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  . است نموده  مطرح را  قانون  حاكميت از  دفاع  اصل هميشه حقوقدانان انجمن  

  

 حقوق فصل  نخستي     ش هه ١٣٠١ اساىس قانون و  گذاشت   پا قواني    تدوين عرصه به  قبل سال صد   افغانستان     

  نظام  تاري    خ در   موضوعه
 
  . است كشور   اين  حقوق

 

  . بود  المىل بي    و  داخىل  مهم  تحوالت  محصول ، قواني    تدوين  مرحله به افغانستان  ورود     

  ني    جهان هاى كشور   و  نمود  استقالل اعالن افغانستان  ١٢٩٨ سال در 
 

  پشت را  جهان   مقياس در  بزرگ جنگ دو   بتازگ

ات  دستخوش  المىل بي    و  داخىل  اوضاع ، رو  ازين و   . بودند  گذاشته  س    . بودند  گرديده  عميق تغي 
 

 را  خود  راه  نتوانست ، شد  اغاز   اساىس حقوق تدوين و   استقالل كسب  با  كه   أمان    دوره  اصالح    نهضت     

  كم    ، خارح   عوامل  مداخالت  سنتگرايان شديد . واكنش  . نمايد  باز  كشور   پايدار  توسعه  بسوى
 

 گران    افراط و   تجربگ

   حركت  انجام س     ، إصالحات  سان برح  
 
 و   متوقف را  اساىس حقوق پاى نو  جنبش ، عقيم را  افغانستان مردم خواه ترق

  . نمود  كشور   و  سلطنت ترك به  مجبور را   هللا أمان شاه
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 ارائه گردیده بود. بلجیم تدویر یافت، 
 



 سنت به اساىس قانون تدوين و  گذاشت  گار   ياد  به افغانستان حقوق در  مهم اثر   مزبور جنبش ، اين وجود  با      

  . شدند  اساىس قانون داشي    به  ملزم ، بعدى حكومتهاى از  كدام  هر  طوريكه به  . گرديد   تبديل  پايدار
 

 اى  گونه  به كشور   احوال و  اوضاع  . نداشت بر  در   مهم تحول   انكه با  ١٣٠٩ سال  اساىس قانون اولي    ايجاد  از  پس     

م نياز  به  اساىس قانون مجدد  تدوين و  نگرى باز  كه   نمود  تغي      و . گرديد   تبديل جامعه مي 
 پاسخ   ١٣٤٣ اساىس قانون 

  . بود  ها  نياز  اين به
 

وطه سلطنت به  را مطلقه رژيم چه اگر   مزبور اساىس  قانون      وط را  حكومت  ادامه و  تبديل مشر  موافقت به مشر

 را  افغان    جامعه هاى واقعيت با  منطبق و   متناسب هاى شيوه و  الزم  هاى زمينه نتوانست بازهم اما   . نمود  پارلمان

 و  رفتند  خود  راه به  اساىس قانون و  حكومت رو  ازين و   أورد فراهم ، خود   سنوشت در  مردم  سياىس مشاركت  جهت

  . گزيدند   بر  را  خود  راه ني    سياىس هاى گروه   و مردم
 

و  دخالت زمينه ، امد  پديد  وضعيت اين  نتيجه در  كه  سياىس بست بن       كه  ساخت  فراهم را   كشور  مسلح هاى ني 

  . نمود  المىل بي     سياىس و  نظاىم هاى رقابت و  داخىل جنگ گي    در  كشور   تمام  دهه چهار  از  بيشي    حدود
 

ين اساىس قانون. ميدانيم همه انجايكه از         سند   عاليي 
 
 ، است ديگر  قواني     تنظيم براى رهنماي و  كشور   يك حقوق

 يك   در   را دولت  سياىس قدرت حدود  و  جايگاه ،  مراتب سلسله ، ساختار  ، سياىس أصول كننده  تعريف اساىس قانون

  . باشد  داشته مغايرت اساىس قانون با  نبايد  قانون هيچ  ميباشد كشور   شهروندان حقوق كننده   تضمي    و  تعي    و   كشور

 در  اساىس قانون  ترين مدرن از  يگ ،    ماده ١٦٢ و  فصل ١٢ در   ش هه  ١٣٨٢ سال   مصوب افغانستان  اساىس قانون

ود  بحساب منطقه و  جهان  مردم  اينده و  كنون    تاريخ   مطالبات و  ها  ارزش به  سوى از  اساىس قانون اين در . مي 

  ، اجتماىع هاى واقعيت  همينطور و   افغانستان
 

 ارزشهاى به ديگر  طرف از  و   گرفته  صورت  الزم توجه  جامعه  فرهنگ

  . امروز  جهان براى قبول قابل و   دموكراتيك و   مطلوب جامعه يك  ايجابات و   مدرن جهان
 

 حساب به  افغانستان  مردم تاريخ   هاى دستاورد  و   افتخارات از  يگ  اساىس قانون اين كه   گفت   ميشود رو  ازين     

ود   . مي 
 

 حقوق جهان   اعالميه   و    المىل بي    هاى كنوانسيىون  كنندگان  امضاء از  يگ و  جهان   جامعه عضو   افغانستان     

  . است يافته تسجيل ني    ما . اساىس قانون در   ان  هاى ارزش و  أصول ، بوده  بشر 
 

تيب        و   متعاىل هاى ارزش پاسدار  تا   داريم مكلفيت  متمدن افراد  و  حقوق شاگردان  بمثابه  . ما  بدني 
 
ق  كه  ، باشيم مي 

  . دارد  قرار   ما  دين و  فرهنگ به مطابقت در  و  بوده  جهانشمول
 

 اساىس قانون داراى  ميشود سال هفده ،  ميالدى ١٢٩٢ سال بعداز   اندازيم نظر  موضوع به مشخص بطور  اگر      

   ويژه از   كه  ،  هستيم
 

  . است يافته تسجيل ان در   انسان   ارزشهاى و  أصول  ،  برخوردار خاص هاى گ

 

  و   مدرن أصول و  ارزشها   ازين تا   است ما  رسالت رو  بدين     
 
ق  اين. نماييم پاسدارى  اساىس قانون در   مندرج  مي 

 . است مطرح ما  براى عرصه دو  در   پاسدارى

   

ن  مشخص و   اساىس قانون تطبيق از  دفاع   . نآ  تحقق و  رعايت عدم  داليل  ساخی 

 

   هاى ارزش از  پاسدارى —
 
ق  . اساىس قانون  متمدن و  مي 

  . است دوم بخش همي    من سخن ماجآ  لبتها

 : . نمود  تقسيم دسته چند  به  ميتوان را  مخالفان و . دارد  را  خود  مخالفان صولا اين كه  ،  ساده دليل به

  

  نظام داخل مخالفان

  

ك وجه  . دولت مسلح مخالفان و  جامعه در  مخالفان   . ميباشد  قانون حاكميت نپذيرفي    گورى  كته  سه هر   مشي 

 : ميگريم قرار   اساىس سؤال دو  برابر  در  ما  كه  اينجاست و 

  



ن  و  جنگ ختم   صلح به رفی 

 . انكشاف و  بازسازى شاهراه به گذار   و یا 

 

 و  يافت نخواهد  تداوم افغانستان و  منقطب شدت به و   فروپاشيده جامعه ،  سؤال دو  اين حل بدون كه      

 . داشت نخواهيم واقىع صلح  هيچگاىه
 

 قانون  پرتو در  فقط دولت چني   . ميباشد  مىل  مقتدر دولت  از عبارت ،  هدف دو  اين به رفي    وسيله  ترين اساىس      

  . است مطرح قانون به  اتكا به و 

 

 قانون مبحث  ( طالبان)   مسلح مخالفان با  ،  مباحث از  يگ ،  دارد قرار  كار   دستور  در  صلح  مذاكرات كه  اكنون     

 . است اساىس

  

  و   كشور   اساىس قانون در   دين بحث     
 

ى حقوق ارزشهاى با   ان  تعامل  چگونگ  ما  و   بوده مهم  موضوع يك  بشر

م و  متعهد   دارد دين    ارزشهاى به نسبت كه   رويكرد بر   عالوه كشور    اساىس قانون كه   ميدانيم  رعايت به ملي  

ى حقوق  ارزشهاى   . ميباشد  همزمان وبطور   ني     بشر

 

. مينمايند  صحبت اساىس قانون از  اند   ايديالوژيك كمي    و  سياىس تر  زياد   كه  انعده. دارند  برخورد  دو  موضوع اين در  طالبان

يت  ،  دوم گورى  كته يعت نفاذ  از  و  نيستند  معتقد  اساىس قانون نفس به كه  ميسازند، را  طالبان اكير  سياق و  سبك به  سر

نند حرف خود    مي  

 

و   . باشيم ان    جانبدار و  مشخص را  أصول  ما بايد   بديي 

  . است قرمز  اساىس خط أصول كدام   اينكه به توجه با 

 

   استقالل

  . ارض   تماميت

 

  . دارد  تعلق مردم به  ان  از ناىسر  هاى ميثاق و  بشر  حقوق جهان   اعالميه  طبق بر  و  ى انحصار  بطور  كه  مىل حاكميت     

 . باشد  سخ خط بايد   مذاكرات در  كه  است  جهانشمول ارزشهاى. دوم
 

   تساوى و  برابرى ،  ازادى      
 
. ميگردد  ني    مردان و  زنان  برابرى  شامل  منجمله كه   افغان شهروندان و   اتباع تمام  حقوق

 وحدت  گرو  در   افغانستان موجوديت:  هللا أمان شاه بقول كه   افغانستان  القوىم   كثي    جامعه در   مىل وفاق و  وحدت

 . ميباشد  درج  فصل ان  اخي   و   ٥٩ تا    ٢٢ مواد  از  و   . ميباشد  ان مىل
  

 ، متحد   ملل منشور   تاب باز   اصل در  كه  ، ميباشد  ان رعايت به مكلف دولت ، اساىس قانون هفتم ماده طبق بر  كه      

 . ميباشد  ان از  ناىسر  هاى ميثاق و   بشر  حقوق جهان   اعالميه
 

  هاى حمايت  زنان برأى  شد تالش  طالبان إز  پس   فغانستانا  در      
 
 همچنان  اصىل مسله. اما  ،  شوند  إيجاد حقوق

  . است  قواني    أين  شدن اجران   و  قواني      إصالح ، ساالر  مرد   فرهنگ إصالح
 

 اينده به  نسبت  زيادى  هاى نگران   و     ستي    زن  داعش و  ، طالبان مثل هاى گروه  موجوديت كه   حاليست در  ينا     

 وجود  زنان  فراروى   فراوان مشكالت ني     داخىل   بعد   در اما   و. اند  كرده  خلق منطقه  در   زنان  حقوق و  دموكراىس اى

ود  بشمار   زنان حقوق نقض براى جدى. تحديد   . دارد  ين كه  مي   و   دولت ، مردساالر  فرهنگ   ان  مهي 

  . ميباشد   قواني     اجراى
 

 . باشيم داشته   اساىس قانون در  زنان حقوق مورد  در   بيشي   وضاحت   بود، نخواهد   بيجا و       

  



 و   مساويانه  بشكل  اساىس قانون  هاى ماده تمام در   أفغانستان  تعبه و  شهروند  ، إنسان يك  عنوان به  زنان حقوق     

 كه   است شده استفاده  كلمات  إز   أفغانستان  اتباع  انسان   حقوق  تأمي    مورد  در   كه  معن   اين به  . است  شده ذكر   برابر

 نياز  و   پذير اسيب قشر  عنوان به زنان حن    موارد بعض   در  وىل ، ميشود   جنسيت دو  هر  شامل  و دارد  عام معناى بار 

  . است گرفته  قرار  بيشي    توجه مورد   تر خاص  بصورت ، ويژه هاى حمايت  مند

 

  يافته  انعكاس اساىس و   برجسته  بشكل انسان   و   جنسين    تساوى و  برابرى حق  اساىس قانون  ٢٢ ماده در 

 حقوق داراى  قانون برابر  در   زن و  مرد  إز  أعم أفغانستان اتباع  . است ممنوع  أفغانستان اتباع بي    امتياز  و   تعبيض نوع هر 

  . ميباشند  مساوى وجايب و 

 

  :  ويژه حمايت از   برخوردارى حق

 

 طبق   رو  ازين و  است  خاص هاى حمايت  مستحق  اساىس قانون طبق  خانواده  محور و  كانون   عنوان به زن

  . ميباشد   ( زن)   مادر   إز  حمايت به  ملزم دولت   ٥٤  ماده

 إيجاد   بمنظور تا  ، است  مكلف دولت و  دارد  رصاحت زنان اموزش و  تعليم مورد  در   كشور  اساىس قانون ٤٤ ماده

  . نمايند  تطبيق و  طرح را   مؤثر هاى زمينه ، زنان  تعليم برأى  توازن

ين خشونت منع قانون   . گرديد   توشيح ، پارلمان در  شديد  هاى مخالفت وجود  با  كه.  ما  كشور   در   است دستاورد  بزرگي 

 : مينمايم مكث  ايجاز به ان تعداد  يك بر  كه 

  

  . مينمايد  صحبت  مىل حاكميت از  كه  چهارم ماده

  دارد سخن اجتماىع عدالت از  ششم ماده

  ميدارد صحبت  مرد و  زن  برابرى و  تعبيض منبع از   ٢٢ ماده

ند حرف ان  مصوونيت و  حيات حق از   ٢٣ ماده ن   مب 

  . ميداند   شهروندان طبيىع حق را   ازادى  ٢٤ ماده

  دارد صحبت  شكنجه و  تعذيب عدم از   ٢٩ ماده

وعيت  جهانشمول هاى پرنسيب  ٢٧ ، ٢٥،٢٦  مواد   . است ساخته مشخص را   جزا و  جرم  مشر

ن  حق از   ٣١ ماده   . دارد  حرف  وكيل  داشی 

  . دارد  صحبت تظاهرات و   احزاب ازايجاد  از   ٣٦ و  ٣٥ مواد 

ن  به   :  حقوق درج ترتيب همی 

ن
ّ
  مسك

  تحصيل

  كار  حق

 

  همچنان و . است يافته تسجيل  فصل اين موادبعدى در  ، حقوق ساير  و   عامه صحت

اك  مورد در   مثبت تعبيض خوب أصول  ٨٣ تا  ٢٢  مواد در  اساىس قانون در  ها   و باوران هندو  أقليت  نماينده  اشي 
ّ
 سك

د   قرار  دفاع مورد  بايد  هميشه كه   جرگه ولىس در  زن نماينده دو   بودن حتىم همچنان و    . گي 

تيب  اين   كه   باشيم  ارزشهاى   ان  مدافع  ما  بايد ،  افغانستان  تداوم و  حفظ براى و  مىل بزرگ  منافع بخاطر   بدني 

  . ميدارد  تضمي    را  خواست

  دارد وجود  و   بازتاب  قانون در   اجتماىع  مصلحت باالترين و . ميشود  صحبت مصلحت از   هميشه  افغان   جامعه در 

  . است مدرن جهان با  ما  وصل پل  قانون حاكميت و  باشد  وبرتر رهي   بايد  قانون فقط

 

 

 حرمت با 

 . تشكر  تان توجه از  و 


