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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۱۱/۱۰/۲۰۲۲                                                   مختصات افغانستان/ نخبگان و مشاهیر / ایناصراور

  .در قاموس کبیرافغانستان  «ولید حقوقیداکتر » یمعرف

 ی عشق بسی دور و دراز است، ولی واد"
 "طی شود جادهٔ صد ساله به آهی، گاهــی

دوکتور ولید حقوقی هم در مدت کوتاه    به قول اقبال الهوری، مرحوم 
راه صدساله را طی و خدمات عظیم و بنیادی را برای سیستم حقوقی  

 .و عدلی افغانستان انجام داد 
دسمبر    ۹نستان به تاریخ  دوکتور ولید حقوقی فرزند اصیل و دلسوز افغا

 .سالگی دیده از جهان بست  ۴۹به عمر  ۱۹۸۳
از تحریر و سپاس   کاظم   با تشکر از دانشمند گرامی دوکتور سید عبدللا 

ارسال   از  حقوقی  دوکتور  برادر  ابراهیم  وحید  دوکتور  محترم  از 
  .سوانح

 ۱۹۳۴د  د افغانستان اصیل او زړه سواندی بچی ښاغلی ولید حقوقی  
نیټه په کابل کی نړی ته سترگی پرانیستی. هیواد او   ۲۲کال د می په 

ملی گټو ته ژمن او ډیر مستعد شخصیت وه او د هیواد د حقوقی او  
کاله    ۳۶عدلی سیستم لپاره یی ستر او بنسټیز خدمتونه سر ته ورسول.  

کال د ډسمبر د میاشتی په نهمه نیټه یی له نړی څخه    ۱۹۸۳پخوا د  
 .گی پټی کړیستر 

 .روح دی ښاد او جنت دی ځای وی 

 
دسـت اجـل به سـراغ    ۱۹۸۳سـال قـبل به روز نهم دسمبر سال  ۳۶

ـقوقی  یک شخصیت دانـشمند و خـدمـتگار صـدیق وطـن داکتر ولید ح
قـطار   و  خـانـواده  کنار  از  بـود،  جـوان  هـنوز  که  را  او  و  آمـد 
سـالۀ   هشـت  کاری  دوران  آنکه  بـا  بـرد.  ابـدیت  بـسوی  دوسـتانـش 
مـرحـوم داکترحـقوقی در کشور بسیار کوتـاه بـود، امـا دسـت آوردها  
و کارنـامه هـای او بـحیث یک اسـتاد مسـلم در رشـتۀ حـقوق و یک  

بسیار    قـاضی کشور  قـضائی  نـظام  انکشاف  راه  در  عـادل  و  آگـاه 
بـزرگ و چشم گیر بـود. دراین مدت او تـوانسـت بـا دانـش و اهـلیت  

 .کاری خـود بـسـرعـت بـمـقام های بسیار مـهم و حـساس کشورنـائـل آید
 :امـور عـدلی و قـضائی تـوأم بـودهجری شمسی بـا دو تـحول بسیار عـمده در سـاحه  ۱۳۴۳نـفاذ قـانـون اسـاسی سال 

یکی تشکیل جـدید ادارۀ څارنـوالی در چـوکات وزارت عـدلیه که وزیر عـدلیه درعین زمـان بـحیث لـوی څارنـوال ایفای وظیفه   *
 میکرد و

قــاضی و در    ۹از  دیگر اسـتقالل قـوۀ قـضایه و سـپردن همه امـور قــضا به اورگــان جــدید بنام ســتره محکمه که متشکل   *
 .رأس آن قــاضی الـقضات قـرار داشـت

داکتر حـقوقی درحقیقت از بنیانگـذاران هر دو ادارۀ څارنـوالی و نیز سـتره محکمه افـغانسـتان مـحسوب میشود و ابتکارت او  
وزهـم چـرخـانـندۀ نـظام قـضائی  دراین دو سـاحه میراث های بـا ارزشی انـد که بـا وجـود نشیب و فـراز هـای چار دههٔ اخیر، هـن 

 .مـوجـود کشور را تشکیل میدهد
 :مختصر سوانح 

درشهـرکابـل  (  ۱۹۳۴می    ۲۲هجری شمسی)  ۱۳۱۲جـوزای سـال    ۳داکتر ولید حـقوقی دریک فـامیل سـرشـناس اما غریب بـتاریخ  
مـل پـوهنځی حـقوق و عـلوم سیاسی پـوهـنتون شـا(۱۹۵۵) ۱۳۳۴چـشم بـدنیا گـشود. بـعد از فـراغـت از لیسۀ اسـتقالل، درسـال 

بـا (۱۹۶۰)  ۱۳۳۹کابـل گـردید و پـس از اخـذ لیسانـس )بدرجه اول ( در عـضویت کدر تـدریسی آن پـوهنځی پـذیرفته شـد. درسـال  
تحصیل ادامه داد.  اسـتفاده از یک بـورس تحصیلی عـازم کشور سـویس شـد و در یونیورسـتی دولتی )بـاسیون( در شهـر ژنیو به  

بـا اخـذ درجه دوکتورای دولتی در رشـتۀ حـقوق جـزا و حـقوق عـامه از آن یونیورسـتی به وطـن عودت  (  ۱۹۶۵)  ۱۳۴۴در سـال  
و دوبـاره به حیث اسـتاد در پـوهنځی حـقوق و عـلوم سیاسی پـوهـنتون کابـل با رتبه علمی پوهندوی به تـدریس پـرداخـت. در  

بـا حـفظ حـقوق اسـتادی بحیث مـشاور حـقوقی صـدراعـظم وقـت مـرحـوم محـمدهـاشـم میونـدوال بـا حـق  (  ۱۹۶۶)  ۱۳۴۵سـال  
حـضور در مجـلس وزرا مـقرر شـد. در هـمان سـال وقتی ادارۀ جـدید څارنـوالی تـأسیس میگـردید، او بحیث مـعاون لـوی څارنـوال  

کتر عـبدالحکیم طبیبی تعیین شـد که در تشکیل و انکشاف این اداره نـقش بسـزا داشـت.  تـحت اداره وزیرعـدلیه وقـت مـرحـوم دا
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 5تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مـتعاقـباً هـنگامیکه مـرحـوم داکتر محـمدحیدر وزیر عـدلیه مقرر شـد، داکتر حـقوقی درحـالی که همه مسـئولیت امـور څارنـوالی  
 .رت عدلیه ارتقا کرد و تـدریس در پـوهنتون را به عهده داشـت، بمـقام معینیت وزا

بـا مـطرح شـدن اسـتقالل قـوۀ قـضایه از قـوۀ اجـرایه بـرطـبق قـانـون اسـاسی جـدید و بـرای تشکیل ادارۀ عـالی قـضا زیر نـام  
هجری شمسی نخسـت بحیث آمـرعـمومی اداری سـتره محکمه و بـعد از یک    ۱۳۴۶)سـتره محکمه(، داکتر حـقوقی در سـال  

تـن قـضات دایمی سـتره محکمه    ۹سـالگی با حـفظ مـقام آمـریت عمومی اداری بحیث یکی از    ۳۵مال سـن قـانـونی  سـال بـا اک
 .تـحت رهبری قـاضی الـقضات مـرحـوم￼ پوهاند داکتر عبدالحکیم ضیائی منصوب گردید

مـان تقنینی داکتر ولید حـقوقی ازطـرف پـادشـاه  در دوره سیزدهـم انـتخابـات شـورای ملی بـا انـفاذ قـانـون انـتخابـات بوسیلۀ فـر
 .بحیث رئیس عـمومی کمیته مـرکزی نـظارت انـتخابـات تعیین شـد

در دوره چهاردهـم شـورای بـا آنکه پـادشـاه او را بریاسـت عمومی نـظارت بـرانـتخابـات بـاردیگر تـوظیف کرد، ولی او از قبول  
 .ست و برای اولین بار در تاریخ کشور به فرمان پادشاهی جواب رد دادآن بنابر ممانعت قانونی معذرت خوا

، داکترحـقوقی مـثل بعضی دیگر از اراکین برجستهٔ آن نـظام از  ۱۳۵۲سـرطـان   ۲۶پـس از سـقوط رژیم شـاهی دراثـر کودتـای 
صادی فـقط بـرای کمتر از یکسال بحیث  کار بـرکنار گـردید و مـدت چـندین سـال خـانه نشین بود تا اینکه نظر به مشکالت اقت 

بـنابـر مـخالـفت هـای    ۱۳۵۷مــعاون شــرکت کوکاکوال در کابــل ایفای وظیفه کرد، تــا آنکه سه مــاه بــعد از کودتــای ثــور  
  ۱۹که تـقریباً    قبلی بـا گـروه خـلق و پـرچـم توقیف و بعد از شکنجه های گوناگون در زنـدان مـخوف پلچـرخی زنـدانی گـردید

در    ۱۳۵۸مـاه را درآنـجا گـذشـتانـد. او بـعد از تـهاجـم قـوای مـتجاوز شـوروی در اثـر "عـفو عـمومی" نـام نـهاد در مـاه دلو  
جملهٔ آخرین گروپ از زنـدان آزاد و به زودی به یک پسـت نـمایشی بحیث مـشاور وزارت عـدلیه مـقرر شـد که فـقط پـس از دو  

جهت تداوی مـریضی که در زندان عاید حالش شده بود برای تداوی رهسـپار کشور هـند گـردید و از آنجا به جرمنی پناهنده  هفته 
 .شد

درایام مــهاجــرت هرچند که او را مــرگ بیش از سه ســال مهــلت نــداد، اما درهمان مدت کوتاه یکروز هم آرام نه نشست و  
ی پادشاه در روم ، در تأسیس یک گــروپ سیاسی مسمی به )جــمعیت تحکیم وحـدت و مـبارزه  بعد از فعال ساختن دفتر سیاس

بـرای آزادی افغانستان( تـحت ریاسـت مـرحـوم داکتر محـمد یوسـف صـدراعـظم سابق پرداخت و به حیث یک عـضو فـعال و  
در اروپا و امریکا اشـتراک نـمود. از آن جمله میتوان   بـرجسته ان گروپ در چـندین کنفرانـس مـهم در مـورد آزادی افـغانسـتان

از کنفرانـس های مـنعقده در شهر ستکهولم سویدن، مقر ملل متحد در نیویارک، واشنگتن دی سی، الس انجلس و سانفرانسکون  
بـا شـرکت بود که درآن داکتر حـقوقی  آنها در حـومه شهر مـونـتروی کشور سـویس  ترین  اما مهم  برد.  پـانـزده شخصیت    ام 

بمـنظور ایجاد یک حـرکت سـرتـاسـری افـغانـها    ۱۹۸۱برجسته افـغانی بـنابـر دعـوت عـبدالمجید خـان زابلی بـتاریخ دهم جـوالی  
اعـم از تنظیم هـای جـهادی و سـائـر گـروپ هـای افـغانی در داخـل و خـارج کشور اشـتراک نـمود که بعداً این گـردهـمآئی منجـر 

ه تشکیل جـمعیت سیاسی تحکیم وحـدت و مـبارزه بـرای آزادی افغانستان گـردید. او در چـهار چـوب فـعالیت هـای این جـمعیت  ب 
تـماس نـزدیک این گروپ را بـا شـاه سـابـق اعلیحضرت محـمد ظـاهـرشـاه در روم بـرقـرار نـمود و مـتواتـر بـا شـخص شـاه در  

د. اعلیحضرت شـاه سـابـق او را بسیار دوسـت میداشـت و او را موظف ساخته بود که به نمایندگی از ارتـباط و رفـت و آمـد بـو
شخص شاه در رأس یک هیت به پشاور و کویته سفر کند تا زمینه تشکیل یک اتحاد سراسری بین گروپ های مختلف مجاهدین  

و در آخـرین دیدارش با شاه در روم، اعلیحضرت جهـت    شدبه وجود آید. اما متاسفانه نظر به حمله شدید مریضی سفر اش لغو  
خـدا حـافظی شـخصاً تـا ایستگاه ریل او را هــمراهی کرد. چند روزی از این مــالقــات نــگذشته بــود که داکتر حــقوقی دراثــر  

گـفت. جـنازه مـرحـومی به پـشاور    سـالگی جـهان فـانی را وداع   ۴۹به عـمر    ۱۹۸۳دسـمـبر    ۹مــرض العــالج سـرطـان بـتاریخ  
 انـتقال یافـت و درحضیرۀ افـغانـهای مـهاجـر در حـواشی آن شهـر بخـاک سـپرده شـد. روح او شاد و قرین رحمت ایزدی بادا

 مرد نمیرد به مرگ ، مرگ از او نام جست 
 نام چو جاوید شد مردن اش آسان کجاست 

*** 
 لید حقوقی نگاه کوتاهی به خدماِت اهِم داکتر و

 :در خدمات امور څارنوالی
هجری شمسی تحقیق جـرایم ازطـرف مـدعی الـعموم که جـز قوۀ اجـرایه    ۱۳۴۳به اسـاس مـادهٔ یکصد و سـوم قـانـون اسـاسی  

بـنام څارنـوالی بـوسیلۀ فـرمـا ن  دولـت اسـت صـورت میگیرد. بـرحسـب این مـاده ادارۀ جـدید در چـهارچـوب وزارت عـدلیه 
تقنینی شاه تشکیل شـد که وظیفه داشـت تـا امـور تحقیقات جـنائی و عـدلی را که قـبالً ازطـرف پـولیس انـجام میگردید به عهـده  

 .گیرد
داکتر حـقوقی بحیث مؤسس و مـعاون این اداره در بـرابـر یک وظیفۀ سنگین قـرار گـرفـت که نه تـنها امـور تشکیالتی و اداری  

به پیش می بـرد، بلکه مـوقـف څارنـوالی را بحیث یک اورگـان جـدید در قـوۀ اجـرایه تثبیت و امـور مـربـوطه را از  آنـرا بـاید  
زیر نـفوذ پـولیس بیرون میکرد و نیز تهـداب قـانـونی آنـرا تکمیل می نـمود. مـوصـوف بـا قـبول زحـمات فـراوان تـوانسـت در  

ی ژاندارم و پولیس وقت حدود و صالحیت های پولیس و څارنوالی را مشخص کرده و بـا تـأسیس  تـفاهـم بـا قـومـانـدانی عـموم
 .شـعب څارنـوالی ها در والیات و ولـسوالی ها فـعالیت آنـرا انکشاف داد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بـا ایجاد ادارۀ￼ بنام کشف جـرایم در چـوکات څارنـوالی مـجادلۀ جـدی را علیه ارتـشأ و اخـتالس آغـاز کرد. هر چند که یک  
کار بـس دشـوار بـود اما با محبوس ساختن یک تعداد رشوه خواران از سراسر افغانستان لرزه به اندام رشوه خواران افتاد و تا  

 .شد  اندازه ای باعث جلوگیری آن
یکی دیگر از خـدمـات مهم داکتر حقوقی در این مـقام، مـجادله علیه شکنجه مـتهم حین تحقیق از جـانـب دسـتگاه امنیتی و پـولیس  
بـود که مـردم از آن بسیار نـاراض و شـاکی بـودنـد. داکتر حـقوقی مـوفـق شـد تـا دفـاتـر تحقیقتی را به شکل مـدرن و بـا درنظر  

ـت انـسانی و رعـایت حـقوق بشـری تـأسیس نـماید و دوسیه هـای نسـبتی مـحبوسین را که بـعد از تحقیقات مـقدمـاتی  داشِت کرام
تـوسـط پـولیس به څارنـوالی مـحول می گـردیدنـد، پـس از غـور و تـدقیق، جهـت طی مـراحـل غـرض اقـامهٔ دعـوی به مـحاکم  

ـخاصی که در این راسـتا مـرتکب شکنجه و آزار مـحبوسین می شــدنــد، خود شان تــاحــد  مـربـوط گسیل می داشـتند. هـرگـاه اش
 .امکان مــورد بــازپــرس و مجازات قــانــونی قــرار میگرفــتند

را بـررسی  به ابتکار او در این زمــان ادارۀ دیگری در کدر څارنـوالی تـاسیس شـد تـا دوسیه هـای تـمام زنـدانیان بی سـرنـوشـت  
و به اسـرع وقـت سـرنـوشـت شـانـرا تعیین کند. هـمچنان تـوسـط این اداره دوسیه هـای سـائـر زنـدانیان تـحت بـررسی قـرار  

 .گـرفـت تـا از شـفافیت قـضایای شـان مـعلومـات کافی بـدسـت آید
ان دسـت پـولیس را از امـور تحقیقات کوتـاه کند، چنانچه  قـابـل تـذکر اسـت که بـا وجـود مشکالت، څارنـوالی تـوانسـت تـاحـد امک

به همین مـنوال پیشرفت و اما بعد    ۱۳۵۲سرطان   ۲۶شکایات مـردم از این نـاحیه به مراتب کمتر شد که این وضـع تـا کودتـای  
 .از آن پولیس مجدداً قدرت را بدست گرفت و نقش څارنوالی را به حاشیه راند 

*** 
 :ستره محکمه خدمات در امور 

دولت شاهی مشروطه افغانستان به سه قوه معادل با همدیگر که عبارت بودند از قوه قـضایه   ۱۳۴۳بـا انـفاذ قـانـون اسـاسی سال 
 .)ستره محکمه(، قوه مقننه )شوری و سنا( و قوه اجـرایه )حکومت( تقسیم شده بود

بـر )ده( مـاده درآن گـنجانیده شـده بـود، قـوۀ قـضایه را بحیث  یک فـصل مـشخص قانون اساسی زیرعـنوان )قـضأ( که مشـتمل  
 .یک قـوۀ مسـتقل از قـوۀ اجـرایه و با معادلت به آن به میان آورد 

این بـه ذات خـود یک تغییر بـس مـهم در راه تـحقق دمـوکراسی نوین در کشور مـحسوب میشود. قـبل از آن همواره قـضا جـزء  
 .ـل در ادارات اجـرایوی حکوم بـودوزارت عـدلیه و شـام

تشکیل سـتره محکمه مستقل بحیث یک اقــدام تــاریخی در امــور قــضائی کشور به وفق مــاده یکصدو بیست وهــفتم قــانــون  
 .صورت گرفت  ۱۳۴۶میزان سال  ۲۲اســاسی به روز 

داً یکی از قـضات سـتره محکمه درحقیقت او را به سـرعـت  تـقرر داکتر حـقوقی در مـقام آمـریت عـمومی اداری قوه قـضایه و بـع
بحیث گـردانـندهٔ اصلی امـور قـضائی کشور تــبدیل کرد، چــنانکه قــاضی الــقضات بــدون مــشوره بــا او هیچ کاری را انــجام  

وسیلۀ داکتر حـقوقی گـذاشته شـد تـا  نمیداد. در این حال بجـرأت میتوان گـفت که همان تهـداب اصلی و اساسی سـتره محکمه که ب 
 .امـروز هم بـا وصف همه نشیب و فـراز هـای چهار دهه اخیر ، امـور آن تـقریباً به هـمان شیوه وا سـاس پیش برده میشود

و به زودی  نخســتین کاری که بــا تشکیل قــوۀ قــضایه در افــغانســتان صــورت گــرفــت، تنظیم تشکیالت مرکزی ســتره محکمه  
تشکیل ریاست های مـحاکم والیات و ولـسوالی هـا بـود که بـنابـر نیازمـندی ها و بـا درنـظر داشـت تـعادل قـوا بـرای بـار اول  
بشکل مـدرن و مسـتقل سـازمـان داد ه شـد. رؤسـای مـحاکم در والیات در مـعادلـت بـا مـقام والیات و رؤسـای مـحاکم در ولـسوالی  

 .مـعادلـت بـا ولـسوال هـا تعیین شـدنـد ها در
بـا تـأمین اسـتقالل قـضا، مـحاکم قـضائی که قـبالً تـوسـط والی ها و ولـسوال ها اداره می شـدنـد، از آن به بـعد رؤسـای مـحاکم  

 .والیات و ولـسوالی هـا بـصورت مسـتقل اداره و رهبری محاکم را زیر نظر ستره محکمه بدست گرفتند
کتر ولید حقوقی به مـقصد تطبیق قـوانین مـدنی و شـرعی کوشید تـا یک رشـتۀ جدید قـضائی در چـوکات پـوهنځی حــقوق و  دا

بـار  اولین  بـرای  این رشته گـردنـد. چـنانچه  تــشویق کرد که شــامــل  انــاث را  ایجاد گــردد و محصلین طبقه  عــلوم سیاسی 
ی هـای حـقوق و شـرعیات به پسـت هـای قـضائی در مـحاکم مـختلف مـخصوصـاً مـحاکم اطـفال  فـارغـان طبقۀ انـاث از پـوهنځ

و مـحاکم فـامیلی تـوظیف شـدنـد. در آنـوقـت در ایران، پـاکستان و حتی در اکثر کشور های اسالمی قـضات زن وجـود نـداشـتند.  
ـدرجۀ اعلی قـضائی بـرسـند و یکی از آنـها بحیث قـاضی سـتره  آرزوی دیرینه داکتر حـقوقی این بـود که روزی این قـضات ب 

 .محکمه تقرر حاصل نماید
او بـرای ضـرورت مـحاکم بـرای اولین بـار صد ها تعمیر آبـرومـند که شـایسته یک محکمه بـاشـد،￼ درتمام والیات و اکثر  

ـغال وظـایف شـان به اطراف میرفـتند، از روی مـجبوریت به  ولـسوالی هـا اعـمار کرد و نیز بـا فـهم اینکه قـضاتی که بـرای اش
تـأثیر آنـها قـرار میگرفتند.   بـدینوسیله قـضات تـحت  نـفوذ سکونـت گـزین می شـدنـد که  مـنازل خـوانین و مـردمـان صـاحـب 

ام قـضات در مـراکز والیات واکثر  بنأًیکی از مـهمترین و عـمده تـرین ابتکارات مـرحـوم داکتر حـقوقی این بـود که بـرای تـم
ولـسوالی ها نیز مـنازل رهـایشی اعـمار کرد و بـرای هـر فـردی که به وظیفه جـدید مـقرر می شـدند سـفرخـرچ زیاده تـر ازحـد  

از گـرفـتن    مـعمول تعیین نـمود و در مقابل بـرای هر فردی از قـضات اکیداً تـوصیه میکرد تا از اقـامـت به مـنازل خـوانین و
تحفه و یا قـبولی مـهمانی امـتناع ورزنـد. همچنان مـعاشـات تـمام قـضات بـاالتـر از مـعاشـات مامورین دولتی بـا اضـافۀ مـاکوالت  
بیشتر تعیین شـد تا از اثر گرسنگی دست به رشوه ستانی نزنند. در بـرابـر قـضاتی که به رشـوه و اخـتالس دسـت می بـردنـد،  
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ط یک ادارۀ جدیدالتأسیس بـنام حـفظ و مـراقـبت ستره محکمه، اقـدامـات جـدی و قانونی به شمول حبس و طرد از وظیفه  تـوسـ
 .صـورت میگرفـت که این عـمل سبب کاهش بی سابقه در رشوه ستانی قضات گردید

غـان پـوهنځی هـای حـقوق و شـرعیات  درآنـوقـت بـرای اولین بـار کورس هـای سـتاژ قـضائی جهـت تـربیه قـضات بـرای فـار
در چـوکات سـتره محکمه تـأسیس شـد تـا قـضات جـوان بـتوانـند باسـاس شـریعت غـرای محـمدی و بـا رعـایت از قـوانین مـدنی 

ات ســتره  و جـزائی کشور قـضاوت سـالـم و عادالنه نـمایند. همچنان بـا ایجاد کورس هــای اداری قــضائی و محــرری درچــوک
محکمه زمینه مــعرفــت کارکنان کدر اداری قـضا به سیستم اداری جـدید مهیا گـردید. بر عالوه تـدویر سیمنارهـای قـضائی بـرای  

و سیمنار سـال    ۱۳۴۷اولین بـار در همین وقــت آغــاز و تــرویج یافــت که مــهمترین سیمنارهــای این دوره، سیمنار ســال  
در رهـنمائی قـضات مـحاکم در شـرایطی که هـنوز قانون مدنی نافذ نشده بود، نقش    مسی میباشـند. هـردو سیمنارهجری ش  ۱۳۵۰

 .مهم و اساسی داشت
قـبل از اسـتقالل قـوهٔ قـضایه در سـاحه اجـرأت مـحاکم صـرف اصـولـنامه هـای اداری مـحاکم و اصـولـنامه های عدلی وجـود  

والی هـا و ولـسوال ها از همین اصـولـنامه هـا به نـفع خـویش اسـتفاده میکردنـد. بـنأً در این دوره بــا  داشـت که اکثر اوقـات  
ابتکارات داکتر حــقوقی قوانین تشکیالت و صالحیت قضایی بوجود آمد و تــعدادی زیاد از مــقررات و اصــولــنامه هــای جدید  

قـضایهٔ جوان به مـقصد رهـنمائی در اجـرأت قـضائی و اداری مـحاکم همراه با ادارات   بــنابــر ضــرورت و نیازمـندی های قـوه 
کمکی آن ها جـدیداً تـدوین گـردید و پـس از مـنظوری شـورای عـالی قـضأ و تـوشیح مـقام پـادشـاهی به منصۀ اجـرا و تطبیق  

 .قرار داده شد
قبیل محکمهٔ مـامـورین، محکمهٔ جـرایم تـرافیکی، محکمهٔ حل و فصل امـور  در آن زمان بـرای اولین بـار مـحاکم اخـتصاصی از 

تـجارتی، محکمهٔ فـامیلی، محکمهٔ جرایم اطـفال و محکمهٔ مـواد مخـدره بوجـود آمـد تـا بـارعـایت از قـوانین مـدنی و جـزائی به  
 .امـور مـربـوطه رسیدگی بـعمل آید 

آبـرومـند قـضائی تهیه شـد و هیچ قـاضی حـق نـداشـت بـدون یونیفورم قـضائی به مـسند    در این وقـت بـرای قـضات یونیفورم
 .قــضأ تکیه کند، که این شیوۀ دنیای مــترقی تــا هــمان وقــت در مــمالک هــمجوار مــا مــروج نــبود

ت عـالی درخواست شد و تعدادی از قضات  بـورس های تحصیلی از امـریکا، آسـترالیا، مـمالک اروپـائی و هـند جهـت تحصیال
 .جوان بشمول طبقۀ اناث به ممالک فوق الذکر اعزام شدند

بـا رعـایت اینکه قـوه قـضایه یک رکن آبرومند و مسـتقل دولـت شمرده میشد اما در داخل یک عمارت کرایی مستقر شده بود، بنأً  
 .دید جهت مقر دایمی ستره محکمه تخصیص داد دولت وقت یک بودجه گزاف برای اعمار و ساختمان عمارت ج

داکتر حقوقی قـصر داراالمـان را که برای سال ها بعد از حادثه حریق آن متروک شده بود شـایسته مقر مـقام قـضأ دانسته بعد از  
مان عمارت جدید  منظوری شاه به ترمیم و اعـمار مجـدد آن قـصر باستانی و تاریخی عصر امانیه با مصارف بسیار کمتر از ساخت 

آغـاز کرد و کار ترمیم و سـاخـتمان قـصر را به ریاسـت سـاخـتمانی بـنائی که یک ادارۀ ساختمانی دولتی بـود و پول دولت از  
 .یک جیب به جیب دیگر میرفت واگذار شد 

 .سرک اتصالی دهمزنگ داراالمان دوباره ترمیم و غرس نهال های جدید در هر دو جناح جاده صورت گرفت 
  ۲۶هجری شمسی همزمان با اکمال پروژه ساختمان و ترمیم قـصر داراالمان، ستره محکمه بعد از کودتای    ۱۳۵۳در اوخر سـال  

 .سرطان لغو و به وزارت عـدلیه آنوقت ادغام شده بود بنأً وزارت عـدلیهٔ وقت در ان قـصر باشکوه و تاریخی نقل مکان نمود 
این تـحول بـزرگ در مملکت کار سـاده و خـالی از مشکالت و مـوانـع عایده نـبود و کمبودی    الزم به تـذکر اسـت که عملی کردن 

هـا و نـواقصی داشـت که رفـع آن ایجاب وقـت و زمـان را میکرد، اما تـحوالت بـعدی و سقوط رژیم شاهی همه آنرا از مسیر  
 .اصلی آن بیرون کرد

حـقوقی دراسـتقرار دمـوکراسی، مـبارزه علیه رشـوه و￼ اخـتالس، تـرتیب و تطبیق    بـا قـدردانی از خدمـات قـابـل قـدر داکتر
قـوانین مختلف، تشکیل یک اداره با قدرت څارنوالی، بنیانگزاری سـتره محکمهٔ بـاعـظمت و واحـد و انجام انتخابات شفاف دورهٔ  

یکی از نـشان های پـرافـتخار آنـوقـت بشمار میرفت به    سیزدهم شورای ملی ازطـرف پـادشـاه سـابـق نـشان سـتور درجه اول که 
 .وی تفویض گردید

*** 
 :شوری  ۱۳خدمات در امور نظارت بر انتخابات دورٔه 

انـتخابـات این دوره شـورای ملی بـا انـفاذ قـانـون انـتخابـات به وسیلۀ فـرمـان تقنینی شاه آغاز و داکتر حـقوقی ازطـرف پـادشـاه  
انـتخابـات که یکی از مـهمترین رویداد هـای دورهٔ  به حیث رئیس   این  تعیین شـد.  انـتخابـات  نـظارت  عـمومی کمیته مـرکزی 

مـوکراسی مـحسوب میشود زیر نـظر مستقیم او بـا شـفافیت الزم و بـصورت عـادالنه به پـایان رسید. درخـتم انـتخابـات بـعد از  
ـر بـطالن انـتخابـات را در دو حـوزۀ مـختلف کشور صـادر کرد و انـتخابـات مجـدد در  غـور مجـدد ودقت کامل، داکتر حـقوقی ام

 .هـر دو حـوزه صـورت گـرفـت و بـدون تکرار تـقلب انـتخابـات به مـوفقیت انـجام شد
قبل از شروع انتخابات دورهٔ چـهاردهـم شـورای ملی قـانـون جـدید انـتخابـات که این بار از طـرف شـورای ملی تصویب و انفاذ  
به تـوشیح پـادشـاه رسیده بـود باید دایر می شد، بنأً پـادشـاه بار دیگر داکتر حقوقی را به ریاسـت عمومی نـظارت بـر انـتخابـات  

ی ملی تـوظیف کرد، ولی او از قـبولی آن بـنابـر مـمانـعت های قـانـونی مبنی بـر عـدم مـداخـلۀ دولـت در  دوره چهاردهم شور
امـور انـتخابـات و بیطرفی کامل قضا در انتخابات از قبولی آن مـعذرت خـواسـت و برای اولین بار در تاریخ کشور به فرمان  
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دیل خال های قانونی در قانون توشیح شده انتخابات شد که در اثر مباحثات باالی  پادشاهی رسمأً جواب رد ارایه کرده خواهان تع
 .این مو ضوع انتخابات دوره چهاردهم شوری برای یک سال به به تعویق افتاد

ال  همچنان تـعدیل دو مـاده قـانـون تنظیم و صـالحیت تشکیالت قـضائی در مورد قبولی اسـتعفی قـضات سـتره محکمه قـبل از اکم
دوره معینهٔ شان که از طرف دولت به شـورای ملی برای بحث و تعدیل ارسـال شـده بود شـورای ملی آنـرا تـصویب نکرده در  

 .مـغایرت بـا قـانـون اسـاسی دانسـت 
ـت اعــضای ســتره  چنین شـایع گـردیده بـود که گـویا مـقام سـلطنت میخواهـد بـا فـراهـم آوری زمینه قــبولی اســتعفی قــبل از وقـ

محکمه یکی از آنها را که واضــحاً مــقصد از داکتر حـقوقی بـود، احـتماالً به پست صـدارت بـگمارد، هـمان بـود که بـا وقـوع  
 .رژیم شـاهی سـقوط کرد و بـجای آن رژیم جـمهوری به وسیله محمد داؤد خان شهید اعالم گردید ۱۳۵۲سـرطـان  ۲۶کودتـای 

*** 
 :به حیث استاد در پوهنتون کابل  خدمات

بـا وجـود مـصروفیت هـای بـزرگ اداری، داکتر ولید حـقوقی در طول سـال های مـامـوریت خـود بـطور مـنظم و بدون اخذ  
رشـتۀ   که  را  مـضمون حـقوق جـزا  و  داد  ادامه  کابـل  پـوهـنتون  سیاسی  عـلوم  و  حـقوق  پـوهنځی  در  تـدریس  به  مالی  امتیاز 

 .اصی اش بـود، تـدریس میکرد که نـظر به پـابـندی به این وظیفه مقدس، مفتخـر به اخذ نشان عالی معارف گردیداخـتص
*** 

 : سائر خدمات 
در طول هـفت سـال اخیر دوره مـامـوریت خـود داکتر حـقوقی یکی از مـشاورین نـزدیک و بـرجسته پـادشـاه سـابـق افـغانسـتان 

پـادشـاه مـامـور به حـل و فـصل قـضایای قـومی و مـردمی در نواحی  بـود و در مـواقـع حـس اس و قـضایای مـغلق ازطـرف 
مختلف مملکت می شـد، چـنانچه در حـل دعـوای قـومی قـندهـار بـر سـر مـوضـوع حـقآبه، مـنازعهٔ اقـوام ځدران و مـنگل در  

ر چندین موارد منازعات دیگر به حیث نمایندهٔ خاص پـادشـاه نقش مؤثر  پکتیا، مـنازعهٔ بین اقـوام کوچی و محـلی در لـوگـر و د
 .و عادالنه بازی میکرد 

*** 
در مــورد احــوال شخصی داکتر ولید حــقوقی بــاید عالوه کرد که مــوصــوف شــخص فوق العاده پاک نفس، مهــربــان، خــوش  

به خود همیشه فقیر خطاب میکرد، امــا در رسمیات بــرعکس یک شــخص    صــحبت ودارای مــزاج فقیرانه و متــواضــع بــود و 
جــدی، بـاانـرژی و دارای فهم کاری، قـاطعیت و صـالبـت اجـرائیوی بـود که دربین همکاران به یک قـاضی ذوی الُحکم شهـرت  

 .داشـت 
ـتثنای یک خـانۀ مـعمولی هیچ دارائی دیگر نـداشـت  زنـدگی بـعدی او ثـابـت کرد که واقعاً شـخص پـاک نـفس و صـادق بـود وبه اس

 .و از او هیچ نوع میراث مالی برای فرزندانش بجا نماند
داکتر حـقوقی در زبـان های فـرانـسوی، پشـتو￼ و دری بسیار مسـلط بـود و به زبـان انگلیسی و آلـمانی به راحت نیز صـحبت  

 .میکرد
میالدی بـا مـحترمه َمیَن صـدیق ازدواج کرد و ثمرهٔ این ازدواج دو دختر به نام    ۱۹۶۰او قـبل از عـزیمت به سـویس در سـال  

های زیبا حقوقی و حوا حقوقی و دو پسـر به نام های خالد حقوقی و فهیم حقوقی میباشد که هم اکنون در ایالت کالیفورنیا اقامت  
 .دارند

 .ادروح این خدمتگار پرتالش میهن شاد و بهشت برین مکانش ب 
 .با تشکر مجدد از محترم دوکتور سید عبدللا کاظم از نوشته و محترم دوکتور وحید ابراهیم از ارسال سوانح
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