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 ۲۰/۲1/۰۲13                 زی سلیم خانـرحمت

 داساسي قانون د نقض په اړه
 پوهانو دشبکې ګډه اعالمیهټولنې دهمغږۍ مرکز او افغان حقوقدمدني 

 
مې کلیزې په مناسبت داساسي قانون د  ۹نو شبکې داساسي قانون دهادمدني ټولنې د همغږۍ مرکز او افغان حقوقپو

له الرې له خپلو هېوادوالو او دافغانستان له حکمونو دنقض په اړه یوه  څېړنه کړې، چې پایلې یې نن له تاسو اوستاسو 
 دولت سره شریکوو.

، یې په بشپړه توګهمواد ځینې . مادې نقض شوي دي ۹۰ وه چې د اساسي قانون څېړنې په پایله کې دا جوته ش زموږ د 
پورتنۍ  .شوې ديساتل حالت کې  تعلیق په د، یعنې مخه نیول شوې قتطبی او دځینو نورو د  قسمي نقض شويځینې 
تطبیق وړ دي. په دې مادو کې  مادو مفاهیم او احکام د اهمیت او عمومیت له مخې په هر وخت او هرحالت کې د ۹۰

ټولو خلکو د  تطبیق یا نقض پایلې یې د هغه حکمونه نغښتي، چې د دولت او نظام مشروعیت ور پورې تړلی او د
امله ده چې داساسي قانون دیوې لویې برخې نقض یایې په له همدې  .ثیرلريأتالف کې مستقیم تئمین یا اأحقونو په ت

 اوستی. دتو مشروعیت ترپوښتنې الندې رآاجوړښت او اجر و داتطبیق ځنډولو د دولت د درې ګونو قو عمدي توګه د
مین مخه یې نیولې او د اساسي قانون د انفاذ منطق او هدفونو ته رسیدل یې أد عدالت د ت، خلکو حقونه یې تلف کړي

 .  ني کړي ديناشو
 ،؛ په پاتې مادو کېدي پلې شوي مادې  ۷۲مادو نقض یا ځنډول په دې معنا نه دي چې ګنې پاتې  ۹۰داساسي قانون د 

او ځینې  يتطبیق شوي طبیعي او ساده بڼه لرچې  نقض یادونه نه ده شوې یو شمیر یې چې زموږ په څېړنه کې یې د
، ځینې نور حکمونه بیا د کېدو زمینه یې نه ده مساعده شوېد پلي چې احکام لري االتو او پېښو یې د هغو استثنایي ح

 . ن دولت د تطبیق ادعا نه شي کوالیافغانستا نوځکه یې د نسخ حالت لري چې د تطبیق زمینه نه لري، 
یې نقض شوي او  1۰مادې دی، چې  ۰1قانون لومړی فصل، چې د دولت ماهیت او اساسي دندې تنظیموي  داساسي  *
ي موضوعاتو یادونه شوې مادو کې ډیر طبیعي او د تطبیق له مخې دعاد ۹مادې یې تطبیق شوې ګڼل کیږي. په دې ۹

 ..دمرکزیت اصل او داسې نور. ،یتخت، ملي سرود، پا، بیرغتقویم لکه
مادې یې چې  ۶اتې یې نقض شوي او پ 3۰مادې دی، چې د اتباعو حقوق او وجیبې بیانوي خو  3۳م فصل دوی *

 حق نه ورکول، د لوړو زده کړو دبهرنیو اتباعو ته د عقار ملکیت  ؛بېلګې په توګه د، ديساده ي، نسبتا  تطبیق شو
 . دياو آسانه طبیعي زادي چې ټول یې آار حق او موسسو تاسیس او دک

اساسي مادې یې چې دجمهور رئیس مکلفیتونه  ۴مادې راغلي چې  11په دریم فصل کې د جمهور رئیس په اړه  *
جمهور رئیس او اسانه دي لکه د  معمول، چې یا سې حالتونه یاد شويمادو کې دا ۷بیانوي نقض شوي دي او په پاتې 

یا نه ده پېښه شوې تطبیق اړت معاش او یایې تراوسه د، دکاندید شرایط او د جمهور رئیس نو شتونلپاره د دوو مرستیاال
 . ، عزل او محاکمه، مړینهیس او دهغه دمرستیاالنو استعفائد جمهور ر ،لکه ټولپوښتنه

مادې  ۶یې نقض شوي او پاتې ماهوي  ۴مادې لري، چې  1۲ړه دی او د اساسي قانون څلورم فصل د حکومت په ا *
، د وزیرشرطونه او ځینې نور اخیتاري موارد دي تطبیق شوي عریفدحکومت تیې، چې شکلي موضوعات لکه 

 .یې د تطبیق اړتیا نه ده پېښه شوېاویا
ې یې چې تطبیق دما 1۴مواد نقض شوي اوپاتې  1۵مادو څخه یې  ۰۹پنځم فصل دملي شورا په اړه دی چې له  *

دواړه جرګې بېلې بېلې غونډې  ،دی لکه هره جرګه اداري هیئت لري شوي د شکل او محتوا له نظره یې تطبیق ساده
 .میاشتې ده ۹دکار موده په کال کې شورا  ، دمیسیونونه جوړوي، هرمجلس ککوي

شوراګانو د نه ټاکل کېدو له  الیو دمادې یې د ولسو ۶داساسي قانون شپږم فصل دلویې جرګې په اړه دی چې ټولې  *
 . مخنیوي ستره بېلګه ده تطبیق د تعلیق په حالت کې راوستل شوي، چې دا داساسي قانون د امله د

 1۲شوي دي اوپاتې  نقض 1۲مادو څخه یې  ۰۲شوي، چې د  په اووم فصل کې په قضا پورې مربوط مسایل تنظیم *
تقرر پروسیجر،  قاضیانو د ، د، د غړو شرایطساده دی لکه د سترې محکمې ترکیب یې چې تطبیق شوي تطبیق یې

 . معاشونه او داسې نور شکلي حکمونهدسترې محکمې دغړو 
 
یې  ۰شوي ل تعلیق په حالت کې راوست یې دمهمې  ۰چې  مادې لري؛ ۷ړه داساسي قانون اتم فصل د ادارې په ا *

 وی. نقض ش
شوي، خو دا چې اضطرار یو استثنایي حالت دی سجیل ونه تمحکحالت  مادو کې د اضطرار ۶ل په د نهم فص *

 . شرایط نه دي رامنځته شويرې د دې مادو د تطبیق داساسي قانون له انفاذ څخه تر ننه پو
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مادې راغلي، چې دا فصل هم د نهم فصل په څېر زموږ دبحث  ۰تعدیل په اړه  اساسي قانون د په لسم فصل کې د *
، یعنې دا مواد هم نه هم دلویې جرګې ترکیب بشپړشوی . اوطبیق ته یې اړتیا نه ده پېښه شوېموضوع نه ده ځکه چې ت
 .د تعلیق په حال کې دي

مادې یې نقض شوي او پاتې مادې یې چې تطبیق  ۴مادو کې متفرقه حکمونه بیان کړي چې  ۷یوولسم فصل په  *
 .   کمیسیون د تاسیس په اړه دي ټاکنو د معاشونو او د شوي، د لوړ پوړو چارواکو د

مهالې انتقالي  مادو کې  انتقالي حکمونه بیان کړي، چې تطبیق یې په یوې لنډ ۵د اساسي قانون دوولسم فصل په  *
 . د نسخ حالت لريدورې پورې اړه درلوده او دهغې دورې له پای ته رسیدو  وروسته 

. ي قانون نقض شویفیصده اساس ۶۹ې په فیصدۍ محاسبه کړو، په تقریبي ډول ویلی شو چ که د څېړنې پورتنۍ نتیجه
 .خوري چې د ولسمشر محاکمه بیانوي ( سره سمون۶۹جالبه ده چې  د فیصدۍ دا رقم د اساسي قانون هغې مادې )

د چارواکو او قواو  د اساسي قانون شکلي احکام چې ې یواز همدا راز مونږ په خپله څېړنه کې دا وموندله چې
محدودي، نسبتا  تطبیق شوي دي  او د اساسي قانون مهمه برخه چې ماهوي احکام دي، د حقیقي  صالحیتونه نه
 . صو صالحیتونه محدودي، نقض شوي دياوحکمي اشخا

 :لې ادارې اوچارواکيؤمس
. زموږ دڅېړنې له مخې ې ديمسؤلادارې او د دولت درې ګونې قوې  اکثرډول داساسي قانون په نقض کې  په ټولیز

دنقض یا تعلیق موارد په ځینو حاالتو کې په یوې ځانګړې ادارې، ځانګړي چارواکي یا ارګان له خوا شوي، خو په 
 ې دي. مسؤلځینو مواردو کې بېالبېلې ادارې په ګډه 

امنیت ریاست، د ټاکنو پولیس، دملي  حکومت، ملي شورا، قضائیه قوه، لویه څارنوالي،زمونږ تحقیق دا ښیي چې 
نون اساسي قا داساسي قانون په نقض کې مهمه ونډه لري. خو جمهور رئیس، چې دي پوځیان او واکمن کمیسیون، بهرن

 . تر ټولو ستر ناقض دیاو تطبیق څخه په څارنې او مراقبت مکلف دی  داساسي قانون  له مخې داساسي قانون له اجرا
ندې د اساسي قانون پر خپلواک کمیسیون، چې په ټول هیواد کې په ټولو ادارو با د څارنېد اساسي قانون پرتطبیق 

 .   پاتې راغلی دیدڅارنې مکلفیت لري په خپله دنده کې  تطبیق 
 :داساسي قانون دنقض عوامل

ارګانونو او د چارواکو هڅې، دعدلي قضایي  د سیاسي ارادې او تعهد نشتون، سیاسي فساد او دواک د انحصار لپاره  د
، دامنیت نشتوالی او دهېواد په یوشمېر سیمو بې کفایتیاو  اساسي قانون پرتطبیق باندې د نظارت د ادارو بې تفاوتي

دظرفیتونو ت د جزیرو شتون، د نظام کمزوری مشروعیت، دقدر باندې د وسله والو مخالفینو ولکه،  اداري فساد، 
لتي ادارو باندې دخلکو بې اعتمادي او نه مراجعه،  رسمي عدالت ته دخلکو نه ټیټوالی، په قضا، عدلي ارګانونو او دو

اساسي قانون  په اړه د  السرسی او غیررسمي عدالت ته مراجعه، په ځینو سیموکې دمحاکمواو څارنوالۍ نه شتون،  د
حکمونو د نقض قانون د عامه پوهې ټیټوالی او دبهرنیو پوځیانو دفعالیتونو لپاره دحقوقي چوکاټ نه شتون د اساسي 

 .    عمده عوامل ګڼل شوي
 : زموږ غوښتنې

، واکمنۍ او زمکنۍ بشپړتیا دساتنې، ملي خپلواکۍ د هیواد د، ټینګښت ملي یووالي د انستان کې داساسي قانون په افغ
تاوتریخوالي څخه د ، تبعیض او ، له ظلم استبداداندې د والړ نظام د جوړولو لپارهدخلکو په ارادې او پرولسواکۍ ب

، پرمختللې مدني ټولنې او د وګړو د انساني حقونو او کرامت دخوندیتوب، د، ټولنیز عدالت، د قانونیتپاکې ټولنې
، اقتصادي او دفاعي بنسټونو د پیاوړي کولو او  ، ټولنیزومین  په موخه، دهیواد دسیاسيأت اساسي حقونو او ازادیو د
ساتلو او ژوندانه او سالم چاپېلایر د برابرولو اوپه نړیواله کورنۍ کې دافغانستان د حیثیت د ټول افغان ملت ته دهوسا 

. او د همدې اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی، چې پورتینو هدفونو ته درسېدو لپاره شوی دیتثبیت لپاره وضع 
. او هغو هدفونو ته اساسي  قانون نقض کړی . خو دولت پخپلهکړي دتطبیق لپاره خپل مکلفیتونه اجراداساسي قانون  

 . دي درسېدو مخنیوی یې کړی، چې اساسي قانون ټاکلي
مدني ټولنې دهمغږۍ مرکز او د افغان حقوق پوهانو شبکه دافغانستان له دولت څخه غواړي، چې خپلو مکلفیتونو او 

اساسي قانون . نون حکمونه دې تطبیق کړياساسي قا. ې داساسي قانون دنقض مخنیوی وکړيژمنو ته په پام سره د
. موږ غوښتنه ي قانون له تطبیق څخه څارنه وکړي، چې داساسمادې له مخې جمهور رئیس مکلف دی څلورشپېتمې

، چې ولسمشر کرزی دې دخپلو واکونو په اعمال سره خلکو ته ډاډ ورکړي، چې بیا به نه خپله اساسي قانون کوو
. عدلي قضایي ارګانونه باید د اساسي قانون د پریږدي، چې اساسي قانون نقض کړي ادارېنقضوي او نه به نورې 

. د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه يیتونه سرته ورسومسؤلناقضینو په محاکمه کولو سره خپلې ژمنې او قانوني 
ډولونه عملي کړي، تر څو  ټولد اساسی قانون د احکامو سره سم د انتخاباتو غوښتنه کوو، چې په افغانستان کې 
 مشروع او سالم نظام رامنځته شي.

چې په ټولو مواردو کې داساسي قانون پرتطبیق د څارنې  ،یق باندې د څارنې خپلواک کمیسیوناساسي قانون پرتطب د
اړتیا د اساسي قانون د ناقضینو مخه ونیسي او د عدلي تعقیب د ، کړيمکلفیت لري باید خپله خپلواکي خوندي  واک او

  .لۍ او قضائیه قوې ته ور وپېژنيمحاکمې لپاره لویې څارنوا په صورت کې دې د
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د ضمانت لپاره د یوه خاص قانون د رامنځته کېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې د اساسي  مونږ د اساسي قانون د اجرا
 . ناقضینو لپاره جزایي مؤیدې ولري قانون
، دعامه پوهونې اغېزمن پروګرامونه تطبیق رخه کې خلکو ته معلومات ورکړيې ادارې باید داساسي قانون په بمسؤل

 .په لوړولو کې الزم تدابیر ونیسي کړي. او دظرفیتونو
 . تطبیق لپاره الره هواره کړي اساسي قانون د امنیت د ټینګښت او د امنیتي ارګانونه باید په ټول هېواد کې د
 .تېري نه کوياو آزادیو  حقونو حریم،  حاکمیت ته په درناوي سره دخلکو پرنړیوال ځواکونه دې دافغانستان ملي 

او عامو افغانانو مو غوښتنه داده، چې دافغانستان اساسي قانون ته د درناوي ترڅنګ  ، مدني ټولنو له سیاسی ګوندونو
دې  د ادارو له خوا د اساسي قانون د نقض په صورت کې له خپلو مدني حقونو او ازادیو په استفادې سره پر دولت 

 . اسي قانون نقضوي. او دهغو کسانو مالتړ دې نه کوي، چې اساولي، چې اساسي قانون نقض نه کړيفشار ر
 

 پای
 
 

 
 


