صحبت محترم دوکتور محمد احسان فایز سابق استاد پوهنتون کابل

ک
ش
ن
قض حا میت قانون و حقوق هروندی رد افغانستان!

حقوق عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط افراد یک جامعه در زمان معین بکار
برده میشود و یا میتوان گفت حقوق مجموعه از باید ها و نباید های است که اعضای یک جامعه مجبور
به رعایت ان هستند و دولت متضمن اجرای آن می باشد.همه جامعه بشری از گذشته ها تا کنون به نوعی
با این الزام های حقوقی همراه بوده اند و می باشند.
همچنان میتوان گفت حقوق به معنی امتیازات بخصوص هر یک از افراد یک جامعه است که به عنوان
ّ
زیستن ،مالکیت،داشتن شغل،ازدواج ومهمتر از همه امنیت و
حقوق فردی نیز تعبیر میشود مانند :حق
غیره می باشد.
حقوق از نگاه علم که منظور از آن دانش حقوقی در پهلوی علوم دیگر بکار میرود ،مانند
روانشناسی،جامعه شناسی نیز مستعمل است .در اسالم از آن به معنی فقیه و یا شرعیت نام میبرند.
همچنان قانون اساسی هر کشور در لزوم با قوانین و موازین همان جامعه کلیه مقرارات مدنی،
جزایی،مالی،اقتصادی ،اداری،فرهنگی ،سیاسی و مقررات دیگر باید حاکم شناخته شوند.باید یاد آور
گردید اینکه هر شهروند یک جامعه دارای حقوق شهروندی می باشد و حقوق شهروندی مبتنی بر قوانین
اساسی را میتوان چنین تعریف نمود:
ـ حقوق شهروندی که بدون قید و شرط حق هر یک از افراد جامعه شناخته میشود عبارت ان از:
ـ تآمین امنیت و فضای عادالنه برای شهروند ،داشتن سرپناه ،حق کار ،حق انتخاب کردن و انتخاب
شدن،حقوق فعالیت های سیاسی،اجتماعی ،و تضمین این فعالیت ها در چوکات قانون اساسی باید
صورت پذیر باشد.
شهروند کسی است که حقوق فردی و اجتماعی خویش را میداند و از آنها دفاع نموده و از طریق آن
مطالب خویش را ابراز و از حقوق معینه خود مستفید شده و حقوق افراد دیگر را نیز احترام میگذارد.
حقوق شهروندی به معنای سکونت در یک کشور به مدت مشخص و به معنی مجموعه از آگاهی های
حقوقی فردی واجتماعی است .در جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارت از داشتن حقوق سیاسی که عبارت
میشود از حق مشارکت درفرایند های سیاسی،اجتماعی که در بر گیرنده حقوق اقتصادی نیز می باشد.

شهروندان آگاه در تشکل و تحکیم دولت های وحدت ملی مسئولیت نیز دارند و دولت وحدت ملی شامل
شاخصه های ذیل می باشد:
۱ــ تعین ساختار بر بنیاد ادار ُه ملت و تبین حقوق هم سان و شرکت گروه های سیاسی خورد و بزرگ
و همچنان گروه های اجتماعی در آن.
۲ــ طرح قانون وحدت ملی باید در بر گیرنده پالیسی ها و بر نامه های حکومت در خدمات بدون
تعبیض برای شهروندان باشند.
۳ــ همگرایی سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی شهروندان به منظور ایجاد هویت ملی و تصمیم آن در
سیاست های داخلی و خارجی.
۴ــ استفاده از منابع بر بنیاد ارزشهای ملی و ارادهُ اقلیت های قومی.
 ۵ــ رفع هرگونه هژمونی قومی در سیاستگذاری و قانون گذاری.
۶ــ طرح سیاست گذاری کادری بر بنیاد ظرفیت،تخصص ،فرهنگ،تجربه و تعقل ،خارج از هر گونه
تعبیض و تعصب.
با تاسف باید گفت که برنامه های دولت امروزی افغانستان بر بینیاد دولت ائتالف قومی شکل گرفته است
که هیچ پیوندی به دولت وحدت ملی ندارد.

باید یاد آور گردید که آن چیزی در فضای سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی یک دولت ،مدار اعتبار و اهمیت
است امنیت شهروندان کشور می باشد.
امنیت شهروندان ،یکی از مهمترین حقوق بنیادین است و در واقع دولت باید شرایط الزم را برای حفظ
امنیت شهروندان فراهم نماید .در مفهوم اصلی امنیت عبارت میشود از سایر حقوق و آزادی های بنیادین
که متآسفانه تا کنون در کشور ما بحث جامع و عمل مؤثر درین مورد صورت نگرفته است.

در ُکل می توان گفت امنیت عبارت از تآمین آرامش خاطر افراد جامعه است که درآن زندگی میکنند یعنی
حفظ جان،حیثیت،حقوق مادی و معنوی آنها بدون هراس و تهدید.
امنیت نهاد چند بعدی و گسترده است که حقوق و فعالیت های انسانرا زیر پوشش قرار میدهد،مفاهیمی
نظیر امنیت قضایی،حقوقی و اجتماعی درین گسترده وسیع قرار می گیرند و در نهایت مفهوم امنیت
آسودگی انسان از بایت حفظ جان،مال و حقوق فردی افراد یک جامعه می باشند و به بیان دیگر امنیت
انسانی معقوله عام است که در کشور عزیزما نه امینت جان ونه حقوقی تآمین میباشد.
امنیت انسان از ابتدایی ترین نیازمندیهای بوده که اساس سایر حقوق بنیادین بشمار میرود.و در نهایت
با ید گفت سالمت جسمانی و روانی فرد و یا افراد جامعه را امنیت گویند .امنیت خواست فطری عموم
انسان ها و نیاز فراگیر جامعه بشری است،پدیده است که سبب رشد اقتصادی،تآمین دموکراسی،حاکمیت
قانون،تآمین کننده تساوی حقوق و عدالت اجتماعی در یک جامعه میشود.

افغانستان کشوریست که سه دهه جنگ را گذشتانده است و درین مدت تمام زیر بنا های آن از بین رفته
است،اما بعد از سال  ۲۰۰۱جامعه جهانی ملیارد ها دالر به این کشور کمک نموده و  ۲۸کشورعضو
سازمان ناتو در افغانستان حضور نظامی دارند و بیش از  ۷۰هزار نیروی خارجی به هدف تآمین امنیت
به این کشور آمده اند و همچنان اردوی ملی،امنیت ملی و پولیس ملی یکبار دیگر جان گرفت و به آن
سرو سامان داده شد مگر قوای سه گانه دفاعی کشور هنوزارتقای قابل مالحظه ای پیدا نکرده است،
بخصوص از سال  ۲۰۰۵میالدی به اینطرف بحران امنیت گسترش یافته میرود که عوامل عمده آن هم
بُعد داخلی و هم خارجی دارد:
در بُعد داخلی عدم موجودیت یک حکومت کارا و سؤ استفاده از دارایی های ملت،عدم حسابدهی شفاف
از سوی زمامداران دولتی که غرق در فساد اند.موجودیت فساد اداری آنهم بشکل گسترده که مسبب نا
امنی ها شده است،از جانب دیگر کشت و زرع کوکنار،استفاده غیر قانونی از ذخایر معدنی که پول عاید
آنها بدست ترورستان و دهشت افگنان قرار میگیرد،قاچاق و ترافیک مواد مخدره و جذب عناصر بیکار
و پرداخت پول برای معشیت آنها که سبب میشود تا با مخالفان ضد دولت بپیوندند و بسا عوامل دیگر.
بُعد خارجی نا امنی ها متعلق به استراتیژی و تصمیم گیری کشور های ابر قدرت و کشور های منطقه
بستگی دارد.نا امنی که امروز دامنگیر کشور ما است زاده افکار جامعه جهانی و همچنان نبود یک
استراتیژی مشخص از سوی آنهاست.عدم تفاهم و همآهنگی و اقدام مشترک بین نیرو های داخلی و
خارجی در جر یان عملیات های نظامی و کشته شدن افراد غیر نظامی در جریان این عملیات های نا
همآهنگ خود سبب ایجاد فاصله ها بین دولت و مردم شده است می باشد.

در فرجام درود ها نثارشما حضار محترم درین گرد همآیی ،از حوصله مندی تان متشکرم
و من هللا توفیق.
احسان فائز

