته  183.اساسي قانون پورې اړه لري، هغه د اساسي قانون محکمې ته استول کيږي

د دعوا د دواړو لورو څخه يو يی د اختالف اړوند يوې موضوع په هکله عمال  ې چده اړتيا ځکه 

 . يوه ادعا وړاندې کړی

 

 چېکې دخالت وکړي، پدې معنا  مجمله قضایی څېړنهپه  چېد اساسي قانون محکمه واک لري  (4)

آيا يو خاص عامه عمل ډ اساسي قانون مطابق دي او ګه نه، آن  چېمحکمه پرېکړه کوالی شي 
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د مجمل يا انتزاعي څېړنې په اړه  184.وړاندې کړي نه د اختالف وړ ادعاهم ې که يو لوری تر د

معوال ، د ولسي   18.غوښتنه کوي ېپرېکړدمحکمی څخه د حکومت د يوې خاصې مسئلې په اړه 

د يو ټاکلي قانون سره مخالفت کوي، د مجملې قضايي څېړنې موارد  چېجرګې د اقليت غړي 

قضائي څيړنې بر خالف په اجمالي قضائي څيړنه کی هيڅ څوک د اړونده  د ټاکلې. وړاندې کوي

 . محکمی ته نه وړاندې کوي ابتدائيهمسئلی په هکله خپل شکايت 

 

 181.حق لري د اساسي قانون اړوند شکايت د اساسي قانون محکمې ته وړاندې کړيي وګړې آلمان ( )

يا د " حکومتي چارواکو"د قو د جملې څخه يو حق هم پدې معنا که چېرې د اتباعو د اساسي حقو

يوې حکومتي ادارې له لوري نقض شي، فرد کوالی شي د اساسي قانون سره د داسې مورد 

 181.مغايرت محکمې ته وړاندې کړي

لمان د اساسي قانون د محکمې د قاضيانو د خدمت موده دولس کاله دې چې د خدمت موده يی نه آد  

کلمي عمر په بشپړېدو سره که څه هم  ۷8ټول قاضيان د  188.قاضيان بيا ټاکل کيږي تمديديږي او نه هم

د اساسي قانون د محکمی نيمايي غړي د  182.کړې، بايد تقاعد وکړي ي بشپړهودولس کلنه دوره يی نه 

د عدليی وزير په  121.انتخابيږي له خواپارلمان د يوې جرګې او بله نيمايي يی د پارلمان د بلې جرګې 

لېست د نوماند و  ددې د انتصاب لپاره برابروي او پارلمان برابر د فدرالي قاضيانو يو لېست ويطشرا

ځکه ددوه پردری بهير فوق العاده سياسي دي،  ورکونې د رای 121.څخه د يوه په هکله رايګيري کوي

برخه رايو اخيستل په پارلمان کی د اکثريت ګوند ته دا موقع په الس ورکوي چې د قاضيانو په ټاکلو کی 

 129.ډير کنترول او واک ولري 

د اساسي قانون محکمه واک لری تر څو خپله بودجه د جرګې او د ماليې وزارت سره په مشوره برابره 

نظري  ېخپلد د نظر د ابراز په مهال، يو قاضي  124.ا مخفي ويپټه ي پريکړه نيونهد محکمې  123.کړي

رسمي نظر السليک نه لري او . د محکمې د اکثريت نظر منعکس کوونکې وي، وړاندې کوي چېطرحه 

که چېرې د وړاندې شوي نظر سره يو قاضي   12.قاضيان د هغه په هکله توافق ولري ۷کم ترکمه بايد 

ره د خپل مخالفت داليلو څرګندولو په ترڅ کې کوالی شي خپل نظر مخالفت ولري، نوموړي د اکثريت س
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 وډېرد سلنې څخه  21، د اساسي قانون محکمه له هر صورتپه  121.په ليکلي بڼه او السليک کړي

 121.د رايو په اتفاق پرېکړه کوي په هکلهو شوو موارد راپور

 پوښتنې ېحثابمد 

ګڼې يا د هغه نيمګړتياوې څه يرنه څه ده؟ ښيمفهوم څخه ستاسو انګ قضائي څيړنې مجمل يا انتزاعي د.1

 دي؟

عادي وګړي کوالی شي د اساسي قانون اړوند شکايتونه د اساسي قانون  چېپه هکله  واقعيت ددې.9

 ، څه فکر کوي؟ آيا هغه ته ورته يو سيستم په افغانستان کې د اجرا وړ دی؟کړيمحکمې ته وړاندې 

 ولې؟ او ولې نه؟

سياسي  شيد آلمان د اساسي قانون محکمه کوالی  چېدا يوه ښه نظر دی  چېآياتاسو فکر کوی . 3

 ېکنظريې ښه والی او بدوالی په څه  ددې ګوندونه د اساسي قانون خالف اعالن کړي؟ د افغانستان لپاره

 ؟ ید

مه کوالی شي عامه اقدامات يوازې د کمادې مطابق، ستره مح 191د افغانستان اساسي قانون د . ۲

دا کار په څه ډول د آلمان د اساسي قانون محکمه د . ړييڅوحکومت يا محکمو د غوښتنې پر بنسټ 

 لوي؟يافغانستان له سترې محکمې ب

څه دی؟  ،د اساسي قانون محکمې قاضيان د پارلمان پواسط انتخابېږي چېستاسو نظر پدې مورد کې . ۸

ته بدلون  ېدای شي؟ دا څرنګه د افغانستان سترې محکمېتم په افغانستان کې کارول کآيا دا ډول يو سيس

 شي؟ یورکوال

 

 د مصر اساسي قانون محکمه

د اساسي قانون د عالي  چېکال له انقالب د مخه، مصر هم د اساسي قانون محکه درلوده  9111د 

پدېخوا د  کال څخه را 9111د مصر حکومتي نظام له  چې ددې سره 128.په نوم يادېده( SCC)محکمې 

پام وړ تغيير موندلي، د اساسي قانون پخوانۍ عالي محکمه د څو لسيزو په اوږدو کې په برياليتوب سره 

د اساسي قانون عالي محکمې د . فعاليت کاوه او د اساسي محکمو لپاره د يو موډل په توګه ګڼل کېده

جمال عبد الناصر د  چېد يادولو وړ ده . د کلونو په اوږدو کې يوشان ته نه وه چهقضايي خپلواکۍ ک

قوې تر  اجرائيهاساسي قانون شورا جوړه کړه او د هغې د قضايی استقالليت د محدودولو په موخه يی د 
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انور السادات د زياتې قضايی  جمهور رئيسکال کې  1212همداشانې په  122.کنترول الندې راوسته

 911.په مقصد د اساسي قانون نوې عالي محکمه جوړه کړه خپلواکۍ

جمهور  911.باندې شديد کنترول لري انتخابقوه په محکمو کې د قاضيانو پر انتصاب يا  اجرائيهبياهم 

نور اړونده قاضيان  جمهور رئيسهمدارنګه . قاضي القضات د ولسمشري فرمان پر اساس و ټاکه رئيس

يو د قاضی القضات له خوا او بل د محکمو د عمومي  چېد دوو نوماندو ترمنځ  چېهم وټاکل، داسې 

پدې ترتيب د اساسي قانون په عالي محکمه کې د قاضيانو د شمېر  919.اسامبلې له خوا معرفي شوی وو

په محکمه کې خپل پلويان جمهور رئيسمحدوديت نه وو او لدې فرصت نه په ګټې اخيستنې سره 

 913.ورزياتول

 (۲۱۲ )۲۴قانون نمبر د مصر 

 914:ماده الندني غوره واکونه د اساسي قانون محکمې ته ورکوي 9۸

د مصر د دوو محکمو ترمنځ د قضايی اختالف اړوند مورد په هکله د وروستنۍ مرجع په توګه ( 1)

 . فعاليت کوي

هکله  د مناسب تفسير په( ، ملي محکمې او اداري محکمېلکه)که چېرې مختلف قضايی بنسټونه ( 9)

 . د باور وړ تفسيرونو وړاندې کوي مادومخالفت ولري او پدې اړوند يوشان تفسير مهم وي، د قانوني 

ټيټې محکمې د تشخيص له مخې د اساسي قانون اړوند يوه  چېپه ځانګړو مواردو کې قضايی څېړنه ( 3)

 . مسئله بايد حل او فصل شي

 

اسي قانون سره تړلې موضوعګانې د اساسي قانون د مصر په نظام کې، ټيټې محکمې کوالی شي د اس

په ټوليز   91.د هغو په ارجاع سره محکمه د هغو په اورېدو مکلفه ده چېعالي محکمې ته راجع کړي 

محکمې ته د قضيو ارجاع ته حاضر وو او وګړو ته اجازه عالي ډول، ټيټې محکمې د اساسي قانون 

 911.خپلې قضيې د انترنېت له الرې تر السه کړي اړونده ورکړل شوه تر څود اساسي قانون

قوې کنترول  اجرائيهکلونو په اوږدو کې پر سياسي نظام باندې د  1221د اساسي قانون عالي محکمه د 

لکه د انتخاباتو قانون باندې بيا کتنه او د مصر په اساسي حقوقو  وکړې دمحدوديت لپاره يو شمېر پرېکړې
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د مصر اساسي قانون په  چېپداسې حال کې  911.وهد نورمونو شاملول،  کې د بين المللي بشري حقونو

د  918.تضمينوي" حاکميت قانون "مادې د  ۷۸او  ۷۲څرګنده د بشري حقونو تضمين نه کوي، خو د هغه 

المللي ستانداردونه  بين قواسي قانون بايد د بشري حقواس چېاساسي قانون عالي محکمه حکم وکړ 

مفهوم د اسالمي حقوقو سره يو ځای، د بشري حقونو بين " قانون حاکميت"د  چېمراعات کړي ځکه 

لدې امله د مصر حکومت د اساسي قانون له نظره د بشري حقونو  912.المللي ستانداردونو کې شامل دی

په بين المللي ستانداردونو مکلف وو که څه هم د هېواد په اساسي قانون کې دې ستانداردونو ته په 

د اساسي قانون عالي محکمه د اسالمي قانون اړونده مسلو زياتره قضاياوې  911.نه ده شوېمستقيمه اشاره 

 911.اوري او د اسالمي فقهې د داليلو پر بنسټ رايه ورکوي

دا موضوع )کال له انقالب د مخه، مصر د يو دوامدار بېړني حکومت له لوري اداره کېده  9111د 

قانون په  احوال شخصيهسادات د  جمهور رئيسکال کې،  1212په (. وروسته تر بحث الندې نيول کيږي

ه د فرمان په ترڅ کې يی ښځو ته يو لړ اضافي حقون چېهکله بحث پاروونکي اصالحات نافذ کړل 

د تقنيني  چېدا کار د بېړڼي فرمان له الرې تر سره کړي ځکه  چېنوموړي پرېکړه وکړه  919.ورکړل

کال  128۸په  913.مخامخ کيدهکار اجرا د ديني کړيو د زيات مقاومت سره  ددې معمولې طريقې مطابق

قانون  الحات د اساسيصقانون ا احوال شخصيهد  چې پريکړه وکړهکې د اساسي قانون عالي محکمې دا 

په بېړنيو  چېد اساسي قانون عالي محکمې استدالل وکړ  914.خالف نافذ شوي دي او هغه يی باطل کړل

بايد د بېړني حالت د فرمان او دولتي امنيت  جمهور رئيسشرايطو کې د تقنيني سندونو د انفاذ لپاره 

قضايی خپلواکي دا دا حکم د   91.په هغه وخت کې يی شتون نه درلود چېترمنځ تړاو ثابت کړې وای 

قوې د هغو قوانينو انفاذ محدودوي چه د بېړنيو  اجرائيه اساسي قانون د چېام د ځان سره درلود غرغنده پي

 د داسې موضوعګانو په هکله لکه بشري حقونه او د بېړني حالت اړوند واک. فرمانونو پواسطه نافذېږي

خنثی د خپلو سياسي پلويان په انتصاب سره  ېمبارک د اساسي قانون عالي محکم جمهور رئيسپه هکله 

 911.کړه

 د افغانستان ستره محکمه

ستره محکمه د قوانينو مطابقت او دهغو تفسير  چېماده کې راغلي دي  191د افغانستان اساسي قانون په 
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کوالی شي د ټيټو محکمو قاضيان د  جمهور رئيسد افغانستان . څېړي" حکومت يا محکمو په غوښتنه" د 

پدې ترتيب، دا مورد د سترې محکمو اړونده مسلو کې  911.ملي شورا له تصويب پرته ګوښه او يا و ټاکي

 . ته د پام وړ واک ورکوي جمهور رئيس

 

 موډل محکمې سترېد : قضایی څېړنه هنامتمرکز. ب

يوې [ په همدې توګه قضايی څېړنه]د اساسي قانون د تفسير کولو واک " چېعالي محکمې پدې مفهوم 

يوه قضايی سيستم الندې فعاليت کوي او ټولې  دمحکمې  ټولې 918".واحدې محکمې ته نه محدودېږي

محکمې عامه کړنې يعنې د عامه حقوقو اړونده مسلو، د قوانينو تفسير او د اساسي قانون تفسير تر سره 

او په اساسي قانون پورې تړلي  تفسيرويپه عادي قضايی نظام کې قوانين  چېنا ده دا پدې مع 912.کوي

محکمو  ستروډېری محکمې د قضايی څېړنې واک لري، د  چېله کومه ځايه . موضوعات مشخص کوي

سيستم د اساسي  عاديد محکمو  چېڅرنګه . ياديږيپه نوم  نامتمرکز قضایی سیستمسيستمونه کله کله د 

محکمه پر ټول حقوقي سيستم  سترهقانون سره د قوانينو د مطابقت په هکله پرېکړې کوي، يوازې يوه 

 . باندې واک لري

 ۰  ستره محکمه 

 عامه محکمې د قضيو ټول ډولونه اورېدالی شي؛

 د اساسي قانون د تفسير واک پر يوې واحدې محکمې پورې نه محدودېږي؛

 دی؛دا سيستم نامتمرکز 

 محکمه شتون لري؛ سترهيوازې يوه 

د امريکې متحده اياالت، ارجنتاين، استراليا، کانادا، (: څو بېلګې)درولودونکو هېوادونه  ېمحکمسترې د 

 . هند، جاپان

 

 محکمې او قضایی څېړنې مشخص کوونکی سیستم سترېد : شکل
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 پوښتنې ېحثابمد 

 تخصصي محکمه ګټوره ده؟آيا د اساسي قانون د تفسير لپاره يوه . 1

 آيا د اساسي قانون تفسير د څو ګونو محکمو له خوا ګټور دی؟. 9

ستاسو په نظر د يوقضايی سيستم په وړاندې د دوو قضايی سيستمونو ښېګڼې او نيمګړتياوې کومې . 3

 دي ؟

 

 د نامتمرکز قضايی څېړنې نظری

د  چې لري تبصرې ېد تشکيلېدو په هکله کالسيکد فدرالېستانو يادښتونه د متحده اياالتو حکومتي سيستم 

 رو پدالکساندر هامېلتون، جان جې او جيمز مديسون له خوا د امريکې متحده اياالتو د اساسي قانون جوړې

شمېره د متحده اياالتو د قضايی څېړنې د  18فدرالېست (. د اتلسمې پېړۍ وروستي. )مهال ليکل شوي دي

  991:څرنګوالی طرح کوي وسيستم جوړېد

ګواښ  قوه د خپل قضايی ماهيت له مخې، د اساسي قانون سياسي حقوقو ته هميش لږ قضائيه 

پياوړتيا او د  نه؛ خپلوينه پر توره او نه هم د پيسو پر صندوق . . . قوه قضائيه. . . متوجه کوي 

ويالی . پرېکړه نشي نيوالی لهنه هم د ټولنې د شتمن کېدو لپاره کوم الرښود لري او هېڅ ډول فعا

 . . .  قضاوت لرييوازې په واقعيت کې نه زور او نه هم اراده بلکه  چې، شو 
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 The Federalist No. 78 (Alexander Hamilton) (Clinton Rossiter ed. , 1961).  

 اساسي په او قضیی عادي دواړه محکمه عالي
 اوري قضیی تړلېپورې   قانون

 قانون اساسي په او قضیی عادي دواړه محکمه تمیز د
اوري قضیی تړلې پورې  

 تړلې پورې قانون اساسي په او قضیی عادي دواړه محکمه یهئابتدا
اوري قضیی  
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اساسي قانون کوالی شي د خلکو استازي پدې باندې قادر کړي ترڅو  چېلدې پرته ويل کيږي،  

محکمې  چې، منطقي ښکاري تر ډيره بريدهدا . خپله اراده د مؤکلينو په ارادې سره تعويض کړي

د خلکو او مقننه قوې ترمنځ د منځګړي حيثيت لري تر څو مقننه قوه د اقتدار په محدوده کې 

 . وساتي

په واقعيت کې، اساسي قانون بايد د . د اساسی قوانينو تفسير د محکمو مناسبه او ځانګړې برخه ده 

مله دا په هغوی پورې لدې ا. قاضيانو پواسطه د يو بنسټيز قانون په توګه په نظر کې ونيول شي

مقننه قوه  ېچ د اساسي قانون معنا معلومه کړي، او همدارنګه د هر هغه اقدام معنا ېچ، اړه لري

 . . . . يی تر سره کوي

دا . قوې غوره توب نه په ګوته کوي قضائيهدا نتيجه ګيري په هېڅ صورت پر مقننه قوه باندې د  

په عادي قوانينو کې د  چېاو کله  هاندې غوره دد خلکو واک پر دواړو ب اټکل کوي چېيوازې 

مقننه قوې اراده په اساسي قانون کې د خلکو ارادې خالف څرګنده شي، نو قاضيانو بايد د اساسي 

 . قانون له حکمونو څخه پېروي وکړي نه له عادي قوانينو څخه

 :شود فدرالېستانو د يادښتونو پر بنسټ، په لنډه الندې نتيجه الس ته راوړالی 

 

قوه تر مقننه  قضائيه چېه، قضايي څېړنې واک پدې معنا نه د چېد فدرالېستانو ياداښتونه دا په ډاګه کوي 

دواړه د برابر واک درلودنکي دي، اما د خلکو قدرت د دې دواړو په پرتله غوره . قوې ډېر واک لري

 چه ځکه وکړي پرېکړه هکله په واک خپل يا اعتبار د قوانينو د بايد  قوه مقننه
  .لري معنا بلنې ځاني د لپاره خدمت د ځان خپل د دا

 عمل توګه په "بنسټ منځګړي " د منځ تر قوې مقننه او خلکو د بايد محکمې
 .کړي نه و تېری څخه واک خپلو له قوه مقننه څو تر وکړي

 مناسب قوه قضايه کې وخت اوسني په ،توګه پهبنسټ   "ونکیګواښوکم  " د
 د تصميم هغه د څو تر لري احتمال لږ ډېر چه ښکاري داسې ځکه لري دريځ

 .وي مستبدانه يا او مخې له انګېرنو سياسي

قضائيه قوه له دې امله انحصاري واک لري چې قوانين تفسير کړي تر څو 
چی په هيواد کی تر ټولو )په دی باوري شي چې نور قوانين  داساسي قانون 

په ټکر کی ندې او په همدې توګه باوري کړي چې مقننه ( لوړ قانون دی
 .قوې د قوانينو په تصويب کی له خپل واک څخه تيرې نه دې کړې
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ې قاضيان نه بايد خپله اراده د سره د قوانينو مطابقت په څېړنه ک حکمونود اساسي قوانينو . والی لري

شخصا  هر کار الزم ګڼي د قوانينو د تدوين په برخه کې تر سره  چېقانون پر ځای کښېنوي او يا دا 

پرځای، قاضيان بايد بې پرې پرېکړې د اساسي قانون او د نورو قانوني اصولو پر بنسټ باندې د دې.کړي

 . ل کړيد خلکو اراده تمثي چې

څنګه امکان لري چې قضائيه قوه د مقننه : چېرامنځ ته کيږي يوه پوښتنه دې متن د لوستلو په مهال  د 

اسب د خلکو په ارادې باندی ښه وپوهيږي؟ ځکه مقنه قوه د خلکو په رايه باندی ټاکل کيږي نه نقوې په ت

قضايي  چېنې وايي ځي. واک له نيوکو څخه يوه اساسي نيوکه دهپه دا د قضايی څېړنې . قضائيه قوه

دا ډول  چېنه انتخابېږي او غوره خو داده د خلکو په رايه قاضيان  چېڅېړنه غيردموکراتيکه ده ځکه 

 . پرېکړې مقننه قوه وکړي

څرنګه . ته نظر واچوو تيوريحاکميت  و دد مشروطيت او وګړ چېدې نيوکو په ځواب کې دا مهمه ده 

ه هکله ولوستل، دې نظريی ته په پام سره خلک د خپل تاسو په لومړي څپرکي کې د مشروطيت پ چې

ټول  چېلدې څخه د ډاډ حاصلول . ځان فرمانروايان دي او د خلکو اراده په قانون کې بيان شوې ده

 . ويقوه د خلکو د ارادې سره د ټولو قوانينو سمون ډاډمن قضائيهقوانين د اساسي قانون سره سمون لري، 

د اساسي  چېلومړی، ځينې کسان استدالل کوي . د قضايي څېړنې لپاره نور عملي توجېهات هم شته

د و  چېقانون تفسير او حقوقي شننه او تحليل پېچلي فني موضوعګانې دي، لدې امله دا د ټولنې په ګټه ده 

او حقوقي شننې او  دا کار د اساسي قانون. پدې موضوع باندې کار وکړي( معموال  قاضيان)ګړو يوه ډله 

دا به غوره  چېدوهم، ځينې کسان پدې آند دي، . کويرامنځ ته  مسلکي کيدو زمينهتحليل په برخه کې د 

تر مستقيم  چېوي تر څو د اساسي قانون او نورو قوانينو تقسير د هغو کسانو له لوري تر سره شي 

رو قوانينو مطابقت مسؤليت انتخاب که د اساسي قانون د حکمونو سره د نو. سياسي فشار الندې نه وي

هغوی به په دوامداره توګه خپلې پرېکړې د  چېمقاماتو ته وسپارل شي، دا امکان لري  اجرائيوي شوو

درېيم، . اساسي قانون او نورو قوانينو په ځای د خپلو نظرياتو له مخې د بيا انتخابېدو په موخه و کړي

غوره په موجوده حالت کې ي څېړنه بشپړه نه وي، دا قضاي چېځينې کسان بيا وايي پداسې حال کې 

د  چېدي، بې پرې يا بې طرفه کارپوهان  بې عيبه نهقاضيان هم  چې، پداسې حال کې. انتخاب دی

غوره دې اساسي قانون اړونده مسئلو د تفسير په هکله يې زده کړه کړې وي، د هغو مسؤلينو په پرتله 

 . چې د بيا انتخابېدو په لټه کې وي

محکمه زياتره د قانون د اصولو پر ځای د سياست  سترهنظري استددالل باوجود، د متحده اياالتو  ددې 

د اساسي قانون څخه د مالتړ تر  چېپوښتنې  ددې.له امله تر نيوکو الندې راځي کولوپر بنسټ د پرېکړو 

کار د  د دې جوړښت او نه هم يو حکومت يا درست قضايي. ټولو غوره الر کومه ده، آسان ځواب نشته

 ددېمختلف سيستمونه څه ډول کار کوي او چېبلکه، مهمه داده وپوهېږو . سرته رسولو لپاره نشته

 . يولرپدې ډول تاسو کېدای شي خپلې نتيجې . سيستمونو څخه د خلکو استدالل څه شی دی

 پوښتنې ېحثابمد 
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 قوه او که مقننه قوه؟ قضائيه –څوک له خلکو څخه په ښه ډول استازيتوب کوالی شي . 1

 په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسير واک د چا سره دي؟. 9

 

 محکمه عاليد متحده اياالتو 

د هغو هېوادونو  خو. په نړۍ کې ډېر شمېر هېوادونه د اساسي قانون محکمې له موډل څخه پيروي کوي

ښه موډل  عالي محکممحکمې د موډل په لټه کې دي، د هغوی لپاره د متحده اياالتو  سترېد  چېلپاره، 

 . د آلمان د اساسي قانون محکمې له موډل څخه څو مهم توپيرونه لري عالي محکمهد متحده اياالتو . دي

له لوري ټاکل کيږي او د سنا  جمهور رئيسد  چېقاضيان غړي لري  2محکمه  عاليد متحده اياالتو 

دې هېواد د عالي د. ييدويأدا ټاکنې په ساده اکثريت ت جمهور رئيسد ( د کنګرې لوړه جرګه)لس جم

زياتره پدې هېواد کې د دوو عالي محکمه  چېاو لدې امله دي ، محکمې غړي په عمل کې ډېر سياسي دی

هېواد د  ددې وروسته، ټاکل کيدوله . سياسي ګوندونو ترمنځ د ايديولوژيکې جګړې په ميدان بدلېږي

د پاته عمر لپاره  چېهغوی  چېګمارل کيږي پدې معنا، په خدمت  سترې محکمې غړي د ټول عمر لپاره

 اجرائيهورکوي د  فرصتمحکمې ته  چېد ټول عمر خدمت دورې منطق پدې کې دی . قاضي پاته کيږي

 . يا مقننه قوو له سياسی فشار پرته پرېکړي وکړي

الزمه ده چی دا ( رسيدګي ورته وکړي)محکمه يوه قضيه واوري  عاليلپاره چې د متحده اياالتو  ددې

عالي د متحده اياالتو . بايد د واقعي قضيي څخه چې ټيټو محکمو پرې پريکړه کړې وي، منشا اخلي

. پېروي نه کوي ې څخهمحکمه د آلمان د اساسي قانون محکمې په شان له اجمالي يا انتزاعي قضايي څېړن

خالف، په متحده اياالتو کې ټيټې محکمې نشي  وقانون محکمو د ډېرو سيستمون همدارنګه، د اساسي

دعوی طرفين د تحتاني  پر ځای، د ددې ، خالفددې . محکمې ته راجع کړي عاليکوالی قضيې 

محکمې په پريکړې باندې چې د اساسي قانون اړوند وي د غور لپاره ستره محکمه کی دعوی اقامه 

 . کوالی شي

د آلمان د  چېڅرګندوي دا د آلمان اساسي قانون په ځانګړې توګه  چېپدې سربېره، پداسې حال کې، 

اساسي قانون محکمه د کومو قضيو د څېړنې واک لري، د متحده اياالتو اساسي قانون په ښکاره نه وايي 

 ېمحکم عاليد ، د هېواخالفددې . محکمه د اساسي قانون سره د قوانينو د مطابقت واک لري عالي چې

 . د قضايي څېړنې واک لريهغه  چېحکم صادر کړ  پخپله

کال کې يی خپلواکي تر السه  1183د نولسمې پېړۍ په پيل کې، متحده اياالت يو ځوان هېواد وو او په 

کال کې تصويب کړ، د نولسمې پېړۍ په  1181که څه هم متحده اياالتو خپل اساسي قانون په . کړه

د افغانستان  اوس ېچپه لټه کې وو، لکه  ويشتر منځ د قدرت د  قواولومړيو کې دا هېواد ال هم د مختلفو 

 .کار د سرته رسولو په حال کې قرار لريد دې
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جان آدمز د خپل خدمت په ور ستيو شېبو کې د امريکې د  جمهور رئيسکال کې، د وخت  1811په 

په توګه دخپل سياسي ځای ناستي توماس جفرسون د مخه څو قضايي  جمهور رئيسمتحده اياالتو د 

آدامز د خدمت دورې د وروستی شپې په وروستيو  چې، دا قضايي ټاکنې په دې دليل 999.وکړې انتخابات

د آدامز پلوي يی کول، داسې  چېکنګرې . په نوم يادوي" نيمې شپې قاضيانو"شېبو کې وکړې، زياتره د 

آدامز دا  993.د آدامز له لوري يی د نيمې شپې قاضيانو په ټاکلو کې مرسته وکړه چېقانون تصويب کړ 

کار لپاره په وضعي قوانينو او اساسي قانون کې د اټکل شوو د دې چېکنې هومره ناوخته وکړې ټا

فرصت نه درلود تر څو حکم يا د هغه اړوند سندونه يو شمېر قاضيانو  ددې کړندودونو د پلټلو په مهال،

سياسي سيال جان آدامز د هغه  چېله کومه ځايه . ته وړکړي تر څو دا ټاکنې په رسمي توګه اعالن شي

له  چېنوې کنګرې  994.جفرسون قضايي حکم ټاکل شوو قاضيانو ته ور نه کړ جمهور رئيسوو، 

  99.جفرسون څخه يی مالتړ کاوه، دا قانون لغو او نوي قضايي پستونه يی رامنځ ته کړل

. د خپلې ګمارنې حکم يی نه وو تر الس کړی، ويليام ماربوري وو چېد ټاکل شوو قاضيانو څخه يوه 

تر څو  چېمحکمې ته مراجعه وکړه او له هغې يی وغوښتل  ستریوموړي د امريکې متحده اياالتو ن

د چې و بهرنيو چاور وزير جېمز مديسون ته هدايت ورکړي  چېجفرسون دې ته اړ کړي  جمهور رئيس

دې موضوع په متحده اياالتو کې نوي او مهمې حقوقي مسئلې را . نوموړي د ټاکل کېدو حکم ورکړي

 991. يی شهرت وموندقضې په نوم  د ماربورې د مديسون په وړاندې چېورته کړې پ

سنا په "د  چېته واک ورکوي  جمهور رئيسد متحده اياالتو اساسي قانون د دوهمې مادې دوهمه برخه  

ټاکنو لپاره د  د قاضيانو آدامز د نيمې شپې جمهور رئيسپدې هکله . قاضيان وټاکي" مشوره او موافقت

وو او د  جمهور رئيسړې په هغه مهال د هېواد وسنا مجلس مشوره او موافقه الس ته راوړې وه او نوم

محکمې په  عاليد . کانګرس له خوا تصويب او د اعتبار وړ وو چېهغه قانون سره يی سم عمل کاوه 

د  په اساسورکولو ه نجفرسون کوالی شو د حکم  جمهور رئيسآيا  چېوړاندې دا موضوع طرح وه 

د اساسي قانون سره سم تر  ېټاکن چېمحکمې داسې پرېکړه وکړه دا. وغورځوي هټاکل له پام انوقاضي

څخه سترګې پټې کړي او ماربوري بايد خپل حکم تر السه  له هغوسره شوې، جفرسون نشي کوالی 

کی مصروف وه ځيني د قضيي په اړه غور او پريکړه کولو محکمې  عالي ېچ، پداسې حال کې. کړي

کسانو د اجرائيوي چارو د قانونيت په اړه د سترې محکمی د قضائي څيړنې واک تر پوښتنی الندې 

 991.راوست

که اساسي  چېلومړی، قضيه پدې مفهموم داللت لري . وموند په خاطر شهرتماربوري د دوو نظريو 

ېش لومړيتوب اساسي قانون ته قانون او يو بل کوم قانون په تعارض کې سره راشي، محکمه بايد هم

دوهم، د يوې لويی نظريی په خاطر . قانون دی په هيواد کی تر ټولو لوړورکړي ځکه اساسي قانون 

                                                           
222

 Kathleen M. Sullivan & Gerald Gunther, Constitutional Law 1-2 (16th ed. 2007).  
223

Id. at 9.  
224

Id. At 1 - 2.  
225

Id. at 9.  
226

 5 U. S. (1 Cranch) 137 (1803).  
227

 Kathleen M. Sullivan & Gerald Gunther, Constitutional Law 9 (16th ed. 2007).  



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

81 
 

د څارنې واک لري او د اساسي  قواود نورو "محکمه  سترېد متحده اياالتو  چېشهرت وموند هغه دا

په توګه عمل  تطبيقونکيځانګړي  قانون د اصولو د غوره ساتونکي او د اساسي قانون د نورمونو

 سترهاو کنګره د اساسي قانون خالف عمل وکړي،  جمهور رئيسکه  چېدا پدې معنا ده  998".کوي

څخه اساسي قانون يو له قواو  چېاو په هغه صورت کې . محکمه پدې هکله د پرېکړې کولو واک لري

ايد په جريان کې ورته عمل سمدستي او محکمه د هغه په هکله پرېکړه کوي، بل رکن يا قوه ب کړينقض 

 . ودروي

 992:ماربورې د مديسون په وړاندې قضيې له اصلي متن څخه نقل قول شوې متن الندې

 د متحده اياالتو عالي محکمه: ماربورې د مديسون په وړاندې

 (1کال، فبروری  1813د)

 قانون، دا په دې باور دې ليکل شوي اساسي قوانين يی طراحي کړي دي چېپه يقين سره ټول هغه کسان 

ډول حکومت نظريه بايد پر  ددې د بنسټيزو او د يو ملت د غوره قوانينو څخه ګڼل کيږي او په نتيجه کې

 931. د مقننه قوې عمل د اساسي قانون سره تناقض لري، اعتبار نه لریکه چيرې  چې، دې والړه وي

حکمونه  چېهغه کسان . قانون څه شی دی چېڅو واضح کړي،  په قطعي ډول دا د قضايی ارګان دنده ده

که چېرې دوه . په ځانګړو مواردو کې تطبيقوي، بايد د ضرورت په وخت کې هم د هغه تفسير وکړي

قوانين يو د بل سره په ټکر کې وي، محکمې له عملياتي لحاظه د هغو هر يوه په هکله پرېکړه کوالی 

 . شي

ر کې وي يعنی په يوه قضيه کی هم عادي قانون قابل د که چيرې يو قانون د اساسي قانون سره په ټک

عادي او که : تطبيق وي او هم اساسي قانون نو محکمه بايد چی کوم قانون په قضيه باندی تطبيقوي

د عادي  یپه دی معنی چی ستره محکمه بايد پريکړه وکړي چی د اساسي قانون پر ځا. اساسي قانون

 . انون پر ځای د اساسي قانونقانون د تطبيقوي او يا که د عادي ق

لدې امله محکمې بايد د اساسي قانون درناوی وکړي او اساسي قانون د مقننه قوې تر هر يو بل عادی 

په داسی حالت کی د عادي قانون پر ځاۍ، په اړونده قضيه کی بايد اساسي قانون تقنيني عمل لوړ دی، 

 . تطبيق شي

نون په توګه، د اساسي قانون د پيروي د اصل سره مخالفت په محکمه کې د يوه لوړ قا چېهغه کسان 

محکمې بايد له اساسي قانون څخه سترګې پټې کړي او يوازې وضعي قوانين  چېکوي، دې ته راټيتېږي 

 . وويني
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زموږ د حکومت  چېکړي ددی معنا وردا به . ګواښويدا نظريه پخپله د ليکل شوو اساسي قوانينو بنسټ 

دی خو په عمل کې  او غير قانونياعتباره  بېپه بشپړ ډول چې يو اقدام  چې ه مخیلد اصولو او نظريې 

په ښکاره منع  چېيو کار تر سره کړی داسی که مقننه قوه  چېدا به اعالن کړي . بشپړ الزاميت لري

خپل  چېدی، داسې يو عمل د ممنوعيت باوجود، په عمل کې شونی دی، دا کار په عين روحيې سره 

 931. واک په يوه کوچنۍ محدوده کې منحصروي، کوالی شي مقننه قوې ته عملي او مطلق قدرت ورکړي

 . کېدای شي په خوښۍ سره تېر شي چېدا محدوديتونه ټاکي او اعالن کوي 

 :د اساسي قانون متناقض قوانين اعتبار نه لري او محکمه او نور ارګانونه، بايد د هغو پيروي وکړي

 :ګام په ګام تحليل کړو ،پر بنسټ ومحکمې استدالل د الندنيو موارد سترېد ې چکوالی شو 

 

 ګام تحلیل –په  –ماربوری د مدیسون په وړاند ګام 

 

د جان مارشال د عالي محکمې رئيس او. ماربوري اکثرا  د سياسي انګېرنو له امله تر نيوکو الندې راځي

څخه وو او آن د هغه د حکومت په دوره کې يی د بهرنيو نظريې ليکونکی د آدامز د پياوړو پلويانو  دې

پدې اساس، مارشال د آدمز له خوا د نيمې شپې قاضيانو په ټاکلو کې دخيل وو . چارو د وزير دنده درلوده

مارشال د نظر . آيا د ګمارنې حکم سپارل شوی او که نه چې، او عالقه يی درلوده پدې باندې وپوهېږي

ووايي قانون څه  چېپه قطعي ډول دا د قضايي برخې دنده ده " چېې ټينګار کاوه وړاندې کولو په ترڅ ک

قوه د قوانينو د  قضائيهوايي  چېهغه مفاهيم . که څه هم دا يو عام او منل شوی واقعيت دی" شی دی
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 قانون اوعالي لوړ ملت یو د قانون اساسي شوی لیکل یا مدون
 ټکر په سره قانون اساسي د چه اقدام بل یو هر امله لدې او ،دي
  .دي نه وړ اعتبار د کې

دا یوازی او یوازی د قضایه قوې دنده ده چې قانون تفسیر او تعریف  
 کړي

 وړ اجرا د کې هغه په ېچ شي مخامخ سره اسې قضیيد محکمه که
په داسی حاالتو کی باید تل اساسي  وي مخالف قانون اساسي د قانون

 .دی قانون لوړ لووټ تر هیواد د هغه ېچ ځکهقانون تطبیق شي ،

 او او دی مکلف پیروی پر څخه قانون اساسي لهقواوې  ټولدولت  د
څخه په   تفسیر قانون اساسي د لوري له قوې قضایه د ارګانونه نور

 .ږيیک ګڼل ملزمپیروې 
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محکمې د پرېکړو د بې اعتبار اعالنولو واک لري، هغه مهال نوي  چېتفسير انحصاری واک لري او دا 

. يو شمېر کسانو مارشال محکمې ته د زيات واک د مفهوم په ابداع باندې تورن کاوه. م ګڼل کېدلمفاهې
ولې مارشال هغه څه چې يې غوښتل تر سره کړي د کاغذ پر مخ راوړل، دا نظريه  چېلدې پرته  939

د تفسير انحصاري واک لري او نورې ادارې او ارکان او نورو قوانينو قوه د اساسي قانون  قضائيه چې

بايد د محکمې حکم ته درناوی وکړي، اوس مهال د امريکې په متحده اياالتو کې په عام ډول منل شوې 

 . ده

نن . ماربوري د مديسون په وړاندې موضوع د امريکې متحده اياالتو په تاريخ کې يوه ډېره مهمه پېښه ده

محکمه واک لري د اساسي قانون د حکمونو سره د  عاليد هغه هېواد  چې هد روښانه هډيرموضوع  دا

نورو حکومتي اقداماتو او وضعي قوانينو د سمون څرنګوالي په هکله پرېکړه وکړي او تر اوسه دې 

او  قواوې ېنور چېتر دې ال مهمه دا . محکمې د اساسي قانون خالف ډېر شمېر قوانين لغو کړي دي

محکمه حکم صادروي، نورې اداری  عالي چېکله . کمې د واک او نظر درناوی کويمح عاليادارې د 

دمثال په توګه، کنګره د بودجې پيسې د عالي محکمې د . هغه ته درناوی او د هغه مطابق عمل کوي

قوه له خپل واک څخه په ګټه اخيستنې سره دا پرېکړې  اجرائيهپرېکړې پر بنسټ تخصيص ورکوي، 

 . عملي کوي

 پوښتنې ېحثابمد 

 ؟ وسم و دريځمحکمې  عاليد ماربوري د مديسون په وړاندې موضوع کې د  چېآيا تاسو فکر کوی . 1

 

 د کومو قانوني اختياراتو په نظر کې نيولو سره عالي محکمې د ماربوري په مسئلې کې يرېکړه وکړه؟. 9

 

 دی؟ نظر ستاسو څهزو له امله پر ماربوري باندې تور لګولو په هکله يد سياسي انګ. 3

 

ديسون په وړاندې قضيې د رامنځ ته کېدو د وخت او د ېآيا تاسو په متحده اياالتو کې ماربورې د م. 4

 افغانستان د اوسني حالت ترمنځ کوم ورته والی او توپير ويني؟ 

 

 محکمه سترهپاکستان د 

محکمه له قاضی  سترهد پاکستان . کال کې تصويب کړ 1213محکمې سيستم په  ستریپاکستان د 

محکمې د ويب پاڼې  ددې933. نورو اضافي قاضيانو څخه جوړه شوې ده 1۷تنو قاضيانو او  2القضات او 

محکمې قاضيان د قاضي القضات د پېشنهاد له  سترېد پاکستان د  جمهور رئيسد پاکستان : " له مخې
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لفو برخو د تخصص پر بنياد، مخې د اشخاصو له منځ څخه د هغوی د پوهې او د اساسي قانون په مخت

 د دېتاسو به الندې د پاکستان اساسي قانون له مختلفو مادو څخه خبر شی، چېڅرنګه  934.ټاکل کيږي

دا محکمه د بين الحکومتي مشخصو اختالفونو، د پاکستان د . محکمه زيات اختيارات لري سترههېواد 

د  جمهور رئيسا شوو قضيو څېړنه او د شريعت فدرالي محکمې په شمول له ټيټو محکمو څخه د را پيد

غوښتنې له مخې د مشورتي پرېکړو په هکله پراخه صالحيتونه لري، دا محکمه د دواړو هم د اساسي 

  93.قانون او هم د نورو قوانينو د څېړنې واک لري

 سی قانون څخه ځینې غوره شوې مادېکال له اسا ۲۱۳ د پاکستان د 

 محکمې قضایي واک سترېد 

 . محکمې اصلي قضايي واک سترېد . 184

محکمه، د هرې بلې محکمې په حذف سره، د دوو يا څو حکومتونو ترمنځ په هر ډول اختالف  ستره( 1)

د فدرال حکومت او ايالتی " حکومتونه "پدې بند کې : شرح. ]کې د اصلي قضايي واک درلودونکې ده

 [يدحکومتونو په معنا 

 .قضايي واک داستيناف محکمې سترېد .  18

محکمه د اورېدنې، د استيناف څرنګوالي، فرمانونو او وروستنيو  ستره چېمادې موضوع داده  ددې(1)

 . حکمونو په برخه کې قضايي واک لري

 . محکمې ته وړاندې کيږي  سترېهر ډول استيناف غوښتنه، فرمان، حکم يا وروستنی دستور ( 9)

 . مشورتي قضايي واک. 181

د نوموړي له  چېد قانون اړوند يوه موضوع  چېالزم و ګڼي  جمهور رئيسهر وخت  چيرېکه ( 1)

ړنې په يمحکمې نظر وړاندې کولو ته اړتيا ولري، موضوع د څ سترېنظره د عامه اهميت وړ وي، د 

 . محکمې ته راجع کوالی شي سترېموخه د 

جمهور محکمه د دا ډول ارجاع شوې موضوع په هکله څېړنه وکړي او د هغه په باره کې  ېسترد ( 9)

 . ته رپوټ ورکړي رئيس

 

او  اجرائيهمحکمه په ټوليز ډول يوه فعاله محکمه ګڼل کيږي او څو ځلې د پاکستان د  سترهد پاکستان 

قوې سره په  اجرائيهحکمه د کلونو کې م 9118 – 9111په . شوې ده په ټکر کی واقعمقننه قواوو سره 
                                                           
234

Id.  
235

Shoaib A. Ghias, Miscarriage of Chief Justice: Judicial Power and the Legal Complex in Pakistan under Musharraf 
344, inFates of Political Liberalism in the British Post-Colony: The Politics of the Legal Complex 340-377 (Terence C. 
Halliday et al. , eds. , 2012).  



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

8  
 

کال کې  9111په  اختالفدا . د اساسي قانون بحران يی رامنځ ته کړ، بوخته وه چېکې  النجهيوه اوږده 

پروېز مشرف، د فساد په دليل د قاضي القضات افتخار چودري  جمهور رئيسد وخت  چېپيل شو، کله 

چودری پخپله د  ،کال کې قدرت ته له رسېدو وروسته 1222په  چې د يادولو وړ ده931.دنده و ځنډوله

قاضيانو په يوه منصفه هيئت کې د  19له هغه کم وخت وروسته، چودري د . مشرف انتخاب وو

 931.ضرورت پر بنياد د کودتا مشروعيت توجيه کړ

ې په کال کې قاضي القضات مقرر شو، نوموړي د عدالت غوښتن 911۸چودري په  چېله هغه وروسته 

پدې عدالت  938.د پروېز مشرف رژيم سره يې په جګړه کې راښکېل کړ، مخامخ شو چېيوه کمپاين کې 

کيدو امر وکړ او کار  تم دکار بهيرد غوښتنه کې محکمې د ايمني داليلو له مخې د يوې حکومتي ودانۍ 

نو خصوصي او د څو شرکتو 941د حکومت به کنترول څخه ووت، ونهتېل او د بورې قېمت 932کړ، يی تم

محکمه کې  سترهپه  مرکزهمداشانې چودري د بشري حقونو  941.کېدنه يې د فساد له امله بې اعتباره کړل

په  ګرفتاريوپه د امريکې متحده ايالتو پورې اړوند نا قانونه " ترورېزم خالف جګړه کې"او د  949جوړ کړ

ي تم شوو اشخاصو د نوم لړ څخه يې د ترله وزارت هکله يی فعال موقف خپل کړ او د کورنيو چارو 

 943.تيارولوغوښتنه وکړه

نشي کوالی په يوه وخت  جمهور رئيس چېد پاکستان اساسي قانون حکم کوي  چېپه ورته وخت کې دا 

کال په ټاکنو کې د مشرف نوماندې د  9111کې په دوو دندو باندې کار وکړي، د حقوقي ټولنې غړو د 

چودري  چېله هغه وروسته  944.ردو په رأس کې قرار درلودننګونې سره مخامخ کړه ځکه نوموړی د ا

د بيا انتخابېدو لپاره د وړتيا شرايطو  چېد رژيم د ګټو خالف خپله اراده څرګنده کړه، مشرف متوجه شو 

محکمې له حکومت نه  چېيوه ورځ له هغه وروسته . محکمې مالتړ د ځان سره نه لري سترېپه اړه د 

کال په مارچ کې خپل  9111تري تم شوو کسانو د ساتلو د ځای په هکله د  18۲و غوښتل ترڅو د 

  94.مشرف د چودري دنده تعليق يا وځنډوله جمهور رئيسوړاندې کړي،  اپورر

په يو و څواک نه ورکوي تر  ددې ته جمهور رئيسد پاکستان اساسي قانون  چېواقعيت باوجود  ددې 

اړخيز ډول قاضي القضات له دندې ګوښه کړي، مشرف چودري د ولسمشري فرمان پر بنسټ، ګوښه 

عالي . واک ورکوي د قاضيانو د ګوښه کولوپرځای، اساسي قانون عالي قضايي شورا ته د دې941.کړ

لو محکمه کې له دريو تر ټولو لوړو قاضيانو او په ايالتي محکمو کې له دوو تر ټوستره په  قضايي شوری
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دوهم لوړ قاضی ځکه مشرف په عمدې ډول چودري تعليق کړ  941.لوړو قاضيانو څخه جوړه شوې ده

رژيم د هغه له شتون څخه په وېره کې وو، د شخصي داليلو له امله له هېواد څخه  چېرانه بهاګوانداس 

 948.بهر وو

د چودري له ګوښه کېدو وروسته، د پاکستان د مدافع وکيالنو ټولنې په محکمو کې خپل حضور تحريم کړ 

د پاکستان ملي شورا د پخواني رئيس سيد فخر  942.ګوښه کېدو لوېو مظاهرو زور واخيست پهاو د هغه 

جنرال ته له د پاکستان په تاريخ کې لومړی ځل لپاره يوه قاضي القضات : "امام له قوله ويل کيږي

په خاطر اعتراض دا خلکو ته توان ورکوي تر څو د قانون څخه د دفاع . وهلو پرته، کتلي دي ګسترګ

 سترې، د پاکستان 91کال د جوالی په 9111د  1 9".د دموکراسي يو تر ټولو غوره اصل دی چېوکړي، 

مقررېدو حکم کوي، د هغو له مخې د قاضي القضات په توګه د چودري د بيا  چېمحکمې پرېکړه وکړه 

 1 9.خو د بيا راستندېدو موده کمه وه

، له ولسمشري انتخاباتو وروسته، مشرف اساسي قانون وځنډاوه او نظامي 3کال د نوامبر په  9111د 

ستره محکمه او يا هم کوم به محکمه د : "چېاعالن کړ او فرمان يی ورکړ يی ( مارشال ال)حکومت 

د  چېکله  9 9".خالف وي رمړي وزيويا ل جمهور رئيسلري چی د هيڅ داسی حکم د صادرولو واک نه 

فرمان الندې حاضر نشول، مشرف د هغوی پرځای  ددې قاضيان ۷۲لوړې مراسمو د پرځای کولو لپاره 

د سياسي بحران او اساسي قانون بحران رامنځ ته کېدل د مشرف له خوا د  3 9.نور قاضيان و ټاکل

د استيضاح سره . قوې رام کولو لپاره کوښښ وو، بيا هم دې کار د هغه سياسي قابليت زيانمن کړ قضائيه

کال کې يی استعفا وکړه او د هغه ځای ناستی آصف علي زرداری د  9118له مخامخ کېدلو وروسته په 

ي د باآلخره، زردار 4 9.خپل سياسي قدرت د پياوړتيا په موخه ګوښه شوي قاضيان بېرته مقرر کړل

کال د مارچ په مياشت کې د چودري او نورو قاضيانو د بېرته راستنېدو لپاره فشار ته تسليم  9112

   9.شو

په  1 9.محکمې د قاضي القضات په توګه دنده لري سترېچودري د پاکستان د  (کال9113)تر دم ګړۍ  

 1 9.ګوښه کړرضا ګيالني، محکمې ته د سپکاوي په تور يوسف کال کې، محکمې لومړی وزير  9119

کال په لومړيو کې، محکمې د فساد په تور د هغه د ځای ناستي راجا  9113له لنډې مودې وروسته د 
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دې کار د پاکستان د  چې، د محکمې پلويان استدالل کوي 8 9.پروېز اشرف د نيول کېدو حکم صادر کړ

قوې څخه د څارنيزې نيوکې په توګه عمل کړی او پدې ډول پدې هېواد کې د  اجرائيهپياوړې 

د مانورې په توګه " قضايی کودتا"دا د  منتقدين يا نيوکګرد محکمې . دموکراتيک جوړښت بنسټ جوړوي

محکمه په دې تورنوي، چې محکمه کورنۍ سياسي نا امنيو ته لمن وهي او د حکومت په يادوي او 

مداخله کوي چی په دی توګه په پاکستان کی ديموکراسي له دايمي ګواښ سره مخامخ ورځنيو چارو کی 

 تاسو څه فکر کوي؟ 2 9.کوي

 قوه او اقتصادی آزادي کېدنه قضائیه

محکمې ترمنځ د رابطې په هکله الندې سترې قوې او  اجرائيهپه پاکستان کې د  911شعيب عبدالغياث

 فکرکوی؟تاسو پدې هکله . استدالل وړاندې کوي

خپلواکه  چې ځکهي، ځاقتصادي آزادکېدنه د قضايي واک د پراختيا باعث ګر چېپوهان وايي  وحقوق" 

قضايي محکمې په ټيټه کچه د فساد په نښه کول، د قراردادونو عملي کول، د پانګه اچوونکو راجلبول او 

د  چېمحکمې زغمي  رژيم ځکه خپلواکه. عملي کړيد ناسمو اقتصادي کړنو په خاطر مجازات کول، 

محکمې د ټيټې  چېپه پاکستان کې پداسې حال کې . هغوی اقتصادي کړنې د چټکې ودې په حال کې دي

کچې فساد په نښه کوي، هغوی همداشانې، قراردادونه لغو، پانګوال تر کره څېړنې الندې نيسي او د 

حکومت، د چودري محکمه د رژيم د مشروعيت جوړونې . ناسمواقتصادي پايلو له کبله رژيم رسوا کوي

وروسته، محکمې د رژيم د  خو له پياوړي کېدو. قوې د سياسي کړنې په دليل ومنله قضائيهپه هکله د 

امله يی خپل باور له السه  ټولنيز کنترول په له منځه وړلو پيل وکړ او د رژيم د مشروعيت کونې له

 ".ورکړ

 

 ونهاضطراري حالت واکد . پنځم

اما څه به رامنځ ته شي که . تر دې ځايه موږ په عادي شرايطو کې د اساسي قانون پر کړنو تمرکز درلود

ړنيو ستونزو سره مخامخ شي؟ د بېړنيو شرايطو په اړه د اساسي قانون دری اصلي چلندونه يو ملت د بې

 911:شتون لري
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د هغو پر بنسټ په اساسي  چېوړاندوینه کوي  حکمونوځینې اساسي قوانین د ځانګړو (  )

د قدرت له تسجیل شوي عادي انډول او اړونده کړنالرو څخه عدول کوالی  حکومت قانون کې

 . شي

بېړنی "کوم شرايطو ته  چېدا ډول چلند په کار اچوي، زياتره دا هم مشخص کوي  چېهغه هېوادونه 

اساسي قوانين زياتره بېړنی حالت په عام شکل . ويالی شو او د ځانګړي واک غوښتونکې ده" حالت

هاله پاڅون د لنډ م)مثال، يرغل، د يو هېواد له قلمرو څخه بهر جګړه، پاڅون او مدني اخالل . تعريفوي

همداشانې، له هغه وروسته اساسي قوانين د ځانګړو  919.، طبيعي آفتونه او اقتصادي بحران(په شمول

 . حاالتو کې کاروي ېپديو حکومت يی  چېواکونو ډولونه په ګوته کوي 

 ددې اساسي قانون چېلیکل شوي، باور په نظر کې نیولو سره د دېنور اساسي قوانین(  )

ددی پر . حکم وکړي کوم کار باید په بېړني حالت کې اجرا شی چېمعلومولو ته اړتیا نه لري 

په داسی خاې د قواو د توازن د اصل د تفسیر څخه په ګته اخیستنې سره باید روښانه شي چې 

 . موندالی شیویش او ټاکل بدلون  ود قواوحاالتو کې 

قوانين په کتابونو کې د بحران په مهال  چېحال کې پداسې : "سور ګروس دا مودل داسې بيانويپروفي

د موجوده تقنيني اصولو د  چېتغير نه کوي، اما په عمل کې قوانين د کتنې وړ تغييرات رابرسېره کوي 

دا مودل ځينې وخت د غير مسلکي والي له  913."بيا تفسير له الرې د قانوني سيستم سره يوځای کيږي

امله تر نيوکې الندې راځي او په قدرت کې والړو کسانو ته اجازه ورکوي له بېړني حالت څخه د هېواد د 

" عادي"د يو  چېمودل پلويان ځواب ورکوي  ددې 914.ژغورنې په پلمه د قانون په سيستم کې تغير راولي

بېلوونکي کرښې کښل ناشوني دي او لدې امله بايد حقوقي نظام حالت او بېړني حالت ترمنځ د څرګندې 

  91.بايد واقعيتونه منعکس کړي

حکومت نباید په بېړنی حالت کې د قدرت له طبیعی  چېباآلخره، ځینې مودلونه ټینګار کوي ( ۳)

سیاسي مشرانو پواسطه د بېړني حالت څخه  د ځینیانډول څخه عدول وکړي ځکه امکان لري 

 . ستنې سره د خپل قدرت د زیاتېدو او پیاوړي کېدو کار ډېر آسانه کړيپه ګټې اخی

قانوني  يعاد. پدې انتخاب سره، په بېړني حالت کې له عادي قانونی سيستم څخه عدول جواز نه لري

نظام د هر ډول بېړني حالت لپاره د حل او فصل الزمې الرې چارې وړاندې کوي او اساسي قانون د 

دا ډېر ساده  چېمودل نيوکګران وايي  ددېخو. جګړې او سولې په دواړه حالتو کې يو شان عملي کيږي

اقدام تر الس  يو حکومت د جدي ګواښونو سره مخامخ کيږي، لزوما  هر ضروري چېنظر دی ځکه کله 

دا ټکی هم د يادولو وړ دي امکان لري قانون او د حکومت واقعي عمل پداسې حالت . الندې نيوالی شي
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سربېره  911.د حقوقي نظام غير واقعي والي په ګوته کوي چې، کې په شدت يو له بل څخه واټن ولري 

ه دقيقه توګه مشخص نه که چېرې په اساسي قانون کې شرايط او کړنالرې پ چېپردې، نيوکګر وايي 

باندې د هغه بدلول ډېر قاعدې  ېوې، په عادي حالت کې د حکومت لپاره د بېړني واک غوښتنه او په يو

 911.ساده ښکاري

 پوښتنې ېحثابمد 

 ستاسو په نظر له ياد شوو موډلونو څخه يی کوم يو غوره دی؟. 1

رېدو وروسته د عادي حالت په راوستلو يړني حالت له تيړني حالت واک درلودل د بيآيا د ځانګړي ب. 9

داسې کوم بديل شته چې بيړنې واک تر نا معلومي يا آ ږي ؟يکې د حکومت لپاره د ستونزو سبب نه ک

 مودې پوری و غځول شي؟ 

لوونکې کرښه انځور کړو؟ تاسو دا کرښه څرنګه يآيا کوالی شو د بېړني او عادي حالتونو ترمنځ ب. 3

 انځوروالی شی؟

چې فرض کړو چې ځيني دولتونه پرته له دی چې بيړنې واک ولري د بيړني دا ډېره سادګې نه ده آيا . 4

 حاالتو سره د مقابلی توان لري؟

 آيا په بېړني حالت کې حکومتونه بايد د کړنو مختلف معيارونه ولري ؟.  

 

 په نویو راڅرګندېدونکو دموکراسیو کې د بېړني حالت د واک څرنګوالی

په بنسټيز ډول د بېړني حالت واک بايد په هغو هېوادونو کې  چېپروفيسور ويکتور رامراج استدالل کوي 

 حاکميتهلته د قانون  چې پرتلهد قانونيت د رامنځ ته کېدو لپاره کوښښ کوي د هغو هېوادونو په  چې

 حاکميتقانون د  د چېهغه پدې باور دی هغه هېوادونه  918.بنسټيز شوی دی، په متفاوت ډول وکتل شي

په هغه کې امکان لري حکومت په هېواد کې  چېبنسټيز کېدو په لټه کې دي د يوه تناقض سره مخامخ دي 

اما په عين حال کې، په . د ثبات لپاره د ال زيات قدرت ادعا وکړي تر څو قانوني سيستم پرمختګ وکړي

حکومت د اساسي قانون او پخپله د  چېبېړني حالت باندې استناد کوالی شي دا تصور رامنځ ته کړي 

 ؟ادعا سره موافق ياستی ددېآيا تاسو 912.محدوديتونه په نظر کې نه نيسي حاکميتقانون 

يا اړينه ده چی مخ پر ودی دموکراسيو ته د بيړني حالت څخه ګټه اخيستنه او د اساسي قانون د ځنډلو آ
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نوې يا آزيات فرصتونه ورکړل شي ځکه هغوي د قانون د حاکميت د بنسټيز کولو په حالت کی دی؟ 

څرګنديدونکي دموکراسيو ته هم هغه ستاندردونه وټاکل شي چی نورو لپاره ټاکل شوي تر څو د يو بد 

 قضايي عرف د ترويج مخنيوي وشي؟

 

يی مخکې يادونه وشوه پېروي کوي او د بېړني  چېد افغانستان اساسي قانون له لومړي انتخاب څخه کوم 

د معمول سره سم، په . حالت په مهال د واک د مشخص کولو لپاره د ځانګړو حکمونو درلودونکې ده

پدې . واک ورکوي ډيرقوې ته زيات ته  اجرائيهپه پرتله  مقننه قوې دبېړني حالت کې اساسي قانون 

 : ه کوياړوند، اساسي قانون الندې مواردو ته اشار

 د افغانستان اساسي قانون

 اضطراري حالت – فصلنهم 

 ماده ۲۳ 

که د جګړې، دجګړې د خطر، وخيم اغتشاش او طبيعيي آفاتو او يا ورته حالت له امله د خپلواکۍ او ملي 

په اساسي قانون کې ټاکل شوې، ناشونې وګرځي د جمهور رئيس له خوا د  چېژوند ساتنه په هغه طريقه 

 . ملي شورا په تأييد د هېواد په ټولو او يا ځينو برخو کې اضطراري حالت اعالنېږي

 . که اضطراري حالت تر دوو مياشتو زيات دوام ومومي، د اوږدولو لپاره يې د ملي شورا موافقه شرط ده

 ماده ۲۲ 

لت کې جمهور رئيس کوالی شي د ملي شورا او د سترې محکمې له رئيسانو سره په په اضطراري حا

 . مشوره، د ملي شوری ځينې صالحيتونه حکومت ته انتقال کړي

 ماده ۲۲ 

د ملي شورا او د سترې محکمې د رئيسانو تر  چېپه اضطراري حالت کې جمهور رئيس کوالی شي 

 :تأييد وروسته د اساسي قانون النديني حکمونه و ځنډوي يا قيود پرې ولګوي

 . د اوه ويشتمې مادې دوهمه فقره .1

 . شپږدېرشمه ماده .9

 . د اوه دېرشمې مادې دوهمه فقره .3

 . د اته دېرشمې مادې دوهمه فقره .4

 ماده ۲۶ 
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 . ږييقانون نه تعديلد اضطرار په حالت کې اساسي 

 ماده ۲۱ 

که چېرې د جمهوري رياست دوره او يا د ملي شورا تقنيني دوره د اضطرار په حالت کې پای ته 

ورسېږي، د نويو انتخاباتو تر سره کېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي شورا د غړو د خدمت موده 

 . تر څلورو مياشتو پورې تمديدېږي

ورو مياشتو زيات اوږد شي، لويه جرګه د جمهور رئيس له خوا را غوښتله اضطراري حالت تر څلکه 

 . کېږي

 . د اضطراري حالت تر پای ته رسېدو وروسته، د دوو مياشتو د ننه انتخابات کېږي

 ماده ۲۴ 

يو سل او څلور )اساسي قانون د  ددېې د اضطراري حالت په پای ته رسېدو سره هغه اقدامات چ

 . مادې له مخې شوې، بې له ځنډه له اعتباره لوېږي( څلوېښتمې او يو سل او پنځه څلوېښتمې

 

 ماده ۲۳ . الف 

دا بند د بېړني . ځواب وايي" ؟کوم حالت دېبېړنی حالت " چېمادې لومړی بند دې پوښتنې ته  1۲3د 

وخيم اغتشاش، ( 3)د جګړې ګواښ يا خطر، ( 9)جګړه، ( 1: )حالت څلور عيني شرطونه فهرست کوي

کې د حکومت له " ورته شرايطو"په  چېپه همدې ترتيب پدې بند کې ويل شوي دي . طبيعي آفات( ۲)او 

 يبېړنپر بنسټ باندې " ورته شرايطو"د  جمهور رئيس چېآيا دا واقعيت . لوري بېړنی حالت اعالنېږي

 وغواړي هغه اعالن کړي؟ چېته اجازه ورکوي هر کله  جمهور رئيس –حالت اعالن کوالی شي 

د بېړني حالت د اعالن کولو واک  جمهور رئيسله مخې يی  چېلدې څخه ال مهمه خبر داده هغه شرايط 

خپلواکي او ملي ژوند ساتنه د هغو مجراوو د " چېتر السه کوي، پر هغو غوښتنو باندې محدود کيږي 

 جمهور رئيس چېدا پدې معنا دي ." په اساسي قانون کې ېې وړاندوينه شوې ده، ناشونې شي چېڅخه 

ملت د طبيعي سيستم الندې ژوند و نشي  چېممکن يوازې په هغو شرايط کې بېړنی حالت اعالن کړي 

يو شمېر عوامل کېدای شي د  چېتدالل وکړي اس جمهور رئيسپه عين حال کې، کېدای شي . کوالی

او پدې توګه په آساني سره کوالی " ګډوډ کړي" ". . . ملي ژوند" اساسي قانون تر عادي شرايطو الندې 

د اساسي قانون متن زياتره مبهم د انعطاف وړ او د څو ګونو تفسيرونو . شي بېړنی حالت اعالن کړي

 . کړي هډک تشهاسي قانون سره سر او کار لري بايد دا د اس چېهغه کسان . لپاره پرانيستی وي

واک پراخه تر سترګو شي، خو دا  جمهور رئيسکېدای شي د بېړني حالت لپاره د  چېپداسې حال کې 

ملي شورا د هغو پواسطه  چېدا هغه مهمې الرې دي . کار بايد د ملي شورا له تأييد وروسته تر سره شي

 . واک محدود کړي جمهور رئيسالن او غزولو په هکله د کوالی شي د د بېړني حالت د اع
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 ماده ۲۲ . ب 

د " واک يوې برخې"قوې ته د  اجرائيهله مقننه قوې څخه  چېته اجازه ورکوي  جمهور رئيسدا ماده 

قوه د  اجرائيهپه زيات شمېر هېوادونو کې . واک تر السه کړيزيات  جمهور رئيسپه صورت کی  لېږد

په بېړنيو حاالتو کې حکومت  چېد هغه دليل دادي . بېړنويوحاالتو په مهال ځان ته زيات واک ورکوي

او وخت سمالسي اقدام ته اړتيا لري او د قانون جوړونې معمولي بهير کېدای شي له اندازې زيات ورو 

رنده مشرتابه ته اړتيا پداسې حالت کې يو هېواد زغ چېنظريې پلويان ادعا کوي  ددې.ويضايع کونکې 

اطالعاتو او  جمهور رئيسپردې سربېره، . قوه په ښه موقف کې قرار لري اجرائيهلري او پدې اړوند 

معلوماتي سرچينو ته تر ټولو ښه او هر اړخيز الس رسی لري او د وسله والو ځواکونو سرقوماندان ګڼل 

، خو د بېړني حالت په ټپه و درېږيو په د قانون جوړونې بهير کېدای شي ورو ا چېدا سمه ده . کيږي

 .قدرت زياتېدل هم پداسې حاالتو کې د ځان سره خطر لري اجرائيهترڅ کې د 

واقعيت سره  ددې نظامي او اطالعاتي دستګاه تر خپل کنترول الندې لري، جمهور رئيس چېدا واقعيت 

جمهور  چېراپيدا کوي کوالی شي پخپل نوښت سره په بيړه عمل وکړي، دا خطر  جمهور رئيس چې

 چېڅرنګه . کوالی شي د بېړني حالت څخه په استفادې د اساسي قانون خالف اقدام تر سره کړي رئيس

څو ځله له بېړني حالت څخه په استفادې  جمهور رئيسپدې څپرکي کې مخکې يادونه وشوه، د مصر 

په همدې دليل، . د قانون جوړونې عادي بهير له الرې ناممکن وو چېداسې تقنيني فرمانونه صادر کړل 

 لوبغاړومادې پدې بهير کې د نورو حکومتي  1۲۲قوې ته د مقننه قوې د واک له لېږد نه د مخه،  اجرائيه

مادې ته په پام سره، د پارلمان د دواړو جرګو رئيسان او د قاضي  1۲۲. د برخه اخيستنې غوښتونکې ده

قوې ته د واک د لېږد نه د مخه  اجرائيهله مقننه قوې څخه ( کومت د نورو ارکانو رئيساند ح)القضات 

 . بايد توافق وکړي او له دوو مياشتو څخه د بېړني حالت د غزولو په هکله بايد ملي شورا توافق وکړي

قوې ته  جرائيهاد بېړني حالت په مهال له مقننه قوې څخه  چېماده دا نه وايي  1۲۲ چېد يادولو وړه ده، 

قوې  اجرائيهعبارت په ظاهر کې په بېړني حالت کې له " ځينو واکونو"د . کوم واکونه بايد و لېږدول شي

خو دا چې د واک انتقال نا معلوم دې . څخه مقننه قوې ته د ټول واک لېږد په برخه کې خنډ ګڼل کيږي

مقننه واک په خپل الس کې زيات  جمهور رئيسددی امکان شته چې د بيړني حالت په صورت کې 

 . واخلي

 

 ماده ۲۲ . ج 

د اساسي قانون ځينې  چېته واک ورکوي  جمهور رئيسماده د ملي شورا د رئيسانو په تأييد  1۲۸

 چېاساسي قانون هغه حکمونه محدودوي  چېتر ټولو مهمه دا . حکومونه وځنډوي يا يی محدود کړي

په بېړني  چې، پدې معنا (الندې څلور حکمونه)قوه يې په بېړڼي حالت کې وځنډوي  اجرائيهممکن دي 

 :حالت کې نور ټول حکومونه يا مادې له تغير پرته پخپل حال پاته کيږي
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 د افغانستان اساسي قانون

 بند  ماده،  ۱ 

 . هيڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقيبېدای، نيول کېدای او يا توقيفېدای نشي

 ادهم ۳3

د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې نو تغوښد روا او سوله ايزو  چېد افغانستان اتباع حق لري 

 . غونډې وکړي

 بند ماده، ۳۱

 . د پلټنې حق نه لري، مګر د قانون د حکمونو سره سم يکونول دولت د اشخاصو د مخابرو او

 بند1ماده، ۳۴

هېڅوک د دولت په ګډون نشي کوالی د استوګن له اجازې يا د واکمنې محکمې له قرار پرته او بې . . . 

 . له هغو حاالتو او الرو چې په قانون کې ښوول شوي، د چا کور ته ور ننوزي يا يې وپلټي

 

 پوښتنېېحثابمد 

د ولې د بيړني حالت په صورت کې  د اساسي قانون د مسودې ليکونکو چېفکر کوی  څه تاسو. 1

 ؟کړي اجازهځانګړي حکمونه د ځنډولو 

ځانګړو  ددېداسې ښکاري چې  اماهم شامل دې، په تعريف کې جګړه او طبيعي آفات "اضطرار" د . 9

 ؟دليل يی څه د ی. د کورني بلوا يا اغتشاش په ګواښ متمرکز دی ولحکمونو ځنډ

 چېحکمونو ځنډول په بېړني حالت کې ضرور دي؟ آيا تاسو فکر کوی  ددېې آيا تاسو فکر کوی چ. 3

 دای شی لدې ځنډ څخه کوم خطر را پيدا شي؟يک

 په بېړني حالت کې د ال زيات واک په لټه کې وي؟ جمهور رئيسولې . 4

 شو چی بيړنې حالت ختم شوې؟  یپوهيداڅنګه بېړنی حالت څرنګه تعريفوی؟ .  
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حکمونو څخه هر يو په کورنيو  ددې په بېړني حالت کې له ځانګړي واک پرته، چېآن تر دې 

 : محدوديتونو کې راځي

له لوري نيولو او توقيفولو ته اجازه ورکوي، اما نيول بايد د قانون د  د حکومت بند 9ماده،  91 (1)

 . حکم سره سم تر سره شي

 

د ځانګړو شرايطو په مراعات  حق ورکوی چې ماده د افغانستان وګړو ته 3۷د اساسي قانون  (2)

 :سره غونډې او مظاهرې وکړي

 . دا مظاهرې بايد سوله ايزې او بې وسلې وي. الف

حکومت په آسانۍ سره  چېدا پدې معنا دي، . مظاهرې بايد د قانون سره سمې تر سره شي. ب

ې کوالی شي د قانون جوړونې له الرې د مظاهرو خالف قوانينو په تصويب سره تر هغه پور

 . دا محدوديتونه د اساسي قانون د نورو حکمونو سره په مخالفت کې رانشي، محدود کړي چې

لدې امله، د تاوتريخوالي . مظاهرې بايد يوازې د مشروع غوښتنو لپاره او سوله ايزې وي .ج

 . اجازه نه ورکول کيږي، نامشروع موخې ولري چېسره مل مظاهرو ته 

نونه الرې حکومت د مراسالتو او مخابراتو له تفتيش څخه منع بند يوازې د ناقا 9مادې  31د   (3)

که چېرې د قانون جوړونې طبعي بهير له الرې د مراسالتو د تفتيش په هکله قوانين . کوي

 . مادې الندې مجاز دی 31تصويب شي، پدې صورت کې دا کار تر 

 

د يو قضايي )قوې  ئيهقضااو يا ( د قانون په اساس )بند حکومت د مقننه قوې  9مادې  38د   (4)

پردې اساس . منع کوي و څخهننوتلله له اجازې پرته، د شخص استوګنځي ته ( په اساسدستور 

 . حکومت په عادي شرايطو کې د تفتيش کولو لپاره قانوني مجراوې په واک کې لري

کوي په عادي حاالتو کې، اساسي قانون حکومت ته اجازه ور چېحکمونو ترمنځ ګډ عنصر دادی  ددې 

قوې ته  اجرائيهد بېړني حالت د مقرراتو ځنډول . قوې په اجازه عمل وکړي قضائيهيوازې د مقننه اويا 

. قوې له اجازې پرته عمل وکړي قضائيهاجازه ورکوي له خپل واک څخه په ګټه اخيستنې سره د مقننه يا 

 دې ته په پام سره، آيا د بېړني حالت په هکله د حکمونو ځنډول موجه او ضروري دي؟ 

 

 ماده ۲۶ . د

دا مهمه ده ځکه اساسي قانون په . اساسي قانون په بېړني حالت کې نه تعديلېږي چېماده وايي  1۲۷

د پراخو  چېهېواد کې تر ټولو لوړ قانون دی، او په بېړني حالت کې عادي مشورتي بهير ځنډول کيږي 

په يو اړخيز ډول په بېړني حالت کې  جمهور رئيسکه چېرې . پرګنو د مشارکت غوره متضمن دی

 . د هغه واکونه به نامحدود وي چېده  هتعديل کړي، طبعي خبر اساسي قانون
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 ماده ۲۱ . ه

بات د بېړني حالت سره سر وخوري، انتخابات اماده کې راغلي دي که چېرې پالن شوي انتخ 1۲1

له يوې خوا، دا منطقي ده ځکه د انتخابتو تر سره کول په بېړنيو حاالتو کې ډېر ستونزمن دي . ځنډېږي

 جمهور رئيسله بلې خوا، دا ماده په باالقوه توګه . خت کې هېواد يوه تکړه مشر ته اړتيا لرياو پداسې و

بېړنی حالت د انتخاباتو د مخنيوي او د خپل قدرت د ساتلو او پياوړتيا لپاره  چېته اجازه ورکوي 

 . وکاروی

مياشتو څخه زيات  ۲ماده حکم کوي که چېرې بېړنی حالت له  1۲1اندېښنو د ليرې کولو لپاره،  ددې 

ماده د بېړني حالت له پای ته رسېدو  1۲1سر بېره پردې، . دوام وکړي، لويه جرګه را غوښتل کيږي

جمهور اساسي قانون . وروسته د دوو مياشتو په ترڅ کې د انتخاباتو د تر سره کېدو غوښتونکې هم ده

جمهور که چېرې دلته يوه پوښتنه مطرح کيږي، چې . ګڼيد لويې جرګه په جوړېدو باندې مؤظف  رئيس

څلورو مياشتو وروسته  ۲د انتخاباتو څخه د مخنيوي په موخه بېړنی حالت اعالن يا وغزوي او له  رئيس

 و غبرګون څه وي؟ړلويه جرګه را و نه غواړي، پدې صورت کې به د نورو لوبغا

 

 ماده ۲۴ . و

له مقننه قوې ( 1: )ماده د بېړني حالت د دوامداره غزولو څخه د مخنيوي په هکله صراحت ورکوي 1۲8

د بېړني حالت له پای ته رسېدو وروسته د اساسي قانون د ټاکلو ( 9)قوې ته د واک لېږد او  اجرائيهڅخه 

 . حکمونو د تنفيذ د ځنډ سمالسي ليرې کول

 

 ي حالت پر واک باندې کره کتنهبېړناضطراري یا د . ز

حالتونو ترمنځ د " بېړني"او " عادي"د  چېد بېړني حالت پر ځانګړي واک باندې اساسي نيوکه داده 

که چېرې . ناآراميو تجربه لري کورنيوزياتره ملتونه د اوږدو جګړو او . بېلتون کرښې کښل ناشوني دي

کلن بېړنی حالت دی او يا دا  31کلنه جګړه يې ليدلې وي، آيا دا حالت  31 چېپه يوه داسې هېواد کې 

حالت هم درلود؟ که چېرې يو ملت د ژوندانه عادي حالت ته راګرځي، " عادي"په ځينو دورو کې يې  چې

د  چېدواړو يعنې عادي او بېړني حالتونو ترمنځ توپير ګڼل کيږي؟ دا د هغو هېوادونو لپاره  ددېکوم څيز

دا هېوادونه بايد په پرله پسې توګه د تروريزم خالف . وريزم ګواښ سره مخامخ دي، يوه ستونزه دهتر

 . وساتي انډولاو په قواو باندې دموکراتيکي څارنې اصل تر منځ مبارزه 

ځيني هيوادونه ددی لپاره، چې د موجوده ګواښونو سره مقابله وکړي تر نا معلومې مودې پوری بيړنې  

کال کې په شمالي آيرلېند کې د ځانګړو واکونو قانون  1298په  چې، کله د بيلګې په توګه .ويزحالت غ
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له اساسي قانون څخه د راوالړ شوو اوږدو نښتو او د پروتستانت او  چېهغه هېواد )تصويب شو، 

 کلونو لپاره په نظر کې نيول شوی ۸، دا قانون د (کاتوليک مذهبي ډلو ترمنځ اختالف يی تجربه کړی

کال کې  12۲8يل په ئپه ورته ډول، اسرا 911.خو دا قانون وروسته په يو دايمي قانون باندې بدل شو. وو

په بېړني حالت کې قرار درلود، که څه هم دا بېړنی حالت په پيل کې د  تر اوسه پورید تأسيس څخه 

وسته، حکومت د کال راور 121۲له  911.جګړې په وخت کې د يو لنډمهاله اقدام په توګه په نظر کې وو

 معمول سره سم حکومت د عادي شرايطو لکه پولي مسئلې او کارګري اختالفونو سره د مقابلې په موخه

 919.ګټه اخيستله له بيړنيو واکونو څخه

 9111کال څخه په  1281تر بېړني حالت الندې يې قرار درلود، له  چېد مصر په پخواني حکومت کې 

ته يې اجازه  نوورلګولو پرته اوږد مهاله ګرفتاريو او ناقانونه لټوکال د حکومت تر ړنګېدو پورې له ت

په  چېاجازه ورکوله تر څو د اخوان المسلمين غړي  ددې د بېړني حالت د اعالنولو واک 913.ورکوله

د بشري  چېمصر کې تر ټولو لويه ډله ده په نظامي محکمه کې د نامعلومو تورونو له امله محکوم کړي 

پدې څپرکي کې د مخه وويل  چېڅرنګه  914.اقداماتو مخالفت وکړ ددې حقونو د دفاع ډلو په شدت سره

له خوا يو  جمهور رئيسد مصر د اساسي قانون عالي محکمې د بېړني حالت پر مهال د  چېشو، کله 

يې له ځانه  د فرمانونو په ترڅ کې نافذ شوي وو باطل اعالن کړل، پدې کار سره چېشمېر قوانين 

کال د جنوري د  9111مظاهره کوونکي په مصر کې دوامداره بېړنی حالت د . قضايي خپلواکي و ښودله

 . وګړنيز انقالب د اساسي انګېزو څخه ګڼي

  ۱ بېړني واک په عمل کې

ادعا وکړه ( کابل)په عمومي غونډه کې ښاغلي سياوش بکتاش  ۷کال د اګست  9111د ولسي جرګې د 

په وروستيو . "حالت اعالن کړيبيړنې کرزی نظر درلود تر څو په افغانستان کې  رئيسجمهور  چې

زه غواړم . له خوا په هېواد کې د بېړني حالت له اعالن څخه خبرې کيږي جمهور رئيسورځو کې د 

ي شورا له تأييد کار لپاره هېڅ دليل نشته او نوموړی دا کار د مل ددېې ښاغلي کرزي ته په ډاګه کړم چ

د دا ډول څرګندونو خالف په  جمهور رئيسښاغلي سياوش د خپلو خبرو په دوام د " .پرته نشي کوالی

دا ډول اقدام به  چېکړه رو خبردارېمنځني ختيځ او شمالي افريقا کې پرګنيز پاڅون ته په اشارې سره 

د بېړني  رئيسجمهور که چېرې : "وکړ ګواښښاغلي سياوش . باندې واړوي" منځني ختيځ"افغانستان په 

 ."حالت موضوع طرح کړي، د نوموړي برخليک به له ښاغلي مبارک څخه ښه نه وي

                                                           
270

 Oren Gross, Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional? 112 Yale Law Journal 
1011 (2003), reprinted in Vicki C. Jackson & Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law 877 (2d ed. 2006).  
271

Id 
272

Id at 879 
273

Egypt Renews Emergency Law Powers, BBC Online, May 26, 2008, available at http://news. bbc. co. 
uk/2/hi/7420133. stm.  
274

Id 
91 

 :څخه اخیستل شوی او وګوری.APAP Legislative Newsletter (11 August 2011, Vol. 6, No. 3) ددې مثال متن له. 
www. sunyaf. org. 

 



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

21 
 

د بېړني حالت په هکله ګنګوسې : "وايي ته په اشارې سرهموضوع  ورتهښاغلي عبد الظاهر قدير هم 

اغلي د خپلو خبرو په دوام ښ." کار واک نه لري ددې د ملي شورا له تأييد پرته جمهور رئيسشته، اما 

 . وي" بې پروايي"دې کار ته اقدام وکړي، دا کار به د نوموړي ډېره  جمهور رئيسدير وويل که چېرې 

پدې ترڅ کې، ښاغلي نادر خان کټوازي د خټيځو واليتونو د پکتيا له واليت څخه د بېړني حالت موضوع 

جمهور د بېړڼی حالت په هکله خبرې نه د : "ښاغلي کټوازي استدالل وکړ. ړبحث ياد ک" بې وخته"يی 

د هغه په هکله بحث بې او نه هم د هېڅ يوه بل مقام له لوري پېشنهاد او طرح شوې، لدې امله  رئيس

له لوري د بېړني حالت  جمهور رئيسد  چېنوموړی د خپلو همکارانو سره موافق دی . "وخته دی

د ملي شورا له تأييد  جمهور رئيس چېل پوهېږو موږ ټو. "اعالنول د ملي شورا تأييد ته ضرورت لري

 " .نشي کوالی بېړنی حالت اعالن کړيپرته 

 

 بهرنیو چارو کې اجرایوي او د قانون جوړونې واکپه .ږمپش

قوې رئيس د  اجرائيهپه ډېرو هېوادونو کې د کورنيو چارو په پرتله په بهرنيو او نظامي چارو کې د 

ډير اساسي قوانين له هغه جملې د امريکې متحده اياالتو، . مقننه قوې له رئيس څخه زيات واکونه لري

د وسله والو ځواکونو اعلی  جمهور رئيس چېفرانسې او افغانستان په اساسي قوانينو کې راغلي دي 

ړونونو السليک په اړه واکونه د مختلف اساسي قوانين د جګړې د اعالن او بين المللي ت. سرقوماندان دی

د افغانستان اساسي قانون په بهرنيو چارو او . او مقننه قواوو تر منڅ په مختلفو طريقو وېشي اجرائيه

 :نظامي چارو کې واکونه په الندې ډول وېشي

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۶۲

 د افغانستان د وسله والو ځواکونو ستر مشرتوب،  – 3

 د ملي شورا په تأييد د جګړې او متارکې اعالن،  – ۲

 د ځمکنۍ بشپړتيا او د خپلواکۍ د ساتنې د دفاع په حالت کې د الزم تصميم نيول،  – ۸

 د ملي شوری په تأييد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواکونو د ټولګيو لېږل،  – ۷

 کې د افغانستان د سياسي نماينده ګيو د مشرانو ټاکل، و مؤسسو بين المليپه بهرنيو هېوادونو او  – 1۲

 په افغانستان کې د بهرنيو سياسي نماينده ګانو د باورليکونو نل ،  -1۸

 . د قانون له حکمونو سره سم د دولتونوترمنځ د معاهدو د عقد لپاره د باورليکونو ورکول -11
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 ماده ۱۲

 : حکومت الندينۍ وظيفې لري

 د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او د عامه شتمنۍ ساتل،  – ۲

 ماده۲۰

 : ملي شورا د الندې واکونه لري

 د دولتي بودجې تصويب او د پور اخيستو يا ورکولو اجازه،  – 3

 ،  ېلولبتړونونو او بين المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان  دد دولتونو ترمنځ  – ۸

 ماده ۲

 :ولسي جرگه الندې ځانګړي واکونه لري

 د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصميم نيول،  – 9

 . و سره سم د مقرريو تأييد يا ردولاساسي قانون له حکمون دې د– 3

 ماده ۲

 . د بودجې او مالي چارو په برخه کې د قانون د طرحې پېشنهاد يوازې د حکومت له خوا کېږي

 ماده۲۲

که چېرې د ملي شورا په اجالس کې کلنۍ بودجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه امنيت، د هېواد له 

موده د هغې تر  خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع تر خبرو الندې وي، د شورا د اجالس

 . تصويب مخکې پای ته نشي رسېدالی

 

قوې ته  اجرائيهد افغانستان اساسي قانون د جګړې د اعالن او بهرنيو چارو په هکله نژدې ټول واک 

قوې باندې  اجرائيهله هغو څخه پر . ويبقوې باندې مهم څارنيز رول لو اجرائيهسپاري، خو مقننه قوه پر 

يو هېواد نشي کوالی د بودجې له . د مقننه قوې تر ټولو مهمه نظارتي کړنه، د بودجې تصويبول دي

تمويل پرته جګړه پر مخ بوزي، لدې امله د افغانستان حکومت نشي کوالی د ملي شورا له لوري د 

 چېپداسې حال کې  .ولېږي او يا يې په جګړه کې راښکېل کړي وال پوځبودجې له تصويب پرته، وسله 

بودجه تياروي اوپه همدې ترتيب که  چېقوه ده  اجرائيهملي شورا بايد د حکومت بودجه تأييد کړي، دا 

 . قوه پر بودجې باندې د پام وړ کنترول لري اجرائيهڅه هم مقننه قوه بايد هغه تأييد کړي، 
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راتو مخ بېولو او د بين المللي ته د مذاک جمهور رئيساساسي قانون  چېپردې سربېره، پداسې حال کې  

د بين المللي تړونونو د تصويب يا تصديق  چېتړونونو د الس ليک کولو اجازه ورکوي، دا مقننه قوه ده 

اړونده هېواد  چېقوه يو بين المللي تړون الس ليک کوي دا پدې معنا ده،  اجرائيه چېکله . واک لري

اړونده تړون په رسمي توګه د مقننه  چېواد تر هغه پورې اما يو هې. ديوه لوري په توګه هغه ته ژمن دی

 ددېلدې امله د افغانستان ملي شورا. قوې له خوا تصويب نشي، د هغه په عملي کولو باندې مکلف نه دی

سربېره . افغانستان د کومو بين المللي تړونونو په اجرا باندې مکلف دی چېواک لري اټکل وکړي 

سره بايد ووايو که څه د دې.له خوا د ګمارنو د تأييد يا رد واک لري ئيسجمهور رپردې، ولسي جرګه د 

 دېد په بهر کې د افغانستان د سياسی استازو د ټاکلو واک لري، خو ولسي جرګه بايد جمهور رئيسهم 

 . استازو ټاکل د دندې له پيل د مخه تأييد کړي

جمهور قوه کې متمرکز دی، که څه هم د  اجرائيهد امريکې په متحده اياالتو کې هم د جګړې واک په 

د متحده اياالتو د . له خوا د بهرنيو اقداماتو له پيل د مخه پدې هکله د سنا مجلس تأييد ضرور دی رئيس

په  جمهور رئيسد امريکې متحده اياالتو په اساسي حقوقو کې . تړونونو السليک افغانستان ته ورته دی

په چټکۍ سره د وسله والو عملياتو سرته رسول، ( 1)کونه لري لکه پراخه واکې  بهرنيو او نظامي چارو

اطالعاتو  جمهور رئيس( 3)د ملت په استازيتوب د قانوني اختياراتو درلودونکی دی،  جمهور رئيس( 9)

تر  جمهور رئيسوسله وال ځواکونه د ( ۲)او  911او معلوماتي سرچينو ته تر ټولو ښه الس رسی لري

د . لدې امله د مراتبو او فرمان چلونې مستقيمه اويو شان سلسله شتون لري. . ريکنترول الندې قرار ل

د متحده اياالتو اساسي قانون د جګړې واک  چېدواړو هېوادونو ترمنځ غوره توپير پدې کې دی 

ته  جمهور رئيسد افغانستان اساسي قانون د جګړې واک  چېپداسې حال کې  911کانګرس ته ورکوي،

ته  جمهور رئيسآيا د متحده اياالتو په اساسي حقوقو کې ". ملي شورا په تأييد"يوازې د ورکړی دی البته 

 په بهرنيو او نظامي چارو کې د زيات واک توجېه د افغانستان په هکله هم صدق کوي؟

په بهرنيو او نظامي چارو کې د مقننه قوې واک په هکله به د افغانستان اساسي قانون تر سرليک الندې 

 . پرکي کې زيات معلومات تر السه کړيڅ 3په 

 

 موردي مطالعه: د قواوو تفکیک په افغانستان کې .اووم

په هکله د افغانستان د سترې محکمې د پرېکړې  918کال کې د سپنتا د قضيې 9111په متن الندې 

سره ګنډه خوري  ددې دا موضوع. څپرکې په سريزه کې ورته اشاره شوې ددې انګلېسي ژباړه ده چې

په افغانستان کې د قواوو تفکيک څه ډول دی او د افغانستان د اساسي قانون تفسير واک د چا سره  چې

 . دی

 د سپنتا قضيې مسلکي رأيه، د افغانستان اسالمي جمهوري ستره محکمه
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 (13کال د می  9111د )

د الرښوونې پر بنسټ په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري  جمهور رئيسد افغانستان د 

ګڼه استول شوی مکتوب د سترې ( 2۲۲) ۷9۷نېټې  13کال د می 9111سترې محکمې ته د 

سترې محکمې دا مکتوب له  .غور او څېړنې الندې ونيول شوه محکمې د عالي شورا له لوري تر

په مکتوب کې د حکومت دوو وزيرانو . الندې ونيو قانوني لحاظه تر مطالعې، ارزونې او څېړنې

هر يو استاد اکبر د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزير او داکتر سپنتا د بهرنيو چارو وزير په 

کال  9111د  چې 912هکله د ولسي جرګې له خوا د هغوی د استېضاح په هکله دری پوښتنې دي

 . نه باور په رايی منجر شونېټه د ياد شوو دوو وزيرانو د  19او  11د می په

نېټه د  11د مکتوب د منځپانګې يا محتوا له ارزونې وروسته، دا مکتوب په مشخص ډول د می په 

خو ولسي جرګه و نه توانېده . کډوالو او راستنېدونکو چارو وزير خالف د نه باور رايه نه څېړي

لومړی  چېتر السه کړي ځکه د بهرنيو چارو له وزير څخه د نه باور رايې په اړه اکثريت  چې

دوهمه  19د می په . بند له مخې بې اعتباره وه 3مادې  29رای اچونه مبهمه او د اساسي قانون د 

 : ته شکمنه ښکارېده جمهور رئيسرای اچونه د الندېنيو داليلو له مخې 

قيمه، او په وزير باندې د نه باور رايه بايد صريحه، مست: "بند کې راغلي دي 3دې په ما 29د   (1)

." پر پخو داليلو والړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رابو په اکثريت صادرېږي

د  چېي لرجمهوري دولت د ولسي جرګې دا توجيه واقعيت واسالمي که چېرې د افغانستان 

بهرنيو چارو وزارت د اېران اسالمې جمهويت له لوري د افغان کډوالو د کډه کولو د مخنيوي 

[ افغانستان]د يوه هېواد چېمطلب په نظر کې نيولو سره  ددېه الزم اقدامات تر سره نه کړل،لپار

پر تګالرې باندې اغېز [ اېران]د بهرينوی چارو وزير تصميمونه تر کومې اندازې د يو بل هېواد 

 کېدای شي؟" قانع کوونکی دليل"بند له مخې دا يو  3مادې د 29، آيا د اساسي قانون لرالۍ شي

 

دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو : " . . . چېبند دا تصرېح کوي  3مادې  29د اساسي قانون د ] (9)

رايو منل شوي فورمول پر  1جمع  ۸1په ولسي جرګه د . "[ غړو د رايو په اکثريت صادرېږي

د وزير د ګوښه کولو لپاره د رای ( سلنه۸1)رايې  19۲، [اکثريت جوړوي چې]بنسټ باندې 

يوه رايه تر اعتراض الندې راغله، نو رای اچونه  چېدا . ړۍ ورځ وشمېرل شوېاچونې په لوم

پداسې مواردو کې، آيا دوهمه رای اچونه مشروع او قانوني ده؟ يا دا . دوهم ځل ته حواله شوه

( لومړۍ رای اچونه د اعتبار وړ بولي چې)د خبرو اترو او د ملي شورا د معمولي کړنالرو چې

 او فصل الره و لټول شي؟ پر بنسټ باندې د حل
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مقاماتو څخه غواړي يو اقدام يا عمل يا تګ الره  و د شتون په معنی دی چه له حکومتد کړندودونپه يو شمېر تقنينی نهادونو کې " استيضاح . 

 ."توضېح کاندي چه کله کله په پارلماني سيستم درلودونکی حکومتونو کې د بی باور رايی اويا د حکومت د تغير باعث ګرزي
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پداسې . د ولسي جرګې يو سل او پنځه نوي غړي د لومړۍ ورځې په رای اچونه کې حاضر وو( 3)

په رايګيري کې  چېهغه استازي . غړي حاضر وو 911حال کې د دوهمې رای اچونې په مهال 

له قانوني . په غونډه کې د پوښتنو او ځوابونو څخه يې معلومات نه درلود حغيرحاضر وو د استېضا

 لحاظه آيا د هغوی قضاوت او رايه د محاسبې وړه ده او که نه؟

 . د ولسمشري دفتر له سترې محکمې و غوښتل تر څو د دې دريو پوښتنو صراحت وکړي

 

د افغانستان  چې لريه توګه پدې باور پارګان ديوې خپلواکه قضايې  هيوادد افغانستان ستره محکمه د 

اودموکراسي ته د افغانستان د وګړو د رسېدو په الره کې مهم ځاي  ثباتملي شورا د قانون حاکميت، 

ملي شورا د خپلو واکونو او اختياراتو په محدوده کې ټينګ ګامونه اخيستي دي او د قانوني . لري

په سره همکاري لري، ( او مقننه قواوو جرائيها)کړندودونو له الرې د حکومت دوو نورو ارکانو

پدې روحيې . په پياوړتيا کې ورته رول لوبوي( مقننه قوه)نور دوه ارکان د ملي شورا  چېهمغه ډول 

محکمې دا موضوع قانوني شننې او تحليل او نافذو قوانينو ته په پام سره څېړلې ې سره، د هېواد ستر

موضوع له څېړنې وروسته، د هېواد محکمه الزم ګڼي تر څو په پارلماني چارو کې د دولت له د دې.ده

همداشانې محکمه د بهرنيو . وزارت او ولسي جرګې څخه ال زيات مواد او معلومات تر السه کړي

چارو له وزارت څخه غواړي تر څو د انساني کرامت د خونديتوب او د اېران له اسالمي جمهوريت 

ديپلوماتيکو مراسالتو ښودونکي [ د افغانستان او اېران تر منځ] کډوالو اجباري ايستلو په هکله څخه د

 . قانوني سندونه، د محکمې په واک کې ورکړي

 

که څه هم موږ له ولسي جرګې څخه د نظر وړ مواد الس ته نشو راوړي، په پارلماني چارو کې د  

نېټو په غونډو کې د ولسي جرګو د حاضرو  19او  11دولت وزير د ولسي جرګې کړندود او د می د 

د ولسي جرګې د کړندود دا سندونه د دوو وزيرانو استاد اکبر او . غړو لېست محکمې ته وړاندې کړ

سربېره پردې، د سترې محکمې د غوښتنې پر اساس . داکتر سپنتا د استېضاح موضوع روښانه کوي

د کډوالو پدې مسئله کې د اېران د اسالمي  چېاستول د بهرنيو چارو وزارت هغې ته داسې سندونه و

پدې سندونو . جمهوريت سره د بهرنيو چارو وزارت د پرله پسې اقداماتو او تماسونو ښکارندوی دي

پر افغان کډوالو د اېران د مستقيم او غير مستقيم فشار، د کډوالو اجباري  چېمکتوبونه دي  ۲2کې 

خيزو هوکړو نه مراعاتول او د کډوالو د خپلې خوښې ستنېدو د ستنېدو د مخنيوي په هکله د څو اړ

دا مکتبونه د جرم او ګواښونو، ډله ايزو النجو او د افغان . دورې غزولو ښکارندويي کوي

د بهرنيو چارو . ]کډوالوضرب او جرح کولو په هکله د بهرنيو چارو وزارت هڅې په ډاګه کوي

ن لوري د اېران له اسالمي جمهوريت څخه غوښتي دي تر افغا[ وزارت دې مکتوبونو ته په پام سره

و هېوادونو تر منځ د ورورګلوی او اسالمي اړيکې په نظر کې ونيسي، د دواړو هېوادونو اړڅو د دو

ترمنځ السليک شوې هوکړه مراعات کړي او خپل هېواد ته د باعزته ستنېدو د زمينې تر برابرېدو 

 . ې کېدو او سوله ايز ژوند کولو اجازه ورکړيپورې، په اېران کې کډوالو ته د پات
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مادې مطابق له مخې د استېضاح په هکله  29پدې پرېکړه کې، سترې محکمې د اساسي قانون د 

همدا شانې ستره محکمه هغو دريو پوښتنو ځوابولو په . د ولسي جرګې واک په پام کې نيولی دی

اړه د نه باور رايې په هکله وړاندې شوي  مادې په 29دفتر له خوا د  ۍد ولسمشر چېلټه کې ده 

له کې ولسمشری دفتر له سترې محکمې څخه غوښتي دي تر څو د قضاوت، تفسير ئپدې مس. دي

په ځواب کې سترې محکمې الندې داليل  ددې.او ارزونې په هکله خپله رايه وړاندې کړي

 :وړاندې کړ

 

 :ماده حکم کوي 29د اساسي قانون 

 

 . څخه وکړيکوالی شي د هر يو وزير په يېشنهاد سلنې  91ړو ولسي جرګه د ټولو غ

 

موضوع  ېراي، ولسي جرګه د نه باور ويکه وړاندې شوې توضېح د قناعت وړ نه 

 . څېړي

په وزير باندې د نه بارو رايه بايد صريحه، مستقيمه او او پر پخو داليلو باندې والړه 

 . په اکثريت صادېرېږي وي، دغه رايه د و لسي جرګې د ټولو غړو د رايو

 

 :مادې تفسير په الندې ډول وړاندې کيږي ددې 

مادې متن څرګندوي د استيضاح توجيه بايد په بشپړ ډول تجزيه او تحليل  29د  چېڅرنګه ( 1)

د نه بارو رايې په اړوند ولسي جرګه د يوې ملي محکمې رول لوبوي او د ځينو ټاکلو . شوې وي

مادې له مخې د  11د اساسي قانون د . د تطبيق وړ دهيوه وزير په هکله  ددندو د نه اجرا له امله 

ماده کې د  11که چېرې يو وزير په . حکومت وزيران د ولسي جرګې په وړاندې مسؤل دي

راغلو کړنو په هکله د قناعت وړ توضېح وړاندې نشي کړی، وزير بايد پدې ماده کې د راغلو 

ې حالت کې ولسي جرګه کېدای شي د وزير د کار د دوام په پداس. دندو له امله مسؤل و ګڼل شي

. مادې د حکم پر اساس د هغه خالف د نه باوررايه ورکړي 29هکله پرېکړه و کړي او يا هم د 

که چېرې د ولسي جرګې پرېکړه د توضيحاتو د نه قناعت له امله وي او موضوع د نه باور رای 

له لوري  ېملي محکمد  چېتنۍ پرېکړه ده اچونې ته حواله شي، د نه باور رايه وروس

د وزير د دندو  توګهداليل روښانه او قانع کوونکي وي او په مستقيمه  چېصادرېږي، پدې شرط 

د نه اجرا سره تړلي وي او د وزير له کنترول څخه سېوا د بل شخص په اختياراتو او واک باندې 

غړي بايد د يو وزير د ګوښه کېدو په  مادې پر اساس، د ولسي جرګې اکثريت 29د . والړ نه وي

 . منظور د نه بارو په رای اچونه کې ګډون ولري

د بهرنيو چارو د  چېد ولسمشري دفتر په دريو موضوعګانو کې راغلي دي، دا  چېڅرنګه 

کډوالو د  ددې وزير استېضاح په ايران کې د کډوالو د بدو شرايطو او د ايران حکومت له لوري

ډول اقداماتو مخنيوی د وزير د واک او  ددېې چاخراج سره تړاو لري، بايد اعتراف وشي 

پدې کار کې مالمت نه دی  چېلدې امله هغه نه يوازې دا(. ماده 11)ځانګړو دندو څخه سېوا دي 
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له خوا د په مستقيم ډول د ايراني لوري . بلکه دا کار د وزير د نه باور رايې لپاره سم دليل نه دي

افغان کډوالو شړل د وزير د دندو سره تړاو نه لري او د اېران حکومت د داسې اقدام څخه 

 11مخکې يې يادونه وشوه د اساسي قانون د  چېڅرنګه . مخنيوی د وزير په دندو کې نه راځي

 مادې له مخې د بهرنيو چارو د وزير د دندې د يوې برخې په توګه د کډوالو د اخراج د موضو ع

پدې خاطر د نوموړی مالمتيا د قانونيت له مفهوم څخه . په هکله د ديپلوماتيکو اړيکو تأمينول دي

 . سېوا ده

د هغه په ترڅ کې د  چېنېټه تر سره شوه  11کال د می په  9111د نه باور رای اچونه د ( 9)

يوه . [سلنه ۸1غړو  9۲8په هغه وخت کې د ]غړو د بې باوری رايه ورکړه  19۲ولسي جرګې 

 چېځکه  ويله باطلئاعتراضي رايه د ولسي جرګې د اکثريت استازيتوب نه کوي او دا پخپله مس

دا اکثريت نه جوړوي او له  چېرايو په وړاندې قرار مومي  19۲د  19۲نيمايي يعنې  9۲8د 

ره، بيا هم دواړو اسالمي او بين المللي حقوقي اصولو ته په پام س. دې امله رای اچونه باطله شوه

د . د شمېر له مخې د نوماندانو ترمنځ په برابر ډول وېشل کيږي، اعتبار نه لري چېرای اچونه 

دوهم ځل رای اچونه هغه وخت تر  چېشاهد دي  ددې شورا د دوو تېرو کلونو کړندودونه ملي

په لومړی رای اچونه کې رايې په دوو برابرو برخو پای ته رسېدلې او لدې امله  چېسره شوې 

ملي  چېنېټه رای اچونه ښيي  19کال د می په  9111په ملي شورا کې د . يداعتباره شوې بې 

 . شورا لومړی رای اچونه لغو کړې که نه دوهمه رای اچونه نشوای تر سره کېدای

په هغه کې د ولسي جرګې زيات شمېر غړو حضور درلود، هېڅ  چېدوهمه رای اچونه ( 3)

لومړي رای اچونه د استېضاح د غونډې  11اساسي بنسټ نه درلود او ناقانونه وه ځکه د می په 

د عين فيصله شوې موضوع په هکله دوهمه رای اچونه نه ترسره کيږي، پای  چېسره پدې قرار 

د رای اچونې په لومړۍ غونډه کې غير  چېړي په دوهمه رای اچونه کې نوي غ. ته ورسېده

دې موضوع په اړوند د وړاندې شوو داليلو او نظريو په هکله معلومات نه  چې حاضر وو

يو شمېر غړې د اړونده موضوع په هکله ناخبره وي، څرنګه  چېپداسې حال کې . درلودل

 کوالی شو د هغو پرېکړه قانوني وګڼو؟ 

مادې وروستنی بند په  ۷۸ي جرګې د داخلي دندو د قانون پردې سربېره، د ملي شورا ولس

د يوې تصويب شوې موضوع د نتيجې له اعالن وروسته، دهغې موضوع په : " څرګنده وايي

په  چېرای اچونه  11کال د می د  9111پدې ترتيب، د . " هکله بيا بحث صورت نه مومي

مادې سره  29له د اساسي قانون د مخالفو رايو سره پای ته ورسېده، مسئ 19۲موافقو او  19۲

 19کال د می په  9111لدې امله د . باطلوي [د نه باور رای لپاره اکثريت غواړي چې]سم 

 \. دوهمه رای اچونه اعتبار نه لري

 

دوهمه رای اچونه هم د عين موضوع په هکله تر  چېپرېکړې يو بل قانوني دليل دادی  ددې(۲)

د حقوقي اصولو او . پرېکړه باندې د بيا کتنې اجازه ورکوي د لومړۍ استېضاح په چېسره شوه 

د  چېقوانينو له مخې د داور هيئت پر پرېکړې باندې بيا کتنه يوازې هغه وخت جواز لري 
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نه باور رای اچونه د حقوقي  19لدې امله، د می د . محکوم عليه په ګټه وي نه د هغه خالف

د ملي شورا  چېستان ستره محکمه، پداسې حال کې پدې توګه د افغان. اصولو سره سمون نه لري

مادې سره سم مکلفه  919قانوني واک ته فوق العاده درناوی لري، د افغانستان د اساسي قانون د 

اصل پر  د دې.د حکومت د غوښتنې پر اساس خپل بې طرفه قضايي نظر وړاندې کړي چېده 

مادې پر اساس او د  29قانون د  بنسټ د سترې محکمې عالي شورا دا توضېحي نظر د اساسي

نېټو د ولسي جرګې د نه باور رای اچونې غونډو سره په تړاو کې وړاندې  19او  11می د 

سترې محکمې دا حکم صادر کړ، ملي شورا پدې هکله د سترې  چېله هغه وروسته  981.کيږي

 981.محکمې واک رد کړ

 

 د بحث پوښتنې

ې په اړه وړاندې کړي، يسترې محکمې د سپنتا قض چېآيا تاسو د هغه قانوني استدالل سره . 1

 موفق ياستی؟ ولې او نه؟

 آيا د سپنتا قضيه سترې محکمې ته په سمه راجع شوې ده؟. 9

 له مخې شوې؟ کتنود سپنتا موضوع په هکله پرېکړه د رسمي يا سياسي  چېآيا تاسو فکر کی . 3

 والړه ده ؟د سترې محکمې پرېکړه پر کوم قانوني بنسټ باندې . 4

تاسو د سپنتا قضيې او په متحده اياالتو کې ماربوری د مديسون په وړاندې ترمنځ څه ورته . ۸

 والی وينی؟

 

لدې مسئلو څخه . ئلو سره تړاو لرياړوند ډېرو مس تفسيردا پرېکړه د قواوو تفکِک او اساسي قانون د 

 . ځينې به په خپل وار سره تر غور او څېړنې الندې ونيول شي

 څوک د اساسي قانون د تفسیر واک لري؟: ماده    . الف 

د موضوع په هکله د سترې محکمې د پرېکړه کولو واک د  چېد سپنتا په هکله يو مهم واقعيت دادی 

 :موضوع په هکله په اساسي قانون کې داسې راغلي دي ددې.حکومت د غوښتنې له مخې عملي شو

 د افغانستان اساسي قانون

                                                           
981

علي  ي، قاضي ضامنيالسالم عظيمي، قاضي غالم نبي نوای القضات عبدقاض: ددې څرګندونو په مهال، د سترې محکمې غړی عبارت وو له . 

 .نسيمي او قاضي بهاوالدين بها حليمل عبدام، قاضي عبدالرشيد راشد، قاضي سزی، قاضي مولوي محمد قابهسودي، قاضي محمد عمر ببرک
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 ماده    

د اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت 

څېړل، د حکومت يا محکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې 

 . صالحيت دی

 

اساسي قانون تفسير سرته مادې پر بنسټ باندې ستره محکمه يوازې د حکومت په غوښتنه د  ددې 

قوانين  چېمقننه قوه حق نه لري له سترې محکمې څخه دا وغواړي  چېبايد وويل شي  ددې سره. رسوي

يا ستره محکمه دی ننګونې سره نه مخامخ کوي، چې په حساسو آ، ړښتدا جو یمحکم ېد ستر. وڅېړي

داسې وضعيت د رامنځ ته کېدو باعث نه ې آيا دا د. ؟یساتالکی خپله بې طرفي نشي  وسياسي قضاياو

يوازې هغه وخت خپل موارد  ارګانونهحکومتي چې  قضايا اوريهغه ستره محکمه به يوازې  چېګرزي 

 ؟ .له خپل برياليتوب څخه ډادمن اوسی چېسترې محکمې ته وړاندې کوي 

حکومت په منطقي  ېچد سپنتا قضيې په هکله د مثال په توګه يو فرد کوالی شي استدالل وکړي تر څو 

. غوښتنه و نه کړي د پريکړې ډول د ځان په ګټه د پرېکړې څخه ډاډمن نه شي، له سترې محکمې څخه

ته يوه دوسيه راجع  ېمحکم ېحکومت ستر چېهمدارنګه کېدای شي استدالل وشي له هغه وروسته 

د سپنتا  چېکر کوی آيا تاسو ف. د حکومت په ګټه پرېکړه وکړي د محکمې څخه دا تمه کيږي چېکړي، 

و تانو په نازکو سياسي تعامالګارد يا د قدرت  باندې والړه ده د قضيې په اړوند پرېکړه پر حقوقي اصولو

 باندې ؟

له بلې خوا، کيداۍ شي ځيني کسان استدالل وکړي چې ددی لپاره چې دولتي چارې په ښه توګه پر مخ  

النجمن موضوعات او قوانين ( اجرائيه قوه او قضايه قوه)والړ شي نو مهمه ده چې مربوطه ارګانونه 

په همدې توګه . سترې محکمې ته راجع کړي تر څو د اعتبار د څرنګوالي په هکله يې پريکړه ونيول شي

کيداۍ شي استدالل وکړو، چې مقننه قوې ته د قوانينو د څيړنې د واک تعويض کول بې معنا ده ځکه 

پردې سربېره، کېدای شي استدالل وکړو له هغه وروسته  989.مقننه قوه په خپله د قوانينو جوړونکې دی

له سترې محکمې  چېوانېږي ، هغوی به پدې وتشيپه افغانستان کې ټيټې محکمې پراخه او بنسټيزه  چې

قضايي حکمونو ټيکاو ته د به په ټول هېواد کې  چې دا کارڅخه د خپلو پرېکړو د څېړنې غوښتنه وکړي 

 983.د رسېدو مهمه الره وي

                                                           
989

قوې ته واک ورکوي له سترې محکمې د تړونونو او بين المللی ميثاقونو د ارزونې  اجرائيهماده هم  191پدې استدالی کې سمون نشته، ځکه . 

په همدې ترتيب، امکان لري چه له مققنې . قوه د معمول سره سم د تړونونو او ميثاقونو د تيارولو مسؤليت په غاړه لري قضائيه. غوښتنه وکړي
  .قوې څخه د پام وړ اقليت د اساسي قانون د حکم مطابق د قوانينو تغيير وغواړی

983
ې ته نه استوي چه د سترې محکمې له لوري د هغو د ددې استدالل مخالف ټکی دادی چه الندينی محکمې قضيی تر هغه پورې سترې محکم. 

 .تأييد اطمينان تر السه نه کړي ځکه هغوی نه غواړي چه قضيی يی مستردې شي
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په مقننه قوه کې د يو ټاکلي قانون مخالف  چېپه ورته وخت کې بيا نور کېدای شي داسې استدالل وکړي 

دا په مقننه قوه کې د اقليت د . ارجاع کولو وړتيا ولري موضوع ته داقليت غړي بايد سترې محکمې 

 . استازيتوب سره مرسته کوالی شي

سترې  چېځکه وروسته له هغه  ربطه ده ېبدا موضوع  چېاستدالل هم وکړي  ددېبيا  شيځينې کېدای 

که چېرې د . محکمې د سپنتا د قضيې په هکله خپله پرېکړه صادره کړه، مقننه قوې بيا هغه رد کړه

محکمې حکمونه د منلو او پلي کېدو وړ ونه ګرځي نو د هغو اغېزمنتوب به څه وي؟ ځينې کسان کېدای 

ب ارګان نه دی ځکه ستره محکمه د اساسي قانون له نظره د قوانينو د څېړنې لپاره مناس چېشي ووايي 

د هغه پر بنسټ او د اساسي قانون د  چېکال کې د افغانستان حکومت يو قانون تصويب کړ  9118په 

د . مادې د حکم سره سم بايد د اساسي قانون پر تطبيق باندې د څارنې کميسيون جوړ شوی وای 1۸1

رتله د روښانه او څرګند واک ډېرو له نظره دا کميسيون به قوانينو په تفسير کې د سترې محکمې په پ

قوې ته بېل شوی، نور  قضائيه چېڅپرکي کې  ۷کميسيون په هکله په  ددې تاسو به. درلودونکی دی

 . معلومات تر السه کړی

 

 څه ته وایي؟" قناعت وړ دلیل"د . ب 

قناعت وړ " مادې سره سم،  29د  چېستره محکمه بايد هغه ته رسيدګي وکړي دا  چېله ئلومړی مس

کلمه څه معنا لري او په يوه  ټاکلېکې يوه  چوکاټد اساسي قانون په  چېټاکل  ددې څه ته وايي؟" دليل

د نه باور  چېمحکمه تصرېح کوي . ډول دی يو معمولد تفسير  ،خاص مورد کې څرنګه کارول کيږي

وزير لپاره د ټاکل شوو دندو د نه اجرا سره تړاو صرېحه، د قناعت وړ او په مستقيم ډول د " رايه بايد 

پدې . " وزير پر هغه باندې هېڅ ډول کنترول نه لري چېولري نه د شخص د اقداماتو او يا بل مقام 

سترې محکمې د کوم قانوني واک پر بنسټ باندې نتيجه ګيري  چېوړاندې شوي نظر کې معلومه نه ده 

ستاسو په نظر سترې . مستقيم ډول د وزير په دندو کې شامل دی لزوما  په" قناعت وړ دليل"د  چېکړې 

لدې استدالل  چېمحکمې د کومو قانوني اختياراتو پر بنسټ باندې دا پرېکړه کړې ده؟ آيا تاسو فکر کوی 

 څخه ګټه پورته کول د توجيه وړ دی؟

په  ړوندموضوع ا دشي  یده، چې څنګه کيداطريقه د اساسي قانون د تفسير يوه طريقه د خاص تفسير 

صرېحه، د قناعت وړ " د نه باور رايه بايد  چېآيا دا معيار . شيکارول و راتلونکې کې د قضاياوو لپاره 

او په مستقيم ډول د وزير لپاره د ټاکل شوو دندو د نه اجرا سره تړاو ولري نه د شخص د اقداماتو او يا 

په راتلونکې کې د نه باور رايې ارزونې لپاره " وزير پر هغه باندې هېڅ ډول کنترول نه لري چېبل مقام 

آيا د يو وزير د نه باور رايې په اړه ولسي جرګې په سمه  چېپوښتنې وړاندې کول  ددې ښه معيار دی؟

 ری او که نه؟آيا وړاندې شوي داليل د وزير د دندو سره تړاو ل چېعمل کړی، دا پوښتنه به مناسبه وي 

تشخيصول د مقننه قوې داخلي چاره ده او ( قناعت وړ دليل)کيداې شي داسی استدالل هم وشي، چې د  

وادونه د ټاکلو ير هيډېر شم. محکمې ته بايد اجازه ور نه کړل شي چې په دی هکله خپله وړاندوينه وکړي
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ړنې يد قضايي څ چېدکترين دي  حقوقيدا . سياسي پرېکړو څخه د مالتړ په موخه حقوقي دکترين لري

ړنې څخه يو له څد مقننه قوې د پرېکړ چېآيا تاسو فکر کوی . لپاره د حکومت له لوري رامنځ ته کيږي

 امتناع لپاره مالتړ وجود لري؟ د قوې قضائيهد 

 

 اکثریت څه ته وایي؟ . ج 

له معتبر کد نه باور په رايه کې هېڅ چېستره محکمه همداشانې خپلې نتيجه ګيری ته ادامه ورکوي، دا 

د سپنتا  چېدا موضوع دا پوښتنه رامنځ ته کوي  .وه ړد اعتبار و يهرااکثريت نه دی تر الس شوی، 

رايه د ولسي : "ماده کې لولو 29په . معلومېږيقضيې په شان په يوه پيچلې موضوع کې اکثريت څه ډول 

مادی  29چې د  ېل پکار ديپوه پدې باندېمړۍ، ول." جرګې د ټولو غړو د رايو په اکثريت صادېرېږي

په اساس د جرګې د ټولو غړو د جملې څخه اکثريت غړي په غونډه کی حاضر وي، د حکم مطلب دا نه 

دا . کې د يو موضوع په هکله پريکړه وکړي دی چې يوازې د حاضرو غړو اکثريت دې بايد په غونډه

قانون نشي  څهېسلنې څخه لږ غړي حاضر وي،  ۸1له  د ټولو غړو پدې معنا ده که چېرې په غونډه کې

 . تصويبېدالی

اما پدې ځای کې محکمه د رايو د . دي 1جمع  ۸1لپاره په واقعيت کې هماغه  معلومولود اکثريت د 

اساسي قانون د رايو . ورپسی رای اچونه بايد په اکثريت سره پای ته ورسېږي چېسره مخامخ ده  ۍبرابر

ع په شان په يوه وموض ددې يو اساسي قانون چېکله . د برابري په صورت کې هېڅ وضاحت نه لري

د ډکولو لپاره بايد  تشې ددې ځانګړي يا خاص مورد کې الرښوونه ونه لري، تفسير کوونکې محکمه

د دواړو اسالمي او "کې، محکمه دې نتيجې ته رسېدلې  پدې قضيه. عو ته مخه کړينورو قانوني مراج

ای ته رسېږي، په برابر ډول سره پ چېبين المللی حقوقي اصولو په نظر کې نيولو سره، هغه رای اچونه 

د ملي شورا په تاريخچه کې د رايو د برابری په صورت  چېمحکمه وړاندې ځي " .د اعتبار وړ نه ده

دندو اصولو دوهمه رای اچونه منع  کورنيو وهم ځل رای اچونې ځای درلود، اما د ملي شورا دکې د

پيدا اپام سره، ځايي مقررات او رويه په اساسي قانون کې د رپه د بين المللي حقوقو نورمونو ته . کړی ده

 . شوي درځ د ډکولو لپاره يوه عامه او منل شوې طريقه ګڼل کيږي

اکثريت غړو د  او لومړۍ رای اچونه مساوي پای ته رسېدلې چېپدې اعالن سره لدې وروسته محکمه 

د اساسي قانون متن ته په . ، رای اچونه بې اعتباره ګڼيبهرنيو چارو وزير ته د نه باور رايه ور نه کړه

يو معقول او د منلو وړ  ".په اکثريت صادېرېږيرايه د ولسی جرګې د ټولو غړو د رايو " چېپام سره 

نتيجه ګېري سره موافق ياستی؟ که چېرې دو لسي جرګې د نه باور رايه  ددې آيا تاسو. فسير ګڼل کيږيت

راتلونکې رای  چېاچونه په برابر ډول پای ته رسېږي، آيا دوهمه رای اچونه بايد تر سره شي؟ يا دا

 اچونه د تساوي د ماتېدو لپاره الزمه ده؟

 

 آیا دوهمه رای اچونه د اعتبار وړ وه؟ . د 
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دوهمه رای اچونه په خپلواکه توګه بې اعتباره  چې کوينتيجه ګيري داسې له هغه وروسته ستره محکمه 

په دوهمه رای اچونه کې رايه ورکړه، په لومړې رای اچونه  چېد ولسي جرګې ځينې غړي  چېوه ځکه 

د رای  چېپدې دليل . ار دوهمه رای اچونه ناقانونه کويدا ک چېمحکمه دا استدالل کوي . کې نه وو

محکمه د کوم واک پر بنياد . ر غړي د رای اچونې له څرنګوالي څخه سم خبر نه وويورکوونکو يو شم

رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په " چېيوازې دا وايي  هماد 29باندې خپل نظر وړاندې کوي؟ 

د رای ورکوونکو د  ،د مخهورکونې پدې ماده کې د يو وزير د نه باور رايې " .اکثريت صادېرېږي

آيا په ياد شوې غونډه کې د سترې محکمې له لوري د رای اچونې . په هکله څه نه دي ويل شوي پوهاوي

 ؟ هود بې اعتباري په هکله د ځينو وکيالنو غيابت د يو د ليل په توګه معقول دی؟ آيا دا پرېکړه سمه 

  

 یوه سیاسي پرېکړه؟.ه

دا قضيه په افغانستان کې د قواوو د تفکيک په هکله موږ ته څه وايي؟ او دا قضيه په افغانستان کې د 

 چېدری ګونو قواوو د اړيکو په هکله موږ ته څه وايي؟ د سپنتا په قضيه باندې پدې سبب نيوکه وشوه 

ه خپلې موخې ته د رسېدو لپاره د يوې کرزي د ملي شورا سره په رقابت کې له هغې څخ جمهور رئيس

 نيوکې سره موافق او که مخالف ياستی؟ ولې؟ ددېآيا تاسو. وسيلې په توګه کار واخيست

 پوښتنی ېحثابمد 

چې په افغانستان کې دری واړه  یيا فکر کوآڅپرکې او د سپنتا د قضيي له لوستلو وروسته،  ددې.1

 قواوې يو له بل سره مساوي واک لرونکې دي؟ 

چې درې واړه قواوۍ خپل هغه قدرت او واک چې اساسي  یيا فکر کوآد سپنتا د قضيي په اساس، . 9

 شي؟  یکوالپه عمل کی پياده  ،قانون ورته ورکړې

ې محکمی څخه د پريکړی غوښتنه د ستر جمهور رئيسيا په داسی نورو موادو هم پوهيږي چې آ. 3

 کړی وي؟ پايله يی څه وه؟ 

 

 په افغانستان کې د قواوو د تفکیک راتلونکې : نتیجه . اتم

ونکې کې د هغو سره مخامخ وي، لافغانستان به په رات چې څخهد قواوو د تفکيک يوه د ډېرو لويو ننګونو 

او د قواوو د عيني يا واقعي ( تسجيل څرنګواليپه اساسي قانون کې د هغه د )د قواوو د حقوقي تفکيک 

قواوو ته ورکړی  قضائيهاساسي قانون ډېر واکونه مقننه او  984.دي( په عمل کې د هغه پلي کول)تفکيک 

                                                           
984

 .يسور محمد اسحق زاده څخه ددې برخې لپاره د راټول شوو معلوماتو په خاطر ځانګړې مننه کووفله پرو. 
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اما په واقعيت کې، مقننه . قوې پر کړنو باندې څارنه وکړي اجرائيهدی تر څو د هغو څخه په استفادې د 

 . ه پلي کېدو قادر نه ديواکونو پ دېد واووېق قضائيهاو

د  چېقوې باندې څارنه وکړي ځکه  اجرائيهپه خپلواک ډول پر  چېقوه به و نه کړا شي  قضائيهلومړی، 

ټيټو محکمو د قاضيانو ټاکل او ګوښه کول په يو اړخيز ډول د ولسمشري مقام له لوري تأييدېږي او د 

يه قوه د خپلې بودجې په برابرولو ائسربېره پردې، قض  98.پارلمان يا ملي شورا تصويب ته اړتيا نه لري

دهغه څخه په ګټه اخيستنې سره همېش تر فشار الندې  چېقوې پورې تړلې ده  اجرائيهاو اجرا کې په 

 981.وي

دا . قوې د کړنو څخه د هغه څارنيز رول کمزوری کړی اجرائيهکمزوري د  اداريدوهم، د ملي شورا د 

را د غړو له تيت او پرک کېدو او سياسي ګوندونو له نشتوالي څخه منځ ته بنسټيزه کمزوري د ملي شو

د ولسي جرګې د دا ډول نيمګړتياوو . د پرېکړو کولو بهير يی ورو او بې اغېزې کړی دی چېراغلې 

نه اېجادول " ځانګړي کميسيوند حکومت د کړنو د څېړنې او کتنې "مادې مطابق د  82څخه يوه هم د 

ولسي جرګه د حکومت پر کړنو باندې د څارنې حقوقي واک هم ولري، د چېرې که  ېپدې مثال ک. دي

هغه تشکيالتي کمزورتيا د واک د پلی کېدو او په نتيجه کې پر مقننه قوه باندې د هغه د څارنيز واک د 

 . عملی کېدو مخنيوی کوي

مرکز حکومتي سيستم درېيم، افغانستان په ولسمشري مقام کې د قدرت په تمرکز سره، د يو ډېر مت

په فرعی ملي ادارو لکه واليت، ولسوالي او پوليس د  جمهور رئيسپه ځانګړې توګه، . درلودونکی دی

ترمنځ ناندری  جمهور رئيسچارواکو په ټاکلو کې پراخ واک لري، دا واکونه د ملي شورا د غړو او 

 981.قوه باندې د مقننه قوې څارنه ستونزمنه کوي اجرائيهزياتوي او د هغه په پايله کې پر 

د قواوو د تفکيک تر منځ واټن په نظر  ترڅوافغانستان به څرنګه پدې وتوانېږي  چېراتلونکې به وښيي 

 . او عمل کې له منځه يوسي
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 قوه اجرائیه: دريم څپرکی

 

 سریزه. یړلوم

کرزي  جمهور رئيسمشورو پرمهال  لويې جرګې جوړيدو لپاره د قانون دد اساسي  کال کې 9113په 

بحران  په کومو هيوادونو کې چې پياوړي بنسټونه شتون ونه لري، په کوموهيوادونو کې چې د: "وويل

سره ددی چې ". واک څو مرکزونو ته ته اړتيا لرو نه د سيستمنښې نښانې پاتې وي، موږ هلته يو مرکزي 

په اړه احکام لري خو د و نحقو افرادو د نورو ارګانونو ته واک ورکوي او د د حکومت اساسي قانون

د اداره کولو  د دولت پدې توګه. ثابت فشار په توګه په ښکاره ډول په پياوړی مرکزي واک تمرکز کوي

 . پراخه واکونه تر السه کوي جمهور رئيسلپاره 

پراخه واکونه او په حکومت  جمهور رئيسد  قانون په چوکاټ کېد اساسي  په دې څپرکی کې به موږ

موږ يې له هغه رسمې جوړښت نه، چې د اساسي . زيانونه او ګټې وڅيړو واک دمرکزي کولو کې د

موده، وړتياوې،  د خدمت ، ګټې،وټاکن وريزولسمشد موږ به . قانون له مخې منځ ته راغلی پيل کوو

دولت  د ،ليتونهؤواکونه او مس جمهور رئيستب وڅيړو وروسته بيا د ولسمشرۍ ته رسيدل او سلسله مرا

د هغه ددوه ګونی رول په نظر کی نيولو سره د مختلفو وزارتخانو په توګه  رئيساو د حکومت د  رئيسد 

کال  12۷۲افغانستان د د په ترڅ کې دڅيړلوموږ به داوسني اساسي قانون . دندی تر څيړنی الندی نيسو

 په څلورم څپرکی کې، د. کړو پرتلهسره  سيستمافغانستان له اوسني  ځينې برخې د داساسي قانون

کتنې پرمهال به وګورو، چې اساسي قانون موږ  حکومت جوړښت ته د حکومت او ادارې په برخه کې، د

 . وزارتونو په اړه څه وايي حکومت د اداري بنسټونو اود د جمهور رئيس ته د

 

 پوښتنې مباحثې د

 ؟یله پورتنۍ وينا سره موافق ياست جمهور رئيسد  تاسېآيا .  

ته دومره درناوی شوی وي، دهغې بدلون به څومره  سيستم يو هيواد په اساسي قانون کې يو که د. 9

 ستونزمن وي؟

 کرزی لنډمهالي ثبات ته دزياتې پاملرنې له امله په اوږدمهال کې د ولسي حکومت د جمهور رئيسآيا . 3

لپاره  باثباته حکومت جوړولو يا داچې آيا دا په يو هيواد کې چې د کولوامکان نه محدودوي؟ اورامنځ ته 

 يو قرباني ګڼل کيدای شي؟ ،هڅې کوي

 

 رسمي جوړښت . دوهم
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 اجرائیه قوی ته لنډه کتنه . الف

 د جمهور رئيسکې د څپرکیمادی په دريم  11مادو څخه يوازی  1۷9قانون له د اساسي  کال 911۲د

حکومت له نورو برخو سره او په د  همدارنګه پدې مادو کې. پيژندنې په اړه دی د ندو او واکونود

د ی لومړموږ بايد . اړيکوپه اړه بحث شوید  جمهور رئيسد  وزارتونو کې له حکومتي چارواکو سره

 . اساسي قانون متن ته وګورو

 افغانستان اساسي قانوند  

ې ـــچ ر كې دىــه ســت پـــوري دولــــمهـغانستان داسالمي جـــــــــیس د افــــــهور رئــــــــمــج: ماده ۲۱

ه ــون لــانــې ددې اساسي قـــــــو كـــائیه برخــــضـــــه او قـــمقنن، رائیهـــــه اجـــه پـــل واكونــــپـخ

 . ويــــملي كـم عـره ســـمونو ســــحك

په عمومي توګه دا په دې معنی دهچې . دي لنډه ليکنه کې زيات شمير مهم مسايل ځای پرځای شويپدې 

په اجرايوي . ته ځانګړي واکونه ورکړي جمهور رئيسکې و واړو قواو رید دولت پهد  اساسي قانون

ه، ماد ۷۲)، بيړنی حالت اعالنوي(۷-3ماده، ۷۲)وسله وال ځواکونه رهبري کوي جمهور رئيسبرخه کې 

، کميسيونونه جوړوي ((11)ماده، ۷۲)، وزيران او نورحکومتي چارواکي ټاکې او څاري يې((8)

په ((. 11، 1۸، 1۲)ماده ۷۲)يا استازيتوب کوي هيواد ورپيژنيته کونو ملاو بهرنيو (( 91)ماده، ۷۲)

قوانين ، ((9)ماده ۷۲)جوړوي تګالرهله ملي شورا سره په ګډه ملي  جمهور رئيستقنيني برخه کې 

ملي شورا فوق العاده غونډې د  رخصتيو پرمهالد  ،(ماده12، (1۷)ماده ۷۲)تصويب او ردوي

برخه  قضائيهپه (. ماده 8۲)دريمه برخه غړي ټاکيه مشرانو جرګې يو پد او( ماده 111)شي یراغوښتال

زا احکام جد او د اعدام ( ماده 139)سترې محکمې غړي او ټيټ پوړي قاضيان ټاکيد  جمهور رئيسکې 

 (. ماده192)تصويبوي

 جمهور رئيس مادې په اړه بل مهم ټکی چې بايد يادونه يې وشي دادی چې داماده په ښکاره توګه د ۷1د

په چوکاټ کې له  حکمونود  يوازې داساسي قانون جمهور رئيسدې مادې له مخې د .واک محدودوي

اساسي قانون له مخې کوم د  په ښکاره توګه جمهور رئيسکه  آن. خپلو يادو واکونو ګټه پورته کوالی شي

کومې د  اساسي قانون کومې بلې مادې سره ټکر ونه لري او نه هم بايدد  عمل سرته رسوي نوبايد هغه

 جمهور رئيسمادې لسمې فقرې له مخې  ۷۲اساسي قانون د  بيلګې په توګهد .نقض کولوسبب شيد  مادې

مادې د وزيرمشخصات  19اساسي قانون د .وزيران وټاکي حکومتد دې واک لري او دايي دنده هم چېد 

 3۸يې له  عمربايد داسې يوڅوک چې  جمهور رئيس. بايد هغه په پام کې ونيسي جمهور رئيسټاکلي او 

کم وي، يا بشريت په ضد جرايمو مرتکب شوی وي اويا هم له مدني حقوقو نه بې برخې  څخه کلونو

 موږ به. اساسي قانون اطاعت وکړيد  جمهور رئيسې توګه بايد پد. وزيرپه توګه ونه ټاکيد  شوی وی

رياست مشرتوب د  يواسالمي جمهوريتد  مسايل الزيات وڅيړو، خو اوس غواړو په دې پوه شو، چې اد

 څه معنی لري؟
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 پوښتنې مباحثېد  

 يوي، قانون جوړونی اوقضايي برخوکې کوم واکونه ولري؟ئبايد په اجرا رئيسدولت د   .1

پراخه واکونه ورکول کوم خطرونه له ځانه سره لرالی د  ته رئيسدولت د  واړو برخوکې په دری .2

 شي؟

، نو په اساسي وقوه کې د واک د تمرکز په اړه انديښمن و اجرائيهنکي په واساسي قانون جوړود  که .3

 ؟ یوا يڅه کړيی بايد دی کار د مخنيوي لپاره د ې کقانون 

 

 مرستیاالن  جمهور رئیساو د  جمهور رئیس.ب

يو . قوې اساسي جوړښت ټاکي اجرائيهد ( مه ماده ۷1)لومړی ماده  څپرکیاساسي قانون ددريم د  

کيدای شي تاسې (. لومړی مرستيال او دويم مرستيال)مرستياالن جمهور رئيساو دوه د  جمهور رئيس

؟ ځينې مفسرين پدې  ده غوښتنه شوې نومرستياال ودود  يو مرستيال پرځاید  پوښتنه وکړی، چې ولې

 څولد شتون ه دې ځانګړی ترکيب موخه په لوړه ک په دولتي واک کې د مختلفو قومونود  چې باوردې

سياسي د  دې ترڅنګ کله چېد  988.شي کډدقومي اقليتونو له لوري ونه تپوسپهدې توګه بايد ياد . دي

ير وي نوپه دې صورت کې منطقي وړاندې تاوتريخوالی او په تاو تريخوالي باندی ګواښول ډه مشرانو پ

د  مادې له مخې ۷1د. دوام لپاره اضافي احتياطي تدابير په پام کې ونيول شيد  حکومتد  ده، چې

ځای  جمهور رئيسد  غيرحاضرۍ، استعفی او مړينې په صورت کې به لومړی مرستيالد  جمهور رئيس

 همدارنګه 982.او د لومړي مرستيال د غيابت په صورت کې دوهم مرستيال ځای ناستی ټاکل کېږي نيسي

انتخاباتو تر نومونه اعالن کړي، څو مرستياالنو ودوخپلو د  ولسمشرۍ نوماندان بايدد  دې مادې له مخېد 

 . پوره ټيم په اړه معلومات ترالسه کړيد  وړاندې عام وګړي

 اجرائيهمرستياالنو رول يوازې او يوازې په  د جمهور رئيسافغان د  قانون له مخېد اساسي  

د  جمهور رئيسپه اصل کی پرته له هغه حالت څخه چې مرستيال  .پورې تړلی ګڼل شوی( حکومت)قوې

مرستياالنو رول په دقيق ډول په ډاګه کړی د  ځای ناستی شي، نور نو په اساسي قانون کی جمهور رئيس

 اجرائيهمرستيال رول يوازې او يوازې په د  جمهور رئيسزياترو هيوادونو کی د په هرصورت . نه دی

د  امريکاد  بيلګې په توګه د .ه لدې اصل څخه پيروي نه کانديدولتون ټول ېږي خوکقوې پورې ځانګړی 

مرستيال  جمهور رئيسامريکا د  د”وايي چې هبرخ هدريم ېمادلومړۍ د  اساسي قانوند  متحدو ايالتونو

ويشل وپه مساوي توګه له هغه حالت پرته چې رايی رايي حق به نه لري د  به د سنا مشرهم وي، مګر
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داسې استدالل کېږي چه د ولسمشری د دوهم مرستيال د پست په هکله پرېکړه د کرزی او د قدرت د پياوړو دالالنو کار وو چه د رياستی . 

: سيستم د مالتړ په موخه آن د جرګې له پرانيستل کېدو د مخه نيول شوی وه International Crisis Group, Afghanistan: The 
Constitutional Loya Jirga, 3 (12 December 2003), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-
asia/afghanistan/B029%20Afghanistan%20The%20Constitutional%20Loya%20Jirga.pdf. 
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 دندې ترسره کولو په توګه دهغه د جمهور رئيسد  شتون اوياه ن د جمهور رئيسمرستيال د  سنا. شي

له مخې مرستيال قانون د اساسي  امريکا د. پرمهال کوالی شي خپل نور غړي لنډمهاله مشر وټاکي

په ( تفکيک وقواو د)لکه څنګه چې تاسې په دوهم څپرکی کی . او مقننه قواو غړی دی اجرائيه ولسمشرد

دکتورين  تفکيک دقواو  کارخو د برخه کې ولوستل، کيدای شي ځينې خلک داسې استدالل وکړي چې دا

جمهور امريکا په متحدو ايالتونو کې جنجالي مسله ده، همدانګه دمرستيال  دامسله د. پښوالندې کوي تر

 921.ډيره تشريفاتي دی نه حقيقي رول تر دا. نوی تقنيني رول په عمومي توګه کم دی رئيس

 

 ځای ناستی.ج

جمهور د  په صورت کې په حکومتي برخه کې کمزورۍد  جمهور رئيسد  اساسي قانون په ښکاره ډول

مه  ۷1قانون په د اساسي  دا ميکانيزمونه. دليږد لپاره ميکانيزمونه په پام کې نيولي دي واکونو د رئيس

 . ماده کې ذکرشوي دي

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۶۰

اساسي  ددې ، استعفا اويا مړينې په حاالتو کېتغياب د رئيسجمهور  لومړی مرستيال د رئيسجمهور د

 . قانون له مندرجوحکمونو سره سم کارکوي

قانون له مندرجوحکمونو سره سم د اساسي  لومړي مرستيال په غياب کې، دويم مرستيال د رئيسجمهور د

 . کارکوي

، (شتون، استعفا او مړينهه ن جمهور رئيسد)يوي واک د ليږد شرايط په ډاګه کويئداماده که څه هم داجرا

د ) په ډاګه کوي قانون له مخې دواک ليږدد اساسي  ماده دا. ډول نيمګړې ګڼل کيږيخو بيا هم په يوازې 

يوې عمومي  ښکاره الرښونوپرځای پر ماده د دا(. لومړی مرستيال او بيا دويم مرستيال جمهور رئيس

واک  په قانوني توګه د بايد موږ. په حقيقت کی دا ماده د واک د ليږد بنسټ جوړوي. وينا پای ته رسيږي

 . بشپړجوړښت په اړه نورو مادو ته هم وګورو ليږد لپاره د د

لومړی  جمهور رئيسمادې له مخې بايد د  ۷1د. هدمادې څخه سرچينه اخيستی  ۷1مادی د ۷8او  ۷1

. مادو کې ذکرشوي دي ۷8او  ۷1دا احکام په . له مخې عمل وکړي حکمونو قانون دد اساسي  مرستيال

جمهور د  لومړی مرستيال جمهور رئيسد  شرايطو کې انوي، چې په ځانګړوماده په څرګند ډول بي ۷1

ياهم په صعب  ، مړينه اون کېدلجرم تور پهاستعفی، )حالتونه  دا. دندې او واکونه پرغاړه اخلي رئيس

استعفا په توګه  مادې له مخې د ۷1لپاره چې د ددې(.اخته کيدل دي جمهور رئيسد  العالجه ناروغۍ
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همدارنګه په . په شخصي توګه خپله استعفا ملي شورا ته وړاندې کړي جمهور رئيسومنل شي نو بايد 

ت له لوري چې دسترې ئهغه طبي هي ماده کې داپه ډاګه ذکرشوي چې صعب العالجه ناروغي بايد د ۷1

ه ده چې يې منځ ته راشي نو دا څرګند که له دې حالتونونه يو. ټاکل کيږي تثبيت شي له خوامحکمې 

 . دندې او واکونه پرغاړه اخلي جمهور رئيسد  قانون له مخېد اساسي  به جمهور رئيسمرستيال 

ه ن جمهور رئيسد  مادې ۷1غيابت په څه معنی دی؟ کيدای شي تاسې ووايی، چې  جمهور رئيسد  مګر

اګراف بيا لومړی پر ۷1شتون دلومړي مرستيال له لوري دواک ترالسه کولولپاره ضروري ګڼلی مګر د

 لومړي مرستيال د شتون په صورت کې ده ن د جمهور رئيسد  ياآ. په دې اړه کوم صراحت نه لري

 ”: مادې وروستی پراګراف څرګندوي چې ۷1په حقيقت کې د احکام شتون لري؟ د ادارې لپاره نور کړنو

له  جمهور رئيسد  دندې جمهور رئيسلومړي مرستيال  شتون په صورت کې به ده ن د جمهور رئيسد

شتون په صورت کې واکونه ه چې دخپل ن پريکړه کوي جمهور رئيسعبارت  ياپه بل. “لوري ټاکل کيږي

منطقي بريښي چې  احتمالي حالتونو د موجوديت په صورت کی دا دېد. سپاريوخپل لومړي مرستيال ته 

ه دندې مشخصې شتون په صورت کې کوالی شي خپل مرستيال لپاره خپل ند يوازې  جمهور رئيس

ټولې دندې خپل مرستيال ته  نه غواړي څو جمهور رئيسکيدای شي دا منطقي بريښي ځکه . کړي

 . وسپاري

استعفی، په جرم د متهم کيدو، مړينې او صعب العالجه ناروغۍ په صورت کې په  په هرصورت د

لومړي مرستيال له  د جمهور رئيسد  .ليږد غوښتنه مطرح کيږي د واکونو ۍ دد ولسمشر اتوماتيک ډول

 مادې له مخې بايد د ۷1قانون دد اساسي  وروسته اخيستلو او دندو تر واکونو د جمهور رئيسد  لوري

مرستياالن ولسمشرۍ ته ځانونه کانديدوالی  جمهور رئيس. ترسره شي انتخاباتمياشتو په موده کې  دريو

مادې له  ۷1قانون دد اساسي  سره کوي نوپه توګه دنده تر جمهور رئيسلنډمهاله  کله چې مرستيال د. شي

ټولپوښتنه  -3. وزيران له دندو ګوښه کړي -9 .ړيک تعديلاساسي قانون  -1 ”:مخې نه شي کوالی څو

قانون جوړونکو د د اساسي  پوښتنه داده، چې ولې. واړه ډير په زړه پورې احکام دي دا. “ترسره کړي

کيدای شي يو . ؟دي ډول سخت قيودات لګولي موخه داپه  محدودولو واکونو د جمهور رئيسمرستيال 

په دې پوهيږي،  جمهور رئيسپه دې توګه مرستيال . يوګټورو انګيزوته وده ورکول  دليل يې ټولنيزو

لنډمهاله  د. شي جمهور رئيسمړشي او يا دندې پريښودلوته اړکړی شي نودی به  جمهور رئيسچې که 

درې مياشتو په موده کې به له ټاکنو سره  واکونه لري او يوازې د په توګه نوموړی محدود جمهور رئيس

ادارې مشروعيت به په  متهم شي نو دهغه د جمهور رئيسبل دليل دادی، چې که چيرې . مخ کيږي

ي مشرتابه پخوان شي چې دل ړورکبه منطقي وي چې رايه ورکونکوته وخت  دا. اساسي توګه زيانمن شي

ملګری سياستوال په آسانۍ سره واک ته  جمهور رئيسپخواني  ه داچې دپرځای نوي چارواکي وټاکي ن

 . ورسوي

 

 پوښتنې مباحثېد
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مرستيال ولسمشرۍ ته ورسيږي نوپه دې د جمهور رئيس م کې که چيرې تدامريکا په ولسمشرۍ سيس

 پايښت ياپه ښکاره ډول په دې . ۍ پاتې موده پوره کويد ولسمشر  ټاکنو پورې صورت کې نوموړی تر

جمهور مرستيال د  جمهور رئيسدا سيستم ډير غير عادالنه دی ځکه د . ثبات نښې ليدل کيږي دکې  تدوام

آيا تاسې دافغان سيستم په اړه داډول . د رايی په اساس ټاکل شوي نه د خلکو د رايی په اساس رئيس

 بحث فکر کوالی شی؟ سيستم په اړه د غوښتنه کوالی شي؟آيا تاسې دامريکا د

مړشي يا جمهور رئيس که مرستيال . رسيدو سيستم په اړه ډيرمعلومات ورکوي ده واک ته دما ۷8

د مرستيال په  جمهور رئيسله تاييد سره سم بل شخص د  د ولسي جرګې جمهور رئيساستعفی وکړي نو

شرايط نکي ومحدودو( مشابه)واک په اړه ورته  د جمهور رئيسلنډمهاله  تاسې دلته هم د. توګه ټاکلی شي

 . ، کتالی شیلکه څنګه چې موږ يې په اړه پورته بحث وکړ

 

 اساسي قانوند افغانستان  

 : ماده ۶۴

 يوځايي مړينې په صورت کې په ترتيب سره دويم مرستيال، د او دهغه دلومړي مرستيال د رئيسدجمهور

اساسي  ددې په بل پسې وزير يو بهرنيوچارو او د رئيسد ولسي جرګې ، رئيسمشرانو جرګې 

 . وظيفې په غاړه اخلي رئيسجمهور مادې له حکم سره سم د( داوه شپيتمې)قانون

 

 امتیازات . د

په هکله  موضوعنوموړی د يل چې يو دل ده اوتل يوه جنجالي مسله  امتيازاتدولتي چارواکو معاش او  د

څخه په ګټه د اساسي قانون احکام تطبيقيږي دادی چې تر څو حکومتي چارواکی ونشي کړای چې د واک 

دولتي  ددی هدف د الس ته راوړلو لپاره د. اخيستنی سره د عامه سر چينو څخه د ځان په ګټه کار واخلي

سانه وي، چې آلپاره به ډيره ستونزمنه وي چې په اساسي قانون کې تعديل راوړي مګر دابه  نکووکارکو

 . نوی قانون وليکل شي اويا پخواني قانون کې لغوه کړي

د مودې  د خدمت له مخې تنظيم او د قانون معاش او مصارف جمهور رئيسد  له مخې بايدمادې  11د

خپل ژوند په پاتې  مودې ترپايه ته رسيدو وروسته د د خدمت جمهور رئيس. شيل ړورکترپايه پورې 

. دورې له مالي حقوقوڅخه ګټه اخيستالی شي له حکمونو سره سم دجمهوري رياست د د قانون موده کې

تاسې څه فکر . څخه ګټه اخيستالی نه شيو نحقوچې له دندې ګوښه شوی وي له يادو  جمهور رئيسهغه 

د  له خوامقننه قوې له  داچې د. مسايل په دې ماده کې ذکر کړي؟ دا کوی، چې ولې قانون جوړونکو

 فساد د کار د معاش او مصارف دقانون له حکومونو سره سم تنظيم او تصويب شي دا جمهور رئيس

 . احتمالي سرچينې څيړل دي
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ۍ دوره يوازې پنځه کلونه ده د ولسمشر اړه څه فکر کوی؟ په هرصورتوپه نحقودټول عمر لپاره دمالي 

ۍ دورې ترپای ته رسيدو وروسته دخپل د ولسمشر به جمهور رئيسبند له مخې هر دېد مادې 11مګر د

 خپل ژوند تر به د جمهور رئيسچې  دا. ترالسه کوي نهحقودورې مالي  ولسمشرۍ د عمرترپايه پورې د

دشخصي ګټو لپاره له واک نه  دليل يې ۍ مالي حقوق ترالسه کوي، کيدای شي يود ولسمشر پايه پورې

جمهور د  ماده، ترڅنګ کيدای شي دا ددې.شتمنيو دغال مخنيوی وي طې ګټې اخيستنې اود عامه دلدغ

د  يو څوککله چې . دژوند عملي واقعيتونه په ډاګه کړي ولسمشرۍ وروسته مقام لوړوالی او تر د رئيس

دلته . یش يدایک ګڼل ړکولولپاره وترسره  په توګه دنده ترسره کړی نوبيا دهرډول دندې د جمهور رئيس

له مارکيټ نه بهر  کار کيدای شي ډيرمهم امنيتي الملونه ووسې چې له مخې يې بايد پخواني ولسمشران د

 . ووسې

 

 معتمدي دندې ریاستد جمهوِر  . ه

 حقونه کالتد معتمدی دندې او د و

معتمدي دندو او له  جمهور رئيسد:په اړه زموږ پخوانی بحث زموږ له راتلونکې موضوع امتيازاتو د

معتمدي " داډيره مهمه ده، څو يادونه وکړو، چې اساسي قانون د. سره نږدې اړيکې لري حقونووکالتي 

د  ۍ دواک په اړهد ولسمشر او موږ غواړو دا اصطالح ګانې ينه کاروحقونو اصطالح وکالتي يا " دندو

 . وي قيوداتو سره په مقايسوي ډول وکاروقانون

 ري حقوقو څخه راپورته کيږي، چې يو استازی دادندې نظريه د اد د معتمدي دندې څه شي دي؟ معتمدي

يوې ځانګړې  مديرپه توګه يوشخص ديو  په بله ژبه کله چې تاسې د يا. مدير وکالت يا استازيتوب کوي

يادې موخې الس ته راوړلو لپاره هغوی بايد يو سلسله کارونه  د. دندې ترسره کولولپاره غوره کړی

په عمومي توګه ددی کارونو د سرته رسولو . وايي هوکالتي دندمعتمدي يا دې دندو ته . سرته ورسوي

مدير له خوا ورته ورکړل شوی وي ګټه واخلي تر څو ی بايد د هغه قانوني واکونو څخه چې د زاستا رهلپا

 921.سپارل شوی دنده په ښه توګه سرته ورسوي

. استازو په توګه دندې ترسره کړي هغوی د جمهوريت کې خلک استازي ټاکي، څو دموکراتيکپه يو 

مديرانو په توګه سره  هغوی خلک د. جوړکړي( قوانين)پريکړې وکړې هغوی ته واک ورکوي، څو

 له نظري پلوه هر. بيالبيلو ډلو استازيتوب کوي ټاکل شوي چارواکي په ملي کچه په مقننه قوه کې د. تړي

لپاره  ي ګټو الس ته راوړلود قانون هغوی د. هغو کسانو ګټې تعقيبويچې دی يې ټاکلی دی استازی د

راتلونکو هغه قانون جوړونکي چې دخپلو خلکو غوښتنې ترالسه نه کړي په . معاملې او توافق کوي

 . ل ګڼل کيږيوټاکنوکې مسو

                                                           
921

 :و ګوری. 

Frank Easterbrook & Daniel Fischel, Contract and Fiduciary Duty, 36 Journal of Law & Economics 425 (1993). 
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په  خلکو د ته واک ورکول شوی، څو جمهور رئيس. خلکواستازی دی هم د جمهور رئيسپه عين مفهوم 

قوه کې  اجرائيهپه . لري توپيرله قانون جوړونکو سره  جمهور رئيساستازيتوب کړنې ترسره کړي مګر 

کيدای . په بيالبيلو افرادو پورې تړاو پيداکوي ې بياواک په يو فرد پورې تړاو لري مګر په مقننه قوه ک

لپاره  جوړولو د حکومت .خلکود يوی برخی ملت استازی وګڼل شي نه يوازې د د جمهور رئيسشي 

نه داچې . دهغه دنده ډيره مهمه ګڼل کيږي او ملت په دې پوهيږي، چې بايد هغه ډير څه ترسره کړي

له تطبيق نه ډاډ  د قوانينو لپاره چې ددې دبيلګې په توګه. سييوازې د اکثريت غوښتنې په پام کې وني

الس  ترالسه کړي او يا دملي امنيت ساتنه وکړي ممکن نوموړی په دې پوه وي چې هغه بايد دملي ګټو د

 929.ډيری رايه ورکونکو دغوښتنوپرخالف عمل وکړي لپاره د راوړلو

تابعيت لري  د افغانستان هغوافرادونه،چې له ټولوملت ”مادې دويمې فقرې له مخې  (9)۲قانون د اساسي  

په افغانستان کې ملي حاکميت په ملت پورې اړه لريچې ”مادې له مخې  (1)۲قانون د اساسي  .“جوړشوی

مفهوم  امانتي دندو اود ادارې د د 923“.يې دخپلو استازو له الرې عملي کوي په مستقيم ډول يې په خپله يا

ملت د افغانستان د خپلواک  جمهور رئيسمادې له مخې ويالی شوچې  ۲ قانون دد اساسي  لپاره پوهيدلو

استازي  د. دخلکو په استازيتوب کړنې ترسره کوي د افغانستان دورکړل شوي واک له مخې. استازی دی

 . ماده څيړو ۷۷مفهوم په پام کې نيولوسره  امانتي دندو د د او اړيکو او مدير ترمنځ د

 

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۶۶

له حکمه پرته دولتي ملکيتونه او شتمنۍ وپلوري او يايې  د قانون نشي کوالی چې رئيسجمهور  -9

 . وبخښي

خپل کار په دوران کې له خپل مقام څخه په ژبنيو، سيمه ييزو، قومي،  نشي کوالی د رئيسجمهور  -3

 . مذهبي او ګوندي ملحوظاتوګټه واخلي

 

 دولتي شتمنيو نه د د لومړني پراګراف موخه داده، څو موخه ښکاره اوڅرګنده ده، د مقرراتوپورتينو  د

 جمهور رئيسد  په چوکاټ کې د قانون مخه ونيسي او جمهور رئيسپه برخه کې د ناوړې ګټې اخيستلو
                                                           

929
لدې ګټو څخه د دفاع لپاره ټاکل شوي دي، دنده لري  ېالتو څخه حکايت کوي، هغوی چکله چه مناسبتونه د ګټو له تفاوت څخه د خلکو له تماي. "

 ."ددې مؤقت اغفال په وړاندې د جدي او آرام تفکر په خاطر مقاومت وکړي
” The Federalist No. 71, at 412 (Alexander Hamilton) (Kathleen Sullivan ed., 2009) 

923
." ه د حاکميت واقعی سرچينه په هغو پورې تړلې ده چه د انتخاباتو او د زورواکو د ګوښه کولو توان لرييو شمېر څېړونکي استدالل کوي چ. 

بدن د ميتود له مخې که چېری وګړي د قدرت د لړۍ په سر کې د هغو چارواکو د انتخاب يا ګوښه کولو توان ولري، په حقيقت کې هغوی ( جان)د 
دا حقيقت پخپل ځای پاته کېږي چه دموکراتيک .... سيستم کړنې بيان او توجيه کوی پرته، حاکميت لري د قانوني دکترين يا اساسي قانون چه د

 ."جمهوريت د نوم وړتيا لري، پرته لدې چه څوک او څه حاکميت لري او په پام وړ سره ولسي حاکميت ته تمايل لري

” Donald S. Lutz, Principles of Constitutional Design 140–41 (2006). 
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واکونه  جمهور رئيس ادارې په برخه کې د دولتي شتمنيو د په دې توګه د 924.واک محدود کړي

د  کړنو د جمهور رئيس په تړاو د وړتيا پيداکوي، څو ددولتي شتمنيو ددې محدوديږي او قانون جوړونکي

ه فساد او استبداد پ چې د داد قواو د تفکيک يوه کالسيکه بيلګه ده. کنټرول په موخه قوانين تصويب کړي

 . خلکودساتنې په موخه رامنځ ته شوې وړاندې د

ناوړه  دله لوري  جمهور رئيسد  موخه يېدقت شوی دی او يوڅه کې موضوع ته پراګراف م هدوپه 

 څوهغه دتر  ييادولولو سره تر سره کېږ په دموخو شوومنع  ځانګړو د ا کارد .دی مخنيوی ېاخيستنګټې 

دلوړپوړي منتخب  د حکومت .انګېزې په توکه و نه کارول شياو توجيه دواکمنۍ  د جمهور رئيس

خلکو استازيتوب  ټولو د د افغانستان دخپلې کورنۍ، قوم او واليت پرځای جمهور رئيسچارواکي په توګه 

مصلحتونه په پام کې  خلکو لوړ افغانستان د دبايد  جمهور رئيس مادې له مخې ۷۷قانون دد اساسي  .کوي

 . خپلې خوښې يوې ځانګړې ډلې ګټې ونيسي نه د

هغه څه چې موږ په . مادو موخه دفساد او اخيستلو اوپلورلومحدودول دي 1۸۸او  1۸۲، 1۸9، 1۸1د

 . دې برخه کې وڅيړل

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده   ۲ 

 اوغړي، لوی څارنوال، د رئيسسترې محکمې  د مرستياالن، وزيران او رئيسجمهور  ، درئيسجمهور 

خپلې وظيفې په وخت کې نشي کوالی له  ، واليان او ښارواالن ديسانئمرکزي بانک او ملي امنيت ر

 . دولت سره هيڅ ډول انتفاعي معامله ترسره کړي

 

په  دولتي چارواکو له لوري له حکومتي امکاناتونه دخرڅولو، پلورلو اود پيسو پيداکولو ماده د 1۸1

 ګټورو ټولو ماده د چې دا بايد وويل شي. ناوړې ګټې اخيستنې په اړه انديښنې څرګندوي برخوکې د

آيا . مخه نيسي ترسره کولو د معاملو ګټورو يوازې له دولت سره د. مخه نه نيسي فعاليتونو سوداګريزو

ماده به موغيرعادالنه او  کې کارکوالی آيا دا که تاسې په يادو پستونو ماده عملي کيږي؟ مهال دا اوس

سوداګرۍ قانون له  بايد وويل شيچې د ی؟اه توګه ګڼلې نه وپ پراخه بنديزونو باندې د پراقتصادي فعاليتونو

ترسره کولوحق لري مګر په دې  او اخيستلو معاملو د خرڅولو شرکتونو نورغړي د د مخې مديران او

شخصي  يا ددی مادی دا بند بايد داسی اصالح شيآ. شرط چې نورسهم لرونکي تری زيانمن نه شي

يا يوازې د هغه معامالت چی د عادالنه معيارونو مطابق وي او عامه يا ملي ګټی هم پکی تضمين وي او 

 ؟ ممنوعيت تضمين دی

                                                           
924
د دولت د ملکيتونه ساتنه او له طبيعي . کانونه او نورې ترځمکه الندې زېرمې او لرغوني آثار د دولت ملکيت دی:" ماده کې راغلي دي 2په .

ويالی شی چه د افغانستان بډايه زېرمو ته په پام سره، تاسو ." زېرمو او نورو عامه ملکيتونو څخه د سمې استفادې ډول د قانون له الرې تنظيمېږي
ماده چه د ولسمشر پر واک باندې محدوديت وضع کوي، د فساد او ناوړه ګټې اخيستنې د مخنيوي په الره کې اغېزمنه وسيله جوړېدای  ۷۷څرنګه 

 .شي
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 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۲ 

يسان او غړي، ئملي شوری اوسترې محکمې ر مرستياالن، وزيران، د رئيسجمهور  ، درئيسجمهور 

 . تصدۍ په موده کې نورمشاغل ولري وظيفې د شي کوالی دلوی څارنوال او قاضيان ن

ګټو ترمنځ  د شخصي پانګې اچونې د دا ماده يوځل بيا له عامه ګټو نه مالتړڅرګندوي او درسمي دندو او

برياليتوب لپاره بايد يادو  د حکمونويادو  په هرصورت مهمه يادونه داده چې د. بحران راکموي

 . شيل ړورکچارواکوته کافي معاشونه 

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۲۲ 

مرستياالنو، وزيرانو او سترې محکمې دغړو او لوی څارنوال  د رئيس، دجمهور رئيسجمهور  د

تردورې وړاندې او وروسته، دهغه ارګان په وسيله چې قانون يې ټاکي ثبت، څيړل  د خدمتشتمني،

 . کيږي او خپريږي

، نوتاسې به څه ډول استدالل یومخالف  ددې که تاسې. تشريح کوالی شیمادې لپاره تشويق  ددې تاسې

 مادې له عملي کولو ددېمخنيوي لپاره ګټور نه دی؟ کوی چې دا له حده زياته السوهنه او د فساد د

داسې يو قانون له السليک کولونه ډډه  د جمهور رئيسوړاندې بايد څه ترسره شي؟ څه به پيښ شي که 

 يو ارګان رامنځ ته کول وي؟ لپاره د څيړلو د شتمنيو يې ددولتي چارواکو د چې موخه به وکړي

 . پورې تړاو لري چارواکو په معاشونو ماده دځانګړو ټاکل شويو 1۸۸په پای کې 

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۲۲ 

او لوی سترې محکمې غړيو  اوغړيو، د يسانوئمرستياالنو، وزيرانو، دملي شورا ر رئيسجمهور  د

 . له حکومونوسره سم، مناسب معاش ورکول کيږي د قانون څارنوال ته

جمهور "قانون لومړۍ برخې دويمې مادې سره مقايسه کړی د اساسي  متحدو ايالتونو د امريکا ژبه د دا

دهغې  به تريوې ټاکلې مودې پورې دخپلو خدمتونو په مقابل کې معاش ترالسه کوي، دامعاش به رئيس

نوموړی به په دې . ورته ټاکل شوی نه زياتيږي او نه به کميږي جمهور رئيسمودې په اوږدوکې چې 

 د دې".نه ترالسه کوي  92امريکا له متحدو ايالتونو او له کوم بل ځای نه بل هيڅ ډول معاش موده کې د

                                                           
92 

 ."وال  له دفتر يا اشتغال څخه د جبران يا سود په توګه الس ته راځيمهغه عايد چه مع. " 

Merriam-Webster Online Dictionary. 
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اغيز کم کړي څو  مقننه قوې معاش په کنټرول باندې د د جمهور رئيسد  ځانګړې مادې موخه داده چې

د  مقننه قوه نشي کوالی. همکارۍ ته اړ نه کړي جمهور رئيسکنټرول له الرې  نه قوه په معاش دنمق

له  جمهور رئيسد  مقننه قوه ".په معاش کې بدلون راولي جمهور رئيس په دوره کې دد مودې  خدمت

حرص  نوموړي د شي او نه هم دکمزوريونه په ګټې اخيستلوسره نه دهغه ثبات او وړتيا کمزورې کوالی 

مقننه قوې ته  جزئياتډول  افغانستان اساسي قانون دا د921. "له الرې دهغه خپلواکي فاسدوالی شي

يی انديښمن کړي  يجوړونکچی الکساندر هميلتن او دا ساسي قانون نور  هدا همغه ستونزه د. پريښي دي

 . ورکړځای  ې تهماد دېنو ځکه يی په اساسي قانون کی  وو

 

 انتخابات . و

قانون ژبه په نسبي  لپاره قانوني شرايط ټاکلي دي او د انتخاباتوولسمشرۍ  مادې د ۷1قانون د اساسي  

 . ډول څرګنده ده

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده   ۶

 رايوله الرې په سلوکې تر او مستقيمو آزادو، عمومي، پټو د ورکوونکود راي  رئيسجمهور ( 1)

 . انتخابيږي په ترالسه کولو رايو زياتو د پنځوسو

 جمهور رئيسوګټي څو( سلنې نه زياتې رايې ۸1له ) رايو اکثريت مادې له مخې يوکانديد بايد د ددې 

ره په س( سلنې نه کمې رايې ۸1له نورو کانديدانو نه زياتې رايې مګر له )شرط له ساده اکثريت  دا. شي

 د دويم سلنې نه کمې رايې يې ګټلي وي ۸1ترمنځ چې له  مهمو کانديدانو دې توګه دپ. مخالفت کې دی

کانديدانو په شميرکوم  ولسمشرۍ د سمه ده، چې د په ځانګړي ډول دا. ځلي ټاکنو امکان زياتيږي

که په 921. رايو ډيره کمه برخه ترالسه کړي کانديد د محدوديت نه دی لګول شی نو امکان لري چې هر

 ي نو په دې صورت کې به څه پيښيږي؟لومړيو ټاکنو کې څوک بريالی نه ش

 

 اساسي قانوند افغانستان  
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921
 ېتر پايه پات ۍد سيال 92کسانو د کرزي سره سيالی کوله چه له هغو څخه يی  ۲1کال ولسمشري انتخاباتو کې،  9112د مثال په توګه، د . 

 .شول

International Crisis Group, Afghanistan: Elections and the Crisis of Governance, 6 (25 November 2009), 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south- 

asia/afghanistan/b96_afghanistan___elections_and_the_crisis_of_governance.ashx. 
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 ماده  ۶

زياتې  که چيرې په لومړي پړاو کې له کانديدانو څخه يو هم ونه کړای شي چې په سلوکې ترپنځوسو (۲)

 په دوو اونيو نيټې تراعالن وروسته د نتيجود د انتخاباتو دوهم ځل لپاره د رايې ترالسه کړي، انتخابات د

ځل يوازې هغه دوه تنه کانديدان په انتخاباتوکې برخه اخلي چې په لومړي  دا. اوږدو کې ترسره کيږي

 . پړاو کې يې ترټولوزياتې رايې ترالسه کړي وي

وکړ اويايې ونه کړ، په دې اړه د  ۍ په ټاکنوکې څه ډول کارد ولسمشر کال 9112داچې آيا دې پروسې د

 . بحث لپاره الندې صندوق وګوری

په . دملي او مستقيمو ټاکنو له الرې ټاکي جمهور رئيسمادې له مخې افغانان خپل  ۷1قانون د د اساسي  

په . دهه لپاره يوازنی الر ند ټاکلو جمهوريت دمشر موکراتيک د يو د انتخابات هرصورت ملي او مستقيم

 چې د له مخېلپاره له يوې جال طريقې  د ټاکلو جمهور رئيس امريکا متحد ايالتونه د حقيقت کې د

هر  طريقې له الرې د ددې.په نوم ياديږي ګټه پورته کوي( پالوید ټاکلو  جمهور رئيس د)اليکټرول کالج

 په اړه پريکړه دانتخاباتو  ید ولسمشر .ته رايه ورکوي همغه ايالت کانديدانو ايالت رايه ورکونکي د

 البته دامريکا د 928.ملي ټاکنو له الرې صورت نيسي نه په ملي کچه د په رڼا کې پايلو د ټاکنو د ايالتونو

 د افغانستان جوړښت له پلوه سانتياوې برابروي دآکالج لپاره  انتخاباتي سيستم، چې درال دفمتحدو ايالتونو 

 . سره زيات توپير لري يستمحکومتي س (متمرکز)يونيتاري له 

دآزادو، عمومي )تشريح کولولپاره  دد ټاکنو  کارولو تر څنګاصطالح ( مستقيمه توګهپه )مادې د  ۷1د  

پټ او ډاډمن ګڼل شوي او رايه ورکونکي دګواښونو  انتخاباتله مخې  د قانون.کلمې کارولي( او پټو ټاکنو

د  په دې معنی دي چې رايه ورکونکي بايد انتخابات آزاد. ون پروړاندې خوندي ګڼل شوياو توندغبرګ

په  انتخاباتعمومي . او هرچاته يې چې خوښه وي رايه ورکړي يندې خوندي ووړا پرښ اګو هرډول

له مخې په ټاکنو کې دګډون حق لري په ټاکنو کې ګډون وکوالی  دې معنی ديټول هغه وګړي چې د قانون

 . شي

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده   ۶

دويم پړاو په جريان او يا ترانتخاباتو رای ګيرۍ لومړي يا د جمهوري رياست يو کانديد  که چيرې د( 1)

سره سم  له حکومونو د قانون دنتيجو له اعالن څخه پخوا مړشي، نوي انتخابات انتخاباتو وروسته اويا د

 . کيږي

                                                           
928

 :معلوماتو لپاره د متحده اياالتو ملي آرشيف ته په الندې انترنېټی پته مراجعه وکړیپه متحده اياالتو کې د انتخاباتي کالج په هکله د ال زياتو . 

http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/about.html 
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دا ډيره پيچلی ماده ده چې د پورته حاالتو د اداره کولو لپاره په راتلونکي کی د نورو قوانينو تصويب ته 

 آيا د کانديدانو شمير محدود نه وي نو ولسمشرۍ لپاره د داسې يو سيستم کې چې د په. زمينه برابره شي

اړتيا شته؟ پرته له  ترسره کولو دويم ځلي ټاکنو د مړينې له امله د د يوکانديد ټاکنو په لومړني پړاو کې د

ډيرلګښت ته  انتخاباتڅه به پيښ شيکه چيرې . پايلو کومه اغيزه ولري پرد ټاکنو  کانديد مړينه دې چې د

 اړتيا ولري؟

( ۸)نه پنځه  انتخاباتوکلونه ده، چې له ( ۸)ۍ دوره پنځهد ولسمشر مادې له مخې ۷1قانون دد اساسي  

 د خدمت چې ولې اساسي قانون ويبايد ښکاره  دا. جوزا په لومړۍ نيټه پای ته رسيږي کلونه وروسته د

مخنيوي په برخه  د استبدادي حکومت د او د واک محدودولوحکومت  د کار دا. موده پنځه کلونه ټاکلې ده

 په هرصورت بې له شکه دا مناسبه ده، څوپوښتنه وشي چې ولې پنځه کلونه؟. کې ډيرګټور دی

د اساسي  .لپاره ټاکل کيږي څلورو کلونو کلونو پرځای د پنځو د جمهور رئيس متحدوايالتونو دامريکا د

پراختيا  ناوړه کړنو او واک د د جمهور رئيسد  اغيزمن حکومت او جوړونکو په باور، د قانون د

له ثبات  د حکومت څلورکلنه دوره به له يوه لوري ".اړتيا شتهته  کولوته رامنځ  انډول مخنيوي ترمنځ د

ده، څو دخلکو ه موده دومره اوږده ن ترکيب سره مرسته وکړي اوله بل لوري دا داو ارزښتمنو عناصرو 

خدمت موده بايد دومره اوږده  د جمهور رئيسد  په هرصورت 922".ديد سره مخامخ کړيآزادي له ته

ملت په استازيتوب له  نوموړي وکوالی شي په پوره قوت سره خپلې دندې ترسره کړي او د ووسي، څو

رامنځ ته کيدو سبب  استبدادي حکومت د د مګر نه دومره اوږده موده چې. تهديدونو سره مقابله وکړي

په کړنو  جمهور رئيس دولسمشرۍ موده بايد دومره اوږده ووسي، څوعام وګړي وکوالی شي  د. شي

 . څارنه وکړي او دهغه دوړتيا په اړه قضاوت وکړي

لپاره  دواړو لورو دهم  ددې سره. وړدي تطبيق تطب هم د جمهور رئيسافغان ه داټول يوشان اصول پ

 د،وي ړتيااداري اصالحاتو ته ا او پراخو ګپرمخت ټيزبنس چې ېک يواده ېود مخ پر يوپه . يوشان نه دي

 همدارنګه دلته د. ثبات ته اړتيا ليدل کيږيد اوږدمهاله پرمختګ او تګالرې برخه کې  اجرائيهپه  د دولت

. دي په اړه پراخ خطرونه موجود ګټې اخيستلو پراختيا او له شرايطونه د واک د حکومت له لوري د

 ډول ارزيابي کوی؟تاسې دواړه اړخونه څه 

 بايد څه وخت ترسره شي؟ انتخابات بيانويچې ولسمشريز ماده په څرګند ډول دا ۷1قانون د اساسي  

 

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۶
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 The Federalist No. 71, supra note 5, at 414 (Alexander Hamilton). 
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 ديرشو لپاره انتخابات، له د ټاکلو رئيسنوي جمهور  مخه د د کارترپای ته رسيدو د رئيسجمهور  د( 3)

 . پورې، موده کې کيږي ورځو ترشپيتو

د  جمهور رئيس د انتخاباتجوزا مياشتې په لومړۍ نيټه پای ته رسيږي، نوبايد  دوره د ۍد ولسمشر داچې

اساسي قانون په . ورځې وړاندې ترسره شي( ۷1) يا شپيته( 31) مودې له پوره کيدو نه ديرش خدمت

خپلواک د ټاکنو  مادې 1۸۷اساسي قانون ترڅنګ  ددې.ترسره کولو نيټه بيان کړې دد ټاکنو  ښکاره ډول

 د دويم په هرصورت په افغانستان کې. د ترسره کولو او څارلو واک ورکړی ټاکنو د هرډول کميسيون ته

 . ړته ک ځرامن يېونه  قانوني بحران ې، چلشو ځنډوللپاره و څومياشتو د يزانتخاباتلپاره ولسمشر ځل

 

 انتخابات کال ولسمشریز ۰۰۲  د

په توګه وټاکل  جمهور رئيسد  د افغانستان په اکتوبر کې خپلې لومړۍ دورې لپاره 911۲کرزی دحامد 

 په لومړۍ نيټه، چې د غبرګولي کال د 1388 مادې له مخې د ۷1قانون دد اساسي  د افغانستان شو،

د  دې توګهپ. هرسيدوکرزي دوره پای ته  جمهور رئيسد  سره سمون خوري 99کال دمۍ له  9112

، (1۸)پنځلسمې  دغويي او  (1۷) دشپاړسمې وري کال د 1388 دبايد  انتخاباتۍ لپاره نوې سمشرول

د اساسي  د افغانستان .شوي وایترسره  ،سمون لري 99مې نه داپريل تر93کال دمارچ له  9112چې د

ليت يې وترسره کولومسو دد ټاکنو  خپلواک کميسيون چې ټاکنو افغانستان د مادې له مخې د 1۸۷قانون د

دليل سړه هوا، امنيتي  ځڼدولو دد ټاکنو .ځنډېږيدرې مياشتې  انتخاباتاعالن وکړ چې  لري په غاړه

شتون وښودل شوچې له امله يې ډيرو خلکو په ټاکنو کې ګډون نه شو ه پوره چمتوالي ن ستونزې او د

 311. قانوني مشروعيت له السه ورکاوه پايلود ټاکنو او کوالی

د  اړتيا په اړه دوه قانوني پوښتنې راپورته شوې، لومړی داچې آيا د ځنډولو د انتخاباتو ولسمشريزو د

ماده ذکرشوې  ۷1قانون په د اساسي  له هغې نيټې چې انتخاباتخپلواک کميسيون کوالی شي ټاکنو 

 څو دتراجازه ورکوله،  ددې حامدکرزی ته جمهور رئيسوځنډوي؟دويمه پوښتنه داوه چې آيا شرايطو 

په  کار په توګه پاتې شي، په داسې حال کې چې دا جمهور رئيس له لومړۍ نيټې وروسته هم د غبرګولي

لومړۍ پوښتې ځواب  ؟ په ښکاره توګه دومادې سره په مخالفت کې و ۷1قانون د اساسي  ښکاره توګه

 . لدرې مياشتې وروسته ترسره شو انتخاباتاو  وو مثبت

او ځينې بيا  وایځينې پدې باور وو چې کرزی بايد واک مشرانو جرګې ته دوهمه پوښتنه ،دبحث وړ  د

له سترې ئمس 311.وای يولومړي مرستيال ته دې واک سپارل ش جمهور رئيسد په دې باور وو چې 

سترې محکمې پريکړه وکړهچې په هيواد کې د ثبات او ملي اجماع ساتلو په  او محکمې ته واستول شوه
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 Ahmad Majidyar, Afghanistan’s Presidential Election, American Enterprise Institute Middle Eastern Outlook 
Series, 1, 5 (January 2009), http://www.aei.org/docLib/20090129-No1MEO23850g.pdf. 
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په توګه خپلې دندې ته  جمهور رئيس ټاکنو پورې د راتلونکو کرزی تر حامد جمهور رئيسموخه دې 

 319.دوام ورکړي

نوموړي  سلنه او د ۷،۸۲، دلومړنيو جنجالي پايلوله مخې ولسمشرکرزي لترسره شو انتخاباتباالخره 

شکايتونو  دانتخاباتود څيړلو په پايله کې، د درغليو د. سلنه رايې ترالسه کړې 91،1سيال عبدهللا عبدهللا 

حامدکرزي رايې  چې له مخې يې د هسلنه بې اعتباره اعالن کړ 9۸ټولورايو  اوريدو کميسيون د

ترسره  انتخاباتقانون له مخې بايد دويم ځلي د اساسي  .سلنه شوې 31،۸ سلنه او دعبدهللا رايې۲8،3

نيوکو  سيون پربې ځايه کړنو باندې دکمي دد ټاکنو او د حکومتعبدهللا  په دی وخت کی عبدهللا. یاو يشو

دې پريکړې يو بل قانوني بحث او . وويل چې په دويم ځلي ټاکنو کې به ګډون ونه کړي په ترڅ کې

 ۷1قانون د اساسي  ،نه درلودېسلنه رايې  ۸1ځکه په ښکاره توګه هيڅ يو کانديد . جنجال رامنځ ته کړ

سره  ېغوښتن ددې اساسي قانون د. رايې ترالسه کړې زياتېې څخه سلن ۸1دمادې له مخې بايد يو کانديد 

شتون، امنيتي او ه بل کانديد ن عبدهللا له پريکړې يوه ورځ وروسته د ټاکنو خپلواک کميسيون د سره د

 . ګټونکي په توګه اعالن کړ ټاکنو د مالي ستونزو ته په اشارې سره حامدکرزی د

لغو  دويم ځلي ټاکنو د ته په پام سره، آيا د ونو او لګښتونوترسره کولوخطرځل لپاره د ټاکنو  د دويم 

ځلي  د دويم ثبات ټينګښت په پلمه کې د کميسيون پريکړه قانوني وه؟ په هيواد د خپلواک ټاکنو کولوپه اړه

مادې ترپښوالندې کول  ۷1قانون دد اساسي  ميسيون له لوري کد ټاکنو د خپلواک ټاکنو نه ترسره کول آيا

کميسيون پريکړه  د خپلواکټاکنو په دې ډول حالت کې د چې واک لري دې د کومه دولتي اداره؟ ونه و

 مسلې د تاسې به هغه مهال. قواو په جالوالي پورې اړه لري پوښتنه په اساسي توګه د تاييد يا رد کړي؟ دا

 . وړتيا ولری کله چې داکتاب ترپايه ولولی څيړلو

چې  دا. په اړه خپلې انديښنې څرګندې کړې د خپلواکی ک کميسيونخپلوا دڅيړونکو د ټاکنو  نړيوالو

بين المللي ډلې ددې موضوع په بحران  تنه غړي ټاکي نود 1کميسيون ټول د ټاکنو  کرزي جمهور رئيس

قانون له  ددې.کال په فبرورۍ کې ملي شورا يو قانون تصويب کړ 9112د: وليکل په هغه مهال داسې اړه

کميسيون دغړو ټاکل د ټاکنو  کرزي له لوري ولسمشر د څو تر کاوه واک پيدا ددې مخې مقننه قوې

کرزي . تمايل احساس راکم کړي کرزي ته د جمهور رئيسوڅاري او تصويب يې کړي او په دې توګه 

له  جمهور رئيس مقننه قوې له لوري د او څرګنده يې کړه چې په اساسي قانون کې د قانون ويټو کړ دا

کميسيون په رښتيا هم يو خپلواکه  انتخاباتو آيا د 313.شوې نه دهڅارنې په اړه کومه اشاره مقرريو  د خوا

کوم بل دولتي ارګان له لوري تاييد  په داسې حال کې چې ټول غړي يې پرته له دې چې د کميسيون دی؟

آيا دا  ؟تضاد موجود دیکوم د ګټو  سرپه  کميشنرانو آيا د. له لوري ټاکل کيږي جمهور رئيسد  شي

 . دومره اهميت لري چی ددی لپاره اساسي قانون تعديل شي
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 پوښتنې مباحثې د

آزادو او  له. بحث په رڼاکې الندې نقل قول په پام کې نيسو مادې په اړه زموږ د ۷1قانون دد اساسي  

او بی طرفه توګه خپل مشران غوره او  چاېلایرکوالی شي په مناسب وچې خلک پرته  منصفانه ټاکنو

څرګند په آزاد ډول او له وېرې پرته څوخپل نظريات ترچې خلک کوالی شي  او داسې يايې لرې کړي

د  مانع شی او ووايی چې دا ددې تاسې نه شی کوالی .، د دموکراسي شتون امکان نه لریکړي

واز خاموشه کيږي او يا له آيموکراسي يوبل ډول دی، چېرې چې کانديدان وژل کيږي اودمخالفينو د

 314.کيږييستل انې صح

 

 ې محدودیتونهخدمت مود د . ز

 جمهور رئيساو مرستيال  جمهور رئيس مادې له مخې يو شخص يوازې دوه ځلې د ۷9داساسي قانون د

دوام انديښنی په پام کی نيولو سره  استبدادي حکومت د ډول محدوديتونه د دا. ی شياپه توګه ټاکل کيد

د  داالبته . وخت ورکوي خدمت کولو لپاره د لسو کلونو داغيزمن او ملي حکومت ته  وضع کيږي او يو

 داسې د ټاکيچارواکو لپاره دخدمت موده  چې د منتخبو يوادهرهغه ه. خبره ده توازن د يښنواند ېد

جمهور رئيس هم  يوښهخالف  ښتنېرت غويدولس داکث چې په ځينو حاالتو واقعيت سره مخ کېږي

ړی ونوم چې له مخې يیجوړ شوی نظام تر څو د اړونده مشر يا رهبر له خوا  باسي ړته ا يښودوپر

د  جمهور رئيسکلونو پر ځای ( ۸)که څه هم په متحده اياالتو کی د . ړنګ نه شي دی، رسېدلی ته قدرت

 . دوه دورو ولسمشرۍ کولو حق لري د جمهور رئيسکلونو لپاره ټاکل کيږي خو بيا هم ( ۲)

ونکي په دې باور ووچې بيا ځلي د ولسمشري کولو اصل ضروري اصل وانون جوړقد اساسي  امريکا د

په خپل مقام پاتی  ېتر څو خلک وکوالی شي د هغه د کړنو د تائيد په اساس هغه ته موقع ورکړي چ "دی

شي او د هغه د پوهي او استعداد څخه د عادالنه نظام او پياوړي حکومت په مخ وړلو کی ګټه 

په پوره  امکان به لومړنی ولسمشر وهڅوي څو ځلي ټاکل کيدو د دويم چې داسې ګمان کيده  31".واخلي

دورې محدودول به له  د ۍولسمشر اما يوې دورې ته د. قوت او مناسبه توګه خپلې دندې ترسره کړي

 . امکان واخلي درلودلواغيزمن حکومت  يو خلکونه بې له کومې سترې ويرې د

 

 او شرایطوړتیا لرلوغوښتنې  د . ح
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مادې لومړی پراګراف  ددې ضروري شرايط بيانوي، کانديد ۍ دد ولسمشر ماده ۷9قانون د اساسي  

د افغاني مور اوپالر څخه  -3. وي مسلمان -9. وي تبعه د افغانستان -1"ۍ کانديد بايد د ولسمشر وايي

 نومانديماده ولسمشرۍ ته  تاسې به ووينی چې دا. "نه لري دکوم بل هيواد تابعيت و -۲او  زيږېدلی وي

تبعه وي  د افغانستان چې کانديد به ي نه يوازې داولر پورې تړلي چې سوچه افغاني ريښې په هغو افرادو

ړې ددي خبري يادونه ک وهمدارنګه ځين. او بل تابعيت به نه لري بلکې مور او پالر به يې هم افغانان وي

د هيواد  يوه پياوړې وطن پرستي ليدل کيده،"رمهال جوړيدو پ قانون دد اساسي  چې تر تصويب وړاندې

که څه هم د وزيرانو  311".وتابعيت ولري چې بايد وزيران ی کاوه په دې ټينګار له ګوټ ګوټ نه خلکو

پاره د يو لپه اړونده د دوه ګوني تابعيت په مسله کی موافقه تر السه شوه اما د ولسمشرۍ د نوماندی 

لومړنۍ مرحلې پرمهال،  انتقال د د. اساسي قانون کی ځاي پر ځای شوپه تابعيت شرط د بري په حيث 

يوې اوږدې  بحران او ګډوډيو له امله يې د دې محدوديتونو يوشميرهغه وتلی او قوي کانديدان چې د

 . بې برخې کړلله نوماندۍ څخه ، ومودې لپاره له هيوادنه بهر ژوند کړی و

. کم عمر ونه لري څخه کلونو له۲1کانديدو پرمهال  د" بايد  يدمادې له مخې يوکاند ۷9قانون دد اساسي  

اساس له خپلو ه پريکړې پ محکمې د د بشريت پرضد جرايمو او نورو جرايمو کې ښکيل ونه وسي او د

 شرايطو مالتړ کوي؟ د دې وړتيا کوم داليل د ".محروم شوی نو څخه نه ويحقومدني 

 

 کول  ې په ځایلوړد . لومړی

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده  ۷3

 . . . 

 قانون او نورود اساسي  .اسالم سپيڅلي دين پيروي او ساتنه وکړم لوی خدای په نامه لوړه کوم چې د د

 . تطبيق څارنه وکړم رعايت او د قوانينو

 او ګټې د نهحقو خلکو افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمګنۍ بشپړتيا ساتنه او د افغانستان د د

 د خلکو دد افغانستان  ملت په مالتړ او د مرستې په غوښتلو لوی خدای له دربار څخه د خوندي کړم او د

 . په الره کې خپلې هڅې جاري وساتم نېهوسايپرمختګ او 
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په لوړه کې . ترسره کړي جمهور رئيسمادې له مخې يې بايد  ۷3 چې د اساسي قانون د داهغه لوړه ده

جمهور . قانون په برخو کې ليدل کيږيد اساسي  لکه څنګه چې 311.داسالم لوړوالی په ښکاره ليدل کيږي

 اسالم دسپڅلي دين ساتنه او اطاعت به کوي، مګر اساسي قانون نور دانه وايي چې د لوړه کوي رئيس

 جمهور رئيسچې له مخې يې  ون لريمادې سره سم ۷9اساسي قانون له ې د دا. چې دا څه معنی لري

 لوړهڅو په سمه توګه دغه تروړتيا ونه لري دې د په ښکاره توګه يو غيرمسلمان به. يبايد مسلمان و

سترې محکمې او ملي شورا غړي  وزيران، د حتمي نه ده چې قانون له مخې داد اساسي  .ترسره کړي

 د هغه دخو  سپيڅلي دين ساتنه به کوي اسالم د چې د لوړه کويکه څه هم وزيران  318.وسيا مسلمانان و

سپيڅلي دين له اصولوسره سم  اسالم د چې د کوي لوړهسترې محکمې غړي  د. خبره نه ده شوې پيروي

د  .شرايطو ترمنځ کوم توپير نه ليدل کيږي وړتيا دد نوپه دې توګه دلته . عدالت او رښتينولي ترسره کوي

لوړه  جمهور رئيسته په پام سره،  واکونو جمهور رئيسد  رقوماندان په حيثاعلی س پوځ د د افغانستان

 312.، ملي حاکميت او دافغانستان دځمکنۍ بشپړتيا ساتنه به کويد خپلواکی د هيواد چې کوي

 ملي امنيت ساتل د د د افغانستان په دې پوهيږي، چې جمهور رئيسچې  نه داسې څرګنديږي لوړېله دې 

 څيړلو ېسره به الند يلاو په تفص ېاشاره شوورته  ېماده ک ۷۲په  ېکوم چ مسوليت دیهغه دنده او 

 د د افغانستان د قوانينو جمهور رئيس توګه قوې دمشر په اجرائيهچې د څرګندوي دا هړلو ، دخرهباآل. شي

 . مسول دیوړاندې ه پخلکو  د د افغانستان لري اوغاړه ه پمسوليت  عملي کولو

په  دخلکود افغانستان  څو ترمسوليت لري جمهور رئيسلکه څرنګه چې وړاندې ورته اشاره وشوه، 

نه  لپاره استفاده و خپلوشخصي ګټو له خپلې څوکۍ نه دچې  استازيتوب کړنې ترسره کړي او دنده لري

 خلکوته دشرايط ومني او  د خدمت بايد په ښکاره ډول جمهور رئيسچې  لوړې غوښتنه داده د. کړي

 . په اړوند لنډمعلومات ورکړي مسوليتونو د جمهور رئيس

 

 قوې دوه ګونی رول  اجرائیهد . دوهم 

 معرفي . الف

د و قواو د څپرکیپوښتنې په اړه په دويم  ددېاو که پارلماني؟،رياستی افغانستان کوم ډول سيستم لري

رول  د جمهور رئيسافغان  د څوموږ ويګټور دا تفکيک په برخه کې په تفصيل بحث شوی مګر دلته به 

چې حکومت اداره کوي، دمقننه قوې  په ډيری پارلماني سيستمونوکې هغه کسان". په اړه بحث پيل کړو

په عادي ډول په  او ګڼل کېږييو تشريفاتي دفتر  دغړو له منځ نه غوره کيږي او دملي اجرايوي مشردفتر
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اوحکومت مشران سره جال  د دولت سيستم کی چې پدی ويل کيږي. وياداري پريکړوکې ښکيل نه 

پيش بيني کړی په  نه دیکال اساسي قانون دغه سيستم  911۲دا بايد په ښکاره ډول ووايو د  311."دي

قانوني  د جمهور رئيسد  په هرصورت. پورې اړه ولري يسئر پهکوم کی چې دا ټولی دندی د حکومت 

رول څيړل ډير  مشر د د د حکومت مشر او د د دولت لپارهپيژندلو او څيړلو  د واکونو او مسوليتونو

د  د دولت تړاو لري او حکومت سرهملت  لودونکيد حاکميت دردولت په ښکاره توګه . ګټور دي

  .ده ې په توګه ښييبرخيوي ئاجرا

جمهور  د. دولت کړنې اداره او وڅاري دې چ ته پراخه واکونه ورکړي جمهور رئيساساسي قانون 

 مادې له مخې ۷1د 311.ماده کې بيان شوی ۷1قانون په د اساسي  دولت رياست دی، چې يو رول د رئيس

. واک لري او د هيواد د ملي امنيت مسوليت يی هم په غاړه دی ودولت په ټولو قواو د رئيس د دولت

 دټاکلو،  وزيرانو د چې د. پوړی رسمي چارواکی دی حکومت لوړ د جمهور رئيسددويم رول له مخې 

 319. لريغاړه ه پمسوليت  اغيزمن حکومت درامنځ ته کولو کنټرول او د او قوانينو د تګالرو حکومت د

بنسټ په اړه  رول د د جمهور رئيسد  کال د اساسي قانون په تاريخ کې 911۲ پدې توګه موږ د

د  وروستهمادو په اړه له عامو خلکو سره ترمشورو  شوي اساسي قانون د د وړاندې. پوهيدالی شو

کرزي  جمهور رئيسقانون مسوده د اساسي  کال په سپټمبر کې 9113بيا کتنې کميسيون د قانون داساسي 

ټاکل شوي  قوې واک به په مستقيمه توګه د اجرائيه مسودې له مخې د ددې قانوند اساسي 313.ته وسپارله

به دسترې محکمې دغړو او دمشرانو  جمهور رئيس314.او لومړي وزير ترمنځ ويشل کيده جمهور رئيس

 پداسې حال کې چې لومړي وزير به دقوانينو د. ټاکلو واک درلود برخو غړو ددريمه ه پيو  جرګې د

 ادارې او ملي شورا ته د د مالي چارو خونديتوب، د ساتلو، دملي ګټو د خپلواکۍ د افغانستان د تطبيق، د

  31.مسوليت پرغاړه درلود ځواب ورکولو

د  ځينود  ګرم هټاک لومړی وزير ېولسي جرګد لومړی مسودې له مخې اساسي قانون  دکې  په پيل

له تاييد سره سم  د ولسي جرګېبه  جمهور رئيسدې ماده کې بدلون راغی چې ه استدالل په اساس پ

 ييوئدوه اجراپع  ېک ټولنېاتفاقه  ېوسله واله او ب يوه په ":ېچ يده،استدالل کداسې . لومړی وزير ټاکي

دبې ثباتۍ درامنځ ته کيدو سبب ،چې له يوبل سره به په سيالۍ کې وي يستمس ړوالباندې  هپ مرکزونو
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 Laurence P. Claus, Separation of Powers and Parliamentary Government, in Global Perspectives on 
Constitutional Law, 48, 48 (Vikram Amar & Mark Tushnet, eds., 2009 

هېوادونو او بين المللی سازمانونو په وړاندې د ملت له حاکميت څخه استازيتوب کول دی په ځانګړې توګه د نورو " د ولسمشر رول"په عام طور 
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ه چې وباندی هوکړه وش هالر ۍاو منځن همناسب هپه يود حل کال کی  9113دی داليلو په اساس په  د ".شي

ی يرا هغه د باورله خوا ټاکل کيږي او د پارلمان له خوا د  جمهور رئيسوزير د  یمړوله مخی به يی ل

د  ملي امنيت شورا او د" 311.رايه ورکوي نه باورنشته خو د ګوښه کيدو لپاره يی ولسي جرګه د  اړتيا ته

دهمدې بدلون . کتنې پرمهال پدې ماده کې بدلون رامنځ ته کړ مسودې د کميسيون د قانون جوړولواساسي 

خپله چې پوره واک ترالسه کړ ددې جمهور رئيسلومړي وزير څوکۍ له منځه والړه او  له مخې د

 311".ييديږيأپارلمان له لوري به ت وټاکي او د( چې غړي به يې دمقننه قوې غړي نه وي)کابينه

 

 رول  جمهور رئیسد  په توګه رئیس د حکومت د . ب

ډيری واکونه او دندې بيان  جمهور رئيسد  په توګه رئيس د حکومتماده کې د ۷۲اساسي قانون په  د

 سرچينه اخلي څخهپاچا له راغلو واکونو او دندو  کال په اساسي قانون کې د 12۷۲دندې د دا. شوي دي

لومړي  ټاکلو واک د د کرښود اساسي  سياست هيواد د چې له مخی يی دملي شورا له تاييد سره سم د

قانون له مخې د اساسي  کال 12۷۲د 318.شوي دي په رول کې خالصه رئيسد  د حکومت يا او وزير

غاړه هپليت ؤمس کولو د وړاندېپاليسۍ  د د حکومت تصويب لپاره ولسي جرګې ته د لومړي وزير

کابينې دغړو له  د ټاکي او يا تګالره پاليسي جمهور رئيسقانون له مخې د اساسي  کال 911۲د 312.درلود

په  تګالرو سره د جمهور رئيسڅوله  " اصلي دنده داده د حکومت 391".لوري تاييد ته اړتيا نه لري

 کال اساسي قانون له سياسي پلوه 911۲قانون پرخالف دد اساسي  کال 12۷۲د. تطبيق کې مرسته وکړي

له لوري ټاکل  جمهور رئيسد  وزيران نه يوازې داچې...لپاره کوم خپلواکه ځای نه پريږدي د حکومت

 د یچې هغو يدې معنی دعمل کې پدا په (. ماده11)ت هم لريکيږي بلکې دهغه پروړاندې مسولي

په ټينګار ماده 11همدارنګه391".کيدای شي [ګوښه]له دندو اساس ه پپريکړې  اړخيزه يو د جمهور رئيس

درهبری الندې به  جمهور رئيسد  حکومت بايد له وزيرانونه جوړشوی ووسي چې": چېسره زياتوی 

 ". کارکوي

له لوري  د ولسي جرګېچې ټاکنه به يی  واک لري د ټاکلودوزيرانو او سفيرانو  جمهور رئيس

په دې بهير کې خپل رول  دواړو کال اساسي قانون له مخې پاچا او لومړي وزير 12۷۲د 399.تاييديږي

 . درلود

 کال اساسي قانون ۲۶۲ دد افغانستان  

 ماده  ۴۲
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317
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د  .لومړي وزير په توګه ټاکل شوی وي جوړيږي پاچا له لوري د چې د خواهچا ل ودهغحکومت به 

هغوۍ به تربحث . خوا ولسي جرګې ته وړاندې کيږيه لومړي وزيرل پاليسي او غړي به د حکومت

 يوسلطنتي فرمان په وسيله پاچا د وروسته ېېرا باور دکله چې . رايه ورکوي باور دوروسته حکومت ته 

پاليسۍ په اړه  د د حکومت مړی وزيرمشرانو جرګې تهوروسته لو له هغه .مشر او غړي ټاکي د حکومت

 . معلومات وړاندې کوي

 په تطييق پورې اړه لري تګالرو حکومت د په مستقيم ډول د ماده 1۷ څپرکیيم ېدر قانون دد اساسي  

چې په عنعنوي ډول دلومړي وزير ي ځګرد واک د زياتيدو سبب  جمهور رئيسچې په يو ډول د 

تنظيم لپاره بايد  د دندو کرښو دعملي کولو او دد اساسي  سياست دد هيواد  .کيږيداغيزساحه ګڼل 

نه نورو قوانينو له روحيې او متن سره مخالف  قوانين بايد د دا. حکومت قوانين جوړ او تصويب کړي

د حيت د صال رامنځ ته کولو د اړينو قوانينو لپاره د قوانينو دپلي کولو او د عملي کولو دتګالرو  د. وي

. عملي کولولپاره په ملي شورا باندې تکيه وکړي تګالرو د دخپلو بايدشتون په صورت کې حکومت ه ن

ي واک باندی محدوديت وضع کوي ځکه تقنيني نپه تقني جمهور رئيسيادونه وشي چې دا ماده د  بايد

د  دې توګه مقننه قوه په. نه شي رافرمانونه بايد د قوانينو له متن او روحيی سره په ټکر او تضاد کی 

موضوع به په څلورم  دا. لپاره يو مهم فرصت ترالسه کوي څيړلو واک د مشرتوب د جمهور رئيس

 . ادارې په برخه کې په تفصيل سره وڅيړل شي د څپرکی

 

 رول  جمهور رئیس مشر په توګه د دولت د د . ج

ماده کی هم  ۷1لري د اوسنی اساسي قانون په  ءواک چی شاهي منشا جمهور رئيسد "

مشر  د دولت د افغانستان د اسالمي جمهوريت جمهور رئيسشتون لري چی له مخی يی 

سره سم  حکمونوقوه کی واکونه د اساسي قانون د  قضائيهدی او په اجرائيه، مقننه، او 

دولت  واکونه د جمهور رئيس چې په ښکاره ډول د قانونخالفد اساسي  امريکا د.کاروي

 وقواو دافغانستان نوی اساسي قانون په قصدي توګه د. برخې پورې تړلي ګڼي اجرائيهپه 

جمهور ټول مسوليتونه  د دولت دوديز ويش ته داهميت ورکولوله الرې په عمومي ډول

 393".توګه پر مخ بوزي عادي ته سپاري څو دولتي چاری په رئيس

دندې او واکونه  جمهور رئيسد  ماده کې ۷۲قانون په د اساسي  چې لپاره ويالی شو د مالتړادعا  ددې 

پورې  ونحقوپاچا په دندو او  چې د کوم مادې څخه اخيستل شوي دي 2قانون له د اساسي  کال 12۷۲د

 دوسله والو ځواکونو عمومي قوماندان اوسيدل، د: داالندې دندې او واکونه په برکې نيسي اړه لری او

بيړني حالت اعالن او پای ته رسول، دملي شورا  لويې جرګې راغوښتل، د نول، دجګړې او سولې اعال

قاضيانو،  انتصابي غړو ټاکل، دد مشرانو جرګې  ټاکل، د قاضيانو سترې محکمې د دغونډو پرانيستل، د

                                                           
323

 Grote, supra note 1, at 904-05. 
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مډالونو  جزاګانوکمول او بښل او د قوانينو تاييدول، د پوړو نظامي او ملکي چارواکو ټاکل، د لوړ

 . ځينې په الندې ډول وڅيړو څخهبه له دې دندو او واکونو موږ. ورکول

 

 نظامي چارې

 رول سره تړاو برالسيد  رئيسجمهور د کې  مادې بيالبيلې برخې په نظامي چارو ۷۲قانون دد اساسي  

  .لري

 کال اساسي قانون ۰۰۲ دد افغانستان  

 مه ماده  ۶۲

 :الندې واکونه او وظيفې لري رئيسجمهور 

 .دافغانستان دوسله والو ځواکونوستر مشرتوب( 3)

 .دملي شورا په تاييد دجګړې او متارکې اعالنول( ۲)

 .الزم تصميم نيول دفاع په حالت کې د ساتنې د دۍ خپلواکد دځمکنۍ بشپړتيا او( ۸)

 .ټولګيو ليږل د وسله والو ځواکونو له افغانستان څخه بهرته د ملي شورا په تاييد د( ۷)

 تل د جمهور رئيسچې  ددې سره .واک محدود شوی دی اړخيزيو جمهور رئيس د اړهپه  دنظامي کړنو

( ساتلو دۍ خپلواکد دفاع او د څخهځمکنۍ بشپړتيا  د)وسله والو ځواکوعمومي قوماندان دی، نوموړی 

، انقالب اودتروريستي ريېت د پدې ماده کې کيدای شي. کوالینشي لپاره د ملي شورا له تاييد پرته اقدام 

ملي شورا پريکړې  پهدې ډول حالتونو کې يوهيواد د ځکه په پام کې نيول شوي ويهم بريدونو حالتونه 

 . ته انتظار نه شي کوالی

پدې ډول . سره پرتله کړی له حالتونو ليږلو ځواکونو د اعالن او بهر ته د جګړې او سولې د داحالتونه د

ملي شورا د  کړنو لپاره د ددې.او عمومي بحث لوري ته تمايل څرګندوي ېد څيړن ماده، ۷۲شرايطو کې 

ډاډمن کيدای  يې دخلکوعمومي مالتړ له املهچې  دهڅخه  تاييد او تصويب غوښتل يوه له هغوالرو

يا دسولې تړون له الرې دجګړې  او) ګړهموضوع ج يوهبحث  د ړهپه ا د مالتړ څخه امتيازډول  ددې.شي

سرښندنې د ډيری اتباعو اوږدمهاله د هيواد  ځواکونو ليږل د ته بهر څخههيواد  لهاويا ( يدپای ته رسول 

دملي شورا غړي به دې ته ښه چمتو . چې ددی موخی لپاره ملي مالتړ ډير مهم دي. غواړي او ژمنتيا

موقف په ښه  یهغوخبرو ته غوږ ونيسي نو له همدې امله  خلکو په ولسواليو او واليتونو کې دچې  وسي

 . پورته کړنو په اړه دعامو خلکومالتړارزيابي کړي څود تر کې دي
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 واکيوي ئاجرا

 کال اساسي قانون ۰۰۲ دد افغانستان  

 ماده  ۶۲

 . الندې واکونه او وظيفې لري رئيسجمهور 

 ملي امنيت د وسله والو ځواکونو، پوليسو، د قاضيانو، د قانون له حکومونو سره سم د د( 13)

 . استعفی منل او عزلول ټاکل، تقاعد ورکول، د رتبه مامورينو لوړ منصبدارانو او د

 

 کال اساسي قانون ۲۶۲ دد افغانستان 

 ماده  ۲

 . پاچا الندې حقوق او دندې لري

 . . . . 

ګوښه  ملکي او نظامي چارواکو ټاکل او پوړولوړ قاضيانو او د له حکومونو سره سم د د قانون (1۲)

 . کول

ځواکونو عمومي قوماندان دی، سپارل شوی، نو  وسله والو ته چې د جمهور رئيسملت امنيت  داچې د

ره  ګټو ملت د د څو تر دابه منطقي وي ته داجرايوي چارواکو دکنټرول  جمهور رئيسد خونديتوب الا

 کولو اداره وزيرانو د د حکومت لکه اجرايوي چارواکو په هرصورت اساسي قانون د. شيل ړورکواک 

وړاندې ه پولسي جرګې  قانون له مخې وزيران د د. واکونه محدود کړي دي جمهور رئيس په برخه کې د

د  کې به څپرکيپه څلورم . شي له لوري تاييد د ولسي جرګېمقرري هم بايد  یهغو مسوليت لري او د

نګه په څلورم همدار. واکونه په تفصيل سره وڅيړل شي جمهور رئيس وړاندې ده پ ي چارواکوحکومت

 جمهور رئيسوړاندې ده پادارو  د دېواليتونو او ولسواليو ادارې او جوړښت، د د دولت کې به څپرکي

دولت اداري  د. واکونه لکه دښارواالنو، واليانو اود نورو چارواکو ټاکنه په تفصيل سره وڅيړل شي

موږ چې  پرته به ډيره ستونزمنه وياړيکو له پوهيدو  پيچلو اداري بنسټونو ترمنځ د جوړښت او ددولت د

 . دواکونو په اړه پوه شو جمهور رئيس د

 

 قضايي واک

مادې له مخې  ۷1قانون د اساسي  چې په اړه بحث وشو، بايد په ياد ولرو د تفکيکقواو  لکه څنګه چې د

ټاکلو واک  قاضيانو د کومې بلې برخې تاييد او تصويب ترالسه کړي د پرته له دې چې د جمهور رئيس
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له  جمهور رئيسد  له تاييد سره سم د ولسي جرګېسترې محکمې غړي  په داسې حال کې چې د ".لري

برخې غړو په غوښتنه او تاييد له دندو ګوښه دريمې ه پدوه  د د ولسي جرګېټاکل کيږي او يوازې  خوا

د پارلمان تاييد ته اړتيا لپاره  ګوښه کولود ټاکلو او  قاضيانو د دښکتنيو محکمو (ماده191) کيدای شي

کنټرول سيستم يواغيزمن او چټک سيستم ګڼل کيدای  د جمهور رئيس پارلمان له تاييد پرته د د 394".نشته

اداري فساد پراخه ويرې له ځانه سره لري او کيدای شي يو  سيستم د خو په ورته وخت کی دا. شي

 . عدلي سيستم وګڼل شي اړخيز

ولسي  د "جمهور رئيسمادې له مخې  ۷۲قانون دد اساسي  اره وشوه،لکه څرنګه چې پورته ورته اش

د اساسي  کال 12۷۲داد  39.واک هم لري ټاکلود."ړي ټاکيغ او رئيس ېحکمسترې م تاييد د پهجرګې 

 د ولسي جرګې ماده د13 قانوند اساسي  کال 911۲مګر د. مادې سره سمون خوري 13قانون له 

 جمهور رئيس پارلمان له لوري د چې د الندې چوکاټ کې وګوری تاسې به په. تصويب غوښتنه هم کوي

 . واک څارنه ال له وړاندې نه مهمه ثابته شوې د

  ينوماندقاضي القضات  د

 سترې محکمې د افغانستان د کرزي فضل هادي شينواری د جمهور رئيسکې  (911۷)کال  138۸په 

ولسي جرګې په . وپه توګه ونوماوه، نوموړی پنځه کلونه وړاندې په يادې دندې ګمارل شوی و رئيس

 مخينېپعلمي  نوموړي د ولسي جرګې د 391.نوموړي ټاکل رد کړل رايو سره د مثبتو 11منفي او  111

 محاظه کارانه ديني نظرياتو اغيزو په اړه خپلې انديښنې څرګندې نوموړي د او پرحقوقي پريکړو د

دې . کرزي درې نور کانديدان هم رد کړل جمهور رئيسد  پارلمان سترې محکمې ته ،ترڅنګ ددې.کړې

په پای کې . پيغام له ځانه سره درلود ياوړیپد شتون يو  يتۍنارضا دپه اړه قوې  قضائيهافغان  کارد

 . په توګه تاييد کړ رئيس سترې محکمې د د د افغانستان هغوی عبدالسالم عظيمي

 

 391تقنيني واک

 398.قوانينو تاييدول دي تصويب شويو پارلمان له لوري د يوه هم د څخهله مهمو دندو  جمهور رئيس د

قوانين  "چې له مخې يې دا دنده په غاړه درلوده پادشاهمادې له مخې  2کال اساسي قانون  12۷۲د

ماده کې په تفصيل سره  2۲قانون په د اساسي  کال 911۲رول د دا ".کړي السليک او دهغو انفاذ اعالن

جمهور  دواړو جرګوله خوا تصويب او د ملي شوری د قانون هغه مصوبه ده چې د"( 1. )بيان شوی

                                                           
324

 Grote, supra note 1, at 906. 
39 

 شمېره 19ماده،  ۷۲. 
326

 Carlotta Gall, Afghan Parliament Rejects Chief Justice Nominee, N.Y. Times, May 28, 2006, 
http://www.nytimes.com/2006/05/28/world/asia/28kabul.html?ref=carlottagall. 

391
 "(.د قوانينو او همدارنګه د تقنينی فرمانونو انفاذ )"شمېره  1۷ماده،  ۷۲. 
398

ورځو کې د داليلو له  1۸وافقه و نه لري کوالی شي چه د وړاندې کېدو تر نېټې وروسته يې په د مصوبې سره م که ولسمشر د ملی شورا. "

ولسي جرګه يو ځل بيا هغه د ټولو غړو په دوه ثلثه رايو تصويب کړي،  ېددې مودې په تېرېدو او يا دا چ. ښوولو سره ملي شورا ته مسترده کړي
 .ادهم 2۲." مصوبه توشيح شوی ګڼله کېږي او نافذېږي
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که  ".له خوا توشيح شوې وي، مګر داچې په دې اساسي قانون کې بل ډول څرګنده شوې وي رئيس

ن رد کړي نو په دې صورت کې دواړو جرګو له لوري تصويب شوي قواني دملي شورا د جمهور رئيس

ملي شورا له لوري تاييد شوي  دچې  کوالی شي جمهور رئيسمادې له مخې  2۲به څه پيښ شي؟ د

مخنيوی څخه له بدلېدو مصوبو  په قوانينو باندې دپدې توګه . قوانين رد او بيرته يې شورا ته واستوي

برخې دريمې ه پدوه  ولسي جرګې د قوانينو ويټو د له لوري د جمهور رئيس په هرصورت د 392.کېږي

 . رايو په وسيله رديدالی شي غړو د

برخې غړو دريمې په  يو مشرانو جرګې د يې لري هغه د جمهور رئيسپه تقنيني برخه کې بل واک چې 

لپاره ټاکل کيږي او له هغوی نه دوه تنه يې بايد معيوبين او  پنځو کلونو غړي د مشرانو دا د 331.ټاکل دي

له دې اشخاصوڅخه په سلوکې پنځوس ښځې  جمهور رئيسترڅنګ  ددې.ويکوچيان  دوه تنه يې

 چې د غړوپه پرتلهد نورومشرانو جرګې ټاکل شوي غړي،  له لوري د جمهور رئيسد  331.ټاکي

د  په دې توګه. داوږدې مودې لپاره خدمت کوي ،ولسواليو او واليتي شورا ګانو له لوري ټاکل کيږي

له لوري  جمهور رئيسد  .مشرانو جرګې ټاکل شوي غړي لوړ ګڼل کيږي له لوري د جمهور رئيس

 تړاو پيداکوي سرهمادې  2 دقانون د اساسي  کال 12۷۲ده بريده يو واک تر غړو ټاکلو دمشرانو جرګې د

غړو  مشرانو جرګې د مشرانو جرګې غيرمنتخب غړي او د د څولري ترواک  ددې پاچا يېمخې له ې چ

بينو اوښځو استازي هم ومعي بايد د جمهور رئيسچې  ماده قانون دا د 339.وټاکي له منځ نه دهغوی مشر

مسايل لکه  دا. کال له اساسي قانون سره کوم تړاو نه لري 12۷۲غړو په توګه وټاکي د دمشرانو جرګې د

 . نوې ده اوسنۍ طريقه د ټاکلومشرانو جرګې دمشر  د

 

 نتیجه. یمېدر

 :يونيتار حالت کې کتالی شوې امپراطورۍ په توګه د افغانستان جوړېدل د هغه په د يو ،ي پلوهقله حقو ”

ځايي جمعيتونو سره د خوداراديت  چېنه دا  ،هبرالسی وکنترول  چاپېر د پهچی اداري موخه يی 

 333“حکومت کې مرسته وکړي

 افغانخپله و ړتيا سيستم  دموکراتيکامپراتورۍ بنسټ ته له پاملرنې پرته، هرډول اوسنی د افغانستان  

 .ترالسه کوي ېالرله تر سره کولو  د خدمت ولس ته

پراخ واکونو درلودونکي د چې اساسي قانون  څرګنده شي ترلوستلو وروسته تاسې ته به دا څپرکي ددې

 د مالتړ څخهله دې ډول مرکزي سيستم . کوي په ګوته سيستمرياستی پياوړی يو اجرايوی مقام سره 

 . معتبرداليل موجود دي
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 .شمېره 3ماده،  ۲8. 
331

 .هماغه ځای. 
331

 .هماغه ځای. 
339

 .شمېره 19ماده،  2کال اساسي قانون،  12۷۲د 
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 Rubin, supra note 19, at 158 
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 مرکزي حکومت او سيمه ييزو زورواکوترمنځ روانو او د ناامنيو دهيواد په ډيری برخو کې اوسنيو

واک ليږد به جنايت کاران او جنګساالران چې حکومت يې د سياليو ته په پام سره، سيمه ييزو ادارو ته 

ې پراضافي غير قانوني سيمه ييزو په دې ډول حالت ک. الپسې پياوړي کړي ،پروړاندې جګړه کوي

 د شکايتونو چې د لکه څرنګه. مرکزي سيستم شتون ضروري وي برياليتوب لپاره به د باندې د زورواکو

څوپورې چې دلته ټول لوري بې وسلې تر : نکي څرګنده کړهوتن پخواني کارکوه کميسيون يوو اوريد

 پورې کم وي، ځکه چې وسله وال به د بريدهانتقال امکان به ترډيره موکراتيک د يو شوي نه وي، د

په دې توګه به وسله والې . پرځای په زور تکيه وکړي سياسي سيستمونو قانوني او حل لپاره د شخړو د

 334.ساتلو ته دوام ورکړي اغيز خپلباندې ډلې پرعايداتي سرچينو 

 

 پوښتنې مباحثېد

حکومت  افغانستان د چې افغانستان باثباته شي اودکله  چې بايد په پام کې يې ونيسو داده يوه مهمه نظريه

هغه اداري او . نړيوالو اغيز کم شي آيا اوسنی سيستم بايد بدلون ومومي او پرمختګ په برخوکې د

دولت جوړونې لپاره ضروري ګڼل کيږي، کيدای شي وروسته دښه حکومت  چې د سياسي جوړښت

  33.لپاره عين سياسي جوړښت ونه وسي جوړولو

ګڼل کيږي، په خصوصي  څخه نکوومالتړکواو مرکزي سيستم له مهمو رياستي چې د  وړي وزيرپيا يو

يو واحد او باثباته افغانستان لپاره ګټور وي مګر په  پارلماني سيستم د چې يوغيرمتمرکز: توګه وويل

ليدل جوړيدو مخه ونيسي چې جوړيدو ته يې اړتيا  د سيستم منل به دهغوبنسټونو ددې اوس وخت کې

 آيا تاسې له دې سره موافق ياست؟. کيږي

 

 پوښتنې مباحثې د

رامنځ  انډول ترمنځ د او انديښنو لومړيتوبونو بيالبيلو تحليل موخه د ددې چې وي يدليبه ل ېده تاس يلهه

اړه او له بل  او استبدادي حکومت په يستنېاخ ګټې د ناوړهواک نه له يوه لوري له اجرايوي . ته کول دي

يادو انديښنو  يو داسې حکومت جوړولو لپاره چې د د. لوري داغيزمن حکومت په اړه انديښنې شته دي

لکه په حکومت  ډول حکومت په بيالبيلوالملونو دا. رامنځ ته کړي بيالبيلې الرې شته انډولترمنځ يوډول 

قانون د اساسي  ايالتونوکې هم امريکا په متحدو په شان د د افغانستان .پورې تړاو لري نکووکو

. سوکالی لپاره مهم او ګټوردی هيواد د د جمهور رئيسچې يو اغيزمن  پريکړه کړې وه نکووجوړو

د  مهال کارول شوې وه ولولی اوه پجوړولو  قانون دد اساسي  الندې بيانيه چې دامريکا دمتحدو ايالتونو

 . په پام سره دهغې نه ګټه اخيستل وڅيړی قوې رول ته اجرائيهپه اساسي قانون کې د افغانستان
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 Grant Kippen, The Long Democratic Transition, in Future of Afghanistan, 35, 37 (J Alexander Thier ed., 2009). 
335

 Rubin, supra note 19, at 161.  
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 وړاندې ده پ بهرنيو بريدونو دا د. ښه حکومت لپاره خورا مهم المل ګڼل کيږي قوې پياوړتيا د اجرائيه د"

هغو خالف شتمنۍ ساتنې  د ،ېد باثباته ادار د قوانينو دا. ساتنې لپاره ضروري ګڼل کيږي ټولنې د

هم لپاره  سبب ګرځي، وړاندې چې ځينې وختونه دعدالت عادي مسيرګډوډويآمرانه ترتيباتو په  منظمونا

. لپاره مهم دی ساتلو آزادۍ د وړاندې ده بريدونو، ځان غوښتنو، ګډوډۍ او خطرناکو اعمالو پ د. مهم دی

او يوخرابه اجراآتوبدو  ت دآکمزوري اجرا. کمزوري حکومت شتون څرګندوي قوه د اجرائيهکمزورې 

په عمل کې بايد يو بد  خو. ويپلوه دا هرڅه  نظريله که په هرصورت . حکومت لپاره يوبل پړاو دی

 331.وګڼل شيحکومت 
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 The Federalist No. 70, supra note 5 at 403 (Alexander Hamilton). 
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 حکومت او اداره: څلورم څپرکی

 

 سریزه. اول

ولوستل، اساسي قانون د هيله مند کونکي سند په توګه ډېر  لکه څرنګه چې تاسو په لومړي څپرکي کې

نکي وپه هېواد کې يو کو ،نکي ايډيالونه تر چتر الندې رواليوزيات اهميت لري، چی د دولت هيله مند کو

په همدی . نکی رول ترسره کوي اوهمدارنګه په نړيواله کچه د هېوادوالو استازيتوب کويواو الهام ورکو

خو په ټوله کې دغه رول . سي قانون د دولتي جوړښت په تنظيم کې مهم رول ترسره کوياسا ا  توګه اساس

ټاکنو، د قانون جوړونی په اقداماتو : د لوړ حکومتي جوړښت او اساسي رولونو په پيچلو مکانيزمونو لکه

 . څرخي او د قواوو په تفکيک را

لي کړنه ديخو په عمومی ډول ليکل د اساسي قانون اص سره له دې چې د حکومتي جوړښت رامنځته کول

پداسې حال کې . . لږ څه لري ا  شوي اساسي قوانين په د دولت کی د اداري اړخ په اړه د ويلو لپاره نسبت

ياتو سره بيان شوي، خو ئفعاليت او ټاکنو حاکم قواعد په زياتو جز هپچې د پارلمانونو او اجرايوي برخو 

ليکل شوي اساسي قوانين د . نه دياړخېزه توګه تنظيم شوي فرعي حکومتي سياسي سازمانونه په هر 

ادارې د تنظيم کونکو مفصلو مقرراتو پر ځای، د مسوليت منلو زنځيري تمرکز او د مديرانو د پريکړو 

 331.مشروعيت ته تمايل لري دموکراتيک

د افغانستان د يو شمير بنسټونو او د هغو پر کړنو د حاکمو قواعدو هر اړخيزه مطالعه د دې څپرکي له  

 . ددې کتاب له محدودې وتلې خبره دی آنوسه او 

، په واقعيت سره يو ځانګړي کتاب او ټاکلي تدريسي وخت هداداري حقوق ډېره مهمه او پېچلې موضوع 

کال 911۲چې د افغانستان د  د هغو اساسي اداري نهادونو توضيح دیددې څپرکي موخه . ته اړتيا لري

په دې څپرکي کې په اساسي قانون کې د راغلو نهادونو . په اساسي قانون کې درج او ذکر شوي دي

 . ږيېبيانچې په اداري برخه کې منځته راځي  رول، مسوليت، واک او هغه مسايل

دارو په اړه د اساسي قانون احکام تر څېړنې الندې نيسي دغه څپرکی لومړی د سيمه يېزو او واليتي ا

د ذکر شويو ادارو جوړښت، د هغو اساسي اصول، واليتي شوراګانی، د ولسواليو شوراګانی او کې چې پ

سته د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانينو له نظره پر حکومت تمرکز وور هغهله  او ښاروالۍ راځي

د حکومت اساسي جوړښت او اصول، د وزيرانو : عات عبارت دي لهپه دې اړه اړوند موضو. لري

، حکومتي دندې، تقنيني او سازماني ې پر ځای کوللوړپيل په خاطر د شرايط او ځانګړتياوې، د دندو د 

 . واک او په پای کې د څارنې په اړه د ولسي جرګې رول
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Administrative Law, inCOMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW, 117, 123 (Susan Rose-Ackerman & Peter Lindseth eds. , 
2010).  



 حکومت او اداره: څلورم څپرکی

 

138 
 

 یېز او والیتي ارګانونه یمهس -أ 

 اساسي جوړښت. الف

څپرکی د ادارې تر عنوان الندې ليکلو اساسي قوانينو ته  8داساسي قانون  اسالمي جمهوريت دافغانستان

د اوو  يوازېپه اتم څپرکي کې نهادونه . په تمايل سره، ددولتي ادارو په اړه لږ معلومات وړاندې کوي

 . مادو په چوکاټ کې له مبهمو مسوليتونو او محدودو واکونو سره طرح کېږي

د دې کتاب په اوږدو کې ترې بحث شوی، د افغانستان اساسي قانون يو مرکزي حکومت لکه څرنګه چې 

چې اساسي  هندنکې ونو پر دې اساس دا حيرانو. چې قدرت په محدوده توګه لېږدوي پيش بيني کوي

ه پرځای يې کمزوري بنسټونه بلکقانون ځواکمن سيمه يېز او واليتي بنسټونه په ايجاد باندی تاکيد نه لک

ايجادوي او د دې يادو شويو اداري واحدونو د تنظيم او  برخمن ويله لږې خپلواکۍ او واک څخه  چې

په يوه معنا د افغانستان واليتي او . په موخه د ملي حکومت لپاره پراخ واکونه په نظر کې نيسيرول تکن

  .ولسواليو ادارې په عادي توګه په کابل کې د شته وزارتونو پراختيا او غځونه دی

 

 د اساسي قانون ژباړه

مادې ژبه له اصلي متن سره يو څه 13۷چې په الندې بکس کې د  کيدای شي ستاسی ورته پام شو ی وي 

توپير لري، المل يې د افغانستان اساسي قانون د انګلسي ژبې دوه ژباړې دي، پدې ټول څپرکي کې ژبنيو 

ئ ، پدې اړه فکر وکړځير اوسیځته راغلي، چې د ژباړې په پايله کې من وړو توپيرونو ته په پام سره

حقوقي ژباړه کولی شي د متن په تفسير د پام . نه او کهچې دغه ژبنی توپير د متن پر معنا اغېزې لري 

 . ولري هاغېزوړ 

 

 د افغانستان اساسي قانون

 

 : ماده۳۶ 

د اسالمي جمهوريت اداره د مرکزي او سيمه يېزو اداري واحدونو پر اساس له قانون سره  د افغانستان -1

 . سم تنظيمېږي

 . مرکزي اداره پر ځينو اداري واحدونو وېشل کېږي، چې د هر يوې په سر کې يو وزير وي -9

 . د محلي ادارې واحد واليت دي -3

تشکيالت د نفوسو د شمېر، ټولنيز او اقتصادي  د واليتونو او اړوندو ادارو شمېر، ساحه، برخې او -۲

 . حالت او جغرافيايي موقعيت پر اساس د قانون له الرې تنظمېږي
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اداري  د تونو په چوکات کېراپه ملي کچه د وز څپرکی، 8د جوړښت له پلوه د افغانستان د اساسي قانون 

د او د ښاروالۍ  وشوراګان اليکليو ،ولسواليوواليتونو،  دپه سيمه ايزه يا ټيټه کچه او همدارنګه واحدونو 

 . ايجاد وړاندويونه کوید بنسټونو 

د هر اداري  اوپه يو شمېر اداري واحدونو و وېشل شي يادونه کوي چې بايد څخهماده له مرکزي ادارې13۷

ټول . واليت دی ،سيمه يېز ادارې واحد دا ماده همدارنګه زياتوی چې. واحد په سر کې يو وزير وي

شمېر، ساحه، د واليتي او اړوندو " سره له دې چې. نه دييو او بل سره برابر د واليتونه له هره پلوه 

د نفوسو د شمېر، اقتصادي او ټولنيز حالت او  همدارنګه د دفترونو شمېرتشکيالت او وېش او ادارو 

يو له ادارې  د واليتچې  يددې معنا  دا په. "د قانون په واسطه تنظيمېږي له مخېجغرافيايي موقعيت 

د ټولنې اقتصادي او ټولنيزو شرايطو او جغرافيايي موقعيت د الملونو په نظر کې )توپير لري سره بل 

. (له مخېسازمانونو دفترونو د شمېر او د اړوندو واليتي د واحدونو، وېش، د شمېر، ساحې، نيولو سره 

چې پر اساس يې د دغو الملونو  هېڅ ډول داسې صراحت نشتهچې په اساسي قانون کې  بايد و ويل شي

 دا کار مقننه قوي ته پرېښودل شوی: لکه څرنګه چې الندې ترې يادونه شوې. څرنګوالی وسنجول شي

 . له الرې تنظيم کړي حکمونوني يچې دا جوړښت په بشپړه توګه د تقن

 د افغانستان اساسی قانون

 :ماده۳۱ 

په ساتلو سره د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري چارو ګړندي کولو او ښه والي حکومت د مرکزيت د اصل 

زياتې ونډې اخيستو په موخه الزم واکونه د قانون له  او د ملي ژوند په پرمختګ کې د خلکو د ال

 . حکومونو سره سم محلي ادارې ته سپاري

 

دا ماده . حلي ارګانونو ته ټاکيمادی د الرښونی اصول او د مرکزي حکومت د واک د لېږد اجازه م131

. په ډېره څرګنده توګه بيانوی چې د محلي ادرو استقرار د مرکزي حکومت څخه د خپلواکي په معنا ندی

 . بر خالف د مرکزيت اصول د اداري سيستم اساس او بنسټ جوړوی

اداراتو ته  ته مو پام وي چی يوازی هغه واکونه چی اړين ګڼل کيږي د مرکزي حکومت له خوا محلي دی

لپاره  پياوړتياپه ملي چارو کی د ګډون د روحيي د : کيږي تر څو ټاکلی موخی الس ته راشي لکه لورکو

ګمارنې د مرکزي حکومت له لوري  زياتید واليت او حتی ولسواليو په کچه پر دې سربېره  .هڅونه

 . ترسره کېږي

له  جمهور رئيسوزير او يا  هنکي د اړوندورکود واليت او ولسواليو په ادارو کې د ملکي خدمتونو ټول کا

او تقريبأ ټولې اداري او مالي پرېکړې د واليتونو او ولسواليو په کچه مرکزي . لوري ټاکل کېږي

د ولسواليو او ": د افغانستان د الرښود تر عنوان الندې يو کتاب دا موضوع داسې بيانوی. حکومت کوي

په همدی ډول بيرته ترې )واليتي ادارو مسوليتونه او واکونه د مرکزي حکومت له الرې ټاکل کېږي 
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که څه هم واليتونه او ولسوالۍ د سيمه يېزو اداري واحدونو په توګه د قانون پر اساس په (. خستل کيږيا

د  د پروګرامونو په پلي کولو کې چې ، له هغو اړينو انعطاف پذيريو څخه پرتهدي رسميت پېژندل شوي

لېږد په اړه په  د ماده د واک131 338".ديه په پرېکړه کولو کې خپلواک نئ مرکز له خوا ټاکل کېږي، دو

چې يو مرکزي حکومت ته د اساسي قانون ژمنتيا او له مرکزي حکومت  لري ټينګارځانګړو معيارونو 

 . ميلي څرګندوی څخه سيمه يېزو ادارو ته د قدرت د لېږد په اړه بې

کې د اداري  حکمونودغه ژمنتيا د ملي حکومت په چوکاټ کې د ځواک په ساتنه، د اساسي قانون په 

په  ،شوې يادونهڅپرکي کې يې  8په چې  سيستم په تنظيم او د قانون جوړونې د مرکزي رول په اړه

جمهوريت اداره د محلي او مرکزي د افغانستان د اسالمي  ":ماده وايي13۷. سره ليدل کېږي ډول څرګند

څپرکي د  3او  9د دې درسي کتاب  ."ادارو د واحدونو پر اساس د قانون له حکمونو سره سم تنظيمېږي

توصيف او د  جمهور رئيسپه توګه د  رئيسد دولت او حکومت د  قوه اجرائيهقواو تفکيک په برخه کی، 

، د مديريت په برخه کې لکه چې وويل شول خو . ویمسوليتونه بيان جمهور رئيسدولتي مديريت لپاره د 

مقننه قوه د قانون : ماده وايي13۷په بدل کې يې . د خپلې خوښې وړ آزادي نه لرينه لري جمهور رئيس

 اجرائيهسره سم تنظيموی او په دې ترتيب د  حکمونوجوړونې له الرې حکومتي ادارې د اساسي قانون د 

او مقننه قوې ترمنځ د مسوليتونو د تداخل المل کېږي، چې د  اجرائيهدا کار د . قوې واکونه محدودوی

قدرت د مختلفو ارګانونو ترمنځ همکارۍ ته اړتيا لري او د نه منلو وړ ځواک د دې عناصرو په مديريت 

 . کې بوروکراسي رامنځته کوي

 ۳۳۲په افغانستان کې د محلي او والیتي ادارو جوړښت

 محل رسمي اړيکه -کز په افغانستان کې د مر: 1جدول 

 مالي ترتيبات اداري ترتيبات 

 ښتونهګل عوايد پرسونل جوړښت 

                                                           
338

 Afghanistan Research and Evaluation Unit & The World Bank, A Guide to Government in Afghanistan, 7-8, 2004, 
available athttp://www. areu. org. af/Uploads/EditionPdfs/407E-
A%20Guide%20to%20Government%20in%20Afghanistan-Book-web. pdf.  
339

AREU & The World Bank, A Guide to Government in Afghanistan, 10, 2004, available at http://www. areu. org. 
af/Uploads/EditionPdfs/407E-A%20Guide%20to%20Government%20in%20Afghanistan- Book-web. pdf.  
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ت
الي
و

 
د رياستونو جوړښت 

په کابل کې د 

وزارتونو د جوړښت 

ښکارندويه دي، که څه 

هم ټول وزارتونه يو 

رياستونه  ورتهډول او 

 . لريه ن

والي ځوان 

نکي ټاکي او وکارکو

د شپږم بست ) تبديلوی

هغه نه ټيټ او له 

نکي، درېيمه وکارکو

درجه اجيران او له 

، اړوند (هغه نه ټيټ

بست  ۸ــــ  3وزير د 

لوړ  جمهور رئيساو 

 9) پوړي ماموريڼ

( اوله دوهم نه پورته

 . ټاکي

ټول ماليات او ګمرکي 

محصوالت د مرکزي 

تقنيني اسنادو په 

واسطه تنظيمېږي، ټول 

عوايد د کابل په 

استازيتوباستازيتوب 

واليتونو ته . راټولېږي

ورستۍ مالي لېږدونه د 

اړوندو رياستونو 

دځانګړې شوې بودجې 

سره سم تر سره 

د نقدی پيسو . کېږي

 . لېږد توپير لري

د واليتونو ځانګړې 

بودجه او شوې 

پرمختيايي بودجه، د 

پيسو له هغې 

مجموعې څخه 

عبارت دی، چې په 

کابل کې د مختلفو 

وزارتونو د اداري 

تصميمونو له الرې 

د خپلو اړوندو 

رياستونو په اړه په 

کابل کې ټاکل 

 . کېږي

سوا
ول

ۍ
ل

 

دولسواليو جوړښت د 

واليت په کچه د 

جوړښت ښکارندويه 

ټول که څه هم . دی

 ورتهرياستونه 

 . لریه مديرتونه ن

والي ځوان 

نکي تعين او وکارکو

ټول اجيران او )بدلوي

د شپږم بست اوله هغه 

، (نکيوټيټ کارکو

نه تر ۷اړوند وزير له 

بست پورې او 3

لوړ  جمهور رئيس

 پوړي مامورين

له (ولسوال او قاضی )

نه تر هغه لوړ 9

 . کارمندان ګماري

ولسوال وړې ماليې 

 راټوله وي، بيعې يې

، وروستههر درې کاله 

دغور د کمېټې په 

واسطه، چې د 

ولسوالۍ او واليت له 

جوړه وي،  استازو

ټاکل کېږي، عوايد 

واليت ته سپارل 

 . کېږي

ولسوالۍ ته ځانګړې 

شوې عادي او 

پرمختيايي بودجه د 

پيسو هغه مجموعه 

دی، چې د مختلفو 

رياستونو د پرېکړو 

پر اساس د اړوندو 

ه مديريتونو لپاره پ

واليتونو کې ټاکل 

 . کېږي
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ۍ
روال

ښآ
اليتونو 

دو
 

د ښاروالۍ 

رياستونه او )جوړښت

( نکو شمېرود کارکو

له والي سره په هوکړه 

د کورنيو چارو 

وزارت له الرې ټاکل 

 . کېږي

او له هغه نه  3والي د 

د ټيټې درجې اجيرانو 

د ګمارنې او ارتقا 

والي ټولې . واک لري

ګمارنې او تبديليانې 

نکي وکارکو بست۷)

درجه 9او تر ټيټ او 

اجيران او ترې 

اړوند وزير . کوي(لوړ

بست 3نه تر ۸له 

پورې کارمندان او 

لوړ  جمهور رئيس

 پوړي مامورين

بست او ترې 9)

 . ګماري(لوړ

ټول ماليات او د 

تادياتو نرخونه په کابل 

کې ټاکل کېږي، عوايد 

په ښاروالۍ کې پاتې 

ښتونه ګکېږي او ټول ل

 . ترې تمويلېږي

د ښارواليو لپاره د 

عادي او پرمختيايي 

بودجې تخصيصات 

 له خواد ښارواليو 

تر مراحلو الندې 

نيول کېږي او د 

والي له هوکړې 

د کورنيو  وروسته

چارو وزير له خوا 

د ) تاييدېږي

ښارواليو د عمومي 

 (رياست

ۍ
روال

ښا
ي 
حل
م

 

د دې ښارواليو 

جوړښت د والي او 

ښارواليو په واليت د 

هوکړه د کورنيو چارو 

د وزير له لوري 

 . برابرېږي

د ولسواليو د 

کارمندانو څخه 

عبارت دي، نو ځکه 

والي ځوان کارمندان 

تعين او 

بست او ۷د)تبديلوی

ترې ټيټ او ټول 

اړوند (. اجيران

نه تر  ۸وزارت له 

لوړ پوړي  بسته او3

جمهور د  مامورين

له لوري ګمارل  رئيس

 . کېږي

ماليات او د  ټول

تادياتو نرخونه، په 

کابل کې ټاکل کېږي، 

عوايد په محلي 

ښارواليو کې پاتې 

کېږي او د ښارواليو 

ښتونه پوره ګټول ل

 . کوي

د معاشاتو له تادياتو 

پرته بل هېڅ ډول 

رسمي بودجه يي 

نه نه لريتخصيص 

، پرمختيايي لري

بودجه د حل او 

فصل د مورد په 

توګه او د ښاروالۍ 

ري ټاکل له لو

 . کېږي

 AREU/WB staff assessment: سرچينه

 

 

 پوښتنې مباحثېد 
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چې په صراحت سره مقننه قوي ته واک ورکوي، د قانون  څپرکي په هره ماده کې يو بند شتون لري 8د  

کې مونږ  په ترڅ څپرکي ددې. د هرې مادې موضوع تنظيم کړيمادې په شان 13۷دجوړونې له الرې 

له مقننه قوې ياد شوو ادارې بنسټونو په تنظيم کې  د چېتر څو پدې باندې وپوهېږی  وو هڅهدې ته تاسو 

 ؟تاسو څه انتظار لری څخه

 :یونيسپه مختلفو شرايطو کې الندې پوښتنې په نظر کې 

څرنګه  هر يوقوي ترمنځ اختالفات شوني دي او ددې اختالفاتو  اجرائيهپه کومو برخو کې د مقننه او : 1

 ل کېږي؟حل او فص

د مرکزي ادارې سيستم ګټې او زيانونه کوم  ،د پورته ذکر شويو توضيحاتو په نظر کې نيولو سره: 9

 دي؟

ترمنځ د ټکر امکان  یدوبرخو کې  وواک شريکوي او په کوميو د بل سره څرنګه مختلف ارګانونه : 3

 ؟شته

 

 والیتي شوراګانې . ب

په هر واليت کې يوه " :ماده کې راغلي دي138د اساسي قانون په هغسې چې تاسو يی هيله درلوده 

افغانستان په . سيمه يېز حکومتي واحد دی تر ټولو لویواد کې واليت په هي ."واليتي شورای جوړېږي

، عمومي، زادوآماده د 138د غړو د ټاکل کېدو لپاره  شوراد . واليتي اداري واحدونو وېشل شوی دی3۲

دونکي د نفوسو په تناسب سره د شورای غړي د اوسيد اړوند واليت . هدپټو او مستقيمو ټاکنو غوښتونکې 

 پرې بحثڅپرکي کې  3چې د دې کتاب په  خالف انتخاباتود  يکالونو لپاره ټاکي، خو د ولسمشر ۲

شوی او  نه دي په ګوتهاو د اړتيا وړ نيټه  کړندودشوې ، په اساسي قانون کې هېڅ ځانګړی ټاکنيز 

 . يړکاو پلي تعين يی چې د قانون له الرې  قوي ته پاتې دي اجرائيهنه او يات يې بيا هم مقنئجز

د رول،  رئيسد  شورااساسي قانون د د خو  (يس په توګه ټاکيئله خپلو غړوڅخه يو د ر ) شوراهره 

 .تفصيل نشتهنه لريڅ هيپه اړه له دې زيات  ګوښه کولوخدمت د دورې يا د غړو د ټاکلو او 

 قانون د افغانستان اساسي

 :ماده۳۴ 

 . په هر واليت کې يوه واليتي جرګه جوړېږي( 1)
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د واليتي جرګې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له ( 9)

 . ږيټاکل کيمخې د واليت د اوسېدونکو له خوا د څلورو کلونو لپاره 

 . په توګه ټاکي رئيسد واليتي جرګه له خپلو غړو څخه يو تن ( 3)

 :ماده۳۲ 

واليتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تامين او د واليت د چارو په ښه کولو کې لکه څنګه ( 1)

 . چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په واليت پورې د مربوطه چارو په باب مشوره ورکوي

 . مرسته سرته رسوي واليتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په(9) 

 

واليتي جرګه د دولت د پرمختيايي )ماده د واليتی شوراګانو رول تشريح کوي  132قانون د اساسي  

هدفونو په تأمين او د واليت د چارو په ښه کولو کې لکه څنګه، چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه 

واليتي شورای خپلې )سربېره پر دې،  .(اخلي او په واليت پورې د مربوطه چارو په باب مشوره ورکوي

، په بل عبارت واليتي شوراګانې واليتي ادارو (دندې له سيمه ايزی ادارې سره په همکاري تر سره کوي

 3لکه څرنګه چې په . چې په قانون کې راغلی دی، مشوره ور کوي ته د واليت په پرمختيا کې څرنګه

د حل  نواختالفوپلي کولو،  د ن چې په ټوله کې د قانونواليا جمهور رئيسڅپرکي کې ترې يادونه وشوه، 

جمهور پر دې اساس له مرکزي ځواکمن حکومت سره په ژمنتيا  .او عوايدو د راټولولو مسول دي ټاکي

چې  پداسې حال کې. ويچې د ريښتوني اجراييوی واک لرونکي  ټاکيواليان هغه  په واليتونو کې رئيس

 . مشورتي رول لريې زيوا ، خوکېږيشوراګانې د خلکو له خوا ټاکل 

 .چې د سمونې ددې طريقې لنډه کره کتنه ده ولولۍ متن الندې بکسد 

 شوراګانو قانون يتيکال د وال 911۸د  ېچ نيانوق ګانو په هکلهشوراد واليتي  شوراملي په واقعيت کې 

د دې قانون پر اساس د واليتي شوراګانو واکونه په دريو لويو برخو کې . تصويب کړ هم پکې راځي،

د اختالفاتو په حل  -،3ـ د واليتي ادارو څارنه او ارزونه9،د واليتي پراختيا په پالن کې ګډون -1:راځي

  341.او فصل کې ګډون

او نورو ئ ونګوالی، د دود واليتي شوراګانو د رول ګ: هکپدې قانون کې اوس هم لويې ستونزې شته ل

 341.ټولو واليتي ادارو د کړنو ترمنځ د دندو تداخل او د الزامي پرېکړو د تصويب واک نلرل
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 استازیتوب دموکراتیکوالیتي شوراګانې او 

د خپلو موکلينو له خوا د استازيتوب لپاره ټاکل شوې وي او والي ته د مشوره  ا  واليتي شوراګانې ظاهر

ځکه والي نيغ په  لريه دا شوراګانې د والي په اداره کې د ويتو حق ن. فعاليت کوينکو په توګه وورکو

 . دی ځواب ويوکیته  جمهور رئيسنيغه 

په مستقيم اساسي قانون په پام کې نيولو سره،  دموکراتيکټولنې او  محافظه کارې جغرافيې د افغانستان د

د والي رفتار او . ته غير عادالنه برېښي یدوناتواني د اغېز ښندلو  وګړود ډول پر ځايي ادارې باندې 

د والي د انتخا بيدو دوه لوی خنډونه د . نسبت ملي دولت ته په ورځني ژوند کې زيات اغيز لري یلور

 لهرې کېدو په صورت کې يددې دوو خنډونو د ل. امنيت او په ټاکنو کې د پام وړ سمون نه شتون دی

بهير نه د مالتړ احساس تر زياتې کچې ډېروالی پيدا کوي، والي او يا لږ اتيک سياسي رافغانيت او دموک

لپاره له دې بهير نه يا دو شويو موخو ته د  یدوورکولو وړتيا، د  ېرايد  هتر لږه واليتي شورا ته د هغ

 349.رسېدو لپاره د عملي څارنې شونتيا برابروی

 

 شوراګانې ېسیمه ایز. ج

 د افغانستان اساسي قانون

 

 :ماده۲۰ 

د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې کې د خلکو د فعالې ونډې اخيستو د تامين په مقصد، په ( 1)

 .ولسواليو او کليو کې د قانون له حکمونو سره سم جرګې جوړېږي

 

د دې جرګو غړي د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له مخې د سيمې د اوسېدونکو له خوا د ( 9)

 . ږيکيونو لپاره ټاکل دريو کل

 

 . ږيتنظيميپه محلي جرګو کې د کوچيانو ګډون د قانون له حکمونو سره سم ( 3)

 

او په محلي  سموند فعاليتونو : لپاره دوه موخې ټاکي( ولسوالۍ او کليو)پورتنۍ ماده د محلي شوراګانو 

په افغانستان کې . واړه اداري واحدونه دي ،واليت نه ترولسوالي . اداره کې د خلکو د فعال ګډون تأمين

نه يادونه کوي، خو هلته د  کړندودماده همدارنګه له ټاکنيز 1۲1. هر واليت په ولسواليو وېشل شوی دی

د دې شوراګانو غړي ؛د ازادو، عمومي، . واليتي شوراګانو په نسبت هم لږ معلومات ورکړل شوي دي

؛ پداسې حال . د دريو کالونو لپاره ټاکل کېږي له خواد اوسېدونکو پټو او مستقيمو ټاکنو له الرې د سيمې 
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نه  کې، چې درې کلنه دوره او د رايو ورکولو الره نسبتأ روښانه دی، خو دغه بند د سيمې اوسېدونکي

د افغانستان اساسي قانون د ملي يوالي . تعريفوی او په دې اړه د قانون رامنځته کول او پلي کول مقننه او

 حکمونوماده همدارنګه د قانون د 1۲1. اړه د مسوليت ښکارندويه دیته اشاره کويمی موضوعاتو او قو

داسې معلومېږي، چې د . سره سم په محلي شوراګانو کې د کوچيانو د برخې اخيستنې غوښتونکی دی

انو په قانون ليکونکي، د دې مسلې پر اهميت پوهېدل او باور يې الره، چې هغه ته رسېدل د محلي شوراګ

دا مهمه دی چې پام کی ولر ۍ، چې د دې څپرکي . پرتله د ملي مقننه قوي په واسطه ښه تأمين کېدای شي

جوړښتونو نه په کراتو وارې لږ  شوود ليکلو پرمهال پر ميدان شته واقعيتونه، پدې ماده کې د وړاندی 

راګانو هم لږ فعاليت الره او د همغه ډول، چې د ښاروالۍ د ادارو په اړه صدق کوي، د ولسواليو شو. وو

شوراګانو نه موجوديت په / د دغه استازيتوب ادارو . لترسره شو انتخاباتغړو د بشپړولو لپاره يې 

افغانستان کی د ديموکراسۍ ارمانونه او اساسی قانون چی ددی نهادونو د حفاظت لپاره تدوين شوی 

 343.استازو. کمزوری کوی

 

 ښاروالۍ. د

چې د اساسي قانون متن د هغو په اړه محدود دی، د ښارواليو په اړه  په څېر اګانوشورواليتي او محلي  د

اداري واحدونه دي او  په پرتله کوچنيښاروالي له واليتونو او ولسواليو . يي هم الرښونې ډېرې کم دي

د ښاري چارو  ښارواليمی مادي ته په پام سره، 1۲1. معموأل د ښاري سيمو په شاوخوا کې موقعيت لري

مېر خالف، چې مخکې پرې بحث وشو، ښاروالي د يو ش ګانوشورد . ته کېږي د اداره کولو لپاره رامنځ

ښاروالۍ، په اصل کې د حکومت يوه بېله سطحه ده او د بودجې د برابره . )تل پاتې واکونو لرونکې دي

 ځواک بشريد يې له لوري د کورنيو چارو وزارت بيا هم . (يلر يخپلواک همحدودپه اړه  لګښتولو او 

 344.ويتاييدبودجه يی او  رولتکن د ګمارنې پر څرنګوالي

 

 اساسي قانوند افغانستان  

 

 :ماده ۲ 

 . د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالۍ جوړېږي( 1)

 

 . ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو ټاکنو له الرې ټاکل کېږي( 9)
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 . په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې تنظيمېږي( 3)

 

، عمومي، پټ او مستقيم زادآ"ساده دي نه دووکړندد ښاري شوراګانو او ښارواليو په اړه ټاکنيز 

په . د ښارواليو اړوندې چارې د قانون له الرې تنظمېږي: بند يې وايي چې وروستیدرېيم او  ."انتخابات

، په هره اندازه، چې د اساسي قانون متن ګونګ او ئهمدې ډول، چې تاسې يې په څرګنده تو ګه ګور

مي د تطبيق لپاره د الزا حکمونومحدود وي، په هماغه اندازه بايد د حکومت رول د اساسي قانون د 

: ډېر ښه تر پوښښ الندې نيسي ټکیماده دا  1۲9. او مقرارت په برابرولو کې د توجه وړ ويونه کړندود

د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره الزمې ادارې او  تعميلد  حکمونودولت ددې اساسي قانون د " 

چې په اداري برخه کې د اساسي قانون لپاره اعتراف دی باندې پدې  درلودلواک پراخ  داسېد ."ړويوج

ډېر ځله . .و کې د کارولو وړ ويموارد وټولداسې طرح وړاندې کړي چې په تر څو  دهنا شونې دا  ا  تقريب

د هرې موضوع مشخص کولو ته اړتيا وی، خو اساسي قانون د خپل ماهيت له مخې د ټولو قضاياوو د 

ي ادارو ته اختيارات ورکول او ددې واکونو د پلي کېدو د ددې بديل حکومت. يپه ګوته کونه توپير 

د حاکمو چې په ښاري ادارو کې  هښارواليو په اړه څرګنده د د. څرنګوالي په اړه د الرښود برابرول دي

نه د اساسي قانون  ،سره تړاتو لري ېکړوقوي د پر يهاجرائد او قوې د مقننه  حجم يا اندازهاسنادو  ينيتقن

 . ښتنود غو

 

 ځانګړې لوستن

 د لوړو سیمه یېزو ټاکنو په اړه پالیسي: د انضباط او مصلحت ترمنځ

  34له لیکنی څخه یجلریتبوان  یند مارت

په اړه يې  انتخاباتوله خوا د محلي  تساري يجمهورچی د الندې ليکل شوی متن د مارتين بيجلرت 

سره موافق يا مخالف  د هغهتاسو يا آستاسو نظر د دې متن په اړه څه دی؟ . ئليکلی، مطالعه کړ

 ؟ئی؟ څه ډول کولی شی محلي ټاکنيز سيستم ښه کړاستي

د پراخو ارتباطي . انتصاب په بهير کې د کليدي څېرې په توګه په خپل حال پاتې دی د جمهور رئيس

 او بانفوذه شخصيتونو له لوريچې د ځينو استازو استازوپسې توګه د ه شبکو د رياست تر څنګ، په پرل

دا شطرنج ته ورته يو . چارواکو په ټاکنه او حذف پسې ګرځي، مشورې او درخواستونه ورکول کېږي

ملګري او سالکاران په همدې اندازه د مشورو او غوښتنو  جمهور رئيسسيستم دی، چې پدې کې د 

 د. پای ته رسېږيله وعدو او ورکړو سره مل وي  کې مذاکراتو لومورد ګرځي، چې په څو ډوله پيچ

چې د ولسواليو اداري  والي د پست ځانګړنې په ملي مذاکراتو کې برجسته والی لري، پداسې حال کې

د محلي قدرت په لوبه او د مرکز په کچه د سياسي او  پوستونه دوه اړخيزې موضوع ته په تمايل
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چې  خلهدغه بهير په پايله کې تر ډېره د مختلفو لوبغاړو په مدا. اقتصادي ګټو په شبکې اوښتي دي

اصلي  دد ارشدو محلي انتصاباتو د بهير . فاسدېږي ،معرفي شوي نوماندان له سوال الندې را ولي

. تغير او تبديلي دی و پرته،د واليانو او ولسواالنو د کړنو په نظر کې نيول ال  معمو څخه يوه هم ځانګړنو

کال نه راپدېخوا څو 9119ست له د نيمروز واليت له څلور نه په دريو ولسواليو کې د ولسوالۍ پ: بېلګه

په ټوله کې تغير او تبديل د پايدارو . د څلورو نفرو ترمنځ الس په الس شوی دی يوازېوارې 

 . کېدو المل ګرځي ګوښهو او محلي مظاهرو په پايله کې د ولسوال د تونشکاي

له ګمارلو څخه ناخوښ دي او يا هغه څوک چې د  نوولسواالواليان چې د مرکزي حکومت له لوري د 

دا . د کارولو وړ يو شمېر ستراتيژۍ درلودونکي ديدي،  الندېفشار  ترګمارنې د نه منلو له امله 

د ولسواليو د اداري مديرانو په واسطه د دندي د اشغال ځنډول، د مالي او عملي : موارد عبارت دي له

واليتونو چې د دې څېړنې په بهير کې  وهغ. رپرست مدير انتصابمالتړ څخه ډډه او له محل نه د يو س

په ارزګان د ، کسانله شپږو څلور  کېواليت  په د بادغيس: يې زيات سرپرستان لرل، عبارت وو له

چې څو  پداسې حال کې. کسان هاووڅخه  18له کې او پکتيکا  کساندرې څخه له پنځو واليت کې 

يو سرپرست د چارو د لنډ هم چې که څه . نورې ولسوالۍ هم د غيرې رسمي سر پرستانو لرونکې وې

چې په هغو کې اوږده او پخواني نا  لپاره ټاکل کېږي، خو يو شمېر واليتو نه شتهو ولکمهاله تر سره 

 يرد به يالۍي سد انتصاب ا  غالبولسواالن سرپرست .ټاکل شوي انتصابي ترتيبات تر اوسه شتون لري

د منلو  ړخونوا ټولود  يااو ( ړود دوا يا) مرکز او د محلي زورواکو ياد والي او  ال  معمو ېچ نښه ده

ستونزې نښه کولو اراده ولري، د خدمت  شرايطو کې دسختو او خطرناکو په  پيداکولو چېنوماند  ړو

چې لږ تر لږه په تېرو  دیغير رسمياتو د لوړې اندازې يو بل انځور، دا / د نه  کچهد ولسوالۍ په  .ده

 یدومديرانو ځاي د  شوو، چې د ولسوالۍ د وژل درلودکې دوه داسې مواردو شتون ونو لک ودو

چې د انتخاب، انتصاب او مالتړ  د هغو ستونزو ښکارندويه دي يوازېدا حالت نه . دي لینيوخپلوانو 

څخه د مالتړ په اړه د هېواد په نا ارامو سيمو کې شتون لري،  استازود حکومت له اصلي په برخه کې 

بلکې همدارنګه د ابهام د رامنځته کولو په موخه پراخه تمايل او د مصحلت د پلي کولو لپاره په هرځای 

 . هلته هم شته ،کې چې شونې وي

 

 حکومت . دریم 

تر  یدوپر وزيرانو او د  جمهور رئيستر عنوان الندې د ( حکومت)څپرکی د  ۲د اساسي قانون  

په دې ځای کې مونږ د اساسي قانون پر متن د جوړښت د . الندې په ادارې واحدونو متمرکز دی مشرتابه

تاسوته . واو د واک پر لېږد تمرکز کوو او په دې اړوند هره بله موضوع روښانه کو حکمونواړوندو 

چې د حکومت د مختلفوڅانګو او ادارو ترمنځ د  ئواړو خپله ځانګړې توجه هغې شبکې ته ويادونه کو
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چې  ئتاسو بايد په نظر کې ولر 341.اساسي قانون پر اساس رامنځ ته شوې او د واک لېږد رامنځ ته کوي

، اصولو او د دې سيستم د کړنو او څرنګوالي ترمنځ، کوم اختالف شته حکمونود اساسي قانون د مندرجو 

 . که نه

 

  ړښتاساسي جو -أ 

حکومت له . بيانوی ېاړيک، حکومت او د هغه د وزيرانو او مقننه قوي ترمنځ جمهور رئيسماده د  11

تر رياست الندې دندې تر سره کوي، د وزيرانو شمېراو دندې د  جمهور رئيسچې د  وزيرانو جوړ دی

. دی او حکومت له وزيرانو څخه جوړ دی رئيسد حکومت  جمهور رئيس. قانون له الرې تنظمېږي

چې د دې کتاب په درېيم څپرکي کې پرې  مقننه قوه د دې وزيرانو شمېر او دندې ټاکي په همغه شکل

مادي د حکم (11)۷۲سته د اساسي قانون دوولسي جرګې له تاييد وروزيران د  جمهور رئيسبحث شوی، 

چې د  د واک شبکه: ونو په يادولو سره کولی شو ووايومد اساسي قانون د دې څو حک. 341پر اساس ټاکي

، جمهور رئيسد خلکو له لوري ټاکل شوی . هدد متقابلو اړيکو څرنګوالی ټاکي، ډېره پېچلې  ارګانودې 

 . ټاکي ېږي،چې د قانون له الرې يې فعاليتونه تنظيم ولسي جرګې په تاييدانتصابي وزيران د 

 

 لګهید کابینې د نوماندانو یوه ب

د کابينې ور پېژندل  له خوا جمهور رئيسچې ولسي جرګه تل د  ددې موضوع په ياد ساتل هم اړين دي

د څو دورو  رئيسجمهور کې ولسي جرګې ( 1382-1388)کال  9111په . شوي وزيران نه تاييدوی

دوره کې ولسي جرګې له ئ په لومړ. لپاره د کابينې د نوماند وزيرانو په بيابيا ورپېژندلو اړ کړ

چې د دوهم ځل لپاره يې ځانونه نومولي  وزيرانو1وزيران رد کړل، سره له هغو 11وزيرانو نه 9۲

چې ولسي جرګې  نوماند وزيران معرفي کړل 11د دوهمې دورې لپاره  جمهور رئيسسته وور 348.وو

وزيران  ۸وزيرانو له جملی څخه  1سته ولسي جرګې د وڅومياشتې ور 342.نوماندان رد کړل 11ترې 

کال د جون تر مياشتې د خالي 9111د  1 3.څوکۍ خالي پاتې شوې ۷تاييد کړل، په همدې ترتيب 
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 To avoid confusion, we will capitalize “Government” when referring to ministers and their administrative units 
as defined in the Constitution, and we will not capitalize “government” when referring to the national government 
consisting of the various branches.  

341
پداسې حال کې چه . د ملی شورا له واکونو څخه دي" د اداری واحدونو منځ ته راوړل، تعديل او يا لغو کول" مادې سره سم ( ۲)21د . 

 . شورا پستونه جوړ،اصالح او يا لغو کوي ولسمشر افراد د وزارتونو پستونو ته نوماند کوي، ملي
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وزارت، د ښځوچارو وزارت، د ښاري پراختيا  برښنااوبو او  د: وزارتونو پوستونه عبارت وو له

 1 3.کړو وزارتهوزارت او د لوړو زد تترانسپوروزارت، د 

 

مرينو په آد اداري واحدونو د "ماده تر ډېره د حکومت بوروکراتيک جوړښت بيانوی او زياتوی چې 11

چې د اساسي او يا نورو قوانينو له لوري ورته  وزيران خپلې دندې د هغو حدودو په چوکاټ کې ،توګه

 ډېر ورته والی لري تهمادې دوهم بند  3۷د دغې مادې لومړی بند د  9 3."تر سره کوي دي،ټاکل شوي 

چې د هر  مرکزي اداره په يو شمېر اداري واحدونو وېشل کېږي"چې په اړه يې پورته بحث شوی دی 

د  يوازېبند  9مادې  13۷پداسې حال کې چې د  3 3."ياداري واحد په راس کې يو تن وزير شتون لر

بند د وزيرانو په واسطه د رسمي واکونو د 1مادې  11د . اداري بنسټونو د جوړښت په اړه خبرې کوي

مادې د لومړي بند د وزيرانو واکونه، په څرګنده توګه د اساسي  11د . پلي کولو الرښود وړاندې کوي

 . ، محدودوي ېږيچې د مقننه قوې له خوا تصويب لوري قانون او د نورو هغو قوانينو له

چې د وزيرانو پر فعاليت د څارنې  ګونګ ځواب ورکوي ا  نسبتمادې دوهم بند دې مهمې پوښتنې ته  11 د

په ټاکنه کې رول  یهغواو هم ولسي جرګه د  جمهور رئيسمسوليت د چا پر غاړه دی، ځکه چې هم 

دې بند ته په 4 3."او ولسي جرګې ته مسوليت لري جمهور رئيسه اړه وزيران د خپلو ټاکلو دندو پ". لري

او هم ولسي جرګه د وزيرانو مسوليت پر غاړه لري، خو هيڅ ډول  جمهور رئيسهم : پام سره دواړه

 . الرښود د دې دواړو ارګانونو ترمنځ د مسوليت د ګډون په اړه نه وړاندې کوي

سلسله  هڅارنيزپه راتلونکي کې شايد تاسې و وينۍ، چې د ا بې ربطه : ئدا پوښتنه په خپل ذهن کې ولر

 . مراتب څرنګه عمل کوي

 

 د اړینو شرایطو لرل -ب 

 

 دافغانستان اساسي قانون

 

 :ماده  ۱

 :څوک چې د وزير په توګه ټاکل کېږي، بايد النديني شرايط ولري

                                                           
351

 Solomon Moore, Afghan Lawmakers Boycott to Get Cabinet Nominees, Real Clear Politics, Jun. 14, 2011, 
http://www. realclearpolitics. com/news/ap/politics_topics/2011/Jun/14/afghan_lawmakers_boycott_to_get_ 
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د افغانستان د تابعيت لرونکی وي، که چېرې د کوم وزارت کانديد د بل هېواد تابعيت هم ولري ې زيوا -1

 . ولسي جرګه د هغه د تاييد يا رد صالحيت لري

 . لوړ تحصيالت، کاري تجربه او ښه شهرت ولري -9

 . ـ عمر يې تر پنځه دېرش کلونو لږ نه وي3

 ئپه ارتکاب او يا له مدني حقوقو څخه په محروم ـ د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت۲

 .محکوم شوي نه وي

 

هر څوک د وزارت پست ته ټاکلی شي؟ په اساسي قانون کې د وزير کېدو لپاره څه الزم  جمهور رئيسيا آ

پداسې حال . ماده څلور شرايط ټاکي، چې لومړی يې د افغانستان تابعيت لرل دي19شرايط راغلي دي؟ 

ولسي جرګه کولی شي، د . بايد افغاني تابعيت لرونکی وي يوازېکې، چې د حکم پر اساس کانديد 

 . په پام کې نيولو سره د بل تابعيت لرونکي نوماند رد يا ومنيمصلحت 

 

 پوښتنې مباحثېد 

 ـ ولې دوه ګونی تابعيت د يو وزير لپاره ستونزه ګڼل کېږي؟1

ـ ولې تاسې دا فکر کوي، چې د اساسي قانون ليکونکو د دوه ګوني تابعيت د منعې په اړه پرېکړه نه دی 9

 کړی؟

 

 :په الندې ډول دي مادې درې نور شرطونه 19د 

ضد په د محکمې له لوري د بشريت ( ۲ کلنی عمر 3۸( 9. لوړی زده کړی، تجربه او نيک شهرت( 1

دا شرايط لږ تر لږه د اړتيا    3.ويه محکوم شوی ن څخه په بې برخه کېدوجرايمو او يا د مدني حقوقو 

کنه کې محدوديتونه وضع کوي، د واک په اړه د وزيرانو په ټا جمهور رئيسپه توګه، د ونو دردنتسوړ 

 . په ټاکنه کې بايد په نظر کې ونيول شي یهغوچې د 

 . ماده د وزيرانو د ټاکنو لپاره يو بل محدوديت وړاندې کوي، خو دا محدوديت د شرط په توګه نه 13

کولی شي د ولسي جرګي يو غړي د وزارت لپاره  جمهور رئيسماده وايي  13چې پداسې حال کې

په همدې دليل بايد په ملي  او دواړه مقامونه وساتيکې دغه شخص نشي کولی په ورته مهال وټاکي، خو 
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خالي شوې څوکۍ د بل شخص له لوري د قانون له  1 3.شورای کې له خپل غړيتوب نه استعفا ور کړي

 . ږيکيحکم سره سم ډک 

 

 پوښتنې مباحثېد 

چې په يو وخت کې په حکومت کې د وزارت او ولسي جرګی غړيتوب يوه  یتاسې کوم دليل لريا آ - 

 معضله دی؟

 ـ ستاسو له نظره په دې اړه د ګټو ټکر په څه کې دی؟9

چې وزيران ولسي جرګې او هغه دا  ته راځي، په اړه يوه روښانه او ښکاره مسله مخ بند 9 د مادې11د

په ورته وخت کې  تر څويو وزير لپاره يو معضله ويشي دا په خپله د  کېدای. ته مسول دي جمهور رئيس

 . دده د فعاليت څارنه په غاړه لري چې مسول ويهم نهاد ته  داسېدې د ځواب ويلو لپاره يو 

 ؟یلرـ د دې ګټو د ټکر لپاره بله کومه د حل اوفصل الره 3

 

 لوړه -ج 

ترسره  لوړهپر وړاندې  رئيسجمهور ټول وزيران به د دندو له اشغال نه مخکې د  ماده حکم کوي 1۲ 

د لوی خدای په نامه لوړه کوم، چې د اسالم د سپېڅلي دين د حکمونو حمايت، د اساسي قانون او د ". کوي

او د بشپړتيا ۍ مکنځافغانستان د نوروقوانينو رعايت، د اتباعو د حقوقو حفاظت د افغانستان د خپلواکۍ، 

لو اعمالو کې خدای حاضر ګڼم او خپلې راسپارل شوې خلکو د ملي وحدت ساتنه وکړم او په خپلو ټو

 1 3".وظيفې په رښتينولۍ سرته رسوم

چې په درېيم څپرکي کې ورته اشاره وشوه د وزير لوړه په ځانګړې توګه د اسالم د رول په  هماغه ډول

دين د اسالم د پاک "په لوړه کې  جمهور رئيسمادې له مخې د ۷3د سره توپير لري جمهور رئيساړه له 

د )په لوړه کې راغلي دي، چې  جمهور رئيسڅخه يادونه شوې، په همدې ترتيب د  "مالتړ او اطاعت

اساسي قانون د پلي کولو څارنه او ورته احترام او همدارنګه اساسي قانون او نورو ټولو قوانينو رعايت 

او د افغانستان نور ټول اساسي قانون "پداسې حال کې، چې وزير بايد  ."او له تطبيق نه يې مواظبت کوم

او وزير د اتباعو د حقوقو پر اطاعت قسم خوري، پداسې حال کې، چې دغه موارد  "قوانين رعايت کړي

په لوړه کې نشته، په همدې ترتيب هر وزير بايد د افغانستان د خلکو ملي يوالي په ساتلو  جمهور رئيسد 
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کله چه د ملي شورا غړي د وزير په توګه وټاکل شي، په شورا کې . کېدای شي وزيران د ملي شورا له غړو او يا له هغو د باندې و ټاکل شي." 

 ماده 13."قانون له حکم سره سم ټاکل کېږي خپل غړيتوب له السه ورکوي او د هغه پرځای بل شخص د
ماده 1۲. 
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باآلخره، هر وزير لوړه کوي، چې په . نشته په لوړه کې جمهور رئيسقسم وکړي، چې دغه موارد هم د 

 . ټولو کړنو کې به خدای پاک حاضر بولم، راسپارل شوې دندې په ريښتونولي ترسره کوم

د لوی خدای څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په مالتړ د افغانستان د " لوړه وايي جمهور رئيسد 

چې د  دغه توپيرونه هغه الرې ."روانې ساتمخلکو د پرمختګ او هوساينې په الره کې خپلې هڅې 

له رول څخه  جمهور رئيسپه توګه د  رئيسد حکومت د هغه وړاندوينه يی چې اساسي قانون ليکونکو 

 . د دوو متفاوتو ادارو د رولونو په اړه کړې، په ګوته کوي پرته

ړه کې راغلی ، خو د څخه مالتړ د وزير په لوو نحقوچې د اتباعو له  په ځانګړي توګه، پام مو وي

چې د وزيرانو په  دغه توپيرونه په راتلونکي بحث کې. شوې هدپه لوړه کې ترې يادونه نه  جمهور رئيس

 . یولراړه دی په ياد 

 

 دندې -د 

 د افغانستان اساسي قانون

 :ماده۱۲

 :حکومت الندې دندې لري

 او د محکمو د قطعي پريکړو عملي کول،  حکمونو ـ ددې اساسي قانون او نوروقوانينو د1

ـ د خپلواکي ساتل، له زمکني بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه کې د افغانستان د حمايت او ګټو 9

 ساتل، 

 ـ د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز فساد له منځه وړل، 3

 منۍ ساتل، ـ د بودجې ترتيبول، د دولت د مالي وضعې تنظيمول او د عامه شت۲

 ـ د ټولنيزو، فرهنګي، اقتصادي او ټيکنالوژيکي پرمختيايي پروګرامونو طرح او تطبيق، ۸

ـ ملي شورای ته د مالي کال په پای کې د سرته رسېدلو چارو او د نوي مالي کال د مهمو پروګرامونو ۷

 په باب ګزارش ورکول، 

و نورو قوانينو له مخې د حکومت له وظيفو ـ د هغو نورو وظيفو ترسره کول، چې ددې اساسي قانون ا1

 . څخه ګڼل کېږي

اساسي  ."د وزيرانو شمېر او دندې د قانون په واسطه تنظمېږي" بند وايي 9مادې  11چې د  څرنګه

چې د اداري  قانون نور محدوديتونه د وزيرانو په شمېر نه وضع کوي، خو د وزيرانو د دندو په اړه
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ماده د حکومت دندې  1۸. ورکړيبايد زياته روښنايي  ،توګه حکومت جوړویانو په يسانو ئر واحدونو د

حکومت له وزيرانو جوړ دی، چې د " مادې څخه پوهېږو 11چې مونږ هم د هغه په اړه له  واضح کوي

 پراخې دندې لري 1مادې پر اساس حکومت 1۸د ."ر رياست الندې دندې ترسره کويت جمهور رئيس

، د یکوکله چې تاسو د حکومت دندې مطالعه . چې په مختلفو برخو کې پراخه ساحه تر چتر الندې نيسي

د  ،سربيره يرهبرچې د حکومت پر  یاو تل په يادولرئ مختلفو وزارتونو دندې په نظر کې ولر

 .وزيران او نور کليدي مقامات، د ولسي جرګې په تاييد ټاکي جمهور رئيسمادې سره سم ۷۲

او د محکمو د قطعي فيصلو پلي کول  حکمونود اساسي قانون او نورو قوانينو د "دنده  ۍلومړد حکومت 

او حکومت د  هدکارولی کلمه ( پلي کول)د تعميل دې بند د وزيرانو د لومړنيو دندو لپاره  8 3".دي

د څخه د پيروي حکومت د قوانينو د پلي کولو، له اساسي قانون . الندې تشکيلوی ۍمشرتر  جمهور رئيس

او  ښيور ب اعتبارته  يکړوپروروستنيو د دولت واک د محکمو  تأمين دنده لري بايد تضمين کړي چې

يې توشيح کړي، حکومت د هغه د  جمهور رئيسکله چې ملي شورای قانون تصويب او  .يی عملي کوي

اړه قضاوت وکړي او غاړه لري او کله چې محکمه د يوې شخړې په  هپنافذيدو او پلي کېدو مسوليت 

په واسطه  خواووچې د قضا حکم پلی او د دواړو  ستۍ پرېکړې ته ورسېږي، حکومت مسوليت لريوور

حکومت دولت د بل رکن په پرتله د ماده د 1۸ ،په همدې ترتيب. تأمين کړي ولد محکمې د تعهداتو پلي ک

زياتې مادي  پوهېدلي ياستی چهتاسو پدې شي  چې کېدای هماغه ډول. د رول په تعريف کې مرسته کوي

د وضعي قوانينو په واسطه نه، بلکې اساسي قانون ځانګړو  هغه ځانګړي مسوليتونه چې اوس مهال

مادې کې راغلې دندې د  1۸دا بايد روښانه شيچې په . تشريح کوي ،حکومتي ادارو ته ځانګړې کړې دي

په اساس رامنځته شوي وي او د هرې چې د عادي قوانينو  جوړويهغو حکومتي نهادونو لپاره اساس 

 .دندې د پلي کېدو مسوليت پر غاړه لري

ساتل، له ځمکنۍ بشپړتيا څخه  ۍخپلواکد ": له هددنده عبارت  همادې پر اساس د حکومت دوهم 1۸د  

 د دندو ليست ته جمهور رئيسد  2 3".ټولنه کې د افغانستان د حيثيت او ګټو ساتل بين المللیدفاع او په 

درېيم، څلورم، پنځم او شپږم . ئماده او د دې کتاب په درېيم څپرکي کې بيان شوی پام وکړ۷۲چې په 

د رول پورې اړوند  جمهور رئيسبندونه ټول له هېواد څخه د دفاع او د وسلوال ځواک د قيادت په اړه د 

اعلی سر قومندان د جګړې د پيل او متارکې د واک تر تر څنګ د وسله وال ځواکونو  جمهور رئيس. دي

ماده په  1۸. هم دی، د هېواد دفاع او بهر ته د وسلوالو ځواکونو د قطعاتو لېږلو په اړه پريکړه کوي

سره د اساسي او ټاکلو حکومتي ادارو په اړه ګډ مسوليت  جمهور رئيستکرار سره وايي، چې وزيران له 

 .لري

، په افغانستان کې دهد پوځ پر غاړه  ال  معموچې  د يو هېواد د ځمکنۍ بشپړتيا د خپلواکۍ او دفاع مسوليت

 هپ يسئر تر رهبرۍ الندې، دفاع وزارت او د ملي امنيت شورای د جمهور رئيسد  د هر څه نه مخکې

سره په همغږۍ د معمول سره سم د بهرنيو چارووزرات په  جمهور رئيسغاړه وي، له دفاع وزارت او 

جمهور بند  1۲مادې  ۷۲د . ټولنه کې د هېواد د ګټو او حيثيت د ساتنې مسوليت پر غاړه لري بين المللي

                                                           
3 8

 بند 1ماده،  1۸. 
3 2

 بند 9ماده،  1۸. 
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د مشرانو د ټاکلو واک ورکوي  نمايندګيود سياسي  سسو او بهرنيو دولتونو کېؤمبين المللی ته په  رئيس

 جمهور رئيسد باورليکونو د منلو واک هم له  استازوبند سره سم، په افغانستان کې د بهرنيو  1۸او د 

 .سره دی

د عامه نظم او امن تأمين او د هر ډول اداري فساد له منځه " بند ته په پام سره حکومت د 3مادې  1۸د 

حکومت له اساسي مسوليتونو اويو له هغو  عامه نظم او امن راوستل معموأل د د 311.پر غاړه لري "وړل

د قانون پلي کولو واک په افغانستان کې د . مت همدی لپاره رامنځته شوی دیالملونو څخه دي، چې حکو

د عدليې وزارت هم د عامه نظم او قانون . کورنيو چارو د وزارت په چوکاټ کې پوليسو ته سپارل شوی

د تنکيوځوانانو د قضيو مديريت، د زندانونو سيستم، د حکومت : په ساتنه کې د مختلفو کړنو له الرو لکه

پردې سربېره د نشه يي . وړاندې د خلکو د قضايي مواردو په اړه د حکم په صادرولو کې برخه لري پر

توکو پر وړاندې د قوانينو په پلي کولو کې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرکزي رول 

 . لري او لويه څارنوالۍ د جرمونو د تعقيب او تحقيق په اړه لوی او مهم رول تر سره کوي

د بودجې ترتيب، د دولت د مالي : )ماده کې ذکرشوې، عبارت دی له 1۸چې په  د حکومت څلورمه دنده

مرکزي بانک د عامه شتمنۍ په ساتنه او د دولت مالي شرايطو  311.(حالت تنظيم او د عامه شتمنۍ ساتل

مرکزي بانک او د افغانستان بانک د دولت  "چې څرګندويماده 19. په تنظيم کې مهم رول تر سره کوي

د پيسو د نشر ولو او د هېواد د پولي سياست طرحه او پلي کول د  "مادې سره سم 19د  319".خپلواکه دی

او له هغه ګټه اخيستنه د ددې سمون  313".سره سم د مرکزي بانک له واکونو څخه دی حکمونوقانون د 

ولسي جرګې اقتصادي کمېسون سره د پيسو د چاپ په اړه د  "او مرکزي بانک. قانون له الرې تنظيمېږي

د  رئيسبند سره سم د مرکزي بانک  11مادې  ۷۲د  جمهور رئيسسره له خپلواکۍ  314".مشورې کوي

چې د دې دندې د پلي کولو قسمي مسوليت پر غاړه لري، د  هغه وزارتونه. ولسي جرګې په تاييد ټاکي

جې له کمېټې سره په مشوره د بودجې د د ماليې وزارت د بود. ماليې او اقتصاد وزارت څخه عبارت دي

د تصويب  وروستهکابينه د ماليې وزارت له لوري د بودجې طرح له غور او تاييد . برابرولو مسول دی

  31.تاييدوی جمهور رئيسلپاره ولسي جرګې ته لېږي او په پای کې يې 

. پر اساس ټاکل شویڅپرکي د څو مادو  ۸د ملي شورای رول د بودجې په برخه کې د اساسي قانون د 

ې د هغې د زڅرنګه چې له ملي شورای څخه په تفصيلي ټوګه پدې کتاب کې بحث شوی، دلته مونږ يوا

چې د حکومت له دندو او اختياراتو سره اړيکې لري، د  اختياراتو او واکونو اړخونه تر بحث الندې نيسو

ب او د پور د اخيستلو او ورکولو د دولتي بودجې تصوي "بند د ملي شورای له دندو څخه  3مادې  21

                                                           
311

 بند 3ماده،  1۸. 
311

 بند ۲ماده،  1۸. 
319

 بند 1ماده،  19. 
313

 بند 9ماده،  19. 
314

په الندې پته تر الس کېدای  19/11/9113مطابق  31/11/1389بندونه؛ وګوری د افغانستان بانک قانون، رسمي جريده  ۲ – 3ماده،  19. 

 :شی

http://www. centralbank. gov. af/pdf/UpdatedOfDaAfghanistanBankLaw_1_. pdf.  
31 

 :یدبودجې د تصويب د بهيير په هکله د ال زياتو معلومتو لپاره مراجعه وکړ. 

http://www. budgetmof. gov. af/, and see the Public Finance and Expenditure Management Law, available 
athttp://www. budgetmof. gov. af/NationalBudget/Regulation/Regulation. html 
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د دولتي بودجې او پرمختيايي "بند زياتوي، چې ولسي جرګه بايد  9مادې  21د  311".يادوی( اجازه

چې  بند سره سم ۲مادې د  1۸د  311.ځانګړي واک ولري "پرواګرامونه پورې د اړوندو پريکړو کولو

د قانون طرح او  وړانديز. روښانه کويماده د بودجې د وړانديز مرجع  2۸پورته ترې يادونه وشوه، 

د دولتي بودجې او د مالي چارو  په بل عبارت 318.د حکومت له لوري تر سره کېږيې زيوامالي چارې 

 . ارګان دی، چې ملي شورای ته د قانون د مسودې لېږلو واک لريېنی زيواد قوانينو په اړه حکومت 

چې دولتي "د دې مادې لومړی بند حکم کوي . يماده د بودجې په اړه زيات معلومات وړاندې کو 28

له مشورې سره يوځای ولسي ئ بودجه او د حکومت پرمختيايي پروګرام د مشرانوجرګې له الرې د دو

لري او د دولت ه چې مشرانو جرګه پدې اړه واک ن ته مو پام وي دې 312."جرګې ته وړاندې کېږي

چې د څلورمې  څلورم بند له حکومت نه غواړي مادې 28د . وړانديز شوې بودجه ولسي جرګې ته لېږي

ربعې په اوږدو کې د راتلونکي کال بودجه د روان کال د بودجې له اجمالي حساب او د تېرمالي کال د 

 311.مادې بل بند ته په پام سره ملي شورای ته وړاندې کړي 28بودجې له قطعي حساب سره د 

د ټولنيزو، پرمختيايي، کلتوري، اقتصادي او ": له مادي پر اساس د حکومت پنځمه دنده عبارت دی1۸د 

د پراخو حکومتي د ندو ئ ، چې تاسې يې ګورلکه څرنګه 311."تکنالوژيکي پروګرامونو طرح او تطبيق

ترسره کول د متعددو حکومتي ادارو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي، چې د پلي کولو لپاره يې ګډ مسوليت 

په واقعيت کې هره اداره د يوې برخې په اړه مسوليت لري، چې يو څو نمونې يې عبارت دي له د . لري

و پراختيا وزارت، د ښاري پراختيا وزارت، د کار، شهېدانو، ښځوچارو وزارت، د کليو د بيا رغونې ا

معلولينو او ټولنيزو چارو وزارت، دسوداګرۍ او صنايعو وزارت او د راستنېدونکو او کډوالو چارو 

 . وزارت

چارو  شوود مالي کال په پای ته رسېدو سره د ترسره "بند سره سم حکومت اړ دی، چې  ۷مادې د  1۸د 

لکه څرنګه يې  319."کال د مهمو پروګرامونو په اړه ملي شورای ته راپور وړاندې کړياو د نوي مالي 

. ، دغه حکم د ارتباطي شبکې مهمه برخه جوړوی چې د حکومت مختلفې برخې سره تړيئچې ګور

بند د وزارتونو او مقننه قوي  ۷مادې  1۸دی، د  رئيسد حکومت  جمهور رئيسپداسې حال کې چې 

چې مقننه قوه د  غوښتنې دا باوري کوي اد ېورکوند راپور . ند وضاحت دیترمنځ د اړيکو څرګ

حکومت پر کړنو د تېر مالي کال په اوږدو کې د بيا غور وخت لري، نو پر دې اساس د راتلونکي کال 

 ۸مادې 28په همدې توګه د . پروګرامونو په اړه يو ښه درک تر السه کولی شي شوولپاره د لويو پالن 

د تېر مالي کال د بودجې قطعې حساب، د راتلونکي کال د شپږو مياشتو په موده ": بند د ماليې په اړه وايي

ور  راپوردغه څارنيز مقررات د  313".سره سم ملي شورای ته وړاندې کېږي حکمونوکې، د قانون له 
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دا يو له هغو مهمو . ته کېږي ې ملموسې او منظمې غوښتنې د کابينې له الرې ولسي جرګې ته رامخکون

ماده کې تسجيل کړې دي او پر اساس 11چې اساسي قانون د عمومي غوښتنو له الرې په  الرو څخه دی

 . ته مسول دي جمهور رئيسيې وزيران ولسي جرګې او 

چې د دې اساسي  د ټولو هغو دندو ترسره کول": بند مختلف حکمونه په ځان کې رانغاړي1مادې 1۸د 

، چې دغه بند مقننه ئتاسو وين. "قانون او نورو عادي قوانينو پر اساس د حکومت له دندو ګڼل شوې وي

په موخه رول تکند  پورې د اړوندو اداري واحدونو د دندو یقوې ته د قانون له الرې د وزيرانو او په دو

مادې 1۸چې اساسي قانون او نور قوانين شتون ولري، وزيران د  تر هغه مهاله. پراخ واکونه ورکوي

 . څخه پيروي او رعايت وکړي یهغوبند پر اساس اړ دي، چې له 1

 

 د حکومت انتظامي واک -ه 

 

 د افغانستان اساسي قانون

 

 :ماده۱۶

حکومت د هېواد د سياست د اساسي کرښو د تطبيق او د خپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع : 1

 . او تصويبوی

 

 . دا مقررات بايد د هيڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه وي: 9

 

مادي سره سم تر پوښښ الندې را وستې، خو دلته د  1۸که څه هم مونږ د حکومت اساسي دندې د 

 . سره سم يادونه کوو حکمونووزيرانو د واکونو د څرنګوالي د درک له اړتيا څخه د اساسي قانون له 

په توګه، د ځانګړو حکومتي دندو په ترسره کولو او د يسانو ئر ماده وزيران د اداري واحدونو د1۷

. قوي له لوري برابرې او تصويبېږي اجرائيهچې د  اصولي ديمقررې . مقرراتو په تطبيق اړ کوي

 . ، خو قانوني اعتبار لرينه ديپداسې حال کې، چې هغه قوانين 

مقررې د قانون د حکم پر اساس ليکل او تصويب کېږي او تر ډېره د قانون له پلي کېدو سره مرسته 

د اساسي کرښو تحقق او د حکومتي  په افغانستان کې د دې مقررو روا موخې د هېواد د سياست. کوي

 314.دندو تنظيم دی
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 ماده 1۷. 
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د ملي )ته  جمهور رئيسبند  9مادې  ۷۲تاسې ته به له درېيم څپرکي څخه په ياد در پاتې وي، چې د 

همغه ډول، چې وړاندې   31.ورکوي( شورای په تصويب د هېواد د سياست د اساسي کرښو د تنظيم واک

د ملي سياست اساسي کرښې د ملي شورای په تصويب  رئيسجمهور په تفصيلي توګه ترې بحث وشو، 

د حکومت اصلي دنده د . )نه لرينه لريسره سم د کابينې تاييد ته اړتيا  حکمونوټاکي او د اساسي قانون د 

 911۲کال د اساسي قانون برخالف د  12۷۲د (. په مرسته د خپلوسياستونو پلي کول دي جمهور رئيس

 311.ه د سياسي او خپلواکه رول په اړه وخت نه ور کويکال اساسي قانون حکومت ت

د خپل مسوليت په هره برخه کې سياسي پريکړه وکړي، د دولت د اجرايوي  جمهور رئيسکله چې 

 . سياست په نظر کې نيولو سره د دې سياست پلي کول د حکومت اړوند ګرځي

د خط مشي پلي کولو لپاره  رئيسجمهور اړوند وزارت يا وزارتونه بايد دا څرګنده او وټاکي، چې د 

. د مقررو ليکلو په اړه کوم قانوني مخنيوی شته او کنه آيااضافي مقرراتو ته اړتيا شته او کنه او يا داچې 

چې دا د حکومتي ادارو ترمنځ، چې مختلف واکونه او مسوليتونه لري، د  يکړتاسو بايد تشخيص 

 . يوه په زړه پورې برخه دی ۍهمغږ

ارزښتمنه وي، چې له وخت نه په ګټې اخيستنې سره، سره تړلې او جال څانګې پدې شبکه کې را دا به 

 :ونغښتل شي

 د ملي شوراي په تاييد د ملي سياست اساسي کرښې ټاکي جمهور رئيس . 

 له تصويب نه حکومت، چې له وزيرانو او تر هغو الندې واحدونو نه جوړ دی سياست  وروسته

 . پلی کوي

 که . لريه د ملي سياست د اساسي کرښو په ټاکلو کې، د وزيرانو تاييد ته اړتيا ن جمهور رئيس

بند پر اساس له دندې لرې  11مادې  ۷۲هغه د ده د سياستونو پلي کولو ته حاضر نشي، د 

 . کېداشي

  د خط مشي د پلي کولو لپاره د پلي کېدو وړ مقرراتو د ليکلو او تصويب  جمهور رئيسحکومت د

خو دغه مقررات بايد د هيڅ قانون يعنې د اساسي قانون او د بل هر هغه قانون، چې د واک لري، 

 311.تصويب شوي وي د نص يا روح سره متناقض نوي له خواملي شورای 

  دغه شبکه د حکومت د کارونو، اجرايوي واک، ديموکراسۍ او مقننه قوي د څارنې د مسوليتونو

 . او واکونو انديښنې متوازنه کوي

 . دي (حکومت د خپلو دندو تنظيم) مادې له مخې د حکومتي مقرراتو دوهمه برخه1۷د 

                                                           
31 

 .بند 9ماده،  ۷۲. 
376

 Rainer Grote, Separation of Powers in the New Afghan Constitution, 64 Heidelberg Journal of International Law 
897, 907 (2004).  

311
په هېڅ ځای کې نه دی تعريف شوی، اما د هغه معقول تعريف دا کېدای شی چه اصولنامه يا مقررات پخپله د " نص او روح"په ياد ولری چه . 

 .متن يا د هېڅ قانون د مقصد سره په تضاد کې رانشي
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دندو په  شوودا خو څرګنده دی، چې حکومت به له دې واکونو څخه د اساسي قانون په واسطه د ورکړل 

په هغه ډول، . په اجرا کې مرسته وکړيئ برخالف بايد هر ډول مقررات د هغو. حذف کې ګټه نه اخلي

بند په دې اړه نسبتأ  3مادې  1۸. ماده د حکومت ټولې دندې ليست کوي 1۸. ته ترې بحث وشوچې پور

مادې سره  1۷د (. د امن او عامه نظم تأمين او د هر ډول اداري فساد له منځه وړل: )ښکاره بېلګه دی

ات وضع سم د کورنيو چارو وزارت کولی شي، د نظم د تأمين او د عامه حقوقو د ساتنې په موخه مقرر

 . دغه مقررات بايد د هيڅ قانون له نص او روح سره په ټکر کې نوي. او تصويب کړي

 کال د پولیسو قانون۰۰۲ : بېلګه

دندو پورې د اړوندو انتزاعي قوانينو د روښانه ولو  وشود حکومتي دندو اړوند مقررات تر ډېره په ياد 

 . لپاره وضع کېږي

اوس مهال د قوانينو له ډلې يې زيات شمېر د عامه نظم : مثال په ادمهبند څخه زمونږ د  3 مادې د 1۸د 

ملي شورای د پوليسو د عملياتو ترسره کولو په اړه د يو قانوني . او قانون ساتنې په اړه شتون لري

دا قانون څه نا څه . کې تصويب کړ (138۲)911۸چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د پوليسو قانون په 

د پوليسو مکلفيت او دندې، د خلکو نيول، مالي سزاوې، له زوره ګټه : سې مسايلو ته لکهځانګړی و او دا

 . اخيستل او داسې نور په ځان کې رانغاړي

د کورنيوچارو وزارت کولی شي، چې د دې قانون د : )ماده کې راغلي دي 39د پوليسو د قانون په  

له دېنه، چې هر ډول  وروسته 318.(کړيد ښه پلي کېدو په موخه مقررات تيار او تصويب  حکمونو

بند سره سم د کورنيو چارو د وزارت له لوري د عامه نظم د تأمين په موخه  3مادې د  1۸مقررات د 

تصويب کېږي، موخه به يې د پوليسو د قانون روښانول او تفسيرول وي او بايد له روح او نص سره يې 

واک يو مهمه وسيله دی، ترڅو وزارتونه پدې  په ټکر کې نوي، نو پر دې اساس د حکومت انتظامي

چې د ملي شورای د قانون جوړه ونې د واک د رعايتولو ترڅنګ په اساسي قانون او نورو ېږيوتوان

باندې ونو کړندودانتزاعي قوانينو کې راغلې دندې د مقرراتو په پلي کېدو وړ اصولو او په ادارې وړ 

 . تفسير او تبديل کړي

 

 واکد حکومت تقنیني  -و 

څرنګه چې مو پورته د دولتي بودجې او مالي چارو د قوانينو په اړه مطالب ولوستل، حکومت د خپل 

بند له ۲مادې 1۸مونږ پورته د . انتظامي واک سربېره بايد يوه څه اندازه د قانون جوړونی واک هم ولري

دې مطلب په مشخص بند حکم د  9 مادې د 2۸مخې د حکومت دندې د بودجې تيارولو په برخه کې، د 

دا د قانون جوړونی . شنهاد کولی شيې، چې د بودجې د قانون طرح پهدېنی مرجع زچې حکومت يوا کولو
                                                           

318
 : یپه الندې انترنېټي پټه تر السه کېدای ش( 99کال د سېپټمبر  911۸د ) ګڼه1۷9ږ د پوليسو قانون، رسمي جريده، 

http://www. asianlii. org/af/legis/laws/plogn862p2005092213840631a346. txt/cgi-bin/download. 
cgi/download/af/legis/laws/plogn862p2005092213840631a346. pdf.  
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پداسې حال کې، چې حکومت د دولتي بودجې او مالي چارو . دیه واک نېنی زيواپه برخه کې د حکومت 

بند له مخې د  1مادې  2۸همدارنګه د هغه . شنهاد په اړه د انحصاري واک لرونکی دیېد قوانينو د پ

په ځانګړو  ماده حکومت ته واک ورکوي 12پردې سربېره . قوانينو نور ډولونه هم پيشنهاد کولی شي

 . قانوني اعتبار لری وروستهله توشيح  جمهور رئيسشرايطو کې تقنيني فرمانونه صادر کړي، چې د 

 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲۲

د قانون د طرحې پيشنهاد د حکومت يا د شورای د غړو او د قضايي چارو د تنظيم په برخه کې د ( 1)

 . سترې محکمې له خوا د حکومت له الرې وړاندې کېږي

چې د  له الرېونو کړندودد بودجې غير تقنيني طرحې د ځانګړو  مادې پر اساس حکومت کولی شي2۸د 

چې اړوند  کې يې وړاندوينه شوې وي او د وزير د السليک غوښتنهملي شورای د داخلي دندو په اصولو 

 312.شنهاد کړيېپ اړه لري، قانون د ده په قضايي حوزې پورې

 . په الندې بکس کې موضوع په تفصيل سره بيان شوې دی

 

 ۳۴۰ونهکړندودد قانون د طرحې د وړاندیز لپاره د حکومت 

 :کې کړندودپدې 

ـ د حکومت وړاندېز د له د تقنيني فعاليت د پالن سره سم، چې ليکلې بڼه يې د عدليي وزارت له لوري 1 

 381.وړاندې کېږي وروستهتيارېږي او د عدليي وزير له تاييده 

ـ د تقنيني فعاليت وروستی پالن د چارو ادارې د دفتر له الرې د وزيرانو شورای په واسطه 9

 389.تاييدېږي

                                                           
312

 :اصل، په الندې انتېرنيتي پته تر الس کېدای شی 11ملي شورا، د ولسي جرګه د کورنيو دندو اصول، . 

http://www. sunyaf. org/images/pdf/leg-pub/Wolesi%20Jirga%20Rules%20of%20Procedure. pdf.  
380

 Toolkit 3: Legislative Process, USAID Afghanistan Parliamentary Assistance Program, available athttp://www. 
sunyaf. org/images/pdf/leg-pub/Afghanistan%20Legislative%20Process. pdf.  
 

381
د عمل تقنينی پالن چه د تقنيني طرحو مسودې تنظيموي او هغه وخت چه د عدليی وزارت مسودې طرح او تصويبوي، د وزيرانو شورا بيا . 

 .هغه ګوري
389

 .د وزارتونو د څارنې لپاره د ولسمشر له لوري ټاکل کېږي د وزيرانو شورا له وزيرانو څخه جوړه شوی چه. 
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چې د قانون د اليحې  اليحه د تقنيني فعاليت په وروستی پالن کې، د وزارتي کمېټې په واسطهـ د قانون 3

، پورې اړه ولريمختلفو وزارتونو  پهاليحه  هکه يو. برابرېږي ،د اړوندو وزيرانو له لوري ټاکل کېږي

 . نو بيا ګډه کمېټه ورته جوړېږي

د  وروستهستي غور لپاره د عدليي وزارت او بيا د ور وروستهـ د تقنيني سند ليکلې بڼه له بشپړېدو ۲

 . چارو ادارې د دفتر له الرې د تاييد لپاره وزيرانو شورای ته لېږل کېږي

څېړنو د علمي چارو او د (تقنيني)ـ مخکې له دې چې تقنيني سند ملي شورای ته ولېږل شي، د حقوقي۸

ين رياست د وړاندې شوي قانون د د تقن. قانون جوړونی د عمومي رياست له لوري پرې غور کېږي

معاهداتو، شريعت او له جاري قوانينو سره تر غور الندې  بين الملليمطابقت څرنګوالي د اساسي قانون، 

 . نيسي

 وروستهماده دا اړينوی، چې د پشنهادي قانون ليکل شوی شکل، بايد لومړی ولسي جرګې او 21ـ ۷

 383.مشرانو جرګې ته د تصويب لپاره ولېږل شي

                                                           
383

دا شکل د يو . تاسو همدا اوس هغه کتالی شي. د مرستې په توګه يو شکل زياتوو تړېدونکی بهير دی او موږ ددې څپرکي په پای کېدا يو س. 

 . لمن ليک کې يادونه شوې ده ۲8اس ا آی ډې د افغانستان د پارلماني مرستو د دريو پروګرامونو څخه يو دی چه په 
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 384طی مراحل حکومت د وړانديز شوي قانون د مادې پر اساس د 2۸د 

 

                                                           
384

 Toolkit 3: Legislative Process, USAID Afghanistan Parliamentary Assistance Program, available athttp://www. 
sunyaf. org/images/pdf/leg-pub/Afghanistan%20Legislative%20Process. pdf.  
 

 شنهادي طرحېد ملي شورای د قانون پ: ب1

 

 د حکومت وړاندې شوې طرح: الف1

 

وزيرانو شورای تقنيني کاري پالن عدليي : الف9

 وزارت ته وړاندې کوي

 

غړي  11د ملي شورای له مجلسونو څخه : ب9

 کويطرح پيشنهاد 

پشنهاد شوې طرح د ملي شورای د اړوندې : ب3

کمېټې د غړو د يو پر پنځمې برخې له لوري 

 تاييدېږي

 د عدليي وزارت کاري پالن: الف3

 

د وزارتونو اړوندې څانګې د قانون ليکل : الف۲

 شوې بڼه برابره وي

 

شنهادي طرح د تقنين رياست لخوا تر ېد قانون پ: ۸

 نيول کېږيغور الندې 

 

شنهادي طرح لومړی د ولسي جرګې ېد قانون پ: ۷

 وروستهاړوندې کمېټې ته د غور په موخه او 

 عمومي غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کېږي

 بحث میشود
شنهادي طرح په ولسي جرګه کې له تصويب ېپ: 1

مشرانو جرګې اړوندې کمېټې ته د غور او  وروسته

عمومي غونډې ته د بحث لپاره وړاندې  وروسته

 کېږي

.در جلسۀ عمومی بحث میشود  

که چېرې يو له : 8

مجلسونو طرح رد 

کړي، نو بيا د 

هوکړې لپاره بله 

 کمېټه جوړېږي

 

په همدې ترتيب ولسمشر طرح توشيح يا تعديله وي، هر ډول تعديل د بيا لپاره : 2

 . لېږل کېږي ملي شورای ته د تصويب په موخه
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 د افغانستان اساسي قانون

 

 :ماده۱۲

حکومت کوالی شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت کې له بودجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ ( 1)

 . اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب کړي

 

 . تر توشيح وروسته د قانون حکم پيدا کوي رئيستقنيني فرمانونه د جمهور ( 9)

 

تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورای د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېروشو ورځو په اوږدو ( 3)

 او. کې هغې ته وړاندې شي

 

 . که د ملي شورای له خوا رد شي، باور نه لري(۲)

 

حکومت ته واک ورکوي، چې تقنيني فرمانونه په ټاکلو شرايطو او ځانګړو  همدارنګه اساسي قانون

ماده کې راغلي دي، د حکومت واک د تقنيني  12هماغه ډول، چې په . محدوديتونو کې صادر کړي

سربېره پر  .فرمانونو په صادره ولو کې هغه مهال عملي دي، چې ولسي جرګه د تعطيل په حال کې وي

ړينو او فوق العاده حاالتو کې په عاجلو، اې زيوارخصت وي، نو حکومت  دې کله چې ولسي جرګه

تقنيني فرمانونه صادره ولی شي، باآلخره حکومت نه شي کولی، چې تقنيني فرمانونه د بودجې او مالي 

  38.سره سم طی مراحل کېږي صادر کړي کړندودچارو پورې اړوندو برخو کې، چې د اساسي قانون د 

له توشيح  جمهور رئيسد ې زيواسره سم صادرېږي،  حکمونومادې د  12تقنيني فرمانونه چې د 

تقنيني فرمانونه )چې  بند زياتوی 3مادې  12سربېره پر دې د  381.سته د قانون حکم ځانته خپلویوور

ي ورځو پورې وړاندې شي او کله چې د مل 31بايد ملي شورای ته د لومړۍ جلسې له دايرېدو نه تر 

حکم د حکومت په واک باندې يو ډول بيا  وروستیدغه (. شورای له لوري رد شو له اعتبار نه لوېږي

 . او د ملي شورای تقنيني غوره والی ساتي هدکتنه 

که چېرې حکومت د ولسي جرګې د تعطيل پر مهال تقنيني فرمان صادرکړي او د مجلس استازی هغه د 

 . سته کولی شي فرمان لغوه کړيورد وړ وبولي، نو د تعطيل نه ور

 

 پر حکومت د ولسي جرګې څارنه -ز 
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مونږ پر اساسي قانون د والړو حکومتي دندو په اړه، د هغو د ځانګړو واکونو پر پلي کولو، د دې واکونو 

چې د حکومت د ځواک مختلف ارکان له يو او بل سره نښلوي  پر څارنې او د واکونو پر هغې شبکې

پداسې حال کې، چې مونږ د حکومت پر فعاليتونو د ملي شورای د څارنې د يوشمېر الرو . بحث وکړ

عنصر په دې اړه شتون لري، چې مونږ بايد هغه تر غور الندې ونيسو،  وروستیيو . څخه بحث وکړ

کړي او حتی د نه باور د رايي  حضايرو څخه استجواب او استچې وزيران له څو ال ملي شورا حق لري

په مفهوم د زيات ارزښت لرونکی دی او وزير، چې  ګوت څنډونېدغه واک د . د صادرېدو واک هم لري

چې خلک وګوري چې وزير  د ځواب ورکولو لپاره ولسي جرګې ته غوښتل کېږي، له دې سره تړاو لري

 . څه وايي

د ملي شورای د مجلسونو څخه هر کميسون کولی شي، له هر وزير نه د ) ماده وايي چې  23لومړی، 

چې د ولسي جرګې داخلي کميسون کولی  دا په دې معنا دی. 381(وکړي ېپوښتنټاکلې موضوع په اړه 

 په واقعيت کې. شي د کورنيو چارو له وزير نه د افغان ملي پوليسو او امنيتي مسايلو په اړه پوښتنه وکړي

ون يکمېس د حکمونو سره سم،بند  11 دمادې  ۷۲ د اوته پام سره  کړندودد ولسي جرګې اصولو او 

په اړه پوښتنه و لمسد واکونو په چوکاټ کې د ځانګړو ئ ، د دو څخهله هر حکومتي چارواکي کوالی شي

 388.وکړي

او د  رئيس، د ملي امنيت رئيسلوی څارنوال، د مرکزي بانک : )وزيران بلکېې زيواپه دغه بند کې نه 

  382.هم راځي( رئيسسرې مياشتې 

ليکلی يا  ،بايد د پوښتنې په اړه چارواکیهر ) اصل د دواړو لورو د تګ اصول بيانوی 91ماده او  23

 (. ځواب وړاندې کړي ناليکلی

اړه  په حضايچې د وزيرانو او ټولو حکومتي چارواکو د است کميسونونو د هغو دايمي واکونو سربېرهد 

ولسي جرګه حق لري، له دريو نه د يوې برخې په وړانديز د حکومت د کړنو د ) ماده وايي 82يې لري، 

د حکومت د  موخه بهيني زيود دې ځانګړي کميسون  321.(څېړنې او کتنې لپاره ځانګړی کميسون وټاکي

غېر قانوني  کېپه اړونهدبرخو ې زيواکړنو غور او مطالعه وي، نو پردې اساس په زيات ګمان سره 

د ونه کړندودد ولسي جرګې د اصولو . وګوري سېوا مسلېشي په ټوله کې له واکونو اقدامات او يا کېدای

وړاندې  ،کې راځيپاصول  3۷ـ  3۲څپرکي کې، چې  1په  جزئياتځانګړي کميسون په اړه زيات 

 321.کېږي

غړي ولري او د 91بايد لږ تر لږه ځانګړی کميسون له ولسي جرګي څخه د استازيتوب کولو لپاره : بېلګه

 .ولسي جرګې په عمومي جلسه کې تصويب شي
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ولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې په غوښتنې سره کولی شي، هر يو له )ماده وايي 29باآلخره 

چې د پوښتنې لپاره کوم  څخه په لږترلږه ټيټ نصاب سره او پرته له دې 329.(کړي حضاياستوزيرانو 

چې ولسي جرګه وزيران د پوښتنو د ځواب  ټ شتون ولري، دغه واک اجازه ورکويښکاره اساس او بنس

چې په زياتو ځايونوکې دا  له بده مرغه. سره د مرستې په موخه را وبولي کومتولۍحاو بحث لپاره د ښې 

 چې د مرستې د يوې وسيلې په توګه د اطالعاتو په راټولولو او تفاهم کې ترې ګټه وا واکونه د دې پرځای

چې  هغه صورت کېپه . خيستل شي، تر زياته د سياسي امتيازاتو د السته راوړلو لپاره په کارول کيږی

د جزا وړاندوينه  بايد د وزيرماده 29،ځواب ونه وايي د قناعت وړوزير د ولسي جرګې اندېښنو ته 

جرګه د نه وي، نو ولسي ه نکې نوکه چيرې ورکړل شوې توضيح قناعت کو"دوهم بند وايي . يوکړ

د نه باور رايه بايد صريح، مستيقم او پر پخو )درېيم بند موضوع ال څرګندوي  323 ".باور رايه څېړي

بيا هم د ولسي   32.دغه رايه د ولسي جرګې د ټولوغړو په اکثريت سره صادرېږي 324".داليلو والړه وي

اصلونو  111او 22 ه پهسر  طريقېياتو او اضافي ئاصول د اساسي قانون احکام له جز کړندودجرګې د 

دقيقو نه زياتې خبرې  11چې هيڅ پوښتونکی بايد له  م اصل وايي111 د بېلګې په توګه 321. کې بشپړوي

په اړه  کړندودتاسې د نه باور د رايې د . کويه ونکړي او وزير به هم له يونيم ساعت نه زياتې خبرې ن

 . حث کړی دیڅپرکي د قواوو د تفکيک په برخه کې په تفصيل سره ب 9د 

 

 نتیجه .څلورم

ددې څپرکي موخه د اداري حقوقو او يا حکومتي نهادونو پر  هوشو يی يادونهچې مخکې  لکه څرنګه

تاسو په اساسي قانون کې د قدرت د چې  بنسټيز څېړل نه دي بلکې مقصد دادی نووړاندې د اتباعو د حقو

 ړواساسي قانون د لو ېچ ېحال ک ېپداس. کړيجوړښت او ادارو ته د واک د لېږد د څرنګوالي سره آشنا 

 پر بنسټ باندې جوړېد هغه  ېچ دولتي ادارو له الرې هغو د ،ید یونکودلدراصولو  غورهاو ارمانونو 

د استبداد له ګواښ  .کوي يدګيرسډول  مستقيمپه ته د افغانستان خلک ېږي، رولتاو کن ې شوېواکمن او

په خپلو کړنو  ویهغترمنځ وېشي او ادارو څخه د خلکو د ساتنې په موخه اساسي قانون قدرت د مختلفو 

د هيواد د  اړيکو د پېچلې شبکې له څېړنې،پدې څپرکي کې مو د . يو او بل سره همکاري ته هڅوي دکې 

پداسې حال . لونيوڅخه د حمايت اصول تر بحث الندی  جوړښټدی  قوانينو د اجرا مسول ادارات او د

 . پيل دي يوازېچې دا يو اړين بنسټ او اساس دی، خو په واقيعت کې  کې
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 مقننه قوه: پنځم څپرکی

 

 سریزه. یړلوم

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲

 استازوچې په مستقيم ډول يې په خپله يا يې د خپلو  اړه لريپه افغانستان کې ملي حاکميت په ملت پورې 

 . له الرې عملي کوي

 

پر ؤليت د قوانينو د تصويب او مسودې برابرولو مس ،د افغانستان ملي شورا د نورو مهمو دندو ترڅنګ

مادې پورې په  112مادې نه تر  81د ملي شورا واکونه او جوړښت په اساسي قانون کې له . غاړه لري

 اوړرېدلود اساسي قانون سره سم، ملي شورا په حکومت کې د خلکو د غږ . تفصيل سره بيان شوي دی

ملي . اد جوړويد خلکو غږ او اراده دولسواکۍ اساس او بني 321.او د استازيتوب لپاره رامنځته شوې ده

هره جرګه يې د غړو د . شورا له دوو مجلسونو د مشرانو جرګې او ولسي جرګې څخه جوړه شوې ده

چې په تفيصلي توګه په الندې ډول تر بحث الندې نيول  ليتونو لريؤټاکنو مختلف بهيرونه او جال مس

 . شوی دی

نکي په وګوټ کې قانون جوړود نړۍ په ګوټ . نه دیپه افغانستان پورې منحصر  يوازېدا سيستم 

په يوه ولسواکه ټولنه کې مقننه قوه مسوليت لري چې د خلکو په . حکومت کې مهم رولونه تر سره کوي

استازيتوب په حکومت کې د هغوی ارادې منعکس کړي او د يو څارنيز ارګان په توګه د حکومت په 

ځينې يې د ځواکمنو . سرته نه رسوي  کړنو باندی څارنه وکړي خو په وا قعيت کې هرمقنن خپل مسوليت

ددی څپرکی د مطالعی په ترڅ کی د هغو الرو چارو په . وري الندې راځييچارواکو او اداري فساد تر س

اړه فکر وکړي چې په افغانستان کی را څرګنديدونکي ستونزو ته د پای ټکی ږدي او پر حکومت باندی 

 . منځه وړيه يی منفي اغيزی ل

چې په حکومت کې  کړي( قادره) جوړښت زياتې الرې وجود لري، ترڅو هغه په دې برهد مقننه قوې د 

د ملي شورا په بحث کې به د مقننه قوی مختلف جوړښتونه يو له بل . خپل رول او ماموريت ترسره کړي

د دې څپرکي د مطالعې په بهير کې د مقننه قوی د مختلفو جوړښتونو پر ګټو او . وړکسره پرتله 

د مقننه قوی په جوړښت، په درېيمه برخه  د افغانستان په دوهمه برخه کی. یوکړفکر باندې اوو مګړتيين

په پاې کې به . کی د واکونو بحث او په څلورمه برخه کې د قانون جوړ ونې بهير تر څېړنې الندې نيسو

 . د لويې جرګې ونډه وڅېړل شيبه د بودجې موضوع او د افغانستان په حکومت کې 
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 د مقننه قوې جوړښت. دوهم

د تصو يبولو مسوليت په د قوانينو ولسي جرګه د ټولو مسودو د برابرولو او: ولسي جرګه. الف

اساسي قانون د . بيا مشرانو جرګې ته د تصويب لپاره لېږل کېږي وروستهچې  غاړه لري

 په اساس د ولسي جرګې غړي د خلکو د مستقيمو رايو په اساس د پنځه کلنې کاري حکمونو

زاد او پټ وي، د ټاکنو حوزې او ور پورې اړوند ټول آبايد  انتخابات. دورې لپاره ټاکل کيږي

په کچه  يود ولسوال ېحوز ټاکنيزې ېپه افغانستان ک 328.مسايل د ټاکنو د قانون له الرې تنظميږي

 رامنځ ونهچې د ټاکنو قانون بايد داسې تدابير ماده په ډاګه کوي 83اساسي قانون  د ټاکل شوې او

عادالنه استازيتوب تأمين لپاره عمومي او د ټولو خلکو انتخاباتی نظام د افغانستان  چې ته کړي

 322.کړي

په همدی توګه، هره ټاکنيزه . ټاکنيزي حوزی د نفوس او جمعيت په تناسب سره يو شمېر استازي ټاکي 

د ولسي . بايد دوه وکيالنې وي چې حداقل شمېر يې حوزه د نفوسو په تناسب بايد ښځينه وکيالنی هم ولري

 411.وي استازي 9۸1جرګې ټول غړي به حداکثر 

. يت ټاکيئسته، ولسي جرګه د خپلو غړو له منځه اداري هوله هرې دورې مخکې او له هرو ټاکنو ور

دا . ، لومړي مرستيال، دوهم مرستيال، منشي او نايب منشي څخه جوړ وي(وياند)رئيسيت به له ئدغه ه

کال کی عبدالروف ابراهمي له يوه مياشت پرله 9111په . شمېر زياتې سيالۍ له ځان سره لرييو انتخابات

ت دندې د ولسي جرګې د ئد دې اداري هي 411.په توګه وټاکل شو رئيسسته د وپسی ټاکنيز کشمکش ور

 419.داخلي دندو د اصولو پر اساس تنظيم شوې دي

هر نوماند بايد . د وړتيا ځانګړې شرايط وړاندې کوي لپاره نوماندی داساسي قانون د ولسي جرګې د غړو

 څخه تابعيتله نوماندي  ه پخوالس کاليا لږ تر لږه د کانديدو يا تعيين تر نېټې  د افغانستان تبعه وي

محکوم شوی او د نوماندېدو پر مهال يې عمر نه وي په همدی توګه، نوماند بايد په جرم  413.اخيستی وي

ا د ملي شورا د وله ټاکنو وړاندې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خ 414.کم نه ويکالونو څخه 9۸بايد له 

  41.غړو د نوماندی د وړتيا شرايط او ټاکنيز وثايق څېړل کېږي

 

 پوښتنې مباحثېد 

                                                           
328

 ماده 23. 
322

 هماغه ځای. 
411

 هماغه ځای. 
401

 Khushnood Nabizada, “Afghan Parliament Elects House Speaker,” (Feb. 18, 2011), available at http://www. 
khaama. com/afghan-parliament-elects-house-speaker.  
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 ماده 81. 
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 ماده( 1)8۸. 
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ـ ستاسو له نظره د ټاکنو قانون د افغانستان د ټولو خلکو د منصفانه او متناسب استازيتوب د تأمين لپاره 1

 نه؟ که اوبريالی وو 

 په پارلمان کې شته؟ له الرېنامتناسب استازيتوب  دکومه ډله يا آـ 9

له دې ونډې چې ئ يا تاسې فکر کوآپه اړه څه دي؟  ونډېبـ ستاسو نظر د ولسي جرګې د ښځينه غړو د 3

يا په پارلمان کې د هغوی د رول  ،په کولو قادر وي يتوبد متناسب استاز ېپارلمان کپه ه بې ښځ پرته به

 لرل اړين دي؟ ونډېلپاره د 

يا آد پارلمان د غړو په هکله په اساسي قانون کې راغلي شرايط کافي دی او بسنه کوي؟ ند آـ ستاسو په ۲

 ؟ئ د بدلون لپاره کوم وړانديز لر وهغد 

 

 مشرانو جرګه. ب

د مشرانو جرګه د قانون جوړونې په بهير  چې که څه هم. د ملي شورا د سنا مجلس د مشرانو جرګه ده

د ولسي جرګی د مسودی . نه دیکې مهم رول ترسره کوي، خو واک يې د ولسي جرګې په څېر مهم 

جوړلو او تصويبولو د مهم رول په پرتله، د مشرانو جرګه يوازی د قوانينو په تصويب کی مهم رول 

 . لري

نه ټاکل  له خواه مستقيمه تو ګه د افغانستان د خلکو د ولسي جرګې خالف، د مشرانو جرګې غړي، پ 

هره شورا خپل يو غړی د څلورو . يو پر درېيمه برخه يې د واليتي شوراګانو څخه ټاکل کېږي. کېږي

همدارنګه د اساسي قانون سره سم د ولسواليو شوراګانې د  411.کلونو لپاره مشرانو جرګې ته استوي

د واليتي شوراګانو  411.د دوی د خدمت موده درې کاله ده. شکيلويمشرانو جرګې يو پر درېيمه برخه ت

او ولسواليو شوراګانو هغه غړي چې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل کېږي، په اړوند شوراګانو 

 418.څوکۍ له السه ورکوي هکی خپل

نو لپاره د مشرانو جرګې پاتې يو پر درېيمه برخه انتصابوي، دا غړي بيا د پنځو کالو جمهور رئيس

دغه غړي له پوهه او تجربه لرونکو خلکو  جمهور رئيسچې  ماده کې راغلې دي 8۲په 412.خدمت کوي

د مشرانو جرګې د  411.دوه چوکۍ د معلولينو او دوه د کوچيانو لپاره په نظر کې نيسياو  څخه ټاکي

 411.سلنه ښځې وي ۸1انتصابي غړو څخه بايد 

                                                           
411

 ماده( 1) 8۲. 
411

 ماده( 9) 8۲. 
418

 ماده( 3) 8۲. 
412
 هماغه ځای .
411

 ځای هماغه. 
411
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چې د مشرانو  استثناءد عمر په . دیپه ګډون ولسي جرګې ته ورته  رئيسدت يئد مشرانو جرګې اداري ه

ټاکل شوي دي، د نوماندۍ لپاره يې نور ټول شرايط او غوښتنې د ولسي جرګې په  هکال3۸جرګې لپاره 

 419.څېر دي

د ولسواليو د سرحدي . او استازيتوب په بشپړه توګه توپير لري انتخاباتپه عمل کی د مشرانو جرګې  

تر نه دي تر نن ورځې  انتخاباتاختالفاتو په شمول او د پولو د ټاکلو د پېچلي ماهيت له امله د ولسواليو 

استازو  لهشوراګانو د بايد د و لسواليو  ۍچوک3۲د استازو يود ولسوالچې  دا په دې معنا دي. سره شوې

د . له لوري د څلوروکالونو لپاره ډکېږي استازود اضافي واليتي هغه په واقعيت کې خو ، شي څخه ډکې

. 413. له خوا انتصابيږي جمهور رئيسغړي د  3۲غړي واليتي استازي دي او پاتی  ۷8مشرانو جرګې 

 . تر سره شوېنه دي  انتخاباتپوری د ولسواليو ( 9113)تر اوسه 

پر واکونو، نفوذ او همدارنګه د دوی  استازوچی درې، څلور او پنځه کاله دی، د  د خدمت د دورو توپير 

( وياند)رئيست داخلي دندو اصولو ته په پام سره، ئد اداري هي. په اغېزمنتيا هم عملي توپيرونه لري

مخکې له دې، چې مشرانو  رئيسکال دمشرانو جرګې 9111په . دپنځو کالونولپاره ټاکلکېږي

له . له خوا وټاکل شو استازوانتصابي غړي معرفي شي د واليتي  3۲ له خوا رئيس جمهورجرګېتهد

 رئيس، پداسې حال کې چې استدالل کاوهيو شمېر غړو . را پارولي دي هبحثوندې انتخاباتو تخنيکي اړخه 

خوا معرفي ه ل جمهور رئيسچې  بايد د هغو کسانو له ډلې وي نو هغه د پنځو کالونو لپاره ټاکل کېږي

چې  يې مخکې له دې رئيسد دغو داليل سربېره مشرانو جرګې خپل کار ته ادامه ورکړه او . شوي وي

 414.وټاکه له واليتي استازوڅخه خوا غړي وروپېژندل شيه ل جمهور رئيسد

 پوښتنې مباحثېد 

 څه دی؟ چې پر اساس يې د مشرانو جرګې غړي انتصابېږي ، ستاسی نظر الرو چارو په اړه وهغـ د 1

او  شوود ټاکل يا آچې د مستقيمو ټاکنو په پرتله د غړو انتصاب زياته ګټه لري؟  ئتاسو فکر کويا آـ 9

په  رئيسد جرګې  آياانتصابي غړو ترمنځ اختالف به د سياسي ځواک کومه ستونزه له ځانه سره ولري؟ 

 انتصابي ډول اړين دی؟

، چې د مشرانو جرګې د خدمت د مختلفودورو توپير به څه ګټې لري؟ نيمګړتياوې ئتاسو فکر کو آياـ 3

 يې څه دي؟

                                                           
419

 ماده81. 
413

 :وګوری. 

International Federation for Electoral Systems, Election Guide: Afghanistan Country Profile (last visited March 31, 
2013), available at http://www. electionguide. org/country. php?ID=2; see also Inter-Parliamentary Union, 
Afghanistan: Meshrano Jirga (last visited March 31, 2013), همدارنګه تر الس کېدای شي http://www. ipu. 
org/parline/reports/2382_E. htm.  
414

 Obaid Ali, “Even the Upper House does not listen to the President,” (Feb. 22, 2011), available at http://www. 
aan-afghanistan. org/index. asp?id=1516.  
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 وړځای ناستي دي؟ استازو استازي د ولسواليو دواليتي  ياآـ ۲

 

که څه هم زيات عوامل د دې . راتلونکي بحثونه، د يوشمېر هېوادونو د مقننه قواوو د جوړښت نمونې دي 

په څخه هر يو چې له دې سيستمونو نه  ئبرياليتوب او ناکامۍ المل ګرځي، خو هڅه وکړ سيستمونو د

شي دغه سيستمونه د افغانستان د اوسني سيستم په  کېدای. ئافغانستان کې له شته سيستم سره پرتله کړ

 ؟ ويخراب  ياپرتله ښه او 

 ې عالي شورایترکد: لګهیلومړۍ ب

دا . د ملی عالي شورا په نوم یادېږي یوه جرګه لري چېافغانستان د ملی شورا خالف، د ترکیی مقننه قوه  د

د . لري علیا او سفلی مجلسونه ملي شورا چه لري نه لکه د افغانستان مقننه قوه یو مجلس چېپدې معنی دي 

له مخې یی  چېهغه طریقه ده هم ر تر کیی د ملی عالي شورا او د افغانستان د ملي شورا ترمنځ یو بل توپی

په . وګړي په مستقیمه توګه له خپلې حوزې څخه استازی ټاکي د ملي شورا لپاره. استازي ټاکل کېږي

وګړي یوه  چېدا پدې معنی دي . له مخې ټاکيیو تناسبي سیستم د ترکیه کې وګړي هغوی د استازیتوب 

له هغه . ایو په تناسب سره څوکۍ تر السه کويسیاسي ګوند ته رایی ورکوي او د ګوندونو هر یو د ر

یو ګوند د پارلمان د . وروسته ګټونکی ګوند حکومت جوړوي او لومړی وزیر او د کابینې وزیران ټاکي

دا کار د لږکیو یو زیات شمېر . تر السه کولو لپاره باید کم تر کمه لس سلنه رایی الس ته راوړيوکۍ څ

کال را پدېخوا، حاکم ګوند تر اوسه   ۱۱ له . یتوب څخه بې برخې کویګوندونه په پارلمان کې له استاز

.په مقننه قوه کې مطلق اکثریت لريپورې 
 ۰ 

 

 

 د مباحثې پوښتنې

آیا ستاسو په نظر د یوې جرګې درلودونکی پارلمان غوره دې او که د افغانستان په شان د دوو جرګو .۰

 درلودونکی پارلمان؟

هر یوه  د دې.مستقیمو انتخاباتو سره د ترکیی نسبي استازیتوب سیستم پرتله کړيپه افغانستان کې د .  

 ښېګڼې او نیمګړتیاوې په ګوته کړي؟

 

 د مصر پارلمان: دوهمه بېلګه
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مجلس  استازومجلس د ( سفلی)د الندني. د مصر مقننه قوه د افغانستان په څېر د دوو مجلسونو لرونکې ده

غړي 3۸1مجلس لږ تر لږه  استازود . او سنا مجلس د شورای د مجلس په نامه يادېږي( ولسي جرګه)

موضوع پر اساسي قانون سربېره،  وېشخو د حوزو د . دغه غړي د مختلفو حوزو استازيتوب کوي. لري

لپاره  څوکيوټولو  ټول منتخب غړي د پنځوکالونو لپاره ټاکل کېږي او د. د جال قانون له الری تنظيميږي

د شورا مجلس لږ . ترسره کېږي انتخاباتورځې مخکې، په يو مهال  ۷1له نوې پنځه کلنې دورې څخه 

کولی شي، اضافي غړي شورا ته وټاکي،  جمهور رئيسهمدارنګه . غړو څخه جوړ دی1۸1تر لږه له 

د شورا مجلس د غړو د . ويچې د ټولو غړو له يو پر لسمې برخې څخه زيات  خو داسې نشي کېدای

 411. ټاکل کېږي وروستههر درې کاله څخه نيمايي خدمت دوره شپږ کلنه ده او له دوی 

 

 پوښتنې مباحثې د

يو پر لسمه برخه انتصابي  يوازېچې هلته د سنا د مجلس  د مصر د ټاکنيز نظام په اړهند آـ ستاسې په 1

 د مقننه قوی په کنټرول باندی څه اغېز کولی شي؟ له خوادی؟ دا د اجرائيه قوې  ،ده څه

د جال قانون له الری  معلومول پولوچي د ټاکنيزو حوزو د  دینه عمل  ۍهوښيارد دا يا آند آـ ستاسی په 9

 ؟په نظر کې نيولو څخه پرته تنظيم شي يرشم ړود حوزو د غ

 

 د اندونیزیا پارلمان: درېیمه بېلګه

الندني  د. په څېر دوه مجلسه لري ېقومشورتي مجلس، د مصر او افغانستان د مقننه  خلکود اندونيزيا د 

د سنا . غړو څخه جوړه شوې دی ۸۷1چې له  د شورا په نامه يادېږي استازود  خلکومجلس د ( سفلی)

اندونيزيا په ټاکنو کې له . غړي لري139چې د سيمه يېز استازيتوب د شورا په نامه يادېږي  مجلس

بلکې  چې خلک نوماندانو ته مستقيمه رايه نه ورکوي ټاکنيز نظام څخه پيروي کوي، په داسې ډول تناسبی

زيا کې هيڅ ګوند د اکثريت رايو په يتر اوسه په اندون ،د ترکيې خالف. خپله رايه مالتړي ګوند ته ورکوي

 . په پايله کې حکومت د ګوندونو له ايتالف څخه جوړېږي. توانيدلی نه دیګټلو 

خلک مقننه زيا يپه دی توګه د اندون. زيا پارلمان د فاسد ارګان په توګه پيژندل کيږييه عمل کې د اندونپ

 411.کوي استازيتوب ېښتونير ددوی شک په سترګه ګوري چې ې ته دقو
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 2012 Constitution of Egypt, Articles 114-131.  
417

 Constitution of Indonesia, Articles 19-23.  
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 پوښتنې مباحثېد 

 ته راځي؟ څه ستونزې منځ نظامچې د اندونيزيا د تناسبي استازيتوب له  ئـ تاسو څه فکر کو1

 تاسو له نظره د ايتالفي حکومت ګټې او نيمګړتيا وې، د يو ګوندي حکومت په پرتله څه دي؟سـ 9

عيت او د قوانينو د وـ د اندونيزيا په حکومت کې فساد يوه جدي ستونزه ده، هغه د مقننه قوې په مشر3

 تصويب پر اغيزمنتيا څه تأثير لري؟

 

 د مقننه قوې دندې، واکونه او پراتیک .یمېدر

 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده  ۴

د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ملي شورا ، د ستر تقنيني اورګان په توګه د افغانستان د خلکو د 

 . ارادې ښکارندويه ده او د ټول ملت نماينده ګي کوي

ترې د شورا هر غړی د رايې د څرګندونې په وخت کې، د افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونو او س

 . ګټې د خپل قضاوت محور ټاکي

 

 دندې. الف

 د لوستلو تمرکز

چې د اساسي قانون د مسودې جوړونکو،  ئد دې برخې د مطالعې په ترڅ کی، په هغه رول تمرکز وکړ

چې ملي شورا د واک او  ئفکر وکړ. کې ملي شورا ته په نظر کې نيولی دیۍ تولموحکد افغانستان په 

 . قدرت په لرلو سره د دې رول د تر سره کولو توان لري 
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چې په دې سره د قوانينو د تصويب  يې تقنيني دنده دهدنده لومړۍ . ملي شورا درې اساسي دندې لري

او څارنی دنده رول تکنيه قوي د ئدوهمه دنده يې پر اجرا 418.تر السه کويرول تکنواک او پر ملي بودجه 

د څارلو  تګالرومقننه قوه دغه کار د قوانينو د تصويب له الرې او د وزيرانو د کړنو او د حکومت د . ده

د . تمه کيږي، نه ترسره کوي ېخو مقننه قوه دا دنده په هغه ډول چی تر 412.له الرې ترسره کوي

ملي شورا او سترې محکمې  حکومت، اوسنيکال د سپټمبر د پارلماني ټاکنو پېښو، د کرزي د 9111

دا موضوع په تفصيل سره په الندې توګه تر بحث الندې نيول . منځ ته کړترمنځ د واک کشمکش را 

 . هدشوې 

د خلکو  په مستقيمهددی مجلس غړي . يمه دنده د افغانستان د خلکو استازيتوب کول ديېد ملي شورا در  

په پرتله په حکومت کی د خلکو غږ په  جمهور رئيسچې د  له خوا ټاکل کېږي او د خدمت موخه يې داده

ټو ګاو  ۍسوکال، ونحقو کلينولهؤچې د خپلو م ملي شورا دنده لري. مستقيم ډول او ښه توګه واورېدل شي

 491.بيان شوې دهماده کې دا دنده په څرګنده توګه ليدل 81د اساسي قانون په  491.څخه دفاع وکړي

 

 پوښتنې مباحثېد 

دغه دندې يا آـ ستاسو نظر د ملي شورا د دندو په اړه څه دی؟ ستاسو د شخصي تجربې له نظره، 1

کلينو ښه استازيتوب ؤغه ډول ترسره کيږي او د ماڅرنګه چې په اساسي قانون کې راغلې دي، په هم

 تأمينوي؟

کړي؟ او  یواک پلرول تکن يه قوې دئپه اجرا ترڅو پر دې توانيدلی عمال  چې ملي شورا  ئفکر کو آياـ 9

 چی دده کړنی تر کنترول الندی راولي ؟ کوي د هغوی هغه هڅه خنثی جمهور رئيس که

 

 ب ـ بهیر او کړندودونه

کله چې شورا د کار په بهير کې وي، د ملي شورا دواړه مجلسونه، د بحث وړ موضوعاتو د مطالعې 

د حاضرو غړو په پرېکړې په دواړو مجلسونو کې په ډيرو مواردو کې  499.ونونه جوړه وييلپاره، کميس

کی  په قانون غوښتونکي دي، څخه د زياتو رايوساده اکثريت  لهچې  موارد، خو هغه سره کېږياکثريت 
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د ملي شورا د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت کې د هرې جرګې د غړو د . کېږيتصريح 

 493.اضرو غړو د رايو په اکثريت نيول کېږياکثريت په حضور بشپړېږي او تصميمونه يی د ح

جمهور خو د اړتيا په صورت کی . د ملي شورا دواړه مجلسونه په يو مهال، خو جالجال جلسې کوي

مادې د حکم پر اساس دا غونډې بايد 11۸د  494.د ګډی غونډی او ناستی غوښتنه کوالی شي رئيس

غړي 11پداسې حال کې که د پارلمان . چې استازي يې څه کوي ښکاره وي، ترڅو يې عام خلک و ويني

يد شي، عام خلک يې ئتړلي مجلس غوښتنه وکړي او دا غوښتنه دپاتې مجلس له لوري تا د رئيساو يا 

 چې د غړو دخدمت دوره يې د حکومت له لوري يو مجلس هم مخکې له دې  49.بياله ليدلو محرومېږي

الره  همخنيوي لپاره يو ښ نفوذ د يارول تدکنشورا پر اقداماتو  دا د .منحل کېدای نشي ،ويه شوې ن پوره

 . کړيه يه قوه د ړنګېدو له الرې تهديد نئتر څو يې اجرا هد

د ، سره د رايو ورکولو له امله طريقېنيت د ځانګړي نظر يا په ځانګړې ؤغړو بل مصد د ملي شورا 

سره د يوې موضوع پر  جمهور رئيسله  غړيد بېلګې په ډول که د ملي شورا  491.دوی نه تعقيب دی

. عدلي تعقيب الندې ونيسيهغوی ترچې له امله يې تر  يه قوه نشي کولیئسر د نظر اختالف ولري، اجرا

رايې په  خپلې توګه سره وکولی شي هزادآچې استازي په  ډاډ تر السه کول دي ددې له دې څخه موخه

 . کلينو ګټې په غوره طريقه سره حمايه کړې دي، وکارويؤچې دوی يې فکر کوي د م هغه شکل

ه چې په شورا کې د ده په نظرياتو او رايو پورې اړه ون که د هر مجلس غړی پداسې جرم تورن شي 

لري، نو اړوند مجلس ته يې خبر ورکول کېږي او غړی تر عدلي تعقيب الندې نيول کېږي او اړونده 

نيول يا بندي کول  استازود ملي شورا د . 491يف اجازه ورکوالی شيتوق دغړي د نيولو اړونده مجلس د 

کله چې د . په دې اړه مشهود جرم دی استثناءنۍ زيوا. د اړوند مجلس له اجازې پرته نشي ترسره کېدای

پارلمان يو غړی په مشهود جرم تورن شي، چارواکي د ملي شورا له اجازې پرته هغه نيولی او بندې 

له دې محدوديت څخه موخه د يوې مهمې مسلې په اړه د رايو ورکولو څخه مخکې، د . کولی شي

د ګواښ په استعمال، پر غړو د رايې ورکولو  حکومت له لوري د ملي شورا د غړو له نيولو او يا د نيولو

 . د ځانګړې طريقې لپاره فشار راوړلو څخه مخنيوی دی

 نیتونهؤد قانون جوړه ونکو لپاره د ترکیې د اساسي قانون مص: څلورمه بیلګه

د هر ډول څرګندونو، رايې ورکولو يا د نظرياتو په لرلو سره  ته استازود ترکيې اساسي قانون د مجلس 

چې دا کار مجلس ته د دې پرېکړې اجازه  پداسې حال کې. نيت ورکړیؤليت لپاره مصؤوی د مسد د

د مجلس . کړيه استازي خپل نظرونه تکرار، افشا او خپلې رايې عامو خلکو ته ښکاره نترڅو  ورکوي

غړي نشي کولی چې ونيول شي، تحقيق ترې وشي، توقيف يا محاکمه شي، مګر د مجلس په اجازه او يا 
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پر دې سربېره، هر ډول جزايي . دا چې استازی د لوی او دروند جرم په کولو مرتکب او ونيول شي

 شوو د تحقيقاتو د ځنډول څخه د راپيدا. پريکړه د پارلمان د غړي د وکالت د دورې تر پايه ځنډول کېږي

ې د اړوندو د جرمونو پور حکمونهچې د قانون  هر ډول ستونزو د مخنيوي لپاره اساسي قانون وايي

 498. رسېدو پورې نه اعمالېږيه  پاید محدوديتونو په اړه، د تورن د خدمت د دورې تر  حکمونو

 

 پوښتنې مباحثېد 

د ا مصونيتونه د ملي شورا لپاره کافي دی؟ که نه وي، نو تاسې يې څرنګه تعديل او اصالح کولی  آياـ 1

 ئ؟ش

 شتون اړين دی ؟ حکمونود مالتړو  استازودرايو ورکولو په موخه، د عدلي تعقيب پر وړاندې د  آياـ 9

د قانوني تعقيب د مصونيت  ې د له منځه وړلو لپارهموخنيت د ؤچې د پارلماني مص ئتاسې فکر کو آياـ 3

 د حکومت له لوري د غلطې ګټې اخيستنې الندې راتلی شي؟ ءاستثنا

 

 ج ـ د ملي شورا واکونه 

 د لوستلو تمرکز

يه ئترڅو له اجرا چې اجازه ورکوي اساسي قانون ولسي جرګې ته يو شمېر واکونه په نظر کې نيولي دي

د واکونو په اړه الندې به لکه څرنګه چې تاسې . له واکونو څخه څارنه وکړي جمهور رئيسقوي او د

 . نهه د اساسي قانون سره سم عمل کوي او ک عمال  هغه  آياچې  ئ، په دې اړه فکر وکړئلول مطلب و

 

يه قوې ئاليتونو له الرې چې زياتې يې په اجرؤواکونو او مس بېالبېلوملي شورا خپلې کړنې د پراخو او 

اساسي قانون ملي شورا ته د تقنيني فرمانونو د تصويب، تعديل او يا لغوې . هم ورګډېږي، ترسره کوي

دواړه مجلسونه بايد دا بدلونونه د هغه د پلي کولو لپاره . زيات صراحت لري دا واک 492.واک ورکوي

ليت دی چې ټولنيزو، کلتوري، اقتصادي او تکنالوژيکي ؤهمدارنګه دا د ملي شورا مس. يد کړيئتا

همدارنګه ملي شورا کولی شي، اداري واحدونه رامنځته، تعديل  431.پراختيائي پروګرامونه تصويب کړي

قوانينو په رڼا کی معاهدات تصويب يا لغو کوالی بين المللي پر دې سربېره، ملي شورا د 431.او لغو کړي
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کولو يا غړيتوب پريکړه وکړي،  نشي کوالی د معاهداتو د السلی جمهور رئيسپدی معنی چی  439.شي

 .بلکې دا معاهدات بايد د ملي شورا له خوا تصويب شي

مخکې . ته کړي څېړلو لپاره ځانګړی کميسيون رامنځ چې د حکومت د اقدماتو ولسي جرګه واک لري 

ون په کار پيل وکړي، بايد د ولسي جرګې يو پر درې غړي د هغه د رامنځته کېدو يله دې چې دا کميس

يه قوې يا حتی د ئاچې د اجر که د ولسي جرګې غړي فکر وکړي د بېلګې په ډول 433.لپاره رايه ورکړي

کوي، دوی کولی شي،  ې تر سرهکړند واک الندې اداره، غيرې قانوني يا غيرې اخالقي  جمهور رئيس

دا اداره تر څارنی الندی ونيسي په دی شرط چی د غړو د يو پر در يمی برخی مالتړ له ځان سره لري، 

د  په شورا کې. نهه چې ولسي جرګه د دې واک د پلي کولو وړتيا لري او ک خو په عمل کې دا جوته نده

پر  جمهور رئيسولسي جرګه د دڅارنيز ارګان په توګه يه قوې نفوذ، ئډلو او ټپلو موجوديت او د اجرا

 . واکونو د خپلې واقعې دندې څخه راګرځوي

ضاح کولو واک يسلنې په وړانديز، د هر وزير د است91ماده ولسي جرګې ته د ټولو غړو د  29

ورکړل شوې څرګندونې د قناعت وړ ونه بولي او  له خواهرکله چې ولسي جرګه د وزير  434.ورکوي

. ، نو بيا د نه باور موضوع تر څېړنې الندې نيسينه دیفکر وکړي، چې وزير د اړوند مقام لپاره وړ 

د . ، صريحو او مستقيمو داليو پر اساس ويکوونکو چې د نه باور رايه بايد د موجه، قانعو ماده وايي 29

کال کله يې 9111ولسي جرګې دا واک په   43.ريت په پام کې نيول شوی دینه باور رايې لپاره ساده اکث

کرزي ادعا  جمهور رئيس. چې وغوښتل د بهرنيو چارو وزير سپنتا له خپل مقام نه لرې کړي پلی کړ

 431.لري او موضوع يې سترې محکمې ته ولېږلهه چې ولسي جرګه د وزير د لرې کولو واک ن وکړه

پيروي په  کړندودشوي  يادشويمادې کې د  29ې ولسي جرګې په چ سترې محکمې حکم صادر کړ

په ځواب کې يې  431.لريه کړې، نو پر دې اساس د نه باور رايه اعتبار ن ده تر سره نهدرست ډول 

دغه قضيه د دې  438.لريه ، چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسير واک ن ولسي جرګې اعالن وکړ

اساسي قانون د تفسير واک لري، ځکه چې په اساسي قانون کې يې چې څوک د  وه ستونزې ښکارندوی

 . لريه په اړه څرګند حکم شتون ن

، ولسي جرګه وروستهدوسيې  لهد سپنتا . د سپنتا موضوع د ولسي جرګې د کمزورتيا نقطې په ګوته کوي

پداسې حال . و شوهد حکومتي اقداماتو د محدودولو او څارنې لپاره د يو کميسيون په رامنځته کولو سره ي

غړو له ډلې د دوه 93چې د داخلي ډله بازيو او اختالفاتو له امله، ولسي جرګه د دې کمېسون د  کې

په شتون سره، ولسي جرګې  ونواختالفداخلي  شوونو د نه حل . څخه د زياتو په ټاکلو ونه توانيده استازو
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چې د اساسي قانون له  ههغو واکونو يو بېلګه ددا د . شوه دا کميسيون له السه ورکړ او هيڅکله رامنځته ن

 . خوا ورکړل شوي، خو په عمل کې نه دي پلي شوي

 او ملي شورا جمهور رئیس ،انتخابات: پنځمه بېلګه

تاسو په دوهم څپرکي کې د قواوو د تفکيک تر عنوان الندې زده کړل، چې د ملي شورا له دندو څخه يوه 

وغواړي، د ملي شورا  جمهور رئيسپه ځينو حاالتو کې ممکن . ده پر واکونو څارنه جمهور رئيسهم د 

 جمهور رئيسد . د ده پر واکونو د هر ډول محدوديتونو د کموالي پر وړاندې مقابله وکړي له لوري

. کال د سپټمبر د ټاکنو د پايلو پر سر ده9111کرزي او ملي شورا ترمنځ د دې مبارزو يوه بېلګه د 

ډکول او د رايو  وصندقوند ، لکه د رايو لشوته  پراخه تورونه را منځ درغلۍله ټاکنو د  وروسته

ناکام نوماندان د ټاکنو د پايلو په اړه، د بيا کتنې غوښتونکي وو او  يو شمېر. . ورکونکو د تهديد په اړه 

وروستۍ د . ځانګړې محکمه رامنځته کړه کرزي په دې اړه د ناوړه چلند د ادعاوو د څېړلو لپاره

 چې د دوی له نظره ميليون رايې1، 3 ټاکنو خپلواک کميسيونپرۍکړې کولو د واکمن ارګان په توګه د 

 432.وې باطلې او د ټاکنو پايلې يې تصديق او قانوني اعالن کړې جعلي

 ادعاوې، د کرزي له خوا جوړې شوې ځانګړې محکمې ته وړاندې کړې درغلۍزياتو ناکامو نوماندانو د 

د ځانګړې محکمې پر مشروعيت  نيوکګرو. چې د دې نوماندانو زياته برخه د کرزي مالتړي پښتانه وو

توګه پسې ه کرزي د نوې ملي شورا د پرانيستنې جلسه، پرل. چې د اساسي قانون خالف ده ادعاوې وکړې

و ته ګانادعاو وشوپه اړه  درغلۍپه دې موده کې د ځانګړې محکمه ، ترڅو  د څو مياشتو لپاره وځنډوله

چې د جلسې  کرزي اعالن وکړ جمهور رئيسکال د جنوري په لومړيو کې، 9111د . رسيدګي وکړي

دوی . غړو نور ځنډ ونه مانه شووپرانيستنه د يوې بلې مياشتې لپاره ځنډ وي، خو د ملي شورا ټاکل 

ساسي قانون پورې دې موضوع هم د ا. اعالن وکړ که کرزی نه غواړي، نو په خپله به جلسه پرانېزي

 يوازېاړوند يو شمېر مسايل مطرح کړل، ځکه د متن پر اساس د ملي شورا د جلسې د تشکيل په اړه، 

دغه مسايل حل  وروستهله خبرو اترو چې  پداسې حال کې. د قانوني واک لرونکی دی جمهور رئيس

 441.هنېټه کرزي د ملي شورا نوې دوره پرانيستل9۷کال د جنوري په 9111شول او د 

د کرزي مالتړو د . دي ښکارندویاو ولسي جرګې ترمنځ د قدرت د مبارزې  جمهور رئيسدا حالت د 

په دې  جمهور رئيسدې کار ځينې په دې نظر کړل، چې . کال په ټاکنو کې چوکۍ له السه ورکړې9111

د ملي  وکړي اوکاو د ګټو پر خالف به يې عمل  دده مالتړ نه کويچې د شورا نوې دوره به  وېره کې وو

په خپله ګټه د قوانينو له تصويب څخه د ډاډ لپاره،  جمهور رئيسشورا د نوې دورې په پرانيستلو سره، 

 چې کرزي په لومړۍ مرحله کې هڅه کوله کاوهنکي استدالل وکو پر دې اساس نيوک. لږ کار کولی شي

 . دوستانه پارلمان له پرانسيتلو څخه ډډه وکړيتر څو د نا
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 پوښتنې مباحثېد 

يه قوې د اړيکي په اړه څه ئد ملي شورا او اجرا چې د ټاکنو پر سر دا مبارزهئ ـ تاسې څه فکر کو1

 وايي؟

ملي شورا  آيا، وای د ملي شورا د نوې غونډې له پرانيستلو څخه انکار کړي جمهور رئيسـ که چېرې 9

 ؟واک لريکار  ددې

دو د ترسره کولو توان نېټه پرانيستل شوه، د خپلو دن 9۷کال د جنوري په 9111ملي شورا چې د  ـ3

 ؟دیيه او مقننه قوې ترمنځ د ټاکنو په سر کشمکش د ستونزو د منځته راتلو المل ئد اجرا آيا، لري؟ که نه

 

د حکومت له  چېد پرمختيايي پروګرامونو د ټاکلو مسؤليت لري او واک لري ولسي جرګه همداشانې 

د  دواړه مجلسونه، مشرانو جرګه او ولسي جرګه 441.تصويب کړيدولتي بودجه لوري د وړاندې شوې 

بودجې په اړه د ټاکلو او ځانګړو مسلو په هکله له وزيرانو څخه پوښتنې کوالی شي او له هغوی څخه 

 449.ليکلې يا شفاهی معلومات غوښتالی شي

 

 پوښتنې مباحثېد 

 ليتونو د ترسره کولو بريالۍ وړتيا لري؟ؤولسي جرګه په برياليتوب سره د خپلو واکونو او مس آياـ 1

زياتو واکونو د ورکولو نورو او د تاسو له نظره، د ولسي جرګې شته واکونه مناسب دي، يا تاسو د  آياـ 9

 ؟ئوړانديز لر

مادې سره سم، د 29يا ولسي جرګه دآتاسو له نظره، س؟ ئـ د سپنتا د نه باور د رايې په اړه څه فکر کو3

ولسي جرګه بايد د وزيرانو د لرې کولو واک ولري، په دې  آياخپل واک په چوکاټ کې عمل کړی وو؟ 

 اړه ستاسو نظر څه دی؟

 

 د قانون جوړونې بهیر. څلورم
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 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲۲

له خوا توشيح  رئيسقانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو له خوا تصويب او د جمهور  

 . شوې وي، مګر دا چې په دې اساسي قانون کې بل ډول څرګنده شوې وي

 ماده ۲۲

د قانون د طرحې پيشنهاد د حکومت يا د شورا د غړيو او د قضايي چارو د تنظيم په برخه کې د سترې 

 ه خوا د حکومت له ليارې وړاندې کېدايشيمحکمې ل

 

ماده  2۲ په. مادې پورې بيان شوی دی 111مادې نه تر  2۲د قانون جوړونې بهير د اساسي قانون له 

له خوا توشيح شوي  جمهور رئيسنو له خوا تصويب او د وکی راغلي هر هغه مصوبه چی د دواړو مجلس

د  444.شنهادي طرحې په قانون بدلېږيېهغوی په واسطه پچې د  يو شمېر الرې شته 443.قانون ګڼل کيږي

که د ملي شورا د هر مجلس نه لس . شي شنهاد کېدایېقانون طرح د ملي شورا په دواړو مجلسو نو کې پ

د اړوند مجلس د يو پر پنځمه  شنهاد کړي، د کار په اجنډا کې د شاملولو لپاره بايدېغړي د قانون طرح پ

د  نو تصويب شوه له خواکله چې د يو قانون طرح د يو مجلس   44.وړ وګرځي يدئبرخه غړو له خوا د تا

چې د ملي شورا دواړو مجلسونو دا طرح  څخه دېله  وروسته 441.يد لپاره بل مجلس ته لېږل کېږيئتا

د قانون يا مصوبې د  جمهور رئيس 441.ته استول کېږي جمهور رئيستصويب کړه، د توشيح لپاره 

که هغه د ويتو له حق نه ګټه واخلي، مصوبه د پنځلسو ورځو په جريان . شنهادي طرې د ويتو حق لريېپ

چې  ولسي جرګه کوله شي. د ويتو له داليلو سره يوځای ولسي جرګې ته مستردېږي جمهور رئيسکې د 

او انډول دا يه او مقننه قوې ترمنځ د څارنی ئد اجرا 448.ويټو د دوه پر دريو رايو په اکثريت رد کړي

له حد نه د زيات واک د مخنيوي لپاره په نظر کې نيول  سيستم د قانون جوړ ونې په بهير کې د هر ارګان

 . شوی دی

چارو پورې اړوند وي،  يکله چې قوانين د قضاي. شنهاد شيېشي د قانون طرح د حکومت له خوا پ کېدای

شنهادي طرح د حکومت له خوا لومړی ېد قانون پ 442.شنهاده ويېستره محکمه يې د حکومت له الرې پ
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 ماده 2۲. 
444

 ماده 21. 
44 

 همانجا. 
441

 ماده 2۲. 
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 هماغه ځای. 
448

 هماغه ځای. 
442

 ماده 2۸. 
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په واقعيت کې د قانون اکثريت طرحې د حکومت له  1 4.ولسي جرګې ته د تصويب لپاره وړاندې کيږي

  1 4.شنهاداتو نه يې زيات د وزارت عدليې د يو رياست له لوري راځيېد دغو پ. شنهادېږيېلوري پ

له دې  وروسته 9 4.وې مياشتې نه زياته وځنډه ويپشنهاد شوې طرح له يېولسي جرګه نشي کولی چې 

که . چې بايد د پنځلسو ورځو په دننه کې يې په اړه پرېکړه وکړي طرح مشرانو جرګې ته لېږل کېږي

ته لېږل کېږي او په همدې  جمهور رئيسدواړو مجلسونو د قانون طرح تصويب کړه، د توشيح لپاره 

چې په  ولرياستازي د دې وخت  نه موخه داده چې مخالفمحدوديتونو زماني له دې  3 4.ترتيب نافذېږي

د امريکا د کنګري په ګډون په ټولو  ا  دا ډول ستراتيژي، غالب. و ګرځېاغېزمنه توګه د تصويب مانع 

 . ونکو ارګانونو کې ترسره کېږيوجوړقانون 

د  په موخهاختالفاتو دحل رد کړي، د  يې يد او بلئشنهادي طرح يو له مجلسونو څخه تاېکه د قانون پ

که دا کميسيون هوکړې ته ورسېد، نو د قانون  4 4.ت جوړېږيئيوګډ هي دواړو مجلسونو له غړو څخه

ته لېږل کېږي، خو که د حل الرې پر سر يې په هوکړه بريالی نشو، د  جمهور رئيسطرح د توشيح لپاره 

دريو نه د دوو په اکثريت سره کولی خو اوس يې هم ولسي جرګه له    4،قانون طرح رد شوې بلل کېږي

 1 4.شي تصويب کړي

خو په عمل کې . يبيانونوعيت دندو پورتنی پرګراف د اساسي قانون له خوا، ملي شورا ته سپارلو شوو 

د ملي شورا . درلودچې د اساسي قانون ليکونکو هغه په نظر کې  دا بهير له هغه نه زيات ستونزمن دی

پر . له امله زيات پيچلی شوی چې د قانون جوړ ونې د بهير د ځنډېدو المل ګرځي لوبوکار د داخلي ډل 

د  ږي،اختالف او نه همغد سياسي ډلو په دننه کې، . هددې سربېره، په ملي شورا کې فساد يوه بله ستونزه 

نزې د دغه ټولې ستو. د پردې تر شا د زياتو معاملو المل کېږي سېوا،له رسمي بهير نه  ېون ړهقانون جو

 د کې يه قوې څخه دڅارنې په برخهئاو د قوانينو په تصويب او له اجرا کويقانون جوړونې بهير ورو 

 . ملي شورا ستونزې زياتوي

 

 مباحثې پوښتنې د

 

 چې دا په ملي شورا کې د قوانينو د تصويب يوه ښه او اغيزمنه الره ده؟ ئتاسو فکر کو آياـ 1

 

                                                           
4 1

 ماده 21. 
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 Ramin Moschtaghi, Max Planck Manual on Afghan Constitutional Law, Volume One: Structure and Principles of 
the State (3rd ed. , March 2009).  
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پر کړنو د وخت محدوديت يوه ښه نظريه ده؟ د يوې مياشتې او يا  ـ ستاسو له نظره، د هر يو مجلس9

 پنځلسو ورځو د رامنځته کولو منفي اړخونه څه دي؟

 

 ـ ستاسو نظر د ملي شورا د مجلسينو له خوا د رد شوي قانون د طرحې سره د چلند په اړه څه دی؟3

 

د وېټو حق دې باطل او د  يسجمهور رئد  تر څوچې ولسي جرګه دې دا واک ولري هدا صحيح د آياـ ۲

 مشرانو جرګې پرېکړې دې د خپلو غړو د دوه په دريو رايو سره رد کړي؟

 

 په ترکیه کې د قانون جوړه ونې بهیر: شپږمه بېلګه

په ترکيه کې د قانون جوړونې بهير له افغانستان څخه توپير لري او د قانون د طرحې انحصاري واک د 

د ترکيې ملي مجلس مسوده نه معرفي کوي، دا مجلس . وزيرانو شورا او د هغوی له مرستياالن سره دی

ي شورا مجلس کله چې د مل. شنهادي مسودې تصويبويېپرې بحث کوي او د لوايحو او قوانينو پ يوازې

له  جمهور رئيسته استوي، که د  جمهور رئيسيې د توشيح لپاره  وروستهقانون تصويب کړي، له دې 

نظره يوقانون نا مناسب وي، هغه کولی شي قانون د ملي شورا مجلس ته د خپل مخالفت له داليلو سره د 

يزونو په پام کې نيول سره د وړاند جمهور رئيسد ملي شورا مجلس د . زياتې څېړنې لپاره مسترد کړي

لري، خو ه د قانون د ويټو ښکاره حق ن جمهور رئيسپدې ترتيب په ترکيه کې . په هغه کې بدلون راولي

 1 4.کړي اړهغه کولی شي چې ملي شورا د مسترد شوي قانون بيا کتنې ته 

 پوښتنې مباحثېد 

ستاسو له . ئشنهاد د واک نه لرلو په اړه، د ترکيې د ملي شورا په اړه بحث وکړېطرحې د پ يقانوند ـ 1

 کوي؟ه مقننه قوې پر واک اغېز ن ا ددا په ټوله کې د آيانظره 

چې د  ئ؟ تاسو څه فکر کوئپر رول بحث وکړ جمهور رئيسـ د قوانينو د تصويب په اړه د ترکيې د 9

 غورهيه قوې په څېر د ويتو حق لرل ښه اوئافغانستان د اجرالرل ښه دي او يا د ه ويټو د مستقيم حق ن

 دي؟

 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲۲

 . د بودجې او مالي چارو په برخه کې د قانون د طرحې پيشنهاد يوازې د حکومت له خوا کېږي
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 Constitution of Turkey, Articles 75-100.  
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 ؟ ېږيبودجه څه ډول تصویب: الف

شنهادي بودجه ېپ 8 4.شنهاد واک لريېحکومت د ملي بودجې او يا د نورو ملي پرواګرمونو د پ يوازې

لومړی مشرانو جرګې ته لېږل کېږي، دا مجلس د بودجې په اړه خپل نظر څرګنده وي او ولسي جرګې ته 

 او هغه ولسي جرګه بودجه تصويبوي وروسته 2 4.شنهاد له لېږلو وړاندې خپلې غوښتنې وړاندې کويېد پ

ستي تصويب ته اړتيا ومشرانو جرګه د بودجې ور 411.هدوړ  اءاجرمشرانو جرګې ته د بيا لېږلو پرته د 

 . بلکې تصويب يې د ولسي جرګې له خوا تر سره کېږي لريه ن

که بودجه په ټاکل شوي وخت کې تصويب . ولسي جرګه د بودجې د تصويب لپاره يوه مياشت وخت لري

شي د بودجې په اړه د  دا امر کېدای 411.ېرل کېږي او د پلي کېدو وړ دیشي، تصويب شوې شمه ن

پردې سربېره که نوې بودجه د . د غوښتنو سره سم، د هر اړخيز بحث فرصتونه محدود کړي استازو

پورې د پلي  اءاجرشي، د تېرکال بودجه د نوې بودجې تر تصويب او ه مالي کال تر پيل پورې تصويب ن

 . کېدو وړ ده

 پوښتنې مباحثېد 

 ؟ ئشنهاد واک لري څه فکر کوېحکومت د بودجې د پ يوازېـ تاسو پدې اړه چې 1

، بايد د بيا لپاره مشرانو جرګې ته ولېږل وروستهچې بودجه د ولسي جرګې له تصويب  ئفکر کو آياـ 9

 يې تصويب کفايت کوي؟ له خواد مجلس  استازود  يوازېشي، که 

په عين ډول د بودجې د ( ماده وګورۍ1۷)بودجې په تصويب کې پاتې راتلل چې د  ئتاسې فکر کو آياـ 3

 تصويب اثر لري؟ د دې حکم احتمالي ستونزې کومې دي؟

 

 لویه جرګه. شپږم

 موخې او جوړښت. الف

 د افغانستان اساسي قانون

 

 ماده۰  

 . لويه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دی
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 هماغه ځای. 
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411

 هماغه ځای. 
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چې افغانستان له  لوړ مظهر دی، لويه جرګه هله دايرېږيتر ټولو لويه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې 

د هغې له دايرېدو څخه موخه، د افغانستان د خپلواکي پورې . ستونزمنو او مهمو حاالتو سره مخ وي

همدارنګه لويه جرګه د نورو هر . اړوندو مسايلو، ملي حاکميت او ځمکنې بشپړتيا په اړه پرېکړه کول دي

پر دې . غور او څېړنه کوي اړه لري،چې د افغانستان د مهمترينو ملي ګټو پورې  ډول مسايلو په اړه

  419.د محاکمې واک لري جمهور رئيسسربېره، لويه جرګه د اساسي قانون د تعديل او د 

قاضي . انو څخه جوړېږييسانو ئر لويه جرګه د ملي شورا له غړو او د واليتي او ولسواليو شوراوو له

القضات او د سترې محکمې غړي، وزيران او لوی څارنوال هم د لويې جرګې په جلسو کې برخه 

 413.نه لرينه لرياخيستلی شي، خو د رايې حق 

مرستيال، منشي او نايب منشي د غړو له  رئيس، درئيسد ملی شورا مجلسونو ته ورته، لويه جرګه هم  

د ملي شورا د مجلسونو په څېر د لويې جرګې نصاب، د غړو اکثريت جوړه وي او . 414منځه ټاکي

يوه ساده اکثريت ته اړتيا لري، خو داچې که د اساسي قانون متن بل ډول صراحت  يوازېپريکړه 

  41.ولري

که يو پر څلورمه برخه غړي . د لويې جرګې جلسې د عامو خلکو د مشاهدې لپاره علني او ښکاره وي

  411.يدکړيئتړلې جلسې غوښتنه وکړي، نو بيا بايد ټوله جرګه پټه او محرمانه جلسه تايې د 

 لکه. پلي کېدو وړ دي دلويې جرګې، ولسي او مشرانو جرګو په اړه د هماد119او 111داساسی قانون 

رايې ځانګړې طريقې له الرې د او يا د  نوودا مادې د څرګنده  هسياسي نظر له، مخکې ولوستلچې تاسو 

هرغړي د عدلي تعقيب يا جرګې د دا مادې همدارنګه د . عدلي تعقيب منع کوي استازوورکولو له امله، د 

 411.يات بيانويئجزد اړينو شرايطو په اړه  د بندي کولو

 پوښتنې مباحثېد 

چې افغانستان ورسره مخ وي، د لويې جرګې د رول په اړه څه فکر  ـ تاسو د مهمو مسايلو په برخه کې1

 ؟ئکو

 تر ټولو لوړچې لويه جرګه د خپلو دندو د ترسره کولو له مخې د خلکو د ارادې  ئياتاسې فکر کوآـ 9

 مظهرګڼل کېږي؟

 

 د لویې جرګې ورستۍ کړنې: ب
                                                           

419
 ماده 111. 
413

 ماده 111. 
414

 ماده 119. 
41 

 ماد ه 113. 
411

 ماده 11۲. 
411

 ماده11۸. 
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د يو انتقالي حکومت د  کال کې د افغانستان د اوسني حکومت څخه د مخه9111د بن هوکړه ليک په  

ښتنه کوله چی دا لويه جرګه غو وجوړېدهوکړه ليک د بېړنۍ لويې جرګې د . رامنځته کولو تګالره وټاکله

دا چارواکي به انتقالي اداره تر هغی پوری . د انتقالي اداری او انتقالي چارواکو د ټاکلو پريکړه کوي)به 

 418.(ری ولسواکه حکومت را منځ ته شيالاکنو له او عادالنه ټزاد آرهبري کوي تر څو پوری چې د 

 412.درلودليت هم پر غاړه ؤبېړنۍ لويې جرګې د نوي اساسي قانون د تصويب مس

انتقالي حکومت کال کې 9119بېړنۍ لويې جرګې په غيرې مستقيم توګه د کرزي تر رهبري الندې په  

کال کې د اساسي قانون لويه 9113په . حکومت د اساسي قانون مسوده برابره کړه وروسته له دې. وټاکه

د ځانګړو ډلو او )  چې د ټولنې له مختلفو ډلو دا جرګه له داسې غړو جوړه وه. جرګه جوړه شوه

او  411د ښځو، له هېواد نه د باندې اوسېدونکو، داخلي بې ځايه شوو، کوچيانو، هندوانو لکه( ګروپونو

د اساسي  1۲کال د دسمبر په 9113ې جرګې د د اساسي قانون لوي. سکانو څخه يې استازيتوب کاوو

لويې جرګې د متن په اړه له زياتو ځنډونو او نه توافق سره . قانون مسوده تر غور او څېړنې الندې ونيوله

 411.نوی اساسي قانون تصويب کړ هنېټ هکال د جنوري په درېيم911۲سره، د 

 پوښتنې مباحثېد 

 آياد مختلفو او زياتو ډلو د استازيتوب په اړه ستاسو نظر څه دی؟  کې، ـ د اساسي قانون په لويه جرګه1

 ؟ودا کار اغېزمن و

، اساسي قانون پداسې ډول، چې د ټولو اړخونو په ګټه استازوچې د ولسي جرګې  ئتاسې فکرکو آياـ 9

 وي تصويب کړ ؟

 

 نتیجه . اووم

. لکه څرنګه چې تاسې زده کړل د افغانستان ملي شورا د افغانستان په رهبري کې مهم رول ترسره کوي

د . د خلکو له ګټو او اړتياوو څخه مالتړ دیيی دا ارګان په حکومت کې د خلکو استازی دی او موخه 

 . اساسي قانون ليکونکو د ملي شورا جوړښت د همدې موخې لپاره طرح کړی دی

ه چې تاسو مطالعه کړل، د افغانستان د مقننه قوې او په نړۍ کې د نورو قانون جوړونکو لکه څرنګ

د اساسي قانون ليکونکو غوښتل داسې ارګان . ارګانونو ترمنځ ورته والی او توپيرونه وجود لري

هغوی مقننه . تو کې په افغانستان کې کار وکړيچې په بې ساري فرهنګي او سياسي حاال رامنځته کړي

                                                           
468
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 آياچې  وه د افغانستان د ټولو ډلو د استازيتوب په موخه په دوو مجلسونو کې رامنځته کړه، خو پدې اړهق

له دې ټولو . تر کلونو دوام وکړيبه نه، بحثونه ه ترسره کړي او کپه ښه توګه ملي شورا به خپلې دندې 

ته دوام ور  لوبولوملي شورا د افغانستان په سياست او حکومت کې، خپل لوی او مهم رول  سره سره به

 . کوي
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 یه قوهئقضا: شپږم څپرکی

 

 سریزه. یړلوم

د حقوقو محصلين د حکومت د قضايي رکن په اړه خاص او عملي ليوالتيا ښيی ځکه چې پدې کې دهيواد 

 ډېر مهمتر ټولو يه قوه د حکومت ئقضا د ځينو له نظره. يد، قاضيان او وکيالن راټول شوي محکمې

ځکه چې قضايي پرېکړې د خلکو پر ژوند ريښتينې اغېزې لري ــ جرمي قضاياوې د مجا زاتو  رکن دی

و په د نور. ېږي او اعمال توجيه کويکل ککې د خلکو حقوق ټا( دعوو)المل کېږي او په مدني قضاياوو 

د قضايي . قوه د حکومت په درې ګونو قواوو کې کمزورې او لږ ارزښت لرونکې قوه ده ئيه، قضاآند

چې دملي شورا  هيه قوه دئاجرا يوازېوشي ځکه  هيه قوې تکيئپريکړو د تطبيق لپاره بايد په اجرا

 .تصويب شوي قوانين پلي کوي

 

يه قوې پورې اړوند داساسي قانون پر مادو ئقضادا څپرکی د افغانستان د محکمو د نظام پر جوړښت، د 

لومړۍ برخه د اساسي . اړيکوتمرکز لري ريه قوې او د حکومت دنورو ارګانونو ترمنځ پئاو د قضا

څېړي، ترڅو تاسې پوه  جزئياتيه قوې سازمان ورکونې ئعه قوانينو له نظره د قضاوقانون او نورو موض

مه کېږي، دا برخه د استيناف بهير او د قاضيانو د قطعيت چې کومی قضيې په کومو محکمو کې اقا شي

دوهمه برخه په قضايي خپلواکي متمرکزه ده او د اساسي قانون د . په اړه هم معلومات وړاندی کوی

درېيمه برخه له اداري او قضايي . يه قوه د حکومت له نورو قواوو جال کويئجوړښت پر اساس قضا

د دندو توضيح ته ادامه ورکوي، همدا ډول له اساسي قانون سره د برخې سره يو ځای د سترې محکمې 

څلورمه برخه په لنډه توګه د رسمي او . قوانينو مطابقت او د اساسي قانون له تفسير نه هم بحث کوي

پروړاندې  يه قوېئپه اخېر کې، پنځمه برخه د قضا. غيرې رسمي عدلي سيستمونو تر منځ توپير څېړي

 .ته رسيدنه کوي نابعو لږوالي، فساد او د محکمو بديلو جوړښتونولوی خنډونه، لکه دم

 

 د قضائیه قوې تشکیالت. دوهم

وړاندې کوي، ( مرور)يه قوې دسازمان په اړه لنډه تېرېدنه ئپداسې حال کې چې اساسي قانون د قضا

دمحکمو په  "ماده کې راغلي دي،  193په . ډېرې زياتې موضوعګانې موضوعه قوانينو ته پرېږدي

پورې اړوند قواعد او په قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له ليارې  اجراآتوتشکيل، صالحيت او 

واک او تشکيالتو دندو، يه قوې د محکمو د ئکال د قضا 911۸په همدې ډول، ملي شورا په . "تنظيمېږي

په اړه  حکمونو( تولنيز)لييه قوې پورې اړوند داساسي قانون د کئدا قانون د قضا. قانون تصويب کړ

 .وړاندې کوي جزئيات

بيان شوی؟ لومړی، پدې کار سره اساسي  نه دیولې دقضائيه قوې ټول جوړښت په اساسي قانون کې 

کارپوهان او  يوازېچې نه  په کافي اندازې سره لنډ ويبايد اساسي قانون  او قانون له حده زيات اوږدېده

دوهم، پداسې حال کې چې مقررې . شي هغه ولولی او پری پوه شيبلکې هر څوک وکوالۍ  حقوق دانان

د لغوې او بدلون وړ دي، د اساسي قانون بدلون ډېر پېچلی او سره سانۍ آ دملي شورا دمجلس له خوا په

مادې پر اساس په اساسی قانون کې هر ډول بدلون بايد د لويې جرګې د دوه پر  1۸1د. ستونزمن دی
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خو دملي شورا ساده اکثريت . بلل کيږی د اعتبار وئ وروستهيد ئتا له ه خوال( فيصده ۷۷)دريو غړو 

د اساسي قانون ليکونکو په نظر کې لرل چې د . يو عادی قانون ته بدلون ورکولی شي( فيصده ۸1)

د اوسنۍ . قضائيه قوې په اړه احکام بايد د افغانستان د قضايي سيستم لپاره بنيادي او دايمي اصول وي

او  ، دندوا له خوا د يو ملي قضايي سيستم د رامنځته کولو لپاره د قضائيه قوې د محکمو د واکملي شور

 .تشکيالتو قانون لومړنۍ هڅه ده، او د راتلونکو ستونزو د حل لپاره يې سمون څه نا څه اسانه ده

 د لوست تمرکز

موضوعه قوانينو او اساسي په دې ټوله برخه کې د . د محکمو د واک او تشکيالتو قانون مطالعه کړۍ

 .قانون توپير په ياد ولرۍ

 

 هپوښتن مباحثېد 

، له ړلمعلومات تر السه کدې ته په پام سره چې تاسې د اساسي قانون په اړه په لومړي څپرکي کې  

 آيااو تشکيالتو د قانون د مخالفت په صورت کې څه پېښېږي؟  ، د ندواساسي قانون سره د محکمو د واک

 ؟يزواساسي قانون تل بريالی را 

 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۶  

 .قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواک رکن دی( 1)

قضائيه قوه له يوې سترې محکمې، د استيناف له محکمو او ابتدائيه محکمو څخه جوړه ده چې ( 9)

 .تنظيمېږيتشکيالت او واکونه يې د قانون له ليارې 

ستره محکمه دستر قضايي ارګان په توګه دافغانستان داسالمي جمهوريت دقضائيه قوې پهسرکې ( 3)

 .ځای لري

 

او څو مهم مفهومونه يې استعمال کړی دي  ماده دقضائيه قوې په اړه عمومي معلومات وړاندې کوي11۷

يو خپلواک "قضائيه قوه ( 1)پر دې اساس مونږ پوهېږوچې . ې يې ليکلې ديکلم" ېږيدی او ک"او د 

ناف محکمې او د يو څو نورو وړو او ټيټو محکمو يدا قوه د يوې سترې محکمې، د است( 9)دی،  "ارګان

د ټيټو محکمو او د استيناف . ستره محکمه د قضائيه قوې په رأس کې ځای لري( 3)لرونکې ده، او 

 .او تشکيالتو قانون ته ور پاتې دي ،دندود محکمو د واک جزئياتمحکمو د ډولونو او شمېر زيات 

 

 ابتدائیه محکمې. الف

 

او تشکيالتو قانون څلويښتمه ماده په هر دندو که بحث له سيمه ييزې کچې پيل کړو، د محکمو د واک 

که څه هم چې يو شمېر محکمې لږ . محکمو د رامنځته کېدو حکم کوي( الندې)واليت کې د ټاکلو ټيټو

لري، د قانون سره سم بايد هر واليت يا ښاري ساحه يوه يا له يوې زياتې ه ودانۍ ننکي لري او يا وکارکو
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د ( 1: )کې يوه عمومي محکمه ولري( ناحيه)تخصصي ابتدائيه محکمې او لږترلږه په هره ولسوالۍ 

د سوداګرۍ ابتدائيه محکمه؛ ( 3)د کوچنيانو محکمه؛ ( 9)واليت په مرکز يا ښار کې ابتدائيه محکمه؛ 

د واليت د مرکز . ابتدائيه محکمه( شخصي احوالو)د کورنۍ ( ۸)د ولسوالۍ ابتدائيه محکمه؛ او ( ۲)

ابتدائيه محکمې ځانګړو مواردو ته د رسېدو په موخه په محکمه کې دننه الندنی ديوانونه يا تخصصي 

د عامه  (۲)؛ 413د عامه حقوقو ديوان( 3)؛ 419مدني ديوان( 9)دعمومي جزا ديوان؛ ( 1: )څانګې لري

ابتدائيه  ۲12په اوسني وخت کې په ټول افغانستان کې . د ترافيکي جرايمو ديوان( ۸)امنيت ديوان؛ او 

د کابل واليت په ابتدائيه محکمه کې د نشه يي توکو پورې د اړوندو جرمونو په نامه . محکمې وجود لري

رزې د قانون پر اساس او د ملي دا ديوان د نشه يي توکو پر وړاندې د مبا. يو اضافي ديوان کار کوي

 . د لزوم ديد پر اساس رامنځته شوی ده جمهور رئيسشورا او 

 

 ابتدائیه محکمې 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هره جغرافيايي حوزه د څومحکمو لرونکې ده، بلکې ټيټې محکمې تخصصي برخو ته په کتو  يوازېنه 

که تاسې د کسب او کار کوم اختالف لرۍ، تاسې به هيڅکله هغه د نويو ځوانانو يا . سره وېشل کېږي

چې طالق واخلۍ، نو تاسې دا موضوع ئ همدې ډول که وغواړ هپ. ئکړه کوچنيانو محکمې ته وړاندې ن

د محکمو سيستم په تخصصي برخو وېشل شوی دی؟ ولې . ئسوداګرۍ محکمه کې نه اقامه کو په

تخصص قاضيانو ته اجازه ورکوي چې له ورته مسايلو سره په بيا بيا مخ کېدو به د حقوقو په يوه  ،لومړۍ

او متخصص قاضيان په زياتې مسلکي کارپوهنې . ټاکلې برخه کې په تجربه لرونکو کارپوهانو بدل شي

تخصص اجازه ورکوي چې محکمه له حاالتو سره : دوهم. مهارت سره وړتيا او پوهه محکمې ته راوړي

د بېلګې په توګه، د کوچنيانو . متناسبه او له سلوک سره د لږو متفاوتو اصولو او مقرراتو لرونکې وي

ان بايد د نويو قاضي. محکمه د قانوني عمر الندې کسانو اړتياوو ته په کتو سره حساس مقررات لري

ځوانانو په محکمه کې ځانګړې زدکړې ولري او تجربې کار ته د تمايل پر اساس، د نويوځوانانو په 

 .محکمو کې ګمارل شوي وي
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 .د عامه حقوقو محکمې د افرادو او حکومتي ادارو ترمنځ قضيي حل او فصل کوي. 
413

 .د عامه امنيت محکمې د نشه ای توکو، ترهګری او جدی جرمونو چه ټولنه د ګواښ سره مخامخ کوي، رسيدګې کوي. 

ځانګړې ابتدائيه 
 محکمه

 

ځانګړې ابتدائيه 
 محکمه

 

ځانګړې ابتدائيه 
 محکمه

 

د ولسوالۍ ابتدائيه 
 محکمه

 

 د واليت د مرکز يا ښار ابتدائيه محکمې

د شخصي 
کورنۍ / احوالو
 محکمه

 

سوداګرۍ 
 محکمه

 

 د کوچنيانو
 محکمه

او  مدني
جزايي 
عمومي 
 محکمه

 

 ځانګړې ابتدائيه محکمه 
 ديوان مدنی 
  د عامه حقوقو ديوان 
   ديوان د عامه امنيت 
  ديواند ترافيکي جرمونو 

د نشه يي توکو پورې د اړوندو  

 جرمونو ديوان
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حکمې تخصصي شوې ئيه مماده قضائيه قوې ته د ټولو قضيو د اورېدلو واک ورکوي، خو که ابتدا 199

ماده له هغه څخه لږ پېچلې ده ــــ ملي شورا  199ي لکه څرنګه چې معلومېږوي نو بيا به څه کېږي؟ 

بهر کړي، خو د مختلفو محکمو څخه نشي کولی چې کومه قضيه د قضائيه قوې د واک له حوزې 

واک او تشکيالتو قانون د ابتدائيه محکمو د واک  دندو، د محکمو د. مسؤليت او تقسيم بندي ټاکلی شي

ې د خپل زيه محکمې وجود لري، دا محکمې يوائت کې ابتدداچې په هر والي ،لومړی. حوزې تنظيموی

دې اساس، که يو جرم د هلمند په پ. واک د محدودې په قلمرو يعنې د اړونده واليت دعواوې اورېدلی شي

يا د اړوندې ولسوالۍ )واليت کې تر سره شي، د هلمند واليت د ابتدائيه محکمې عمومي جزايي ديوان 

څارنوال نشي کولی چې د نږديوالي پر دليل قضيه د قندهار . رسېدلو واک لريهغې ته د ( ابتدايي محکمه

  .په ابتدائيه محکمه کې اقامه کړي

 

د خپل تخصص په برخه کې اړوندو دعوو ته رسيدګي کوالی  يوازېپردې سربېره، تخصصي محکمې 

د نويو ځوانانو موارد او د  يوازېد کوچنيانو محکمه . شي چې دا د موضوعي واک په نامه هم يادېږي

واک او دندو، د محکمو د . پورې اړوند دعوې اورېدلی شيئ د سوداګر يوازېسوداګري محکمې 

ته بايد د واليت د  ومادې پر اساس، د عامه حقوقو او عمومي امنيت ټولو دعو ۲۷تشکيالتو د قانون د 

پلوه، د ولسوالۍ ابتدائيه محکمې د  له بل. مرکز د ابتدائيه محکمې په اړوند ديوان کې بيا رسيدنه وشي

ي جزايي او د مدني او د شخصي احوالوقضيو ته، چې د عاد" عمومي واک لرونکې محکمې دي او 

د دندو، د محکمو ) "، رسيدنه کوي....په رعايت سره د هغو پر وړاندې اقامه کېږي حکمونوقانون د 

ته د ( دعوې)پداسې حال کې چې هره محکمه هر قضيه په لنډه توګه، (. ماده ۲8تشکيالتو قانون واک او 

يو ښه حقوق پوه بايد . لري، لږترلږه يوه محکمه بايد هرې قضيې ته د رسېدو واک ولريه رسيدلو واک ن

 414.وړ قضيه تشخيص کړي

 

 تمرینی سوالونه

 

کلن هلک يوه اندازه  19: څارنوال د غال يوه قضيه د ابتدائيه محکمې د قاضي پر وړاندې اقامه کوي. 1

د ولسوالۍ ابتدائيه محکمې قاضي د  آيا. غال کړي دي څخهنځي پلورله سيمه ييز ( خواږه)شيرني 

 موضوع د څېړلو واک لري؟

 

مالونو را اچوي، ستا له ګواښ سره سره  هغه خځلې ستاسو پر. ئتاسې له خپل ګاونډي سره شخړه لر. 9

 ابتدائيه محکمه څه ډول دا قضيه څېړلی شي؟. کويه هغه له دې کاره ډډه ن
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Ramin Moschtaghi, Max Planck Manual on the Organisation and Jurisdiction of Afghan Courts (Amended 2d ed. 
2009). 
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نو کومه . يې غور ته وړي او هلته يې وژني وروستهيو جنايتکار په کابل کې يو سړی تښتوي، . 3

 ۸1 التو قانونيواک او تشک د دندو،د محکمو د )؟(د کابل که د غور)محکمه د قضيې د څېړلو واک لري 

 (ماده دې وکتل شي

 

 ړوند، په اشي کولی لوری محکوم.قضيه اوري ئتکمې پر مهال، له دريو قاضيانوجوړهيامح هيئد ابتدا

د  ښتارز يېکه د قض ړيوک ښتنهغو ياکتنېد ب ېکړهپر هپ په ترڅ کې وي مهلتش ټاکل د ېک يتوال

په برکې  یو يمهجر ۍافغان ۸1111لپاره  يود جرمي دوس يا ۍافغان 111111لپاره  يوقض/ يومدني دوس

 .نيسي

 

 استیناف محکمې د .ب

 

د استيناف محکمه هر واليت کې  په ماده وايي چې( 31)تشکيالتو قانون  دندو، واک او د محکمو د

 جمهور رئيسد استيناف محکمې په شپږو ديوانو وېشل کېږي، په ورته مهال ستره محکمه د . جوړېږي

د ( 1: )ديوانونه عبارت دي له اوسني. ی شي د اړتيا وړ هر ډول ديوانونه رامنځته کړييد، کوالئپه تا

د عامه حقوقو ( ۲)مدني او د شخصي احوالو ديوان ( 3)د عامه امنيت ديوان ( 9)عمومي جزا ديوان 

 .د کوچنيانو ديوان( ۷)د سوداګرۍ ديوان او( ۸)ديوان 

 

 دیوانونهاستیناف محکمو د 

استیناف 

 محکمه

استیناف 

 محکمه

استیناف 

 محکمه

استیناف 

 محکمه

استیناف 

 محکمه

استیناف 

 محکمه

د عمومي جزا 

 ديوان

د عامه امنيت 

 ديوان

مدني او د 

احوالو  هشخصي

 ديوان

د عامه حقوقو 

 ديوان

د سوداګرۍ 

 ديوان

د کوچنيانو 

 ديوان

 

ت دی، د بيا کتنې ټول موارد د دې ئدريو قاضيانو جوړ هيد استيناف محکمې پورې اړوند ديوان، چی له 

محکمې د حوزوي او تخصصي واک په حوزه کې اوري او هغه قانون او حقايق، چې پر اساس يې 

د قضيې تيروتنې د قانون  يوازېپه داسې حال کې چې ستره محکمه . ابتدائيه محکمې پريکړه کړې څېړي

د استيناف محکمه د ابتدائيه محکمې پريکړه پداسې ډول د قانون له الرې ارزيابي کوي، ونو کړندوداو 

( الندېنيو)له سره پيل کړې وي او کولی شي چې د ټيټو قضيه يې اوحقايقو له پلوه څېړي، لکه چې 

قانون  تشکيالتو ددندو، واک او  دمحکمو د)يد يالغوه کړي ئمحکمو قرارونه او پريکړې نقض، تعديل، تا

واک لرونکي  ټليکود  ټولو قضيو کې محکمې پرېکړې او قرارونه په اس، داستينافپر دې اس(. ماده33

 (.ماده3۸واک او تشکيالتو د قانون دندو، د محکمو د )دي 

 

 ستره محکمه. ج
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له لومړني )مادې سره سم، د سترې محکمې نهه غړي د لس کلنې دورې لپاره 111د اساسي قانون د 

دندو، د محکمو د . يد ټاکل کېږيئله خوا د ولسي جرګې په تا رئيس جمهورد ( وروستهدوره يي انتصاب 

د عمومي جزا ( 1: )ماده ستره محکمه په څلورو ديوانونو وېشي( 18)واک او تشکيالتو د قانون اتلسمه 

د دې هر . د سوداګرۍ ديوان( ۲)مدني او د عامه حقوقو ديوان، او ( 3)د عامه امنيت ديوان؛ ( 9)ديوان؛ 

ن په سر کې د سترې محکمې يو غړی وي او قضيو ته رسېدنه پکې لږترلږه د دوو غړو په يوه ديوا

دا ديوانونه واک لري چې د (. ماده ۷واک او تشکيالتو قانون  دندو، د محکمو د)موجوديت ترسره کېږي 

ستره . الندېنيو محکمو پرېکړې، چې له سترې محکمې څخه يې د بياکتنې غوښتونه شوې ده، وڅېړي

د قانون د تطبيق د صحت له پلوه له رسېدنې  يوازې)کمه نوې محاکمه نه ترسره کوي، بلکې قضيې مح

په بل عبارت، ستره محکمه د الندې محکمو پرېکړې د تېروتنو د تشخيص لپاره څېړي، نه (. الندې نيسي

 .داچې د حقيقتونو په اړه له سره قضاوت وکړي يا د شاهدانو شهادت بيا واوري

 

 محکمې دیوانونهسترې د 

 ستره محکمه ستره محکمه ستره محکمه ستره محکمه

مدني او د عامه حقوقو  د عامه امنيت ديوان د عمومي جزا ديوان

 ديوان

 د سوداګري ديوان

 

او په اساسي د قانون  پرېکړهستی وورې قضي ېهرد  تر څوپه پای کې دا چی ستره محکمه دا تامينوی 

قضايي حکم د استيناف دورې له پای ته رسېدو او يا د سترې . ويد راغلي عدالت سره سمه  ېقانون ک

 1۸يه قوه د اساسي قانون له ئاجرا وروستهله دې . نهايي کېږي وروسته ېرېدوداصله  د حکم محکمې

 -شته  ءپه دغه مسوليت کی يوه استثنا. سره سم د قضايي قرارونو د پلي کېدو مسؤليت لري وماد 192او

کرزی  جمهور رئيس. يد او څېړلو واک لريئاو د اعدام د مجازاتو د تا بښنېد سزاګانو د  جمهور رئيس

ستيو کې درېيمې بېلګې ته ود دې څپرکې په ور)توګه ګټه اخلي  هزادآد سزاګانو د بښنې له واک څخه په 

نهايی / قرارونه ورستي  پداسې حال کې چې په تيوري کې بښنه لږ لېدل کېږي او قضايي(. ئپام وکړ

 .دي
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او وګوری  ازمويي ، الندې ستونزې وهدپيچلی  هډير کتنه، پر قضايي سيستم ئلکه څرنګه يې چې ګور

د معلوماتو لپاره د محکمو د . نه او که یدد قضائيه قوې جوړښت د تاسې لپاره د پوهيدو وړ  آياچې 

 .ئمراجعه وکړواک او تشکيالتو قانون او اساسي قانون ته دندو، 

 

 هپوښتن مباحثېد 

 آياستي حکم له پلي کولو ډډه وکړي، څه به کېږي؟ وورد قضا  د يه مقامئيا اړوند اجرا جمهور رئيسکه 

 دا کار د قضايي پرېکړو پر بهير اغېز لري؟

 

 پوښتنېتمرین د 

قضيه د . کيلو ګرامه په اندازه د هيرويينو دوسيه ترالسه کوي ۷۸د بدخشان په واليت کې څارنوال د . 1

 څېړلو لپاره، کومې ابتدائيه محکمې ته دا څارنوال مراجعه کوالی شی؟ 

د سترې 
محکمې قاضي 

 القضات

عامه حقوقو او 
 مدني ديوان

دعامه حقوقو 
 ديوان

واليت د مرکز 
يا ښار ابتدائيه 
محکمه د عامه 
 حقوقو ديوان

مدني او 
شخصي احوال 

   ديوان

د شخصي 
کورنۍ /احوال

 ابتدائيه محکمه

د ولسوالۍ 
ابتدائيه محکمه 
عامه مدني 
 قضيې

د واليت د 
مرکز يا ښار 
ابتدائيه محکمه 
 مدني ديوان

سوداګري 
 ديوان

سوداګري 
 ديوان

د سوداګرۍ 
 ابتدائيه محکمه

عامه امنيت 
 ديوان

عامه امنيت 
 ديوان    

د واليت  د 
مرکز يا ښار 
ابتدائيه محکمه 
د عامه امنيت 

 ديوان

عمومي جزا 
 ديوان

 ديوان  کوچنيانو 

د کوچنيانو 
 ابتدائيه محکمه 

جزا  عمومی
     ديوان

د ولسوالۍ 
ابتدائيه محکمه  
د عمومي جزا 
 قضيې   

د واليت د 
مرکز يا ښار 

ابتدائيه محکمه  
د ترافيکي 
 جرايمو ديوان

د واليت د 
مرکز يا ښار 

ابتدائيه محکمه  
د عمومي جزا 

 ديوان
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د . ، ټيليفون او ا نټرنيټ جريان د اوسيدلو په يوې ودانۍ بندویښناېبرحکومت په کابل کې د اوبو، . 9

وو د بيا برابرولو او د کرايه اوسيدونکو د څو کډو د کوچېدلو سانتيا د آېدو د ځای خاوند غواړي چې اوس

يه محکمه وڅېړي؟ که هغه قضيه ئادا موضوع بايد کومه ابتد. د زيان د ترالسه کولو لپاره دعوه وکړي

الندې د استيناف يا کولی شي؟ له څه ډول شرطونو  هجعامرمحکمې ته لپاره کومې  نېکتوبايلي، د بيا 

 بياکتنې غوښتنه له سترې محکمې کولی شي؟

 

په حقوقو پورې د تړلو مسايلو پيچلتيا او اهميت  کانونواو  زېرموـ ملي شورا تصميم نيسي چې د طبعي 3

د يو قانون د تصويب غوښتنه کوي چې د هغه پر اساس  کارکې زيات شوی دی او دا ونو لکپه څو تېرو 

ملي شورا دا  آيا. دې په کابل کې يوه نوې ځانګړې محکمه د دې ډول دعوا د څېړلو لپاره رامنځته شي

 ډول قانون تصويبولی شي؟

 

 پوښتنې مباحثېد 

 

؟ په هغه صورت کې ئاستتاسې د کوچنيانو لپاره د يوې جال محکمې له موجوديت سره موافق ي آيا. 1

 دا الزمه ده چې هغوی هم د لويانو په څېر محاکمه شي؟ آياچې جرمونه په کافي اندازه درانه وي، 

 

مدني حقوق او د  آيااړينه ده چې د استيناف ځانګړې محکمه د کورنيو د حقوقو لپاره وجود ولري؟  آيا. 9

کمې عين قاضيان کولی شي دواړو ته کورنۍ حقوق دومره له يوبل سره ورته دي چې د استيناف د مح

 رسېدنه وکړي؟ ستاسی له نظره، څومره خلک د طالق اړوندو قضيو په اړه د استيناف غوښتنه کوي؟

 

استيناف محکمې، د قضيو حقيقتونه د دوهم ځل لپاره  آيادا يو کارنده او اغيزمن سيستم دی؟  آيا. 3

له قانون  څرنګوالی ېکړېد پر يوازېاو  ګڼي ۍستوور پرېکړې ېمحکم يهد ابتدائهغوی  يااورېدلی شي؟ 

 ی؟سره ارزو

 

 خپلواکيې قو هیئقضاد .درېیم

 

حکومت د ځانګړنې په عنوان او د بشر حقوقو د مالتړ د  دموکراتيکقضايي خپلواکي تر زياته د يو 

يا د د قضايي خپلواکي يو اصلي جز بی پلوي . په توګه په نظر کې نيول کېدای شي کړندودونواصلي 

دا پدی معنی ده چی د عدالت اداره بايد پرته له تعصبه او هم پرته له مخکې ټاکل . قاضيانو خپلواکي ده

نه پلوی د قاضيانو ځواکمنتيا چی وشی کړای له بهرنۍ مداخلې پرته فردي تصميم . شوې نتيجه څخه وی

واکمنتيا، چې د مقننه او ونيسی، چې دی ته د تصميم نيولو خپلواکي هم وايي، او هم د قضايی قوی ځ

د لږوالي او د  سرچينودا برخه د . يه قواوو د قدرت څارنه وکی، په عمومی توګه په بر کې نيسيئاجرا
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نو تمرکز کوي چې وفساد د محدوده ونکو عواملو په نظر کې نيولو سره، د اساسي قانون پر هغه جوړښت

 .د عدلت په اداره کې د نه پلوي تضمين رامنځته کول دي

 

 د قضایي خپلواکي تعریف

 

قضايي خپلواکي په دې معنا دی چې قاضيان په انفرادي توګه او قضائيه قوه د کل په حيث له بهرني نفوذه 

په تصميم : په تصميم نيولو کې خپلواکي( 1: )دا موضوع دوه اړخونه لري. پرته ازادانه فعاليت وکړي

د حقيقتونو او قانون  يوازېپرته ... داسې نورو نيولو کې د قاضي ځواکمنتيا له سياسي پولي او له

او مقننه قوې څخه د قضايه  ېقو يهئد حکومت له اجرا: رکني يا جوړښتي خپلواکي( 9)پراساس وي او 

  41.يلوالیبقوې 

 

د اساسي قانون ليکونکو قضايي خپلواکي په څرګنده توګه په ذهن کې لرله، د قضا د څپرکی اړوند د 

قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواکه رکن  ": ماده اعالن کوي 11۷اساسي قانون 

چې د قضائيه  دهکلمه کاروی، دا د امري دستور په معنا  "ده"پداسې حال کې، چې اساسي قانون د  ".دی

پدې برخه کې د قضايي خپلواکۍ موخې ته د رسېدلو او ساتنې لپاره د . قوې څرنګوالی معرفي کوي

د ( 1: )د بحث راتلونکې برخې عبارت دي له. متمرکزه ده( توجه)او هڅو ته پام  حکمونواساسي قانون 

( ۸)مواخذه ( ۲)انتصابات  قضايي( 3)د قضايي اهليت او بشپړ واک حوزه ( 9)تصميم نيونی خپلواکي 

چې د اساسي ئ د مطالعې په جريان کې په ياد ولر. قضايي مسؤليت او وړتيا( ۷)خپلواکه بودجه او 

قانون دا تضمينونه تر اوسه پورې تر کومې اندازې اغېزمن دي، په کومو برخو کې نيمګړتياوې لري او 

 .دهد باثباته راتلونکي لپاره د هغه زياته وړتيا په څه کې 

 

 د تصمیم نیولو خپلواکې. الف

 

طرفي پدې معنا چې قاضي د قضيې په اړه بې  په بر کې نيسيقضايي خپلواکي د تصميم نيولو خپلواکي 

وړ قانون پر اساس پرېکړه کوی، نه د فساد يا د  اءاجرد حقيقتونو او  يوازېاو په اړونده دوسيه کې کوي 

اميزه و نه بلل  مبالغه يدبا يمتاه يېپر اساسي قانون والړ حکومت کې . 411محکمو د فشار له امله لوړو

ور  وپه موخو او اجزا حکمونود تصميم نيولو خپلواکي، په قضايي خپلواکي پورې د اړوندو ټولو . شي

چې د  الندې دوه مادي په ځانګړې توګه د محکمې د کړنو پر څرنګوالي پورې اړوند کېږي. ګډېږي

 .مهال پر مداخلې کولو باندې د عادي خلکو څارنه تامينوی تصميم نيولو پر

 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۴  
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 (9111)د اساسي قانون پروژه، د قضايی استقالل الرښود . 
411

 ځاي هماغه. 
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د افغانستان په محکمو کې محاکمه په علني ډول دايرېږي او هر څوک حق لري د قانون له حکمونو ( 1)

 .سره سم په هغې کې ګډون وکړي

څرګند شوي يا د محاکمې سري توب  محکمه کولی شي، په داسې حاالتو کې چې په قانون کې( 9)

 .ضروري وګڼل شي، سري غونډې دايرې کړي خو د حکم اعالن بايد علني وي

 

 ماده۲   

 .محکمه مکلفه ده د خپل صادرکړي حکم اسباب په فيصله کې ذکر کړي( 1)

د محکمو د ټولو قطعي فيصلوعملي کول واجب دي خو د شخص د مرګ د حکم په حالت کې د ( 9)

 .يس منظوری شرط دهئجمهور ر

 

که څه هم چې د ځينو . ماده حکم کوي چې د محکمې بهير بايد د عامو خلکو پر مخ خالص وي198

علني محکمې دا تضمين  ،داسې بېلګې ډېرې دي او په عمل کېمحکمو پټ ترسره کېدل شوني دي،

داسې ويل کېږي . قضايي بهير وڅاري د له ورځپاڼه ليکونکو سره يوځای وګړيرامنځته کوي چې عام 

ماده حکم کوي چې  192. چې ډېره لږه شونتيا شته چې قاضيان د عامه څارنې پر مهال فساد وکړي

دا ډېره مهمه ده ځکه . "هغه حکمي اسباب چې صادروی يې، په پرېکړه کې ذکر کړي "محکمه مکلفه ده

وري په ګټه په پرېکړه کولو کې فکر وکړي ، چې د دعوې د اړخونو څخه د يو لدې ته اړ باسيمحکمه 

په هره اندازه چې په حکم کې استدالل . او د دعوې مقابل لوري ته د استيناف غوښتنې ښه نظريه ورکوي

په پای کې، . ښه وړاندې شي، هم يې مشروعيت زياتېږي او هم د خلکو باور پر قضايي سيستم ډېرېږي

يه چارواکي نشي کولي چې د محکمې په ورستي حکم بيا ئيا اجرا جمهور رئيسماده تضمينوی چې  192

تصويب پر قضائيه قوې د څارنې په موخه  جمهور رئيسد مرګ له سزا پرته، چې پکې د . کتنه وکړي

عملی کيږی، دا حکم محکمې ته د ښه قضاوت او له پوهې څخه د ګټې اخيستلو په موخه د تصميم نيولو 

 .خپلواکي ورکوي

 

 او د بشپړ واک حوزهقضایي اهلیت . ب

 

( استماع)چی د ټولو قضيو اورېدنې  دا وي د تصميم نيولو له خپلواکي سره يو ځای، شايد له هغې ال مهمه

قضايي اهليت يا د واک حوزه دې ته ګوته نيسي چې په پام کې نيول شوې محکمه . په محکمه کې کېږي

 :قضائيه قوې د واک پراخوالی بيانوی د ېماد 199او  191الندې . د قضيې اورېدلو واک لري يا نه

 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۰  

د قضائيه قوې په صالحيت کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دی، چې د دولت په شمول د حقيقي يا 

حکمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حکمونو سره سم د محکمې په وړاندې 

 .اقامه شي
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 ماده   

هيڅ قانون نشي کوالی په هيڅ حال کې کومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په دې څپرکی کې تحديد 

دا حکم د هغو خاصو محکمو . شوې د قضائيه قوې له صالحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري

راغلي او په مادو کې ( نهه شپېتمې، اته اويايمې او يو سلواوه ويشتمې)چې د دې اساسي قانون په 

د دې ډول محکمو تشکيل او صالحيت د . مربوطو قضيو کې د نظامي محکمو د تشکيل مانع نه ګرځي

 .قانون له ليارې تنظمېږي

 

ماده مشخصوی چې محکمه کولی شي د حکمي يا حقيقي اشخاصو له  191 ټولو مهمه داچې ترلومړی او 

د دولت په  آندا . ېږل شوې ټولې قضيې واوريخوا، چې افراد، سازمانونه او شرکتونه په کې راځي، ل

پر دولت د دعوې د  له خواکېږي چې د خصوصي افرادو  " د مدعي يا د مدعي عليه په توګه "شمول 

د حقوقو يا نارضياتونو د جبران لپاره محکمې ته د حکومت د کشولو  ټکی مهم بل. اقامه کولو په معنا ده

دا پدې معنا ده، چې محکمه کولی شي هره  آيا. ځواکمنتيا ده، چې د دموکراسي اساسي برخه جوړوي

 دعوه واوري؟

 

چې هغه  نه دهلري، خو دا په دې معنا ه د افغانستان محکمې د قضيو اورېدلو پراخه واک ن. نه بيلکل

د بېلګې په توګه، بې معنا به وي چې که د . کولی شي او يا بايد هر اقامه شوی اختالف حل او فصل کړي

ولې؟ پر دې دليل چې په . کبډي ټيم له قاضي نه د دې پرېکړې غوښتنه وکړي چې لوبه چا ګټلې ده

په همدې . حل او فصل کړي قانون نشته چې دا ډول اختالفاتيو يکږالر يا ديني  داسېافغانستان کې هيڅ 

توګه يو تبعه نشي کولی چې محکمې ته والړ شي او له قاضي نه وغواړي چې داسې قانون چې مقننه 

په بدل کې يې تبعه کولی شي له ملي شورا نه په . قوې د هغه تصويب رد کړی وي برابر يا وړاندې کړه

چې  عبارت راغلی"سره سم  مونوحک دقانون د"ماده کې  191په . قانون کې د بدلون غوښتنه وکړي

مونږ ته وايي، چې د څه ډول قضيو اقامه کېدل کولی شي ـــ چې لوري بايد د قانون سره سم عمل وکړي، 

په لنډه توګه، د افغانستان د قوانينو سره سم قضائيه . د يوې دعوا د اقامې حق لرلی شي يوازېنه داچې 

ماده د حکومت د نورو رکنونو د مداخلي پر وړاندې د  199. قوه د دعوې د اورېدلو بشپړ واک لري

ملي شورا نشي کولی چې داسې قانون تصويب کړي . محکمو د قضايي واک پر زيات مالتړ تأکيد لري

البته دا ماده له کلي قواعو څو استثنايي موارد هم را . چې قضيې له قضائيه قوې پرته بل ارګان وڅېړي

 .ليست کوي

 

کال اساسي قانون نه مخکې، قضائيه قوې د قضيو د اورېدلو بشپړ واک نه  12۷۲ولې دا مهمه ده؟ د 

او زياتې قضيې به د والي يا نورو رسمي چارواکو له لوري، پرته له دې چې قاضي ته ولېږل  درلود

قضائيه قوه هم د فساد له ستونزو . 411يې تصميم نيول کېدهبه شي، په ساده توګه څېړل کېدې او په اړه 
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Ramin Moschtaghi, Max Planck Manual on the Organisation and Jurisdiction of Afghan Courts (Amended 2d ed. 
2009). 
 



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

197 
 

يه قوې د تصميم نيولو لپاره د اساسي قانون ئده، خو د قاضيانو خالف، حکومتي چارواکو د قضا سره مخ

مادې سره سم هره قضيه بايد د ورته قضايي خپلواکي مالتړ  199د . درلودله مالتړ نه د باندې ځای 

 .ولري

 

اوس . کويلوي تاسې ممکن حيران شي چې ولې ملي شورا تل له محکمو څخه د باندې قضيو د څېړلو پ

 :د دې مطلب په پوهېدلو کې مرسته وکړي الندې متن ښايي متحده اياالتو کېپه مهال 

 

 ېدلرسته  قضایي واک پاید د تروریزم پر وړاندې جګړه او  

 

د غيرې قانوني ( چی زيات يې غيرې قانون عمل بولی) نکې عمليه کېوت په يوه بحث پارومتحده اياال

چې د کيوبا په ګوانتانامو په يوه غيرې نظامي اډه کې ساتل کېږي ښکيل  په اړه ودښمن جنګيالو د نيول

 وشو نيولتو محکمې کولې شي چې د د متحده اياال آياکليدي موضوع د دې پر سر ده چې  النجېد . يد

مادې خالف، د متحده اياالتو د  199کال د اساسي قانون  911۲د افغانستان د . کسانو دوسيې وڅېړي

مقرراتو او "د  قوې دواکو نوپه اړه يهئدوهمه برخه کانګرس ته د قضا( 9)مادې  دريماساسي قانون د 

ښونکی گواسره  د تاريخ په اوږدوکې، کانګرس دقضايي قسمي واک په اخيستلو.اجازه ورکوي "تواآاستثن

پداسې حال کې چې کانګرس له خپل دې واک نه په . خو په عمل کې دا کار ډېر کم ترسره شوی دی ید

کسانو سره د رفتار د قانون په تصويبولو کې ګټه واخيسته او محکمې يې د  شووکال د نيولو  911۸

چې  ووېره کې و دېګرس پولې؟ کان. په اړه له قضايي واک څخه بې برخې کړې شووګوانتانامو د نيول 

شي عالي محکمه د متحده اياالتو پوځ د ګوانتانامو د زندان په تړلو اړ کړي او زندانيانو ته به د  کېدای

عالي محکمې کولی شول په دې اړه د . متحده اياالتو په محکمو کې د بشپړې محاکمې اجازه ورکړي

د محکمو د قضايي واک په سلبو لو سره، او کانګرس د غوښتنو خالف تصميم ونيسي، خو  جمهور رئيس

 .کانګرس هڅه وکړه چې د هغو سکوت تضمين کړي

کال د بوش پروړاندې په بوميدی کې پرېکړه  9118پداسې حال کې چې د امريکا عالي محکمې، په  

يه قوې نه د دې محکمو قضايي واک ئوکړه چې کانګرس نشي کولی په دې ځانګړې برخه کې، له قضا

د محکمې د توقيف )ن نقض کوي چې هغه حکم نور د متحده اياالتو اساسي قانو دليل يی داوو. واخلي

 ( برخه2ماد،  لومړیحکم،

  

 پوښتنې مباحثېد 

، چې په هغه کې ملي شورا د افغانستان له ئتاسې کولی شي د يو داسې مورد په اړه فکر وکړ آيا. 1

محکمو نه په افغانستان کې د قضايي واک د اخيستلو په اړه تمايل ولري؟ ستاسې نظر د ملي شورا غړو د 

 ؟یدفساد د محاکمې او يا نورو اشخاصو په اړه څه 
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م، د رسمي عدالت سيستم او غيرې رسمي عدالت سيستم په سره س حکمونومادې د  199خپل نظر د. 9

د قضائيه قوې له واک څخه کومه قضيه يا ساحه .... څ قانون نشي کولیهي"دا حکم چې  آيا. ئاړه و واي

؟ که چېرې ملي شورا ه لرياو جرګو پورې هم اړ ګانوپه محلي شورا "خارج او بل مقام ته يې ولېږي

د بشپړ  نواو جرګو ته يی د شخصي احوالو پر شکايتوو ګانشورا چې يداسې يو قانون تصويب کړ

شايد دواړه رکنونه . مادې سره په ټکر کې راځي 199له نو پدې صورت کې هغه ، ړيورکواک رول تکن

چې خلکو ته يې د شخصي حقوقو د  د ملي شورا دا انتخاب بهيا آ. قضايي واک ولري کې په ورته مهال

لپاره په دواړو رسمي او غيرې رسمي سيستمونو کې ورکړی دی، د اساسي اختالفاتو د حل او فصل 

 قانون خالف نه وي؟

  قضایي انتصابات. ج  

خلکو ته استازي  انتخابات، په بحث کې ولوستلڅپرکی کې د مقننه قوې ( ۸)څرنګه چې تاسې په پنځم 

ولې . ځواب ورکونکي ساتي، خو د دې خالف، زيات قاضيان د حکومتي چارواکو له لوري انتصابېږي

مونږ نه غواړو چې قاضيان هم خپلې چوکۍ د ټاکنو له الرې ترالسه کړي؟ کېدای شي انتخاب شوي 

که . په ګټه کار وکړينکو ونکو مديون وي او د خپلو رايه ورکووقاضيان د اړوندې حوزې د رايه ورکو

، دا واقعيت چې ژوند کوي د يوې اختالفي قضيې يو اړخ د قاضي په ټاکنيزه حوزه او بل له هغې بيرون

وي چې قاضيان د ه دا به منصفانه ن .وټاکي يجهنتنبايد شي،  یورکول يهرايو نفر  يوازېله هغوی څخه 

ښت ته اړتيا ګد پيسو ل انتخاباتپه همدې ډول، . نويو ټاکنو لپاره د رايي پر اساس خپل تصميم ونيسي

لري او هغه قاضيان چې د نويو ټاکنو په لټه کې دي بايد د خپل ګوند له ګټې پلوي وکړي ځکه چې له 

او نه انتخاب بل دليل دا دی چې د قاضيانو د انتصاب . قاضی سره په ټاکنيز کمپاين کې مرسته کوي

 418.شوي قاضيان د عمومي افکار سره سم د تصميم نيولو تمايل ولري انتخابکېدای شي 

چې يوه محکمه د يوې اختالفي قضيې په اړه چې د غزني په واليت کې د ئ د بېلګې په توګه، فرض کړ

يی له ځان سره په کار ګمارلی دی، او  کارکوونکی سلنهچې د کليوالې ولسوالۍ پنځوس  ليتيوم يو شرکت

ايستونکو ليتيومو معدني حقوقو ا رې ژوند کوي، خو له ځمکې څخه د ريترمنځ چې ل خاوندد ځمکې 

قانون وايي که چېرې د ځمکې څښتن د معدني حقوقو لرونکی . لرونکی دی، په تصميم نيوله اړ کېږي

په  څو تنهڅخه  که شرکت له خپلو کار کونکو ليتيومو قيمت ورکړي، خو شوووي، شرکت بايد د ايستل 

شي، بې له دې ی محکمه کې د دعوې د طرح کولو د فيس په بدل کې په اخراجولو وګواښي، هغوی کېدا

که قاضي د . چې قانون او حقيقت په نظر کې ونيسي، د شرکت د مالتړ لپاره پر قاضي فشار را وړي

 انتخاباتو د. سېدونکي به له قاضي نه زيات ناراضه شيځمکې لرونکي په ګټه پرېکړه وکړي، د سيمې او

خالف، انتصابي جوړښت د فساد ستونزې، رشوت او عامه نفوذ حل کولی نشي، خو قاضيان له مستقيم 

                                                           
418

د منتخبو قاضيانو انتقادکوونکوی  .قاضيان انتصابېږي( ملی)اياالتو کې ډېری ايالتونه قاضيان انتخابوي، که څه هم فدرالي  دامريکې په متحده. 

تورن شوی چه د هغې شرکت په  د مثال په توګه، په ويسکونسين کې، د عالی شورا قاضي پدې. استدالل کوي چه دا د غير عادی کار باعث کېږي
 .کمپاين په مهال يی دده سره مرسته کوله قضيه کې حاضر نشو چه د انتخاباتي

Editorial, A Study in Judicial Dysfunction, New York Times (August 19, 2011). 
http://www.nytimes.com/2011/08/20/opinion/a-study-in-judicial-dysfuntion.html  
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اطاعت ته چې په لومړۍ درجه کې د قانون  رې ساتي او د قضا مامور ته واک ورکويينفوذ نه ل

 . و اوسيوفاداري 

 

 قانوند افغانستان اساسي 

 ماده۱  

يد او ددې اساسي ئله خوا د ولسي جرګې په تا رئيسستره محکمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور (1)

مادې د حکمونو په رعايت، په پيل کې په ( يوسلو اتلسمې)مادې د ورستۍ فقرې او د ( پنځوسمې)قانون د 

 : دې ترتيب ټاکل کېږي

. لپاره او درې تنه د لسو کلونو لپاره کلونو اووولپاره، درې تنه د  درې تنه د څلورکلون( 9)

 .د دوهم ځل لپاره جواز نه لري انتخابولد غړيو . لپاره دي د لسو کلونو يانتخاباتورست

 .په توګه ټاکي رئيسد سترې محکمې يو غړی د سترې محکمې د  رئيسجمهور ( 3)

ادې کې له راغلي حالت پرته، د م( يوسلواوه ويشتمې)د سترې محکمې غړي د دې اساسي قانون په ( 4)

 .خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه عزلېږي

 ماده ۳ 

 .په منظورۍ ټاکل کېږي رئيسقاضيان د سترې محکمې په پشنهاد او د جمهور ( 1)

د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع مواخذه او د تقاعد پيشنهاد د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې 

 ... صالحيت دی

د لسو کالو لپاره ټاکل ( قاضيان)ماده وړاندوينه کوي چې د سترې محکمې غړي 111د جوړښت له پلوه، 

که قاضي په عمل کې ډېر ښه وي، نو خلک  ولې نه؟"...لريه دغړو ټاکل د دوهم ځل لپاره جواز ن"کېږي

 شي؟ د لسو نورو کالونو لپاره د ده له خدمت نه برخمن کېدای

سترې محکمې کې د خدمت د دورې په اړه د اساسي قانون له لس کلن محدوديت څخه موخه له هيچا په 

سره د قاضيانو نه تړل کېدل دي، ځکه هېڅوک د هغوی د دورې د اوږدېدو او يا د دوی د عزل کېدو 

ه مادې له حالتو څخ 191ماده وايي چې د سترې محکمې غړي د دې اساسي قانون د  111. لريه واک ن

خذه له حالت نه پرته، ؤد م. شيه ، د خدمت د دورې تر پايه پورې له خپلې دندې لرې کېدای ناءپه استثن

يا د  ګوښهشي کولی قاضي ه ن جمهور رئيسچې په راتلونکې برخه کې به د بحث الندې ونيول شي، 

و ته اجازه د سترې محکمې قاضيان جمهور رئيسله دې مالتړ سره سره، . دوهم ځل لپاره مقرر کړي

 .دا د تيوري او عمل ترمنځ د توپير يو بل مثال دی. ، چې د خدمت دوره په ښه توګه ترسره کړيئورکو
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 پوښتنې مباحثېد 

 :په ټولو سيستمونو کې له قضايي خپلواکي څخه يو ډول مالتړ نه کېږي

نيمګړتياوې او ګټې د د دې سيستم . د متحده اياالتو عالي محکمې قاضيان د ټول عمر لپاره ټاکل کېږي. 1

 لس کلنې دورې په پرتله څه دي؟

د دې سيستم  412.ايالتونو کی خلک ايالتي محکمو ته قاضيان په خپله ټاکي 32تو کې د په متحده اياال. 9

 ګټې او نيمګړتيا څه دي؟

 اخذهؤم. د 

ريالی نه وي په هر سيستم کې چې قاضيان انتصابېږي، نو د هغو قاضيانو د عزل لپاره چې په دنده کې ب

خذه باندې شديد محدوديت هم تر ډېره د قضايي خپلواکۍ د ؤپر م. بايد يو متناسب روش هم وجود ولري

د افغانستان اساسی قانون يو ځانګړی روش د سترې محکمې د غړو او . اضافي مالتړ په توګه بلل کېږي

 :ني کوييپيش بد قاضيانو لپاره چې په قضايي رول پورې په اړوندو جرمونو مرتکب شي 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۶  

د سترې محکمې غړي، د خدمت د دورې ترپايته رسېدو وروسته، د پاتې ژوند په موده کې د خدمت د 

 .دورې له مالي حقوقو څخه برخمن کېږي، په دې شرط چې په دولتي او سياسي چارو بوخت نشي

 ماده۱  

يا يو غړی  رئيسکه چېرې د ولسي جرګې تر درېيمې برخې زيات غړي، د سترې محکمې د  (1)

محاکمه، د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتکاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي جرګه دا غوښتنه د 

ټولو غړيو له دريو برخو څخه د ددو برخو په اکثريت تصويب کړي، متهم له وظيفې څخه عزل او 

 . اصې محکمې ته سپارل کېږيموضوع خ

 . د قانون په وسيله تنظيمېږي کړندودمحاکمې  دمحکمې تشکيل او د( 9)

 ماده۳۳ 

که قاضي د جنايت په ارتکاب متهم شي، ستره محکمه د قانون له حکمونو سره سم د قاضي پر حالت ( 1)

 .غور کوي
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 Katherine A. Helm, Appointed vs. Elected Justices: States' High Courts Take a Hit, The National Law Journal, Nov. 
8, 2010. 
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ته يې د عزل  رئيسکه ستره محکمه دده د دفاع تر اوريدو وروسته اتهام وارد وبولي، جمهور ( 9)

 .پشنهاد کوي

متهم قاضي له وظيفې څخه عزل او د قانون له حکمونو سره  وروستهله منظوري  رئيسد جمهور ( 3)

 .سم جزا ورکول کېږي

ي سره يو شي تر سو د سترې محکمې د پدې ترتيب، لږترلږه بايد د ولسي جرګې يو پر درېيمه برخه غړ

، البته هغه غړی چې د خپل قضايي رول پورې د اړوند جرم يا جنايت په ړيوکغړو د مؤخذې غوښتنه 

، د سترې محکمې غړی له وروستهيد نه ئد ولسي جرګې د دوه پر درېيمه غړو د تا. ارتکاب متهم وی

 .او ځانګړې محکمې ته يې دوسيه لېږل کېږي ګوښهدندې 

کول  ګوښهسره د سترې محکمې د يو غړي  آسانۍته په  جمهور رئيس الرې چارې ېد مؤخذې دا سخت

پدې اړه بايد واقعي جرمي تور موجود وي او . ویتائيدځکه چې هغه د ده احکام نه  ډېر ستونزمن کوي

مادې دا  د مؤخذې اړوند. بايد د ولسي جرګې دوه پر درېيمه اکثريت يې په اړه هوکړې ته سره ورسېږي

. شيه يا ترغيب کېدای ن ګواښسره د سترې محکمې او نور قاضيان  طريقېچې په ځانګړي  تضمينوي

په ورته مهال، بايد د قاضيانو د عزل . له قضايي خپلواکي څخه دا ډول ساتنه د تصميم نيولو مالتړ کوي

کړندودونه له دندې نه د فاسدو دا . په جرم مرتکب کېږي څرګند کړندودونه موجود وي ال  عمپه اړه، چې 

 .قاضيانو په عزل کولو کې په کار راتلی شي

، د پاتې ژوند په وروستهد سترې محکمې غړي د خدمت د دورې له ختم  "ماده وايي،  19۷باالخره،  

وخت کې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه ګټمن کېږي، په دې شرط چې په دولتي يا سياسي 

که د سترې محکمې غړی مؤخذه او له دندې لرې شي، د ټول عمر لپاره د  ".يمصروفيتونو بوخت نش

تقاعد له حقوقو څخه ګټمن کېدای نشي، خو پر ته له دې حالته، نوموړی غړی تر هغو چې بله دنده يې نه 

او  جمهور رئيسځکه نه  دا ماده خپلواکي هم تامينوی. وي پيل کړې، د تقاعد له حقوقو څخه برخمن دی

د ملي شورا مجلس کولی شي چې د تصميم نيولو د خپلواکي لپاره د سترې محکمې غړي د لس  نه هم

 .کلنې دورې د خدمت پر مهال تر نفوذ الندې راولي يا يې له تقاعد نه مخنيوی او يا تهديد کړي

 پوښتنې مباحثېد 

له  جمهور رئيسد لس کلنې دورې د نهم کال په بشپړلو کې ده او د خدمتد سترې محکمې قاضي د( 1) 

هغه دا دنده ترسره کولی شي؟ هغه  آيا. هغه غوښتنه کوي، چې په عدليې وزارت کې دنده ترسره کړه

 شي؟ ایکېدحق مستحق د اوس هم د تقاعد 

وايي چې د قاضي لپاره يې د  جمهور رئيسچې د عدليې وزارت د کار پر ځای،  ئاوس فکر وکړ( 9)

د دې دواړو  آياپه يوه بريالي شرکت کې د قانون د تطبيق د ارشد مامور دنده کتلی ده،  کانونو را اېستلو

 پايله يوه ده؟ 
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 خپلواکه بودجه. ه  

محکمې بايد ډاډ تر السه کړي چې په موثره . د قضايي خپلواکي يو اساسي عنصر دیرول تکنپر بودجې 

دا رول تکنهمدارنګه د بودجې . توګه د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره د کافي منابعو لرونکي دي

يه يا مقننه قوه نشي کولی د مالي مؤجباتو يا محدوديتونو له الرې له محکمو څخه د ئتضمينوی چې اجرا

په همدې ترتيب کافي منابع او حقوق کولی شي چې د ښو شرايطو . نګړو هيلو لپاره ګټه واخليځا

 ېخو په التين. لرونکي خلک په قضا کې د کار کولو لپاره تشويق او د مالي فساد د کموالي المل وګرځی

ل کېدای د بودجې زياتوالی د ښه قضايي عملګرد الم يوازېامريکا کې د محکمو تجربې ښودلې ده چې 

د واقعي قضايي خپلواکي د مالتړ په موخه کافي منابع بايد د سياسي محيط او محکمې د اغېزمن . 481نشي

 .جوړښت سره مل وي

 وروستهمادې پر اساس له ملي شورا سره په ګډه د بودجې د برابرولو واک لري او  19۸ستره محکمه د 

يه قوه د ئر دې اساس، له تخنيکي پلوه قضاپ. د څرنګوالي کنټرول هم پر غاړه لري لګښتد بودجې د 

يا ملي شورا نشي کولی چې د دوی پر پرېکړو د خپل نفوذ د  جمهور رئيس. مالي خپلواکي لرونکې ده

د محکمې پر بودجه فوق  جمهور رئيسپلي کولو لپاره د بودجې بندولو ګواښ وکړي، خو په عمل کې 

 . لريرول تکنالعاده 

 قضایي مسؤلیت. و 

يه ئ، بلکې د قضانه ديموخه په جدي توګه له نفوذ څخه د قضائيه قوې ساتل ېنۍ زيواد اساسي قانون 

قوې پر هر غړي، له واک څخه د ګټې اخيستلو په برخه کې، د افغانستان د اساسي قانون نورو قوانينو او 

 .اسالمي اصولو سره سم ډېر زيات مسؤليتونه اچوي

 .مادې سره سم قضايي لوړه ترسره او پيروي يې وکړي 112بايد د  د سترې محکمې هر غړی او قاضي

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲  

 :په وړاندې لوړه کوي رئيسد سترې محکمې غړي د وظيفې تر پيل مخکې، د جمهور

 بسم هللا الرحمن الرحيم

اساسي قانون او نورو  ، په دېحکمونوپه نامه لوړه کوم چې د اسالم د سپيڅلي دين له ( ج)د لوی خدای"

قوانينو کې له راغلو نصوصو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضا وظيفه په بشپړ امانت، صداقت او 

 "بې طرفۍ اجرا کړم
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د . پر دې سربېره، اساسي قانون له شرايطو سره سم، د قضايي خپلواکي او انتصاباتو له بهيره مالتړ کوي

 :ولې د سترې محکمې د غړيتوب لپاره اړين شمېرل شوي ديچې ئ الندې شرايطو په اړه فکر وکړ

 ي قانوندافغانستان اساس

 ماده۴  

 :د سترې محکمې غړي بايد الندې شرايط ولري

 او غړيو عمر تر څلويښتو کلو لږ نه وي؛ رئيسد ټاکلو په وخت کې د ( 1)

 د افغانستان تبعه وي؛(9)

او د افغانستان په قضايي نظام کې تخصص او کافي په حقوقي يا فقهي علومو کې لوړې زده کړې ( 3)

 تجربه ولري؛

 د ښه سيرت او نيک شهرت لرونکی وي؛( ۲)

د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ ( ۸)

 محکوم شوي نه وي؛

 .ونه لري د وظيفي د تصدۍ په وخت کې په هيڅ سياسي ګوند کې غړيتوب( ۷)

 

 ۲1 شووکالو او د غوښتل  32هر يو له دې شرايطونه بې اهميته معلومېږي؟ پداسې حال کې چې د  آيا

ی وی، دا شرايط د کل په توګه خپلې موخې ته د رسېدو لپاره بايد په نظر ئکالونو ترمنځ توپير ممکن جز

محکمې ټول منصوب شوي چې د سترې  هر يو ذکر شوی شرط يو ارزښت يا صفت دی. کې ونيول شي

تحصيل کړی او د قضايي تجربې ( 3)د افغانستان له ټولنې سره تړلی ( 9)بالغ ( 1)غړي بايد 

 .بې پرې وي( ۷)با اخالقه او( ۸)په ټولنه کې د احترام وړ ( ۲)لرونکی

د خدمت د دورې پر مهال په هيڅ ګوند کې نه غړيتوب ده، چې  " شرط وروستید سترې محکمې د غړو 

څېړونکي په دې اند دي چې دا شرايط په . د ترکيې او زياتو هېوادونو په اساسي قوانينو کې راغلی ده دا

په هر حال، د سترې محکمې مشروعيت له دواړو . واقعي بې طرفي ا  الزم نه پلوي کې مرسته کوي، نه

د نورو شرايطو په اړه تاسې  آيا. يعنې هم له واقعي خپلواکي او هم د سياسي ارکان له مفهومه ناشي کېږي

ماده کې ذکر شوي  118چې د فساد د واقعي لږوالي يا ستونزمن مفهوم المل شي؟ په  يشفکر کولی 

کوي چې د اساسي قانون د ليکونکو له خوا، د سترې محکمې د يتوب زاستاشرايط له هغو قضاوتونو 

که قاضيان او د سترې محکمې . غړيتوب لپاره، د اساسي شرايطو په توګه په نظر کې نيول شوي دي

غړي اخالق لرونکي، شريف، تحصيل کړي، او د احترام وړ او د افغانستان د ټولنې رسېدلي غړي وي، 

 .يړکتمايل پيدا لږ نينو پيروي و کړې او فساد ته زيات چانس وجود لري چې له قوا
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چې د قضايي خپلواکي موضوع په ټوله قضايي قوه کې، له پاسه نه تر ښکته پورې وجود  ئلروپه ياد يې 

، د انتصاب يا ټاکنو قرار، مؤاخذه، د دې حکمونود علني محاکماتو پورې اړوند د اساسي قانون . لري

يط راوړي دي، تر څو د قضائيه قوې او نورو ارګانو اړيکې مشخصې محکمو د واک حوزه او ټول شرا

 .او د قضائيه قوې د کار لپاره زمينه برابره کړي

 د سترې محکمې دندې. څلورم  

 د سترې محکمې اداري دندې. الف  

په دې رول  ".رکن دی قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواک "ماده حکم کوي، 11۷

کې، ستره محکمه بايد د استيناف د قضاياو د استماع نه زيات څه تر سره کړي او په افغانستان کې د ټولو 

که څه هم زيات اروپايي هېوادونه دا ډول . محکمو لپاره د اصلي سازمان ورکونکې په توګه عمل وکړي

کال د اساسي قانون په څېر  12۷۲کال اساسي قانون د  911۲اداري واک عدليې وزارت ته ورکوي، د 

اګاهانه کنټرول د سترې محکمې په آنه د حکومت د نورو ارکانو د نفوذ مخنيوي په موخه  مخکې له دې

 481.الس کې ورکوي

کال  1293يه قوه کې د دندو اداري تمرکز، د افغانستان د ئد قضا د نه خپلواکۍ په ځواب کې، په قضا 

د  "سره له دې چې دا اساسي قانون حکم کوي، . الی پيدا کړی دیپراخو وروستهاساسي قانون څخه را 

 ۸3کال اساسي قانون  1293) "دي زا آعدالت ټولې محکمې د دخالت او مداخلي له هرډول، ډولونو څخه 

نکو ود محکمو مديريت او د قضايي کارکو. ، په واقعيت کی قاضيانو ډېره لږه قضايي خپلواکي لرله(ماده

نکو په څېر، د خپل مافوق پر وقاضيانو د نورو حکومتي کارکو. اقتدار الندې وه تراداره، د پاچا 

 .دستوراتو موظف وو چې پکې د يوې ځانګړې قضيې د حل په اړه سفارش هم راته

 :ئکال سيستم د هغه اداري نظام سره، چې اساسي قانون يې نن ورځې تجويزوي، پرتله کړ 1293د 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲  

د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري کارکوونکو په برخه کې، د دولت د مامورينو او نورو اداري 

کارکوونکو د مربوط قوانينو حکمونه نافذ دي خو تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات او مکافات يې 

 .دسترې محکمې له خوا له قانون سره سم تر سره کېږي

 ماده۲  

قضائيه قوې بودجه د حکومت په مشوره د سترې محکمې له خوا ترتيبېږي او د دولت د بودجې د د ( 1)

 .يوې برخې په توګه د حکومت له خوا ملي شوری ته وړاندې کېږي
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 .د قضائيه قوې د بودجې تطبيق د سترې محکمې صالحيت دی( 9)

 ماده ۳ 

 .په منظورۍ ټاکل کېږي رئيسقاضيان د سترې محکمې په پشنهاد او د جمهور ( 1)

د قاضيانو مقرري، تبديلي، ترفيع مواخذه او تقاعد پشنهاد د قانون له حکمونو سره سم د سترې ( 9)

 .محکمې صالحيت دی

ستره محکمه د اجرايي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د الزمو اصالحاتو د تامين لپاره، د قضائيه ( 3)

 .قوې، عمومي اداري امريت تاسيسوي

 

اساسي قانون له لوري ورکړل شوی اداري واک، قضائيه قوه نوره هم خپلواکه کوي، که څه هم په  د

 .دهه له نفوذه، محفوظه ن جمهور رئيسبشپړ ډول د نورو ارکانو له نفوذه، په ځانګړې توګه د 

قوې چې د قضائيه  نکو څخهوبيانوي چې ستره محکمه د ټولو هغو قاضيانو او کارکو ادېم 193او  19۲

قاضيان، بلکې د هغوی منشيان، د  يوازېنکي نه ودا کارکو. له لوري ګمارل کېږي، لوړ ځای لري

چې د محکمې پاکول پر  يه وي مامورين او حتا هغه کسانئنکي، د محکمې اجرا ومحکمې دفتري کارکو

ړاندې قضايي سالکاران چې د سترې محکمې پر و 3۷نکو کې هغه وپدې کارکو. غاړه لري هم شامل دي

د مسايلو د تحليل او تجزيې رول لري او د سترې محکمې د قاضيانو د تصميم نيولو لپاره معلوماتي 

پداسې حال (. ادېم99ـــ91واک او تشکيالتو د قانون  دندو، د محکمو د)برابروي هم شامل دي  راپور

حکمو د ټاکل او اوس هم د الندېنيو م جمهور رئيسکې چې ستره محکمه د کلي کنټرول لرونکې ده، 

ته پر قضائيه قوې د نفوذ د پلي کولو ډېر واک  جمهور رئيسعزل کول د تصويب ورستي واک لري او 

  489.ورکوي

ماده سترې  139له هغه ځايه چې ستره محکمه دومره دروند اداري بار پر غاړه لري، د اساسي قانون  

واک  دندو، د محکمو د. محکمې ته واک ورکوي چې د قضائيه قوې اداري عمومي امريت رامنځته کړي

 :او تشکيالتو قانون د هغه دندې نورې هم واضح کوي

 انونتشکیالتو ق دندو، واک او د محکمو د

 ماده ۲ 

 :ستره محکمه په اړوندو اداري چارو کې د الندې واکونو او دندو لرونکې ده( 1)
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 .د حکومت په مشوره د قضائيه قوې د بودجې ترتيب. 1

 . د محکمو د اداراتو له فعاليته مراقبت او رهبري. 9

 .کولد محکمو د اداري او قضايي چارو د تنظيم لپاره د لوايحو او مقررو وضع . 3

د قضايي چارو د مطالعاتو او تدقيق د پايلو څېړل او د محکمو د اجرأتو د انسجام، توحيد او . ۲

 .نيمګړتياوو د رفع کولو لپاره د تدابيرو رامنځته کول

 .شنهادېسره سم د ولسمشرۍ د مقام مستشاران او د قاضيانو د تعينولو پ حکمونود دې قانون د . ۸

 .شنهادېره سم د قاضيانو د تقرر، تبديلي، ترفيع، د خدمت د تمديد او تقاعد پس حکمونود دې قانون د . ۷

مقام ته د محکمو او د اسنادو او وثايقو د ثبت د ادارو د تأسيس، او د هغوی د قضايي  جمهور رئيسد . 1

 .شنهادولېاو اداري واکونو د ټاکلو پ

 .د قضائيه قوې د بودجې تطبيق. 8

 .خته وړلو په موخه د اړينو اسانتياوو تأميند محکمو د فعاليت د م. 2

 .د ستاژ د کورس دايرول او ور پورې د اړوندو چارو تنظيم. 11

 .د قاضيانو د تجربې او پوهې د کچې د لوړوالي لپاره د اړينو تدابيرو اتخاذول. 11

 .څخه څارنه اجراآتود قضائيه قوې د ادارې د ټولو کارکونکو د فعاليتونو او . 19

 .ه قضايي برخه کې د ټولو محکمو له فعاليتونو څخه د ګزارش او کلنۍ احصايې برابرولپ. 13

 .ټولې هغه دندې او واکونه چې په دې قانون او نورو قوانينو کې ستره محکمې ته ورکړل شوي دي. 1۲

فقره کې راغلي واکونه د قضائيه قوې د اداري عمومي امريت له الرې پلي ( 1)د دې مادې په ( 9)

 . ېږيک

 .د سترې محکمې قاضی القضات ادارې عمومي امريت څاري او په اړه يې ټول واک لري

 پوښتنې مباحثېد 

که ملي شورا د محکمې د پراخوالي په اړه يعنې د استيناف دوه محکمې يا د سترې محکمې په دولسو 

اساسي : يادونه]ستره محکمه کولی شي دا کار تر سره کړي؟ آياغړو تصميم ونيسي، څه به پيښ شي؟

 .[ئقوانينو ترمنځ توپير ته توجه کړ موضوعهقانون او 

 د سترې محکمې دندې. ب 
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په . نکې مرجع دهوستۍ تفسير کوود اداري دندو سربېره، ستره محکمه د افغانستان د اساسي قانون ور

 :ده راغلېماده چې په رښتيا بحث پارونکې ده  مهمهتر ټولو الندې بکس کې د سترې محکمې اړوند 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده   

له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين المللي معاهداتو او ميثاقونو د مطابقت څېړل او د 

سره سم د هغوی تفسير د سترې محکمې له  حکمونوحکومت يا محکمو د غوښتنې پر اساس د قانون له 

 .واک څخه دي

د قانون،  "د حکومت يا محکمو د غوښتنې پر اساس "ماده سترې محکمې ته واک ورکوي چی 191

په دوهم څپرکي کې مو د قواوو د . تقنيني فرمان، او معاهدې مطابقت له اساسي قانون سره وڅېړي

ضايي څارنې په اندازه د حکومت د دوو نورو رکنونو پر تفکيک په اړه زده کړل چې قضايي څېړنه د ق

ماده سترې  191. کړنو ترسره کېږي او تشخيصوي يې چې هغه د اساسي قانون سره سم عمل کوي

 911۲دا ماده د الندې دريو دليلونو پر اساس د . محکمې ته د قضايي بررسي ډېر محدود شکل ورکوي

 آياد دې پوښتنې د ځواب نامعلوموالی چې ( 1: )ادو څخه وهکال د اساسي قانون يو له بحث پارونکو م

ستره محکمه کولی شي  آيادا پوښتنه چې ( 9)ستره محکمه همدارنګه د اساسي قانون د تفسير واک لري؛ 

کومه بله قوه يا بل کوم نهاد د دولت آياپه دې اړه پوښتنه چې ( 3)چې اجرايي اقدامات بررسي کړي؛ او 

 .سره د نورو قوانينو د مطابقت د بررسي واک لري هم له اساسي قانون

ستره محکمه له نورو قوانينو سره د اساسي قانون د  آيالومړی په دې اړه اختالف شتون لري، چې 

ستره محکمه کولی شي  آيامطابقت له بررسي نه پرته په دې اړه نور کارونه تر سره کولی شي او که نه؟ 

 تفسير کړي؟ نه لريصراحت چې د اساسي قانون داسې مادې چې 

کال اساسي قانون، د اساسي قانون د محکمې د رامنځته کولو نظريه ردوي چې ورسره  911۲دا چې د  

په هغه شکل چې تاسې په دوهم څپرکي کې د قواوو د تفکيک په اړه زده . موضوع نوره هم پېچلې کېږي

دي، په دې هېوادونو کې د اساسي قانون کړل، زيات دولتونه د اساسي قانون د محکمې د سيستم لرونکي 

په زيات ګمان همدا قضايي نهاد دی چې د اساسي قانون . بررسي په يو جال نهاد کې متمرکزه شوې ده

کې، د افغانستان د اساسي ( دوبي)کال په اوړي  9113په ورته توګه، د . 483پورې اړوند مسايل حل کوي

 : اړوندو مقرارتو لرونکې وهقانون مسوده د اساسي قانون د محکمې پورې د 

 کال کې د افغانستان د اساسي قانون مسوده ۰۰۳ په 

 (مسوده ۰۰۳ )ماده  ۲۶ 

 :د اساسي قانون عالي محکمه د الندې واکونو لرونکې ده
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له اساسي قانون سره، د قوانينو، تقنيني فرمانونو او بين المللي هوکړه ليکونو او ميثاقونو د مطابقت ( 1)

 .بررسي

 .د اساسي قانون، قوانينو او تقنيني فرمانونو تفسير (9)

پام مو وي چې دی مسودی په ځانګړې توګه د اساسي قانون عالي محکمې ته د اساسي قانون د تفسير 

کال لويې جرګې ته وړاند شوه، د اساسي قانون د تفسير  911۲ستۍ مسوده چې په وور. واک ورکړی وو

ستۍ مسوده، د اساسي قانون د عالي وکه څه هم ور. نه وه کړې د عالي محکمې د ايجاد وړانديز يی

کليدي کلمه  "د اساسي قانون د تفسير  "محکمې زيات واک سترې محکمې ته ورکوي، خو په هغه کې 

د ( د اساسي قانون د تفسير)د  آيا. ئماده يو ځل بيا ولول 191کال د اساسي قانون  911۲د . 484نشته

 .ومحکمې د واکونو د محدود ولو يوه قصدي څارنه يا توپير و عبارت لرې کول د نوې سترې

ځينې حکومتي ارګانونه بايد د اساسي قانون د تفسير واک . یدترمنځ توپير مهم  "بررسي "او " تفسير"د 

ته راځي چې اساسي  کوي، بې له شکه داسې موارد مخه ليکلي اساسي قوانين خپله د ځان تفسير ن. ولري

څرنګه چې تاسې د مديسون پر وړاندې د ماربوري په قضيه کې . لريه اړه صراحت نقانون د هغه په 

، د متحده اياالتو لپاره د اساسي قانون د بررسي واک د اساسي قانون له ليکلو نږدې شل کاله ولوستل

 .دا امر کېدای شي د افغانستان په اړه هم مطرح وي. څرګند شو وروسته

 هوډدسیاسي ګوند 

د دندې د ترسره کولو پرمهال "ماده تصريح کوي چې د سترې محکمې غړی به ( ۷)118د اساسي قانون 

د سترې محکمې له قاضيانو څخه، يو په خپل کور کې د  ".لريه کې غړيتوب ن ګوندپه هيڅ سياسي 

هغه  د هغه ورور د ياد ګوند رهبري کوي او له. افغان ملت ګوند لپاره يو غيرې رسمي غونډه جوړوي

 . يې غوښتي دي چې له خپل وخت او پيسو څخه له ده سره مرسته وکړي

قاضي خپل مالتړ ښکاره کوي او په پيسو او د افغان ملت ګوند په ګڼ شمير غونډو کې په خپل شتون سره 

دا  جمهور رئيس. له هغه سره همکاري کوي، خو هغه هيڅکله نه اعالنوي چې د ياد ګوند غړی دی

مادې سره سم په  191له ( 1: )لقضات د پام لپاره رسولې ده او له هغه يې غوښتي ديموضوع د قاضي ا

چې د قاضي اقدامات په افغان ملت ګوند کې د غړيتوب په ئ معلومه کړ( 9)او  ئدې اړه تصميم ونيس

 .معنا وو يا نه

ملي کولی امر ع جمهور رئيسمادې د حکم له نقض پرته د  191قاضي القضات د اساسي قانون د  آيا

 شي؟ په دې حالت کې قاضي القضات څه کار ترسره کولی شي؟ 
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يه قوې د تقنيني اقداماتو لکه ئستره محکمه د اجرا آيادوهم، د دې موضوع په اړه د نظر اختالف شته چې 

ماده تصريح کوي چې ستره محکمه  191؟ نهاو که  د تقنيني فرمانونو دبررسي واک لري جمهور رئيسد

او دبين المللي  (ادارې تقنيني فرمانونهقتي ؤمد ) قانون سره درسمي قوانينو، د تقنيني فرمانونوله اساسي 

يه قوې پر مقرراتو د اساسي قانون ئتقنيني اقداماتو يا د اجرا معاهدو د مطابقت واک لري، خو دا حکم د

ه قوې په اړه زده يئلکه څرنګه چې تاسې په درېيم څپرکي کې د اجرا  48.ځيرا مادې الندې نه 1۷ له

د تقنيني فرمانونو په صادرولو کې د پراخه او هر  او له مقننه قوې څخه خپلواک جمهور رئيسکړل، چې 

که څه هم چې دا تقنيني فرمانونه شايد په هېواد کې د ورته اغېزې لرونکي . اړخيزه واکونو لرونکی دی

مادې سره سم د قضائيه قوې تر بررسي  191دي، په همدې دليل د ه وي، خو له تخنيکي پلوه قوانين ن

تقنيني اقداماتو  يه قوې دئد اجرا داساسي قانون متن قضائيه قوې ته په همدې ترتيب. الندې نشي راتلی

پداسې حال کې چې زيات پوهان او نور هېوادونه پر دې باور دي چې . دبررسي ښکاره واک نه ورکوي

اقدامات د هر ډول قواوو د تفکيک کليدي برخه يا پر اساسي يه قوې قضايي بررسي او تقنيني ئداجرا

 .قانون والړ جوړښت دی

کوم بل ارګان د اساسي قانون د بررسي واک لري  آيادرېيم، او اخير داچې اختالف د دې پر سر دی چې 

د يه او مقننه قوې مبارزې د اساسي قانون ئپه متن کې ګونګوالی او د قدرت پر سر د اجرا 481او که نه؟

تفسير د دوو موازې نهادونوـ سترې محکمې او د اساسي قانون پر تطبيق د څار خپلواکه کميسون 

(ICSIC )د رامنځته کېدوالمل شوې. 

دواړه، هم ستره محکمه او هم د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسون، د اساسي قانون پر اساس د 

ماده د قضايي بررسي واک سترې محکمې  191داسې معلومېږي چې د اساسي قانون . تفسير واک لري

ماده د اساسي قانون پر تطبيق د څار د کميسون په جوړېدو حکم  1۸1پداسې حال کې چې . ته ور کوي

يد ئتا له خواله خوا منصوب او د ولسي جرګې  جمهور رئيسکوي او زياتوي چې د کميسون غړي بايد د 

دا ښکاره . څرنګوالي په اړه هيڅ هم نه وايي ون د توپير ديشي، خو له سترې محکمې سره د کميس

 .شخړې نه وو بدل شویيوې پام وړ  دکاله پورې  9111تناقض بيا هم تر 

کال د مې په لسمه نېټه هڅه وکړه چې د بهرنيو چارو د وزير رنګين دادفر سپنتا  9111ولسي جرګې د 

سطه ماتې وخوړه، خو دوه ورځې لومړيو هڅو د يوې رايې په وا. پر وړاندې د نه باور رايه وکاروي

کرزي د ولسي  جمهور رئيس. ، ولسي جرګه د وزارت له مقامه د هغه په سلب بريالۍ شوهوروسته

رې کولو يجرګې د رايې په مشروعيت پېژندلو څخه، په دې دليل چې ولسي جرګه، د يو برحاله وزير د ل

 .سره ده، مخ وګرځاوو جمهور رئيسله  يوازېلري او دا واک ه واک ن

کرزي په رسمي توګه له سترې محکمې وغوښتل چې موضوع تر قضايي بررسي الندې  جمهور رئيس

استدالل وکړ چې قضايي بررسي د قضايي قوې د دندو اړينه برخه ده، نو پر  جمهور رئيس. ونيسي

 جمهور رئيسرګې غړو د ولسي ج. همدې دليل ستره محکمه بايد د تقنيني اقداماتو د څېړلو واک ولري
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وننګاوو او دليل يې راوړ چې د اساسي قانون ليکونکو بايد د وزيرانو انتصاب ته ورته اقدامات د سترې 

توګه قوانين او  محکمې له تعقيب نه لرې کړي وی، ځکه هغوی د دې فرصت نه الره چې په ځانګړی

 .مقررات، حکمونه، او معاهداتو ته ورته ډول اقدامات ليست کړي

ماده په صراحت سره سترې محکمې ته له اساسي قانون سره د قوانينو، معاهداتو او  191د اساسی قانون 

پداسې حال کې چې اساسي قانون د وزيرانو انتصاب يا . تقنيني فرمانون د مطابقت د تفسير واک ورکوي

 .ساکت دیلرې کولو ته ورته ټولو اقداماتو د مطابقت په اړه، د محکمې د واک په باره کې 

تاريخ اعالن وکړ چې د وزيرانو د سرنوشت لپاره دوهم ځل  3کال د جون په  9111سترې محکمې د 

. لريه کولو واک ن ګوښهرايي اساسي قانون پدې دليل نقض کړی چې ولسي جرګه د برحال وزير د 

اسي قانون ولسي جرګې يې په ځواب کې تصريح کړه چې ستره محکمه د وزيرانو د انتصاب په اړه د اس

د ولسي جرګې سره له مخالفت سربېره، سپنتا . د تفسير واک نه لري او د سترې محکمې حکم يې رد کړ

 .د بهرنيو چارو د وزير په توګه د څو نورو کالونو لپاره هم خپل کار ته ادامه ورکړه

قانون پر  ، ملي شورا د سترې محکمې د پرېکړې په ځواب کې د اساسيوروستهله ويتو  جمهور رئيسد 

کال په سپتمبر کې  9118د . تطبيق د څارنې د خپلواک کميسون د رامنځته کولو لپاره قانون رامنځته کړ

، ملي شورا يا سترې محکمې جمهور رئيسد ملي شورا مجلس يو قانون تصويب کړ چې پر اساس يی د 

سترې محکمې وغوښتل  له. ون له واکونو څخه و بلل شويپه غوښتنه د اساسي قانون تفسير ددې کميس

ستری محکمی دملی شوری پرېکړه . ون د قانون مطابقت وڅېړييشول چې له اساسي قانون سره د کميس

له  يوازېپدې ترتيب محکمه پوه شوه چې . مادې پر اساس نقض اعالن کړه 191د اساسي قانون د

 .اساسي قانون سره د قوانينو او نورو حکومتي اقداماتو د تفسير واک لري

سترې محکمې . ترې محکمې د اساسي قانون د تفسير په اړه د کميسون واک تر پوښتنې الندې را وستس

حکم کوي، نه د بل ارګان په عنوان د  "د څارنې "ماده د اساسی قانون پر تطبيق 1۸1استدالل وکړ چې 

سترې محکمې همدارنګه ملي شورا ته د واک د ليږد موضوع د کميشنرانو د ټاکلو او . قضايي څېړنې

وباله چې د اساسي قانون پر اساس د  جمهور رئيسرې کولو په اړه رد وپېژندله او دا واک يې د يل

 .و واک لريکول ګوښهوزيرانو او نورو ټولو حکومتي چارواکو د 

په داسې يو نامعلوم حالت کې، داسې ښکاري چې هم ستره محکمه او هم کميسون د اساسي قانون د 

نورې دولتي ادارې له هغو غوښتنه کوي چې د بحث پارونکو تقنيني اسنادو د تطبيق . بررسي واک لري

درېدو په پايله ون د متناقض حکم د صايمناسبې شيوې يا پرېکړې مشخصې کړي چې د محکمې او کميس

 .کې د زياتو اختالفاتو المل کېږي

ماده  ۷۲. يه قوې د تفسير رول موضوع ال پېچلې کړې دهنسره سم، د اجرا حکمونود اساسي قانون د 

مادې کې  1۸1واک ورکوي، داسې حکم چې په  "اساسي قانون د پلي کولو د مراقبت"ته  جمهور رئيس

ون غړي د ولسي يمادې سره سم، د کميس 1۸1وضوع چې د دا م ښايي. له راغلي هدف سره ورته دی

 .له خوا ټاکل کېږي، د مساوي اهميت لرونکې وي جمهور رئيسيد د ئجرګې په تا
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که له دې . ون د قوانينو د مسودې په برابرولو کې هم رول لرييسربېره پر دې پېچلو مسايلو، کميس

د  ښايي، ئون څخه وغوښتل شي چې له اساسي قانون سره د قوانينو د مطابقت په اړه پرېکړه وکړيکميس

 .ګټو د ټکر له موضوع سره مخ شي

 

 سپنتا د اساسي قانون پر وړاندې

ون رامنځته شو، د سپنتا په اړه له يڅرنګه د قانون د قضايي بررسي هغه تجربه چې پر اساس يې کميس

 .ئماده بيا بيا ولول 191توپير لري؟ د اساسي قانون قضايي بررسي څخه 

د قانون برخالف چې د اساسي قانون . د سپنتا د قضيې په اړه، ولسي جرګې هغه ته د نه باور رايه ورکړه

له خوا توشيح شوې وي تعريفوي،  جمهور رئيسماده هغه د ملي شورا د هر يو مجلس مصوبه، چې د 2۲

 شووچې يو له ليست  "نه باور رايه"د  آيا. ي جرګې د نظر ښکارندويه دهد ولس يوازېد نه باور رايه 

 مادې پر اساس بررسي کولی شي؟ 191دندو څخه ده، ستره محکمه يې د 

ون په اړه يپداسې حال کې چې د اساسي قانون سره سم، د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کميس

. مادې سره سم د سترې محکمې له واک الندې راځي 191قانون تصويب شوی دی او په نتيجه کې د 

هغه سترې محکمې ته راجع کړ او سترې محکمې يې په ځواب کې خپل حکم د اساسي  جمهور رئيس

 .قانون سره سم صادر کړ

مادې د غوښتونو په 191ون، د اساسي قانون ديد اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کميس يوازې

 .یاړه ځواب ورکونکی د

 رسمي او غېرې رسمي قضایي سیستمونه. پنځم 

اساسي قانون د نورو عدلي سيستمونو د ډولونه په . اساسي قانون د دولتي محکمو پر سيستم تمرکز لري

پداسې حال کې، لکه څرنګه چې تاسې د . اړه چې په ټول افغانستان کې وجود لري، يادونه نه کوي

په ( دولتي محکمې)سيستمونو سربېره  "يرسم"کړل، د عدليافغانستان د مبادي حقوقو په اړه زده 

او جرګو په تو ګه  ګانوشوراد . افغانستان کې د غيرې رسمي موازې عدلي سيستمونه ډولونه وجود لري

رسمي سيستم له دې . د اختالفاتو د حل بديل ډولونه، د عدلي ابتدايي سيستمونو په توګه عمل کوي

قانون هغه د افغانستان د قوانينو او يا که په کومه برخه کې هيڅ قانون سيستمونو جال دی، ځکه اساسي 

د شورا يا جرګې په څېر غيرې . ، د حنفي فقه په رعايت او پلي کول اړ کړي دينه لرينه لريوجود و

رسمي عدلي سيستمونه، کېدای شي ټولو ديني قوانينو، عرفي قبيله وي قوانينو، يا د مشرانو ډله يېزې 

 .481مراجعه وکړيپوهې ته 
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که څه هم رسمي محکمې په افغانستان کې ټولو قضيو ته رسېدلی شي، خو له غيرې رسمي عدلي 

، د ونواختالفسيستمونه څخه اوس هم په پراخه توګه د غيرې سوداګريزو ملکيتونو پورې د اړوندو 

الندې ګراف . کېږياو په شخصي احوالو پورې اړوندو مسايلو په حل کې ګټه اخيستل  ونواختالفکورنيو 

په نظر پوښتنو کې ځواب . د رسمي او غيرې رسمي عدلي سيستمونو په اړه عمومي افکار ښايی

 .نکي د رسمي سيستمونو په پرتله له غيرې رسمي سيستمونو څخه ښه احساس لريوورکو

 انګېرنهد اختالفاتو د رسمي او غیرې رسمي حل څخه 

رسمي او غيرې رسمي عدلي سيستمونو په اړه توافق  په الندې ډول، د سلنهنکو ود ځواب ورکو 

 : 488لری

 

 

 ېکړنکو دا څرګنده وځواب ورکو سلنه ۸1، ېشوکال کی ترسره  9111په يوه بله سروې کې چې په 

زيات له )شمېرې څرګندوي چې په ټوله کې افغانان . چې غېرې رسمي مکانيزمونو ته يې مراجعه کړې

لومړی، په ځينو  482.څو دليلونو د غيرې رسمي عدلي سيستمونو پلوي دياوس مهال په ( کابل نه د باندې

دوهم، په ځينو برخو کې په غيرې . سيمو کې ابتدائيه محکمې ته رسېدل سخت دي يا تر اوسه هم نشته

درېيم، رسمي محکمې کېدای شي له دوديزو . رسمي سيستمونو کې د قضيو حل چټک او ارزانه تمامېږي

په پای کې، رسمي محکمې روغه جوړه راوستونکي دی چی عدالت ته پام . ې ويمحکمو نه ډېرې فاسد
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ترميمي يا جوړونکی عدالت پدې معنا دی چې د . اعالنوي بايلونکیبريالی او  يوازېلری، بلکې ه ن

سرغړونکي او قرباني او د سرغړونکي او ټولنې يی د  اختالف حل پداسې شيوې سره وشي چې موخه

د حل لپاره ځينې دوديزې، عنعنوې او رسوم په سنتي شکلونو و وناختالفد . ول ويترمنځ د اړيکو جوړ

 .ترسره کېږي ،محاسبه شوي وي طريقې سرهننواتې او د تېروتنو جبران، چې په انعطاف منونکې  لکه

 پوښتنه مباحثېد 

د رسمي عدلي سيستم په پرتله، د غيرې رسمي عدلي سيستم د ښه والي لپاره په نورو اثباتي داليلو  آيا

 ؟ئفکر کولی ش

د څارنې سيستم او د بياکتنې غوښتنه کېدای ( 1: )عدلي رسمي سيستم د متفاوتو ګټو ټولګه وړاندې کوي

 لرلو سره د قضيو پايله، کېدای د لوړو مخاطراتو په( 9. )شي ښه واضح او په دوامداره توګه پلې شي

شي غيرې رسمي محکمې د عدالت په پلي کولو کې له حده زياتې  کېدای( 3)وړ وي،  ېوړاندوينشي د 

هېله، پرته له  ورسمي محکمې لږترلږه په مساوي توګه د عدالت د پلي کول( ۲)مصلحت غوښتونکې وي، 

که څه هم نن . دې چې جنس يا د لورو موقف په نظر کې ونيسي، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره لري

ورځ په رسمي محکمو کې د ښځو سره د تبعيض زيات موارد شته، اساسي قانون دا ډول تبعيض غيرې 

رې يپل اوسېدو له ځايه لپردې سربېره، افغانستان پراخوالی پيداکوي، زيات خلک د خ. قانون اعالن کړی

 کړي ـ کېدایه احساس ونسانتيا آمحلي جرګې ته په ورتګ د هغوی نور شي  سفر او ژوند کوي، کېدای

د او کې پايښت رامنځ ته شي  يستمعدلي سپه  ېوي چددې ډاډ د ترالسه کولو غوښتونکی  ویهغشي 

د تداوم او سالم والي . شانته وي يووي  ېپه سفر ک ياژوند کوي او چې  يرتههر چبه  يلهپاعدالت 

د يو شکل کړندودونو  ،غوښتنې په ټول هېواد کې د واليت او محلي عرف په نظر کې نيولو څخه پرته

 .يو سرتاسري سيستم ته اړتيا لري څخه په ګټې اخيستنې سره

ر پورې پداسې حال کې چې د رسمي سيستم يادې ګټې د فساد په نشتون او د دولتي محکمو په زيات باو

 آيا: له ستونزې سره مخ دی( ته راغلل هر څه چې لومړی مخ)لري، افغانستان په اوسنی وخت کې د  اړه

دا چې خلک  يا ختم شي؟ ،ړيمحکمو ته مراجعه وکفساد وړاندې تر دې چې خلک الزم نه دي چې 

وړلو څخه ګټه لومړی پر حکومت د سياسي فشار د واردولو په موخه په محکمو کې د فساد د له منځه 

 واخلي؟

د سياسي بهير له الرې، افغانستان بايد دې پوښتنې ته ځواب ورکړي چې رسمي محکمې بايد قضا په 

. کوي په خپله اساسي قانون نه د غيرې رسمي سيستم مالتړ کوي او نه يې منع. نه که انحصار کې ولري

د حل يوه . ډول رول ترسره کړيپر دې اساس، خلک بايد پرېکړه وکړي چې دوديز شورا او جرګې څه 

دا وي چې د غيرې رسمي سيستمونو پرېکړې په هغه ډول چې په بين المللي حقوقو په  ښاييالره 

که دواړه لوري د غيرې رسمي سيستم د پيروي او ګټې په . حکميت ملحوظ کېږي په نظر کې ونيول شي

پرېکړه د خصوصي حقوقو د يو شکل اړه د قرارداد د عقد له الرې هوکړه وکړي، محکمه کولی شي دا 

يا، حکومت کولی شي چې غيرې رسمي سيستم د قانون له الرې تنظيم او په هغه . په عنوان رعايت کړي
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صورت کې چې يو له لور دعوه وکړي چې غيرې عادالنه برخورد ورسره شوی دی، اړين معيارونه د 

اوس مهال په يو وخت کې د دوو . ښځوچارو ته د رسېدلو او د استيناف غوښتلو لپاره وضع کړي

ته کوي هغه د عدالت نه  رامنځچې سيستمونو موجوديت کيدای شي څو ګټې ولري، خو يو لويه ستونزه 

 .يو خېل والی ده

 پوښتنې مباحثېد 

ستاسو له نظره، په افغانستان کې غيرې رسمي عدلي سيستم بايد د څه ډول رول لرونکی وي؟ که ستاسې 

 ؟یدله نظره دا رول ډېر مهم وي، دليل يې څه 

 د قضائیه قوې پر وړاندې اوسنۍ ننګونې. شپږم  

. ندې کويته کولو کلي طرح چې د قانون د حاکميت المل کېږي وړا اساسي قانون د يو سيستم د رامنځ

چې د حکومت  شته خنډونهڅو . سره بشپړه کړيېتوب زيواپداسې حال کې چې نشي کولی خپله دنده په 

 .سره مخامخ کوي ګواښد بې ثباته کولو ته ادامه ورکوي او د قانون حاکميت 

 محدودیت سرچینود . الف 

د کافي شمېر له نه شتون او  رسمي عدلي سيستمونه اوس هم د وړ قاضيانو، څارنواالنو، او مدافع وکيالنو

، د منصفانه مديريت او د قضيو له هفيزيکي جوړښتونو لکه د محکمو تعميرون وهمدارنګه د کمزور

کال تر جواليي پورې د  9111د بېلګې په توګه، د باميانو په واليت کې د . ورېږيځاغېزمنتيا څخه 

 ېچ 421،شتون درلود 11 يوازې څخهنکو وکارکو 18او له ټولو  31ې زيواڅخه چوکيو  ۲1قاضيانو له 

په قندهار کې کال تر مني پورې  9111ال بده، د تر دې .و یالمل شو ټوليدود  يوقضنا حل شوو  ياتود ز

حکومت اوس هم په زياتو کليوالو سيمو کې د محکمو  421.ېوفعاله  11 يوازېوکيو څقضايي  21له 

پر دې سربېره، لږ شمېر . او زياتې محکمې د امنيتي داليلو له مخې ځنډېدلې دينه لري لپاره تعميرونه 

تيا نه وړاړينه لپاره  اءاجرقضايي دندو د  شووقاضيانو په کافي اندازه زده کړې کړې او د ورسپارلو 

ه د زدکړو د کيفيت پراخه ساحه، د وړتيا له مخې د قاضيانو او قضائيه قوې د پرسونل د ګمارنې پ .لري

 .برخه کې لويه ستونزه ده

عملي مهارتونو  ګټورو په يانود قاض ېک ېواده ټولپه د حقوقو او شرعياتو د پوهنځيو درسي نصاب، 

قاضيان  429.د ټولو قاضيان نيمه برخه يا ليسانس يا د معادل ليسانس لرونکي دي .ه لريتمرکز ن باندې

فبروري کې، د سترې محکمې قاضی القضات،  کال په 9112د . لريه ټولو اړينو منابعو ته الس رسی ن

 :عبدالسالم عظيمي څرګنده کړې وه
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الهام  پداسې حال کې، چې افغانستان د خپل مدني او جزايي قانون لرونکی ده، چې د مصر له حقوقي نظام

ن او سوداګرۍ قواني جزازمونږ هېواد د مدني. اخلي، له حقوقي پلوه د سيمې يو له بډايه هېوادونو څخه دی

د دې قوانينو تفسير، توضيح او بډايه کول، د ديرش کالونو نښتو او جګړو له امله له بده مرغه  :ليکلي دي

چې  نن ورځ، مونږ د حقوقي اصطالحاتو او نورو حقوقي متنونو کتابونو ته. تر اوسه نه دي ترسره شوي

د مرجع په توګه له هغه نه ګټه زمونږ قوانين قضائيه قوې ته توضيح او د قاضيانو او وياندويانو لپاره 

پدې موخه ما د تفسير، توضيح، د قوانينو او حقوقي متنونو د راټولولو لپاره د . واخيستل شي، اړتيا لرو

 423.ژباړې د يو واحد د رامنځته کولو دستور ورکړ

خبرې، ښکاره حقيقت ته ګوته نيسي ـ که په پراخه توګه قوانين په الس کې  رئيسد سترې محکمې د 

پردې سربېره، يو نا دولتي سازمان راپور ورکوي چې . نوي، دا کار کوم لوی خدمت نشي تر سره کولی

د هغه څه چې د . په افغانستان کې اوس مهال د جزايي، مدني او نورو قوانينو هېڅ بشپړه ټولګه نشته

او کابل پوهنتون په کتابتونو کې وو له منځه تللي  ۍپوهنځ، سترې محکمې، او د حقوقو ارت وز عدليې

قاضيان په تصميم نيولو کې، د ګټې  424.ګرځېدل نه ديدي او تر اوسه د عامو خلکو د الس رسي وړ 

بايد  نه هغویکه له دې پرته، . اخيستنې لپاره، د نويو قوانينو تفسير او نويو حقوقي نظرياتو ته اړتيا لري

 .تکيه وکړيباندې په پخوانيو قوانينو او يا په شخصي تجربو او خپل قضاوت 

 

 لنډ مهاله قانونتو آاجراکال د جزایي  ۰۰۲ محکمو لپاره د

مادې لرونکي لوی  ۸11کال د  12۷۸کال له لنډ مهاله قانون څخه موخه د  911۲دتو آاجراجزايي د  

پداسې حال . د عادالنه محاکمې المل شي اغېزمن او يدباساده شوی قانون تو آاجراد . قانون ساده کول وو

ور  نه ديکې چې حکومت قاضيانو ته هيڅکله اړينه زده کړه او کافي الرښونکي اطالعات په واک کې 

 .په خپل کار کې په مخکنيو محاکماتي اصولو تکيه لري او کړي، زيات قاضيان له نويو قوانينو ګټه اخلي

چې په کابل کې له نوي قانونه ګټه او په لرې واليتونو لکه هلمند کې اوس هم له پخوانيو  عنا لريدا څه م 

يا داچې . شي د نويو قوانينو د ليکلو زيان د هغه له ګټې زيات وي قوانينو ګټه اخيستل کېږي؟ کيدای

 .یدپر اساس د قاضيانو له روزلو څخه عاجز  طريقوحکومت د نويو 

 

زده کړو، اسنادو او فني مرستو په  لکه سرچينونکي سازمانونه هغوی ته د وټولنه او مرسته کوبين المللي 

کليوالې . برخه کې مرستې کړې دي، په ورته مهال زيات کارونه اوس هم پاتې دي چې بايد تر سره شي
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کارپوهانو ته حقوقي  وړته په خپله مورنۍ ژبه او يا د  سرچينواو فقيرې سيمې تر زياتې اندازې قانوني 

 .اړتيا لري

 فساد. ب 

چې په  هغې درجه بندې ته په پام سره. د قضايي قوې پر وړاندې دوهمه لويه ننګونه د فساد شتون دی

کال کې د روڼتيا بين المللي سازمان له خوا، چې يو غيرې انتفاعي سازمان دی، افغانستان په نړۍ  9112

لکه د خپلې ګټې لپاره، د  ې بڼېفساد مختلف  42.ښودل شوی و( يم112نه  181له )کې دوهم فاسد هېواد 

محکمې د پرېکړو پر پايلو د اغيزې په موخه د رشوت ورکول، په ګمارنو کې ګونديتوب، د قضايي او 

حکومتي مامورينو ارتقا، د مدافع وکالنو او محکمو له خوا له حده زياتې حق الزحمې اخيستل او له 

له دې بده، په خپله په عدلي نظام . يب الندې يو شمېر خلکو معافولو، لرمجازاتو څخه له جزايي تعقي

د نفوذ باندې تو آاجراچې پر  ۍاخالق دکې، د ګواښ يا د رسمي چارواکو پر وړاندې د تاوتريخوالي، ب

کال يې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د  9118لکه د قاضي عالم حنيف قتل، چې په  کوياعمال 

، فساد اوس هم په ټول حقوقي نظام او حکومت له له بده مرغه. ، کېږيدرلودريان پر غاړه استيناف ج

تر هغو چې د عدالت د بنيادي اصل خالف، د قضائيه قوې نا برابره الس . لريتوګه رواج  ټوليزهکې په 

 .ادامه ولري، د فساد د منفي اغېزو درک ناشونی معلومېږي چلندرسی او 

کې چې په  غوښتنهپه يو نظر . ويرسوونکی  يانزفساد  برابره اندازهپه ې لپاره قوقضائيه د کېدای شي 

 تر ټولو لويه"افغانانو  سلنه، دوه ويشت ې دهشوله خوا ترسره  يدل ڼتياروکال د افغانستان د  9111

قضائيه  که څه هم 421.څخه ياودونه کړېفساد  له" ستونزه چې د حکومت له خوا بايد ورته رسيدګي وشي

له  يوته د قض يستمرسمي س و اندېښنهخلک څخه دفساد  له، لريوفعاليت  پرېقوه په ښه شکل او بې 

پر قضايي . راولي ېالند ښتنېتر پو يتمشروعدې سيستم د پرېکړو د يااو  څخه مخنيوی کوي ړلوراو

په اندازه، حکومت او  طريقېد حل د و وناختالفسيستم له باور پرته او له رسمي محکمو متانسبه هېله، د 

 . لريه لپاره دليل ن بېلولو د سرچينوخلک د دې سيستم د ښه والي په موخه، د اړينو 

مختلف حکومتي مکانيزمونه دې جنجال ته د  که څه هم څخه ښکاري چ وکه څه هم چې له شواهد

چې د حل يادې الرې په  ترهغه ځايه ،زياتېږي الهمد فساد ستونزه  ،رسيدنې لپاره وړاندې شوي دي

له . ه ويومرشي، بايد وکتل شي چې پر ستونزو د دې مکانيزمونو اغېزې به څ اءاجرلومړۍ مرحله کې 

قضيې  11کال تر جواليي پورې يې  9111، د ي لر قاضيان چې د يولس فساد سره د مبارزې محکمه

سره د مبارزې د ستراتېژۍ  له فساد 421ته رسېدلې  محکوميت سره پای پهيې  سلنه 21څېړلې وې، چې 

درېيم څپرکی  تر سر ليک النې پهيه قوې ئد اجراچې تاسې يې په اړه په  رهاپر تطبيق د څارنې عالي اد

متوجه شوي دي چې ګرنيوک. ، د فساد د دوسيو په پېژندلو او څارنوالۍ ته په لېږلو مؤظفه دهولوستلکې 
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يوي وسېلې يې د بدلېدو ئالندې ده او په يوې سياسي اجرارول تترکن جمهور رئيسدا اداره په بشپړ ډول د 

 .ګواښ موجود دی

 

 نکي خوشې کويوکرزی د نشه یي توکو قاچاق کو جمهور رئیس

کرزی د  جمهور رئيسچې  دا وموندلهستيو کې، ورځپاڼه ليکونکو وکال د دسمبر مياشتې په ور 9111د 

افغان ملي توقف ځای څخه توقيف ځايه  بين الملليبګرام  دنشه يی توکو په قاچاق يو شمېر تورن بنديان، 

 9118شو، په زاد څخه يو مجرم آی له بنده  کې کال 9111په  .ي ديخوشې کړ ځای،د انتقال په  ته

زاد آپه شمېر نور زندانيان هم  ۲۸کال په لومړۍ نيمايي کې، د  9112شول او د زاد آنفره  11۲کال، 

 428.شول

( سره سم د مجازاتو د تخفيف يا بښنې حکمونود قانون له )ته  جمهور رئيسماده  ۷۲د اساسي قانون 

ته د مجازاتو د بښنې واک ورکوي، که څه هم د بښنې  جمهور رئيساساسي قانون نور هم . واک ورکوي

 .، په سنتي توګه پلی کېږيوروستهواک د محکمې له بهير او د محکوم له تورن کېدو 

برداشت عمومي  د خلکو پهپه قضايي سيستم کې له عدالت څخه  کار؟ دا کېدای شي  ګهبېلدا د فساد  آيا

 شي؟ دا د عمومي باور د کمزورې کېدو المل کېدای آيا؟ ولريڅه اغيز 

 دتصويب  وروستیپه دې برخه کې د نوماندانو . کېدنې هم اغېز لري فساد د قاضيانو پر ګمارنې او پاتې

ته کېدو المل ګرځي او د  چې د شخصي اړيکو او مالتړ د شبکې رامنځ یدکرزي سره  جمهور رئيس

څرنګه . په وړتيا والړ يو سيستم اوس هم عملي کېدو ته اړتيا لري. قاضيانو په ټاکنه کې مهم رول لري

 يسانوئر د قاضيانو ـ د واليت او ولسواليو د ابتدايي محکمو د" چې يوې نظر سنجي څرګنده کړې ده، چې

انتصاب تر ډېره د زده کړو د وړتيا او د قانون او تخصص د تربيت له مخې نه، بلکې د ولسوالۍ او 

 422".یدواليت له رهبرۍ سره د شخصي، قبيلوي، قومي يا سياسي تړاو پر اساس والړ 

ورته ډول، په . نه شتون به له سولې او امنيت پرته په زيات ګمان سره ادامه پيداکړي سرچينوفساد او د  

د راتلونکو . فساد او د قضايي سيستم نه اغېزمنتيا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې نا امني تغذيه کوي

 يخوالیتاوتر، د فساد بشپړتيا له قربانی کولو پرتهد  يستمد قضايي س ننګونهستره  نسلونو د رهبرانو لپاره

 .مقابله دهسره مبارزه او قاچاق  داو د نشه توکو 

 دولتي محکمو لپاره بدیلد . ج 
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. یدله اضافي ننګونو سره مخ سره  جوړولو پهمحکمو ( ورته)دولتي قضايي سيستم د طالبانو له خوا د 

کال راپدېخوا دوی تر ډېره  9111لري، له ه طالبان د افغانستان په زياتو سيمو کې ثابتې محکمې ن مثال،

دا محکمې د  11 .ځواکونو د فشار په ځواب کې، ګرځنده محکمو ته مخه کړې وسله والو بين الملليد 

ياتو سره د هغو د بيانولو ئچې مونږ په جز او اصولو لرونکې دي و الرو چاروپېچلي جوړښت او د خپل

چې دا محکمې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د قوانينو په پلي کېدو کې د  اراده نلرو، خو د يادولو وړ ده

دي، د ه پداسې حال کې چې هغه هم له ستونزو خالي ن. دولت ځواکمنتيا له ننګونو سره مخ کويمرکزي 

چې دا محکمې ډېرې چټکې، ډېرې عادالنه او له دولتي  یدطالبانو له محکمو څخه پراخه درک دا 

 11 .محکمو څخه لږ فاسدې دي

 جه تین. اووم  

. بيان کړل جزئياتيه قوي ئکال له اساسي قانون سره سم، د قضا 911۲مونږ په دې څپرکي کې، د  

تاسې پدې څپرکي کې د قضايي خپلواکۍ او د قواوو د تفکيک مفهوم زده کړ، که څه هم چې اساسي 

 پوه پدې بهو په مطالعې سره به تاسې ېمهاد دې مف. قانون په مستيقم ډول له هر يو څخه يادونه نه کوي

ښه څه ډول په يو عدلي سيستم  ،چې په يو داسې نظام کې چې پر اساسي قانون والړ وي ياستیشوي 

 .څرنګه پرمخ والړه شيقوه  يهقضائعمل کولی شي، او داچې د افغانستان 
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 اقتصادی، ټولنیز او کلتوری حقونهمدنی او سیاسی حقونه، او  - د اتباعو اساسی حقونه: اووم څپرکی

 

 سریزه. لومړی

کلن خبلایر او د بلخ پوهنتون محصل له انترنيت څخه د اسالم له نظره د ښځو  9۲سيد پروېز کامبخش 

د سپکاوي په  ته کال کې مقدساتو 9111وروسته په  پرولوخحقونو په هکله د معلوماتو د را اخيستلو او 

د د استيناف محکمې نوموړی په اعدام محکوم کړ خو په مزارشريف کې محکمې  19 .تور ونيول شو

 91د استيناف د محکمی د  ید افغانستان سترې محکم 13 .کلونو ته را کم کړ 91حکم جزا د نوموړي 

، له دوه کلن توقيف وروسته، د نوموړي د بخښنې فرمان په ددې  سره 14 .هتأييد کړ کالو د حبس پريکړه

د بشري حقونو ډېرو فعاالنو د کامبخش   1 .او کامبخش له افغانستان څخه بهر ته پرواز وکړپټه السليک 

په حق باندی تيری دا کار د بيان آزادی  چېد عدلي تعقيب خالف اعتراض وکړ او هغوی استدالل کاوه 

هکله  په اسالم کې د ښځې د رول په چېد کامبخش د عدلی تعقيب پلويانو استدالل کاوه هغه مواد . دی

د افغانستان اساسی قانون نه يوازې د بيان آزادي د حق . نوموړي ويشلي دی ګواښوونکي او کفرآمېزه دي

هر اساسی قانون په افغانستان کې بايد د اسالمی معتقداتو او سپېڅلي دين  چېتسجيلوی بلکه دا هم ښيي 

 .سره سمون ولري

 د افغانستان اساسی قانون

 ماده ۳

 .مخالف وی حکمونود اسالم د سپېڅلي دين د معتقداتو او  چېېڅ قانون نشی کوالی د په افغانستان کې ه

 ماده ۳۲

 .د بيان آزادی له تېري څخه خوندي ده( 1)

، انځور او يا نورو وسپلو له الرې پدې اساسي قانون کنېيلخپل فکر د وينا،  چېهر افغان حق لري ( 9)
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 .کړيکې د راغلو حکمونو په په رعايت، څرګند 

هغه مخکې له مخکې دولتی  چېهر افغان حق لری د قانون د حکمونو سره سم مطالب بې لدې ( 3)

 .مقاماتو ته وښيي، خپاره او نشر کړي

د مطبعو، راډيو او تلويزيون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسايلو پورې ( ۲)

 .مربوط حکمونه د قانون له الرې تنظيمېږي

 

 پوښتنې مباحثېد 

 د يوه قاضی په توګه، تاسو د کامبخش قضيه څرنګه حل و فصل کوی؟. 1

 د حل غوره الر وه؟ ولی هو او ولې نه؟ ستونزيد ولسمشرۍ بخښنه، د  آيا. 9

له خوا د بخښنی دود او د محکمی د پريکړه نيونه ددی ډول قضاياو  جمهور رئيسپه پرتله ايزه ډول د . 3

 او بد ټکي کوم دي؟ښه د بررسۍ لپاره 

 ترمنځ تضاد شتون درلود؟ ي ارزښتونواسالم داو حق پدې قضيه کې د بيان آزادي آيا. ۲

د اسالم د حکمونو او لدې اصولو څخه د ديني عالمانو د متفاوت تفسير له مخې، څرنګه دا قضيه حل . ۸

 او فصل کوالی شو؟

د دوهم څپرکی غانستان اساسي قانون د افغانستان حکومت د جوړښت پر څرنګوالي سر بېره، د اف

دوه راتلونکی څپرکي دا ډول حقونو ته . افغانستان وګړو او بهرنيو اتباعو ته يو شمېر حقونه ورکوي

 .شوي دي ځانګړی

 د بشري حقونو پرمختیا. الف

دا قواعد پدې باور . د بشري حقونو د نړيوال معيارونو له مخې، دولت د بشري حقونو مالتړ په غاړه لري

د دوی تر  چېدا د حکومتونو دنده ده تر څو د هغو کسانو د بشري حقونو مالتړ او درناوی  چېوالړ دي 

حقونه له دوهمې نړيوالې بشري  بين المللیسياستونو کې  بين المللیپه . اقتدار الندې دي، خوندي کړي

د خپلو اتباعو د جګړې جناياتو د  11 (.کال په شاوخوا کې 13۲8د )جګړې وروسته پرمختيا پيل کړه 

وحشت په ځواب کې، حکومتونه پدې آند شول تر څو د داسې پېښو د بيا رامنځ ته کېدو د مخنيوي لپاره 
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ال اوس هم دوام  یخه سرغړونله بشري حقونو څ چېپداسې حال کې  11 .يو جوړښټ رامنځ ته کړي

ټولنه ډېره  هلري، د دولتونو له لوري د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه د سر غړونې په وړاندې، نړيوال

حساسه ده او د خپل رفتار د بدلون لپاره پر سرغړوونکو باندې د فشار راوستلو په موخه، زياتې هلې 

بشري حقونو څخه د سرغړونې د مخنيوي لپاره،  په وروستيو کلونو کې، د ملکي وګړو د 18 .ځلې کوي

 څخه کال په لېبيا کې د وسله والې مداخلې 9111 پهاو  کوسوواکال په 1228په د هغوی يو شمېر آن 

 12 . مالتړ کوي

 د مباحثې پوښتنې

 

د بشری حقونو قواعد  چېآيا تاسو فکر نه  نيولو سرهبشري حقونو پرمختيا په پام کې  بين الملليد. 1

وادونو په برخه کې عملي يټولو ه پها وکړي او يکچه پرمخت هبايد په نړيوال چېداسې يوه موضوع ده 

 شي؟ 

 

بشري حقونه تر دولتي حاکميت، غوره والی ولري؟ په هغو  بين المللي چېآيا تاسو فکر نه کوی . 9

دونکی وسله والې يټولنې د زيات یوالږي، د نړييله بشري حقونو څخه سرغړونه ک چېوادونو کې يه

 مداخلی په هکله څه نظر لری؟

 

 وړتیا، حقوقي شخصیت او د اتباعو حقونه. ب

حقوقو د نورمونو په اساس، د هر وګړی بشري اساسي حقوق د هغه هيواد د  بين الملليد بشر  وګړي 

ددی لپاره چی يو وګړی د . قوانينو په اساس تضمين کيږي چيری چې نوموړی وګړی ژوند کوي

حقوقی شخصيت درلودونکی وي، او يا د قانون په  نوموړی حقوقو درلودونکی وي نو نوموړی بايد د

 11 .د هغه حق بايد په رسميت وپېژندل شيوړاندې د يو شخص په توګه 

انسانان چېرې ژوند کوي، هغوی ټول د ټاکلو حقونو  چېپر بنسټ، پرته لدې  وحقوق بين الملليد 

د انسان اساسي حقونو لکه د ژوند کولو حق او له مرېېتوب څخه د آزادوالی حق ته دا . درلودونکي دي
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د بشري حقونو نړيواله . ه توګه په نظر کې نيول کېږيتمايل په عام ډول انساني کرامت ته د درناوي پ

که چېرې يو هېواد د بشری حقونو د نړيوالې  11 .اعالميه د دې نړيوالو بشری حقونو در ناوی کوي

اعالمېې د رعايتولو سره موافقه کوي، پدې صورت کې دا دولت تر واک الندې حوزه کې د ټولو انسانانو 

سره بېره پردې، هيوادونه کوالی شي د خپلو اتباعو . تړ په معنی ديبشري حقونو د مالبين المللي د 

دا تباعو دا حقونه د يوه هېواد تر قضايی واک . ځينې بشري حقونو ته په اساسي قانون کې ځای ورکړی

د افغانستان اساسي  19 .الندې د بشری عامو حقونو په خالف، يوازې د اړونده هېواد د اتباعو لپاره دي

 .د افغانستان اتباعو ته د حقونو په ورکولو باندې حکم کوي چېېر حکمونه شته قانون يو شم

 ټاکنوپه سياسي حقونو کې د رای ورکولو حق، په . سياسي حقونه د اتباعو د حقونو په توګه تعريف کېږي

د يو خپلواک هېواد د تعريف  چېدا ډول کړنې  13 .کې د نوماندی حق او د عمومی مشارکت حق راځي

دا به بې معنی وي  د بيلګی په توګه .برخه جوړوييوه د ملت  چېالزم دی، د هغو وګړو لپاره دي لپاره 

د ايتاليا  چېکه چېرې د ايتاليا اتباع په افغانستان کې په انتخاباتو کې ځاند کانديد او يا رايه ورکړي، ځکه 

 .وګړي د افغان د ملت برخه نه ده

هيوادونه په ورته وخت کې هم يو لړ حقونه خپلو  چېکېدای شی تاسو تعجب وکړی څرنګه کېدای شي 

د بين المللی حقوقو له مخې ټول انسانانو ته هم حقونه  چېاتباعو ته ورکړي او هم پدې مکلف و ګڼل شي 

اعو ترمنځ د دوو د نړيوال حقوقو له مخې، هيوادونه د خپلو اتباعو او بهرنيو اتب. په نظر کې ونيسي

لومړی، يو هېواد بايد د تابعيت د ترالسه کولو په اړه د . شرطونو په تحقق سره توپير قايل کېږي یدالن

فرصت برابر  په شرايطو برابر او وړ کسانو لپاره بايد د تابعيت د تر السه کولوتابعبت په هکله د 

ړو د تابعيت له منلو څخه ډډه وکړي په بل عبارت، هيوادونه پخپل سر نشی کوالی د هغو وګ 14 .کړي

دوهم، ټول اتباع بايد په سياسي نظام کې له . د دولت د کورنيو قوانينو به مخې برابر شرايط ولري چې

د سياسی مشارکت  و له نظرهحقوق بين الملليد په واقعيت کې،   1 .حق ولري د ګډونتبعيض پرته د 

څپرکي د مطالعې په ترڅ کې  ددېتاسو چېبه  څرنګه 11 .اتباعو اساسي حق دی نه دبشر نړيوال حق

په ورته . متوجه شی، د افغانستان اساسي قانون، د سياسي حقونو زياته برخه افغان وګړو ته ورکوي

حقوق سره سم د  بين الملليوخت کې، اساسي دا اساسي قانون د افغان قضايی واک پر بنسټ باندې د 

 .بهرنيانو لپاره دهم اساسي حقونه تضمينوي

                                                           
511

 Universal Declaration of Human Rights, available at http://www.un.org/en/documents/udhr/. 
512

 MandanaKnustRassekhAfshar, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, 2 Max 
Planck Manual on Afghan Constitutional Law: Constitutional Practice & Human Rights 31 (2007). 
513

Id. at 32. 
 14

 /http://www.un.org/en/documents/udhr :ماده، په الندې انترنېټي پته تر الس کېدای شی 1۸د بشري حقونو نړيواله اعالميه، . 

 ."(نشو کوالی هېڅوک د تابعيت له حق څخه بې برخې کړو( 9)لو حق لري؛هر څوک د تابعيت لر( 1)")
 ۰ 
 http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm :ماده، د الس رسی وړ په ۶ د مدني او سیاسی حقونو بین المللی میثاق . 

د عمومي ( الف: )پیرونو او غیر معقولو توپیرونو پرتهبه دا حق او امکان و لري چه په دوهمه ماده کې د یادشوو تو( د ټولنې غړی)هر انسان )" 

په دوره ای انتخاباتو کې چه په سمو، پټو او عمومي رایو ( ب)چارو په اداره کې به په خپله او یا دازادو انتخاب شوو استازو پواسطه ګډون وکړي؛ 

د عامو ( ج)واري وي، رایه ورکړي او یا انتخاب شي؛ تر سره شوي وي ګډون وکړي او د رای و رکوونکو د انتخاب د ارادې د آزادۍ ذمه 

 ."( شرطونو سره سم د هېواد په عامه چارو کې د برابری حق ته ورسېږي
516

 MandanaKnustRassekhAfshar, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, 2 Max 
Planck Manual on Afghan Constitutional Law: Constitutional Practice & Human Rights 32 (2007). 



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

223 
 

 لوست تمرکز د

څپرکي له مطالعې د مخه، د اتباعو اساسي حقونه او وجايب تر سرليک الندې د اساسي قانون دوهم د دې 

آيا . ږييمتفاوت حقونه چا ته ورکول ک چې ۍد هغه په مطالعې سره پدې هکله فکر وکړ. ۍڅپرکی ولول

ږي؟وروسته بيا فکر وکړي يد افغانستان وګړو؟بهرنيانو؟ يا هر دواړو ته ورکول ک چېدا هغه حقونه دي 

 يی يادونه وشوه، پوره کوي؟ مخکې چېځانګړي شرايط  بين الملليآيا د ځانګړو حقونو ورکول هغه  چې

 

 د دولت ژمنې، د دولت اقدامات. ج

حقونو د خوندي  ددې دي، دولت وګړيو ته درلودنکي وقوړ وګړي د ځانګړو حقو چېپداسې حال کې 

دولت په اساسي قانون کې د راغلو اساسي حقونو په خوندی کولو  چېدا پدې معنی ده . کولو دنده لري

بې وسلې غونډې " مادې سره سم، د افغانستان اتباع، حق لری 3۷مثال، د اساسي قانون د  11 .مکلف دی

په بل عبارت، د . حق په رعايت باندی مکلف دی ددې لتپدې اساس د افغانستان دو." او مظاهرې وکړي

له کولو  الريونډول بې وسلې  ددېاساسي قانون له مخې، د افغانستان دولت نشي کوالی د افغان وګړو

د دولت او وګړيو ترمنځ  چېدا ډول کړنه د عمودي اغېز په نوم يادوي، ځکه . څخه مخنيوی وکړي

 18 . اړيکې تنظيموی

ياد شوي  12 .سي حقوق افقي اغيزمنتيا يا د خصوص اتباعو ترمنځ اړيکې نه تنظيمويله بلې خوا، اسا

کولو حق دنده  الريوند نورو وګړيو د سوله ايزو  چېته په بيا کتو سره، وګړي پدې مکلف نه دي بيلګی 

که چېرې هارون او د هغه ملګري الريون کوي دادې اساسي . په غاړه واخلي، ځکه دا د حکومت دنده ده

که حميد د خصوصی  –دا يو بل ډول سرغړونه ګڼل کېږي  چېکه څه هم  –قانون څخه سرغړونه نه ده 

اما که حميد د حکومت مامور وي او د حکومت په . تبعه په توګه د مظاهرې د ګډوډولو هڅه وکړي

ل استازيتوب د مظاهرې په وړاندې عمل وکړي، بيا نو د هغه کړنه د اساسي قانون څخه سرغړونه ګڼ

قواوو په شمول د دولت په استازيتوب  قضائيهاو  اجرائيه ،د مقننه چېواقعيت کې، ټول وګړي  په. کېږي

 .فعاليت کوي، په اساسي قانون کې د راغلو حقونو په مالتړ مؤظف دي

په اړه د دولت د مکلفيت په هکله د فکر کولو بله الر داده تر څو په ياد ولرو  اتباعو د حقوقو د ساتنید 

يوازې  څرنګه چی. د اساسي قانون څخه د سرغړونې په صورت کې بايد دولت الس په کار شي چې

د دولت د مداخلې غوښتونکی  ید اساسي قانون څخه سرغړوننو دولت د اساسی حقونو د ساتلو دنده لري 

ل کيږي په دی توګه که حميد سوله ايزه الريون ګډوډوي نو دا د اساسي قانون څخه سرغړونه نه ګڼ. دی

 چېلکه . قانون څخه سرغړونه ګڼل کيږيد اساسي  له خوا ګډوډ شي نو دا ددولت اما که همدا الريون

دولت د يو کار په  چېتاسو به وروسته ياد کړی، دولتي کړنې همداشانې هغه وخت رامنځ ته کېدای شي 
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حميد او د هغه  چېکې د مثال په توګه، په هغه صورت . دنده يی ګڼل کېږي، پاته راشي چېمخنيوي کې 

 .مخنيوی وکړي الريونملګرو ته دولت اجازه ورکړي تر څو د هارون د 

 

 

 عمودی اغېز او دولتي اقدامات: فرضېې

 

 د شپې غال: فرضیه  

 

د . روح هللا د کمال کور ته ور ننوځی او د نوموړي يو څه مالونه د ځان سره وړي چېفرض کړی 

پدې صورت  ".ملکبت له تېري څخه خوندي دی" :مه ماده حکم کوي چې ۲1 افغانستان د اساسي قانون

 کې آيا روح هللا د کمال د اساسي حقونو څخه کوم يو نقض کړی دی؟

 

روح هللا په ښکاره خالف کار تر سره کړی دی  چېکېدای شي ستاسو ځواپ مثبت وي ځکه په اوله کی 

ده ه روح له اساسي قانون څخه سر غړونه ن چېپه داسی حال کی او له کمال څخه يی غال کړې ده، 

د يو . اساسي حقوق د حکومت او وګړيو، نه دوو وګړيو ترمنځ رابطه تنظيموي چېپه ياد ولری . کړی

دا پدې معنی . باندې الزاميت نه لريقو په ساتنی باندی اساسي حقو دخصوصي شخص په توګه، روح هللا 

نوموړي تر سره کړي دقيقاْ يی د افغانستان  چېهغه څه . روح هللا بد کار نه دی تر سره کړی چېنه دي 

خو خپله روح هللا . تعقيب الندې راځي يجزا حقوقو خالف کار يی کړی دی او د هغه له مخې تر عدل

 .اساسي قانون نه دی نقض کړی

 

 څارنهد برښنا لیک : فرضیه 9

 

 قانون اساسي په: دولت
 اساسي راغلو د کې
دی ژمن دفاع په حقونو  

 خصوصيعاملين يا / افراد
 د کېقانون  اساسي په:  اناکتور
کېږي ګڼل مستحق حقونو راغلو  

 خصوصي عاملين يا/افراد
 د کې قانون اساسي په:  اناکتور
 دفاع په حقونو د اتباعو نورو

دی نه مکلف  
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يو خصوصي  د شرکت سره چید افغانستان حکومت د الکترونيکی پستي خدماتو  چېداسې و انګېری 

د نوموړي خصوصي شرکت کارکوونکي . تړون السليک کوي د پستي خدماتو د سرته رسولو دیشرکت 

د او کله کله کارکوونکي د کڅوړو د توکو څخه . د لېږد په مهال هغوی خالصوی هاو ليکنون ید کڅوړ

: ماده داسې وايي 31ساسی قانون د دا ډول موضوعګانو په اړوند د ا. لي او ساتي ېېاخځان لپاره يو څه 

د اشخاصو د مخابرې او ليکونو آزادي او محرميت که په ليکلي ډول وي يا د تلېفون او تلګراف يا نورو "

که آيا پورته بيان شوی مورد د اساسي قانون نقض دی او ." وسيلو له الرې، له تېري څخه خوندي دي

 نه؟

که څه د الکترونيکي پستي خدماتو شرکت يو خصوصي شرکت دي، دا له اساسي قانون څخه سرغړونه 

حکومت . د الکترونيکي پستي خدماتو شرکت د حکومت له لوري خدمات سرته رسوي چېده پدې دليل 

کت د پيسو دا شرکت د يو عامه کار د سرته رسولو لپاره ګمارلی دی او د الکترونيکی پستي خدماتو شر

، پدې کار کې د دولت خدمات دخالت په دی توګه. ورکړه د عامه خدماتو د سرته رسولو په خاطر ده

 .لري

 

 :فرضیه ۳

 

دا . په کور کې بڼوال او خانه سامان و ګماري چې يهغه پرېکړه کو. مين په حکومت کې کار کوييس

ګماري او په همدې دليل له نارينه وو څخه کار لپاره يوه مېرمن و د دېې چپريکړه کوي شانې نوموړې 

هغه پدې پوهېږي . غواړي دې کار ته غوښتن ليک ورنکړي او د هغوې غوښتن ليکونه نه کتل کېږي

دندې لپاره  ددې هم ددې کار لپاره د نارينه وو يو شمېر د مېرمنو په پرتله غوره دي، خو سره ددېې چ

 ماده په دې اړه واييمه ۸1د افغانستان د اساسي قانون . سيتر کتنې الندې ني يوازې د ښځو غوښتنليکونه

د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير پرته د قانون د حکمونو سره سم د دولت خدمت "

 مادې د حکم له مخې آيا سيمين له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده؟ د دې ."ته منل کېږي

 

پخپله دنده  چېکه څه هم سيمين د حکومت لپاره کار نه کوي او اساسي قانون يی نه دی نقض کړی ځکه 

که چېرې سيمين په حکومتی دفتر کې د کوم چا د . هکې يی د يوه خصوصي شخص په توګه عمل کړی د

پدې  ېچوای ځکه  هګمارلو په برخه کې تبعيض کړی وای، پدې حالت کې به هغه د اساسي قانون ناقض

پدې مثال کې سيمين د يوه خصوصی فرد په توګه،  خو. صورت کې هغې له حکومت څخه نمايندګی کوله

 .پخپل کور کې د يو فرد د ګمارنې لپاره اقدام کړی دی

د ساتنی  وقاساسي حقو د پخپله روح هللا چېکې متوجه شوي ياستی، ېيپورتنۍ فرض پهتاسې کېدای شي 

قضايی مراجع پدې ې نځيپه همدې دليل، . اساسي حقوق نقض شوي ديد کمال خو نه لري، مسوليت 

د دوو اتباعو ترمنځ رابطه تنظيموي شتون نه لري،  چېپدې مسله کې د افقي اغېز رابطه  چېباور دي 



 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

991 
 

دولت د دريم شخص له لوري د اساسي حقونو د نقض په وړاند د اتباعو د حقونو څخه په مالتړ مکلف 

 91 .مستقيم افقي اغېز وايیدې حالت ته غير . دی

 حقونو په وړاندې  کلتوري مدني او سیاسي حقونه د اقتصادي، ټولنیز او کلتوري. د

او مثبت ( نه کړيتر سره بايد دولت يی  چېهغه ) ونحقو په دوديز ډول د منفی پوهانو قحقو دد بشر

 91 .ترمنځ توپير په ګوته کوي (دولت يی په عملي کولو باندې مکلف دی چېهغه ) حقونو

په بل عبارت،  99 .مدني او سياسي حقونه د دولت يا حکومت په وړاندی داتباع دحقوقو ساتنه کوي 

په . دولت نشي کوالی د وګړيو د بيان آزادي محدوده کړي املههمدې  لهد بيان آزادی حق لري او وګړي 

د  ليکنو او مراسالتود هغوی د ننوتلو او د همدې ډول، فرد د محرميت حق لري ځکه دولت د چا کور ته 

ځکه هغوی پر ياديږي مدني او سياسي حقونه کله کله د منفي حقونو په نوم هم . کتلو اجازه نه لري

. له مخې يی حکومت ټاکلي کارونه نشي تر سره کوالی چېحکومت باندې داسې محدوديتونه وضع کوي 

د حقونو  چېځکه ياديږي حقونو په نوم هم " لومړي نسل"ا ي" دوديز"مدنی او سياسی حقونه همداشانې د 

پر دې  93 .حقوقو کې شامل شوی دي بين الملليټولنې له خوا په  بين الملليد  چېلومړی ډول دي 

و قحقود  د بشر چې لکه. دوه ډوله حقوق په بر کی نيسياصطالح د " مدني او سياسي حقونو" سربېره، د 

وګړيو جسمی او د مدني حقونه  چېپداسې حال کې " پوهان اليکس کونته او ريچارد بورچېل وايي، 

، او د عادالنه محاکمې شيهغوی د تبعيض قربانی نه  چې ييقيني کودا . تامينوي دفاع سالمتيارواني 

دا حقونه  .، سياسی حقونه په مدني ټولنه کې د وګړو بشپړ مشارکت تأمينويشيحق يی خوندي پاته 

دموکراتيک مشارکت لکه د دولت په عامه ژوندانه کې برخه اخيستنه، د بيان او اجتماع آزادي، د فکر، 

 94 .وجدان او دين آزادي په بر کې نيسي

 مدنی او سیاسی حقونه: تعریفونه

 

 .د وګړو جسمی او روانی بشپړتيا، د هغوی ژوند او مصؤنيت تأمينوي چېهغه حقونه : مدنی حقونه

 :مدني حقونو بېلګېد 

 د تبعيض نشتوالي حق -

 د محرميت حق -
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 د ژوندانه حق -

 .ساتنه کوي سالمتيادا حقونه د وګړو د رواني چېپدې معنی د فکر، وجدان،، بيان او دين د آزادی حق،  -

 

 .تضمينويپه مدني ټولنه او سياست کې د مشارکت ځواکمنتيا  چېداسې حقونه دي : هسياسي حقون

 :حقونو بېلګېد سياسي 

 د يو ځای کېدو او تشکل آزادي -

 د رای ورکولو حق -

 له حکومت څخه د عدل غوښتنې حق -

 .وکړي اجازه وګړو ته په مدني ټولنه او سياست کې ګډون حق چی د فکر، وجدان، بيان او دين آزادي -

نی او سياسي د ياد شوو حقونو څخه ځيني د دواړو يعنی مد چېکېدای شي تاسو متوجه شوی ياستی 

مثال، د بيان آزادي د يو مدني حق په توګه تعريف شوی دی ځکه د . حقونو په توګه مشخص شوي دي

د يو سياسي  چېپه ورته وخت کې، د بيان آزادي . د رواني بشپړتيا سره مرسته کوي وکړوفکر آزادي د 

بيانوي، دا حق هغوی  او سياسی شخصيتونوپه هکله خپل نظر وګړي د سياست ځکهحق په توګه يادېږي 

 په مدني ټولنه کې ګډون وکړي چېته اجازه ورکوي 

 

  9 .وګړو ته ورکول شوي دي توګهد مثبت حقونو په  (”ESC“(اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه 

 چېاقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه کله کله هم د بشری حقونو د دوهم نسل حقونو په نوم يادېږي ځکه 

مثال، د تعليم حق  91 .ټولنې د پام وړ ګرځېدلي دي بين الملليله مدني او سياسي حقونو څخه وروسته د 

او د ناروغيو د مخنيوی او در ملنې حق هر دواړه د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو له جملې څخه 

و درملنې ته الس دي ځکه هغوی وګړو ته په مثبت لوري يعنې د تعليم حق يا د ناروغيو د مخنيوی ا

پدې دليل، اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه زياتره د محتوا له مخې آرماني بڼه لری، . رسي تأمينوي

او عملي د هغوی د تحقق د ستونزو له امله دولت  چېدا حقونه داسې موارد را نغاړي  چېپدې معنی 

ي وړ د درملنی او ناروغيو د مخنيوی په توګه، ټولو وګړو ته د الس رس بيلګید . هېله کوالی شيکيدلو 

يو سيستم اره پلد يوه کارنده سيستم د جوړېدو لپاره، دولت بايد د طبي کارکوونکو د ښوونې او روزنې 

دې مرکزونو ته  چېرامنځ ته کړي، او دا يقيني کړي  تاسيساتعملي کړي، په ټول هېواد کې روغتيايی 
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تعليمی نظام جوړول  يسراسرپه همدې ترتيب، د يو . په دوامداره توګه طبي تجهيزات لېږدول کېږي

 . دداسې حقونو عملي کول آن د يو ښه حکومت لپاره هم آسانه نه دی. دیکار پېچلی او ګران 

ال  عملي کولربېره پردې، د مدني او سياسي حقونو په پرتله د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو س

د سرغړونی په اړه د حکومت زادۍ آد بيان د  څوکچی يو په توګه، فرض کړی  بيلګید . دي ستونزمن

که چېرې د قاضی پرېکړه د . په خالف دعوه اقامه کوي ځکه نوموړی د حکومت په خالف ليکنه کړی

خوا،  له بلې. مدعي په ګټه وي، هغه کوالی شي له زندان څخه د نوموړي د خوشي کېدو امر ورکړي

په اړونده واليت کې يی د تعليم  ړيونومد  چېادعا کوي ددې يو فرد د حکومت خالف  چېفرض کړی 

(. اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه)کافی فرصتونه نه دي برابر کړي او د تعليم حق يی نقض کړی دی 

په هغه واليت کې  چېآن که قاضی د فرد په ګټه هم حکم وکړي، د حکومت لپاره به ډېره ستونزمنه وي 

د ښوونځيو  ځکه د محکمی د پريکړی د عملي کولو لپاره. د تعليم يو مناسب نظام را منځ ته کړي

 . دهاو همدارنګه کافی سرچينو ته اړتيا  د ښوونکو روزلو ،آبادولو

ونه په عام ډول مدنی او سياسی حقونه د منفي حقونو او اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حق سره له دی چې 

د مثال په توګه، د . دوو ډلو حقونو ترمنځ تداخل شتون لري ددې،ېږيکد مثبت حقونو په توګه طبقه بندي 

 ، بلکه دولتدا چې د رايه ورکونی له محدودلو څخه منع کوينه يوازې ( منفي حق)رای ورکولو حق 

توګه، د روغتيا حق  په ورته. د رای ورکولو ځايونه او رای پاڼې هم برابرې کړي مکلف ګرځوي تر څو

يو سيستم جوړېدو ته اړتيا لري او هم دولت بايد د  تاسيساتوهم د دولت له لوري د روغتيايي ( مثبت حق)

 .درملنې او ناروغی مخنيوی سيستم ته د الس رسی په برخه کې له محدوديتونو څخه ډډه وکړي

 ړاندېمدني او سیاسي حقونه د اقتصادی، ټولنیزو او فرهنگی حقونو په و 

 

 سیاسی او مدني حقونه

 منفی یا دفاعی حقونه -

 له دولت څخه آزادي -

 د دولت پر اعمالو د محدوديت وضع کول -

 د دولت له لوري د اتباعو په اساسي حقونو کې د نه مداخلې منل -

 بشري حقونه " د لومړي نسل"يا " د دوديزو"  -

تبعيض څخه آزادي، د ټولنو آزادي، د محرميت له مرېتوب څخه آزادي، د بيان آزادي، له : مثالونه

 .آزادي، د مالکيت حق، د انتخاباتو حق

 اقتصادی، ټولنیز او فرهنگی حقونه
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 حقونه مثبت -

 په دولت کې آزادي -

 د دولت له لوري د مثبتو کړنو تر سره کول -

 بشري حقونه" د دوهم نسل"  -

، د کار حق، د مناسب د هستوګنې حقد تعليم حق، د ناروغي د مخنيوی او درملنې حق، : مثالونه 

 .ژوندانه د معيار درلودلو حق

 

 :حقونو په و ړاندې کلتوريمدني او سیاسي حقونه د اقتصادی، ټولنیزو او 

 مباحثه بین الملليیوه 

بين تصويب کړه، په پيل کې ( UDHR)اعالميه  غير الزاميملګرو ملتو د بشري حقونو نړيواله  چېکله 

بيا هم، د  91 .ټولنې په پام کې درلود تر څو پدې اعالميه کې راغلو حقونو ته الزامي بڼه ورکړي المللي

د مدني او سياسي حقونو د لومړيتوب په برخه کې او ګوري تکحقونو  کلتورياقتصادی، ټولنيزو او 

پردې سربېره، د حقونو د هرې ډلې عملي کېدل مختلفو الرو  98 .دولتونو يو د بل سره اختالف درلود

مدني او سياسي حقونه د دولت د ارادې سره تړاو لري، کېدای شي په چټکۍ  چېدا . چارو ته اړتيا لري

له بلې خوا، اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه د حکومت له لوري يوې هر  92 . سره عملي شي

الرې ته اړتيا لري او په همدې وجه د سرچينو شتون او د الس رسی اړخيزې ټولنيزې او اقتصادي تګ 

 31 .ته اړتيا لري او په چټکۍ سره د اجرا وړ نه دي

ټولنې له خوا د بشري حقونو په نړيواله اعالميه کې يادشوي حقونه په دوو  بين الملليپه نتيجه کې، د 

د مدني او  31 .ټولنيز او کلتوري حقونهاقتصادي، ( 9)مدني او سياسي حقونه او ( 1: )برخو وويشل شول

ميثاق  بين المللياو د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو ( ICCPR)ميثاق بين الملليسياسي حقونو 

(ICESCR.) 39  د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه په پرتله، د مدني او سياسي حقونو د کارولو په

ميثاق په پرتله د  بين الملليولنيزو او کلتوري حقونو د ، د اقتصادي، ټلکه. سر زيات توافق شتون لري

پداسې حال کې . وادونو شمېر زيات دیيميثاق د السليک کوونکو ه بين الملليمدني او سياسي حقونو د 

وادونه يو ځای شوي دي، د اقتصادي، يه 1۷1ميثاق سره  بين الملليد مدني او سياسي حقونو د  چې
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و ته هيوادون 1۷1ريوادونو شميميثاق السليک کوونکو ه بين المللي ټولنيزو او کلتوري حقونو د

 33 .رسېږي

ټولنه کې مدني او سياسي حقونه لږ النجمن دي، ډېر هيوادونه د  هبين المليپه  چېپداسې حال کې 

د هغو د تحقق لپاره يی مختلفې  اوپه ارزښت باندې اعتراف کوي،  واقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقون

السليک اما تصويب کړی نه دی، خپل  تړون يی چېد امريکی متحده اياالت . الرې غوره کړې دي

د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري  چېلو شوو سرچينو ته په پام سره وايي ياقتصادي آزاد بازار او هغه ته د ب

سرچينو د تخصيص په هکله په ډېر  چېالی کوي دريځ پلويان استد ددې.حقونه منل هومره مهم نه دي

نظر زيات شمېر مخالفان استدالل  ددېله بلې خوا،. قوې سره دی اجرائيهښه ډول د قانون جوړوونکو او 

ته له مشابه ژمنتيا پرته هيوادونه به ټولو وګړو ته د کافی سرچينو په تأمين کې د  ICESR چېکوي 

تصويبول د ټولو لپاره د برابري په تضمين کې لومړی  ICESRله دې نظره، د . ماتې سره مخامخ شي

 .او ضروري ګام ګڼل کېږي

 

 د مباحثې پوښتنې

و سرغړونی د يو تبعه بايد د دولت خالف د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقون چې ئآيا تاسو فکر کو. 1

 قضيې په اقامه باندې قادر وي؟

اقتصادی، ټولنيزو او فرهنگی حقونو د سرغړونې  ، دېجرگاو ولسی  يوپه افغانستان کې، رسن. 9

د افغانستان  چېانتقادکوونکو شکايت کړی دی . واد کې خپره کړېيموضوع څو څو ځلې په ټول ه

حکومت اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه په نابرابر ډول عملي يا د واليتونو په وړاندې د متفاوت چلند 

د ټولو واليتونو د پرمختيا لپاره پوره سرچينې په الس  چېوايي په ځواب کې دولت  ددې.څخه کار اخلي

د  چېحال کې اسې دپآيا دولت ځواب سم دی؟ دا نيوکه سمه ده؟  چېآيا تاسو فکر کوی  34 .کې نه لري

 ددې حقونو په تحقق مکلف وي خو په عين حال کې کلتوريقانون له مخې دولت د اقتصادي، ټولنيزو او 

 د حل تر ټولو غوره الر کومه ده؟ينې په واک کې نه لري، کار لپاره الزمې سرچ

 د درناوي، مالتړ او اجرا کولو دنده . ه

په ياد و لری . طبقه بندي کړې دي د اتباعو حقوق له مخې مسوليتپه وروستيو کې، پوهانو د دولت د 

د منفی په وړاندې دمثبت اړخ له مخې د حقونو طبقه بندي يا د دولت د دندو د ډول پر بنسټ باندې،  چې

. يو د بل سره تداخل ولري ځينيکېدای شي . جوړونې مختلفې طريقې دي تعريفولو او ديوازې د حقونو د 
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 : قد اقتصادي، ټولنيزو او کلتوری حقونو بين المللی ميثا: د تړونونو وضعيت يا حالت 

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en. 
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 . دي
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د مالتړ کولو دنده، او  د درناوي کولو دنده،: ډوله دندې منل شوې دي یيمانه درپ هلدې ډلې څخه په پراخ

  3 .د اجرا کولو دنده

د درناوي . د له منفي حقونو څخه د دوديز مفهوم سره په يوه رديف کې قرار لري :د درناوي کولو دنده

دولتونه د دې حقونو د هر  چېکولو دندې له مخې، دولت بايد د وګړيو د حقونو درناوی وکړي داسې 

په توګه، د رای ورکولو د حق اړوند، دولت بايد د  بيلګید . ډول منافی کوونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي

 .رای ورکولو ځايونو ته د وګړو د الس رسي د مخنيوي څخه ډډه وکړي

په  د بيلګی. وکړيد تخلف مخنيوي و نحقود وګړيو د  له خوادولت بايد ددريګړی : د مالتړ کولو دنده

رای  چېتوګه، د رای ورکولو د حق له مخې، دولت بايد داسې قوانين تصويب او تر اجرا الندې ونيسي 

د مالتړ کولو دنده غير مستقيم .ورکولو په برخه کې د نورو له خوا د وګړو د مزاحمت مخنيوی وکړي

 .معلومات تر السه کړلتاسو د هغه په هکله مخکې  چېافقي اغېز مفهوم ته ورته والی لري 

د دندې د اجراکولو له مخې، دولت بايد . د مثبت حقونو دوديز مفهوم ته ورته دي :د اجرا کولو دنده

د . وګړو ته د خپلو حقونو د تحقق اجازه ورکړي چېاقتصادی او ټولنيز سيستمونه تر الس الندې ونيسی 

په ټول هېواد کې د رای ورکونې  چېي کړي مثال په توګه، د رای ورکولو په اړه، دولت بايد دا يقين

ځايونه جوړ شوي دي، رای پاڼې چاپ او د رای اچونې ځايونو مامورين د چارو د پرمخ بېولو لپاره 

 .تياردي

څرنګه مختلف مدني او سياسي حقونه د درناوي کولو دندې، مالتړ کولو دندې او  چېالندې جدول ښيي 

 .اجرا کولودندې درلودونکې دي

 د حقونو برخې حقونه

 د اجرا کولو دنده د مالتړ کولو دنده د درناوي کولو دنده

قانوني بهيير پرته  له  د ژوندکولو حق

دولت د هيچا د ژوند 

 حق بايد وا نخلي

دولت بايدقوانينو د تصويب له 

نورو د ژوندانه  چېالرې 

لپاره مجازات پای ته رسول 

 وټاکي 

دولت بايد داسې ټولنيز 

 چېجوړښت رامنځ ته کړي 

په طبيعی ژوندکولو په 

برخه کې د وګړو سره 

مثال، د . مرسته وکړي

يا د /تاوتريخوالي او

روغتيايی خدماتو د 

 برابرولو څخه مخنيوي

داسی ټولنيز دولت بايد له خوا ګړي دولت بايد د دريمدولت نبايد وګړي له  ټولنو جوړولود 
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سوله ايزو مظاهرو  آزادي 

 څخه منع کړي

د ګډوډلو د قانوني مظاهرو 

په  مخنيوي وکړي د بيلګی

توګه په ځيني هيوادونو کی 

پوليس د قانوني الريون 

 نکو ساتنه کويوکو

ی ړجوړښت رامنتځ ته ک

ر طو په خاټچی د عامه ګ

مظاهرو کولو کی مرسته 

 .یړوک

 

د مدني او سياسي حقونو په وړاندې د اقتصادي، ټولنيز او  مخکېپ چېمهمه ده په ياد ولرو څرنګه 

 مباحثې په ترڅ کې څرګنده شوه، نژدې ټول هيوادونه د درناوي کولو بين المللي اړه دپه  وحقونکلتوري 

 بين المللي ځينې سر ددې، یبحث دد مالتړ کولو دنده يو څه پاروونکې . دندې اهميت په رسميت پېژني د

د مدني او سياسی حقونو ميثاق پر تطبيق باندې خپلواک )ډلې د بشري حقونو کمېټه بنسټونه له هغه 

قيم افقي اغېز په رسميت پېژني( څارونکې بنسټ د اجراکولو دنده تر  31 .د مالتړ کولو دنده او غير مست 

ر او بيا نور پدې باو کوي مالتړ جديتهغو الهم بحث پاروونکې ده، يو شمېر هيوادونه د هغې څخه په 

 .بشري حقونه، په سمه طرح شوې نه ده بين الملليکولو دنده لکه  تطبيقد  چېدي 

 د مباحثې پوښتنې

 

دولتونه بايد د اساسي قانون سره سم له مثبت حقونو څخه مالتړ او د اجرا کولو  چېآيا تاسو فکر کوی 

دنده تر سره کړي؟ د قانوني چوکاټ په کومه يوه برخه کې د وګړو د ګټو څخه د دفاع په خاطر ټولنيز، 

اقتصادي او سياسي جوړښتونه جوړول ځای ولري؟ په اساسي قانون کې؟ په موضوعه قوانينو کې؟ په 

 قواعدو د ادغام له الرې؟ ولې؟  بين المللييو قوانينو کې د بشری حقونو د کورن

 قانون او بشري حقونه يد افغانستان اساس. و

د ي کی تر سر ليک الندې د افغانستان اساسي قانون په دوهم څپرک" اتباعو اساسي حقوق او وجايب"د 

دا اساسي قانون د مخکنيو . ړاندې کويو جزئياتافغانستان د اتباعو لپاره د ټولو تضمين شووحقونو 

حکمونو په  ددې.اساسي قوانينو په پرتله د فردي حقونو په هکله ډېر دقيق حکمونه د ځان سره لري

پدې اړوند، د افغانستان اساسي  31 .شموليت سره، تدوين کوونکو بشري حقونو ته خپله ژمنتيا ښودلې ده

د بشري حقونو په پراختيا سره، . قانون په عام ډول د اساسي قانون په پرمختيا کې له ځانه يوه بېلګه ښيي
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 :وګوری. 

UN Human Rights Committee, General Comment No. 31:The Nature of the General Legal Obligation Imposed on 
States Parties to the Covenantpara. 8, adopted on 29 March 2004 (2187th meeting), CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13. 
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 حقوقاتباعو  د چې ه لريحکمون يځانګړډير مخکې هم ورته اشاره وشوه، اساسي قانون  چېڅرنګه 

 38 .تضمينوي

مدني ( الف: ) ياد شوي دي و کېډولوندوه په او سياسي حقونه  مدنیکی  اساسي قانونپه د افغانستان 

په سياسي  چېسياسي او دموکراتيک حقونه ( ب)شخصي امينت او سالمتيا تضمينوي، او  چېحقونه 

په اقتصادي، ټولنيزو او  په همدی توګهنظام او مدني ټولنه کې د وګړو ګډون ته اجازه ورکوي او 

 پهکې تسجيل شوي،  انستان په اساسي قانوند افغ چې ګتګوری دری دا وحقوقد . کلتوري حقونو کې

 .بيان شوي ديتوګه الندې 

 د مباحثې پوښتنې

 سره فردي حقونه بيان کړي؟ ي ډولپه تفصيلولی اساسي قانون ستاسی په اند . 1

او ولې / ولېالر ده؟ غوره څخه يوه  د ساتنی وق دا د افغانستان د وګړو د حقو چېآيا تاسو فکر کوی . 9

 نه؟ پدې برخه کې تاسو کوم ډول محدوديتونه په ګوته کوالی شی؟

 

 ۳۲ ارزونهو په اړه د شکایتونو ق په توګه د اساسي حقو حقوق پوهد 

 

د اساسي  يو کس آياپريکړه وکړۍ چې  تاسو کېدای شي د الندني در ګونې پړاو څخه په ګټه اخيستنې سره

 :حقونو د نقض په خاطر خپله دعوا وړاندې کړای شي

 

، سلوکآيا دا محدوده  چې معلوم کړۍله هغه وروسته  .یکړه معلوم هد ادعا شوي حق محدود. 1

 .مدعی د حق مستحق دی او که نه چېدا که نه، يا تر پوښښ الندې نيسي او  ګټیوضعيت يا ادعا شوي 

 

مدعی تر پوښښ الندې راولي، په موضوع کې حق  ګټي، وضعيت يا سلوککه چېرې د ادعا شوي . 9

 .آيا حق نقض شوی او که نه چېوروسته په بله مرحله کې دا موضوع ارزول کېږي .شتون لري

 

 . د نقض مورد موجه دی او که نه چېکه چېرې حق نقض شوی وی، نو بيا معلومه کړی . 3
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 32
 :د دری ګوني پړاو د بهير لپاره وګوری. 

MandanaKnustRassekhAfshar, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, 2 Max Planck 
Manual on Afghan Constitutional Law: Constitutional Practice & Human Rights 
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 د حقوقي ژباړې اهمیت: د لوست تمرکز

 

د ژباړل شوي متن د شننې او تحليل په مهال، مهمه ده په ياد ولرو انګليسي ته د افغانستان د اساسي قانون 

ولې ځينې حکمونه په انګليسي  چېژباړه آن کېدای شي دا څرګنده کړي . کېدای شي ژباړه مبهمه وي چې

ې پرته، خلک د نړۍ په له هغ. دقيقه او صحيح حقوقي ژباړه ډېره مهمه ده. ژباړه کې روښانه نه دي

د افغانستان په اساسي قانون او نورو موضوعه قوانينو  چېګوټ ګوټ کې کېدای شي د هغه څه په هکله 

تاسو د افغانستان اساسي قانون او نور موضوعه قوانين  چېکله . کې ليکل شوي دی، غلط انځور ولري

ونده ماده په دري يا پښتو باندې مطالعه په انګليسی ژبه باندې مطالعه کوي، هميش شاته والړ شی او اړ

احتمال لري  چېد ژابړې د دقت په هکله وپوهېږی، يا دا  چېدرکړي فرصت دا به تاسو ته . کړي

 . انګليسي ژباړې په قانون کې د يو مفهوم معنی ته تغيير ورکړی وي

 د شخص د امنیت او سالمتیا حقونه: مدني حقونه. دوهم

 د ژوندانه حق. الف

 اساسي قانوند افغانستان  

 ماده۳ 

بخښنه او د انسان طبيعي حق دی، هېڅوک له قانوني مجوز پرته لدې حق څخه بې ( ج)ژوند د خدای 

 . برخې کېدای نشي

له هغه پرته، بشری حقونه معنی له  چېد ژوندانه حق د يو بنسټيز حق په توګه پېژندل شوی دی ځکه 

له ژوندانه څخه د برخمن  41 .په توګه بولي" غوره حق"ا حق د يو د بشري حقونو کمېټه د. السه ورکوي

او د افغانستان اساسي  41 ،پټوالینشي دی حق څخه دولتونه سترګی  حقوقو کې د بين الملليکېدو حق په 

د ژوندانه حق دولت پدې . نه ګڼي وخت کی هم د ځنډ وړقانون د ژوندانه حق د اضطراري حالت په 

هم د دولتي مقاماتو او هم د دريم شخص له لوري له ژوندانه څخه د اختياري بې برخې  چېمکلف کوي 

 .کېدو مجازاتو د مخنيوي له الرې د ژوند ساتنه وکړي

 د آزادي او انساني کرامت حق. ب

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۲ 
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د قانون له  چېدا حق د نورو له آزادۍ، او له عامه مصالحو پرته . آزادي د انسان طبيعي حق دی( 1)

 .الرې تنظيمېږي حدود نه لري

 . د انسان آزادي او کرامت له تېري خوندي دی( 9)

 . دولت د انسان د آزادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی( 3)

 ماده ۲۲

 .نع دید جبري کار تحميل م(. 1)

عامه ژوند او هوساينه تهديد کړي فعاله برخه  چېد جګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو کې ( 9)

 . اخيستنه د هر افغان ملي وجيبه ده

 . پر ماشومانو د کار تحميل جواز نه لري (3)

د افغانستان اساسي قانون هغه تسجيل کړی  چېحق دی  ي حقوقو د جملی څخه يوحق د اساس ۍد آزاد

د آزادي حق معمواْل په محدود مفهوم سره تفسير کېږي لکه د جسمي محدوديت يا بندی کېدل او دا . دی

ر طپه خا" د نورو له آزادۍ، او له عامه مصالحو" د آزادي حق چېماده وايي  9۲. مفهوم مطلق نه دی

يا ( آزادينورو )روښانه کړي چې د هغی په اساس دولت د قانون بايد هغه حاالت  محدود کېدای شي

 .نقض کوالۍ شي( عامه مصالح)

؟ د جزا قانون ستاسی په اند، د کومو داليلو په ساس د حکومت له خوا د ازادۍ حق نقض کيدای شي 

د جزا . د بندي کولو له الرې د آزادي د نقض کوم ډول اعمال د توجيه وړ دی چېدا په ګوته کوي  ا  اکثر

" نورو آزادي"په کافی اندازه د  چې( لکه قتل، غال، سرقت او نور) لستقانون د مختلفو جرمي اعمالو يو 

څخه جدی تخلفات ګڼل کېږي او د حکومت له لوري د آزادي د حق نقض توجيه " عامه مصالحو" يا 

 . کوي

د آزادي له حق خخه د يو  ا  اکثر چېماده د انساني کرامت له حق څخه هم يادونه کوي  9۲په همدی توګه  

ستاسو له نظره د کرامت حق په څه معنی دی؟ دا حق . خپلواک حق په توګه په نظر کې نيول کېږي

ت د حق د او نقض کېدای شی؟ په يوه نظر، د بشري حقونو هر ډول نقض د انسانی کرام حمايهڅرنګه 

، راځيکه يو زنداني شکنجه يا وژل کېږي، د هغه شخصي حريم تر تېري الندې . نقض په معنی هم دی

د نوموړي د انساني کرامت حق نقض  چېد نوموړي مالونه مصادره کېږي، تاسو ويالی شی  چېيا دا 

 .شوی دی

. ار په ټوليز ډول منع دیاجباري ک چېماده حکم کوي ( 1)۲2. اجباری کار منع دی چېماده وايی،  ۲2

ماده دا نه وايي ( 1)۲2 چېپام وکړی . مادې له مخې د ماشومانو کار په ځانګړي ډول منع دی( 3) ۲2د 

ماده د ( 3)۲2ستاسو په نظر آيا . د هغه حکمونو يوازې د لويانو د اجباري کار سره تړاو لري چې

 چېه ده؟ د هغه خالف، آيا تاسو فکر نه کوی مادې سره د مفهوم د يو شان والي له امله اضافي ن( 1)۲2
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( 3) ۲2او د ( 1  ) ۲2د دواړو جزو يعنی  ددېمادې څخه خپلواکه معنی لري؟ آيا( 1)۲2ماده له ( 3)۲2

د نامرتبې مسودې پر بنسټ باندې تياره  چېدا يوه داسې بېلګه ده  چېادغام دليل شتون نه لری؟ يا دا 

 شوې ده؟

عامه  چېد جګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو کې "ټول افغان اتباع  چېه ماده پدې بيان سر( 9)۲2

په فعاله برخه اخيستنې باندې مکلف ګڼي، د له اجباري کار څخه پر آزادی " ژوند او هوساينه تهديد کړي

ستاسو له نظره دا په څه معنی ده؟ يو له ممکنو تفسيرونو څخه کېدای شي . باندې محدوديت نه وضع کوي

د يوې طرح مسوده هغه مهال رامنځ ته . د جګړې په مهال د يوې طرح مسوده وړاندې کوي چېدا وي 

. کومت د جګړې په وخت کې په وسله والو ځواکونو کې د اتباعو خدمت ته اړتيا پيدا کړيح چېکېږي 

 ماده توجيه کوالی شي؟( 9)۲2ستاسو له نظره نور کوم شيان 

دواړه  چېد اساسي قانون د مسودې تدوينوونکو غوښتل  يپه اړه امکان لر( 9)۲2په واقعيت کې د 

 چېير دا هم کېدای شي سمادې يو بل تف ۲2د . ه کې راولیماديوه په ( 3) ۲2او ( 1)۲2جزونه يعنی 

په ماشومانو باندې د اجباري  چېپدې معنی ( 3)۲2اصالح کوي نه ( 1)۲2 چېء ده  يوه استثنا( 9)۲2

د جګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو کې "ماشومان  چېسره منع دی او دا  ډولکار تحميل په قطعی 

که د تدوين کوونکو . په فعاله برخه اخيستنې باندې مکلف نه دي" ديد کړيعامه ژوند او هوساينه ته چې

تدوين کوونکو په آسانی سره کوالی  چېځکه . مقصد دا وي، نو مطلب په څرګند ډول نه دی بيان شوی

 چېحکم تابع نه دي؟ يا دا  ددې ماشومان چېپورې د يوې جملې په زياتوالي سره ووايي ( 9)۲2شو پر 

عامه ژوند او هوساينه تهديد  چېد جګړې، آفتونو او نورو داسې حاالتو کې "اده نه وايی م( 9)۲2ولې 

ستاسو . مادې واقعي معنې صراحت نه لري ۲2د هر لوړ عمر درلودونکی افغان ملي وجيبه ده؟ د " کړي

 غوره تفسير کوم دی؟ ولې؟ وماد ددېپه نظر

 له تبعیض څخه آزادی. ج

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده  

 . د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز تبعيض او امتياز منع دی( 1)

 .د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري( 9)

 ماده۲۰

د افغانستان اتباع د اهليت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته د قانون له حکمونو سره سم د د ( ۲)

 . ولت خدمت ته منل کېږي

حالت په راوستلو کې مرسته  ۍد برابري حقونو بنسټ جوړوی، او له تبعيض پرته آزاد يد مدن يبرابر

همداشانې د تبعيض د نه شتون په نوم )موضوع  ۍد افغانستان اساسي قانون له تبعيض څخه د آزاد. کوي
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د خلکو  چېتبعيض هغه وخت رامنځ ته کېږي . مادو کې راغلې ده ۸1او  99په ( له هغه يادونه شوی ده

 . ترمنځ د ورته دريځ په شتوالي کې، متفاوت چلند وشي

. ې د پلي کېدو وړ ديمادې يوازې د افغانستان د اتباعو د اعمالو په برخه ک ۸1او  99 چې یولرپه ياد 

د افغانستان حکومت د خپلو اتباعو تر منځ تبعيض نه مني، اما کېدای شي د دوو  چېدا پدې معنې دي 

وګړي ( 1: )شي رامنځ تهالندينوی شرطونو په موجوديت کې، د افغاني اتباعو او بهرنيانو ترمنځ تبعيض 

اتباع له تبعيض پرته په سياسي نظام کې د ( 9)د تابعيت د ترالسه کولو لپاره د باور وړ ادعا لری، او 

دهغو په  چېمادو کې  33او  ۲دا دوه شرطونه په  چېتاسو به وګوری . ګډون يا مشارکت اجازه ولري

ماده ( 1)99 چې یولر کی پامپه  تاسو بايدپه همدی توګه . هکله وروسته بحث کېږي، تر سره شوی دی

ماده په ( 9)99 چېتوپير منع کړی دی، پداسې حال کې  د افغانی اتباعو ترمنځ هر ډول تبعيض او

ماده پر جنسيت باندې والړ ( 1) 99 چېآيا الزم به نه وي . ځانګړي ډول جنسيتی تبعيض منع کوي

 9او  1مادې  99تبعيض هم پخپل ځان کې را ولي؟ ستاسو په آند، ولې د اساسي قانون تدوين کوونکو د 

 جزونه تسجيل کړي دي؟ 

 49 .د قانون يو شان پلي کول( 9)د قانون په وړاندې برابري، او ( 1: )برابری دوه جزونه لريتساوی يا 

د قانون په وړاندې برابري د ټولو وګړو د حقوقي شخصيت درلودلو يا د قانون په وړاندې د شخص د حق 

ډول نه د نڅرګد افغانستان اساسي قانون حقوقي شخصيت په  چېپداسې حال کې . پېژندلو په معنی دی

قانون  چېدې معنی دي ه د قانون يو شان پلي کېدل پ. مادې څخه استنباط کېږي 99يادوي، دا مفهوم له 

بايد د نژاد، جنسيت، مذهب، ژبې، سياسی تړاو او نورو پر بنسټ له تبعيض پرته د ټولو وګړو سره په 

حکومت بايد ټول وګړي  ېچد قانون د يو شان پلي کېدو حق پدې معنی نه دي . برابر شکل چلند وکړي

يوازې ښځې ماشوم  چې، دالکه. ځينې وختونه نا برابر چلند د توجيه وړ وی. او ډلې يو شان و ګڼي

زيږوي، لدې امله حکومت د حاملګي په مهال ځينې روغتيايی آسانتياوی د ښځو لپاره په پام کې نيسي 

مادې يو بند  ۸1د  43 .په ټوليز ډول، يوازې نا معقول يا ذهني توپيرونه منع دی. نارينه يی نه لري چې

 ددې.تبعيض نه کوي" قانون له مخې"په دولت کې د خدمت په هکله د حکومت پرېکړې د  چېوايی 

. ليڅخه کار واختبعيض  او منطقي د ګمارنې پر مهال معقول چېمادې حکم حکومت ته امکان ورکوي 

د قوانينو سره سر او کار لري، دا خبره  چې، د قاضيانو او مدافع وکيالنو په ټاکلو کې د بيلګې په توګه

 زده کړیکي بايد باسواده او حقوقي ليکونه ورکونغوښتونته کار  ددېې چمعقوله او منطقي ښکاري 

و نه لري، تبعيض هم  بې سواده دي او حقوقي تعليمات چېولري، آن که دا شرط د هغو چا په وړاندې 

 . وګڼل شي

مستقيم تبعيض هغه  44 .د تبعيض ممنوعيت، مستقيم او غير مستقيم تبعيض دواړه تر پوښښ الندې نيسي

. يو قانون په صراحت سره د مختلفو وګړيو ترمنځ توپير ته اجازه ورکوي چېوخت رامنځ ته کېږي 

د هرات واليت  چېګه يو قانون حکم وکړي که د مثال په تو چېداسې توپير هغه مهال رامنځ ته کېږي 
                                                           
542

 MandanaKnustRassekhAfshar, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, 2 Max 
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غير مستقيم تبعيض هغه . ماشومان ښوونځۍ ته تالی شي او د بلخ واليت ماشومان ښوونځۍ ته نشي تالی

قانون په صراحت سره د يوې ډلې خالف په تبعيض حکم نه کوي، اما د يوې  چېوخت رامنځ ته کېږي 

 چې، که يو قانون حکم وکړی د بيلګی په توګه. زيات ويډلې په پرتله د قانون اغيز په بله ډله باندې 

کارکوونکی نشی کوالی له دوو اونيو څخه زيات کورني اړوند رخصت واخلي، کېدای شي دا کار ه يننار

له زېږون وروسته د بيا روغتيا موندنې لپاره اوږد رخصت ته اړتيا لري، يو شان نه  چېپر ښځو باندې 

 .وي

 د تابعیت حق . د

 افغانستان اساسي قانوند 

 ماده ۲

 .د ملت هېڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محرومېږي( ۲)

 مادهمخکې يی يادونه وشوه، دا  چېڅرنګه . يته د تابعيت حق ورکو" ملت ټولو وګړيو"ماده د  ۲

بيا هم بايد . په افغاني اتباعو پورې اړه لري، نه پردی اتباع چېوي حکومت ته يوازې هغه حقوق ورک

څوک د  چېوي ک معلومول ګران ددې داسې يو حکم. نه تعريفوي" د ملت وګړي" ماده  ۲ چېووايو 

په افغانستان کې زيږېدلی وی؟ هر هغه  چېآيا هر هغه څوک . افغانستان د تابعيت تر الس کولو حق لري

کاله ژوند وکړي او د  91افغانان وي؟ که چېرې يو بهرنی په افغانستان کې  مور او پالر يی چېڅوک 

څرنګه تعريف کېدای " د ملت وګړي" افغانستان تابعيت وغواړي، دا موضوع څنګه ده؟ ستاسو له نظره، 

 شي؟ ولې؟

 123۷ه پ چېد افغانستان د تابعيت له قانون څخه يادونه وکړو  چېد مسايلو د ارزونې لپاره دا غوره ده 

 :کال کې تصويب شوی دی

 په افغانستان کې د تابعیت قانون

 [۲۳۶ نوامبر  ۶ ] ۶ کال د لړم  ۲ ۳ د    

 

 لومړی فصل

 اصل تابعيت، اکتسابی تابعيت، د تابعيت حقوق

                                                           
 

 4 
 :په الندې انتېرنېټي پته د الس رسي وړ دي. 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/know_transfer/afghanistan_project/legal_documents/public_a
nd_administrative_law.cfmand http://www.afghan-web.com/politics/. 
 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/know_transfer/afghanistan_project/legal_documents/public_and_administrative_law.cfm
http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/know_transfer/afghanistan_project/legal_documents/public_and_administrative_law.cfm
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د هغوی د تابعيت  چېپه افغانستان کې ټول مېشت وګړي، افغان او افغان تبعه دي له هغو کسانو پرته  -1

 .مدارک مصرح او مصدق دي او د افغانستان حکومت د هغوی د تابعيت پر مدارکو اعتراض نه لر ي

هېواد کې د ننه او بهر له افغان مور او پالر څخه زيږېدلي وي، افغان او افغان  چېټول هغه وګړي  – 9

 .تبه دي

 .ي وي، افغان او افغان تبعه دید لقيط په شکل په افغانستان کې زيږېدل چېهغه وګړي  – 3

د هغو له  چېپه افغانستان کې له اجنبی مور او پالر څخه زيږېدلي وي پدې شرط  چېهغه اشخاص  – ۲

والدينو څخه يو يې په افغانستان کې زيږېدلی وي او په افغانستان کې دوامدرا ژوند کړی وي، افغان او 

 .افغان تبعه دی

کې له مور يا پالر او يا د خارجي تابعيت لرونکي والدينو څخه  په افغانستان چېهغه وګړي  – ۸

زيږېدلي وي او د بلوغ عمر ته رسېدلي وي او بيا وروسته ټول عمر په افغانستان کې اوسېدلي وي، افغان 

 .. او افغان تبعه دي

ه بل پ. د افغانستان تابعيت د اصل او نسب له الرې پر تابعيت باندې تمرکز لري چې ۍپه ياد ولر

دود دا کار معمواْل په اسالمي ملکونو کې . عبارت، افغان مور او پالر خپل تابعيت اوالدونو ته لېږدوي

د هغه خالف، ځينې لوېديز هيوادونه، له هغه جمله د امريکې متحده اياالت تابعيت د زوکړې د ځای . دی

ه خاوره کې زيږېدلی وي، د هغه د متحده اياالتو پ چې، هر هغه څوک د بيلګی په ډول. له مخې تعريفوي

 .د امريکا تبعه ګڼل کېږيهمد مور او پالر له تابعيت پرته 

 د بهرنیانو حقونه. ه

 د افغانستان اساسي قانون

 

 ماده ۲۱

 .دولت په افغانستان کې د خارجی اتباعو خقوق او آزادی له قانون سره سم تضمينوی( 1) 

په حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانينو په رعايت مکلف  دا کسان د بين المللی حقوقو د قواعدو( 9)

 .دی

ورکول شوی دي، حکومت  زيات حقونه د افغانستان اتباعو تهسره له دی چې د ماد ه تصريح کوي  ۸1

 ۸1. د بهرنيو اتباعو په وړاندی د چال چليند په هکله هم يو څه حقوقو تضمين کړيبايد په افغانستان کې 

. په هکله قوانين تصويب کړي" حقونو او آزادي" د بهرنيانو د  چېواک ورکوي  ددې ماده حکومت ته

مادې له مخې د بهرنيانو د حقونو په هکله د افغانستان قوانين پر ( 9)۸1د  چېاما تر ټول مهم ټکی دادی 

ی افغانستان نش چېدا پدې معنی دي . پورې محدود ګڼل شوي دي" د بين المللی حقوقو په مقرراتو"
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" حقوقو د مقرراتو بين المللي "د  چېکوالی د بهرنيانو د حقونو محدودکوونکي قوانين تصويب کړي 

ميثاق اړونده خواووی  ددې" چېميثاق پدې اړه وايي  بين الملليد مدنی او سياسي حقونو . خالف وي

رج ټول حقونه د خپل قلمرو او حاکميت الندې ټولو هستوګنو په اړه پدې ميثاق کې مند   چېژمنه کوي 

نژاد، رنګ، جنس، ژبې، مذهب، سياسی عقيدې او نورو باورونو، اصل او ملي يا ټولنيزې منشاء، 

بين د  چېدا پدې معنی دي  41 .شتمني، نسب يا نورو وضعيتونو څخه پرته در ناوی او تضمين کړي

دا ." حقوقو له مخې، افغانستان بايد په هېواد کې د بهرنيانو د اساسی مدنی حقونو در ناوی وکړي المللي

د مدنی او سياسي حقونو . د ژوندانه حق، د آزادي حق او د جرمی تورنو مالتړ: حقونه عبارت دی له 

اره د کانديد کېدلو سياسي حقونه لکه د رای ورکولو يا د کوم مقام لپ چېميثاق دا مشخص کوي  بين المللي

او د افغانستان اساسي قانون په سمه دا حقونه د  41 حق يوازې د اړونده هېواد د اتباعو لپاره بسيا دی،

 . خپلو اتباعو لپاره په پام کې نيولي دي

 :د مباحثې پوښتنې

 48 له مشرانو جرگې څخه د خبریاالنو شړل

د بهرنيو خپرونو لپاره يی کار کاوه، د خپلو  چېټول هغه خبرياالن مشرانو جرګې نېټه،  93د اکتوبر په 

دا ممنوعيت د يو ايراني فلم جوړوونکي خالف ځواب . عمومي غونډو د خبرونو خپرولو څخه منع کړل

ادعا  د دې(بدخشان)ښاغلی بشير صميم . د مشرانو جرګې د عمومي غونډې خبرونه يی خپرول چېوو 

آيا د مشرانو ." االنو په جامه کې جرګې ته ورننوزيکېدای شی ځان وژونکې د خبري:"  چېکړې وه 

مادې ( 9)۸1مادې د حکم سره سمون لری؟ آيا دا پرېکړه د  ۸1جرګې دا پرېکړه د بهرنيانو په هکله د 

په هکله  حکمونوحقوقو رعايت کوی؟ د خپل ځواب د دفاع لپاره د ځانګړو قانوني  بين الملليله مخې د 

 . فکر وکړی

 

 ي د سفر آزاد. و

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۳۲

 چېهر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي خو له هغو سيمو څخه پرته ( 1)

 . قانون منع کړی دي

هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وکړي او بېرته راستون ( 9)

                                                           
 41

 .ICCPR ،9 ماده. 
 41

 .ماده ICCPR ،9۸د مثال په توګه وګوری،. 
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 . شي

 .څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کويدولت له هېواد ( 3)

د تابعيت يوه برخه هم په ټول . لري اړيکهد سفر يا خوځښت آزادي د تابعيت د حق سره ډېره نژدې 

هېواد کې له خنډ پرته ګرځيدل راګرځېدل او پخپله خوښه په هېواد د استوګنې د غوره کولو آزادی او 

له بلې خوا، افغانستان کوالی شی د بهرنيانو . راستنېدو آزادی تشکيلوي همدارنګه بهر ته د تګ او بېرته

پدې اړوند د معمولو الرو څخه يوه هم د . د حرکت او هېواد ته د هغوی د راتلو آزادي محدوده کړي

 چېماده د سفر استثناء او په هغو سيمو کې د استوګنځي غوره کول ( 1)32. ورودي ويزو صادرول دی

دا په څه معنی دی؟ ستاسو له نظره حکومت په کومو  چېتاسو څه فکر کوی . يانویمنع شوی وی ب

ميثاق هېوادونو ته اجازه  بين الملليسيمو کې ميشت کېدل او سفر منع کوي؟ د مدنی او سياسی حقونو 

د ملی امنيت، عامه نطم، عامې روغيتيا يا عامه اخالقو او د نورو د حقونو او آزادی د  چېورکوي 

ماده ( 1)32په  42 .باندې محدوديت وضع کړيۍ کولو په موخه، د خپلو اتباعو د حرکت پر آزادي خوند

کې استثناء تردې هم ال پراخه ده او د افغانستان حکومت ته اجازه ورکوي د قانون جوړونې له الرې د 

د افغانستان په اساسي قانون . هر څومره مودې لپاره که وغواړي، حرکت يا خوځښت محدودوالی شی

 ۍ؟ اق چلند څرنګه ارزوميث بين الملليکې د راغلي چلند په پرتله د مدنې او سياسي حقونو د 

 یت حق مد محر. ز 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۳۱

د اشخاصو د مخابری او ليکونو آزادی او محرميت که په ليکلي ډول وي يا د ټلېفون او تلګراف يا ( 1)

  ..نورو وسيلو له الرې، له تېري څخه خوندي دي

  .نه لری، مګر د قانون له حکمونو سره سمدولت د اشخاصو د مخابرو او ليکونو د پلټنې حق ( 9)

دولت په هغه کې د مد اخلې حق  چېد درلودلو حق ورکوي  حريمد محرميت حق وګړيو ته د خصوصي 

سندونو او اساسي قوانينو  بين المللياوس مهال د خصوصي حريم حق د بشري حقونوپه ډېرو . نه لري

محرميت ته ي فرد. په توګه په نظر کې نيول کېږيد يو مهم اړخ ۍ کې تسجيل شوی دی او د فردي آزاد

 .ته درناوی کوي وآزاديي په احترام سره، دولت فرد

. د افغانستان د اتباعو خالف، د ټول وګړيو په هکله د پلي کېدو وړ ده نه يوازی ماده 31 چېپه ياد ولری 

لي امنيتی پايلې لري؟ پام مو ستاسو په نظر دا ولې داسې ده؟ آيا د حکومتي پلټنې څخه د ليکونو ساتل، م

دا ماده په احتمال سره اجازه . يوه استثناء لري" مګر د قانون له حکمونو سره سم" ماده ( 9)31 چېوي 
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امنيتی ارګانونه د ملي امنيت د خوندی کولو په موخه شخصي ليکونه او مخابرات ولولي او  چېورکوي 

لدې استثناء څخه د الزمې څانې او مقرراتو پرته  ، حکومتی مقامات کوالی شيددې  سره. ثبت يی کړي

 .په آسانۍ ناوړه ګټه واخلي

 د ملکیت حق . ح

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۲۰

 .ملکيت له تېري څخه خوندي دی( 1)

هيڅوک د ملکيت د ترالسه کولو او په هغه کې له تصرف کولو څخه نه منع کېږي، مګر د قانون د ( 9)

 . حکمونو په حدودودو کې

 .د هېچا ملکيت د قانون د حکم او د با صالحيته محکمې له پرېکړې پرته نه مصادره کېږي( 3)

د مخکينۍ او عادالنه بديل په د شخص د ملکيت استمالک يوازې د عامه ګټو د تأمين په مقصد، ( 4)

 .ورکولو، د قانون له مخې مجاز دی

 . د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعالن يوتزې د قانون په حکم کېدای شي(  )

 ماده   

 .بهرنی اشخاص په افغانستان کې د عقاري مالونو د ملکيت حق نه لري( 1)

 . سره سم جواز لري د عقار اجازه د پانګې اچونې په منظور د قانون له حکمونو( 9)

افغانستان پکې غړيتوب لري،  چېمؤسسو بين المللي د بهرنيو ملکونو ر سياسي نمايندګيو او پر هغو ( 3)

 . د عقاري مالونو پلورل د قانون له حکمونو سره سم جواز لري

دواړه له دولت څخه غواړي تر څو د ژوند د . د ملکيت او محرميت حقونه يو د بل سره تړاو لري

د . خصوصی اړخ د ساتلو لپاره د وګړو حقونو ته د درناوي کولو له الرې د فردی آزاديو درناوی وکړي

د مدنی او  چېد پام وړ خبر داده . ملکيت د خپلولو حق د پانګوالۍ د اساسي عنصرونو خخه ګڼل کېږي

په دغه ميثاق د تدوين پر مهال د هېوادونو ترمنځ د ايديولوژيک اختالف له امله،  بين الملليسياسی حقونو 

 په هغه وخت کې نړۍ په دوو متخاصمو بالکونو يعنی پانګوالي. د ملکيت حق تسجيل نشو تړون کی

په سر  چېاو کمونيستی هيوادونه تو قرار درلود په سر کې يی د امريکی متحده اياال چې( سرمايه داري)
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کمونيزم د خصوصي مالکيت مخالف وو او په همدې دليل د مدني . کې شوروی اتحاد وو، وېشل شوې وه

 1  .او سياس حقونوپه بين المللی ميثاق کې شامل نشو

( 9)غير منقول مالونه يا ځمکه، ( 1: )د ملکيت حق د ملکيت دری مختلف ډولنه تر پوښښ الندې نيسي

د اختراعاتو او هنری جوړونو حقوق په بر کې  چېمعنوي ملکيت ( 3)شخصی مالونه يا شتمنی، او 

او پخپل  د ملکيت مالکيت له مالونو څخه په وړيا توګه ګټه اخيستل، له هغو څخه برخمند کېدل. نيسی

د تصرف يا خپلولو حق له مالونو څخه د نورو محرومول او . واک کې د مالونو د درلودلو په معنی دي

 .په آزاد ډول د خپل ملکيت کارول او لګول دي

چې حکومت د يا کله  په وړاندې د خلکو مالتړ کوي اخيستلوجزونه د ملکيت د ( ۲)او ( 3)مادې  ۲1د 

ماده وايي حکومت د چا ( 3)۲1. او د بل چا په واک کې يی ورکوي يو وګړي مالونه مصادره کوي

( ۲)۲1. خصوصي ملکيت د قانون له حکم او يا د واکمنې محکمې له پرېکړې پرته نشي مصادره کوالی

حکومت يوازې د دوو الندنيو شرطونو په موجويت کې د اشخاصو خصوصي ملکيت  چېماده زياتوي 

که حکومت د ملکيت خاوند ( 9)ه خاطر وي، او پ" عامه منافعو"ره د که مصاد( 1: )دره کوالی شیمصا

حکومت د خلکو  چېلومړې خو دا پدې معنی ده . پواسطه جبران کړي" مخکيني او عادالنه بديل"د 

مثال، حکومت کوالی شي د بزګر د ځمکې . ملکيت يوازې دعامه منافعو په خاطر تصرف کوالی شي

هم، حکومت نشي کوالی د د دېسره. د ټول هېواد په ګټه ده، خپله کړي چېيوه برخه د ګاډي د پټليو لپاره 

مخکيني " دوهم، حکومت بايد . حکومتي چارواکی لپاره د يو کور جوړول لپاره د يو بزګر ځمکه واخلي

" مناسب جبران"د معمول سره سم . رف کېږي ورکړيتص چېد هغه ملکيت په بدل کې " او عادالنه بديل

حکومت بايد د ملکيت له تصرف څخه  چېپدې معنی . په بازار کې د ارزش او نرخ له مخې ټاکل کېږي

د ملکيت پلورلو . ګر ته ورکړيد مخه د ملکيت قيمت په مارکېټ کې د ورځې د نرخ له مخې بزر

په توګه، د امريکې په متحده اياالتو کې د پام وړ مهمه  بيلګید . موضوع په ټوله نړۍ کې زياته پېښېږي

 :پېښه په النني بکس کې د کيلو د نوې لندن ښار په وړاندې په هکله ولولی

    کیلو د نوي لندن ښار په وړاندې

ه ټوټه پراخه کړي او د کار او بار يو مرکز جوړ او د ښار غوښتل د ځمکې يو والۍد نوي لندن ښار

، موقعيت درلودهاړه يی په سوسيتو کيلو پورې  چېيو کور ه کې ځمک پدې. اوسېدونکو ته کار ومومي

ړي ته دعادالنه قيمت وړانديز وشو خو هغی د کور د وسره له دی چی د ښاروالۍ له خوا نوم. درلود

حکومت خصوصی ملکيت نشی  چېد امريکې متحده اياالتو اساسي قانون وايي ..پلورلو وړانديز رد کړه

مناسب "همدارنګه حکومت د هغه خاوند ته لپاره وي او " عامه منفعت"د  چېتصرف کوالی مګر دا 

د ملکيت حق يی نقض  چېمېرمن کيلو قضيه و محکمې ته يوړه او استدالل يی کاوه . وکړي" جبران

محکمې . لپاره ګټه واخلي" عامه منفعت"ښار به د ځمکې لدې ټوټې څخه د  ېچشوی او باور نه لري 

                                                           
550

 MandanaKnustRassekhAfshar, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law, 2 Max 
Planck Manual on Afghan Constitutional Law: Constitutional Practice & Human Rights 80 (2007). 
551

 545 U.S. 469 (2005). 



 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

944 
 

د دی چې په دی توګه ښاروالي په خاطر " عامه منفعت"پرمختيا دا پروژه د د اقتصادی  چېپرېکړه وکړه 

د مېرمن کيلو کور يوه  چېموفقه وکړه  واليپه پای کې ښار. ميرمن کيلو د ملکيت حق نه دې نقض کړی

 .ته ولېږدوي او نوموړې او په محله کې د نورو کورونو خاوندانو ته د پام وړ جبران ورکړي نوي ځای

 

    په افغانستان کې ناقانونه پلورل

. ته اړتيا لري سيستمد قانون حاکميت او کارنده قضايی  د تطبيق لپارهد ملکيت د حقونو په اغيزمنه توګه 

فساد، په هېواد کې د ملکيت حق څخه دفاع  اداريقوه کې په لوړه کچه  قضائيهد افغانستان په دولت او 

د  ګټیحکومتي مقاماتو د  چېراپورونو شتون درلود ډير په څو وروستيو کلونو کې، . کمزورې کړې ده

کال کې په  9112په . په موخه د دولتي او خصوصي ځمکو کنترول په الس کې درلودلو ړوارالس ته 

شکايتونه تر السه کړي  ۸11ري حقونو خپلواک کميسيون د مالکيت د النجو دا ډول افغانستان کې د بش

 . دی

ملکيت څخه شړل شوي او  يځد کابل اوسېدونکي د خپل هستوګن چې ووموجود  ونه، داسې شکايتلکه 

په يو بل مورد کې، د قندهار . دي او د هغوی ځمکې د حکومت سياسي متحدينو ته ورکړل شوې دي

په . نه جوړ کړي ديومکې نيولې دي او په هغو کې يې کورځواليتی شورا دفاع وزارت پورې اړونده 

ه ځايي قبيله پورې يی اړه په يو چېقندهار کې په يوه بل مورد کې، واليتی شورا د اوبو لګولو حقوق 

 .درلوده، پخپل کنترول کې اخيستې

د هيچا ملکيت د قانون " مادې سره سم  ۲1د افغانستان د اساسي قانون د  چېتاسو همدا اوس مطالعه کړه 

د شخص د ملکيت استمالک " او حکومت."له حکم او واکمنې محکمې له پرېکړې پرته نه مصادره کېږي

. سره تصرف کوالی شي" أمين په مقصد، د مخکينۍ او عادالنه بديل په ورکولويوازې د عامه ګټو د ت

 په افغانستان کې د ځمکې استمالک د اساسي قانون دا غوښتنې تر سره کوي؟ چېتاسو څه فکر کوی 

حکومت د ملکيت له تصرف نه د مخه، د محکمې حکم تر  چېمستلزم دی  ددې د افغانستان اساسي قانون

حکومت يوازې د قانون سره سم پر ملکيت باندې  چېبل لوبغاړی مطمئن شي  چېالسه کوي داسې 

 قضائيهاو مقننه قواوو کې رېښه لرونکی فساد شتون لري،  اجرائيهپه  چېپداسې حال کې . کنترول لري

د مشورعيت ورکولو اکت کوي، البته د ګټې د يوې ټاکلې برخه د قوې اجراآتو ته  اجرائيهقوه يوازې د 

 .تر الس کولو په بدل کې

موضوع د غور او ارزونې لپاره يو کميسيون جوړ کړی او کميسيون هغو چاته د جبران  ددې حکومت

خو د راپورونو له مخې حکومت دا سپارښتنې . ځمکې يی ضبط شوې دي چېورکولو سپارښتنه کړې ده 
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 .عملي کړېنه دي 

سازمانونو په استثناء، د افغانستان  بين الملليمادې د بهرنيو هېوادونو او  ۲1او  ۲1 چېپام مو وي 

 يبهرني اتباع د ثابتې پانګونې په موخه يوازې غير منقول شتمن. اتباعو لپاره د ځمکې مالکيت محدودوي

ستاسو په نظر ولې تدوين کوونکو دا ماده په اساسي قانون کې تسجيل کړې ده؟ زيات . اجاره کوالی شي

يو بهرنی شرکت په يوه هېواد کې پانګونه وکړي،  چېاختالفونه هغه وخت منځ ته راځي  بين المللي

دا . رېکړه کويوروسته د اړونده هېواد حکومت د بهرني شرکت د ملکيت د پېرودلو، يا مصادره کولو پ

حکومتونه د تېلو د  چېکار په وروستيو کې د التينې امريکې په زياتو هېوادونو کې پېښ شوی دی، کله 

ټول صنعت تر خپل کنترول الندې راولي، پداسې  چې وکړهيا هڅه  پريکړه وکړهصنعت د ملي کولو 

د سرته رسولو لپاره، کار د دې.وو يلد تېلو خصوصي شرکتونو د تېلو صنعت فعال سات چېحال کې 

 بين الملليپه ضدداسې کارونه کېدای شي د حکومتونو . حکومتونه د شرکتونو ټول مالونه مصادره کړل

په دې هېوادونو کې  وکړيبهرني پانګه اچوونکي پرېکړه  چېقضاوتونو باندې پای ته ورسېږي، يا دا

 ددې ې به بهرني پانګه اچوونکيمادې له مخ ۲1د  چېآيا تاسو فکر کوی . نوره پانګونه و نه کړي

جرأت وکړي تر څو خپله شتمي د مصادره کولو او يا د حکومت له لوري د هغو د مالکيت د سلبېدو د 

 ګواښ سره مخامخ کړي؟ آيا دا کار په هېواد کې د بهرنۍ پانګه اچونې د کمزوري سبب نه کېږي؟

 سیاسی او دموکراتیک حقونه : دریم

 آزاديد فکر او بیان . الف

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۳۲

 . د بيان آزادي له تېري څخه خوندي ده( 1)

خپل فکر د وينا، ليکنې، انځور او يا نورو وسيلو له الرې، پدې اساسي قانون  چېهر افغان حق لري ( 9)

 . کې د راغلو حکمونو په رعايت څرګند کړي

هغه مخکې له مخکې  چېسم مطالب، بې له دې د قانون له حکمونو سره  چېهر افغان حق لري ( 3)

 . دولتي مقاماتو ته وښيي، خپاره او نشر کړی

د مطبعو، راډيو او تلويزيون، د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسايلو پورې ( ۲)

 . مربوط حکمونه د قانون له الرې تنظيمېږي

توګه د زاده آد فکر حق لری ا وپه . ت ګڼل کېږيد بيان آزادي په دوديز ډول د دموکراسی غوره ارزښ

د بيان د ازادۍ حق د وګړو او . د حمايت يوه بيلګه ده د دولت هغی بيانول د فکر او بيان د ازادۍ څخه

مطبوعاتو ددی حق ساتنه کوي تر څو په ازاده توګه د حکومت په کړنو نيوکه وکړي او په دی توګه په 

 .د حکومتي چارو د سرته رسولو په هکله خپل غوښتنی بيان کړي سياسي پروسه کی برخه واخلي او
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په ترڅ کې ولوستل، د افغانستان اساسي قانون نژدې  وماد( 9)3۲او ( 1)3۲تاسو مخکې د  چېڅرنګه 

ماده کې راغلي دي، د ( 9)3۲په  چېڅرنګه، . په بشپړ ډول د فکر د آزادي او بيان څخه مالتړ کوي

د ډېرو نورو حقونو . محدود دی" اساسي قانون د حکمونو پورې د دې"يوازې فردی فکر او بيان اظهار 

. د موضوعه قوانينو مطابق بايد وليکل شي، نه محدودېږيچې  په خالف، د فکر او فردي بيان څرګندول

 د بيان آزادي په هکله د اساسي قانون نور حکمونه کوم دي؟

ن له آزادي څخه جدی مالتړ کوي، په عمومي اساسي قانون د خصوصي فرد د بيا چېپداسې حال کې 

دولتونه په ټوليز ډول په عمومي چارو کې د بيان آزادی . د بيان ال زيات تنظيم ته اجازه ورکوي چاپيلایر

موضوع سره د ډېرو  ددې.هغه نورو ته د با القوه زيان رسولو توان لري چېد محدودولو توان لري ځکه 

د دوی په  چېو ته اجازه ورکوي د هغو خپرونو خالف شکايت وکړي وګړي چېهېوادونو چلند داسې دی 

د افغانستان اساسي قانون رسنيو ته د . هکله ناسم معلومات خپروي او د هغوی شهرت ته زيان رسوي

 . ماده کې اجازه ورکوي( ۲)3۲تنظيم لپاره حکومت ته په 

( 3)3۲. ډول مقررات تصويب کړي، د افغانستان دولت جازه نه لري د رسنيو په هکله هر ددې  سره

 چېمخکنی محدوديت هغه وخت رامنځ ته کېږي . ماده له خپرولو د مخه سانسور او محدوديت منع کوي

حکومت د ځانګړو مواردو د خپرولو څخه مخکی مانع شي او پدې ترتيب، د خپرولو او په ټوليز ډول د 

روونکي باندې د فشار راوړلو له الرې تر پخحکومتونه دا کار په . هغو له چاپولو څخه مخنيوی وکړي

پېړۍ کې  18په انګلستان کې په . کار اجازه تر السه کړيد دېسره کوي تر څو د خپرولو څخه د مخه

دولت مطبوعات له نشر څخه د مخه کنترول کول، پدې توګه د نشر څخه د مخه د محدوديتونو منع کول 

ماده کې ولوستل ( 3)3۲تاسو په  3  .عات بسټ جوړويپه انګليسی او امريکايي حقوقی دود کې د مطبو

ستاسو . تنظيموي" قانون په رعايت سره" د افغانستان اساسي قانون د خپرولو د مخه محدوديتونه د  چې

 په نظر دا په څه معنی ده؟ کوم وخت د خپرولو څخه د مخه محدوديتونه د توجيه وړ وي؟ 

 د بیان آزادي: د مباحثې پوښتنې

د عزيزې په هکله يوه ه ده، رونا د کابل ورځپاڼې په نوم د يوې خپرونې مسؤل مدير چې فرض کړۍ. 1

رسوي،  ته زيانشهرت د عزيزی  په ټولنه کیپکې ډېر ناسم معلومات راغلي دي او  چېمقاله خپروي 

آيا حکومت دداسې مضرو او ناسمو خپرونو په . نوموړې خپل دنده له الس ورکوي چېآن تر دې 

کولو سره، د عزيزې څخه په دفاع باندې مکلف دی؟ پدې اړوند آيا حکومت اجازه لري رونا ته  ناقانونه

مادې سره سم کوم شی نشر او نشر نه کړي؟ څرنګه دولت کوالی شي په ورته وخت  3۲د  چېووايي 

 مادې سره سم د مطبوعاتو آزادي تأمين کړي؟  3۲کې عزيزه لدې زيان څخه خوندي او د 

 

له لوستلو وروسته په اساسي قانون کې د فکر او بيان آزادي، آيا اوس د پروېز کامبخش په  برخې ددې.9
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؟ولې؟ او ولې راوليڅپرکې په لومړيو کې پرې بحث وشو، ستاسو په نظر کې کوم بدلون  ددې چې هکله

 نه؟

    په اسالمي حقوقو کې ارتداد او مقدساتو ته سپکاوی په هکله تبصره

 (دی ليبرالي ارزښت)وليدل، د بيان له آزادي څخه په قضيی کی څرنګه چه تاسو د سيد پروېز کامبخش 

د عام بحث وړ دوه مورده . ځينې وختونه کېدای شي د اسالمي فقهی له اصولو سره په تضاد کې راشي

 :په اختالف کې واقع کېږي عبارت دی له چې

، د يو دين يوه برخه تر پوښتنې دي چی په اسالمي حقوقو کې کفر ته ورته موارد :مقدساتو ته سپکاوی

 دی او يا له هغه څخه انکاری الندې راوست

 .دي په اسالمي حقوقو کې ارتداد، په بشپړ ډول د يوه دين پرېښودل: ارتداد

د منځنيو پېړيو په اوږدو کې ډېر     .سخته ده ي فقهی اصولپه دوديز ډول د ارتداد په هکله د اسالم

په رسمي ډول د خپلې )مرتد بايد محکمه شي او که چېرې توبه و نه کړي  چېحقوق پوهان پدې باور وو 

نظريی  د دې يوازې يو څو حقوق پوهان. ، بايد د اعدام په جزا باندې محکوم شي(خبرې بېرته اخيستل

 تر نا ټاکلي وختهمرتد بايد د اعدام په ځای  چېپدې باور وو  1  مثال، ابراهيم ال نخاعی. مخالف وو

هم د تاريخ په اوږدو کې د  ددې سره. بندي شي تر څو ټولنه د هغو له مضرو نظرياتو څخه خوندي وي

 چېځينی اوسني څېړونکي پدې باور دي . ارتداد په وړاندې له معتدل چلند څخه کار اخيستل شوی دی

د هغوی فعاليت ټولنې ته زيان نه وی  چېمي ټولنو کې پيداکېږي او تر هغه پورې مرتدان زياتره په اسال

د بيان . دا الهم په اساسي قانون کې د بيان آزادي له ارزښت څخه توپير لري 1  .رسولی، دخالت نه کوي

د د فرد د بيان آزادي بايد  چېيا پدې باور باندې والړ يو ارزښت دی دی آزادي حق يو ليبرالی ارزښت 

النجمنه د افغانستان د اساسي قانون په زړه کې يو . قانون او ټولنې د بنسټ په توګه بايد عمل وکړي

دواړه يعنی ليبرال ارزښتونه او د اسالم حقوقو اصول د ځان سره لري، پرته لدې  چې موضوع ده

 . مل دید دوی ترمنځ د اختالف په رامنځ ته کېدو په صورت کې څه بايد وشي، شا چېتوضېح څخه 

په ټوله نړۍ کې، د اسالمي فقهې پوهان د کفر او ارتداد سره د چلند د څرنګوالي په هکله متفاوت نظرونه 

د  چې، يوسف القرضاوی دي رئيساتحاديی  بين الملليد اسالمي علماو د يو د څېړونکو څخه د . لري

د باميانو په واليت کې د بودا مجسمې له منځه يو  چېکال په لومړيو کې يی طالبانو ته وليکل  9111
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دا تبصرې د اسامه االاعظمي د پرينستون پ،هنتون د ديني چارو کې د دکتورا دورې محصل، د ستانفورد پوهنتون کې همکار څېړونکي نقيب . 

 . احمد خپلواک او د افغانستان په امريکايی پوهنتون کې د حقوقو او سياسی علومو اسيستانت پروفيسور له لوري برابرې شوې دی
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 Abdullah Saeed& Abdullah; Hassan Saeed,Freedom of Religion, Apostasy and Islam 38-39 (Ashgate Publishing, 
2004). 

  1
پېړۍ نامتو  8همداشانې د . پېړۍ دلومړيو حقوق پوه د حنفي مذهب پر بنسټ اېښودونکي امام حنيف باندې ډېر اغېز درلود 8ماجور کوفان د . 

 . وو چه ارتداد الزماما  د اعدام موجب نه کېږيحقوق پ،ه سوفيان الثوری پدې باور 
  1

وايی چه د منځنيو پېړيو کې په اسالمي ملکونو کې ارتداد له  د پرينستون په پوهنتون کې د پرمختللو مطالعاتو له انستيتوت څخه پاتريسيا کرون. 

 .د نکاح فسخ او تبعيد څخه ویمرګه نه وېره نه درلوده، البته د هغوی اندېښنې د هغه له نورو احتمالي پايلو لکه 



 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

948 
 

له بلې خوا، د 8  . په هماغه وخت کې القرضاوی د ارتداد په هکله د منځيو پېړيو د دود دفاع وکړه. نسي

 چېاوس مهال نامتو مسلمان روڼ آندی، داکتر طارق رمضان، د مخالف نظر درلودونکی دی او وايی 

 2  .د هغه له مخې مرتد د مرګ په جزا ندی محکوم شوی چې اسالمی سنت د داسې مثال شاهد دی

اوسني مسلمان څېړونکی، د سنت د څلورو مذهبونو د فقهی په شمول، د نظرونو مختلف ډولونه وړاندې 

له هغو څخه په افغانستان کې د بيان آزادي او ارتداد ترمنځ د اختالف د له منځه وړلو په برخه  چېکوي 

 .یکې ګټه اخيستل کېدای ش

د افغانستان اکثر . په افغانستان کې د ننه، د اسالمي قوانينو د سم کارولو يو تاريخي بحث وجود لري

سربېره پردې، په . اهل سنت د څلورو مذهبونو څخه يو دي، پيروی کوي چېوګړي د حنفی مذهب 

افغانستان  کال کې په افغانستان کې د شوروي سره د جګړې نه مخکې، ننه ته متمرکزعرفان، په 1212

د افغانستان په قبايل کلتور کې تصوف په طبيعی ډول ځای " د پيتر تامسن په حواله. کې ډېر خپور وو

د عرب مبارزينو او افغان مجاهدينو ترمنځ مذهبی " ی سره دجګړې په وخت کېود شور 11 ."نيولی وو

په د صوفې  چېښتنه کوله غو ددې د سعودي عرب ځينې اتباعو له افغانانو څخه.... ځای درلودړپړتيا خ

کار کې، په قندهار کې يوې اسالمي  1282په . کې د زيارتونو د لمانځلو څخه مخ واړويطريقت 

کلونو کې په افغانستان کې د  31، په تېرو ددې  سره 11 ".وهابيان کافر دي چېمحکمې اعالن وکړ 

هغه روحانيونو چه دا . وهابيت، ديوبندی توب او اخوانی توب ايديولوژيو غوره والی درلود/سلفی توب

پدې توګه، په افغانستان کې د . نوی ايديولوژی يی خپروله، د هېوادپه ډېرو وګړو باندې يی نفوذ درلود

کې د شوروي اتحاد تر مالتړ الندې سوسياليستانو له لوري د  1218اسالم په هکله مخکنی بحثونه، په 

الندې راوستل او په نتيجه کې يی د افراطي خې  زجمهور له راپرزېدو وروسته تر خپل اغې رئيس

د طالبانو رامنځ ته کېدل او له اسالم څخه د هغوی د سخت دريځ تفسير . ايديولوژی ګانو زور واخيست

 .دونکی قوت ور کړدې ايولوژيو ته زياتي

 

 د بیان آزادی او مقدساتو د سپکاوي ترمنځ ترینګلتیا

دا ډېره واقع شي، کې  ټکرپه هغه کې قانوني قواعد پخپلو کې سره په  چېشننه او تحليل  حاالتود هغو 

پدې . چې نوموړي قاعدی تری منځ ته راغلی تاريخ په هکله فکر وشيد هغه دودونو د  چېمهم ده 

، د لوېديزې اروپا د سياسي او حقوقي يعنی په مذهب باندی د نيوکی حق او فردي ازادۍ وهکله، دواړ

له نظره فردی حقوقي  دودپدې دليل، د ليبرال حقوقی . سيستمونو د رامنځ ته کېدو غوره الملونه وو

د  له بلې خوا،. اجازې په ترڅ کې، مهم ګڼل کېږي نيوکیحمايت لکه د بيان محرميت، له مذهب څخه د 
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په ټوليزه توګه د ارتداد او مقدساتو ته د سپکاوي په ناقانونه اعالنيدو سره، د اسالم له  ددوداسالم حقوقو 

 .سپېڅلو ارزښتونو څخه دفاع تر هر څه مهم بولي

. کېدای شي تر ځانګړو شرايطو الندې محدود شي ډولونهخاص  آزاديپه زياتره ليبرال ټولنو کې، د بيان 

د دوک کمبريج ګيټ ميدلټون نيمه  چېڅخه  مجلول کې د بريتانيا شاهي کورنۍ د هغو کا 9119مثال په 

د شاهی کورنۍ له نظره دې  چېلوڅ تصويرونه يی په ټوله نړۍ کې خپرول شکايت وکړ ځکه 

څرنګه د لويديز لېبرال  چېيوه بېلګه ده ی عدالت غوښتند دا . تصويرونو د محرميت حق نقض کړی دی

په توګه په خصوصی  بيلګید محدوديږي د بيان آزادي د وګړي څخه د دفاع په خاطر قواعدو مطابق، 

پدې ځای کې )آزادي  باندی د نيوکیله مذهبي بنسټونو  چېدا . شخصی محرميت پورې تړل کېږي

په تاريخی پراختيا کې داسې يو مهم رول لوبوي، د  عرفد لوېديزې اروپا د حقوقی ( مسيحي کلسيا

ته استثناء اجازه نه  ليبرال حقوقي سيستمونه د مقدساتو د سپکاوي لپاره د بيان آزاديلويديز زياتره 

 .ورکوي

بريتانيا شاهی کورنۍ د قانون له مخې د ياد شوو تصويرونو د خپرولو د  چېهماغه وخت کې چی 

 چېمخنيوی په لټه کې وه، يو شمېر مسلمانانو د مسلمانانو څخه بې ګناهی تر نوم الندې فلم نشر خالف 

د بيان آزادي  چېدا19 . پکې په ډېر منفي شکل سره انځور شوی دی، اعتراض کاوه( ص)حضرت محمد 

ه ليبرال حقوقي سيستمونه مقدساتو ته دسپکاوي استثناء قايل نه دي، ډېرو لوېديزو هېوادونو په هکله زياتر

د فلم جوړوونکو خالف هيڅ کار نشی کوالی،  چېلکه د امريکې متحده اياالتو دا فلم وغانده اما وی ويل 

و حکم نه نقض که څه هم دا فلم له سپکاوي څخه ډک دي اما پدې هېوادونو کې د نافذو قوانينو هېڅ ي

کې مقدساتو ته سپکاوی د  حقوقي عرف او دودد هغوی په  چېدا ډول چلند د مسلمانانو ځينې ډلې . کوي

پخپلو حقوقي  چېخالف، يو شمېر هيوادونه  ددې.يوه جدي جرم په توګه ګڼل کېږي، نااميده کړل

پکاوی استثاء وړاندی سيستمونو کې اسالمی اصول راوستی دي، د بيان په آزادی کې مقدساتو ته د س

 .له خصوصي حريم څخه د مالتړ د بيان آزادي استثناء ولري چېکوي اما نشی کوالی 

 

 پوښتنه او ځواب مباحثېد 

 

د بيان په آزادي کې د استثناء په اړه د اسالم او لوېديز چلند توپيرونو ته په پام سره، د افغانستان . 1

 قوانين له اسالم څخه انتقاداتو ته څرنګه ځواب ويالی شي؟ 

د زياترو افغانانو په آند هغه  چېيو څوک د اسالم په هکله مقاله خپروي  چېداسې فکر وکړی . 9

د مقالې  چې، په افغانستان کې محکمې دا تشخيص کړې ده ددې  سره. وی نه لريلمسوونکی او سپکا

دا موضوع څرنګه د بيان په آزادي اغېز کوالی شي؟ د داسې شريطو سره د مقابلې . مواد کفر آميز دي

 تر ټولو ښه الر کومه ده؟

                                                           
 19

 وګوری. سلنه جوړوي چه دفېلم خالف يی اعتراض وکړ 111،1پام مو وي چه د تخمين له مخې دا په نړۍ کې دا اسالمی ملکونو . 

Seehttp://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/09/20129168313878423.html. 
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 د ټولنو او غونډو آزادي . ب

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۳۲

د خپلو مادي او معنوي غوښتنو د تأمين لپاره، د قانون د حکمونو  چېد افغانستان اتباع حق لري ( 1)

 .. سره سم، ټولنې جوړې کړي

 :چېد افغانستان اتباع حق لري د قانو د حکمون سره سم، سياسی ګوندونه جوړ کړي، پدې شرط ( 9)

حکمونو او په دې اساسي قانون کې د راغلو د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپېڅلي دين د 

 نصوصو او ارزښتونو مخالف نه وي

 د ګوندتشکيالت او مالي منابع څرګند وي

 ډوله تشکيالت او هدفونه و نه لریِ  نظامي او نظامي 

 .له بهرنيو سياسی ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلی نه وي

 .ګوند جوړول او فعاليت کول، جواز نه لريد قوم، سيمې او فقهي مذهب پر بنسټ د ( 3)

د قانون د حکمونو سره سم جوړېږي، د قانوني موجباتو او باصالحيتې  چېهغه جمعيت او ګوند ( 4)

 . محکمې له حکم پرته نه منحل کېږي

 ماده ۳۶

لې د روا او سوله ايزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وس چېد افغانستان اتباع حق لري 

 .غونډې او مظاهرې وکړي

له دی الری  چېد يوې دموکراتيکی ټولنې جوړېدو لپاره د ټولنو او غونډو آزادي ډېره اړينه ده ځکه 

څه به پېښ  فکر وکړۍ. وکړيکار په حکومت کې د ګډون او د خپل غږ اورېدو لپاره  خلک کوالۍ شي

رايه د يو  وګريد يوه . اجازه و نه لريشي که وګړي په سياسي بهيير کې د ګډون لپاره د سازماندهي 

د يو ټاکلي کار يا يو ټاکلی مقام ته د يو نوماند ټاکلو . په ټاکلو کې به هومر مهمه ونډه و نه لري نوماند

څرنګه چې يو وګړی په . لپاره به خلک د سياسي ګوندونو او ذينفع ډلو په جوړولو باندې و نه توانېږي

جوړلو له الری ګډی موخی  ډلو واغيزه لري نو که چيری وګړي د ګټور حکومت او ټولنه باندی محدوده

 .نو په دی توګه په سياسي پروسه کی به ډيره اغيزه لرالۍ شي او غږ يی ښه اوريدل کيداۍ شيولټوي 
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. پلې شي" قانون د حکمونو سره"دا آزادي بايد د . ماده په افغانستان کې د غونډو موضوع تنظيموي 3۸

منحل کړي مګر په دوو شرطونو  حقوقي ټولنیحکومت اجازه نه لري  چېماده کې راغلي دي ( ۲)3۸په 

د مادې . يپدې برخه کې د واکمنې محکمې حکم شتون ولر( 9)قانوني علت شتون ولري، او ( 1: )سره

دا حکم د حکومت له لوري د ټولنو د خپل سرې انحالل او يا د غيرعادالنه علتونو له مخې د غونډو له 

( 1: )پر سياسي ګوندونو باندې دا ډول محدوديت وضع کوي( 3او  9) 3۸. انحالل څخه مخنيوی کوي

ينې رڼې چوی مالي سرد هغ( 3)، خالف نه وياساسی قانون  د( 9)هغوی د اسالم دين مخالف نه وي، 

د قوميت، ژبې، ( ۷)په بهرنيو ګوندونو پورې تړلي نه وي، او ( ۸)وسله وال ماهيت و نه لری، (۲)وي، 

ستاسو په نظر ولې تدوين کوونکو په اساسي . سيمې او مذهبي فرقو پر بنسټ باندې نه وي جوړ شوی

محدوديتونو ( 9)او ( 1)ل کړي دی؟ د قانون کې د ټولنو پر جوړولو باندې دا ځانګړي محدوديتونه تسجي

څخه مراد ممکن په افغانستان کې د دوو عالي سرچينو يعنې اساسي قانون او اسالم څخه د پيروی 

 چېمحدوديتونو څخه منظور د افغانستان د حاکميت ساتل وی ( ۸)او ( ۲)، (3. )اطمينان حاصلول وي

محدوديت موخه ممکن د ملی وحدت ( ۷)د . توان و نه لري ونسکورول دسياسی ګوندونه د حکومت 

 کوالی شی؟ رآيا تاسو د غونډو د آزادي محدوديت د نورو ممکنو انګېزو په هکله فک. تأمينول وی

 ۍد آزاد جوړولو د غونډو آزادي د ټولنو. څخه مالتړ کوي ۍماده د غونډو آزاد( 3۷)د اساسي قانون 

له  الريونونوزادي خلکو ته اجازه ورکوي تر څو د د ټولنو آ چېپداسې حال کې . سره نژدې تړاو لري

خلک پدې کار سره د حکومت له تګ الرو څخه خپل مالتړ يا . الرې خپل ځانونه عام محضر ته وښيي

ماده د غونډو په کولو  3۷. نارضايتی ښيي او پدې ترتيب د هېواد په سياسی نظام کې مشارکت کوي

طابق وي، مظاهرې بايد د قانون م( 9)ې بايد سوله ايزې وي، مظاهر( 1: )باندې دری محدوديتونه اېږدي

ستاسو په نظر ولې د تدوين کوونکو پر . لپاره وي" جاېزو او سوله ايزو مقاصدو"مظاهرې بايد د ( 3)او 

محدوديتونو د معقوليت او مناسب والي  ددېغونډو باندې دا ځانګړي محدوديتونه ايښي دي؟ ستاسو نظر

احتمال وجود لري تر څو هر ډول  ددې چېپه هکله څه دی؟ ولې؟ او ولې نه؟ آيا تاسو فکر نه کوي 

په ځپلو کې کار  الريونونوتر نوم الندې د حکومت مخالف " جاېزو او سوله ايزو مقاصدو"حکومت د 

 ند نورو ممکنو محدوديتونو په هکله هم فکر وکړی؟ واخلي؟ ولې او ولې نه؟ آيا کوالی شی د غونډو اړو

 د عرب پسرلی: د غونډو او ټولنو آزادي په عمل کې

کچه مطرح  بين الملليکال کې پيل شو، د غونډو او ټولنو آزادی يی په  9111په  چېد عرب پسرلی 

په منځني ختيځ کې تکرارېدونکو پېښو ټول منځنی ختيځ په سر واخيست او د هغه معترضان د خپلو . کړه

بيا حکومتونو د  چېد جوړولو د حق غوښتونکي وو، پداسې حال کې  الريونونوحکومتونو خالف د 

کال له جنوري مياشتې څخه پيل، الريون کوونکي د  9111د . ځپلې الريونونهامنيت داليلو له مخې 

حسني مبارک حکومت په اعتراض باندې را ټول  جمهور رئيسقاهرې د تحرير په ميدان کې د وخت 

په پيل کې په سوله ايز ډول پيل شوې، خو وروسته معترضانو د مالونو په  الريونونهکه څه هم . شول

 بيلګیلوټ کوونکو د . رانولو او د وسله والو ځواکونو سره اړ دوړ ته مخه کړهلوټولو، تاوتريخوالي او و

په ډول، په قاهره کې د مصر موزيم ته ور ننوتل او د فرعون موميايی او نور لرغوني آثار يی وران 
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حسني  جمهور رئيس 14 .او په ښځو باندې د وحشيانه جنسي تيريو راپورونه هم ورکړل شول 13 کړل

د ځپلو امر وکړ او امنيتي ځواکونو له وسلو څخه په ګټه  الريونونوامنيتی ځواکونو ته د  مبارک د دولت

ت دا کال په اپرېل کې د حقيقت موندنی هيئ 9111د . اخيستنې په وحشيانه توګه اعتراض کوونکي ځپل

پدې . کسان ټپی شوی دی ۷۲11تنه وژل شوي،  8۲۷د پاڅون په اوږدو کې کم تر کمه  چېوموندله 

باندې يی ډزې کولې  پوستوپه وړاندې د مهماتو، د بامونو په سر په  خلکوترڅ کې امنيتي ځواکونو د 

  1 .اوپه اعتراض کوونکو باندې يی يون کاوه

مياشتې وروسته، د فبروري په  ۸حسني مبارک څخه  جمهور رئيسپه جوالی کې له پخواني  9111د 

دا ځل هغوی د وسله والو ځواکونو حاکمی . بيا هم اعتراض کوونکو د تحرير ميدان ته را ودانګل 11

اعتراض يو ځل بيا  11 .ا تر مشرتابه الندې د ورو اصالحات خالف اعتراض کاوه(SCAF)عالی شور

د امنيتي ځواکونو په استولو  (SCAF)خرابولو واوښټ، اما  په تاوتريخوالي، لوټماريو او د مالونو په

غړي تورنجنرال عبدل  (SCAF)لدې پرېکړې څخه د دفاع په موخه، د . سره مظاهرې کنترول کړلی

اعتراض کوونکي له  چېموږ بايد کوم کار تر سره کړو کله : "يوه مطبوعاتی کنفرانس کې وويلاماره په 

 11 "د هېواد د ادارې لپاره موږ بايد خلک له بهر څخه را و غواړو؟ قانون څخه سر غړونه کوي؟ آيا

مصر د څو لسيزو په  چې ۍخو په ياد ولر. کال اساسی قانون الندې موارد بيانوي 1211د مصر د 

د اساسي قانون د ځينو مادو د تعليق  چېطراري حالت په شرايطو کې قرار درلود ضاوږدو کې د رسمی اْ 

 .سبب شوی

 

 ماده ۲۲کال اساسي قانون   ۲۱ د مصر 

پداسې خصوصي غونډو . اتباع له مخکنۍ اطالع پرته د خصوصی سول ايز او بې وسلې غونډو حق لري

عامه غونډې، ډله ايز خوځښتونه او غونډې د قانون . کې د امنيتي ځواکونو وګړي د ګډون اجازه نه لري

 .په حدودو کې مجاز دي

کې، د مصر لنډ مهال اساسي قانون حسني مبارک له خپل مقام څخه کال  9111له انقالب وروسته په 

 ژبنيی ئځينې جز چېپام مو وي . پدې قانون کې الندې مواردو ته اشاره شوې ده. ګوښه کېدو ته اړ کړ
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 .توپير کېدای شی د ژباړې له امله رامنځ ته شوي وي

 

 ماده۶ کال لنډ مهال اساسی قانون،    ۰ د مصر د 

پداسې خصوصي غونډو . مخکنۍ اطالع پرته د خصوصی سول ايز او بې وسلې غونډو حق لرياتباع له 

عامه غونډې، ډله ايز خوځښتونه او غونډې د قانون . کې د امنيتي ځواکونو وګړي د ګډون اجازه نه لري

 .په حدودو کې مجاز دي

 

 د مباحثې پوښتنې

 

اعتراض کوونکي د وهلو ټکولو او د مالونو په  چېکه چېرې تاسو د الريون کوونکو په محکمه کې . 1

د غونډو په هکله د  چېورانولو باندی تورن شوی دي، قاضی ياستی، آيا تاسو به دا حکم صادر کړی 

 هغوی کړنی د مصر د اساسی قانون مطابق تر سره شوی دی؟ ولې او ولی نه؟ 

 

د الريون کوونکو خالف  چېې که چېرې تاسو د امنيتی ځواکونو د افسرانو په يوه محکمه ک. 9

د هغوی کړنې پدې  چېتاوتريخوالی باندې تورن شوی دی، قاضی ياستی، آيا تاسو داسې حکم صادروی 

 نه وی؟ " د قانون مطابق" مظاهرې په بشپړ ډول بې وسلې او سوله ايزې وې او يا  چېدليل توجيه کوی 

 

پاس يی يادونه وشوه او د هغه په ترڅ  چېڅرنګه قانون بايد د مصر انقالب ته ورته شرايطو سره . 3

قانون کې بې وسلې او سول ايز الريون کوونکي د تاوتريخوالی سره مل لوټمارو سره يو ځای شول، 

ر څو اعتراض معامله وکړي؟آيا د دولت امنيتی ځواکونه بايد له هر ډول مداخلې څخه ډډه وکړي ت څنګه

د الريون کوونکو په منځ کې يو شمېر کسان  څه همکوونکي د غونډو جوړولو حق عملي کړي؟ که 

ښځو او هنری آثارو  اړوندهجنسی تېری تر سره کوي او لرغوني آثار ورانوي؟ آيا دولت مکلفيت نه لري 

جوړولو په اړوند د  له ورانولو څخه دفاع وکړي؟ که دولت دخالت کوي، بيا نو سوله ايزو غونډو د

تضمين  ددېد تاوتريخوالی د کنترول او چېاعتراض کوونکو د حق تأمين څرنګه دی؟ پداسې حال کې 

 ؟"قانون په چوکاټ کې" مظاهرې سوله ايزې پاته کېږي که نه د  چې

 

 په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره مل اعتراضونه

هغه په ترڅ کې دواړه هم الريون کوونکي او هم پوليس د  چېافغانستان هم د اعتراضاتو د ستونزې سره 

کال په فبروری کې له هغه  9119د . د تاوتريخوالی په اعمالولو کې ښکېل شوی دي، مخامخ دي
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يدا شوه، په ټول افغانستان کې پډه کې د قران شريف سوځول شوې نسخه  د بګرام په هوايي ا چېوروسته 

. اعتراض کوونکو سره السي بمونه وو او پوليسو د هغو په وړاندې ډزې وکړي. لوشو الريونونهپراخه 

د پروان واليت د پوليسو قوماندان، جنرال محمد اکرام بېګزاد . زيات شمېر افغانان او بهرنيان ووژل شول

اساسي قانون هغوی ته د الريونونو حق ورکړی دی، اما هغوی زور زياتی ته مخه کړه او : "  چېوويل 

آيا تاسو د هغو نتيجه  18 ."وو د حکومتی ودانيو په شمول له منځ وړل چېد الرې په اوږدو کې هر څه 

 خه مو تر السه کړه، د افغانستان په هکله د تطبيق وړ ده؟ څد مصر له الريونونو  چېګيري څخه 

 

 د منتخب حکومت او سیاسي مشارکت حق . ج

 قانون اساسی افغانستان

 ماده ۳۳

 .افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابېدلو حق لريد ( 1)

 . لدې حق څخه د ګټې اخيستلو شرايطو او الرې د قانون له الرې تنظيمېږي( 9)

له الرې په سياسي نظام  نومانديدوماده د افغانستان اتباعو ته د رای ورکولو او انتخاباتي مقاماتو د  33

ماده کې ياد شوی، له مخې يی  99په  چېلدې امله، د تبعيض د نشتوالی اصل . حق ورکوي ګډونکې د 

 ید سياسي مشارکت حق د يوې دموکراتيک. فرصت ولري ټاکلو او ټاکل کيدواتباع بايد له تبعيض پرته د 

اړونده  جزئياتنور  ټاکلو او ټاکل کيدوماده د  33، ددې سره. ټولنې د خوځښت لپاره ضروري ګڼل کېږي

دا د  چېستاسو په نظر ولې تدوين کوونکو دا کار کړی دی؟ آيا تاسو فکر کوی . قانون ته پرېږدي

 سياسی مشارکت حق ته د نژديوالي غوره الر ده؟ ولې او ولې نه؟

 د اطالعاتو آزادي . د

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۲۰

ودو کې له دولتي ادارو څخه اطالعات تر السه د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حکمونو په حد( 3)

 دا حق د نورو د حقونو او عامه امينت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري . کړي

ورکوي تر  فرصتده، ځکه اتباعو ته  موضوع په يوه دموکراتيکه ټولنه کې ډېره مهمه يد اطالعاتو آزاد

مادې دا  ۸1د اساسي قانون . علومات وړاندې کړيپه هکله خلکو ته م کړنوڅو د حکومت د تګ الرو او 
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. محدوديتونه په ګوته کويدری ماده  ۸1 چې ۍپه ورته وخت کې بايد په ياد ولر. کړی دیتضمين حق 

دا پدې . کې وي" قانون د حکمونو په حدودو"اطالعاتو ته الس رسی بايد د  چېلومړی، دا ماده وايي 

د اساسي قانون د مسودې د تيارولو په  چېاطالعاتو ته د الس رسي حق د قانون تابع ده  چېمعنی ده 

دوهم، اطالعاتو ته د الس رسی حق نورو ته د زيان رسولو په صورت . وخت کې يی شتون نه درلود

دريم، اطالعاتو ته د الس رسي حق عامه امنيت ته د زيان رسولو په صورت کې . کې، محدود دی

د هغو حساسو اطالعتو له خپرېدو  چېامکان ورکړي  ددې دا ماده کېدای شی حکومت ته. محدود دی

دا محدوديتونه مناسب او  چې ۍآيا تاسو فکر نه کو. ملي امنيت ته زيان رسوي چېڅخه مخنيوی وکړي 

 معقول دی؟ ولې او ولې نه؟

 

 او کلتوري حقونه ټولنیزاقتصادي، . څلورم

 تدریجي تحقق: ي حقونو پلي کولفرهنگ، ټولنیزو او ياقتصادد 

 السليکچې ماده وايي ( 1)دوهمه (ICESCR)ميثاق  بين الملليد اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو 

مرستې له مخې به زيار باسي په ځانګړي توګه په اقتصادي  بين الملليد  چېژمنه کړې  "کوونکي هېواد 

سرچينو څخه په زياته اندازه سره به په دغه ميثاق کې د پېژندل او فني پالنونو کې به له خپلو موجود 

شوو ټولو حقونو د تدريجي عملي کېدو په الره کې د اړتيا وړ وسيلو خصوصا د قوانينو د رامنځ ته کولو 

په اغېزناکه توګه، دغه ژبه بېالبېلې قانوني ژمنې مختلفو هېوادونو ته رامنځ ته  ".له الرې اقدام کوي

، اقصادي او کلتوري حقونو د عملي ود هر هېواد د مالي او اقتصادي امکاناتو په اساس دټولنيزکوي، چې 

نه ده چې مخ پر ودې هيوادونه د دې ژمنو د پلي کولو په الره کې  یدا په دې معن. کولو لپاره ټاکل کېږي

الف د بېرته تګ مخ پر ودې هيوادونه نه شي کوالی چې د ترالسه شوو حقونو په خ. هېڅ دنده نه لري

اقدامات وکړي، او د دې حقونو له پرمختيا سره هغوی مکلف دي چې د ال زياتو حقونو د پلي کولو لپاره 

 .ه ځانګړې کړينبسپ

 

 د تعلیم حق. الف

 عامه تعليم حق

 

 اساسي قانون افغانستان د

 : ماده ۲۳

پورې وړيا د دولت له خوا زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د ليسانس تر درجې ( 1)

 .تأمينېږی
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دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنيو اجباري زده کړو ( 9)

د تأمين لپاره غېزمن پروګرام طرح او تطبيق کړي او د مرنيو ژبو د تدريس لپاره په هغو سيمو کې چې 

 .پرې خبرې کېږي الره هواره کړي

 :هماد۲۲

دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د پراختيا او توازن د ايجاد په منظور، د کوچيانو د زده کړو د ښه 

 .والي او په هېواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېمن پروګرامونه طرح او تطبيق کړي

 :ماده ۲۲

ولو سره سم، واحد دولت د اسالم د سپېڅلي دين د حکمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اص

تعليمي نصاب ظرح او تطبيقوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو نصاب په افغانستان کې د شتو اسالمي 

 .مذهبونو پر بنسټ تدوينوي

 

تعليمات تضمينوي،  وړياسانس تر کچې پورې ېلپاره د ل هماده د افغانستان د هرې تبع ۲3د اساسي قانون 

حکومت د افغانستان ټولو اتباعو ته د تعليم د حق په برابرلو سره د تعليم د اهميت په اړه خپل موقف 

د يو تحصيل يافته ټولنې . دغه نظر چې تعليم امتياز نه بلکه يو حق دی، ډيری ښيګڼی لري. څرګند کړی

دنده اجراء او له اقتصادي ودې څخه  لوړوالی، خلک په دې توانوي چې په يوه پراخه کاري فضا کې

د کالج د محصلينو د شمېر زياتوالی په ډېرو تخصصي ډګرونو کې د مسلکي وګړيو د . حمايت وکړي

د تعليم چټکتيا او د سواد زياتوالی هم له . زياتوالي سبب کېږي چې دا د اقتصادي ودې لپاره ګټور دي

خو يو شمېر . ژوند د کچې د لوړوالي يوه الره دهبېوزلۍ سره د مبارزې او د افغانستان د وګړو د 

د افغانستان په ډېرو کليوالو . ستونزې شته چې د تعليم له حق څخه د خلکو د ګټې اخيستنې مخنيوی کوي

تاو په ځينو سيمو کې د . سيمو کې محدود شمېر ښوونځيو او استادان د زده کوونکو د تدريس لپاره شته

توګه ښوونځي ته د شاګردانو د تګ په الره کې د پام وړ ستونزې را منځ ته  ادامه هم په منظمه تريخوالي

خو دا . برسېره پر دې د افغانستان حکومت له محدودو سرچينو د ستونزی سره الس او ګريوان دی. کوي

برول اچې ټول ماشومان ښوونځيو او روزل شوو ښوونکو ته الس رسی ولري په لنډ مهال کې يې بر

ره له دې، ښوونځي ته د ماشومانو د تګ په شمېر کی زياتوالي کي افغانستان س 12 .ناشوني دي

، کې د ثبت شوو ماشومانو شمېر په 9119د طالبانو د حکومت په وخت کې په کال . برياليتوبونه هم لري

له شپږو مېليونو څخه زياتو ماشومانو په  پورېم کال  9112 تر. ښوونځي کې له يو مېليون څخه کم و

د يادولو وړ ده چې تر ټولو ډېره نوم ليکنه په ابتدايي ښوونځيو  11 .ي کې خپل نومونه ليکلي ووښوونځ
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کې وه او هغه زده کوونکي چې په متوسطه دوره کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي د پام وړ کموالی 

 11 .پکې راغلی

  

 افریقاسویلي : موردي مطالعه

د سوېلي افريقا د اساسي قانون . سوېلي افريقا هم د تعليم حق په خپل اساسي قانون کې تسجيل کړی دی

، هر څوک د": جمله بندي تر يو حده د افغانستان د اساسي قانون سره توپير لري چې په هغې کې راغلي 

يجي او مناسبه توګه د لري چې دولت بايد په تدرحق د تعليماتو د دوام  (او ب...اساسي تعليماتو (الف

د سوېلي افريقا د ښوونې د وزارت د سرچينو مطابق، تر نهم ټولګي  19 .".کړي برابر ي فرصتونهالسرس

د زده کړو ادامه تر لسم ټولګي پورې او له هغې پورته پېژندل شوې اما . اجباري ده هړکپورې زده 

 13 .اجباري نه ده

له  سرچينوسوېلي افريقا د افغانستان په څېر خپلو ټولو اتباعو ته د فرصتونو په برابرولو کې د 

دا ځکه چې په ډېرو سيمو په ځانګړې توګه فقير مېشتو سيمو کې نيمه معياري . محدوديتونو سره مخ ده

ور پوستي حال دا چې اکثره خلک په دې فقير مېشتو سيمو کې ژوند کوي، ت 14 .ښوونځي فعاليت کوي

په دې هېواد کې مناسبو تعليماتو ته نه السرسۍ له اوږدمهالو نژادي کړکېچونو سره تړاو . افريقايان دي

سره له دې د سوېلي افريقا اساسي قانون دا نه مشخص کوی چې موجوده تعليمات دې له معياري   1 .لري

يا د تعلياتو د کيفيت ټيټوالی د دغه موضوع د بحثونو د زياتوالي سبب شوه چې آ. کيفيت سره سمون ولري

د سوېلي افريقا د اساسي قانون  11 اساسي قانون د تعليماتو د حق د مندرجې مادې نقض دی او که نه؟

خو د روغتيايي وقايې او معالجې د حق پر بنياد يې د حکم . محکمې په دې اړه هېڅ مورد نه ده اورولی

نونو لپاره د مشخصو سرچينو په ټاکلو له صدرو څخه ډډه کړې کوم چې حکومت د ملي روغتو

د تعليم د حق په اړه د سرچينو د کمښت په صورت کې : توظيفوي، محکمې زياته کړې چې، هغوی

 11 .حکومت مقصر نه ګڼي

 

 پوښتنېې مباحث د

تاسو د سوېلي افريقا په اړه څه فکر کوئ؟ ستاسو په نظر آيا د تعليم ټيټ کيفيت يا څرنګوالی د تعليم د  .1

 حق نقض دی؟
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له دې وضعيت څخه په ګټه اخيستنه، که په افغانستان کې حکومت د ښوونځيو د لوړ کيفيت په منځ ته  .9

و کې پاتې راشي، آيا دا به په اساسي راوړلو کې د کافي سرچينو د نه موجوديت په دليل په ځينو سيم

 قانون کې د تعليم د حق د مندرجې مادې نقض دی؟

 

 ي حقونو بین المللي میثاق، ټولنیزو او فرهنگياقتصاد د: مثال

 :ماده ۳ 

د دې ميثاق غړي هيوادونه تعليم ته د هر چا حق په رسميت پېژني، دغه هيوادونه موافقه لري چې د تعليم 

. د انسان کامل رشد، د حيثيت احساس، د بشر د حقونو پياوړتيا او د اساسي آزاديو تأمين وي: موخه بايد

ټول وګړي د ګټور رول اداء  برسېره پر دو، د دې ميثاق طرفدار هيوادونه موافقه لري چې، تعليم بايد

کولو، زغمنه او دوستی ته راوبلي چې د ټولو نژادي، قومي او مذهبي ډلو تر منځ بايد را منځ ته شي او د 

 18 . ملګرو ملتونو د سازمان د فعاليتونو وده د سولې د ساتلو په موخه تشويق کړي

 

 مباحثه

مادې برخه ده چې  13ميثاق د حقونو بين المللي دغه نچوړ د ملګرو ملتو د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري 

کوونکی ځواک، دغه نظرده چې لوری ورد دې مادې تر شا . د تعليم د حق د تضمين پر داليلو تأکيد کوي

 .تعليم د بشر حقونو، انساني کرامت او په جنګ ځپلو ټولنو کې سولې ته احترام زياتوي

 شر د حقونو په ښه درک او احترام تمامېږي؟آيا تاسو فکر کوئ چې د تعليم لوړوالی د ب. 1

آيا تاسو فکر کوئ چې که ډېر خلک تعليم يافته شي، نو دوامداره سوله به په افغانستان کې آسانه شي؟ . 9

 آيا تاسو فکر کوئ چې د دې نظرياتو تر منځ هېڅ اړيکې نه شته؟

 

 پوښتنی مباحثېد 

 ؟بايد د اساسي قانون په واسطه سره يې حمايت وشيستاسو په آند، آيا تعليم داسې يو حق دی چې . 1

تاسو فکر کوئ چې حکومت بايد د دې  ؟ آياد ماشومانو د اجباري تعليم په اړه څه ده نظرستاسو . 9

 ؟غوښتونکی شي چې ټول ماشومان دې ښوونځيو ته الړ شي

                                                           
 18
. ICESCR ،13 ماده 
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حمايت کوي، که تاسو فکر کوئ چې حکومت په عملي او اغېزناکه توګه د تعليم له حق څخه  آيا. 3

 ؟ستاسو په نظر په دې اړه ځينې تغييراتو ته اړتيا شته

 

 هد ټولو لپارتعليم 

او  "د ښځو د زده کړو د پراختيا او توازن"ماده وايي چې دولت په هېواد کې  ۲۲د اساسي قانون 

لپاره د اغېزمنو همدارنګه د کوچيانو د زده کړو د ښه والي او په هېواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو 

دغه ماده د ټولنې د ډېرو برخوـ له هغې جملې څخه تعليم ته په . پروګرامونو په طرح او تطبيق مکلف دی

 .دوديز ډول محدودو ډلو او ګروپونو لکه ښځوـ لپاره د تعليم د سطحې د ښه والي څرګندويه ده

 

په څه معنی ده، هغه کوالئ شو چې  "د ښځو لپاره متوازن تعليم" تعريف کړې چې نه دهاساسي قانون دا 

له مختلفو الرو څخه و ټاکو له هلکانو سره د تعليم د برابرۍ، يا په ټولنه کی د هغوی د رول سره سم د 

کال پورې  9112په دې توګه د ښوونې وزارت تر . نجونو لپاره ځانګړو تعليمي پروګرامونو جوړول

په مقايسه )نې په ښوونځيو کې خپل نومونه وليکي کې نجو ۷1۵هدف ټاکلی دی چې د هغې په اساس به 

ماشومو نجونو په ابتدايه ښوونځيو  31۵کې، تر  9112په کال  12 (.کې له هلکانو سره 1۸۵د يو هدف 

يو شمېر بېالبېل عوامل لکه د  81 .پورې نوم ليکونکي په متوسطه ښوونځيو کې نجونې وې 91۵او تر 

او د امنيتي تشويشونو زياتوالی تعليم لپارهد ښځو معلمينو کمبودنجنو له تعليم سره مخالفت، د نجونو د 

 81 .سبب کېدای شي چې ښوونځيو ته د لرونکو شرايطو نجونو د تګ سلنه را ټيټوي

 

 تعلیم لپاره د افغاننجونو: مثال

په ورستيو کلونو کې، په ځينو سيمو کې د طالبانو ځواکونه د نجونو په ښوونځيو باندې يو زيات شمېر 

چې دا کار د ښوونځيو د تړلو، د نجونو لپاره د متمايلو ښوونکو د کمښت او د يو داسې  89 .کړي بريدونه

وضعيت د را منځ ته کولو سبب کېږي چې ښوونځيو ته د نجونو تګ که ناشونی نه وي نو ډېر سخت 

ورته ورکړی په نتيجه کی يوه برخه نجونې نه شي کوالئ چې د تعليم له حق څخه چې اساسي قانون . وې

 .دی، ګټه واخلي

 پوښتنېد مباحثې 

                                                           
579

 Human Rights Watch, available athttp://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan1209web_0.pdf. 
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کوئ چې د ښوونځيو په ساتلو او ښوونځيو ته د ټولو نجونو د تګ په الره کې پاتې فکر  تاسو آيا. 1

 ؟راتګ د نجونو د تعليم د حق په اړه د اساسي قانون د مندرجې مادې نقض دی

ازې پورې د تعليم له حق څخه د دفاع ستاسو په نظر له اساسي قانون سره سم، دولت تر کومې اند. 9

 ؟مکلفيت لري

 

 لوړې زده کړې

 اساسي قانون افغانستان د

 ماده ۲۶

 .د لوړو عمومي او اختصاصي زده کړو د مؤسسو جوړول او اداره کول، د دولت وظيفه ده (1)

زده کړو د افغانستان اتباع کوالی شي د دولت په اجازه د لوړو عمومي، اختصاصي او د سواد د ( 9)

 .مؤسسې جوړې کړي

دولت کوالی شي بهرنيو کسانو ته هم د قانون له حکمونو سره سم د لوړو، عمومي او اختصاصي  (3)

 . زده کړو د مؤسسو د جوړولو اجازه ورکړي

د لوړو زده کړو په دولتي مؤسسو کې د شاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې مربوطې چارې، د ( ۲)

 . تنظيمېږيقانون له ليارې 

ماده د دې مستلزمه ده چې حکومت پوهنتونونه او نورې د لوړو زده کړو مؤسسې ايجاد او اداره  ۲۷

تعليماتو ( مفت)چې دا د دولتي پوهنتونونو او مکتبونو د شبکې لپاره د افغانستان وګړو ته د مجاني . کړي

وزارت په ټول افغانستان کې د  د لوړو زده کړو 83 .د برابرولو په موخه يوه اډانه يا چوکاټ جوړوي

په دې توګه، خصوصي پوهنتونونه لکه د افغانستان امريکايي . ملي پوهنتونونو څارنه او اداره کوي

 .پوهنتون هم له دولت څخه د اجازې په تر السه کولو رامنځ ته کېږي

ادارې باندې  اساسي قانون څرګندوي چې حکومت خپل کنټرول د لوړو زده کړو د مؤسساتو پر تأسيس او

د لوړو زده کړو په دولتي مؤسسو کې د شاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې ":ماده وايي ۲۷. ساتي

د لوړو زده کړو وزارت د محصلينو لپاره د تعليماتو د  84 ".مربوطې چارې، د قانون له ليارې تنظيمېږي

                                                           
 83

 ماده ۲۷د افغانستان اساسی قانون، . 
 84

 هماغه ځای. 
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چې تر اوسه   8 پراختيا باندې کار کويلوړو سټنډرډونو د ترويج په موخه د جواز د صدور د سيستم په 

 .ال بشپړه شوې نه ده، او بايد عملي شي

د افغانستان د لوړو زده کړو سيستم د تېرو دېرشو کلونو جګړو او اشغال په ترڅ کې د پام وړ متضرره 

ېواد بنيادونه نړېدلي او ډېرو استاداند تاو تريخوالي له کبله په بهر کې د امن په لټه کې خپل ه. شوی دی

 81 .تنو څخه کم شوی و( 8111)کال کې د لوړو زده کړو لپاره نوم ليکنه له  9111 تر 81 .پريښی دی

په نتيجه  88 .يې نجونې وې 91۵څخه زياتو تنو ته ورسېد چې  ۷9111کال کې دغه شمېر له  9112په 

ه اړه له اساسي کې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنو د پوره کولو او د عالي تعليماتو د وړاندې کولو پ

دولتي پوهنتونونو  99کال کې د افغانستان د 9112په . قانون سره سم د ليسانس تر کچې پورې مکلف دی

مېليونه امريکايي ډالره وه، او دولت يې مجبوراوه چې د بودجې د زياتوالي لباره نورې  3۸بودجه يواځې 

 82 .الرې ولټوي

 

 پوښتنېد مباحثې 

تاسو د هغو مقرارتو په اړه چې د هغو په اساس هر څوک که غواړي د لوړو زده کړو خصوصي  .1

 ؟مؤسسه جوړه کړي، بايد له حکومت څخه اجازه واخلي، څه فکر کوئ

تاسو فکر کوئ چې دا د ټيټ کيفيت لرونکو پوهنځيو د مخنيوي لپاره ښه الره ده، که دا د تعليم په  آيا. 9

 ؟جوړوي الره کې نورې ستونزې

 

 نهي حقوفرهنگ. ب

 اساسي قانون افغانستاند 

 ۱ مادۀ 

 .دولت د علم، فرهنګ، ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح کوي( 1)

دولت د مؤلف، مخترع او کاشف حقوق تضمينوي او په ټولو برخو کې علمي څېړنې هڅوي او ( 9)

 .اغېزمنې ګټې اخيستل د قانون له حکمونو سره سم عامويمالتړ يې کوي او د هغو له نتيجو څخه د 

                                                           
 8 

 .http://www.mohe.gov.af/?lang=en&p=plan :د لوړو زده کړو وزارت ستراتېژيک پالن، د الس رسی وړ په . 
 81

 هماغه ځای . 
 81

 هماغه ځای . 
 88

 ه ځای هماغ. 
 82

 هماغه ځای . 
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دولت د کلتو، هنر او نوښتونو حمايت کوي او همدارنګه د : ماده د دې هدف څرګندونه کوي چې ۲1

معنوي مالکيت د حقونو د نهاد يا بنسټ د پراختيا په موخه د مؤلف، مخترع او هنرمندانو له حقوقو څخه 

مادې يوه بله اغېزه په افغانستان کې له هنري او کلتوري اثارو څخه حفاظت  ۲1د . د دفاع ژمنه بيانوي

او ساتنه ده چې زيات د هغو په څو لسيزو جګړو کې له منځه تللی، لوټ شوی او يا متضرره شوی 

د يوې برخې په مصداق حکومت ژمنه کړې  (ANDS)د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتېژۍ  21 .دی

سره په افغانستان کې د موجودو تاريخي او داسې  (UNDP)چې د ملګرو ملتو د پراختيا له پروګرام 

همدارنګه حکومت د  21 .نورو هنري آثارو د تفصيلي لست د جوړولو او پراختيا لپاره يو ځای کار وکړي

وعي موزيمونو د جوړولو لپاره په ټول افغانستان کې کابل موزيم د ساتلو او نورو سيمه ييزو او موض

د اوږد مهالو موخو يو بل . ژمن دی چې ژر تر ژره دغو اثارو ته د خلکو د السرسي ډاډ تر السه شي

 29 .هدف په ټول هېواد کې د تاريخي سايټونو جوړول او حفاظت دی

په وروستيو كلونو كې په افغانستان كې د رسنيو چټكې ودې ته په پاملرنې سره له معنوي مالكيت څخه 

د راډيو او ټلويزيون خپلواكې  ډيرڅخه  131دا مهال له . مالتړ له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دى

رسنيو او  د 23 .دستګاوې او همدارنګه ګڼ شمير خپلواكې ورځپاڼې د هيواد په ګوټ ګوټ كې شتون لري

معنوي مالكيت په اړه د تقنيني اسنادو پرمختګ ورو ورو وده كوي، چې د هغه دليل په يو ډول د منابعو 

م كال 911۷افغانستان په  24 .او انساني پانګې كمښت او همدارنګه په اوس وخت كې امنيتي انديښنې دي

ننه د افغانانو او د بهرنيو  انستان كې درسنيو قانون د دواړو رسنيو د تنظيم لپاره يعني په افغ ټوليزوكې د 

همدارنګه په دغه قانون كې د اطالعاتو او كلتور له وزارت سره د مؤلف د حقونو .اتباعو لپاره، تدوين كړ

د ثبت په اړه اصول شامل دي، خو تر دې الډير ارزښتمن  الرښودونود خونديتوب لپاره د كتابونو او 

  2 .تقنيني سند يعني كپي رايت يا د چاپ حق ال تراوسه هم شتون نه لري

 د مباحثې پوښتنې

وده د دولت دنده ده؟يا تاسو فكر كوئ، چې حكومت بايد کلتوري مسايل  کلتورآيا تاسو فكر كوئ چې د . 1

 ؟.په طبيعي بڼه وده وكړي کلتورې د افغانستان خلكو ته پريږدي او اجازه وركړي چ

 د تاسو په آند د معنوي مالكيت د ساتنې لپاره حكومت بايد كوم كار ترسره كړي؟ . 9

 

 د كار حق. ج

                                                           
 21

 :د الس رسي وړ په. د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتېژي. 

http://www.undp.org.af/publications/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf, (2008). 
 21

 هماغه ځای. 
 29

 هماغه ځای . 
 23

 . هماغه ځای
 24

 هماغه ځای. 
 2 

 :د افغانستان د رسنيو قانون، د الس رسي وړ په . 

thttp://www.unhcr.org/refworld/country,LEGAL,,LEGISLATION,AFG,4562d8cf2,4a5712902,0.html. 
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 د افغانستان اساسي قانون

 مادۀ ۴ 

 . كار د هر افغان حق دى( 1)

د كار د ساعتونو ټاكل او بامعاشه رخصتي، د كار او كارګر حقوق او له هغو سره نورې اړوندې ( 9)

 . د قانون د حكومونو په حدودو كې د كار او كسب انتخاب آزاد دى. چارې د قانون له ليارې تنظيميږي

نو او اجورې د مادۀ د هر افغان لپاره د كار حق تضمينوي او زياتوي، چې حكومت د كار د ساعتو ۲8

او د برابروي، ترڅو د هغوى د كار كماروونكو د ناوړې ګټې اخيستنې مخنيوي  د کار قانونتنظيم لپاره 

 21 .تضمين شي کار کونکو حقوق

په ټوليز ډول د كار د حق تفسير په دې معنا نه دى، چې حكومت ټولو كسانو ته د كار او كسب موندلو 

حكومت د كارپر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو لپاره او د كار او بلكې په دې معنا ده چې . دنده لري

همدرانګه دا په دې معنا ده چې  21 .جورې د وړ او معقولو شرايطو لپاره قوانين او تګالره جوړوي

 28 .د ودې دنده لري پروګرامونوحكومت د كارموندنې د تګالرو او 

د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د تضمين لپاره چې په اړه يې پورته خبرې وشوې، د نړيوال 

غواړي چې اتباعو ته مقاومت سره سره، د كار حق په نسبي ډول چټك مالتړ خپل كړى دى، ځكه دولتونه 

تحده اياالتونو او همدارنګه د كار حق د امريكا په م. ددندی د برابرولو په اساس اقتصادي وده چټکه کړي

كلونو په 1211ترشا د  خوځښتونوګڼ شمير نورو هيوادونو كې او د نړۍ په ګوټ ګوټ كې د كارګري 

د كار د حق د ودې او د كار د نړيوالو ستنډرډونو د پراختيا لپاره په  22 .لومړيو كې يو غښتلى ځواك و

ې د ملګروملتونو په لومړۍ م ك12۲۷جوړ شو او په  (ILO) م كال كې د كار نړيوال سازمان1212

م كال كې د كار له نړيوال سازمان سره يو ځاى شو او 123۲افغانستان په  111.تخصصي اداره بدله شوه
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د برابرې اجورې تړون، د جبري كار د : د هغه له اتو تړونونو څخه يې درې تړونونه تصويب كړي دي

 111.لغوه كولو تړون او په دندو او استخدام كې د تبعيض تړون

 

چې د داسې اټكل دى، . اوس وخت كې د بيكارۍ او نيمه بيكارۍ لوړه كچه شتون لريافغانستان کی په په 

د افغانستان حكومت 119(سلنه وه ۲1 – 3۸کال کی  9118ه پچې )بيکارۍ د کچی سره د مبارزی لپاره 

چې د م كال كې جوړه كړه، 9118 په (ANDS)ستراتيژي  پرمختياد افغانستان د ملي  UNDP او

د ملي انكشاف د ستراتيژۍ د برنامې . لوږې پر كمښت او د دندو په رامنځته كولو ډير ټينګار څرګندوي

له مخې، حكومت په افغانستان كې د كانونو او د طبيعي غازو د زيرمو د راويستلو د ځانګړي ټينګار 

په وروسته پاتې همدارنګه حكومت د افغانستان  113.ترڅنګ د خصوصي سكتور څخه په مالتړ ژمن دى

سيمو كې اوسيدونكوته د عامه بوختياوو د رامنځته كولو لپاره د يو لړكاري برنامو پراختيا ته ژمن 

 114.دى

 بین المللی میثاقد اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو : بیلګه

 ماده ۶

الس ورشي لپاره چې موقع په د دېد دې تړون اړوند هيوادونه د كار كولو حق چې د هرچا حق دى،(1)

د او د هغه كار په وسيله چې په آزاد ډول يې انتخاب يا منلى، خپل معاش تامين كړي، په رسميت پيژني او

 .حق د خونديتوب لپاره به وړ ګامونه واخليدې

حق د پوره عملي كولو لپاره ترسره كړي، د دېتړون پورې اړوند هيوادونه به يېد دېهغه كارونه چې( 9)

الرښوونې او فني برنامې او تګالرې پكې شاملې وي، چې د اقتصادي، ټولنيزو او بايد فني او حرفوي 

کلتوري تلپاتې ودې له لوازمو څخه دي او دداسې شرايطو الندې يې ترسره كړي چې د وګړيولپاره 

  11.بنسټيزې سياسي او اقتصادي آزادي ګانې خوندي وساتي

 

 مباحثه
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فرصتونو  کاريد اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون په ښكاره ډول د كار د پرمختګ، د 

چې د همدارنګه دغه تړون له هیوادونو څخه غواړي، . د اسانتیا او ودې لپاره د دولت مسؤلیت بیانوي

اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري د . کاري مهارتونو په پیاوړتیا سره خلکو ته د کار پیدا کولو وړتیا وبښي

هغه تګالرې چې د اقتصادي  پروګرامونولپاره دى، چې د حكومتونو او د دېحقونو تړون همدارنګه

د افغانستان اساسي قانون په ځانګړي . پرمختګ او ودې سره مرسته كوي، د نويو بوختياو المل وګرځي

نستان يو له هغو هيوادونو څخه دى، چې د ډول دغو اړتياو ته اشاره نه كوي، خو له هغه ځايه چې افغا

اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو نړيوال تړون يې السليك كړى، په زړه پورې به وي، چې وليدل شي 

 . چې آيا دوى دغه اړتياوې په پام كې نيسي يا نه

تاسو څه نظر په اړه ق ابين المللي ميثد كار د حق په هكله د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو . 1

لرئ؟ د تاسو په نظر آيا الزم دى، ترڅو د كار د حق په اړه په اړوندو بحثونو كې ددغه تړون اضافي 

 جزيات د افغانستان په اساسي قانون كې ځاى پر ځاى شي؟

 

 په څه ډول حكومت د كار له حقه په ګټه اخيستنې له خلكو سره مرسته كوى شي؟. 9

 

 د مباحثې پوښتنې

د جوړولو په حال كې دى،  پروګرامونوفكر كوئ چې د افغانستان حكومت د داسې تګالرو او  آيا تاسو. 1

چې د افغانستان په ګوټ ګوټ كې د بوختياو او نويو دندو له رامنځته كيدوسره مرسته كوي؟ آيا تاسو فكر 

 كوئ چې دغه كار د كار د حق د خونديتوب لپاره بسنه كوي؟

په اغيزمنه توګه د سختو او ويره وونكو شرايطو پر وړاندې د كارګرو  آيا تاسو فكر كوئ چې حكومت.9

 د ساتنې لپاره اصول برابر كړي دي؟

 

 د مخنیوي او درملنې حق . د

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده  ۲

دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا عالج وسيلې او روغتيايي آسانتياوې د ( 1)

 .له حكمونو سره سم تامينويقانون 
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دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول او پراختيا ( 9) 

 . هڅوي او مالتړ يې كوي

دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو ورزشونو د پراختيا لپاره الزم ( 3)

 تدبيرونه نيسي

 ماده  ۲۳ 

له پاتې كسانو، د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په ټولنه كې د  الدرکوشهيدانو او  دولت د( 1)

هغوى د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر د مالي مرستو او روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له 

 . حكمونو سره سم الزم تدبيرونه نيسي

دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو، بې سرپرسته ښځو، معيوبينو او معلولينو او بې (9)

 . وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم الزمې مرستې كوي

په پام كې  ساتنیماده د روغتيا ملي خدمتونه يادوي، چې د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره وړيا طبي  ۸9

ماده وايي، چې خلك د ترالسه كيدو وړ  19و نړيوال تړون ققتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقود ا111.لري

 111.او رواني سالمتۍ د ټولو نه د لوړې كچې مستحق دي بدنيد 

په نړۍ كې هر هيواد لږ تر لږه يو  معلوميږي چې د منابعو له مخې (WHO)د روغتيا د نړيوال سازمان

اساسنامه لومړنى نړيوال  WHOد  118.ې اړوند وي، تصويب كړى دىچې د اتباعو د سالمتۍ پور تړون

د روغتيا لپاره د ترالسه كيدو وړ ترټولو لوړ سټنډرډ څخه برخمن )سند دى، چې د بشر د حقونولپاره 

په توګه ( ، رواني اوټولنيزې پوره آرامۍ حالتبدني"روغتيا د WHO 112 ."غوښتونكى دى( كيدل

په دې معنا چې كوى شو د . ف دى او له نظري اړخه پراخه كيدالى شيدا يو ډيرعام تعري 111.تعريفوي

اوبو او خوړو او نورو ډيرو توكوحق چې د سالم ژوندانه لپاره د اړتيا وړ اصلي توكي دي، ورزيات 

له دې سره د تعريف له عملي اړخه په كمه كچه دغه . كړو، ځكه له هغو پرته فزيكي سالمتي ناشونې ده

 .ټول شامليږي

 

ضعيف  ډيرله مخې په  ساتنوه اوس وخت كې افغانستان د روغتيايي شرايطو له مخې او د روغتيايي پ

زيږون پر مهال د ماشومانو د د مړينې په برخه كې ترټولو لوړه  افغانستان په نړۍ كې.حالت كې واقع دى

تنو كې د 1111م كال كې د نويو پيدا شويو ماشومانو مړينه په هرو 9111كچه لري، اټكل كيږي چې په 
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تنه 1۲11كې 11111م كال كې د ميندو مړينه د زيږون پرمهال په هرو 9118په  111.شاوخوا وه191

له شك پرته لوۍ المل يې هغو كسانو ته چې 119.ترټولو لوړه كچه وهښودل شوې چې دا هم په نړۍ 

د . ته يې اړتيا وه، د ډاكترانو او نورو روغتيايي كاركوونكو او طبي مرستو كمښت دى ساتنوروغتيايي 

تنو ته 11111م كال كې په افغانستان كې هرو 9112روغتيا د نړيوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 

م كال كې 9112طبي وسايل لږ دي او په  113.شتون درلود( نرسان)ن نځه تنه روغتيا پاالدوه ډاكترانو پ

له دې ټولو  114.په روغتون كې شتون درلود بسترونوتنو لپاره يواځې څلورو 11111په هيواد كې د هرو 

د  سلنه وګړي۷۷سره سره په دې برخه كې په تيره لسيزه كې د پام وړ ښه والى راغلى دى، يعني د خلكو 

دوه ساعتونو په واټن كې په پلي تګ سره د لومړنيو صحي خدمتونو مركز ته واقع دي او په سلو هغو 

كلونو  911۷او  9113د اساسي صحي خدمتونو له بستو څخه ګټه اخلي، د  UNDPجمعيتونو كې چې د 

د  كلونو ترمنځ 9111او  911۲سربيره پردې د   11.سلنې ته پورته شوې ده 89څخه  2ترمنځ له 

سلنې  81سلنې څخه  9۷لومړنيو صحي مراقبتونو امكانات د صحي مراقبت له ښځينه مرستندويې سره له 

د افغانستان د ملي ستراتيژۍ له الرې حكومت ژمنه كړې چې د الس رسي وړ 111.ته پورته شوې ده

 .كې پام كويروغتونونو په شمير كې به زياتوالى راولي او د ډاكترانو په روزنه او نورو صحي خدمتونو

 د مباحثې پوښتنې

ى؟ آيا تاسو فكر كوئ چې لرد افغانستان د ملي روغتيايي درملنې د سيستم په اړه ستاسو څه نظر .  

حكومت روغتونونو او ډاكترانو ته د السرسي په برخه كې د خپلو ژمنو عملي كولو ته په كافي ډول 

 كوښښ كوي؟

خونديتوب له لپاره د اساسي قانون په رڼا كې كوم كار ترسره وګړي د وقايې او درملنې د حق د  د هر. 9

كوى شئ؟ آيا زيانمنو ډلو ته د روغتيايي خدمتونو د الس رسي لپاره په اساسي قانون كې د حكمونو 

 تسجيل موافقت لري؟

 

 فامیل حقوق/  د كورنۍ حقونه. ه

 

 د افغانستان اساسي قانون

                                                           
611

CIA World Factbook, available athttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html. 
612

Id. 
613

 World Health Organization, Country Statistics, available 
athttp://apps.who.int/ghodata/?vid=3000&theme=country. 
614

Id. 
11 

 :د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتېژي، د الس رسي وړ. 

http://www.undp.org.af/publications/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf.  
616

 http://www.undp.org.af/publications/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf.  
 



 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

918 
 

 ماده ۲۲

 .دى او د دولت تر پاملرنې الندې دهكورنۍ د ټولنې اساسي ركن ( 1)

دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا د تامين، د ماشومانو د ( 9)

روزنې او د اسالم د سپيڅلي دين له احكامو سره د مغايرو رسومو د له منځه وړو لپاره الزم تدبيرونه 

 . نيسي

اساسي د 111.څو د افغانستان په ټولنه كې له كورنۍ څخه مالتړ وكړيماده حكومت ته دنده سپاري تر ۸۲

د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د . حقونو نړيواله اعالميه هم د كورنۍ له ركن څخه مالتړ كوي

په كار ده چې له ډير لوړ . كورنۍ د ټولنې طبيعي او بنسټيز ركن دى)ماده كې راغلي 11نړيوال تړون په 

او مرستې څخه برخمنه شي، په ځانګړي ډول د جوړښت لپاره يې تر هغه وخته چې د  شوني مالتړ

واده بايد آزادانه د دواړو لوريو په خپله خوښه . ماشومانو د ساتنې، روزنې او زده كړې دنده پرغاړه لري

نۍ ماده كې د كور 93د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون هم په  118"(.چې اراده يې لري، ترسره شي

كورنۍ د ټولنې طبيعي او بنسټيز ركن دى او د ټولنې او حكومت د مالتړ حق : ))د موضوع په اړه وايي

 112((."لري

ماده له دولت څخه غواړي، ترڅو په ټولنه كې له كورنۍ څخه د مالتړ لپاره الزم  ۸۲د اساسي قانون 

ه ميندو، ماشومانو او د كورنۍ له د كورنۍ قانون واده تنظيموي او ل 191.تقنيني او بنسټيز تدابير ونيسي

 .واحده په ټوليز ډول ساتنه كوي

د بشر د حقونو په اړه د قوانينو او څيړنو د مجموعې د ودې په مهمه برخه كې ډيرى د لويديځو ولسواكيو 

لكه د امريكا متحده اياالتونو او د لويديځې اروپا هيوادونو كې، ترډيره بريده پر فرد باندې د حقونو د 

خو پر وړاندې يې د نړۍ په ګوټ ګوټ كې په ډيرو فرهنګونو كې د وګړيو  191.مل په توګه متمركز وحا

پر ځاى په عنعنوي ډول په كورنۍ او نورو ډلو متمركز وې، چې د بشر د حقونو په بحث كې د بدلون 

نوي ټولنيز په پايله كې د عنع. مطرح كوي کلتورالمل وګرځيد او دغه هيوادونه په ځانګړي ډول د هغوى 

په اسالمي هيوادونو كې د بشر د حقونو په  199.واحد لپاره ځانګړې ساتنه يعني كورنۍ ساتل شوې ده

لكه چې په ادامه كې به يې . بحث كې د فرد پر ځاى په كورنۍ باندې ټينګار د يو ركن په توګه دود دى

د اعالميې په څيرد المېي د بشر د حقوقو د استاسو وګورئ، د بشر د حقونو عربي تړون هم د قاهرې 

 193.بشر د حقونو په اړه د كورنۍ د ركن مالتړ او مقررات لري
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 ماده۸۲دافغانستاناساسيقانون،. 
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 .ICESCR ،11 ماده 
112

 .ICCPR ،93 ماده 
191

 ماد ه ۸۲د افغانستان اساسی قانون، . 
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OnumaYasuaki, Towards an Intercivilizational Approach to Human Rights, 7 Asian Y.B. Int’l L. 21 (1997).  
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 :ماد ه، د الس رسي وړ 38وګوری د بشري حقونو عربي منشور، . 

 Arab Charter on Human Rights art. 38, available athttp://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38540.html.  
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 (CDHRI)په اسالم كې د بشر د حقونو په اړه د قاهرې اعالمیه : بیلګه

 ماده ۲

ته كيدو بنسټ دى، له همدې كبله نارينه او  يې د رامنځواده كورنۍ د ټولنې د جوړښت ستنه ده او ( الف)

د واده حق لري او هيڅ قيد او بند چې د نژاد يا رنګ يا قوميت پر بنسټ وي، نشي كوى، چېښځينه د 

 .حق مخنيوى وكړيدې

ټولنه او دولت دنده لري، چې د واده پر وړاندې خنډونه له منځه ويوسي، الره ورته آسانه كړي او ( ب)

 194.له كورنۍ څخه مالتړ وكړي

 ماده۱

هر ماشوم د زيږون له مهاله د ماشومتوب په دور كې د ساتنې، روزنې او د مادي، صحي او (الف)

ترڅنګ يې بايد له جنينو او مور څخه ساتنه .اخالقي خونديتوب حق پرخپلو والدينو، ټولنه اودولت لري

  19.وشي ساتنهوشي او په ځانګړي ډول ورڅخه 

 

 مباحثه

كورنۍ څخه د ساتنې مقررې شاملې دي،  لهو په اړه د قاهرې په اعالميه كې قپه اسالم كې د بشر د حقو

په دې سره دا يوه اندازه نوره هم . چې د افغانستان د اساسي قانون له مقررو سره ورته والى لري

په . جوتيږي او د ښځې او نر پر وړاندې چې واده ته زړه ښه كوي او توان يې لري د خنډونو مخه نيسي

و په اړه د قاهرې په اعالميه كې هم د نويو زيږيدلو ماشومانو، كوچنيانو او د قد بشر د حقو اسالم كې

 . هغو د ميندو د مالتړ لپاره په څرګند ډول وړاندوينه كوي

سره  د حکمونوپه اسالم كې د بشر د حقونو په اړه د قاهرې د اعالميې او د افغانستان د اساسي قانون . 1

ال ډېر وضاحت ته نه كوئ چې د كورنيو لپاره د حقونو او مالتړ د ضمانتو په اړه آيا فكر . پرتله كړئ

 ؟اړتيا شته

آيا تاسو فكر نه كوئ چې په اسالم كې د بشرد حقونو . د همجنسه شريكانو موضوع په پام كې ونيسئ.9

 ؟لپاره تسجيل کړيپه اړه د قاهرې اعالميه هغې ته ورته به د كورنۍ د ركن مالتړ 

 

 اتباعو دندېد . و
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 ماده ۸د قاهرې اعالميه،  په اسالم کې د بشری حقونو. 
19 

 ماده1یځا هماغه. 
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د بشر د حقونو په بحث كې د اتباعو دندې د نړۍ په ځينو برخو له هغې جملې څخه په افغانستان كې مهم 

دغه بحث د افغانستان په اساسي قانون كې د اتباعو حقوق او وجايب تر سرليك الندې تسجيل . رول لري

د بشر د حقونو او  (OAS) ونو سازماند بيلګې په توګه په التينې امريكا كې د امريكايي هيواد. شوى دى

له لوري د دندې  هر وګړيد :" اعالميې په سريزه كې راغلي دي د دې.دندو اعالميه السليك كړې ده

په هر ټولنيز او سياسي فعاليت كې د انسان . ترسره كول د ټولو د حقونو لپاره لومړنى بنسټيز شرط دى

كې چې حقوق فردي آزادي پياوړې كوي، دندې د آزادۍ په داسې حال . حقونه او دندې سره اړوندې دي

څپركى لږترلږه د تعليم حق، د كار حق، د عادالنه  1د بشر د حقونو اودندو د اعالميې  191." منزلت ښيي

كمې حق او د فارغ وخت د درلودلو او نورحقونه اود بشر د حقونو په اړه په نورو ټولو نړيوالو مهمو امح

 191.شوي حقونه تضمينويكنوانسيونونو كې درج 

څپركى د حكومت اوهمكارو ټولنو د غړو پر وړاندې د خلكو د ځينو دندو جزيات 9په همدې ترڅ كې 

دغه دندې په مستقيم ډول د اعالميې د لومړي څپركي له ډيرو تضمين شويو حقونو سره تړاو .بيانوي

ې دندې حق لږ ترلږه د لومړنيو زده د بيلګې په توګه، اعالميه د تعليم حق او د هر تبعه د متناسب. لري

د موجودو )پر دې سربيره د كار د حق په اړه هر فرد د كار كولو د متناسب  198.كړو حق يادوي

اعالميه په ټوليزډول د ټولنې، كورنۍ او همدارنګه  192.حق درلودونكى دى(ظرفيتونو او امكاناتو له مخې

ركولو دنده، ټولنې او ملت ته د خدمت دنده، له قانون د رايې وركولو دنده، د ماليې و: د دولت ځينې دندې

ټولنې او ملت ته  131.څخه پيروي او په بهرنيو هيوادونو كې له سياسي فعاليتونو څخه ډډه وركول بيانوي

 131.د ټول ډولونو ترسره كول شامل ديد خدمت په دنده كې د ملي حكومتونود اړتيا وړخدمتونو

ميې په سريزه كې راغلي، حقونه فردي آزادۍ خوندي كوي او دندې لكه څنګه چې د بشر د حقونو د اعال

مراد دادى چې حقونه له ځيني ټاكل شوي مسؤليتونه له ځان . دغو آزاديو ته كرامت او مسؤليت وركوي

په بله وينا كه حكومت هر تبعه ته ښوونځى ته . سره لري، چې تبعه يې د ترسره كولو دنده پر غاړه لري

وي، اتباع مكلف دي، ترڅو دغه حق په خپله ګټه، ټولنې او دولت په ګټه په ټوليز ډول د تلو حق برابر

په همدې توګه تركومه ځايه چې اتباع د رايې وركولو او په حكومت كې د مشاركت حق لري، . وكاروي

 139.هغوى په سمه توګه ددغه حق د كارونې دنده لري
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 د مباحثې پوښتنې

تبعه د بشر د ځينو حقونولرونكى وي، دغه حقونه د اتباعو لپاره د دندو  آيا تاسو فكر كوئ چې كه يو. 1

 ؟كيږي الملاو ژمنو

 

 د ټولنې او حكومت لپاره مسؤليتونه رامنځته كوي؟  حقوقآيا تاسو له دې نظر سره توافق لرئ، چې .9

 عسكري مكلفيت

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲۲

د عسكري مكلفيت د دورې د تيرولو شرطونه د . ټولو اتباعو وجيبه دهله هيواد څخه دفاع د افغانستان د 

 .قانون له ليارې تنظيميږي

 

درلودونکي دي بلکه، د افغانستان اتباع نه يواځې دا چې د اساسي قانون پر بنسټ د حقونو او امتيازونو 

په صورت کی اړتيا  دله هغې جملې څخه  چې يوهغوى همدارنګه د اتباعو په توګه ځانګړې دندې لري، 

څه هم په اوس وخت كې افغانستان د اجباري عسكري مكلفيت ټاكلې  که. دیله افغانستان څخه دفاع 

 .مادې دوهمه جمله حكومت ته د دې ډول كار ترسره كولو واك وركوي۸۸طرحه يا موده نه لري، د 

پام سره په اوس په لو ته كال كې د امريكا د پوځي ځواكونو وت911۲له مخې په  پروګرامد جوړې شوې 

وخت كې عسكري مكلفيت يوه مهمه اوځانكړې مسله ده او د افغانستان د ملي امنيت له ځواكونو څخه 

كال په فبروري كې  9119د . غواړي، چې د افغانستان په دننه كې د امنيتي عملياتو دنده پر غاړه واخلي

تنه، د افغانستان د ملي 11۷3۸1شمير  (ANA)د افغان ملي ځواكونو شميرچې د افغانستان ملي اردو 

كال تر پايه تر  9119افغان امنيتي ځواكونه د 133.تنو ښودل شوى دى1۲3111شمير تر  (ANP)پوليسو 

پورې د خپلو ځواكونو د شميرد رسولوپه كار بوخت دي او د ناتو د منابعو له مخې ټاكل شوې 3۸9111

سلنه  ۸1كال د جنوري تر پايه د افغانستان د  9119د 134.دغه هدف له پالن شوي وخته مخكې پوره شي

د افغان امنيتي ځواكونو پر  به سلنه رهبري ۲1خلكو او په هيواد كې دننه د عملياتو او ځانګړو عملياتو 

په شاوخوا كې په كاري يونيفورم كې ښځينه له  1۸11همدارنګه افغان امنيتي ځواكونو د   13.غاړه وه
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د ناتو د معلوماتو له مخې په نويو جذبوونكو كې  131.پر دنده ګمارلې دي تنه پيلوټانې۸هغې ډلې څخه 

 131.درې سلنه ښځې دي، چې په پرله پسې ډول د ډيريدو په حال كې دي

 

پوځ دى او په داوطلبانه ډول بايد له وسله وال پوځ سره د  بانهلاوس وخت كې افغان ملي پوځ يو داوط

جملې څخه سيمه ييزو مشرانو تصديق، بيومتريكې څيړنې، يوځاى كيدو لپاره اته پړاوونه له هغې 

دې ته په پام سره چې افغان امنيتي ځواكونه تر دې  138.روغتيايي او د مخدره توكو معاينات ترسره كړي

دمه خپلو موخو ته د رسيدو لپاره د كافي افغانانو په ګمارلو كې ستونزه نه لره، له كمي پلوه، د بيا اجباري 

ړينه نه بريښي، خو دا په راتلونكي كې كيداى شي بدلون ومومي، ځكه له كميت يا د مكلفيت طرحه ا

 . امنيتي ځواكونو د شمير پرته د اجباري مكلفيت پورې اړوند خدمتونه هم خورا ارزښت لري

 

 د مباحثې پوښتنې

 آيا تاسو فكر كوئ چې افغانستان بايد د ټولو اتباعو لپاره جبري عسكري مكلفيت ولري؟.1

د يو داوطلب پوځ ښيګڼې او بدګڼې څه دي؟ آيا تاسو فكر كوئ چې د اوسني سيستم ځينې ستونزې د .9

 جبري عسكري مكلفيت په واسطه به حل يا كمزورې شي؟

 په افغان ملي امنيتي ځواكونو كې د ښځينه و د خدمت په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ .3

 

 د قانون حفظ او رعايت

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲۶

د اساسي قانون د حكمونو په پيروي، د قوانينو اطاعت او د عامه نظم اوامنيت رعايت د افغانستان د (1)

 . ټولو خلكو وجيبه ده

 . د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګڼل كيږي( 9)
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درناوى نه كوي او له كه افغان اتباع قانون ته . وانينو د اطاعت دنده لريقد افغانستان ټول اتباع د هيواد د 

 وانين تطبيقققانون څخه سرغړونه كوي، نو دولت واك لري چې د پوليسو او قضايي نظام په واسطه 

 .کړي

كمې الندې اكله چې پوليس يو تن د افغانستان د قوانينو د نه منلو په تور نيسي او هغه په محكمه كې تر مح

كه له قانون څخه د . ددفاع په توګه نه منل کيږيي مادې له مخې، له قانون څخه بې خبر( 9)۸۷راځي، د 

بې خبرۍ په دليل، اتباع د دفاع اجازه ولري او له جزا پرته خوشې شي، يو شمير ستونزې رامنځته كيږي 

 .او ګڼ شمير خلك له قانون څخه د بې خبرۍ پر بنسټ له ځانه دفاع وكړي

قانون او  دچې اتباع يې دننه په هيواد كې  راوالړيږيله قانون څخه پيروي او مالتړ له هغې نظريې څخه 

حتى ځيني څيړونكي استدالل كوي، چې له قانون څخه  132.نظم څخه د اخالقي پيروي او مالتړ ژمنه لري

رامنځته كيږي او پرته له كوم  څخهطبيعي دنده ده، چې په ټولنه كې د يو شخص له ګډون  پيروي

طبيعي دنده نه يواځې د  141.فيت رامنځته كوونكى شتون لريځانګړي الزامي حكم څخه د ورته مكل

له قانون څخه د مالتړ د مكلفيت د بديل نظر دا دى، . حكومت پورې بلكې د ټولې ټولنې پورې اړه لري

چې له هغه ځايه چې دولتونه د خپلو اتباعو دفاع، مصؤنيت او امنيت دنده لري، اتباع هم د هغې په 

څو د قانون او د خپل انډول خلكو د امنيت او مصؤنيت څخه سرغړونه ونه متناسب ډول دنده لري، تر

 141.كړي

 

 د مباحثې پوښتنې

 ي؟ش دفاع ومنل آيا تاسو فكر كوئ چې بې خبري بايد. 1

آيا وړاندې تر دې چې يو څوك په ګناه تورن شي، داسې قوانين شتون لري، چې په هغو كې د ناوړه . 9

 شتون ولري؟ كارونو په هكله ځانګړى پوهاوى

 آيا تاسو فكر كوئ چې خلك د خپل هيواد د قوانينو منلو ته اخالقي ژمنتيا لري؟ .3

 

 ی ژمنېلبین الملحقونو  يد بشر. پنځم

 

 د افغانستان اساسي قانون
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 :ماده ۱

نو چې افغانستان له هغو سره تړاو ودولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بين الدول معاهدو، دنړيوالو ميثاق

 .او د بشري حقونو د نړيوالې اعالميې رعايت کوي لري

حقوقي اسناد  بين المللياوومه ماده وايي چې افغانستان په خپلو داخلي قوانينو کې د بشر د حقونو 

دا په دې معنی ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ځانګړو يادو شوو حقونو د حمايت . رانغاړي

حقوقي اسنادو کې درج شوو بشري حقونو رعايت او احترام ته  ن المللیبيبرسېره، حکومت په بېالبېلو 

افغانستان د بشر د حقونو ډېر نړيوال مهم تړونونه لکه د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو . هم ژمن دی

، د وحشيانه او غير (ICCPR)ميثاقبين المللی ، د مدني او سياسي حقونو (ICESCR)ميثاق بين المللي

شکنجو يا مجازاتو په وړاندې د مبارزې کنوانسيون، د هر نوع نژادي تبعيض د له منځه وړلو انساني 

، او د (CEDAW)کنوانسيون، د ښځو په وړاندې د هر نوع تبعيض په وړاندې د مبارزې کنوانسيون

د دې تړونونو له تصويب سره افغانستان د . ؛ يې تصويب کړي دي(CRC)ماشومانو د حقونو کنوانسيون

 .راخو بشري حقونو د ساتنی او په رسميت پېژندلو سره موافقه کړې دهپ

بين المللي په دې څپرکي کې لنډ بحث د بشر د حقونو د نړيوالې اعالميې، د سياسي او مدني حقونو 

دغه درې تړونونه د  149.ميثاق په اړه وړاندې کېږي بين المللیميثاق، د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري 

حقونو د  بين الملليبين المللي حقونو د ميثاق د دوو اختياري پروتکلونو تر څنګ د  مدني او سياسي

د بين المللي حقونو منشور، امضاء کوونکي  143.اسنادو ټولګه جوړوي بين الملليمنشور په نوم د 

حقونو هيوادونه د قانون له مخې د هغې په اجراء او د تړونونو د ګټو په رعايت او د خپلو اتباعو د بشري 

له هېوادونو څخه غوښتل کېږي چې تقنيني اسنادو او بنسټيزو ميکانيزمونو ته د  144.په ساتنه مکلفوي

د بشر د حقونو د بين المللي اسنادو په اړه د   14.د پلي کېدلو په موخه پراختيا ورکړي حکمونوتړونونو د 

حقونو د مقدمې څلورم  الملليبين تفصيلي بحث د تر السه کولو په موخه د افغانستان لپاره د بشر د 

 141.څپرکي ته مراجعه وکړئ کوم چې د افغانستان د حقونو د ښوونيزې پروژې له خوا برابر شوی دی

 

 چمادې او د اسالم د حقونو تر منځ کړکې ۱د 
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 یو روان بحث

ې افغانستان هغه تصويب کړي دي، د اسالم د حقوقو له اصولو سره چې اسنادو يوه برخه چ بين الملليد 

د بيلګی په توګه د . د اساسي قانون درېيمه مادی په اساس غوره والی او لومړيتوب لري، په ټکر کې ده

ماده خلکو ته د فکر آزادي يا د يو مذهب يا عقيدې منل په  18حقونو ميثاق  بين المللیمدني او سياسي 

لکه څنګه چې مختکې . په دغه بند کې بې له شکه د دين تغيير هم راتالی شي. خاب سره ورکويخپل انت

د ارتداد په اړه وويل شول، داسې ښکاري چې د اسالم حکم د هغو کسانو په اړه چې له اسالم څخه د 

د ټکر په  وحکمونتړون او د اسالمي  بين الملليد . عقيدې د بدلېدو ميالن کوي، نه بدلېدونکی دريځ لري

 بايد تطبيق شي؟( قانون)صورت کی کوم اصول 

تړونونو د موادو رعايت کوي  بين الملليډېر افغان حقوق پوهان استدالل کوي چې افغانستان هغه وخت د 

پروفيسور نصرهللا ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي . چې له حنفي فقه سره سمون ولري

د هغه . غه ټکر ته ځواب، د اساسي قانون قانون په دري نسخه کې پيدا کېږياستاد په دې باور ده چې د

يوه ناسمه ، "یتړونونو ته پابند د بين الملليدولت ": په وينا، د اساسي قانون انګليسي ژباړه، چې وايي

د کلمې له کارولو سره چې په قانوني « رعايت»د هغې په بدل، د دري نسخې اوومې مادې د . ژباړه ده

نو 141.ژباړل کېږي "د قانون ساتل يا حفاظت، او يا د چا يا څه په وړاندې احترام ساتل دي"اډانه کې د 

تړونونو ته په  بين الملليې مادې بناء پر دې، د ستانکزي ويناوو ته په کتنه، افغانستان مطابق د اووم

د هغه په نظر دا په دې معنی ده چې، حتمي نه ده چې افغانستان په . احترام ملزم ده نه هغو ته په پابندۍ

تړونونو د ټولو مقررات پيروي وکړي، بلکه په عامه توګه بايد تړونونو ته احترام  بين الملليدقيقه توګه د 

اسنادو د هغې برخې د حق ساتلو د شرط لپاره  بين الملليلمه عمدا  د هغه وايي چې، د رعايت ک. وکړي

تړونونو له مادو سره د تضاد  بين الملليپه دي اساس، د . کارول شوې چې له شريعت سره سمون نه لري

 148.په صورت کې، افغانستان له اسالمي اصولو څخه بايد پيروي وکړي

نظر کې نيولو سره چې پکې د افغانستان اساسي قانون  د افغانستان اساسي قانون د تاريخي وضعيت په

اساسي قانون د ورته تضادونو او ټکرونو لرونکی دی، د داسې بالقوه متناقضو  د افغانستان تصويب شوی

د مسودې د برابرولو په وخت کې، د مسودې د برابرولو کميټه له يوې خوا د مذهبي . بندونو لرونکی دی

چې د دواړو خواوو د خوښ ساتلو لپاره، . روحانيونو او له بلې خوا د نړيوالی ټولنې تر فشار الندې وه

هغوی دواړه بندونه په متن کې شامل کړل، چې دغه کار د بشر د حقونو ليبرال بنسټونو او اسالمي حقونو 

په داسې حال کې چې د دغه کړکېچ ډېرو نقاطو ته هېڅ . د اصولو تر منځ مخالفتونو ته پراختيا ورکوي

له يو برياليتوب ده، آسان ځواب نه شته، دغه واقعيت چې په دې موضوعاتو يو فعال بحث شتون لري پخپ

په ځانګړې توګه د افغانستان معاصر تاريخ او د مذهبي روحانيونو قوي نفوذ ته په کتنه، چې په هېواد يې 

حقونو د کړکېچ په اړه عمومي او آزادې خبرې اترې دا څرګندوي  بين الملليد اسالم او د بشر د . لري
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کال د مطبوعاتو د آزادۍ په  9113فغانستان د په واقعيت کې ا. چې افغانستان څومره پرمختګ کړی دی

ش، روسيې او داسې نورو ډېرو يځای خپل کړ، چې له هند، پاکستان، ترکيې، بنګالد 198پېژندنه کې 

 142.هېوادونو څخه مخکې شوی دی

 د مباحثې پوښتنې

اسالم له کله چې د اوومې مادې او اسالم د حقونو د کړکېچ په اړه خبرې کېږي، د دې مسئلې په اړه د 

 نظره قانوني تفسير څه ده؟

لکه څنګه چې مخکې د ارتداد او د اسالم مقدساتو ته د سپکاوي په بحث کې ورته اشاره وشوه، د 

د کومې ډلې نظر د . افغانستان په دننه او بهر کې علماء او روحانيون يې په اړه بېالبېل نظريات لري

تړون سره چې افغانستان هغه  بين الملليظر له يو تعقيب وړ ده؟ څه بايد وکړو، که د حنفي فقهې ن

 تصويب کړی په ټکر کې راځي، آيا نور نظريات له هغه سره په ټکر کې نه راځي؟

 

 (UDHR) د بشر د حقونو نړیواله اعالمیه. الف

موافقو او اتو ممتنعو  ۲8م کې د 12۲8د ملل متحد عمومي ټولنې د بشر د حقونو نړيواله اعالميه په کال 

په رايو سره تصويب کړه، دغه سند ( سعودي عربستان، سوېلي افريقا او کمونيستو هېوادونو( )مستنکفو)

ټول وګړي آزاد دنيا ته راځي او د حيثيت او حقوقو له لحاظه يو له بل سره برابر ":په دې کلماتو پيلېږي

د غالم لرلو . تسجيلوي د بشر د حقونو دغه نړيواله اعالميه، ګڼ شمېر مدني او سياسي حقونه 1 1."دي

حق، غير انساني سلوک، پخپل سر زنداني کول او پخپل سر په خصوصي ژوند کې مداخله منع کوي، 

دغه حقونه همدارنګه د نژاد، رنګ، جنس، ژبې، مذهب، عقيدې يا ټول سياسي نظرياتو، ملي يا اجتماعي 

همدا ډول د بشر نړيواله اعالميه د . موقف، شتمنۍ او تولد يا مدني وضعيت په اساس توپير منعه کړی دی

عادالنه محاکمې له حق، د قانون او جزايي محکمې د غوښتنو د مراحلو په وړاندې له برابرۍ، د تګ 

راتګ او اوسېدلو له آزادۍ، د سياسي پنا اخيستلو حق، د تابعيت د تغيير او ترالسه کولو، واده او ملکيت 

بيان او نظر له آزادۍ، د سوله ييزو غونډوی او ټولنو جوړولو له  له حق، د عقيدې او عبادت له آزادۍ، د

 1 1.آزادۍ، آزادو انتخاباتو او دولتي او عامه مقاماتو ته د برابرو فرصتونو له السرسۍ څخه حمايت کوي

 .همدا رنګه د بشر د حقونو نړيواله اعالميه د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقوقو لرونکې ده

. خپلو اصولو د تطبيق د څرنګوالي په اړه هيوادونو ته د پام وړ اختيارات ورکړي ماده د UDHR 92د 

د هېوادونو د سخت قانوني الزاميت پر ځای، د بشر د نړيوالو حقونو اعالميه د يو ځواک حيثيت ته داسې 

د بشر د نړيوالو حقونو اعالميه ځينې . سلوک لري چې هيوادونه د خپلو سلوکو ښه کولو ته هڅوي

مکانات د خپلو موخو د ژر تر ژره الس ته راوړلو لپاره خپله هېوادونو ته پرېږدي؛ د بشر د حقونو د ا
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داسې محدوديت مشروطه وي چې د قانون په واسطه سره صرف د "نړيوالې اعالمې حقوق ممکن په

موکراتيکه  دنورو آزاديو ته په احترام او رسميت پېژندلو او د اخالقو د عادالنه غوښتنو د تأمين او په يوه 

 ".ټولنه کې د عامه نظم او ټوليزې سوکالۍ د منځ ته راتګ په موخه وټاکل شي

 

 میثاقلیبین المد مدني او سیاسي حقونو ب 

منځ ته راوړي، دوه  "ګډ سټانډرډونه"که د بشر د حقونو اعالميې د بشر د حقونو ده هيوادونو لپاره

م کال کې جوړه کړې وه، دغه سټانډرډونه يې په 12۷۷تړونونه چې د ملګرو ملتو سازمان يې مسوده په 

او د (ICCPR)د مدني او سياسي بين المللي حقونو ميثاق 9 1.يوه قانوني الزام راوړونکي بڼه تبديل کړل

د بشر د حقونو له نړيوالې ، (ICESCR) 3 1ميثاق بين المللياقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو 

د بشر د حقونو د نړيوال »حقونو د اسنادو مجموعه جوړوي، چې  بين المللياعالميې سره يوځای، د 

م کې نافذ شول، د بشر د حقونو د نړيوالې 121۷ثاقونه چې په کال دغه مي. په نوم سره يادېږي« منشور

اعالميې مندرج اصول منعکس کوي، خو د ډېر الزاميت په پياوړتيا سره؛ افغانستان له دواړو 

 .کنوانسيونونو سره يو ځای شوی دی

بشري حقونو  بين الملليميثاق شايد د قانوني الزاميت په دليل د  بين الملليد مدني او سياسي حقونو 

يعنې هغو هېوادونو چې دغه تړون تصويب کړی وي د خپلو داخلي قوانينو له الرې . مهمترين تړون وي

، او همدارنګه په اغېزناکه توګه د دې حقونو د نقض جبران ((9)مادې 9د )يې بايد مواد هم پلي کړي

افغانستان يې هم له  هېوادونو څخه زيات پکې ګډون لري چې 1۷۸نن ورځ ((.3)مادې 9د )تأمينوي

 بين المللید دواړو . چې دا پخپله د زياتو حقونو د تضمين د شاملېدو تړون دی. جملې څخه دی

لومړۍ مادې په عين کلماتو او جملو ليکل شوي چې د خپل برخليک د  ICESRو اICCPRميثاقونو

د مدني او . لکو حق تضمينويټاکلو او په خپلواکه توګه د خپلو طبيعي سرچينو د ترالسه کولو په اړه د خ

ماده په دې الزاميت سرهد عدم تبعيض منعکس کوونکې ده چې د دې  9ميثاق  بين الملليسياسي حقوقو 

تړون مادې د نژاد، رنګ، جنس، ژبې، مذهب، عقايدو يا نورو سياسي نظرياتو، ملي يا اجتماعي موقف، 

ماده، دولتونه په دې موظفوي  3. خه تضمينويملکيت، تولد يا داسې نور موقعيتونه بې له کوم توپير څ

چې د دې تړون له ټولو تضمين شوو سياسي او مدني حقونو څخه ګټه اخيستنه ښځو او نرو لره تضمين 

 4 1.شي

. ميثاق د اساسي حقونو د ګڼ شمېر تضمينونو لرونکی دی بين الملليهمدارنګه د مدني او سياسي حقونو 

ماده د ژوند د حق د تأمين په اړه، پرته له جدي ترينو قضاياوو څخه په ټولو نور  ۷د بېلګې په توګه 

مواردو کې يې په هېوادونو باندې د اعدام جزا ممنوع کړې ده، خو له اتلس کلنۍ څخه په کم عمره وګړو 

د ماده ټول بېرحمانه، غير انساني او  8او  1. ه هر صورت کې جواز نه ورکوياو په اميدواره ښځو پ

                                                           
652

 ICCPR, Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171. 
653

 ICESCR, Dec. 16, 1966, 993 U.N.T.S. 3  
1 4
. ICCPR ،1 ماده 



 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

918 
 

ماده د يو شخص د آزادۍ او امنيت حق  2منع کوي، په داسې حال کې چې  مرېتوبمجازات او  يواسپک

دا په دې معنی ده چې هيوادونه بايد له خپل سرې زنداني کولو څخه ځان وژغوري او . تضمينوي

ازه ورکړي چې د بې طرفه قاضي په وړاندې په محکمه کې د خپل ځان د نيولو په ضد د زندانيانو ته اج

ماده کې د يو فرد د ګرځېدو آزادي په خپل هېواد تضمين شوې  19په . اعتراض يا آزادېدلو فرصت ولري

ظر د ميثاق هم د ن بين الملليهمداسې د بشر د نړيوالو حقونو اعالميه او د مدني او سياسي حقونو . ده

او  91 1 1.او همدارنګه بې له مداخلې څخه د افکارو آزادي تضمينوي   1،آزادۍ حق، د وجدان او دين

 9۸باآلخره، . ماده د بشر د حقوقو په نړيواله اعالميه کې د بيان او ټولنی جوړولو آزادي منعکسوي 99

هره تبعه حق "ې ماده ځينو سياسي ديموکراسيو څخه حمايت په خپل ځان کې رانغاړي او زياتوي چ

په عامه اداره کې په مستقيم ډول او يا د هغو نماينده ګانو له الرې چې په آزاده توګه ټاکل شوي ...لري

 ".په دوره يي انتخاباتو کې رڼه رايه ورکړي او وټاکل شي"او "وي ګډون وکړي

 

اساسي قانون تر يواځې د افغانستان د اساسي قانون په څېر چې د هغو حقوقو په اړه کوم چې د 

د يو تعداد محدوديتونو  مادې پورې 1۲8څخه تر  1۲3مادې الندې او د اضطراري حالت له  ۸2

ميثاق په واسطه د يوه برخه  بين المللياجازه پکې تضمين شوې ده، د مدني او سياسي حقونو 

ت آزادۍ او دۍ، د حرکادغه حقونه، د نيولو آز. اعالم شووو حقونو په ابطال او فسخې په اړه دي

 :څلورمه ماده د دغو حقونو ابطال ته اشاره کوي. يوه برخه سياسي حقونو څخه عبارت دي

 

په هغه کچه چې وضعيت د هغې غوښتنه ...کله چې يو عمومي خطر د ملت موجوديت تهديدوي

کوي، پدې شرط چې دا تدابير به له ټولو هغو الزامونو سره مغايرت و نه لري کوم چې د بين 

ي حقونو په اساس ورته ژمن وي د نژاد، رنګ، جنس، ژبې، مذهبي او اجتماعي اصل او الملل

 1 1.منشأ په اساس د تبعيض سبب نه شي

هغو محدوديتونو چې د قانون په اساس پېش "ماده کې هم په  18اضافي حقونه، لکه د مذهب آزادي په 

پورې  "حقوق او د نورو اساسي آزاديو بيني شوي دي او د امنيت ساتنې، نظم، سالمتۍ يا عامه اخالق يا 

خو پام ولرئ چې هغه ټاکل شوي حقونه کوم چې د مدني او سياسي حقونو بين المللي  8 1.مشروط دي

دغه حقونه، د ژوند حق، د نه شکنجې يا غالمۍ ته نه . ميثاق ترې حمايت کوي، هېڅ کله نه فسخ کېږي

حقونو د ميثاق الزام دا دی چې اړوند هيوادونه د دغه د مدني او سياسي بين المللي . اړاېستلو حقونه دي

همدارنګه دولتونه له دغه مدني او سياسي . ولري "ژمنتيا او تأمين احترام"سند ټولو مندرجو حقونو ته د 

 .بين المللي ميثاق څخه د وتلو حق نه لري
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 میثاق بین المللید اقتصادي ټولنیز، او کلتوري حقونو . ج

 

 بين الملليد مدني او سياسي حقونو (ICESCR)ميثاق بين الملليد اقتصادي ټولنيز، او کلتوري حقونو 

دغه . ميثاق څخه وروسته ستر بين المللي تړون دی چې د نن ورځې ډېر د بشر حقونه مشخص کوي

صويب نېټه ت 1۷کال د دسامبر په 12۷۷ميثاق د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي ټولنې په واسطه د 

 بين الملليد ټولنيز، اقتصادي او کلتوري حقونو 2 1.نېټه نافذ شو 3کال د جنوري په 121۷او د . شوی دی

له  111.السليک کوونکو لرونکی و 11هېوادونو او  1۷1روري مياشت کې د بکال په ف 9119ميثاق د 

هغه ځايه چې اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونه د مدني او سياسي حقونو په نسبت بحث زېږوونکي او 

د  111.کړکېچن دي، دغه تړون د مدني او سياسي حقونو نړيوال ميثاق څخه په بېل سند کې جوړ شوی دی

د تعليم او روغتيايي : کهميثاق ډېرو حقونو ته شاملېږي، ل بين المللياقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو 

 119.حق، د کار او په ځانګړو سټانډرډونو سره د ژوند کولو حق پاملرنې

ميثاق يوه ډېره بحث هڅوونکې ماده يې لومړۍ ماده  بين الملليشايد د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو 

اساس ملتونه خپل  د دې حق په. ټول ملتونه د خپل اراديت د حق لرونکي دي": وي چې په هغې کې وايو

د خپل اراديت 113.سياسي وضعيت ټاکي او خپله اقتصادي، ټولنيزه او کلتوري وده په آزاد ډول تأمينوي

د  د برخليک د ټاکلو حق 114".حق يو نظر دی چې خلک د خپل حکومت او ادارې د ټاکلو حق لري

او ترکيې کردانو تر منځ خپلواکی او بېلېدو غوښتونکو ډلو په واسطه، لکه چيچين، کوسوا او د عراق 

په نتيجه کې ډېر هيوادونه، په ځانګړې توګه هغه هيوادونه چې په خپلو . ترې په شدت سره حمايت کېږي

خاورو کې جدايي غوښتونکي واليتونه او ډلې لري په شدت سره د خپل اراديت حق باندې انتقاد کوي او 

دا يو له دليلونو څخه دی چې . نظر کې ونيول شياستدالل کوی چې دا نه بايد يو له بشري حقونو څخه په 

ميثاق د نورو کنوانسيونونو مالتړ تر السه کړي کوم چې  بين الملليد اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو 

  11.منشور جوړوي بين الملليد حقونو 
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ورکوي چې د  ميثاق لږ مخ پر ودې هېوادونو ته اجازه بين الملليد اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو 

تړون مادې په تدريج سره پلې کړي او د اړتيا وړ قوانينو د برابرولو لپاره زيات وخت هغوی ته ورکوي، 

 راپورخو له هغوی څخه غوښتل کېږي چې اقتصادي، ټولنيزې او کلتوري حقونو کميټې ته منظم 

کارپوهانو څخه چې د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېږي جوړه  18دغه کميټه د بشر د حقونو له . ورکړي

هېواد څخه السليک کوونکی غواړي چې ځينې چټک  آن له ډېر کم پرمخ تلليبرسېره پر دې، . شوې ده

 111.تصويب کړ ICSECRکال 1283افغانستان په  111.اقدامات په الره واچوي

ميثاق يوه برخه دندې د دغه کنوانسيون تر چتر الندې د  بين المللي و او کلتوري حقونود اقتصادي، ټولنيز

دا په دې معنی ده چې دولت د دې کنوانسيون د مندرجو حقونو 118.آني اغېزو د مواردو په حيث ټاکلي دي

ز، اقتصادي او لږ تر لږه د ټولني. د کامل تحقق په لور د يو سلسله مقرارتو او اقداماتو د اتخاذ دنده لري

ميثاق له دواړو لورو څخه غواړي چې د کنوانسيون د ټولو مندرجو حقونو د  بين الملليکلتوري حقونو د 

همدارنګه دغه پالن د څار يا نظارت کميټې . پلي کولو د څرنګوالي په اړه د عمل مفصل پالن جوړ کړي

 112.ته هم وړاندې شوی دی

ميثاق او د اقتصادي، ټولنيزو او  بين المللياجراء او د حقونو د  د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د

د هغو  ميثاق د تصويب د تدريجي پرمختګ بل دليل په غالبو ليدلورو دا دی چې بين الملليکلتوري حقونو 

پلي کول سخت کار دی او د محکمو سيستم د قضيو په اړه د تصميم نيولو او له دې حقونو څخه د حمايت 

ميثاق باندې  بين الملليد اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري  111.لپاره کمزورې برابرې شوې ديتأمين  د

نيوکګرانو په هغو هېوادونو کې چې تر اوسه يې دغه ميثاق نه ده تصويب کړی له دې وېره لري چې چی 

 ملي محکمی به د حکومت له خوا د بشري حقونو څخه د سرغړونی په تور د هغه کسانو له شکايتونو

په غربت کی ژوند کوي، کار نه لري، او يا هم صحي خدماتو ته السرسی او د تعليم حق : ډک شي چي 

د اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو بين المللي ميثاق طرفداران په عامه توګه په دې باور دي . نه لري

ل الرې په څېر په نظر چې محاکمه بايد د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د اختالفاتو د وروستۍ ح

کې ونيول شي او د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د پياوړتيا او هغو ته د رسېدو په موخه د 

هغوی په دې باور دي چې، که د بشر د  111.بايد په مرکز کې توجه وشي تګ الرېاو  پروګرامحکومت 
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مختګ تأکيد وشي، نو په محکمو حقونو په بهبود او په دې ډګر کې د حکومت له خوا په دوامداره پر

دغه ساتونکي همدارنګه په دې باور دي چې، محکمه کوالی شي . باندې به د ګڼې ګوڼې مخ نيوی وشي

چې د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو د نقض د اړوندو مواردو په قضاوت او الرښوونه کې په 

 .منځني وضعيت کې پاتې شي

ميثاق او د اقتصادي، ټولنيزو او  بين الملليمدني او سياسي حقونو  همدارنګه نور مهم توپيرونه هم د

په داسې حال کې چې دواړه ميثاقونه د غړو هېوادونو لپاره . ميثاق تر منځ شته بين الملليکلتوري حقونو 

ميثاق خپلو موخو ته د ژر رسېدلو د  بين الملليالزام بښونکي دي، د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو 

مادې ته په پام  9. رنګوالي په اړه تر يوې اندازې پورې دولتونو ته د پراخو اختياراتو اجازه ورکويڅ

چې خپل زيات نه زياتې موجودې سرچينې د دې ميثاق د ...ژمن کېږي»لرلو، د ميثاق هر غړی هېواد 

اقتصادي، د  119«.پېژندل شوو حقونو د پوره پلي کولو په منظور په تدريجي ډول سره اقدام وکړي

مثاق سره سم بېلګې ته اړتيا نه شته چې دولتونه بايد داخلي قوانين د  بين الملليټولنيزو او کلتوري حقونو 

دغې موضوع ځينې مفسرين دې نتيجې ته رسولي چې د اقتصادي، . اهدافو د پلي کولو لپاره تطبيق کړي

حتی له دې ټولو سره سره ډېرو هېوادونود « غاښونه نه لري»ميثاق  بين الملليټولنيزو او کلتوري حقونو 

کال کې د  9112په . ميثاق تصويب کړی هم دی بين المللياقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو

هېوادونو چې افغانستان يې هم له ډلې څخه  1۷1ميثاق  بين المللياقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو 

 .دی تصويب کړی دی

 د مباحثې پوښتنې

څرنګه چې افغانستان د اتباعو حقوق چې د افغانستان په اساسي قانون کې درج دي د هغوی له هغو . 1

تړونونو کې ورته ثابت شوي دي او افغانستان هم د هغو غړيتوب لري، څه  بين الملليحقوقو څخه چې په 

 توپير لري؟

ميثاق اود اقتصادي،  بين المللينو د افغانستان اساسي قانون د مندرجو قوانينو او د مدنی او سياسي حقو .9

ميثاق د مندرجو حقونو د اختالف يا کړکېچ په صورت کې د حل  بين الملليټولنيزو او کلتوري حقونو 

 الره څه ده؟ کوم يو د هغو د اعتبار وړ ده؟ څرنګه دغه نتيجه ګيري صورت مومي؟

ثاق د پلي کولو د څار خپلواکه ارګان مي بين الملليد بشر د حقونو کميټې چې د مدني اوسياسي حقونو  .3

 9مادې،  9د  چېسره له دی " :ګڼې د تبصرې په اړه يې يوه بيانيه صادره کړې ده 31دی، د خپلې 

پاراګراف غړو هېوادونو ته اجازه ورکوي چې دداخلي قوانينو او پروسو سره په مطابقت ددی تړون 

 حکمونومادی په اساس دولتونه حق نه لري چی د اساسي قانون د  ېاحکام پری تطبيق کړي خو د همد

په تطبيق کی  حکمونوسره د ټکر په دليل او يا هم د کورنيو قوانينو د نورو وجوهاتو په بنا ددی تړون د 

په عين حال کې يو شمېر هېوادونو د سياسي او مدني حقونو بين  ".سستي وکړي يا يی تطبيق نه کړي

و ټول بين المللي حقوقي اسناد د يوه برخه ځانګړو مواردو په معافيت يا استثناء السليک المللي ميثاق ا
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 څرګنه دغه معلومات، پورتنۍ دوهمې پوښتنې ته ستاسو ځواب بدلوالی شي؟. کړي دي

 

 په اساسی قانون کې د تضمین شوو حقونو اجرا. شپږم

د هغو د تطبيق لپاره حکمونه شتون  چېا په اساسی قانون کې ورکړل شوي حقونه به بی معنی وي مګر د

پردې اساس، . دنده لري تطبيقولوحکومت په اساسي قانون کې د راغلو حقونو د  چېپه ياد ولری . ولري

. نو د حکومت په وړاندې بايد اساسی حقونه عملي شي. حقونو په نقض باندې هم قادر دی د دې حکومت

ددی معنی داده چی . واک او توان يوازی د حکومت سره دیپه ورته وخت کی د اساسي حقوقو د تطبيق 

ت کوي نو د ا حکمونه او مقررات بايد د ځان په خالف تطبيق اکه حکومت د اساسي قانون احکام مراع

اما اساسی قانون دا ستونزه د حکومت  .دا په دی معنی ده چی ليوه ته د ميږو د ساتنی دنده ورکړو. کړي

د حکومت په وړاندې د بشری  چېبنسټونو د جوړول له الرې حل کېدای شی په د ننه کې د خپلواکو 

 .حقونو پر اجرا باندې څارنه کوي

 (ICCPR)میثاق  بین الملليد مدنی اوسیاسی حقونو 

 ماده 

 : چېميثاق هر يو ژمن دولت دنده لری  ددې(3)

پدې ميثاق کې د هغه پېژندل شوي حقونه او آزادی  چېد هر شخص لپاره تضمين کړي ( الف) 

نقض شوې وي، د حق د ورکولو مطمئنه وسيله برابره شي که څه هم د حقونو نقض د داسې اشخاصو له 

 . د خپلو رسمي دندو د اجرا په حال کې وي چېالرې تر سره شوی وي 

اړونده  چېواکمن قضايی، اداري يا تقنينی مقامات يا کوم بل مقام  چېوکړي ت ضمان ددې(ب) 

حقونه پر ځای کړي ( عارض)هېواد د قانونی مقرراتو له مخې واک ولري د درخواست کوونکی شخص 

 .او همدا شانې د ظلم کولو امکانات قضايی مقاماتو ته ورسوي

 113.بران کړيواکمن مقامات دا ډول نيمګړتياوې ج چېتضمين وکړي  ددې(ج) 

داخلی اجراآتو ميکانيزمونه دميثاق له ټولو هېوادونو څخه غواړي د  بين الملليد مدنی او سياسی حقونو 

د يو دولت په د ننه کې د بشری حقونو د نقض له امله د عدالت غوښتنې فرصت تر السه  چېجوړ کړي 

ميثاق د غړو هېوادونو څخه غواړي د حل او فصل الرې چارې له هغه جملې د حل قضايی الره په . شي

ازی دا افغانستان بايد نه يو. ګوته کړي تر څو اتباع د بشری حقونو د دفاع له امله اطمينان تر السه کړي

البته، له هغه څخه مقصد نبايد يوازې د . ډول الرې چارې په ګوته کړي بلکه هغه بايد اغيزمنتيا هم ولري

د د افغانستان د اتباعو  چېکنوانسيون د الزاماتو تحقق وي بلکه بايد داسې ميکانيزمونه منځ ته راشي 
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بين فرد د بشري حقونو له يو يو  چېټوليز اصل دادی مخکې لدې . د نقض موارد جبران کړي حقوقو

د محلي يا کورني الرو بايد ( شکايت کوونکی)څخه د عدالت غوښتنه وکړي، نوموړی  ارګان المللي

بيا هم، که دا اصالحي تدابير بې اغېزې يا نا مشروع وي، پدې صورت کې . وي چارو څخه ګټه اخيستی

نهاد ته د عدالت غوښتنې لپاره مراجعه  ليبين المليو فرد د کورنيو مراحلو د تر سره کولو څخه پرته 

 .کوالی شي

 قوې رول اجرائیهد . الف

بشپړې " د افغانستان اساسي قانون د دولت لپاره د اساسي قانون په پلي کولو، بشری حقونو په دفاع او په 

 اجرائيِویاما دا موارد هېڅ ځانګړي . عامه دنده په ګوته کوي" بې طرفۍ سره د خپلې دندې تر سره کول

 .ميکانيزمونه نه په ګوته کوي

 د افغانستان اساسي قانون

 

 ماده  

اساسي قانون او نورو قوانينود حکمونو تطبيق، له استقالل، ملي واکمنۍ، او ځمکنۍ بشپړتيا څخه  ددې 

 . دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعی قابليت تأمين، د دولت له اساسي وظايفو څخه دي

 

 ماده ۶ 

دولت د انسانی کرامت په ساتلو، بشری حقونو د مالتړ، د دموکراسی د تحقق، ملي وحدت د تأمين، د  

ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ د برابرۍ او د هېواد په ټولو سيمو کې د متوازنې پراختيا او ټولنيز عدالت پر 

 .. بنسټ د يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی

 

 ماده۰ 

د يوې سالمې ادار ې او د هېواد په اداري سيستم کې د سمون د رامنځ ته کېدو  چېدولت مکلف دی ( 1)

 . لپاره، الزم تدبيرونه ونيسي

 .اداره په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حکمونو سره سم عملي کوی( 9)

 

 قضایی نظارت. ب

له نورو  دولتد  چېقوې له الرې  قضائيهپه زيات شمېر هېوادونو کې، اساسی حقونه د هرڅه مخکې د 

د . د افغانستان اساسي قانون هم دا په ګوته کوي. څخه په خپلواک ډول عمل کوي، تحقق مومي قواو

ماده د کړنې  ۸1په توګه تعريفوي او " دولت د خپلواک رکن"قوه د  قضائيهماده  11۷اساسي قانون 

کوالی شی د خسارې د جبران " زيانمن کېږيله موجب پرته " په ترڅ کې يی شخص چېخصوصی حق 

 .الس ته راوړلو په خاطر په محکمه کې دعوا وکړي



 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

984 
 

د خپلو حقونو د تر " دولت د واکمنې محکمې له حکم پرته  چېبند اضافه کوي  9مادې  ۸1همدارنګه د 

د وګړيو په شان، حکومت هم بايد خپل حقونه د  چېبند ښيي  9. اقدام نشي کوالی" الس کولو لپاره

آن حکومت تر قانون لوړ نه دی، بلکه حکومت  چېدا پدې معنی ده . قضايی قوې له الرې تر السه کړي

، که چېرې حکومت د يو د بيلګی په توګه. هم د وګړيو په شان بايد محاکماتی سيستم ته مراجعه وکړي

 .دا کار د يوې واکمنې محکمې له الرې و لټوي چېفرد په لټه کې شی، نو ورته ښايي 

 قانون اساسی افغانستان

   مادۀ 

له ادارې څخه بې موجه زيانمن شی د تاوان اخيستلو مستحق دی او کوالی شی د  چېڅوک هر ( 1)

 . تاوان د ترالسه کولو لپاره په محکمه کې دعوا اقامه کړي

قانون ښوولي، دولت نشی کوالی د باصالحيته محکمې له حکم پرته د خپلو  چېله هغو حاالتو پرته ( 9)

 حقونو د تر السه کولو لپاره اقدام وکړي

د امريکې د  چېاو قضايی ميکانيزمونه د هغو سره  اجرائيِوید افغانستان په اساسي قانون کې ياد شوي 

د امريکي په . پير سره ورته والی لريکم تو ډيرمتحده اياالتو په اساسي قانون کې يادونه شوې ده، په 

د حکومت له لوری د اساسي حقونو په نقض باندې  چېمتحده اياالتو کې وګړي د معمول په توګه کله 

که چېرې محکمه مدعی حق په جانب و ګڼي، . ، کوالی شی د حکومت خالف دعوا اقامه کړيشيمتيقن 

ره حکومت يا بايد پخپل رفتار کې بدولو ن پدې صورت کې د موضوع د څرنګوالي په نظر کې نيولو س

په کيلو د نوي لندن ښار په . يومثال راوړل شوی دیالندی پدې اړوند . جبران کړي خسارهراولي او يا 

 د دې.څپرکي په دوهمه برخه ولوستل ددې تاسو يی په هکله چېوړاندې پورې تړلې يوه بله دوسيه ده 

امريکايي قضيي د مطالعې په مهال، د افغانستان او امريکې متحده اياالتو قضايی اجراآتو ترمنځ د توپير 

 . په هکله فکر وکړی

  3۱براون د توپکا معارف هیئت په وړاندې

لور يی ليندا له کور څخه ليرې د ماشومانو يوې افريقايی  چېد اليور براون بروت قضيه پدې باره کې ده 

 مکتب کورته نژدې د سپين پوستو ماشومانو لپاره چېامريکايی ښوونځۍ ته تله، پداسې حال کې  –

موقعيت درلود ولی د نژادي مالحظاتو له امله په نوموړې ښوونځۍ کې د ليندا له شاملېدو څخه يی ډډه 

په نوموړي ښوونځۍ کې يی د لور نه شموليت د امريکی متحده  چېکړه ښاغلي براون ادعا و .کوله

په هغه وخت کې . د اصل نقض دی" قانون په وړاندې د يو شان حق"اياالتو په اساسي قانون کې د 

د امريکي متحده اياالتو کې د افريقايی اصل امريکايی ماشومانو لپاره جدا او د سپين پوستو ( 12۸۲)

د  چېمحکمې له ښاغلي براون څخه مالتړ وکړ او پرېکړه يی وکړه . ا ښوونځي ووماشومانو لپاره جد
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لدې . اصل نقض کړی دی" قانون په وړاندې د يو شان حق" بېلو ښوونځيو شتون په اساسي قانون کې د 

وروسته حکومت د افريقايی نژاد امريکايی ماشومانو او سپين پوستو لپاره د جدا ښوونځيو جوړولو اجازه 

 .درلوده نه

د افغانستان او امريکې متحده اياالتو د قضايی اجراآتو ترمنځ څه توپير دی؟ په  چېتاسو ويالی شی 

محکمه کې خپله قضيه بايلی، کولی شي خپله موضوع د هېواد عالي  يمتحده اياالتو کې که وګړي په الندن

د براون په قضيه کې، که چېرې براون په لومړی  ېت په وړاندئد مدېره هي. محکمې ته وړاندی کړي

محکمه کې قضيه بايللې وای، نوموړی کوالی شول هغه د استيناف غوښتنې په موخه د متحده اياالتو 

مادې په اساس د افغانستان ستره محکمه  191اما په افغانستان کې د . عالی محکمې ته وړاندې کړي

دا پدې . په صورت کې تر څېړنې الندې نيسي" د غوښتنې حکومت يا محکمو" يوازې دا ډول قضيی د 

د افغانستان د قوانينو په اساس که تحتاني محکمې د براون خالف حکم صادر کړای وای،  چېمعنی ده 

پدې صورت کې نوموړي نشو کوالی له سترې محکمې څخه د قضيی د بيا کتنې غوښتنه وکړي، بلکه 

قضيه د بيا کتنې لپاره سترې محکمې ته  چېکوالی شو  يوازې حکومت او يا يوې الندنۍ محکمې

 .ولېږي

څپرکي ولوستل، په افغانستان کې د محکمو رسمی  ۷قوې تر عنوان الندې په  قضائيهتاسو د  چېڅرنګه 

تطبيق او نه باور څخه رنځ نا متناسب رفتار، سيستم د سرچينو د کموالي، فساد، په ټول هېواد کې د 

ه پام سره، آيا تاسو فکر نه کوی د افغانستان وګړي کوالی شي د محکمو سيستم دې ننګونو ته پ. وړي

ماده کې يادونه شوې ده؟آيا  ۸1د اساسی قانون په  چېاړوند پر خپلو هغو حقونو باندې تکيه وکړي 

افغانستان د امريکې متحده اياالتو او نورو هېوادونو ته ورته د قضايی اجراآتو سيستم تمه کوالی شی؟ 

د رسمی محکمو د يو سيستم رامنځ ته کول ډېر وخت اړتيا لري، د  چېمطلب په درک سره  ددې يیښا

اساسي قانون تدوين کوونکو د حقونو د تحقق لپاره په اساسی قانون کې يو بل ميکانيزم يعنې د افغانستان 

 .د بشری حقونو خپلواک کميسيون وړاندوينه کړې ده

 ون د د بشري حقونو خپلواک کمیسی. ج

 د افغانستان اساسي قانون

 

 ماده۴ 

دولت په افغانستان کې د بشری حقونو د رعايت د څارنې، ښه والي او مالتړ لپاره، د افغانستان د ( 1)

 .. بشري حقونو خپلواک کميسيون جوړوی

 

 . هر څوک کوالی شي د خپلو بشری حقونو د نقض په صورت کې دې کميسيون ته شکايت وکړي( 9)

 

کميسون کوالی شي د وګړو د بشری حقونو د نقض موارد، اړونده قانوني څانګو ته راجع کړی او د ( 3)

 هغوی له حقونو څخه په دفاع کې مرسته وکړي
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 . .ږييکميسون جوړښت او د کار ډول يی د قانون له الرې تنظيم ددې(4)

 

تاسو ګوری، د افغانستان اساسی قانون د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون  چېڅرنګه 

(AIHRC)  په هېواد   11.په افغانستان کې د بشری حقونو څارنه او مرسته وکړي چېته واک ورکوي

 9119پرېکړه ليک، په  ۲8/13۲کال کې د ملګرو ملتو د  1223کې د بشري حقونو موضوع لومړی په 

مطرح  قانون کیکميسيون د تشکيل، دندو او واکونو  کیکال  911۸او د د  ليک په هوکړه کال کې د بن

په افغانستان ( 1: )قانون له مخې د کميسون الندې اهداف لری AIHRCد 111.او کميسون يی جوړ کړ

بشری حقونو ( 3)او ورڅخه مالتړ،  پرمختياسد بشری حقونو ( 9)کې د بشری حقونو په رعايت څارنه، 

د بشر له حقونو څخه د ( ۲)آزاديو ته د وګړو د الس رسي له وضعيت او څرنګوالي څخه څارنه، او 

په هېواد کې د بشري حقونو د وضعيت د ښه ( ۸)سرغړونو او د نقض د مواردو څېړنه او تحقيق، او 

 .کولو او پرمختيا په منظور د تدبيرونو نيول

ه، په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې او دفاع کال کې د اساسي قانون له انفاذ وروست 911۲په 

هر فرد کوالی شي د بشری حقونو د  111.لپاره د بشري حقونو د خپلواک کميسيون فعاليت موده و غزېده

له هغه وروسته کميسيون د ډول ادعا ګانې اړونده قضايی  چېنقض موضوع کميسيون ته وړاندې کړي 

حقونو خپلواک کميسيون د شخص سره قضايی مراجعو ته د همدارنګه د بشری . مراجعو ته استوي

د : شتون لري څانګید بشري حقونو په خپلواک کميسيون کې شپږ  118.موضوع په ارايه کې مرسته کوي

د خه څ، د ښځو له حقونو څانګه، د ښځو له حقونو څخه د مالتړ څانګهبشري حقونو د ښوونې او روزنې 

، او د معلولو وګړو له حقونو څخه د څانګه، د انتقالي عدالت څانګه، د څارنې او څېړنې څانګهمالتړ 

 112.څانګهحمايت 

له لوري ټاکل کېږي او د هغه په ترکيب کې  جمهور رئيسد  چېلری "( کميشنران)"ه غړي هکميسون ن

تر ټولو مهم  181.سابقه لري شامل دي کاري تجربه اوک د بشري حقونو په برخه  چېښاغلي او آغلې 

کلنې دورې لپاره د کميسيون د غړو د ټاکلو واک لري، خو  ۸د  جمهور رئيس چېاسې حال کې پد چېدا

په څخه د سرغړونی بياهم د دندې د ناسمې اجرا او يا د قانون . د هغوی د ګوښه کولو بشپړ واک نه لري

په  ئيسجمهور ررايو او د  3پر  9صورت کې يو کميشنر ګوښه کېدای شي او دا کار د کميسيون د غړو 

دا طرح مهمه ده ځکه اجازه ورکوي ترڅو کميسون د بشري حقونو په برخه  181.تأييد سره تر سره کېږي

دا کميسيون اوس مهال له حکومت څخه په . کې د حکومت کړنې په خپلواکۍ او بې طرفۍ سره و ارزوي

                                                           
11 

 ماده ۸8د افغانستان اساسی قانون، . 
111

 د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د تشکيل، دندو او واکونو قانون. 
111

 :د الس رسي وړ په. کلنی راپور 9111 – 9111د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کيمسيون د . 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Annual%20Reports/inside.pdf. 
118

 هماغه ځای. .
112

 هماغه ځای. 
181

 ماده 1قانون، ... د بشري حقونو د. 
181

 ماده 1۲هماغه ځای . 
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ارادې نشتوالی، په  د بشري حقونو ښه کېدو لپاره د عالقې او سياسی: "چېڅرګنده انتقاد کوي او وايي 

او د قانون د  ګټهپراخه پيمانه دود شوی فساد په ځانګړې توګه په قضايی ارګانو کې، له واک څخه ناوړه 

کميسيون ورسره  چېهغه غوره خنډونه دي  د مجازاتو د عفوي دوامداره کلتورحاکميت نشتوالی او 

په کميسيون کې د خپلو پلويانو په مرسته هغه کميشنران  جمهور رئيس چېامکان شته د دې ."مخامخ دي

ی داس. له حکومت څخه انتقاد کوي او پدې ترتيب کميسون تر خپل کنترول الندې راولي چېګوښه کړي 

. د بشِر حقونو خپلواک کميسيون تر ډېره بريده ديو خپلواک بنسټ په توګه خپل رول لوبوي چې ښکاري

کرزي د يوبحث پاروونکي  جمهور رئيسکال کې  9111ندې ولولی، په تاسو به ال چېبياهم، څرنګه 

 .په کميسيون کې د کميشنر نادر نادری د غړيتوب دوره تمديد نه کړه اساسپه  پريکړی

په  ۷11د  چېواليتي دفترون په لرلو سره  ۷ساحوی او  8دا کميسيون په هېواد کې د  په همدی توګه 

د بشري حقونوخپلواک کميسيون په افغانستان کې د بشري  189.کوي لري، فعاليت کارکونکيشاوخوا کې 

حقونو د څارنې مسؤليت لري له هغه جملې د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د اجراآتو پر تثبيت او 

د بشري حقونو ستانداردونو ته د احترام د تأمين، د توقيف خانو څخه ليدنه، د بشری حقونو ښوونه، ملي 

کومتی عاملينو ته د بشری حقونو په برخه کې د مشورو ورکولو، د ملګرو ملتو سره شورا او نورو ح

پردې سربېره،  183.کار او د بشري حقونو اړونده مسلو په هکله د راپورونو خپرولو مسؤليت لري

ري، شواهد را ټولوي، قضيې څېړي او د پلټنې په موخه يی اړونده افغانی وکميسيون د وګړو شکايتونه ا

د ماشومانو، ښځو،  چېلري  دندههمدارنګه د بشری حقونوخپلواک کميسيون 184.مراجعو ته استوي قانونی

  18.معلولينو او نورو زيانمېدونکو قشرونو د حقونو د ښه والي لپاره سپارښتنې وکړي

د يادولو وړ ده که څه هم د بشري حقونو خپلواک کميسيون اړونه قانوني مراجعو ته د قضيو د ارجاع 

د نتيجې په توګه، . واک لري، خو په محکمه کې د قربانيانو د دعوا د اقامې کولو واک نه لريکولو 

په ډېر شمې قضيو کې د . قربانيان بايد خپلې قضيی پخپله اقامه او د محکمو له الرې يی پر مخ بوزي

ې او سرچينې قربانيان د منصفانه محکمې د جريان د تأمين لپاره الزمې وړتياو د سرغړونو بشری حقونو

دا پدې معنی . قربانيان اکثره کم سواد او کم عايد لري د سرغړونود بشري حقونو. په واک کې نه لري

په محکمه کې د متهم د نمايندګې په خاطر مدافع وکيل ته د حق الزحمې ورکول له مالي پلوه  چېدي 

م په هکله هم کافی معلومات و پردې سربېره، کېدای شی قربانيان د حقوقي سيست. ممکن په نظر نه راځي

د . د هغوی دوسيې په عادالنه ډول او له فساد پرته پر مخ ځي چېنه لري تر څو اطمينان حاصل کړي 

په  چېافغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون د واليتي دفترونو کارکوونکو سره مرکې ښيي 

دليل  ددې.ليکونه کم شوي ديغوښتنه وروستيو کلونو کې ساحوی دفترونو ته د عدالت غوښتنې په هکل

اړونده قانوني مراجعو  شکايتونهکميسيون د قربانيانو سره اړينه مرسته نشي کوالی تر څو خپل  چې یداد

 181.ته ورسوي

                                                           
189

 کلنی راپور 9111 – 9111د ... د بشري حقونو د . 
183

 ماده 11قانون، ... د بشري حقونو د. 
184

 ماده 93هماغه ځای، . 
18 

 ماده 9۷هماغه ځای . 
181

 .د هغه مرکی پر بنسټ باندې چه د د افغانستان امريکايی پوهنتون اسيستانت پروفيسور محمد اسحق زاده ترسره کړې. 
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، د بشري د جملی څخه نژدی شکايتونه 9۸۸1کال کې، د بشری حقونوخپلواک کميسيون  9111په 

د بشری . شکايت کوونکي مېرمنې دي 2۷1لدې څخه  181.موارد تر الس کړي دي 211حقونو د نقض 

څېړلې او پخپل کلنې راپور کې ېې ذکر کړی  1۷1موضوعګانو څخه  211حقونو خپلواک کميسيون له 

تر کار  3۲۲موضوعګانې يی تړلې او  2۸نورې  188.قضېې يی حل او فصل کړې دي 3۸۸ چېدی 

 388مورده د شخصي امنيت،  1۷8 چېي د بشري حقونو کميسيون په راپور کې راغلي د. الندې دي

مورده د واده کولو حق سره  ۸۲مورده د ملکيت حق سرغړونې او  1۲مورده د عادالنه محاکمې حق، 

زياتوالی  چېچه پدې موده کې د ښځو خالف تاوتريخوالي باندې د اعتراض کولو ک 182.تړاو درلود

ه هکله د ښځو د پوهې زياتوالی او مالتړ دی موندلی چه د کميسيون له نظره د هغه دليل د خپلو حقونو پ

قضېې منځګړيتوب ته حواله شوې او  ۸1۵د ښځو خالف تاوتريخوالي  121.چه قانون ورته په ګوته کړی

 121.يی د مرتکبينو په مجازاتو سره پای ته رسېدلې 91۵يوازې 

او  بی يقينييو زياته اندازه  چې څرګندويپه افغانستان کې د بشري حقونو په هکله د کميسون ارزونه 

د بشري حقونو څخه د  چېاوس مهال يو څه ستونزې داسې ننګونې دي  چېاو دا . ناامني شتون لري

کال راپدېخوا خراب  9112له  چېيوه تر ټولو لويه ننګونه امينت دی . اغېزمن مالتړ څخه مخنيوی کوي

کميسيون له لوري د بشري حقونو د ښه کولو شوی او په زياتېدونکې توګه يی د بشری حقونو د خپلواک 

د  چېجې کسر درلود يسربېره پدې، کميسيون تر اوسه پورې د بود 129.پروګرامونه ستونزمن کړي دي

کال راپور منځپانګه يا محتوا د حکومت  9111 – 9111د کميسيون د . شوي سببپروګرامونو د بنديدو 

د بشري حقونو د پرمختيا په هکله د : "راغلي دي پدې راپور کې. ې کويد کړنو په هکله ډېره نيوک

عالقمندی او سياسي ارادې نشتوالی، پراخه اوعام شوی فساد په ځانګړې توګه په قضايی ارګانو کې، له 

هغه " دوام دودواک څخه ناوړه ګټه اخيستل او د قانون حاکميت نشتوالی او له مجازاتو څخه د معافيت د 

د بشری حقونو نقض په  چېکميسيون دا موندلې  123.ورسه مخامخ دی کيمسيون چېغوره خنډونه دي 

ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانوخالف تاوتريخوالی امنيتي وضع او سياسي بحران لکه د ولسي جرګه 

دا پخپل وار سره په بشري حقونو باندې منفي اغېز  چېالنجمن انتخابات، ال نور هم کړکېچن کړي 

په افغانستان کې د بشري  چېد بشري حقونو خپلواک کميسيون پدې باور دی  د نتيجې په توګه، 124.درلود

افغانان په اساسي قانون کې د مندرج بشري حقونو د نقض د  چېحقونووضعيت مخ په خرابېدو دی او دا

 .درد او ربړ د زيات ګواښ سره مخامخ دي

                                                           
181

 :مخ، د الس وړ په ۷1کلنی راپور،  9111 – 9111د ... د بشری حقونو د . 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Annual%20Reports/inside.pdf. 
188
 مخ ۷8ځای،  هماغه.  
182

 هماغه ځای. 
121

 هماغه ځای. 
121

 مخ ۷2هماغه ځای، . 
129

 :مخ، د الس وړ په ۷1کلنی راپور،  9111 – 9111د ... د بشری حقونو د . 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Annual%20Reports/inside.pdf. 
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 مخ 1۲هماغه ځای، . .
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 هماغه ځای. 
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  12د کمېشنر نادري د بیا ټاکلو ناکامي: د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وړاندې ننګونې 

کرزي د بشري حقونو يو نامتو فعال نادر  جمهور رئيسکال په دسمبر کې،  9111د  چېداسې ښکاري 

د نوموړي د ګوښه کېدو علت . نادري د بشري حقونو په خپلواک کميسيون کې له خپل دندې ګوښه کړ

کال کې جوړ شو مقرر او د خپلې دندې  911۲کميسيون په  چېښاغلي نادري کله . الهم نامعلوم پاته دی

کال په دسمبر کې پای ته  9111نادري د خدمت دوره د  د نادر. کال کې پيل کړه 911۷لومړی دوره په 

ښاغلي نادري په انتخاباتو کې د درغلي، د زور واکو له خوا د ځمکو غصب او د ناتو ځواکونو . ورسېده

 چېپداسې حال کې . او طالبانو له لوري په ملکي تلفاتو باندې د نيوکو له امله څرګند شهرت موندلی وو

کال  1281له  چېلپاره د حکومت له انتقادوونکو څخه وو، خو داسې ښکاري  ښاغلی نادری د ډېر وخت

کرزی د  جمهور رئيسرا پدې خوا په افغانستان کې د يوه ډله ايز جنايت په هکله د يوه راپور خپرولو 

د مجرمينو په نوم ياد شوي دي زيات شمېر  چېپدې راپور کې هغه کسان . نوموړی ګوښه کولو ته اړ کړ

د شوروي سره يی د جهاد مشرتوب  چېومت لوړ پوړي چارواکي او هغه ارشد سياستوال دي يی د حک

په يوه مرکه کې ښاغلي نادر نادري . کلونو په کورنۍ جګړه کې فعال وو 1221پع غاړه درلوده او د 

د ځينو شمېر يی  چېڅخه زيات ډله ايزو قبرونو څخه  181له : "ياتو کې ئد راپور په جز چېوويل 

 .دا راپور د نادری تر ګوښه کېدو پورې ال نه وو خپور شوی. يادونه شوې ده" ت دیزيا

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د تشکيل، دندو او واکونو قانون الندې موارد و ړاندې 

 :کوي

 :د غړو د ګوښه کېدو حاالت: ماده  ۲ 

صريحو داليلو د موجوديت په صورت کې د د کميسيون غړي په الندې حاالتو کې د مستندو او ( 1)

 :کميسيون له غړيتوب څخه ګوښه کېږي

 د سپارل شووچارو په اجراء کولو کې د کفايت نه درلود؛. 1

 د کميسيون د اسرارو افشا کول؛ .9

 قانون له حکمونو څخه سرغړونه؛ ددې.3

 

فقره کې د درج شوي غړي ( 1)مادې په  ددې د مستندو او صريحو داليلو د موجوديت په صورت کې(9)

 .په منظورۍ صورت نيسي رئيسانفصال د کميسيون د غړو د دوو ثلثو په وړانديز او د جمهور 

 

 هپوښتن مباحثېد  
                                                           

12 
 :ددې بکس معلومات له. 

Matthew Rosenberg, Afghan Rights Activist Nadery Ousted from Panel, The New York Times (Dec. 22, 2011), 
available at http://www.nytimes.com/2011/12/23/world/asia/afghan-rights-activist-nadery-ousted-from-
panel.html. اخيستل شوی دی 

http://www.nytimes.com/2011/12/23/world/asia/afghan-rights-activist-nadery-ousted-from-panel.html.اخیستل
http://www.nytimes.com/2011/12/23/world/asia/afghan-rights-activist-nadery-ousted-from-panel.html.اخیستل
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آتو د ال د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د اجرونادري ګوښه ک رد کمېشنر ناديا آستاسو له نظره  

 لګوي؟ مادې د حکمونو سره اړخ 1۲قانون د 

 

 د مباحثې پوښتنې

 

د بشري حقونو خپلواک کميسيون د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د  چېآيا تاسو فکر کوی . 1

 چېشو  ئاجراآتو په بې طرفانه ارزونه کې له حکومت څخه په کافي اندازه خپلواکي لري؟څرنګه کوال

مادې له  92د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د  چېکميسيون ال نور هم خپلواک کړو؟ په ياد ولری 

آيا تاسو فکر . جې د يوې برخې په توګه تصويب کړييجه د ملي بوديکميسيون بود ددې مخې، کابينه بايد

 دا به د کميسيون پر خپلواکي باندې منفي اغېز وکړي؟ چېکوی 

 

په  چېد راپورونو خپرول دي د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د کار او فعاليت د پام وړ برخه . 9

دا د بشري حقونو د تحقق يوه مهمه او  چېآيا تاسو فکر نه کوی . افغانستان کې بشري حقونه مستند کوي

 اغېزمنه طريقه ده؟ولې او ولې نه؟

 

اړونده " قضيی  چیمادې سره سم، دا کميسيون واک لري  93د بشري حقونو د خپلواک کميسيون . 3

قضايی مقامات د بشري حقونو د  چېدا حکم فرض کوي ." مراجعو ته راجع کړيقضايی او غير قضايی 

مخکې يی يادونه وشوه قضايی وړتيا او اراده د بشري  چېرنګه څموادو د اغېزمن تحقق توان لري، 

په نتيجه کې، د بشري حقونو خپلواک کميسيون کله . حقونو د کميسيون په وړاندې يوه لويه ننګونه ده

، قضيې له رسمی قضايی سيستم څخه بهر د بخښنې يا خارج ته د وګړو په پټه لېږلو له ناچاره کېږي

د افغانستان اوسني قضايی سيستم ته په پام سره، د کميسيون لپاره د شکايتونو د . الرې رسيدګی وکړي

 ؟ حل او فصل د نورو غوره او ښو الرو چارو په هکله فکر وکړی

 

حقونو د څرنګوالي په هکله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون په افغانستان کې د بشري . ۲

سره  ددېڅرنګه افغان حکومت دې حالت ته رسيدګی کوي، په نظر کې ونيسی؟آيا تاسو چېارزونه او دا

دوام او فساد په هکله د  ګفرهند سياسی ارادی نشتوالی، له مجازاتو څخه د معافيت  چېموافق ياستی 

د خپلواک کميسيون نظرټول په افغانستان کې د بشری حقونو د نقض د زياتوالی سره مرسته  بشري حقونو

 کوي؟ 

 

 په اساسی قانون کې د تضمین شوو حقونو محدودیتونه. اووم
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په  چېداسې موارد شتون لري . پدې څپرکي کې يی يادونه وشوه، مطلق نه دي چېد حقونو ډېره برخه 

په . هغو کې دولت اجازه لري د ټاکلو شرايط په شتون کې پر اساسي حقونو باندې محدوديت وضع کړي

که . و ښکاره ويه اټوليزه توګه، د دولت له لوری د اساسي حقونو په برخه کې محدوديتونه بايد څرګند

دولتونه  چېر شته خط ددې محدوديتونه وضع کړي، نوپيچلی چېرې دولتونه پر حقونو باندې پراخه او 

تاسو پدې څپرکي کې د . به دا محدوديتونه په خپل سر عملي او له هغو څخه ناوړه ګټه پورته کړي

وخت کې  مکو چېپه توګه، تاسو پدې هکله  بيلګید . ځانګړو حقونو په اړه د محدوديتونو مطالعه وکړه

د  چېغه وخت دا کار کوي دولت د يو فرد د آزادی پر حق باندې محدوديت وضع کوي يعنې دولت ه

همدارنګه د عامه ګټو لپاره د دولت . خه ګټه اخيستل د نورو د حقونو يا عامه ګټو خالف ويڅآزادي حق 

دولت د استمالک څخه د مخه د ملکيت مالک ته  چېله لوري د يو فرد د خصوصي ملکيت تصرف او دا 

په هکله د دوو عامو او کلي  اجرا اوس تاسو د حقونو د. بايد عادالنه قېمت ورکوي، هم ولوستل

ماده او د اضطرار حالت په هکله  ۸2د ټول اساسي قانون سره تړاو لري يعنې  چېمحدوديتونو په هکله 

 .معلومات تر السه کوی

 ماده  ۲۲. الف

 د افغانستان اساسی قانون

 ماده ۲۲

هېڅوک نشي کوالی پدې اساسي قانون کې د راغليو آزاديو او حقونو څخه په ناوړه استفادې د هېواد د 

 . خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي

دولتونه د حاکميت، يا د قوانينو په جوړولو او تطبيق کې د مطلق واک او په ټاکلي قلمرو کې د عدلي 

اساسي حقونه او بشری حقونه د دولت واک او حاکميت تر يوه . پکارولو سره تعريف کېږيسيستم په 

ماده د  ۸2. وکړي ګډونبريده محدودوي تر څو له استبداد څخه مخنيوی وشي او اتباع په حکومت کې 

 يهيڅو ک نش چېتأمينوی  اساسی حقونو او بشري حقونو په وړاندې د حاکميت تعادل پدې بيان سره

. ۍ، ځمکنۍ بشپړتيا، حاکميت او ملي وحت خالف ګټه واخليکله خپلو حقونو څخه د هېواد د خپلوا ئکوال

دا ماده دولت ته د  چې ئماده کې مندرج حکمونه الزمي دي؟ آيا فکر نه کو ۸2آيا ستاسو له نظره په 

تلو لپاره بايد ډېر دولت د ملي حاکميت د سا چېحقونو د محدودولو لپاره له حده زيات واک ورکوي؟ يا دا 

 مادې پر ځای بله کومه طرح لری؟  ۸2واک ولري؟ آيا تاسو د 

 اضطراري حالت. ب

همدا . ولوستل کی تاسو د اضطراری حالت په هکله د قواوو د تفکيک تر عنوان الندې په دوهم څپرکې

اري حالت لدې امله د اضطر. رنګه اضطراري حالت د حقونو د تحقق لپاره هم د پام وړ پايلې لري

 :اړونده مادې له مختلفو اجزاوو څخه يادونه کوو

 د افغانستان اساسي قانون
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 ماده ۲۲ 

ييسانو تر رد ملي شورا او د سترې محکمې د  چېکوالی شي  جمهور رئيسپه اضطراري حالت کې 

 :تأييد وروسته د اساسي قانون النديني حکمونه و ځنډوي او يا قيود پرې ولګوي

 د اوه ويشتمې مادې دوهمه فقره،  – 1

 شپږدېرشمه ماده،  – 9

 د اوه دېرشمې مادې دوهم فقره،  – 3

 د اته دېرشمې مادې دوهمه فقره،  – ۲ 

 بند  ماده، ۱ 

 . هېڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقيبېدای، نيول کېدای او يا توقيفېدای نشي

 ماده ۳۶

له ايزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې ود روا او س چېد افغانستان اتباع حق لري 

 .غونډې او مظاهرې وکړي

 بند  ماده،  ۳۱

 .دولت د اشخاصو د مخابراتو او ليکونو د پلټنې حق نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سم

 بند  ماده،  ۳۴

اکمنې محکمې له قرار پرته او بې له هېڅوک د دولت په شمول نشي کوالی د استوګن له اجازې يا د و

 .په قانون کې ښوول شوي، د چا کور ته ورننوزي يايی و پلټي چېهغو حاالتو او الرو 

افغانستان يی د  چې) اقميث بين الملليحقوق، په ځانګړې توګه د مدني او سياسي حقونو  بين المللي

د هغه له مخې د اضطراري حالت  چې، دقيق الرښود نه وړاندې کوي (السليک کوونکو لورو څخه دی

د افغانستان په اساسي قانون کې د اضطراري حالت د ارزونی لپاره د مدني او سياسی  .ځنډول مجاز وي

ميثاق کې د اضطراري حالت د ځنډولو اړوند الرښود يادونه به يو ګټور تحليلي  بين الملليحقونو په 

 .تمرين وي

 میثاق بین الملليد مدني او سیاسی حقونو 

   مادۀ 

توګه يو خطر کوم هېواد تهديد کړي او دغه خطر رسماْ اعالن شي ( فوق العاده)که چېرې په استثنايی( 1)
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د دغه ميثاق غړي هيوادونه کوالی شي د حالت له غوښتنې سره سم په الزمه اندازه د داسې کړنو 

 بين الملليد  چېپه ميثاق کې نه وي پدې شرط جه دا تدبيرونه د هغه دندو سره  چېتدبيرونه ونيسي 

حقونو له مخې يی لري مغايرت و نه لري او په رنګ، نژاد، جنس، ژبې، اصل، مذهبي او ټولنيز توپير 

 . پورې تړلې سرغړونې باندې تمام نه شي

  1۷ – 1۸ – 11 – 8)او ( ګرافپارا)مادې د لومړۍ او دوهمې فقرې( 1 – ۷)پورتنی حکم د ( 9)

ماده په اضطراري حالت کې د حقونو پر ځنډولو باندې ( 1)۲ميثاق  بين الملليد مدني او سياسی حقونو 

( 9)اضطراري حالت يوازې د جګړې يا عام اضطرار اعالنېږي، ( 1: )وضع کوي قيوداتالندنې اړين 

دولت حقونه ( 3)کار په هکله خبر ورکړي،  ددېدولت بايد په رسمي توګه اضطراري حالت اعالن او

ځنډ ( ۲) .ځنډوالی شي" په دقيق ډول شرايط د هغو غوښتونکي دي چېپه هغه محدوده کې " يوازې 

 121."ځنډ يا تعليق بايد عادالنه وي( ۸)حقوقي ژمنې سره په تضاد کې وي، او  بين المللينبايد د کومې 

په اضطراري حالت کې  چېهغه حقونه ) انحراف وړ حقونو ميثاق د بين الملليد مدني او سياسی حقونو 

( په هېڅ ډول شرايطو کې د تغيير وړ نه دي چېهغه حقونه )حقونو  يانحراف غيراو ( د تغيير وړ وي

( 9)۲ميثاق په  بين الملليد مدني او سياسی حقونو  چېپر هغو حقونو سربېره . دیتوپير قايل په ترمنځ 

عرفي  بين الملليد تورنو لپاره د  چېبشري حقونو کمېټې دا په ډاګه کړې ده ماده کې لېست شوي دي، د 

تاسو مخکې وليدل، د  چېڅرنګه 121. حقوقو د يوې برخې سره کړندودي تضمينات هم د تغيير وړ نه دې

ميثاق د انحراف نه وړ حقونو  بين الملليماده د مدني او سياسی حقونو د  1۸۲افغانستان د اساسي قانون 

 .ل نه په ګوته کويځنډو

د حقونو د ځنډ يا محدوديت په صورت  چېدي  یغوښتونک ددې حقوق معموالْ  بين الملليپردې سربېره، 

قانون پواسطه مقرر "محدوديتونه د ( 9)د تقدير حاشيې دکترين، ( 1: )کې بايد څلور اصله تر سره شي

 128.د عدم تبعيض اصل( ۲)د ضرورت او انډول اصل، او ( 3)، "شوي وي

په ټاکلو او د اضطراري  ودولت د اساسي حقونو د عملي کېد چېد تقدير حاشيې دکترين پدې معنی ده 

د افغانستان دولت تر يوه بريده د  چېدا پدې معنې ده  122.حالت په اعالن کې يو څه د عمل آزادي لري

اری حالت د مناسب اساسي حقونو د عملي کېدو او اجرا لپاره د غوره او ښې الرې او طريقې او د اضطر

 . اعالن د تعيين په برخه کې د عمل آزادي لري

پر حقونو باندې  چېد قانون پواسطه ټاکل کېږي پدې معنې دي  چې غوښتنید محدوديتونو د وضع کولو 

په بل عبارت، دولت  111.شي وضعد دولت له لوري هر ډول محدوديتونه بايد د مشروع قانون پواسط 
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په معتبرو قوانينو کې نه وي په ګوته  چېدې داسې محدوديتونه وضع کړي نشي کوالی پر حقونو بان

ماده کې يادشوي دي، په اضطراري حالت کې د  1۲۸په  چېمثال، سربېره پر هغو مواردو . شوي

دولت يوازې هغه حقونه . افغانستان دولت نشي کوالی د نورو مادو د تعليق په هکله پريکړه وکړي

 . د قانون پواسطه مجاز پېژندل شوي وي چېځنډوالی شي 

سره  ډولپه دقيق  چېپه هغه محدوده کې "حقونه يوازې  چېد ضرورت اصل دولتونو ته اجازه ورکوي 

په  چېد مثال په توګه، دا پدې معنی دي  111.محدود کړي" اضطراري شرايط يی غوښتونکی دی

کار  ددې چېغه پورې مخنيوی کوی اضطراري شرايطو کې، د افغانستانحکومت مظاهرې يوازې تر ه

د انډول يا تناسب اصل پدې . تر سره کول په هېواد کې د سولې د ټينګولو او نظم راوستلو لپاره اړين وي

د انحراف د ضرورت له تثبيت وروسته، دولت د حد اقل محدودو وسايلو څخه په استفادې  چېمعنی دي 

يوازې د تثبيت شوو حقونو څخه انحراف کوالی " يا دهد محدوديت هدف ته د رسېدو لپاره ورته اړت چې"

د ياد شوي مثال پر بنياد، دولت د الريونونو د مخنيوي لپاره يوازې داسې اقدامات تر الس الندې  119.شي

که  چېدا پدې معنې دي . په هغو کې د حد اقل ممکنو او محدودو وسيلو څخه استفاده وشي چېنيسي 

استفادې سره جمعيت د کنترول وړ وي نو بيا د جمعيت د کنترول لپاره د  چېرې د الستيکی ګوليو څخه په

 .اصلي ګوليو کارولو ته اړتيا نشه

دولت نشي کوالی حقونه د تبعيض له الرې محدود او يا  چېد تبعيض د نشتوالي اصل پدې معنی دي 

شی کوالی کوالی د مثال په توګه، د اضطراري حالت پر بنسټ باندې د افغانستان دولت ن 113.وځنډوي

 .منع او د نارينه وو الريونونو ته اجازه ورکړي الريوند ښځو  چې

په اضطراري حالت کې د قانون د  چېماده وايي  1۲۸د يو يادښت په توګه، د افغانستان د اساسي قانون 

 . مختلفو مادو څخه الندې فقرې او اجزا ځنډېدالی شي

 د افغانستان اساسي قانون

 بند  ماده، ۱ 

 . هېڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقيبېدای، نيول کېدای او يا توقيفېدای نشي

 ماده ۳۶

له ايزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره سم بې وسلې ود روا او س چېد افغانستان اتباع حق لري 

 .غونډې او مظاهرې وکړي

 بند  ماده،  ۳۱
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 .نه لري، مګر د قانون له حکمونو سره سمدولت د اشخاصو د مخابراتو او ليکونو د پلټنې حق 

 بند  ماده،  ۳۴

هېڅوک د دولت په شمول نشي کوالی د استوګن له اجازې يا د واکمنې محکمې له قرار پرته او بې له 

 .په قانون کې ښوول شوي، د چا کور ته ورننوزي يايی و پلټي چېهغو حاالتو او الرو 

 

 د مباحثې پوښتنې

د افغانستان په اساسي قانون کې د اضطراري حالت اړوند حکمونه يا بندونه، د  چېآيا تاسو فکر کوی . 1

مخکې  چېحقوقو عامو اصولو سره  بين الملليد الزاماتو او د  بين المللی ميثاقمدنی او سياسی حقونو 

 يی يادونه وشوه مطابقت لري؟ولې او ولې نه؟

 

ماده کې ځانګړي  1۲۸کو، د ځنډولو په اړه په د اساسي قانون تدوين کوون چېولې تاسو فکر کوی . 9

حکمونه غوره کړی؟ ستاسو له نظره آيا دا حکمونه د حقونو د ځنډولو لپاره مناسب دي؟ ولې او ولې نه؟ 

ماده کې ياد شوي،  1۲۸په  چېد ياد شوو حقونو هر يو و ځنډول شي؟ آيا نور حقونه  چېآيا الزم نه دي 

 د ځنډولو وړ دي؟

 

 نتیجه. اتم

څپرکي په ترڅ کې زده کړي دي،  ددېتاسو چېې موردي مطالعه کې، د ټولو هغو مواردو څخه دپه الن

 الندې راځي، ځواب ورکړي چېکوښښ وکړي هغو پوښتنو ته 

  ۱۰په افغانستان کې د قېمتي وادونو منع کول: موردي مطالعه

وی لپاره د قانون طرح کال کې د عدليې وزارت د وادونو په مراسمو کې د اسراف د مخني 9111په 

او د هر مېلمانه لپاره د لګښت  311له مخې يی د واده په مراسمو کې د مېلمنو شمېر  چېوړاندې کړه 

همدا شانې دا قانون د زوم کورنۍ له لوري د ناوۍ کورنۍ . امريکايی ډالرو معادل اټکل شوې 1اندازه د 

پردې سربېره، دا قانون د ناوې لپاره دوه جامې . یليو له برابرلو څخه مخنيوی کواته له انداېزې زياتو ډ

                                                           
114

 . له الندې سرچينې څخه اخيستل شوي دي ددې بکس معلومات. 

: Michelle Nichols & Hamid Shalizi, Afghan Government Plans Expensive Wedding Ban, Reuters (Jan. 15, 2011), 
available at http://in.reuters.com/article/2011/01/05/idINIndia-53934320110105; Kevin Sieff, Afghan Government 
Seeks to Ban Costly Weddings, Washington Post (July 15, 2011),  د الس ورسي وړ په:             
http://www.washingtonpost.com/world/afghan-government-seeks-to-ban-costly-
weddings/2011/07/11/gIQAMufnGI_story.html. رخه پخپله له ورځپاڼې څخه نقل قول شوی دید متن يوه م . 

http://www.washingtonpost.com/world/afghan-government-seeks-to-ban-costly-weddings/2011/07/11/gIQAMufnGI_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/afghan-government-seeks-to-ban-costly-weddings/2011/07/11/gIQAMufnGI_story.html


 د اتباعو اساسی حقونه: رکیاووم څپ
 

921 
 

له . د واده مراسمو ته په نظر کې نيول شوې دهوړه جيوه جوړه د کوژدې او دوهمه  چېپه ګوته کوي 

قانون څخه د سرغړونې په صورت کې هر دواړه يعنې هم د وادې لوری او هم د وادونو د سالون 

قانون ښځې د اسالمی قانون  په همدی توګه دا پيشنهاديد . په بند محکومېږي چېخاوندان جريمه او آن 

له سياستوالو او بوروکراتانو څخه جوړې  چې" د څارنې کمېټې. "الف جامو اغوستلو څخه منع کويخ

 .دي د لباس د ډول او څرنګوالي په هکله پرېکړه کوي

مراسم له کنترول څخه وتلي دي، : "يانویون دا ډول بد وزير معاون محمد هاشمزی وړانديز شوی قان

دا کار د  .توان يی نه لري او په نتيجه کې د کلونو لياره پوروړی پاته کېږي چېخلک دومره پيسې لګوي 

خلک له بهر څخه افغانستان ته راستنېږي او نوې کلتور وړاندې : "هغه زياتوي." ټولنې لپاره ښه نه دی

د عدليی وزير حبيب هللا ." انضباط يوه برخه ټولنې ته را وګرځوود نظم او  چېزموږ موخه داده . کوي

د وادونو مراسم اوس د خلکو په منځ کې په : "ي قانون څخه په پلوي خبرې کويغالب هم د وړنديز شو

بډای وګړي غواړي د وادونو په . پدې سيالۍ کې هېڅوک نه غوړي وروسته پاته شي.سيالي بدل شوي

کورنۍ د يوه داسې ناوړه .... کسانو ته د ډوډۍ په ورکولو سره خپله شتمني ښييلويو سالونو کې سلګونو 

 .دود قرباني کېږي او د داسې دروند بار منلو ته اړ کېږي

خپلې پيسې څرنګه  چېولې بايد دولت خلکو ته ووايي " نور بيا له دې قانون څخه انتقاد کويځيني 

که چېرې هغوی دا قانون . "د کابل د وادونو سالون خاوند، محمد سالم برکی وويل "مصرف کړي؟

تفتيش ته پيسې ورکړم تر  چېتصويب هم کړي دا کار به د فساد سره مرسته وکړي او زه به دې اړ شم 

 ."څو زيات شمېر مېلمنو ته اجازه ورکړي

. نو د تنظيم لپاره ورته اقدام تر سره کړی دیپه واليتونو کې د قبيلو لويانو او چارواکو د وادونو د لګښتو

کال کې د جوزجان واليت په شمال کې د څو کليو مشرانو ګران او ولور لرونکي  9111لدې د مخه په 

د مقرراتو له مخې د واده لګښت بايد د زوم د . کار توان نه لريد دېهغوي چېوادونه منع کړل ځکه 

کړي، نوموړي به په دی اصولو څخه سرغړونه وکوم څوک دکه چېرې . اقتصادی توان سره متناسب وي

واده کول د ټولو حق دي او نبايد د ناوی او زوم لپاره يو ستر بار . "کلي کې نورو وادونو ته نه بلل کېږي

د هر څه پيسې  چېد زوم کورنۍ اړ اېستل . "ان د مشرانو څخه يوه څرګند کړدا ټکی د جوزج." شي

 ."ورکړي او سلګونو کسانو ته ډوډۍ ورکړي، يوه لويه ګناه ده

پداسې حال کې . واده کول د ټولو حق دی، د يادولو وړ ده چېپه جوزجان کې د يوې قبيلې د مشر دا وينا 

سندونه  بين الملليد بشري حقونو   11د اساسي قانون ځينې حکمونه د واده کولو حق ته اشاره کوي چې

دې ته په پام سره، آيا . د افغانستان اساسی قانون داسې يو حکم نه لري. د واده کولو حق تسجيلويهم 

واده کول د ټولو حق دي، موافق ياستی؟ که داسې وي، نو دا حق په کوم سند کې  چېسره  ددېتاسو

 راغلی دی؟

ر کې نيولو پرته، د خلکو سره که واده کول د افغانستان د اتباعو حق وي، آيا دا قانون د مالي توان په نظ

خلک په  چېد وادونو په شونتيا کې مرسته کوالی شی؟ يا، آيا دا قانون د هغې طريقې په محدودولو سره 
                                                           

11 
 ماده ICCPR ،93وګوری د مثال په توګه، . 
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 دوديزه توګه د واده مراسم جوړوی، د واده کولو له حق څخه سرغړونه نه ده؟

کله څه فکر کوي؟ د بيان ستاسو له نظره آيا دا قانون نور حقونه نقض کوالی شی؟ د آزادي حق په ه

آزادي د حق او د تولنو جوړول د حق په هکله څه فکر کوی؟ آيا د لويو وادونو جوړېدل د بيان آزادي يو 

شکل دی؟ آيا د ګرانو وادونو جوړول خلکو ته د ځان سره کوم ځانګړی پيام لري؟ په وادونو کې د مېلمنو 

و له حق څخه سرغړونه نه ده؟ د تصرف او د شمېر محدودول، د حکومت له لوري د ټولنو جوړول

ملکيت الس ته راوړلو په هکله څه نظر لري؟ آيا د زياتو جامو له پېرودلو څخه د زوم او ناوی مخنيوي 

 د تصرف او د ملکيت الس ته راوړلو د حق نقض نه دی؟

ه ؟ که چېرې حکومت خلک دې تئخپلې پيسې څرنګه مصرف کړ چېآيا حکومت خلکو ته ويالی شي 

په اوږد مهال کې د هغوی په ګټه وی، ستاسو نظر پدې باره  چېخپلې پيسې داسې و لګوي  چېاړ باسي 

کې څه دي؟ ځينې هيوادونه هره مياشت د خپلو اتباعو څخه يوه ټاکلې سلنه وضع کوي تر څو د متقاعدينو 

د  چېدا د کوم ډول حق نقض دی؟ يا دا  چېآيا تاسو فکر نه کوی . او بې عايده خلکو سره مرسته وکړي

 حق سره مرسته کوی؟

مادې حکومت مکلف ګڼی تر څو په ټول هېواد کې د متعادلې ښوونې او روزنې  ۸۲او  ۲3له بلې خوا، 

د خپلې  چېکېدای شي استدالل وشي . پروګرامونه تطبيق او په دې توګه د کورنيو سوکالي خوندي کړي

د حکومت له لوري د ګرانو وادونو ممنوعيت د ياد شوو مادو له مخې د  دندې د ديوې برخې په توګه،

که چېرې کورنۍ خپلې ټولې پيسې د واده په راسمو کې و لګوي، .خپلو ژمنو د اجرا لپاره ضرور ده

 چېد هغو پيسو محدودول . هغوی به د خپلو اوالدونو د ښوونې او روزنې مصرف لپاره څه و نه لري

کې مصرفوي، آيا دا به د ماشومانو د ښوونې او روزنې سره مرسته وکړي؟ آيا د  کورنۍ يی په وادونو

 واده پر لګښت باندې محدوديت، د کورنۍ د سوکالي لپاره د حکومت د دندې يوه برخه ده؟ 

 چېکه چېرې تاسو دې ټولو پوښتنو لپاره ځواب نه لری، نو بيا تاسو د يو حقوق پوه په توګه فکر نه کوی 

پدې ځای )د حقونو  وګړيزياتره د يو . نې پوښتنې دي او دهغو لپاره هېڅ يو آسان ځواب نشتهدا ستونزم

په ورته وخت کې،  چېڅخه د مالتړ په نظر کې نيولو سره، استدالل کوالی شو ( کې د واده کولو حق

ان، پدې ځای کې په زيات احتمال سره د بي) حکومت پدې اقدام سره د نورو وګړو حقونه نقض کوي چې

له قانوني پلوه، تاسو . بېال بېل حقونه همېش يو د بل سره په ټکر کې وي(. ټولنو جوړلو يا د ملکيت حق

خالف /کوم يو حق د تأييد وړ چېد حکومت د هر اقدام د احتمالي پايلو په هکله فکر وکړي  چېدنده لري 

 لري او که نه؟ آيا د حکومت ااقدام د اساسي قانون سره سمون چېدی او په نهايت کې دا

تاسو پدې څپرکي کې ولوستل، د افغانستان اساسي قانون د مدنی او سياسي حقونو څخه د  چېڅرنګه 

حقوقو کې يادشوې حقونه په کورنيو قوانينو کې تسجيل شوي  بين الملليپياوړی مالتړ وړاندوينه کوي، په 

په اساسي  چېهمداشانې، تاسو پدې څپرکي دا هم ولوستل . دیحقونو په اجرا باندې يی حکم کړيد دېاو

څه شی په مناسب ډول د  چېتعيينول  ددېلومړی،. قانون کې د يادشوو حقونو تحقق کوم آسان کار نه دی

د يو فرد د حقونو تأمين د  چېزياتره، کېدای شي . حقونو په رعايت سره پای ته رسيږي، ننګوونکی دی

تاسو نه يوازې اساسي قانون  چېدا ترينګلتيا هغه مهال ال پېچلی کېږي . و اوسينورو په حق باندې تېری 
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حقونه بلکه مذهبي ارزښتونه په داسې يو هېواد لکه افغانستان کې هم په نظر کې  بين المللياو د بشر 

. يدوهم، اساسي قانون د حقونو ډېر اړخونه په ځانګړې توګه د حقونو محدودول، تقنين ته پرېږد. ونيسی

يم، اساسي قانون ېدر. زياتره قوانين بايد د اساسي حقونو په هکله تصويب شي چېدا پډې معنی ده 

وګړي په محکمه کې له خپلو حقونو څخه دفاع کوالی شي او د افغانستان د بشري  چېتصرېح کوي 

اساسي خو، په . حقونو خپلواک کميسيون د بشري حقونو څخه د دفاع او مالتړ مسؤليت په غاړه لري

قانون کې د راغلو حقونو څخه د حمايت پر ميکانيزم باندې څارنه او د هغه له اجراآتو څخه د اطمېنان 

د حقوق پوهانو او د افغانستان د راتلونکو مشرانو په توګه . حاصولول، يو ستونزمن او ورو بهيير دی

 . بهيير د پرمختيا لپاره کار وکړی ددې تاسو به چېهيله لرو 
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 نهدجنايي متهمینو حقو - نهداتباعو اساسي حقو: څپرکیاتم 

 

 سریزه. لومړی

 مهاتما ګاندي“ ديو ملت لوی والی دهغه ملت له کمزورو غړو سره دهغه له چلند نه څرګنديږي”

لکه “ له چلند نه څرګنديږيديو ملت لوی والی دهغه ملت له کمزورو غړو سره دهغه ”دمهاتما ګاندي وينا 

څرنګه، چې دټولنې په نورو غړوپورې ارتباط لري په همغې اندازې په جرمي متهمينو پورې هم تړاو 

دمدني قضيو پرخالف، . په محکمو کې دقضاياوو ډيره برخه جنائي قضاياوی جوړويد افغانستان .لري

ي دوسيې دهغو وګړو وګړو چې معموال  ددوو لورو ترمنځ دپيسو پرسر خصوصي شخړه وي، جرم

له  د حکومت دمجازات کولولپاره، چې دټولنې پرضد د تخلفاتومرتکب شوي وي دټولنې په استازيتوب

 .لوري تعقيبيږي

واک ورکوي، څو وګړي زنداني او يا ورته دمرګ د دېداچې اساسي قانون او عادي قوانينو حکومت ته

ي رويشونه او الرې چارې په پام کې نيول شوي جزا ورکړي نو دې ټولوقضاياوو ته ډير لوړمحافظت

ډيری وختونه حکومتونه له .ترنيولو وروسته حکومت مجرم له فزيکي پلوه ترخپل کنټرول الندې لري.دي

قانون له لومړنيو موخو څخه يوه يې وګړو ته دمتناسبو د اساسي  .خپل دې واک نه غلطه ګټه پورته کوي

و کې ندغه اصل په ځانګړي توګه دجزا په حقو.ساتنه وکړي و ورکول دي، چې بايد حکومت يېنحقو

 . و په برخه کې سم ګڼل کيږيندمتهمينو دحقو

ډاډ ترالسه کيږي، چې دجرم په اړه پريکړې په  ددې په وسيله د مالتړنه  نودجنايي متهمينو له حقو

دجنايي متهمينو له . باوري شواهدو او قراينو والړې دي، چې په پايله کې يې دتيروتنو مخنيوی کيږي

 . ي سيستم په شفافيت او عدالت باندې دعامو خلکو دباور پيداکيدو سبب کيږيد قانوننه مالتړ نوحقو

په  حقونوقانون دد اساسي  .لپاره کمه اندازه حمايت برابروي د مالتړاساسي قانون له جنايي متهمينونه نه 

، دغيرقانوني نيول کيدو دمخنيوي اصل (هماد9۸)ت اصل ئدې برخه کې دجنايي متهمينو لپاره دبرا

محاکمې علني  او د( ماده31)، دمدافع وکيل دنيولوحق (مادې 31او  92)، دشکنجې مخنيوی (ماده91)

محکمو لپاره دجزايي اجراآتو  د.په پام کې نيول شوي او تربحث الندې نيول کيږي( ماده198)والی 

جنايي متهمينو ته ال زيات (ICCPR)تړون  المللي بينحقونودمدني او سياسي او ( ICCC)موقت قانون

 . په پام کې نيولي دي حقونه

له اصولو سره پيليږي، په دريمه برخه کې  د مالتړدويمه برخه په اساسي قانون کې دجنايي متهمينو 

دجزاګانو محدوديتونه څيړل شوي يعنې حکومت کوم متهمين مجازات کوالی نه شي، په څلورمه برخه 

کې هغه څه،  څپرکیمحاکمې پرمهال دجنايي متهمينو حقونه څيړل شوي دي او بااالخره په پنځم  کې د

 . چې په اساسي قانون کې ذکرشوي او هغه څه، چې په عمل کې پيښيږي څيړل شوي دي
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 پوښتنې مباحثېد

په دې اړه فکر وکړی، چې کوم شيان جنايي متهمين په يوې ځانګړې زيانمنونکې ډلې بدلوي؟ آيا آزاد 

وګړو په شان مساوي حقونه لري؟په دې اړه ولې  د نوروشوي مجرمين تر آزاديدو وروسته په ټولنه کې 

ون کې راغلې ډاډ ترالسه کول مهم ګڼل کيږي، چې حکومت به دجنايي متهمينو په تړاو په اساسي قان

 ژمنې نه ترپښوالندې کوي؟

 اساس  نودمتهمینو دحقو. دوهم

 آزادي .الف

موخه له منځه وړل او يا مخنيوی کول نه دي، بلکې موخه يې له آزادۍ نه دفاع او هغې ته د قانون”

او له تيري نه دخونديتوب په معنی ده  د نوروځکه آزادي له محدوديت نه دآزاديدو او .پراختيا ورکول دي

لکه څنګه، چې موږ ته ويل شوي،  نه دهداسې .له شتون پرته به شتون ونه لري د قانونداهغه څه دي، چې

 جان الک.“آزادي هغه څه ده، هرڅوک هرڅه يې چې زړه غواړي تر سره يې کړي 

 

 بحث بايد دآزادۍ له بحثحقونو د اساسي  اصلي موخه دآزادۍ ساتنه وي، نو دجنايي متهمينو د قانون که

ماده کې پيشبيني  9۲قانون په د اساسي  دهر وګړي له آزادۍ نه ددفاع حق.سره يوځای پيل شي

هروګړی دغه آزادي په  111.آزادي، خپلواکي اويا په خپله خوښه ديو کار دسرته رسولووړتيا ده.شوی

اره دبيلګې په توګه دخوړلو لپ. خپل ورځني ژوند کې دبيالبيلوغوراويو دانتخاب له الري عملي کوي

همدارنګه آزادي له فزيکي محدوديت او . دخوراکي توکوغوره کول او يا دملګرو او دوستانو غوره کول

وپورې تړلې نداډول آزادي دمتهمينو په حقو 111.خپل سري او استبدادي کنټرول نه دخالصيدو په معنی ده

 .ګڼل کيږي

 . ماده دهر وګړي د آزادۍ ساتنه کوي 9۲قانون د اساسي  

 اساسي قانوند افغانستان 

 ماده ۲ 

له ليارې  د قانون له آزادۍ او له عامه مصالحوپرته چې د نوروداحق . طبعي حق دی د انسانآزادي (1)

 .تنظيمېږي حدود نه لري

 . آزادي او کرامت له تيري خوندي دی د انسان(9)
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 . دآزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی د انساندولت (3)

مت په ساتنه او درناوي دآزادۍ او کرا د انساندولت ”: کليمې ذکر په څه معنی دید دېاساسي قانون کېپه 

وپه اړه معلومات وړاندې کوي، حکومت دنده لري، ندبشردحقو څپرکیم ولکه څنګه، چې او “.مکلف دی

همدارنګه دبهرنيانو او بې تابعيته )له دې پرته دافغان وګړو. څو له شکنجې او ځورولو نه ډډه وکړي

 . انساني کرامت ته زيان اړوي( وګړو

ونکې هرانسان حق او زيان نه من چې آزادي د ماده يو قدم وړاندې وويل شي، دا همدارنګه کيدای شي دا

ده، دولت يوازې خلک زنداني کوالی شي او په ډيرو محدودو حاالتو کې هغوی له آزادۍ نه محروموالی 

يو وګړي  مې مادې لومړی بند دامسله محدودوي چې حکومت ولې او څرنګه د 9۲قانون دد اساسي  .شي

د حکومت ولې ديو وګړي آزادي محدودوي؟ په ځواب کې بايد وويل شي، چې يوازې . آزادي صلبوي

او داچې . وګړو آزادي محدودوي اغيزمن کيدو په صورت کې حکومت د دآزاديو او عامه ګټو د نورو

 . تنظيميږيپه وسيله  د قانون آزادۍ محدوديدل وګړو د څرنګه يې محدودوي، نو بايد وويل شي، چې د

 آزادۍ سلبول توجيه کوالی شي؟ اساسي قانون دا يو وګړي د کوم ډول جرم او يا کوم ډول کړنه د

ټولنه کې موکراتيکه دپه يوه . موضوع خلکو ته سپارل شوې ده مشخص کړې، ځکه دا نه دهموضوع 

جزا اندازه  م دخپلو استازو له الرې پريکړه کوي، چې کوم شي بايد جرم وګڼل شي او دهغه جر خلک د

 . بايد څومره ووسي

 د مباحثې پوښتنې

 

مجازاتو وړ جرم ګڼل کيږي او څومره موده  توقيف د له الندنيو قضيو نه کومه يوه يې دند آستاسې په (1)

 جزا ورته ټاکی؟

 

 کثافاتو اچول؟  ـ الرې ته د

 

 کيلومترو په چټکتيا سره دموټر چلول؟  1۷1ـ په يو ساعت کې د 

 

 ته سپکاوی کول؟ـ يو چا 

 

 يو شخص ټپي کول؟  ـ د

 

 ـ له کوره تښتيدل؟

 

 خلکو دګڼه ګوڼې په سيمه کې دسکيټ لوبه کول؟  ـ د
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 ـ ديوې ډوډۍ غال کول؟ 

 

مهال په افغانستان کې کوم داسې جرم، چې جزا يې نيول وي او ستاسې په باور جرم نه وي  آيا اوس(9)

 ې جزا يې له حده زياته سخته وي؟چ وجود لري؟ آيا کوم داسې جرم وجود لري

 

آزادۍ حق له اخطار نه پرته  لکه څنګه، چې په دريم څپرکي کې به په تفصيل سره پرې بحث وشي، د

مال اخيستلو  يو شخص د له لوري د د حکومت ثبوت په موخه دشخصي حريم دساتنې له حق او دجرم د

 موقت قانون د اجراآتولپاره دجزايي  محکمو او دپوليسو قانون  نور قوانين لکه د. له حق نه دفاع کوي

 118. پوليسو او څارنواالنو فعاليتونه تنظيموي تحقيق پرمهال په تفصيلي توګه د جرم د

 ت اصل ئدبرا. ب

ت ذمه اصلي ئبرا”طبعي حق دی، همدارنګه اساسي قانون اعالنوي، چې  د انسانلکه څنګه، چې آزادي 

چارو کې د برائت د فرضئي په نوم مشهور دی، داپه دې معنی ده، چې دغه اصل په جزايي . “حالت دی

په دې توګه . محکمې له لوري محکوم شوی نه وي مجرم نه ګڼل کيږي هيڅوک ترهغې پورې چې د

هغه څوک، چې په جرم متهم دی مګر تراوسه پورې دمحکمې له لوري محکوم )اساسي قانون د مظنون 

ترمنځ توپير ( چې دمحکمې له لوري په يو جرم محکوم شوی ويهغه څوک )او محکوم ( شوی نه دی

 . منلی دی

 اساسي قانوند افغانستان 

 ماده۲ 

 .ت اصلي حالت دیئذمې برا د(1)

 . باصالحيته محکمې په قطعي حکم متهم محکوم عليه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل کيږي ترهغې چې د (9)

په بڼه، چې دمتهم جرم له “ د اثبات رسولو اصل”لومړی دا د . ذمې برائت اصل دوه حالتونه لري د

دويم داچې د ذمې برائت اصل . قانوني الرې ثابتوي، نه داچې متهم خپل ځان بې ګناه ثابت کړي

ې بې جرم ترثابتيدو پور که چيرې متهم د.ډول سپر دی مجازاتو په وړاندې يو  ترمحکوميت وړاندې د

په صورت کې نه شو کوالی، څو هغه ته جزا ورکړو او  نه وړاندې کولو ټولو شواهدو د ګناه وي، نو د

 112.يا يې دجزا ورکولو حکم صادر کړو
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که . د ذمې برائت دلومړني حالت له مخې بايد حکومت په محکمه کې يوه اندازه مدارک وړاندې کړي

. ړي، نو پدې صورت کې بايد قاضي متهم خوشې کړيڅارنوال دجرم په تړاو قاضي ته قناعت ورنه ک

ترڅنګ پوليس،  ددې.متهم په ګټه فيصله کيږي که شواهد مساوي وي نو پدې صورت کې قضيه د

ې محاکمې دپای ته رسيدو تروخته پورې د دويم څارنواالن او قاضيان بايد يو مظنون بې ګناه وګڼي او

 111.بايد نوموړی ګناهګار ونه بولي

 ت اصلئځورول او دبرا: بیلګه  

دځوانۍ .هغوی دواړه په يوه سيمه کې لوی شوي دي. پوليسو مشر تل له احمد قاسم سره کينه کوي د

آزار او ځورولو  ښاغلي قاسم د پوليسو مشر د د. پرمهال يې په ښونځي کې له يوبل سره شخړه کړې وه

 کور د ښاروال د د له خواشپې  دروغو دنيولو پريکړه کوي او په هغه باندې په  نوموړي د په موخه د

 . ته ځي ترسره کړی مګر سره له دې موضوع محکمې نه دیقاسم دغه جرم . لګويتور  کولو غال

چې نوموړي له  دا .ت له اصل نه پرته، ښاغلی قاسم کوالی شي، څوخپل ځان بې ګناه ثابت کړيئبرا د

خپلو دوستانو په  منځ ته راتللو په وخت کې د جرم د ده کړې، کوالی شي ده کورنه وسله واله غال ن

خپلې  مګر نوموړی مجبور دی، څو د. په ځای کې خپل نه شتون ثابت کړي منځ ته راتللو جرم د وسيله د

 اصل له مخې د د ذمې برائت د. راټول کړي قناعت لپاره ډير شواهد قاضي د ثابتولو او د بې ګناهۍ د

نو پدې توګه څارنوال مجبور دی، څو . کړي، چې قاسم غال کړې پوليسو مشر او څارنوال بايد ثابته

شواهدو  کړې، نو له دې امله دڅارنوال لپاره به د نه دهچې ښاغلي قاسم غال  شواهد راټول کړي، دا

 . راټولول سخت وي

ثبوت لپاره کافي  غال جرم د چې هغوی د پورې البته هغوی کوالی شي دروغ ووايي، مګر قاضي ترهغو

 .راټول کړي نه وي ښاغلي قاسم ته دتللو اجازه ورکوي شواهد

په  آزار او ځورولو ډيره ستونزمنوي، څو يو فرد د څارنوال او پوليسو لپاره دا ت اصل دئبرا پدې توګه د

لپاره زيات شواهد  ثابتولو اتهام د موخه په جرم متهم کړي، له همدې امله څارنوال او پوليس اړدي، څو د

 .کړي او مدارک راټول

 .ومخه نيسي جزا ورکول له لوري متهم ته د د حکومت ت اصل دويم حالت له محکوميدو وړاندېئبرا د 

په محکمه کې ترمحکوميدو وړاندې نه شو کوالی، څو متهم جريمې ورکولوته اړکړو، يايې زنداني کړو 

 نوموړي د بايد د مجرم له محکوميدو نه وړاندې همدارنګه خبري رسنۍ د.او ياورته جسمي جزا ورکړو

 . خبرونو له خپرولو ډډه وکړي ګناه په اړه د
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ت ئکيدای شي خبري رسنۍ دموضوع په اړه ګومانونه وکړي او ووايي، چې متهم ګنهګار دی، مګر دبرا

محکمې له لوري محکوم شوی نه وي هغو پورې بې ګناه ګڼل  اصل له مخې متهم ترڅوپورې چې د

يو شخص  بې ګناه اعالنيدو سره سره، کيدای شي بد او منفي تبليغات د محکمې له لوري د البته د. کيږي

 .شخصيت په اړه دايمي تصور له ځانه پريږدي د

 پوښتنه مباحثېد 

ثابتيدو تروخته پورې درناوی  ګناه د بې ګناهۍ اصل ته د شخصي تجربې پر اساس، آيا په عمل کې د د

بايد په ) چې په جرم متهم دی څه ډول چلند کوي؟ رهبيلګې په توګه خبري رسنۍ له هغه فرد س کيږي؟ د

ماده په  9۸ياد ولرو، چې اساسي قانون مطبوعات نه کنټرولوي، له قانوني پلوه ورځپاڼې اړې نه دي، څو 

 (.پام کې ونيسي

 .قانون داصولو او هغه څه ترمنځ توپيرڅيړو، چې په عمل کې پيښيږيد اساسي  الندې. پنځمه برخه

حکومت بايد . مخنيوي لپاره هغوې نيسي محاکمې وړاندې د جنائي متهمينو د تيښتې څخه دحکومت له 

په ځانګړو . پوښتنو او ځوابونولپاره په بند کې وساتي تحقيق پرمهال د محاکمې د اشخاص د شکمن

ډول نيونې جزا  آيا دا .د مصونيت لپاره نيوالی شي خلکو د نوروهغوی او  حاالتو کې حکومت خلک د

 ڼل کيدای شي؟ګ

په موخه نه ترسره کيږي، مګر په عمل کې له زنداني کيدو سره  جزا ورکولو ډول نيونې د که څه هم دا

اساسي قانون په ښکاره توګه . متهم آزادي محدودوي حکومت اوس هم په جرم باندې د. کوم توپيرنه لري

په  د قانون ډول اقدام بايد ي چې دازياتو ډول نيونې په کوم وخت کې اجازه لري؟ مګر دا چې دا نه وايي

 . الندې مثال په پام کې ونيسی. وسيله تنظيم شي

   ۱ت اصل ئنیول کیدل او دبرا: مثال 

مبارزې په  د نشه يي توکو پرضد مبارزې قانون په ټول افغانستان کې د وړاندې ده نشه يي توکو پ د

 119.موخه په کابل کې يوه مرکزي محکمه جوړه کړې ده

د نشه يي توکوليږدول ) چې له کابل نه بهر له يوه اندازه نشه يي توکوسره يوځای نيول کيږي شکمنهغه 

ساعتونو کې دهغې ولسوالۍ  19بايد په ( دنشه يي توکو پرضددمبارزې قانون نه سرغړونه ګڼل کيږي

نشه  څودده، ه الزمه ن. څارنوالي ته، په کومه ولسوالۍ کې چې دی نيول شوی دی وليږدول شي ابتدائيه

مګر . ساعتونوله پای ته رسيدو نه وړاندې تحقيقات پيل کړي 19مبارزې پوليس د پروړاندې د يي توکو
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119
 (2)31د نشه اي توکو سره د مبارزې قانون . 
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 که چيرې چارواکي د.له ټولوشواهدو سره يوځای کابل ته وليږي شکمنورځو کې  1۸په  هغوی بايد

نشه يي توکو  هغوی دورځو نه زيات وخت ته اړتيا ولري، نو پدې صورت کې بايد  1۸لپاره له  تحقيقاتو

 .پريږديشکمن وړاندې دمبارزې څارنوالۍ ته خبر ورکړي او ياهپ

نيولو اجازه  ورځولپاره دمظنون د 1۸قاضي له تاييد نه پرته، د بدګومانۍ او د له يوه لوري، دغه قانون د

ي او دزياتوالد مودې  نيول کيدو يومظنون د ورځو لپاره د 1۸پرته له دې او داچې تاسې د. ورکوي

 .اصل ترپښوالندې کول دي ت دئقانون دبراد اساسي  ډول نيول دا. معقولوالي په اړه څه ډول فکر کوی

يوشخص بندي کول يوه اوږده موده  ورځو لپاره د 1۸چې دقاضي له اجازې پرته د که تاسې فکر کوی

مې مادې نه  9۸له قانون د اساسي  کار همدې دليل له مخې دا له نظره دا جزا ده او د وده، نوستاس

نوپه دې صورت کې بيا  ورځې مناسبه موده وي 1۸لپاره  څيړلو شواهدو د که د. سرغړونه ګڼل کيږي

 په پايله کې تاسې د. مادې نه سرغړونه ګڼل کيږي 9۸قانون له د اساسي  دغه کارنه جزا ده او نه هم

 ت اصل په رڼا کې له دې دو نظريو نه کومه يوه يې منی؟ئبرا

 

محاکمې وړاندې کوم ډول  ماده په ډاګه کوي، چې تر ۲موقت قانون  د اجراآتوجزايي  محاکمو لپاره د د

 :نيول کيدل مجاز دي 

 موقت قانون اجراآتومحکمو لپاره دجزایي  د

 ماده۲

محکمې په  تثبيت پورې چې شخص د جرمي مسووليت تر له پيل څخه د دجزايي دعوی داقامه کولو

 و دنبشري حقو که چيرې فيصله دشخص د. عليه بلل کيږي بې ګناه ګڼل کيږيوروستني حکم محکوم 

 .سلب يا محدوديت باعث کيږي، بايد پرهغو قانوني داليلو بنأ وي چې دحقيقت په کشف پورې محدود وي

 

ت اصل سره په ئبرا دغه قانون د (حقيقت دتثبيت لپاره راټولولو او د د شواهدو د) پراخوالي له پلوه آيا د

قانون د اساسي  ډول بې برخې کيدل آيا تاسې فکر نه کوی، چې له آزادۍ نه دا.کافي اندازه مطابقت لري

 ترپښوالندې کول نه دي؟ آيا پدې اړه زماني محدوديت ته اړتيا نه ليدل کيږي؟ 

 حکمونوقانون له موازي د اساسي  پاکستان مه ماده د ۲موقت قانون  د اجراآتوجزايي  محکمو لپاره د د

 :سره مقايسه کړی

 د پاکستان اساسي قانون

 (احتیاطي توقیف) ماده ۰ 
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اقدام په  وړاندې دههغو وګړو پ احتياطي توقيف لپاره نه تدوين کيږي، مګر د هيڅ يو قانون د( ۲)

يوې برخې ځمکنۍ بشپړتيا، امنيت او دفاع له ګواښ سره  هغه د پاکستان او يا د صورت کې، چې د

پاکستان بهرنۍ چارې، عامه نظم، تدارکات او خدمتونه ګډوډ کړي نوپه دې ډول  يا د مخامخ کړي او

 .حالتونو کې بيا تدوين کيږي

چې  زياتې مودې لپاره نه شي بندي کيدی، مګر دا شخص له درې مياشتو نه د دهيڅ يو قانون له مخې يو

 قضيې او راپور د برابرولو او دوخت  د په خپله له شخص نه داوريدلو. څيړنو پالوی يې مناسب وګڼي د

ډول نيول کيدو لپاره کافي داليل وجود  ددې هغوی په اند د. څيړلولپاره هره دوره درې مياشتې ياده شوې

 .کله چې يو فرد دامر او حکم له مخې احتياطا  توقيف کيږي. لري

په موده کې اړونده ورځو  1۸حکم صادرونکی مقام بايد د نيول کيدو له نيټې نه وروسته د نيولو د د

دفاع شرايط  ډول حکم پروړاندې بايد نوموړي ته له ځانه د ددې.هغه دنيول کيدو دليل ووايي شخص ته د

حکم  د. حقايقوله ښکاره کولو ډډه وکړي مقام کوالی شي دعامه ګټو دخونديتوب لپاره د. برابر کړي

 د حکومت مګرکه. ې پالوي ته وسپاريصادرونکی مقام بايد د دوسيې اړوند ټول اسناد او مدارک دپلټن

اسنادو او مدارکو سپارل له عامه ګټو سره په ټکر کې وبولي نو پدې صورت کې بيا دحکم  سکرتري د

 .صادرونکی مقام نه شي کوالی، څواسناد او مدارک د پلټنې پالوي ته وسپاري

احتياطي  حکم پر اساس دله مخې د صادر شوي  د قانون چې په يوې څلور ويشت مياشتنۍ دوره کې( 1)

حکم له مخې هيڅ يو شخص د عامه  دې د لومړي ځل نيول کيدو له تاريخ څخه پيل کيږي، توقيف لپاره د

او په بل هرتور  اتو مياشتو نه د زياتې مودې لپاره بايد بندي نه شي( 8)نظم د ګډوډولو د اتهام په تور له 

 .مودې لپاره بندي نه کړی شيدولسو مياشتو نه د زياتې ( 19)بايد يوشخص له 

 

 يا شکمن نيول کيدو ترنامه الندې د يو مظنون د وړاندېپاکستان اساسي قانون دقاضي له ليدنې وړاندې  د

. حکم سختوالی ګټې او زيانونه له ځانه سره لري ددې .د نيول کيدو دقيق داليل او دقيقه موده محدودوي

چې څه وخت له قاضي سره  مين په دقيقه توګه پدې پوهيږيښکاره والی ـ مته( 1)ګټې يې عبارت دې له 

څو له وګړو سره په خپل  تر وړتيا ونه لري ددې جوړجاړی ـ حکومت به( 9. )ګوري اوکوم حقونه لري

 . چلند کې توپيروکړي

ډول سختوالي نيمګړتياوې او  د دېله بل لوري .ځکه چې محدوديتونه په ډيره دقيقه توګه څرګند شوي دي

که حکومت ډير وخت ته اړتيا .چې له ځانګړي وضعيت سره جوړجاړی نه شي کوالی دي نه دازيانو

 د افغانستان ولري، نوپه دې صورت کې بايد څه وشي؟ آيا نيول شوي کسان بايد خوشې کړی شي؟

. دغه اساسي قانون دقيق وخت او زمان ته اشاره نه کوي. پرخالف دی دې د اساسي قانون په بشپړ ډول

جنايي متهمينو د  مګر سره له دې د. پدې توګه د حکومت له اړتياوو سره سم د بدليدو وړ ګڼل کيږي نو

 .و يوڅرګند فهرست نه وړاندې کوينحقو
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ت ذمې اصل په الندې شرايطو کې أچې د اساسي قانون د بر څيړونکي حسين غالمي وړانديزکړی

 :حکومت جوړجاړي ته اړ کوي 

هغو قضيو بندول،  د)څو د متهم په اړه شواهد راټول او هغه وړاندې کړي  تر ـ د تحقيق دفتر دنده لري 

 ( چې د قانون له مخې يو شخص اړ نه دی، څوهغه په پام کې ونيسي

بې ګناوالی يا شهادت ورکول او د خپل ځان پرضد / د متهم د مجبورولو مخنيوی کول په موخه تاثباـ د 

 اعتراف کول 

 . شيل ړورکپرضد د اعتراض لپاره کافي وخت او فرصت ـ متهم ته بايد د اتهام 

 .ـ د عادالنه محاکمې لپاره بايد قوانين او مقررات جوړ کړی شي

 . ـ هر ډول شک بايد د متهم په ګټه وکارول شي

 .ـ يوازې په استثنايي حاالتو کې د متهم د نيولو امر ورکوالی شو

لکه دعدلي تعقيب مرحلې او يا هم د لومړنيو تحقيقاتو مرحله، چې  ـ قضايي مقام بايد په هغو قضاياوو کې

 . متهم په کې له آزادۍ نه بې برخې شوی وي مداخله وکړي

ډول شکايت د جبران لپاره بايد د متهم د شکايت حق نه  دې د ـ د موقت نيول کيدو پروړاندې د شکايت او

 . د مالتړ لپاره دقيق او څرګند مقررات وضع شي

 . کمې له لوري د بې ګناه والي له پريکړې وروسته بايد متهم خوشې کړی شيـ د مح

 113.چې بې له کوم دليل نه توقيف شوي جبران د خسارې ورکړي ـ دولت بايد ټولوهغو کسانو ته

 پوښتنه مباحثېد 

 ؟لري ت ذمه له پورتنيو شرايطو نه هر يوه ته اړتيائچې د اساسي قانون برا آيا تاسې موافق ياست

 

 د قانوني تشریفاتو په پام کې نیول . ج

د قانوني . د قانوني تشريفاتو په پام کې نيول، د جنايي متهمينو د مالتړلپاره اساسي جوړښت په ډاګه کوي

نه د ګټې اخيستلو حق لري او پروړاندې  کړندودچې هرفرد له يوشان  تشريفاتو په پام کې نيول تضمينوي

مخکې تر دې چې هغه مجازات شي، د محکمو د . ام ترسره کيږييې د حکومت له لوري يو ډول اقد

د جرم کشف چي پدې مرحله کې د جرم په اړه وګړي  -1: اصولو سيستم په څلورو مرحلو ويشل کيږي 

چې په دې مرحله کې  تحقيقات -9. خبر ورکوي او يا پوليس جرمي فعاليتونه معلوموي او مظنونين نيسي
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م په اړه د شواهدو د راټولواو د جرم د څيړلو مسوليت پرغاړه لري، خپل چې د جر پوليس او مستنطقين

محاکمه، په دې مرحله کې يو بې طرفه قاضي د ټولو شواهدو ترڅيړلو وروسته  -3. تحقيقات ترسره کوي

 . د جرم مسوليت ټاکي

. د محکمې پريکړه او دهغې تطبيق، د محکمې د پريکړې په اساس جنايي متهم ته جزا ورکول کيږي -۲
موقت قانون، پورتنۍ تو آاجراقانون، له هغې جملې نه د محکمو لپاره د جزايي تو آاجراد جزايي 114

څلورګونې مرحلې تنظيموي، چې بايد پوليس، څارنواالن، قاضيان او د زندان مسولين هغه په پام کې 

که چيرې پوليس، څارنوال، قاضي او د زندان مسولين د جزايي محکمو د اصولو قانون په پام . ونيسي

پام کې ونه نيسي، نوپه دې صورت کې  کې ونه نيسي او يا د متهم په اړه له څلورو مرحلو نه يوه يې په

 . موږ ويالی شو، چې يوفرد د متهم قانوني تشريفات ترپښوالندې کړي دي

په جرم . په عمومي توګه قانوني تشريفات په پام کې نيول کيږي، هرفرد يې پروړاندې مساوي ګڼل کيږي

ام کې ونيول شي، د يو شان چې د جرم سختوالی او ښکاره والی يې په پ باندې هرمتهم شخص پرته له دې

هرشخص له فساد نه د پاک تحقيق، د عادالنه محاکمې حق، د مدافع وکيل د نيولو حق او . اصولوتابع دی

د . قاضي د هغه ټول شواهد ارزيابي کوي. د قاضي له لوري، د بري الذمه په حيث د پيژندلو حق لري

قانوني تشريفاتو د پام کې نيولو په اړه هرډول د . اساسي قانون له مخې دغه قواعد مطلق دي نه مصلحتي

چې  پدې صورت کې به هغوی پريکړه کوي. مصلحت قاضي او څارنوال ته بې حده زيات واک ورکوي

د مطلق ممنوعيت له مخې نه شوکوالی، څو يو شخص تعقيب کړو، يا يې . څوک او څه ډول محاکمه شي

چا  او د باصالحيته محمکې له حکم نه پرته  11.اساسونيسو او يا يې توقيف کړومګر د قانون د حکم پر

وړاندې يوشان تطبيق کيږي، نو په دې توګه ه وګړو پ دغه قواعد د ټولو 111.ته جزا نه شي ورکول کيدای

 . سري پريکړو له خطر او د څارنوال او پوليسو له فساد نه خوندي ساتي هر وګړې د خپل

 د افغانستان اساسي قانون

 مه ماده۱ 

 .هيڅوک د قانون له حکمونه پرته تعقيبيدای، نيول کيدای او يا توقيفېدای نه شي(9)

سره  حکمونود باصالحيته محکمې په حکم او د هغه قانون له  هيچا ته سزا نشي ورکول کيدای مګر(3)

 .سم چې د اتهام وړ فعل ترارتکابه مخکې نافذ شوی وي

د بيلګې په توګه د مدافع )يفاتو حق په پام کې ونه نيسي کله چې حکومت د يو جنايي متهم د قانوني تشر

ماده  91نو په دې صورت کې حکومت قانون په ځانګړي توګه د اساسي قانون (. وکيل د نيولو حق

په عمل کې حکومت په تکراري توګه د متهم د قانوني تشريفاتو حق ترپښوالندې . ترپښوالندې کړې

که څه هم د قانون ترپښو . رقانوني والی ماهيت بدلون نه موميکار د غي دې د چې واقعيت دادی. کوي
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 ماده( 9)91دافغانستاناساسيقانون،. 
111

 ماده( 3)91د افغانستان اساسي قانون، . 
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د قانون له مخې بې اعتباره او باطل . الندې کول په جرم باندې د متهم د محکوميدو سبب هم شي

 111.ځکه حکومت نه شي کوالی د معافيت پراساس اساسي قانون ترپښوالندې کړي. اعالنيږي

بيني  ايي محکمو د اصولو قوانين ځانګړې حل الرې پيشد قوانينو د نه رعايت په صورت کې د جز

هغه داليل او شواهد ” ماده وايي 1د موقت قانون تو آاجرالپاره د جزايي  د بيلګې په توګه د محکمو. کوي

چې د قانون د حکمونو له په پام کې نيولو پرته راټول شوي وي، داعتبار وړ نه دي، محکمه نه شي 

دغه اصل يا قاعده د انحصاري قاعدې په نوم شهرت لري او د  “.حکم وکړيالی د هغو په استناد کو

له انحصاري قاعدې نه د ګټې . کيږييستل اهمدې قاعدې په وسيله غلط او نا سم شواهد له جريان نه 

د انحصاري . اخيستلو په صورت کې، د محاکمې له جريان نه د شواهدو وتل د اړونده متهم په ګټه دي

 .مهال د غيرقانوني کړنو مخنيوی دیه پوليسو له لوري د شواهدو د راټولوپقاعدې موخه د 

يوه له هغو الرونه، چې اساسي قانون يې د قانوني تشريفاتو د جوړښت د تضمين په موخه تعقيبوي، هغه 

د څارنوال دنده يوازې د ټولنې . د پوليسو او د حکومت له نورو برخو نه د څارنوال د دفتر جال کول دي

تنه او د افغانستان د قوانينو پروړاندې د جرايمو قانوني تعقيب نه دی، بلکې هغوی خپلواکه دي، څو د سا

اساسي قانون . او نورو حکومتي چارواکو د نفوذ مخه ونيسي جمهور رئيسجرايمو د تعقيب پرمهال د 

 :روښانه کوي 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۳۲ 

وسيله او د جرمونو تحقيق او په محکمه کې پرمتهم باندې د دعوا اقامه  د جرمونو کشف د پوليسو په( 1)

 .سره سم کيږي حکمونود څارنوالۍ له خوا، د قانون له 

 .کې استقالل لريتو آاجراقوې برخه ده او په خپلو  اجرائيهڅارنوالي د  (9)

 .څرنګوالی د قانون له ليارې تنظيميږي اجراآتود څارنوالۍ تشکيل، صالحيت او د (3)

د وسله والو ځواکونو، پوليسو او د ملي امنيت د کارکونکو د وظيفوي جرمونو کشف او تحقيق د (۲)

 .خاص قانون له ليارې تنظيميږي

د اساسي قانون دا مقررات پر څارنوالۍ حاکم دي، ترڅو دا اداره له ټولو حکومتي ارکانو څخه بيله او 

همدارنګه اساسي قانون څارنوالۍ له پوليسو بيلوی، ترڅو د پوليسو پر کار، د څارنوالۍ . ساتيخپلواکه و

اوس مهال، پوليس او څارنوالي، په  آن. د صادقانه څارنې لپاره، يوه جوړښتي انګېزه، رامنځته کړي

ه يې ګډ وی، که دفترون. رښتوني توګه، له فساده په تشويش کې دي او د خلکو په محکومولو معامله کوي

 .له هغه نه زيات قوي وو آننو د همکاري لپاره انګيزه او د شواهدو له منځه وړل به يې، 
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و د مالتړ لپاره د خپلواکۍ رول او د فساد او نفوذ له اعمال څخه، د نپه تېرو څپرکو کې د فردي حقو

څارنوالۍ دفتر په اړه هم دا مطلب د . مخنيوي لپاره د قواوو تفکيک اهميت، تر بحث الندې ونيول شول

له قضايي قوې نه د خپلواکي او له پوليسو څخه د جال رول په لرلو سره، د حکومت هيله له . صدق کوي

دا . څارنوالۍ داده، چې خپل تصميمونه په خپلواکه توګه، د حقايقو پر اساس ونيسي، نه د فساد پر اساس

پام کې نيولو سره پريکړه کوي، ترڅو يوه قضيه  خپلواکي مهمه ده، ځکه د څارنوالۍ دفتر د مصلحت په

زيات حکومتونه څارنواليو ته د قضيو د  118.له قانوني او تحقيقي تعقيب الندې ونيسي يا يې حتا پيل کړي

نکي شرطونه پيدا کړي، وکه څارنوالۍ تبريه کو. ارزښت او نه ارزښت لرلو د تشخيص واک ور کوي

ساد لپاره دروازه پرانيزي، ځکه چې څارنوالۍ کولی شي، د يوې خو دا مصلحت هم، د ف. قضيه تړلی شي

 .قضيې د تعقيب يا تړلو تصميم، د نا روا دليلونو پر اساس ونيسي

 

 د اساسي قانون په استدالل کې تمرین

د څارنوالۍ واکونه، . هغه څه چې الندې يی لولۍ، د څارنوالۍ د واکونو موافق او مخالف دليلونه دي

 .چې کومې قضيې او مجازات تعقيب کړي بيانوی، چې څارنواليو ته اجازه ورکوي داسې يو سيستم

د څارنوالۍ واکونو پلويان استدالل کوي چې دا کار د څارنوالۍ د : د څارنوالۍ د واکونو د مالتړ دليلونه

د هغو ارزښت لرونکو قضيو په تعقيب پسې  يوازېمنابعو د ال په کار راتللو منتج کېږي، ځکه چې هغه 

 .ده، چې د پام وړ شواهدو پر اساس والړې دي

چې دا ډول واکونه  د څارنوالۍ د واکونو نيوکه کونکي دليل راوړي: د څارنوالۍ د واکونو خالف دليلونه

 .د څارنوالۍ له لوري د تبعيض او فساد المل کېږي

سره، تاسې د څارنواليو د واکونو د مالتړو يا مخالفو دليلونو  ددې څپرکي له موادو څخه په ګټې اخيستنې

قانوني مراحلو په "لکه د . ئو سره مرسته کوي يايې نه کوي فکر وکړنپه اړه، چې د متهمينو له حقو

شي د هغه په پلوي  کې به، څارنوال له خپلو واکونو څخه، په کومو قضيو کې ګټه واخلي؟ کېدای "بهير

ي د څارنوالۍ واکونه، د قانوني مراحلو تيرولو تقويه کړي، ځکه چې د پوليسو ناوړه ش ېدایکچې  ئوواي

د . چې هيڅکله بندي شوي ندي، خوشې کوي چلند د څارنوالۍ له خوا څارل کېږي او بې ګنا خلک

چې د څارنوالۍ واکونه د اړينو قانوني مراحلو تېرول  شي څارنوالۍ د واکونو خالف دليلونه دا هم کېدای

چې د رشوت، کورنيو اړيکو او حتی د قوميت له عواملو څخه پدې  ږه کوي، ځکه څارنوال کولی شيل

 .اړه، چې کومه قضيه دې تعقيب شي او کومه نه، ګټه واخلي

                                                           
718

 HosseinGholami, Basics of Afghan Law and Criminal Justice, pg. 168 (2006). 
 



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

311 
 

تاسې هغه قانع کولی  آيا. ئخپل دليلونه له هغه ګډون کونکو سره چې د موضوع خالف فکر کوي، ګډ کړ

 شي؟

 

 جزا نشتهله قانون پرته هیڅ . د

يعنې، . شي حقوقي مفهوم څه نا څه په هر نوي اساسي قانون کې پيدا کېدای "له قانون پرته هيڅ جزا"د 

 د اړوندهقانون په ځانګړې توګه داچې  مګر هيڅ څوک نشي کولی د يو اقدام په خاطر مجازات شي

ې تېر ته نه ګرځي يا ما ن چقواني"همدارنګه دا مفهوم ځينې وختونه د . منع کړي وي اقداماتو ترسره کول

په نامه يا هغه قوانين چې تېر ته په ګرځېدلو پېژندل شوي وي، هم يادېږي، يعنې  "قبل ته رجعت نه کوي

په دې اړه، د افغانستان . ته کېږي غيرې قانوني ده رامنځ وروستهکه قانون تصويب شي او عمل چې 

 :داسې وايي( 1)ماده91اساسي قانون 

 اساسي قانوند افغانستان 

 ماده ۱ 

 .هيڅ عمل جرم نه ګڼل کېږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوی وي( 1)

نن ورځ يو عمل ترسره کړي، چې د کوم قانون په واسطه غيرې  څوکشي يو  د بېلګې په توګه، کېدای

چې د قانون په  قوه تصميم ونيسيسبا مقننه چېرې که  پداسې حال کې. قانون يا ناجايز نه وي ګنل شوی

چې پرون پدې  څوکی هغه کوال ونشموږ جرم وګڼل شي، او عمل غير قانوني  اړوندهتصويب سره 

همدارنګه . ګڼل کېدهداسې يو عمل غيرې قانوني نه  ځکه هغه مهال وکړعمل مرتکب شوی و، مجازات 

قاضي نشي کولی . مجازات کړيچې قانون منع کړی نوي،  قاضي نشي کولی، چې يو نفر پداسې جرم

که قاضي قوانين جوړوي، نو دا کار به . )د مقننه قوې دنده ده يوازېځکه چې دا کار  نوي قوانين وليکي

له خپل تحقيقي واک څخه د هغو  څارنوال او پوليس نشي کولیخره بآل(. د قواو د تفکيک نقض وي

چې جرم نه  د هغه عمل تحقيق هم. شوی، ګټه واخليچې جرم نوي پېژندل  اقداماتو په څېړلو او پلټلو کې

 .ګڼل کېږيد اصل نقض  "پرته د هيڅ جزاله قانون "وي پېژندل شوی، 

 هرکله چې د رسيدنې الندې قضيې په اړه": ماده حکم کوي(9)131چې د اساسي قانون ئپه ياد يې ولر

د حنيفي فقهې د احکام په پيروي وي، محکمې ه په اساسي قانون يا نورو ټولو قوانينو کې حکم موجود ن

چې  اساسي قانون وضع کړي دي، قضيه داسې حل او فصل کوي غهدچې  ننه کې او د هغو حدودو په د

 :ئد افغانستان جزا قانون الندې مادې ته پام وکړ اوس ".عدالت په ښه توګه سره تأمين شي

 د افغانستان جزا قانون

 ماده  
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 .جزاوې تنظيمويدا قانون تعذيري جرمونه او ( 1)

 حکمونونکي د اسالمي شريعت د حنفی فقهې د وجرمونو ترسره کو "ديت  "او "قصاص"، "حدودو"د( 9)

 .مطابق مجازات کېږي

په افغانستان کې اسالم د قوانينو د پس منظر په توګه کارول کيږي پدی معنی چی د وضعي قوانينو  

يو نفر له اسالمه په  چې قاضي کولی شي معنا ده دا په دې آياخو . اساس له اسالم څخه اخيستل کيږي

وي ګڼل شوې، مجازات کړي؟ ه عه قوانينو کې سرغړونه نوچې د افغانستان په موض سر غړونهداسې 

مادې سره په تضاد (3)91د اساسي قانون له  خو دا ډول چلند. یدچې ځواب يې مثبت  داسې معلومېږي

تعذيري  يوازېد جزا قانون . ني شوي مجازات منع کوييچې په قانون کې نه پيشب ځکه کې راځی

چې له اساسی  کولی شو آيا 112.ني کوي او حدودو او قصاص مذهبي قانون ته پرېږ دييجرمونه پيشب

چې د هغه پر اساس ټول شريعت د افغانستان په قوانينو کې شامل کړو؟  قانون څخه داسې دليل را وباسو

 څرنګه کېږي؟پدې حالت کې د نا مسلمانو موضوع 

 

 نه دي هغه جرایم چې جرم: بېلګه۳

مثال، د . اصل نقض کوي "له قانون پرته هيڅ مجازات نشته"په عمل کې داسی مثالونه پېښېږي چې د 

چې پر دې حقيقت  داسې راپورونه تر السه کړي دي( LSOP)حقوقي سيستمونو د څارنې پروژې دفتر

 تر جونېنښځې او  له دې امله دي، بيا همه جرمي عمل نچې له کوره تيښته او ټولنيز مسايل  سربېره

 191.قانوني تعقيب الندې نيول کېږي

په  مثال  . لکه مرتد کېدلو د مجازاتو او محاکمې په اړه، صدق کوي ورته مطلب د شريعي جرايمو

ديني عالمانو او . چاپ کړه دري ژباړهن آقراحمد غوث زلمی د  ورځپاڼه ليکونکي کال کې9111

. دا عمل يې وغانده او غوث زلمی يې محکمې ته راکش کړ او رهبرانو ددې ژباړې نشر کفر وباله

يه محکمې حکم د ئد ابتدا. مقدساتو ته په توهين تورن او د اعدام جزا يې ورته وغوښته نوموړیڅارنوال 

 191.کاله بند يې محکوم کړ91په  هغه يی يد اوئمحکمې له خوا تا
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و ترمنځ څه اړيکه ند دې مثالونو او اساسي حقو. ئبحث وکړډلو کې وړو  پهه، د يادې قضيې په اړ. 1

د قانوني مراحلو له تېرولو پرته مجازاتو او له هغو مجازاتو چې د  موجوده ده، له دوی نه يې کوم يو

 موضوعه قوانينو له خوا سرغړونه نه وي ګڼل شوې په برخه کې، د خلکو مالتړ کوي؟

 

د افغانستان په محکمو کې مجازات کېدای نشي،  سره سم حکمونود اساسي قانون له  که دا اقدامات. 9

له قانون پرته هيڅ  "غيرې رسمي قضايي سيستم  آياکولی شو هغه په بل ځای کې مجازات کړو؟ 

 له اصل سره سم عمل کوي؟  "مجازات نشته

له دې . کی دليل د خبرتيا موضوع دهپه اړه ټاکون رجعتته د قانون د  تيريا  رجعتتېر ته د قانون د نه  

دا امر کيدای شي . په معنا دهتيا چې يو شمېر ټاکلي اقدامات غيرې قانوني دي، د خبر مخکنۍ خبرتيا څخه

هيڅ  چې د هغه د غيرې قانوني والي په اړه د يو داسې جرم له امله څوکچې يو  غير منصفانه وي

همدې دليل زيات خلک په ه او پ)اکثره مسلمانان له هغه ځايه چې . ، مجازات شيمعلومات نه لري

دا د دوی لپاره د کافي  آياد حدودو او قصاص د جرايمو د نه ترسره کېدو په اړه پوهېږي، ( افغانستان کې

 خبرتيا په معنا ده؟

 سرچینېد زیاتې مطالعې 

وړاندې د مجازاتو  هسالم پو د تقاطع او د اند قانوني مراحلو د تېر ولو د حقو دزياتو اطالعاتو د راټولولو

او د بشر د  حقوقود افغان د ارتداد قضيه ـ د افغانستان په اساسي قانون کې د اسالم د : ئپه اړه وګور

و ترمنځ د يوې عادالنه محکمې له حق څخه برخمن کېدل، ماندانا کروست راسيخ افګار، عامه نحقو

 (.911۷)موسسه  کپالند ماکس  و حقوق بين المللياو  قحقوتطبيقي 

چې بل شخص په هغه مرتکب شوی  همدارنګه د افغانستان اساسي قانون د هغه جرم له امله مجازات

په زيات ګمان سره،  199.نيول او توقيف منع کوي شکمنوي، خو د تحقيق په بهير کې نور مجرم کوي، د 

د کورنۍ  شکمنديد څخه د د اجباري اعتراف لپاره، د پوليسو يا څارنوالۍ له ته له دې حکم څخه موخه

ځکه چې پوليس له دې تکتيکونو څخه د ګټې اخيستلو تمايل لري، د اساسي قانون ليکونکو . ساتنه ده

 .يدهغه غيرې قانوني اعالن کړی  يوازې

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۶ 

 .جرم يو شخصي عمل ده( 1)
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 .کويه جزا تطبيق بل هيچا ته سرايت ن د متهم تعقيبول، نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د( 9)

شرايطو کې، کله چې د ميزه آپه خيانت . دا موضوع ساده معلومېږي، خو په عمل کې زياته پېچلې ده

خلکو يوه ډله په ډله يېز جرم مرتکب شي، څه به پيښ شي؟ د بيلګې په توګه، د نشه يي توکو د وېش يوه 

درېيم شخص  وروستهغه د لېږد په غرض بل ته ورکوي او برابروي او ه نشه ای توکيکه يو نفر . کړۍ

دا ټول د يو عمل په  آياد هر يو د مسؤليت موضوع څه ډول ده؟  پدې صورت کې ته د خرڅالوو لپاره،

جرم مالمت دي، يا داچې متعدد جرمونه شته او هر يو په خپله برخه کې له لويې ګناه څخه مسؤليت 

لري؟ شونې ده، هر فرد، د هغه څه لپاره چې ترسره کړي يې دي او شونې ده په هغه صورت کې، چې 

په توګه تر تعقيب الندې  لله بل شخص سره يې د جرم په کولو کې مرسته کړې ده، د جرم د مرستيا

 .ونيول شي

 

 پر مجازاتو ممنوعیت. درېیم 

حقوقو له  بين الملليمجازاتو تعداد او د پلټنو او استنطاق ټاکلي وسايل په مطلق ډول، د اساسي قانون او  د

حقوقو پر  بين الملليداچې دا کار د  مګرماده د افغان اتباعو استرداد منع کوي، 98. خوا منع شوي دي

چې  دا امر له افغان اتباعو څخه له هېواده د باندې د نه مجازات کولو په برخه کې. شوی وي منلاساس 

 .وي، مالتړ کويه موافقتنامې او اساسي قانون د پلي کېدو وړ ن بين المللي شي په هغه کې کېدای

 د افغانستان اساسي قانون

 

 ماده۴ 

کېدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل کېږي، مګر د ورته  د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم

هيڅ افغان د تابعيت په . معاملې او د هغو بين الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري

 .سلبېدو او په افغانستان کې دننه يا بهر په شړل کېدو نه محکومېږي

 

د اشخاصو له  په نظر کې نه نيولو سره، حکومتماده، د جرم ارتکاب د درندوالي 98همدارنکه مه 

د تابعيت نه لرل سخت مجازات دي، . څخه منع کړی ده تابعيت نه د انکار يا له هېواده د يو نفر د شړلو

پدې اساس، اساسي . و څخه بې برخې کوينحقو شووځکه چې خلک د اساسي قانون له خوا له ورکړل 

 .منع کړی ده قانون د مجازاتو دا شکل په مطلقه توګه

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲ 

 .د انسان تعذيب منع دی( 1)
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هيڅوک نشي کولی د بل شخص څخه حتی د حقايقو د ترالسه کولو لپاره که څه هم تر تعقيب، نيونې ( 9)

يا توقيف الندې وي او يا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وکړي يا يې د تعذيب امر 

 .ورکړي

 .د انساني کرامت مخالفې جزا ټاکل منع دي( 3)

 

منع کړې ده، خو دا په  "شکنجه"مادې(9)92. نه لرينه لريپه اساسي قانون کې بل ممنوعيت صراحت 

څه معنا ده؟ د شکنجې او د ټولو بې رحمانه مجازاتو او رفتارونو او غيرې انساني يا توهينونکو مجازاتو 

 :يکنوانسيون، شکنجه داسې تعريفو

د اطالعاتو د السته  چا څخهله يو  ا  عمدهر عمل چې د جسمي يا رواني درد او رنج المل کېږي او 

چې په خپله دی  راوړلو لپاره يا د درېيم شخص اړوند يا اعتراف، مجازات کول يې د هغه عمل په واسطه

يا د  منځګړيتوب کړی وييا يې  يا درېيم شخص پرې مرتکب شوی وي يا يې په ترسره کولو مظنون وي

والړ وي يا هر ډول چې باندې يا د هر دليل پر اساس چې پر تبعيض  اړ ايستلده او يا د درېيم شخص 

 کې کار کوي حکومتپه چې  له خواوي، کله چې دا درد او رنځ د يو حکومتي مقام يا د بل شخص 

رد او رنځ دا تعريف چې المل يې د د. يا په تحريک يا په خوښه يا توافق وارد شوی وي رامنځ ته شي

 193.تابع وي، نه شاملېږي حکمونوشي د قانون د  ذاتي يا اتفاقي وي کېدای

په فزيکي تاوتريخوالي کې راځي؟ د ناوړه رواني ګټې اخيستنې  ا  حتمشکنجه  آياد دې تعريف پر اساس 

کې راځي، ه پډولون شمېريو شديدو رواني فشارونو د او  ، ډار اچونکي درمله کول حس بېچې  موضوع

دا د شکنجې له معيارونو سره ورته والی لري؟  آياڅرنګه ده؟ د شکنجې ضد کنوانسيون ته په پام سره، 

منع  "د انساني کرامت خالف جرمونه"مادې (9)92په دې اړه د افغانستان اساسي قانون څه حکم کوي؟ 

ه پراخوالی ورکوي؟ که داسې وی، ولې دې دا حکم له شکنجې پورته منع شويو تکنيکونو ت آيا. کړي دي

 منع کوي؟ سپکاویکې ر حضمماده په عام 92 آيامادې، شکنجه هم منع کړې ده؟ 

 د غیرې قانوني تفتیش منع والی. الف

چې په دې )پداسې حال کې، دولت . منع کوي "ېدلخلاچا کور ته د د" له خواد حکومت  آناساسي قانون 

شي، نظامي چارواکي يا نور حکومتي مامورين هم  ، خو کېداییدمعموأل له پوليسو څخه  مرادځای کې 

، شخصي کور ته داخل وروستهيد له اقدامه ئشي د پلټنې لپاره، د محکمې د تا کېدای( په هغه کې راشي

 .شي

 د افغانستان اساسي قانون
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 ماده۳۴

 .د شخص استوګنځی له تيري څخه خوندي دی( 1)

دولت په ګډون نشي کوالی د استوګن له اجازې پرته او بې له هغو حاالتو او الرو چې په  هيڅوک د( 9)

 .قانون کې ښوول شوي، د چا کور ته ورننوزي يا يي وپلټي

د څرګند جرم په مورد کې مسؤل مامور کوالی شي د محکمې له مخکينۍ اجازې پرته د شخص ( 3)

مکلف دی کور ته له ننوتو يا پلټنې وروسته، په هغه موده نوموړی مامور . کورته ورننوزي يا هغه وپلټي

 .کې چې قانون يې ټاکي د محکمې قرار ترالسه کړي

په دوهم ( شاته د قوانينو نه ګرځېدل)ئ په ياد راوړ "ې له قانون نه پرته هيڅ مجازات نشتهچ"هغه بحث

دا  آيااجازه تر السه کړي، ، د محکمې وروستهکه پوليس د يو چا د کورو له پلټنې . پورته ۲.بخش کې

وړاندې د پلټنې د يد أيتماده د قاضي له 38؟ یده د اصل نقض ن "له قانون نه پرته هيڅ مجازات نشته"

 ئکوه تاسې فکر ن آيا. وي "مشهود"اقداماتو اجازه پوليسو ته ورکوي، خو په هغه صورت کې چې جرم 

؟په یدد پوليسو د توانايي لپاره بس  دا محدوديتد پلټنې د ترسره کولو لپاره  د محکمې له اجازې پرته

توګه د کور له  دا عمل په ځانګړې. عمل کې، پلټنه تر زياته په غيرې قانوني توګه تر سره کېږي

له موجوديت  وسلېد نشه يي توکو يا د : که پوليس د جرم له ارتکاب. محدودې څخه د باندې واقعيت لري

دا آيا په عمل کې هم ولې  194.له قضايي مقاماتوڅخه د اجازې اړتيا نشته نه ډاډه وي، د موټر د پلټنې لپاره

د اوسېدو له ځايونو ساتنه کوي، نه  يوازېاساسي قانون . ئماده دوه ځلې ولول38سې ده؟ د اساسي قانون 

 .څخه له موټرو

 ممنوعیتد اعتراف اخیستلو  پواسطهد شکنجې . ب

ه د شکنجې حق ن "د حقايقو پيداکولو په موخه آن "ماده څرګندوي، چې حکومت 92توګه  په ځانګړې 

چې اعترافونه بايد د شکنجې او د زور د  د اساسي قانون ليکونکو په وضاحت سره په پام کې لرل. لري

 .نورو شکلونو په واسطه نوي

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۳۰

 .لريه ترالسه شوې څرګندونې، اقرار يا شهادت اعتبار ن له متهم يا بل شخص څخه په زور( 1)

په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت کې يې د ( 9)

 .باصالحيته محکمې په وړاندې کړی وي

                                                           
724

 HosseinGholami, Basics of Afghan Law and Criminal Justice, pg. 272-83 (2006). 



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

317 
 

د زور او چې  "ظهار، اقرار يا شهادتا"ماده کی د شکنجې منع واضح کوي، او زياتوي، چې ټول 31

د  دا امر له شکنجې څخه د ګټې اخيستنې لپاره.  19يلره ن"اعتبار"اکراه له الرې په الس راغلي وي، 

ځکه چې له دې الرې په الس راغلي شواهد، د عدلي تعقيب لپاره اعتبار  له منځه وړي حکومت انګيزه

 .لريه ن

متهم هغه اعتراف ته وايي چې په  په جرم اقرار د"زيات معرفي او تعريفوي  "اقرار "د دې مادې حکم 

دا  191".بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا په حالت کې يې د باصالحيته محکمې په وړاندې کړی وي

د متهم له ( 3)وړاندې؛  هد باصالحيته محکمې پ( 9)په خپله خوښه اقرار؛ ( 1: )تعريف څلور برخې لري

وي، يعنې د شکنجې،  "اعترافطلبانه داو "لومړی، اقرار بايد . د روغ عقل په حالت کې( ۲)لوري او 

وي دا د امنيتي  "ې باصالحيته محکمې پر وړاندېيو د"دوهم، بايد اقرار . ويه تهديد او يا رشوت نتيجه ن

کېږي او متهم په امنيتي حوزه کې خپل اقرار په  حوزې يا د سرک پر مخ نه، بلکې په محکمه کې تر سره

چې له متهم پرته به هيڅوک په جرم اعتراف  ، پدې معنا"د متهم له لوري "درېيم، . محکمه کې تکراروي

چې متهم په هغه  د جرم شريک بل شخص په جرم ور ګډوي، خو په محکمه کې ويلی نشي. کويه ن

چې له متهمه يې اورېدلي دي، په محکمه کې څرګنده کړي،  کله چې يو بل نفر هغه څه. اعتراف کړی ده

 .شايعه بلل کېږي

د اصلي خبرې کونکي اعتبار  شايعه د شواهدو په توګه د لږ اعتماد وړ ده، ځکه قاضي نشي کولی

ماده دا اړينه بولي چې متهم خپل اقرار په ( 9)31شايعه د قرار اساس نه جوړوي، ځکه . ارزيابي کړي

وي او يا ه يعنې بايد ليونې ن څلورم، متهم بايد د روغ عقل په حالت کې ويخره بآل. ړيخپله څرګند ک

 .نکو درملو تر اغېزې الندې ويولري او نه هم بايد د رواني تکليف رامنځته کوه رواني تکليف ون

 پوښتنې مباحثېد 

وړاندې د مبارزې په محکمه خليل د نشه يي توکو پر قاچاق تورن شوی او په کابل کې د نشه توکو پر . 1

چې دی سګريټ څکوي او د بنديتوب له  امنيتي مسؤلين پر دې پوه شوي. کې د محاکمې انتظار باسي

نکو د ود نشه توکو د قاچاق کو پوليس يا څارنوال کولی شي آيا. دي څکوليه مهاله يې تر اوسه سګرټ ن

 رټ ورکړي؟ته راوړلو لپاره متهم ته سګ شبکې په اړه د شواهدو د الس

کله چې پوليس هغه په حوزې کې د توقيف په ځای کې ساتي، پوليس له متهمه . عبدل په قتل تورن دی. 9

د اساسي قانون د  آياکې په خپل جرم اعتراف کوي،  ترڅکه د ويلو لپاره څه لرې او هغه پدې  غواړي

 حکم پر اساس دا اعتراف يا اقرار د اعتبار وړ ده؟

 

 د اعدام مجازات. ج
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 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲  

د محکمو د ټولو قطعي فيصلو عملي کول واجب دي خو د شخص د مرګ د حکم په حالت کې د ( 9)

 .منظوري شرط ده رئيسجمهور 

که څه . تر منځ د نظر همغږي نشته بين المللی ټولنېد اعدام د جزا د موثريت او اغيزمنتيا په اړوند د  

. عملي کوي( ت او چينلکه متحده اياال)هم زيات دولتونه د اعدام جزا نه عملي کوي، خو يو شمېر يې 

چې د اعدام جزا بايد په نويو ځوانانو، حامله ښځو او پداسې خلکو چې  ټولنه پر دې باور لري هنړيوال

افغانستان د سختو (. ماده۷ميثاق  بين الملليو نياسي حقود مدني او س. )ذهني بې کفايتي لري پلې نشي

د اعدام جزا نه راګرځېدونکې ده، نو ډېره مهمه  له هغه ځای چې. مجازاتو لپاره د اعدام سزا عملي کوي

چې پکې د محاکمې ټول بهير، چې د  د جزايي عدالت په ټوله مرحله کې د متهمينو حقونه تأمين شي ده

 . يدشامل  ،د پلي کېدو المل ګرځياعدام جزا د پرېکړې 

 بين الملليد افغانستان د قوانينو يا  د اعدام د مجازاتو ټاکلي شکلونهاو د شکنجې منع چې شي  کېدای

د  منوعيتم بين الملليپه پراخه توګه د شکنجې د  د مثال په توګه، د سنګسار اعدام. و نقض کړيقحقو

چې د  ته واک ور کوي جمهور رئيسماده د افغانستان (9)192. یدنيوکو الندې راغلی  ترنقض په توګه 

په  چې کولی شي هغه په يو داسې موقعيت کې راځيباندې يد يا رد کړي، پر دې اساس ئاعدام حکم تا

نقض کوي، د اعدام له  ممنوعيتچې په هغو کې د اعدام د تطبيق وسايل، د شکنجې  ټولو هغو قضيو کې

 191.يد څخه مخ واړه ويئتا

 د متهمینو مثبت حقونه. مرڅلو

 دالکه څرنګه چې پورته بحث وشو. یدتضمينونو لرونکی  اصوليد افغانستان اساسي قانون د يوشمير 

 .دې اصولو سره سم چلند وشيپه اړه د چا قضيیچې د هر  بهير دا اړينه بولي

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده ۳

ه د اتهام د لرې کولو او يا د حق د ثابتولو لپاره هر څوک کولی شي چې له نيول کېدو سره سم له ځان

ځان خبر کړي او د  يا تور څخه متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهام. مدافع وکيل وټاکي

وزله  دولت په جنايي پيښو کې د بی. ننه چې قانون يې ټاکي، په محکمې کې حاضر شي هغې مودې د

متهم او د هغه د وکيل ترمنځ مکالمات، مراسالت او مخابرات له هر ډول د . متهم لپاره مدافع وکيل ټاکي

 . د مدافع وکيالنو وظايف او واکونه د قانون له ليارې تنظيمېږي. تعرض څخه خوندي دي
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هر نفر کولی شي يو مدافع وکيل د ځان لپاره ")د مدافع د حق لرل ( 1: )يوشمير لکه نوماده د دې حقو31

د اتهام له ماهيت نه د  ")د فوري محاکمې حق( 9)مدافع وکيل سره د خبرو محرم ساتل؛ او د ( "وټاکي

 (."اطالع د ترالسه کولو حق او د قانون په واسطه په ټاکل شوي وخت کې په محکمه کې حضور 

 د مدافع وکیل د لرلو حق. الف 

افع وکيل د ټاکلو حق چې هر څوک د مد حق لري چې مدافع وکيل ولري، دا په دې معنا ده وګړیهر 

لري، چې له قانون سره بلدتيا ولري، حقايق درک او قضيه د متهم په استازيتوب په ښه شکل وړاندې 

خو پداسې هېوادونو کې چې هلته د مدافع وکيالنو شمير له اندازې زيات لږ وي او د پيسو کمه . کړي

نو ځکه اساسي . يځګه په مخ نه اندازه حق الزحمه ورکول کېږي، د استازيتوب چارې په درسته تو

موقت قانون، هغو متهمينو ته چې خپل خصوصي وکيل نه شي  اجراآتوقانون او د محکمو لپاره د جزايي 

د : د وکيل د لرلو په حق کې 198.نيولی، وړيا وکيل ټاکي او پيسې يې د حکومت له خوا ور کول کېږي

يا په  له خواتحقيق په ټولو مرحلو کې د پلټنې په صورت، د شهود د مقابلې او هغه وخت چې د پوليسو 

 همدارنګه دا حق اړينه بولي 192.هره قضايي جلسه کې له تحقيق الندې راځي د وکيل حضور لرل راځي

شونې ده، د دوسيې لپاره ګټور وي، السرسی چې مدافع وکيل حقوقي اسنادو، مدارکو او شهودو ته چې 

وکيل ته بايد د بشپړې دفاع د وړاندې کولو، شواهدو او شاهدانو ته د رسيدني اجازه ورکړل  131.ولري

 131.شي

د افغانستان قوانين په هغه صورت کې، چې متهم پيداکېدای نشي، د غيابي محکمې د دايرېدو اجازه 

د متهم له ګټو . نشي، وکيل يې بايد په استازيتوب حاضر وي که متهم خپله محاکمې ته حاضر. ورکوي

پدې اساس، د . ت ذمه د اصل خالف دهائده او د بره څخه له استازيتوب پرته د محکمې اجازه منصفانه ن

موقت قانون متهم ته  اجراآتود محکمو لپاره د جزايي . د متهم د شتون اړينوالی ده طريقهمحاکمې غوره 

چې که هغه نشي کولی پيدايې کړي،  محاکمې په جريان کې استازی ولري ـ او زياتويچې د  حق ورکوي

 139.ولېږي پتهستي وڅارنوال بايد ابالغيه د ده په ور

لرونکی وي، ټولنه له دې  استازوکه متهمين د ښو قانوني . یدد وکيل د لرلو حق، د ټولې ټولنې په ګټه 

بې ګناه  يوازېدا کار نه . ت کېږي، ډاډمنه کېدای شينکي مجازاود جرمونو ترسره کو يوازېچې  څخه

چې د جرمونو د تحقيق پر مهال  خلک له ناروا مجازاتو ساتي، بلکې پوليس او څارنوال تشويق کوي

چې هغه به له يو صالح او مسلکي وکيل  پدې حالت کې، پوليس او څارنوال پوهېږي. زيات دقت وکړي

به په تحقيق او د صورت دعوا په ترتيب کې ښه او هر باندې لري، نو پردې اساس وسره سر او کار 

همدارنګه که څارنوال او مدافع وکيل دواړه د قضيې په برابرولو کې ښه کار . نيسياړخيزه تياري 
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مدافع وکيل په . وکړي، قاضي کولی شي، د ټولو وړاندې شويو حقايقو پر اساس قضيه حل او فصل کړي

متهمين په  يوازېچې  څارنوال د صورت دعوا نيمګړتياوې پيدا او متقين شيچې د  ښه توګه کولی شي

 .واقعيت سره په مجازاتو د محکومېدو وړ بلل کېږي

 د فوري محکمې حق. ب 

ماده د 31د ناوړه ګټې اخيستنې د مخنيوي لپاره،  له محکمې پرته، د اوږد وخت لپاره له توقيفولو څخه

په محکمه  "په دننه کې چې قانون ټاکلیدهغه معياد "تو څخه د خبرېدو او متهمينو حقونه له منسوبو اتهاما

 .ورځې ټاکلي1۸موقت قانون  اجراآتودا وخت د محکمو لپاره د جزايي . کې د حضور حق تضمينوي

 

 موقت قانونتو آاجراجزایي  محکمولپاره د د

 ماده۳۶

څارنوال په  توقيف قرار د يد يا دئتا خواله ترسره شوي وي او دڅارنوال  له خواپوليس  نيول د ېچېرکه 

نيولو له نېټې څخه  واسطه صادر شوی وي او دغه قرار په خپل قوت باقي پاتې وي او څارنوال د

 صورت دعوې محکمې ته وړاندې نه کړي، تورن خوشې کېږي، مګر داچې د ورځو کې(1۸)په

 .ورځو لپاره تمديدشوې وي( 1۸)څارنوال په وخت غوښتنې په اثر، د توقيف موده د نورو 

 ماده ۲

، پرته له ځنډه، ابالغيه پاڼه چې دمحکمې دنېټې او ورځې وروستهمحکمې د صورت دعوا دترالسه کولو 

 . لرونکې وي، صادره وي

که حکومت له ژمنو سره سم عمل ونکړ، اساسي قانون يې د حل الرې نه ټاکي، خو د محکمو لپاره د 

ه په پام سره، که له لګول شويو اتهاماتو څخه متهم ته خبر نوي ورکړ ل موقت قانون ت اجراآتوجزايي 

خو په عمل . شوی او په مناسب وخت کې محکمې ته نوي دعوت شوی توقيف شوی نفر خوشې کېږي

 چې نيول شوي خلک مخکې له دې يوې مطالعې ښودلې ده. کې، دا حالت هيڅ شی هم نشي تضمينولی

که کوچنی جرم هم وي، ترډېره د څو مياشتو لپاره په توقيف کې ساتل  آنچې په محکمه کې حاضر شي، 

 133.کېږي

د جرم د تحقيق پر مهال د حکومت د اړتياوو او د شواهدو  چې د فوري محکمې حق بايد پداسی حال کې

د وخت دقيق . توافق ولري په راټولولو او د وړ دفاع په تيارولوکې د متهم د اړتياو د په پام کې نيولو سره
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هر ډول زماني ځنډ بايد د قضيې د پېچلتيا، په . ټاکل، د قضيې د ماهيت په نظر کې نيولو سره، توپير لري

الس کې د شته شواهدو د اندازې، د متهم او نورو شاهدان د همکارۍ، د جرم د شدت او هر ډول نورو 

 .تخفيف ورکونکو شرايطو پر اساس وسنجول شي

 

 Habea Corpus)) حکمزادي آد 

دا يو . د حکم د بهير د مکانيزم له الرې حل او فصل کېږيزادي آاوږده توقيفونه د  په يوشمېر ټولنو کې

چې يو توقيف  له قانوني پلوه، دا په دې معنا ده. په معنا ده "ئ بدن خوشې کړ "، چې د يدالتيني عبارت 

که په . وننګوي او بايد حکومت يې توقيف توجيه کړي د خپل توقيف قانوني والی شي شوی مجرم کيدای

ورځې يا يې بل قانون نقض کړی، 1۸چې د توقيف ټاکل شوې  محکمه پر دې قانع کړي جرم متهم

خو د افغانستان اساسي قانون د دې مالتړي تدبير په حق کې نه راځي، پدې . کړيزاد آحکومت يې بايد 

 .کويه چې په غيرې قانون توګه نيول شوی وي، دفاع ن و له هيڅ بهير څخهناساس د وګړو د حقو

 

 د عامه اورېدنې حق. ج 

د افغانستان اساسي قانون علني محاکمې تضمينوي، تر څو عام خلک د يو اضافي عامل په توګه، د 

عام خلک کولی شي، له فساد، بې عدالتۍ او له اساسي قانون سره د . حکومت پر اعمالو څارنه وکړي

رسنۍ د مهمو ليدونکو په څېر، د راپور د وړاندې کولو له الرې د محکمو . وګوري خيانت مظاهر

که څه هم چې قاضيان نه انتخابېږي او خلک له دفتر نه د هغه د اېستلو امکان . عادالنه والی تامينولی شي

پدې  قاضيان د تبليغاتو له الرې تر جدي فشار الندې راولي او لري، خو عامه افکار هم کولی شيه ن

په ټولنه کې د خپل احترام د السته راوړلو په موخه اړ دي، چې د خلکو اواز ته غوږ ترتيب هغوی هم 

 .ونيسي

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۴  

د افغانستان په محکمو کې محکمه په علني ډول دايريږي او هر څوک حق لري د قانون له حکمونو ( 1)

 .سره سم په هغې کې ګډون وکړي

محکمه کولی شي، پداسې حاالتو کې چې په قانون کې څرګند شوي يا د محاکمې سري توب ( 9)

 .ضروري وګڼل شي، سري غونډې دايرې کړي خو د حکم اعالن بايد علني وي

محکمو د ترسره کېدو اجازه ورکوي، لکه څرنګه چې د افغانستان پټو اساسي قانون په ټاکلو حاالتو کې د 

 :د ايران اساسي قانون هم ورته حکم کوي. اده حکم کويم( 9)198د اساسي قانون 
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 د ایران اساسي قانون

 ماده۶۲ 

محکمې، ښکاره ترسره کېږي او د خلکو شتون له موانعو پرته ده، خو داچې د محکمې په تشخيص سره، 

 د هغه ښکاره والی د عمومي عفت يا عمومي نظم منافې وي يا د دعوا دواړه لوري دا غوښتنه وکړي چې

 .محاکمه دې ښکاره نوي

 يې د ښکاره محاکمې زيات مالتړ کوي؟يوه او کومه  یدمادو توپير په څه کې  ودود دې 

  محاکمه پټه ترسره کېږي "پټ ترسره کېدل اړين وي "په افغانستان کې، کوم وخت چې. 

  چې ښکاره ترسره کېدل يې"( 1)هغه مهال پټې ترسره کېږي، چې  يوازېپه ايران کې، محکمې 

 .د دعوا لوري يې غوښتنه وکړي( 9)يا  "د عمومي عفت يا نظم نفې کونکی وي

 ټاکي؟ "د محاکمې پټ ترسره کېدل "په افغانستان کې څوک، يعنې قاضي که د دعوې لوري 

موقت قانون  اجراآتود محکمو لپاره د جزايي : ټول قوانين زياتې الرښونې په دې اړه وړاندې کوي

په توګه را وړي، په دې معنا، چې په محکمه کې د عامو خلکو  استثناء، د "عامه نظم"ماده ( 9)۸9

د محاکمې د پټ ترسره کېدو د اجازې يوه بله . شتون، د عدالت د اغېزمنې ادارې څخه مخنيوی کوي

، د تروريستانو د محاکمې او يا په بالقوه توګه، د استثناءدا . د ګټو له امله ده "ملي امنيت"د  استثناء

پټو محکمو ته، چې په  استثناء "ياخالق"بالخره . حکومتي مقامات د پټو اطالعاتو له لرلو سره اړوندېږي

يا جنسي جرمونه ( ماده33د کوچنيانو سرغړونو ته د رسېدنې قانون) هغه کې له قانوني عمرڅخه ټيټ

، قاضي ته اجازه ورکوي، چې د ف مننې، دا انعطائتاسې فکر کو آيا. 134څېړل کېږي، اجازه ورکوي

اړتيا په صورت کې او له دليل نه پرته، محکمې پټې دايرې کړي، يا داچې دا واک له حده زيات عام ده 

 شي؟ او له هغه ناوړه ګټه اخيستنه کېدای

 د لیکلې یا شفاهي ژباړې حق. د 

. د تړولو اتهاماتو په اړه د بشپړ معلوماتو د لرلو حق لري اساسي قانون تضمينوي، چې متهم ور پورې

په ازبکي او ترکمني  يوازېالبته، په زياتو محکمو کې په درې يا پښتو ژبه خبرې کېږي، خو که متهم 

خبرې کوي او محاکمه هم په کابل کې دايرېږي، څه بايد وکړي؟ دا اطالعات او د محاکمې بهير بايد په 

 .رې کوي وژباړل شي، تر څو په بشپړ ډول قضيه درک او له ځانه دفاع وکړيهغه ژبه چې خبرې پ

                                                           
734

 Alexandra H. Guhr, RaminMoschtaghi, MandanaKnustRassekhAfshar, Max Planck Manual on Fair Trial Standards 
in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan 
Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights 81 (2009). 
 



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ

 

323 
 

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۳۲ 

که د دعوې لوری په هغه ژبه چې محاکمه پرې کېږي ونه پوهېږي، د قضيې پر موادو او اسنادو د 

 .ورته تأمېنېږياطالع او په محکمه کې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو کولو حق د ترجمان په وسيله 

  

 د منطقي پریکړه نیولو حق. ه 

څارنوالۍ ته پرېږدي، ترڅو قاضې قانع کړي، چې پر متهم وارد شوي ( پيټی)ت ذمه، د ثبوت بارائبر

خو که د قاضي قناعت د متهم د . که د قاضي قناعت ترالسه نشو، متهم خوشی کوي. تهمتونه صحيح دي

صراحت سره خپل داليل په پرېکړه کې ذکر کړي، په داسې توګه چې ګناه په اړه ترالسه شو، نو بايد په 

 .متهم، عام خلک او لوړې محکمې د هغه د استدالل اساس وګوري

 د افغانستان اساسي قانون

 ماده۲  

 .محکمه مکلفه ده د خپل صادرکړي حکم اسباب په فيصله کې ذکر کړي( 1)

خو د شخص د مرګ د حکم په حالت کې د  د محکمو د ټولو قطعي فيصلو عملي کول واجب دي( 9)

 .منظوري شرط ده رئيسجمهور

، څارنوالۍ چې د حکم  ليکلې پرېکړه متهم. همدارنګه منطقي پريکړه نيونه بايد په ليکلې توګه برابره شي

غوښتونکې ده او د استيناف محکمی ته اجازه ورکوي، چې په دقيقه توګه د قاضي د تصميم او د هغه د 

  13.حکم بايد څرګند، ساده او له ابهام پرته، خو د قانون پر اساس وي. اړه پوه شي دليلونو په

د منطقي پريکړه نيولو د حق پر اساس، هر متهم د بياکتنې د غوښتنې حق لري او د قضايي تېروتنې په 

، او امکان ینه دهيڅ قضايي سيستم بشپړ . محکمې نه د مرستې غوښتنه کولی شي صورت کې، له لوړې

پدې دليل، قضائيه قوه د سلسله . ي چې يو قاضي په تېروتنې سره يو بې ګناه شخص محکوم کړيلر

مراتبو لرونکې ده چې د هغه پر اساس ستره محکمه او استيناف محکمه د ټيټو محکمو پر پريکړو څارنه 

کمې مح الندېنۍلومړی، : دا جوړښت، غيرې قانوني محکوميتونه په دوو ډولونو سره راکموي 131.کوي

د دوی تصميمونه له بيا کتنې الندې راځي، له زيات احتياط نه به کار  په هغه صورت کې چې پوه شي

محکمو عمدي يا غيرې عمدي تېروتنې يا الندينيواخلي، او دوهم، لوړې محکمې ممکنه ده، د وړو 
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واک لري  محکمې د غيرې قانوني پرېکړو د اصالح او بيا ګرځول، د فرد د خوشې کولو لوړې. ونيسي

 131.يا د پيسو شرط د هغه د خوشې کولو لپاره وضع کولی شي/او

 

 ړواندې اصول هپد فساد او رشوت خوړنې د عمل . پنځم 

. هغه اصول او معيارونه چې په اساسي قانون کې مشخص شوي دي، په عمل کې تل نه مراعت کېږي

قتل د جرم يوه محاکمه ليدلې  د هرات واليت په محکمه کې د( TilmannRoder)څېړونکي تيملن رودر

چې له حملې الندې له  هغه له دوو جرمي متهمينو سره ليدنه کړې وه او هغوی ده ته ويلي وو. 138ده

چې متهمينو د ادعاد د اثبات په اړه، د  هغه ويلي و. ، دفاعيه جلسې ته راوړل شوي ديوروستهنيولو 

متهمينو مدافع . ديه دباور وړ ن "دوستان"ځکه چې دا ډول درلود خپل ځان د دفاع لپاره هيڅ شاهد نه 

. ته د وکيل د حق لرلو يا د چوپ پاتې کېدلو د حق په اړه څه نه وو ويل شوي ویاو هغ درلودوکيل نه 

. خره، قاضاينو دواړه د اعدام په جزا محکوم کړلبآل. ايستل  والو پوليسو عام خلک له محکمې نه وه وسل

راټول کړي  معلوماتدا نکي ووو او پدې اړه خپله مرکه کوه د غوښتنې له حقه خبر ن متهمين د بياکتنې

 .دي

يه قوې ترعنوان الندې واضاحت ورکړل شوی ده، ئڅپرکي کې د قضا۷ولې داسې وشول؟ څرنګه چې په 

قاضيان ښه . يه قوې په هر سطح کې شتهئد قضايي خپلواکي، فساد او وړتيا ستونزې د افغانستان د قضا

مياشتنی ( امريکايي ډالره911)زره افغانۍ 11111، د ولسوالۍ په کچه يو قاضي معموأل نه لريحقونه 

باندې د متهمينو په حق  محکمه کېمحاکمې په اړه په عادالنه  ددا کار په ځانګړی توګه . 132معاش لري

فساد د ترسره کولو منفي اغېزې لري، ځکه چې قاضيان او څارنواالن د لږ معاش لرونکي دي او زيات د 

فساد کولی شي د قرباني له کورنۍ ناشي وي، که هغه د متهم لپاره د درنې جزا . په حال کې دي

 .غوښتونکي وي يا له متهم څخه، که هغه په کافي اندازه پيسې ولري، نو خپله ګناه اخيستلی شي

 

 پوښتنې مباحثېد 

قوې تر عنوان الندې پرې بحث وشو، يعنې يه ئڅپرکي کې د قضا۷د قضايي خپلواکي دوه شکله چې په 

 .ئاداري خپلواکي او د تصميم نيول خپلواکي يو ځل مطالعه کړ

 و د ساتنې لپاره له زيات اهميت څخه برخمن ده؟نله دې دوو شکلونو کوم يو، د متهم د حقو 1
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 ؟، چې څارنواالن او مدافع وکيالن همدې ډول خپلواکي ته اړتيا لريئتاسې فکر نکو آيا 9

د تاوتريخوالي او د تاوتريخوالي د ګواښ راپورونه، د جزا په قضايي سيستم کې د قضايي خپلواکۍ د 

 . لويې ستونزې په توګه ښکاري

کېدو له امله،  ياتو ښودلی ده، چې د يو سيمه يېز پوليس د قوماندان د زوی د نه خوشېئد يو راپور جز

د فساد او قدرت په دود کې، هغه کسان چې نورو  141.وههغه ته نېږدې کسانو د قاضي د وژلو هڅه کړې 

چې قضايي قدرت لري، په پر خالف هغو  څخه دته د زيان رسولو توان لري، کولی شي له خپل قدرته 

 .ښه توګه استفاده وکړي

مداخلې، د تعصب په تغذيه د جزايي عدالت  له خوارشوت ورکول، فساد او د سياسي زورواکانو بډې يا 

سيستم کې د پلويتوب او د متهمينو ترمنځ د نابرابري رامنځته کول، د جزا قضايي سيستم نظام، په 

ورکولو وړتيا او منابع لري  بډېمتهمين قاضي يا د محکمې نورو مامورينو ته د  آيادا کار، چې . فاسدوي

ې له کاتب نه د محکم بډېپه ټولو سطحو کې وجود لري،  بډې. پايلو المل ګرځيوړ زياتو  يا نه، د توپير

د قضيې د پيل، ځنډولو يا لوړې سطحې ته د بياکتنې د غوښتنې لپاره پيل کېږي او بيا له زندان څخه د 

 141.پورې دوام لريزادۍ آمتهم تر 

 

   ۱بډې: مثال۲

يې ادعا وکړه،  وروستهد هرات په واليت کې يو نظامي قوماندان يو بې ګناه سړی په مرمۍ و ويشت او 

ګناه مقتول  د بې. قوماندان ونيول شو او توقيف شو وسله وال. چې هغه د نشه يي توکو قاچاق کونکی و

 وسله والد مقتول کورنۍ  وروسته. هورکړ بډېکورنۍ د زندان مامورينو ته د قاتل د ورسپارلو لپاره 

 .يشت او مړ يې کړقوماندان له ځان سره يو وړ او د مقتول پر قبر يې په ګولۍ و و

شي؟ د کورنۍ د  خنډد يادې فاجعې و ی شچې د محاکمې کوم بهير يا تضمين کوال ئتاسې فکر کو آيا

 کېداید زيان ادعا  څخهله حکومت  ،پر قاتل سربېره آياجبران لپاره څه بايد په نظر کې ونيول شي؟ 

 شي؟
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 اصطالحات

د اساسی قانون په محکمه کې د يوې قضيی د وړاندې کولو حق عالی دولتي ارګانو  :مجمله ارزونه

، (زيسيونويعنې پارلماني اپ)، د پارلماني ډلو (کابينه رياست، ، جمهوريجمهور رئيس)اورسمی مقاماتو،

د اساسي قانون سره د نورو قوانينو مطابقت په مجمل يا عام طور تر . لپاره خوندي دی ارګانونواو ورته 

 .هر مورد په جال توګه چېڅېړنې النې نيول کېږي نه دا 

د حکومت په اړه، داسې . په حساب ورکولو پورې تړلې وي، د ځواب ورکول چېموضوع : ځواب ویل

هر رکن د بل  چېپدې معنی . ندې بايد ځواب ورکړييو د بل په وړا ارګانونهد حکومت  چېويل کېږي 

 .په وړاندې ځواب ويونکی دی

 .چاته په رسمي توګه واک سپارل يا دهغه تأييدول: د واک ورکول یا تفویض

، واليت، ايالت وادارحکومتي رونو اښد )د اداري بنسټونو له لوري رامنځ ته شوي طريقې : اداري حقوق

د کارولو الرې چارې، جواز، اليسېنس، د الس رسي وړ  ررات،مق اصول، چې(يا فدرال حکومت

 . اطالعات، د استماعېې غونډې، بياکتنه ا و پرېکړه نيول پکې شامل دي

 .له عليا او سفلی جرګو څخه جوړه ده چېد افغانستان مقننه قوه  :د افغانستان ملي شورا

رې له محکومولو د مخه تورلګول يا د د يوې قضيې په سموالي باندې ټينګار کول، په چا پو:ادعا شوی

 .هغه تأييد

 .له مذهبي اېمان څخه مخ اړول :ارتداد

د مطلق واک سره حکومت : د واک په عملي کولو کې اختياری عمل کول( الف) :خپل سري

له ناقانونه يا خپل سري )" له نامحدود واک يا استبداد څخه را والړ شوی( ب)؛"(استبدادي حکومت)"کول

 "(.ګرفتارولو او توقيف څخه ساتل

  .له قانوني الزام پرته د هيلې يا قصد څرګندول :آرمانی

يوه اساسي  څد هې چېد حکومت د بېالبېلو برخو تر منځ د قدرت داسې توزيع  :یا موازنه د قدرت انډول

 .ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ نه شي

په يوه حکومت کې د مقننه قوې د څرنګوالي د توصيف لپاره کارول کېږي او : هقودوه جرګه ایزه مقننه 

 .په هغه کې قانون جوړوونکي په دوو ډلو وېشل کېږي

 .د قانوني اعتبار درلودونکی، د اطاعت وړ :الزامیت

 .په وړاندې سپکاوی، بې احترامي يا بې پروايي( ج)د هللا  :د مقدساتو سپکاوی

 .مفصل پالن يا د عمل پروګرام :د اوزالید چاپ یا کلي طرح
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ه، مقننه قو اجرائيهد يو مرکزي حکومت په چوکاټ کې، . هخرې براد يوه سازمان يا اد (:څانګه)رکن 

 .قوه هر يو د حکومت له ارکانو څخه دي قضائيهقوه، او 

مسلې په ساده،  پيچلیپه ځانګړې توګه  چې د پرېکړې کولو يوه حقوقي قاعده ده :د څرګندې کرښې قاعده

 .کله هم د اطمينان د حصول په خاطر د انصاف په قرباني سره، حل او فصل ته تمايل لري یبې پر

ځانګړې د حکومت او دهغه اړونده مختلفو ادارو د کلنې لګښت لپاره  چېاندازه  د هغو پيسو: جهیبود

 .کېږي

په محکمه کې د  چېڅارنوالي يی د يو ټاکلي ستاندارد له مخې ښيي  چېهغه مطالبات  :د اثبات پېټی

 .برياليتوب لپاره ټول حقايق وړاندې شوي او احتمااْل سم دي

 .د حکومتي چارو د پرمخ بېولو دنده په غاړه لري چېد نامنتخب وګړو لوی شمېر :بوروکراسي

 .سالکار ارګان دی رئيسد دولت د  :کابینه

 .د اعتراض وړ موادو د رزونه :سانسور

 . په مرکز يا مرکزي اداره کې د قدرت او اقتدار د اعمال له الرې متمرکز کول :متمرکز کول

قوه، په ځانګړې توګه د دوه جرګه ايزې مقننه قوې هر يو  قضائيهاو  مقننه (:مجلس یا اتاق)جرګه 

 .مجلس

اجازه ورکوي د حکومت هر رکن د بل رکن  چېهغه سيستم دی  (:نظارت و توازن)څارنه او انډول 

 .له بريده زيات قدرت څخه يی مخنيوی وکړي چېد اصالح يا وېتو له الرې داسې وڅاري  کړنی

قاضيان د قضاياوو په هکله د اړونده قانون پر بنسټ  کیمدني قانون په نظام  د :د مدني قانون سیستم

قضيه تر پوښښ الندې نه  ټاکلی قوانيندا اوږده او مفصل  و مواردو کیکم وډېرپه يوازې . پرېکړه کوي

 .نيسي بلکه قاضي اړونده اصول د نظر وړ قضيی په برخه کې تطبيقوي

 .يو د بل سره برابر وي چېهغه  :یو د بل سره برابر

 .يا د وسله والو ځواکونو د قوماند عالي رتبه جمهور رئيسد ېو هېواد : اعلی سرقوماندان

ال په حقوقي سيستم کې، قاضيان د قوانينو په تفسير کې اساسي رول  ند کام: د کامن ال حقوقي سیستم

يوه قضيه نوی موضو  چېکله . پارهلوبوي او په تېرو قضايی حکمونو تکيه کوي نه قانون د الرښوونې ل

ع مطرح کوي، قاضي د نوي قانون د جوړولو په مو خه د نورو قضيو سره دهغه د مقايسې او اختالف 

 .پر بنسټ باندې استدالل کوي
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 چېيعنې د قضيی ډول . د يو ټاکلي عمل د اجرا لپاره د نافذ قانون قدرت او اقتدار (:وړتیا قضایي) وړتیا 

 .د قضايی واک حوزه –همدارنګه وګوری . نون له مخې اوريمحکمه يی د قا

د اساسي قانون په عالي محکمه کې په اساسي قانون پورې تړلي مواردو څېړنه  :ټاکلی یا اتفاقي څېړنه

په زياترو سيستمونو کې، که چېرې يوه محکمه و مومي . د الندنيو محکمو له لوري راجع شوي وي چې

يو حکم د اساسي قانون د حکمونو سره مطابقت لري، بايد په اساسي قانون د د قانون د تطبيق وړ  چې

 .څخه و ګڼل شي وپورې د اړونده موارد

تر منځ د  ونوموقف کې د يو شخص د خصوص ګټو او رسمي مسؤليت اداريپه يوه ( الف): د ګټو اختالف

په وړاندې دنده لري،  په کې يو شخص له يوه څخه زياتو اشخاصو چېيو داسې موقعيت ( ب)ګټو ټکر، 

د  چېپدې کې هغه موارد راځي . خو نشي کوالی د هغو ترمنځ باالقوه متضاد منافع او عدالت تأمين کړي

د يو  چېد قناعت سره په اختالف کې وي، يا کله  اخيستونکيګټې يا اندېښنې د  يشخص وګړييو 

وکيل، محاسب، د کار او بار سالکار يا د . مطابق وي/حکومتي مقام شخصی ګټې د عامه چارو خالف

د نښتې د رامنځ ته کېدو  چېملکي معاملو دالل د النجې د دواړو لورو استازيتوب نشي کوالی او آن دا

 .مخنيوی وکړي

 (.يا تقنيني ارګان اجرائيِویه د لک) د يو استازي انتخابولو حق لري چېد هغو اتباعو شمېر  :حوزه

لزوما  د اساسي قانون په موجوديت پورې تړلی نه دی، اما د حکومت په اساسي محدوديتونو : مشروطیت

 143.او جوړښتونو پورې تړلی دی

د اساسي قانون محکمې ته الس  چېدا طريقه افرادو ته اجازه ورکوي : د اساسي قانون له مخې شکایت

په عادي محکمو کې يی دوسيه بايللې وي، د خپلو حقونو د نقض په هکله د  چېو هغو کسان. رسی ولري

 .اساسي قانون محکمې ته شکايت کوالی شي

 .د جرم په خاطر محکوم يا مجازات شوی وي چېهغه شخص (: یا محکوم شوی مجرم)محکوم 

عمال  موجود وی اما په رسمي ډول په رسميت نه  چېد يوشی د توصيف لپاره  (:دی فاکتو)په عمل کې 

 .وي پېژندل شوی

 .د قانون له مخې د يو کار يا عمل تر سره کول (:دې جوری)له قانوني لحاظه 

د )د ټولو حقايقو په نظر کې نيولو سره، د يوې قضيی په هکله له سره پرېکړه کول  (:دې نوا)له سره 

محکمې قانون په سمه عملي کړی دی او  ابتدائيه چېې نظر اچول ، نه يوازې پر دې باند(دوهم ځل لپاره

 .که نه
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يا توزيع کول، په ځانګړې توګه له مرکز څخه ځايي يا سيمه  ويشلد دندو او اختياراتو :بې مرکزه کول

 .ايزو مقاماتو ته د واک لېږد

اد او خارجي نفوذ پرته د ضيی اړونده حقايقو او قانون پر بنسټ باندې له فسقد :د پریکړه نیونې خپلواکي

 . قضايي حکمونو صادرول

 .ياتو سره د يو مورد بيانئتوصيف، مصور کول، يا په دقت او جز :انځورول

 .خلک ورته اړتيا لري چېد يو داسې څيز نه درلود  (:محرومیت)بې برخې والی 

 .د قانون له يوې قاعدې څخه معافيت:عدول

 .د سم خط سير تعقيبول:مستقیم

د عامو قانوي کړندودونو په محدوده کې د مختلفو مسلو په هکله د خپل نظر له مخې ديو  :محرمیت 

ندازې په تعيين يا د محاکمې د ايو قاضي کوالی شي د جريمې د ( الف: مثال. قاضی د پرېکړه کولو واک

ا جنايت يو جرم د جنحې ي چېاختيار ولري  ددې څارنوال کېدای شي( دوام په هکله پرېکړه وکړي يا، ب

 .په توګه اقامه کړي

هم يو شمېر افراد په  ددې پخپل قصد کې بې طرفه دی اما سره چېد ناوړه عمل اغېز  :بې انډوله اغېز

 .متفاوت اندازه متأثر کوي

 .د څيزونو مجموعه يو له بل څخه بېلوي چېهغه ځانګړتيا  :تمایز یا توپیر

 .ړې طرح جوړويد نظر وړ سند لوم چېهغه څوک  :د مسودې جوړوونکي

د خصوصي حقونو له هغه جملې د قضيې په هکله په واکمنه ( الف) :د قانوني پړاوونو وهل یا طی کول

محکمه کې د اطالع او عادالنه محاکمې حق د تحقق او مالتړ لپاره د اصولو او قواعدو مطابق د قانوني 

کمې له لوري ټاکل شوي وي، له هغه د قانون او مح چېټول قانوني پړاوونه ( ب)اقداماتو تر سره کول، 

عادالنه او غيرپه  چېپه هکله مراعات شي داسې  وګړيجملې له حقونو څخه اطالع بايد د هر يو 

 .متفاوت رفتار منجر نشي

 .اخالقي يا قانوني ژمنتيا:دنده

 . په عام يا رسمي ډول تأييد( د يو چا يا کوم څيز) :تأیید او السلیک

 .په اغېزمنتيا سره سرته رسول :تنفیذ

 .د يو شی قانوني ادعا درلودل :مستحق

د هغه پر بنسټ باندې د قانوني وسيلو له الرې شواهد ساتل  چېهغه قاعده يا اصل  :د انحصار قاعده

 .بد باور په محکمه کې جرم نه ګڼل کېږي چېکېږي او دا 
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 .په يو فرد يا ډلې پورې تړل شوی :په فرد پورې تړلی

 .به بشپړه توګه د يو کار يا امر سر ته رسول؛ په بشپړ ډول عملي کول :را کولاج

" څخه وروسته واقعيتايکس پوست فکت يا له  "د التينې اصطالح :رجعتته د قانون  (ما قبل) مخکې

له وقوع وروسته تصويبېږي او هغه غير قانوني  واقعيتونود  چېهغو قوانينو ته اشاره کوي کوم  چې

پدې . ه هم د تصويب په مهال هم قانونی وو، يا د جرم له وقوع وروسته دهغه جريمه زياتویکوي که څ

 .د هغو د مخه تصويب شوي وو چېکوم  یترتيب، نوی قوانين د هغو جرايمو په هکله د تطبيق وړ نه د

په هغه کې قدرت د مرکز او محلي اداري واحدونو تر منځ  چېد حکومت له بڼو څخه يوه ده  :فدرال

 .ويش شوی وي

 .ګټې په ښه توګه تر سره کوي اخيستونکيد  چېامانتی قانوني دنده  :امانتي دنده

په بر  محکمېپه نوم هم يادېږي او دا سيستم رسمي دولتي قوی  قضائيههمدارنګه د : رسمي عدلي سیستم

 .کې نيسي

 .د الرې پر سر نوی زېږېدل شوی او پرېښودل شوی ماشوم :د الرې پر سر هلک

 .د والی له لوري يا په هغه پورې ټړلی :د والي له لوري

 چېد توقيف يا زندان په ځای کې قاضي ته د عدالت غوښتنې ليک، او قاضي پدې هکله  :د آزادي حکم

د آزادي حکم د . آيا په زندان يا توقيف کې د تورن د ساتلو لپاره کوم قانوني بنسټ شته، محکمه دايروي

 .يو تورن له تور پرته په بند کې ساتل کېږي چېناقانونه بند په وړاندې دی کله 

ده  نورو چېپوهېږي نه وايي بلکه هغه  چېمل هغه څه اپه هغه کې خپله ع چېدوهم الس شواهد  :شایعه

 .ته ويلي دي خلکو ته وايي

 .د خصوصي اتباعو تر منځ اړيکې:افقي اثرات

 .د فدرال حکومت د مختلفو ارکانو ترمنځ د قدرت تفکيک دی :د قواوو افقي تفکیک

يو فرد يوازې د انسانيت له مخې له هغو څخه  چېهغه بنسټيز او څرګند حقونه دي  :بشری حقونه

 .برخمن دی

د سياسی،علمي او فعالو ټولنو له لوري د بشري حقونو بحث او خبرې  (:ګفتمان)د بشري حقونو مباحثه

 .اترې

د جسم يا بدن نشتوالی، د نه حس کولو وړ، له فزيکي موجوديت پرته مفهوم " حکمي: "حکمي اشخاص

د قانوني موخو  چېدا اصطالح زياتره په سازمانونو او ادارو او کار او بار پورې تړل کېږي . ورکوي

 .درلودونکی وي" شخصيت"لپاره د 
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 .کږوالی څخهمستقيمې الرې  له :غیر مستقیم

که څه هم کېدای شي د لور او زوی ترمنځ دشخړې د حل او فسل لپاره د  :د غیر رسمي عدالت سیستم

او نو د حل ومورد او پالر پرېکړه غير رسمي عدالت وګڼل شي، دا اصطالح په دوديز ډول د اختالف

 .او قبيلوی الرو چارو ته اشاره لري دوديزول لپاره جرګو، شوراګانو او همدا شانې نورو صف

بنسټ يا بنسټيز چوکاټ، په ځانګړې توګه د عامو کارونو لپاره لکه سړکونه او (:تاسیسات) کچررانفراست

 .پلونه

 . قانون منع کړي وي چېد نورو په حق باندې الس اچول  :تېری

 .رسمي قانوني سند ته ويل کېږي( وقي متن کېپه حق) :وسیله

مثال، شرکت هڅه کوي تر څو په سيمه کې : کر مخنيوی يا د يو څيز آزمويلټفرد سره د /د بل څيز :تړل

 .ځان له سياسي اړ او دوړ څخه جدا وساتي

اسي د بشري حقونو نړيواله اعالميه، د مدني او سي :تړونونه او اعالمیې بین الملليد بشري حقونو 

په ټوله کې هغه د . ميثاق بين الملليميثاق، د اقتصادي ؛ ټولنيزو او کلتوري حقونو  بين الملليقو حقو

 . بشري حقونو بين المللي منشور په توګه يادول کېږي

دا لوی تړون د مدنی او سياسی حقونو جاج اخلي  (:ICCPR) میثاق بین الملليو قد مدني او سیاسي حقو

 . کال کې نافذ شو 121۷او په 

د لوی تړون اقتصادي، ټولنيز او :(ICESCR)میثاق بین الملليحقوقو د اقتصادي،ټولنیزو او کلتوري 

 .کال کې نافذ شو 121۷کلتوري حقونه څېؤی او په 

مثال بهرنيو چاورو له )هکله رسمي پوښتنې کول د رسمي اقدام او يا تګ الرې او رفتار په :استیضاح

 (.وزير څخه

 .د معنی يا د يو څيز د اهميت تثبيت يا توضيح :تفسیر

 .د پېښو ترمنځ موده:واټن

قوه د کل په توګه بايد خپل کار د  قضائيهقاضيان په انفرادي ډول او  چېنظريه ده يوه :قضایی خپلواکي

نګه دا اصطالح، په يو شمېر قانوني ضمانتونو لکه د مالقاتونو همدار. نورو له نفوذ پرته ترسره کړي

 .د خارجيانو په وړاندې قرار لری چېقرار، د محکمې او تصدي احضار کولو ته اشاره لري 

په عام مفهوم، په ټاکلو : دا اصطالح په محکمه کې په دوه مفهومه کارول کېږي :د قضایی واک حوزه

په خاص مفهوم، په يوه ټاکلې ( 9)لو لپاره د يوې محکمې مجمل حق، مواردو کې د خپل واک د عملي کو
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په بل عبارت، د نظر وړ موضو ع،د . موضوع کې د يوې محکمې د واک د عملي کولو حق ته وايي

 .ملکيت پر سر النجه، او يا د يو حکم يا فرمان تفسير په هکله د يوې محکمې واک يا صالحيت

 .حق يا معقول درست اثبات شوی، په :توجیه شوی

 .د مقننه قوې له لوري تصويبېږي چېقانون يا د قوانينو ټولګه  :قانون

 .د يو شي لپاره قانوني مسؤليت: مسؤلیت

په فردی حقونو آزادی ګانو او د حکومت د قدرت پر  چېيو سياسی او اقتصادي دکترين دی  :لېبرالیزم

 .محدودولو باندې ټينګار کوی

 .د قضايی يا محکمه ای سيالی له الرې حقوقي رقابت :قضایی دعوا

دواړو جرګو له غړو، او د واليتونو او ولسواليو له  دد ملي شورا  چېځانګړی ارګان دی  :لویه جرګه

 .دا بنسټ د لويو مسلو ارزونې او په اساسي قانون کې د تغيير راوستلو واک لري. مشرانو څخه جوړه ده

 .ای ورکوونکی يی خپلو انتخاب شوو مشرانو ته ورکوير چېد کړنې واک  :قیمومیت

پوهان د بدن ( الف: )د يوې ټاکلې نتيجې د توليد لپاره کارول کېږي چېيو بهير يا سيستم دی  :میکانیزم

هېڅ ميکانيزم د نوي قانون د تطبيق لپاره نشته، ( ب)مطالعه کوي،  دميکانيزم د وزن د کنترول په مقص

 .د ناعادالنه نفوذ څخه د مخنيوی لپاره قانوني ميکانيزم( مرکچيانو،استازو) تانوسد البې( ج)

 .د افغانستان د ملي شورا عليا مجلس يا جرګه :مشرانو جرګه

د يو شخص له لوری د يو عمل د تر سره کولو په الره کې د خڼد د نه رامنځ ته کولو په  :منفی حقونه

 .اړوند د دولت مکلفيت

آن د جګړې يا اضطراري حالت په  چېحقونه هومره مهم دي  دا: وړ حقونه کیدلوثابت یا د نه فسخ 

له شکنجې يا د ( ب)د ژوندانه حق، ( الف: )دا حقوق عبارت دي له. مهال هم د محدودولو وړ نه دي

د آزادۍ حق خه څله مرېتوب يا غالمي ( ج)سپکاوي اوغير انساني رفتار يا مجازاتو څخه د آزادۍ حق، 

 .آزاديخه څاومخکې ته د قانون عطف له کارولو ( د)او 

 .د رفتار، عمل يا سياست په برخه کې عام منل شوي ستانداردونه يا معيارونه:قواعد

په متناوب ډول د طرفينو له خوا په يو  چې د رسمي دعوا او د هغه ضد دعوا يو ډول:د عدالت غوښتنه

 .عدالت شفاعت غوښتنه معموال  ليکل شوی بڼه لريد . حقوقي اقدام کې عنوان کېږي

په ټوليزه توګه په يوه ناسته کې حاضرېدل يا د غونډې جوړېدل د ټولو کسانو له لوري  (:غونډه)عمومی 

 . پدې کې مسؤليت لری چې



 اصطالحات

 

334 
 

له دوو نوماندو څخه زيات کسان ګډون کوي د يو نوماندی يا کانديد  چېپه هغو انتخاباتو کې  :اکثریت

دا رايې لزوما  له نيمايی خخه زياتې نه وي بلکه د کانديدانو ترمنځ . ره د رايو مجموعې ته ويل کېږيلپا

 . يو تربله اکثريت وي

 .يو سياسی سازمان يا سمون شوی سياسی زمان ته ويل کېږي :د حکومت کولو طریقه

لکو د ارادې له مخې د هغه له مخې حکومت د خ چېپه سياسی بحث کې يوه نظريه ده  :د خلکو حاکمیت

 .جوړ او په هغو پورې تړلی وی

 . د يو چا لپاره د يو کار تر سره کولو په اړه د دولت مکلفيت :مثبت حقونه

د يو کار د ترسره کولو يا دورته يو عمل  چېويل شوی يا تر سره شوی يو کار (:قضایی رویه)پخوانی  

د ورپسی  چېمفهوم يوه فيصله شوې قضيه ده  ونيپه قان. د توجيه لپاره د بېلګې په توګه کارول کېږي

 .ورته حقايقو او مسلو درلودونکي قضيو د ټاکلو لپاره بنسټ جوړوي

 .د يو الرښود يا طرز العمل په توګه وضع کول: تجویز

په جرم باندی د تورن وګړي اساسي حق د محکمی تر پريکړی پوری بی ګناه ګڼل : د بی ګناهۍ اصل

 .په يقيني توګه د شواهدو په اساس د تورن جرم په اثبات ورسوي څارنوال بايد. کيږي

له مخې يی حکومت بايد په چټکۍ او اغېزمنتوب سره د  چېداسې يو الزام دی  :تدریجي پلي کول

په شا تګ ته هېڅ  چېاقتصادي، ټولنيز او کلتوری هدف د تحقق په لوري حرکت وکړی او دا يقيني کړي 

 .حرکت نه شته

 .له کل متناسبه ونډه. یدد ېوې ډلې د ونډې سره انډول  چېه شمېر هغ :متناسب

 .د ټپی کېدلو، زيان رسېدلو يا تخريب له ګواښ څخه تر پوښښ الندې راوستل :دفاع یا ساتنه

په هکله يی فرد معلومات لري يا ښکېل وي، معموال  پدې مفهوم  چېد نظر وړ موضوع يا سيمه  :والیت

زما له واليت څخه د باندې  چېدا يوه حقوقي پوښتنه ده ( الف: )رول کېږيسره په مفرد حالت کې کا

په هغه عرصه کې مطالعه يو ( 9)، (زما په مسلکي معلوماتو پورې اړه نه لري چېيعنې دا )قرار لري

 .وخت د پوهانو انحصاري واليت وو

لې موضوع په هکله بحث د يوې ټاک چېپه يوه سند يا قانون کې له يو جز يا بند څخه عبارت دی  :حکم

 .کوی

. د يو سازمان د چارو د پرمخ بېولو لپاره د يو بنسټ يا نهاد د غړو ټاکلې او ضروري شمېر :د نصاب حد

 .د يو قانون د تصويب لپاره اړين وي چېد ملي شورا د غړو حد اقل شمېر 

 .د قانون له مخې د اړتيا وړ شمېره :ونډه



 د افغانستان اساسي حقوق: هد افغانستان د حقوقي زده کړو پروژ
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 .ليهد تأييد يا تحريم رسمي عم: تصویب

د مقننه قوې يا د عامه ابتکار له طريقه د خلکو د نظر او تأييد لپاره د يو اصل يا عمل تر  :ټول پوښتنه

 .سره کېدو موضوع وړاندې کول

د حکومتي بنسټونو له خوا په ملي او ځايی کچو باندې صادر شوو اصولو او قواعدو ته  :مقررات

هغوی د موضوعه قوانينو د  چېکه څه هم هغه قوانين نه ګڼل کېږي خو د قانون اعتبار لري ځکه .وايي

 . اعتبار له مخې صادرېږي او زياتره د سرغړونو د مجازاتو لپاره وي

د محکمې تفسير د قانون د جمله بندی )"متناقض... ه نه پخالکېدونکی، يا سر... مخالف يا د  :متناقض

 ."(سره صريح متفاوت وو

هدف يی د متخلف او قرباني او همدارنګه د متخلف او  چېد اختالف حل پداسې طريقه  :ترمیمي عدالت

 .ټولنې ترمنځ د اړيکو بيا جوړونه وي

 .د مخنيوی لپاره تر سره کېږيد محدودولو او د کوم څيز  چېهر عمل : ډډې کول

  .وروستنی مسابقه، رقابت يا د مخکنيو بې پايلو انتخاباتو په هکله پريکړه کول :وروستنۍ سیالي

 .د وګړو او د هغو د ګټو د دفاع لپاره احتياطي اقدام :ضمانتونه

آزادې مالي معاملې، په ځانګړي ډول د يو فرد له لوري يو شرکت څخه پور اخيستل  :خود کاره معاملې

 .د هرڅه مخکې پخپله د فرد په ګټه وي چېيا پور ورکول داسې 

 .د يو شخص د سرچينو د زياتوالي عمل يا بهير :ځان بډاینه

 .په يوه قلمرو کې تر ټول لوړ قدرت: حاکمیت

 .ت، عرصه يا عمل کې د يوه فرد هلې ځلېپه ټاکلي فعالي: تخصص یا کارپوهي

په بېال بېلو ځايونو کې د څيزونو ځای په ځای کول او يا په مختلفو و ختونو د يوعمل تر سره  :شطرنجي

 .کول

 . کنوانسيون السليک او تصويب کړي تړون يا د بين المللي چېهغه هېوادونه :غړي هېوادونه

 .راتللاغيز الندې  منظر ترپستر شٌخصی ليد، تجربې يا  :ذهنی

د يو حکومت، سياسي نظام او داسې نورو د چپه کولو يا خرابولو لپاره پټې هلې ( 1) :رانسکورول

 .کوم څيز کمزوری يا بې اغېزې کول( 9)، "(هغوی د حکومت د چپه کولو لپاره توطيه وکړه)" ځلې

 .ورته اړتيا نه وي، له بريده زيات چې :اضافی



 اصطالحات
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 .نې باندې تورن شخصپه جرم يا سرغړو :شکمن

 .په مؤقت ډول تم کول، د يو قانون يا يوې قاعدې لنډ مهاله ځنډ :د ځڼډولو سیستم

 .د نوماندی يا انتخاباتو لپاره نوماندي :تېکېت

 .بنسټيزه برخه يا ځانګړتيا :معیار

 .د حکومت له لوري اعمالېږي چېځپونکی قدرت  :استبداد

 .يو مجلس ولري چېهغه مقننه قوه  :یو مجلسه مقننه قوه

 .د يو فرد يا يو ګوند له لوري اجرا شوی :یو اړخیز

کال کې  12۲8په  چېاعالميه  نړيوالهد بشري حقونو  (:UDHR)و نړیواله اعالمیه قد بشر حقو

 .تصويب شوه

 .د دولت او خصوي اتباعو تر منځ اړيکې :عمودي الملونه

 .د فدرالي او ځايي حکومتونو ترمنځ د قدرت بېلتون :د قدرت عمودي تفکیک

د ېوې ادارې يا رکن د پروژو د اجرا د مخنيوي يا دايمی يا مؤقت ممنوعيت لپاره د ېوې  :د وېتو حق

مدېر ته د مقننه قوې له خوا د تصويب  اجرائيِویادارې يا د حکومت د يوه رکن واک، په ځانګړې توګه 

 .دايمي يا مؤقت مخنيو په خاطر د واک سپارلشوو اقداماتو د عملي کېدو 

 .د افغانستان ملي شورا الندېنی مجلس :ولسي جرګه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


