افغاوس تان
د كاهون واهکين – تیوری او پصاتیک
داکرت ط .پامری
 ۵دسامرب ۲۰۱۶
دافغاوس تان ټوميَ (وگړي) هل پروا زماهې څزَ د امری ،پاد صاٍ ( ټومواک)،
د ټومواک هل امص ،فصمان ،حنک ،د رشغیت (امص وهنی )  ،دود – دس تور ،د
لکمو پَ مؼيا او مفِوم پوُیږي .دغو ټومو رس چیيو د اترخی پَ اوږدو کې،
پَ دغَ ای ُغَ بڼَ د ټوميې او وګړو س یا يس بصذلیک او حلو يق وضؼیت
ټالک دی .هل دې کبهل ،زموىږ پَ ػامیاهَ او س یايس فصُيګ او ادبیاتو کې د
زور او زورٍ َور ،د ظمل ،داد ،حق اوػسامت لکمې مه َرپدۍ (بیګاهَ) هَ
دي دو ،دكاهون ،كاهوهیت ،مرشوطیت ،بزادۍ اوبصابصۍ ،ومسواکۍ
(دموکصاسۍ) د ملت او ميل حاهکیت لکمې چې پَ امصیکې او اروپا کې د
 ۱۸مې او ۱۹مې پیړیو د بورژوازي اهلالبوهو او میربا میس يت دو ځښ توهو
زیږهسٍ دٍ ،د صلمې پیړۍ پَ ملړیو کې هل هبص (ذارج) څزَ زموىږ دُیواد
رمسي او دوميت ادبیاتو تَ الر وموهسهل .

د اػلیحرضت غازي امان هللا ذان د پاد صاُۍ پَ زماهَ ( )۱۹۲۹ - ۱۹۱۹
کې موىږ پَ ملړی ځل د اسا يس كاهون څیښنت صوو .پَ دغَ كاهون کې د
ملت او دملت دواهکيۍ ( ميل حاهکیت) مفاُمی او مهسا صان دوګړو
(ُیوادوامو) د بزادۍ اوبصابصۍ اظول تسجیل صول.
پَ ورستیو لکوهو کې دافغاوس تان ددو ميت هظام د بیا رغوهې پَ هبری کې د
ىړیوامې ټوميې د خمامخ ښکیلتیا هل اغزیې د ځیيو هورو اظطالح ګاهو مکَ
مسين ټوميَ ،ښَ حکومتو يل تص څٌګ د كاهون د واهکيۍ اظطالح مه ،
زموىږ پَ س یا يس فصُيګ کې ځائ وهیو دو دد ې ما ان دا هَ دٍ چې دغَ
هوي هل هبص هَ راړول صو ې اوای را غلې هظصییې او ارزښ توهَ زموىږ پَ ټوميَ
کې مس ( درست) پو ُیسل صو ي ،مٌل صو ي او هل س توځنو رپتَ پيل
صوي دي.
د افغاوس تان ذلک پورٍ یوٍ پیړۍ د مرشوطیت او ومسواکۍ مپارٍ مبارزٍ
کوي دو پَ دغَ الر کې ُص ځل ،ملړ ين ګاموهَ هل ما تې رسٍ خمامخ صوي.
د (  )۱۳۸۲اکل  -د هو ي اسا يس كاهون هل تعویب څزَ را پَ د ې دوا
زموىږ پَ ټوميَ کې د كاهون د واکيۍ داظل پيل کول د افغان دومت او
ىړیوامې ټوميې هل ملړیتوبوهو څزَ ګڼل صو ي دو پَ معل کې تص اوسَ مه
زور وايک دٍ (زور كاهون دی).
ومې داسې دٍ؟

پَ دغَ میکٌَ کې ُڅَ کیږ ې چې زموىږ پَ ُیواد کې د كاهون دواهکيۍ
پصوړاهسې پصاتَ دٌډوهَ اوس توځنې را بص سریٍ يش دو ملړی اړیيَ دٍ پوٍ صو
چې دكاهون واهکيې څَ تَ وايی؟
د كاهون د واهکيۍ اظطالح هل دوو بیلو لکمو كاهون او و اهکيۍ څزَ
جوړٍ یوٍ سادٍ مجهل اوای اظطالح هَ دٍ .دا د دوميت هظام اړوهس یوٍ
ځاىګړې س یا يس – حلويق او ټو ميزیٍ هظص یَ (  )Conceptدٍ چې
ځیيې حلوكپوُان ییې س یايس  -حلويق دکتورین مه بويل.
د كاهون د وا هکيۍ اظطالح پَ اىګلو  -ساکسن حلو يق سیس مت کې هل (
 )Rule of Lawڅزَ اذیس تل صو ې اوژابړل صو ې دٍ .پَ رومن -
جصمٌیک حلو يق سیس مت کې ددغَ اظطالح اهډول د( )Rechtsstaat
لکمَ دٍ چې پَ پښ تو ژبَ کې د حلويق دومت پَ لکمَ ژابړل کیسای يش.
صک وض تَ چې د مغت هل خمې د كاهون د واهکيې رس چیيَ ُامغَ د كاهون
(  ) Lexلکمَ دٍ چې د برشی ټوميې پَ اترخی کې ډیصې ژورې ریښې
مصي چې د مصغوهې زما هې حلو يق السوهسوهَ (س َندوهَ) مکَ د محورا يب
اقهون (  1750ق.م ) ،د ماهو كاهون ( 150—120ق.م) ،د ګصوتنی كاهون
( ۷-۶ق.م) ،دوومس موحَ ایز كاهون (  ۴۵۱-۴۵۰ق.م ) او هور ییې
غورٍ بیلګې دي دو ،د یوه س یايس -حلويق دکتورین پَ توګَ د كاهون
د واهکيۍ اظطالح پَ  ۱۷مَ پیړۍ کې را بص سریٍ صوٍ او د ب تلسمې او

هو مسمې پیړیو پَ اوږدږ کې ییې د پو ُاوي او مٌځپاىګې هل اړذَ ودٍ او
حتول وموهس.
پصوفیسور داییس ( ) A.V. Dicey- 1835-1822پَ دپل کتاة-
" " The law of the Constitution - 1885یک میيک :دكاهون
واهکي ملړی -د كاهون دموړتوة (  )Supremacy of Lawاو دوٍ می-
دكاهون پص وړاهسې دوګړو د بصابصي )  ) Equality before Lawپَ
مؼيادٍ او درمی -داچې داسايس كاهو ن معويم اظول د حلويق پصیکړو پا
یهل( هتیجَ) دٍ چې پَ حموکَ يک د اكامې وړ وي.
د پصو فیسور داییس (  )Prof.Diceyپَ اهس پَ كاهون کې دوګړو میلک
صوی حلوق ُغَ دت ارزښت مويم چې دحموکي پَ پصیکړو کې پَ
مٌاسب ډول د تؼمیل وړ وي .منوړی ،كضايی روییې ( د حموکې پصیکړې)
تَ د میلک صوی كاهون پَ وسبت رحجان ورکوي.
پَ ورستیو لکوهو کې د كاهون د واهکيۍ د هظصییې د مؼيا او مٌځپاىګې پَ اړٍ
یو مړ اړیيې ػلمي څریهې تص رسٍ صو ې دي چې مه تیور یيک او مه معيل
ارزصت مصي.
پصوفیسور مورتمیص سلصز ( )Mortimer N.S. Sellers 1959میيک چې :
" د كاهون دواهکيۍ د تؼصیف پَ اړوهس ابیس چې وار هل خمَ څو ټيک پَ پام
کې وهیول يش :ملړی -دا چې د كاهون حاهکیت (  )Rule of Lawد ال تیين

ژبیې هَ د كاهون د امپصاتورۍ (  )Emperium Legumد مجلې اىګلیيس
ژابړٍ دٍ .دا د تش پَ انمَ كاهوهیت هل چواکټ څزَ چې ُلتَ یو کس،
یوٍ ډهل او یو ګوهس د وضؼ كاهون هل الر ې دپهل ارادٍ پص هورو و تپیي ،و
تَیل (موړ) مفِوم دی؛
دومی -موىږ غواړو  ،تص کومَ بصیسٍ ( حس) چې صوهې وي پَ ټوميَ کې د
دوميت چارواکو ارادٍ ( الس) هل ػسامت ( كضا) هَ مص ې وساتو -داسې چې
ُیڅ یو دوميت چاروایک (مرش)  ،كاهون جوړووىکی (كاهوىګشار) ،كايض اوای
یو بل کس پَ دپلرسۍ رسٍ داسې واکوهَ وهلصې چې دټوميې د ښ یګړو پص
وړاهسې ګام پورتَ کړي؛
درمی -د كاهون واهکيې داوسان هل طبیؼت څزَ را وتلې دٍ ځکَ چې ټول
اوساانن د كاهون هل الرې د ػسامت پَ مټَ کې دي؛
څلورم -یوازي د كاهون واهکين کوالی يش چې پَ ټوميَ کې تلپا تې ػسامت
دوهسي کړي؛
پیٌځم -سرتٍ پوښتٌَ دادٍ چې څڼګَ کوالی صو د كا هون موهسل  ،جوړول،
تفسری اوپيل کول پَ دا سې الرٍ (طصیلَ) تص رسٍ صې چې كاهون هَ یواز ې
اوغو ښتٌې کيرتو ل او ادارٍ
د ػاد ي وګړو بلکَ د دو ميت چارواکو ګټې َ
کړي".

سلصز  ،دپورتًیو ټکو پَ را غوهډومو رسٍ د مجز ُصیيګنت ( ) 1611-1677
او دامصیاک د دوه می ومسضمص جان بدمز (  ) 1735 –1826ذربٍ را اذیل او
میيک چې :د كاهون واهکين د كا هون امپصاتوري دٍ هَ د افصادو.
" " an empire of laws and not of men
سلصز زایتوي  " :لکَ چې موىږ دا يس یو حلو يق (دوميت) هظام ومصو چې
ػامَ ګټو او پَ ټومزیٍ توګَ د ټو ميې ګټو تَ ذسمت وکړيُ ،غَ ودت موىږ
د كاهون وا هکين مصو ځکَ چې كاهون واهکن دی هَ افصاد ؛ موىږ بزاد ي مصو
ځکَ چې كاهون د ظمل او اس بساد خمَ هیيس؛ موىږ پَ مجِوریت کې ژوهس
کوو ځکَ چې دومت ػامَ ګټو تَ ملړیتوة ورکوي؛
د كاهون واهکين ،بزادي او مجِوري دومت د ریښ تیٌو ػامَ ګټو درۍ اړدوهَ
(فاکتوروهَ ) د ي؛ لکَ چې و ضؼي كواهنی (  )Positive Lawد ُغو ئ
تؼبری او پيل کول (اجصا) ػامَ ګټو تَ ذسمت کوي ،د یوٍ فصد او ای د افصادو
د یو ې ډمې د واهکيۍ خمَ هیيسُ ،لتَ موىږ بضپړٍ او پَ ښَ ټوګَ د كاهون ا
مپصاتوري ) (Imperium Legumمصو".
 د كاهوین د واهکيۍ د اکوسپت د تؼصیف ،مٌځپان ګې او د پيل کیسو دڅصىګوايل د څیړ هې او ارزو هې پَ خمَ د  ۲۰۱۳اکل د اکتوبص پَ میاصت

کې د روسییې پَ پال زمیيَ ماسکو کې د ىړ ۍ د بتو ( ُ )۸یوادوهو د
پژیهسل صویو حلوكپو ُاهو پَ ګډون یو ػلم س میپوزمی جوړ صو.
د س میپوزمی بصذَ وامو د حلو يق دومت او دكاهون دواهکيۍ د اکوسپتوهو
اترخیي خمیيَ ( پیض هَ)  ،د رومن – جصمٌیک او اىګلو -ساکسون پَ
حلويق سیس متوهو او مهسا صان د رو س ییې پَ حلو يق سیس مت کې ددغو
اکوسپوټهو د مؼيا او پو ُاو ي پَ ُلکَ ملامې وموس تېُ ،ص اړذزیٍ ذرب ې
اتصې او حبثوهَ ییې وکړل .د مسپوزمی د بصذَ وامو میکٌې او څیړهې " پَ
اوس يۍ ىړۍ کې د كاهون دواهکيۍ او حلويق دومت دکتورین " تص غيوان
الهسی پَ رويس ژبَ-
” Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире

“

چاپ صوي او بهالین مه ذپصې صوې دي.
د مسپوزمی د بصذَ وامو پَ اهس ،د كاهون دواهکيۍ (  ) Rule of Lawاو د
حلويق دومت (  )Rechsstaatهظصییې چ پَ بیلو حلويق لکتوروهو کې (
 ) Commen Lawاو (  )Continental Lawکې را مٌځَ تَ صوې،
پَ اوس ودت کې د ځیيو ځاىګړتیاوو او یو صان هَ پوُاوي هل س توځنو
رسٍ – رسٍ د دپلو مٌځپاىګو هل اړذَ یو هل بل رسٍ ډیصې هیږدې صوې او
یو پَ بل کې د ور ګډیسمو ( اس تحامې) پَ مور ودٍ کوي.

 د هویوال ػسامت پصوژې (  ) World Justice Projectمه دكاهون د واهکيۍ دهظصییې پَ ُلکَ یو مړ ځاىګړی او ژورې څړهې کړي او
دىړۍ پَ ملکوهو کې ییې د كاهون د واهکيۍ د څصىګوايل پَ اړوهس یو الرښود
(صادط) جوړ کړی دی .ددغَ دپلواک بًسټ پَ اهس ،د كاهون واهکيې
داسې یو سیس مت (هظام) دی چې ُلتَ الهسې څلور معوم اظول رػایت
کیږي:
 -۱دومت  ،دوميت چاروايک او اکرکوىيک ،فزیک او حلويق خشعیتوهَ دكاهون
پَ وړاهسی ځواة ویوىيک دي؛
 -۲كواهنی روښاهَ ،دپارٍ صوي او اثبت دي ،یوصان پيل کیږي؛ د
بًس تزیوحلوهو اوپَ ُغَ مړ کې د افصادو د امٌیت  ،ص متيۍ (ملکیت) او
برش د اسايس حلوهَ ساتيَ کوي؛
 -۳د كاهون د تعویب ،مسیصیت او پيل کیسو هبری د الس ريس وړ ،روڼ
(صفاف) او مؼلول دی؛
 -۴ػسامت پص دپل ودت ،د ظالحیت مصوىکو ،اذالیق (هیکو) ،دپلواکو
او بیې پصی اس تازو هل موري وړاهسي کیږي (اجصاکیږي) چې پَ اکيف مشری
او مٌاس بو اماکانتو رسٍ ص تون مصي او دټوميې دجوړښت ښاکرهسوی(
بیيَ) دي.

د ىړیوال ػسامت پصوژې د ىړي پَ ملکوهو کې د كاهون دو اهکيۍ د ارزوهې
پَ خمَ یو الرښود (  ) Rule of Law Indexمه جوړ کړی دی .پَ دغَ
ایيسیکس کې (  )۹اسايس اویو مشری فصغ (توکیيل) فاکتوروهَ پَ پام کې
هیول صوي دي (تړاوی وګورئ).
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 د كاهون دواهکيۍ پَ اړوهس د ملګصو ملتوهو پَ چو اکټ کې مه یو ګډ هظص(  ) Consensusرا مٌځ تَ صوی دی.
پَ  ۲۰۰۴اکل کې د ملګصو ملتوهو د سازمان رس مًض د ملګصو ملتوهو
امٌیت صورا تَ پَ جٌګ ځپلو ُیوادوهو کې د كاهون د واهکيۍ او اهتلايل
ػسامت پَ ُلکَ د دپل رپوټ پَ یوٍ بصذَ کې وویل:
" د كاهون واهکين د دوميت ادارې دايس یو هظام دی چې ُلتَ ددومت پَ
مشول ټول وګړي ،دوميت او دعويص بًس ټوهَ ،سازماهوهَ د كاهون اتبع دي؛
كاهون پَ دپل وار ،ذپصیږي ،پَ مساوی ډول او یو صان پص ټومو تطبیق او
دیوې بیې پصې حموکې هل دوا پيل کیږي ؛ كاهون ،دبرش د حلوهو پَ بصذَ
کې هل ىړیوامو مؼیاروهو او هورموهو رسٍ مسون مصي؛
دكاهون واهکيې د كا هون د ملړیتوة ،د كاهون پص وړاهسې د بصابصۍ ،دكاهون
پص وړاهسې دحساة ورکومو ،دكاهون پَ پيل کومو کې د بیې پصیتوة
(بیطصيف) ،د واک د ویش ،پَ پصیکړو کې د ذلکومضارکت ،حلويق ډاډ
مٌۍ  ،د دپلرسۍ خمَ هیومو او مهسا صان د یوٍ رڼَ ( صفاف) حلویق
هبری(پصوس یجص) داظومو غوښتٌَ کوي" .
د كاهون دواهکيۍ د اکوس یپت پَ اوړهس هل پورتين حبث څزَ د انمس پو
ُاوي د خميوي مپارٍ غواړم دمتَ ،څو اړیيو تکو تَ د موس توىکو پام را
وګصځوم:

ملړی :دكاهون د واهکيۍ هظصیَ د ومس دواهکيۍ (ميل حاهکیت) د هظصییې
ځائ هَ هیيس او هل ومسواکۍ رسٍ پَ ټکص کې هَ دٍ .پَ یوٍ دموکصاتیک
دوميت هظام کې واهکين (حاهکیت) پَ ټومزیٍ ټوګَ او ُصو  -مصو پَ ومس
(ذلکو) پورې اړٍ مصي .كاهون دومس هل ارادې اوحاهکیت څزَ موړ هَ دی.
پَ كاهون کې د ومس ارادٍ را هغښ يت؛ د ومس هل ارادې څزَ مرشوغیت
اذيل او دومس د ارادې د تؼمیل اغزیمٌَ وس یهل دٍ.
دومی :كاهون یوملس س کتاة او ای داسې کو م څزی هَ دی چې تؼظمی يش
اوبس .كاهون د ومس د ښ یګړو او ګټو د دوهسي کومو مپارٍ جوړیږي چې
د ټوميې اوىړۍ هل حا التو رسٍ مس پَ تغری اوحتول کې دي .كاهون ابیس د
زماهې غوښتٌو اود ټوميې اړتیاوو تَ ځواة ووايی او د پصخمتګ الرٍ پصا
هزیي.
پَ كاهون کې ُص ودت تغیری اوتؼسیل را تالی يش دو دا تغری او تؼسیل
ابیس دټومين دښ یګړو پَ خمَ او د ومس د اس تازو هل موري ظورت ومويم هَ
د یوٍ کس ،یوې ډمې ،دوميت چارواکو او س یايس خمورو (ایلیت) د ارادې
او ګټو پص بيا .كاهون کیساي يش چې د یوٍ کس او یوې ډمې دواهکيۍ او
استبساد وس یهل وي او دټوميزی پص خمتګ دٌډ و ګصځي.

درمی :پَ ټوميَ کې دكاهون ص تون او اود كاهو پيل کول یوازي ،د كاهون د
واهکيۍ پَ ماان هَ دي .دكاهون واهکين یو ومسواک دوميت هظام دی چې كاهون
يی یو هل غورٍ فاکتوروهَ څزَ مشریل کیږي.
څلورم :پَ ټوميَ کې دكاهون ص تون اړین (رضوري) دی دو بس (اک يف) هَ
دی .كاهو ن پرپهل ،ابیس مؼلول،دمو کصاتیک ،ػادالهَ اوالر پصاهیس توىک
وي.
ىن ،د كاهون د واهکيۍ هظصیَ پَ ُغَ مٌځپاىګَ رسٍ چې د ىړیوال ػسامت او
ملګصو متوهو پَ الس وهسوهو (اس يادو) یک راغلې دٍ ،د ىړۍ پَ ډیصو
ملکوهو کې مٌل صوي او پَ ميل كاهون کې تسجیل صوی دٍ دو ددغَ
هظص ییې د بضپړ پيل کیسو څصک یوازې د څو کوتو پَ صامر ُیوادوهو پَ
دوميت هظام کې تص سرتګو کیږي.
دافغاوس تان د  ۲۰۰۴اکل پَ اسايس كاهون کې هل تیوریيک اړذَ د كاهون
د واهکيۍ ټول اړین غيارص او فاکتوروهَ ځای پص ځای صوي .د بسایس
كاهون د رسیزې پَ یوٍ بصذَ کې را غیل چې:
موىږ د افغاوس تان ذلکو،
" د ذلكو پـص ارادٍ او د موكصا سۍ وال ړ هظام د تأسیس مپارٍ ؛ مـــــَ
ظلـــــم ،اســـــتبساد ،تبؼـــــیغ او تــــــاوتصخیوايل پــــــاكې ،پصكاهوهیــــــت،

اجامتغي ػسامت ،د اوسـاين حلوكـو او كصامــت پــص دوهــسي تــا بــَ و الړې
مــسين ټوميې د جو ړومــو او دذلكــو د اساســي حلوكو او بزادیو د تأمنی
پَ مٌظور؛ د ُېـــــواد د س یاســـــي ،اجمتـــــاغي ،اكتعادي او دفاغي
بًس ټوهو د پیاوړي كومو مپارٍ؛ ددې ذاورې ټوومو او سـیسوىكیو تـَ د یـــو
ُوســـا ژوهساهـــَ او د ژوهـــس د ســـامل چاپریایل د تأمنی پَ مٌظو ر؛ ...دغَ
اسایس كاهون د دپلو اس تازیو هل الری.....تعویب کړ".
پَ اسايس كاهون کې واهکيې (حا هکیت) پَ ملت (ومس) پورې اړٍ مصي.
دواک د ویش ،دكضا يی هظام بیې پصیتوة ،دكاهون او كضا پص وړاهسې
دوګړو د بصابصۍ ،دوګړو د اسايس بزادیو او حلوهو د دوهسیتوة اظول ټول
پَ دغَ اسايس كاهون کې را هغښ يت دي دو ،دا ټول د اکغش پص مخ دي .پَ
معل کې د كاهون دواهکيۍ پَ مور ډیص او د پام وړ پص خمتګ هَ دی صوي.
ددې الملوهَ ډیص دي:
ملړی  -داچې ىړیواهل ټوميَ دافغاوس تان ذلکو تَ دواهکيۍ (حاهکیت) پَ
میږدومو کې پاتَ راغلې دٍ؛ واک اوس مه د جګړٍ ماراهو ،جګړٍ مارو
اوتيظمی ډمو ټپلو پَ كبضَ کې دی؛
دومی  -هوي ،تش بَ انمَ دموکصاتیک بًس ټوهَ هکزوري او پَ فساد ککړ
دي.

د ریمی  -د ذلکو د حلوهو او بزادیو هَ د دفاع او ساتيې بًس ټوهَ مسليک
چليس هَ َلري؛ پومیس پَ فساد او جصموهو يک ښکیل دي .څا رهوالان او
كاضیان دحکومت او زور وااکهو تص اػزیې الهسی او پَ موړٍ مشریٍ پَ فساد
ککړ دي.
د روان اکل د ميسۍ د میا ص تې پَ پیٌځمَ هیټَ د ومسضمص ملړي مصستیال
جرنال دوس مت هل دپلې رمسي دهسې هَ هبص د یوٍ پرواين جګړٍ مار پَ ټوګَ،
د جوزجان والیت یو اوس یس و ىک مليک کس د وزموبیې پَ ډګص کې هل
وُلو ټکومو وروس تَ پَ دپل خشيص جیل کې وا چاوٍ .هل دې پیښې ټول
ػامل (ټوهل ىړۍ ) ذرب صو دو دافغاوس تان امٌییت او ػسيل بًس ټوهو هَ
یوازی داچې دپل غوږ وهَ ګصاوٍ بلکَ د جرنال دوس مت د س پیٌاوي مپارٍ
يی بص ُغَ مظلوم کس هل یوې ُفتې چوپتیا وروس تَ د دومت د خمامفیيو
دمتویل بیې بًس ټَ او ان رمسي تور پورې کړ.
دا دی ُغَ کس ( امحس ایضچې) هل  ۱۶ورځو بيس او ان ماموم بصذلیک
وروس تَ د س میې د ذلکو پَ هيوايت او غفو غوښتٌې ! رسٍ هل جیل څزَ
را وایس تل صو .بایدومت بَ اوس د اسايس كاهون د (  ۵۱مې ) مادې پص
بيا ،د بزادۍ څزَ د ښاغيل ایضچي د بیې موجبَ بیې بصدې کومو اتوان
وګايل ؟ او کَ " مه م ړ -مه پړ " د امحس ایضچي پیښَ زموىږ پَ ټوميَ

کې د كاهون دواهکيۍ او دكاهون پص وړاهسی د وګړو دبصابصۍ داظل یوٍ
مویَ بزمویيَ دٍ.
د اسايس كاهون پَ  ۵۱مادٍ کې را غيل چې:
"ُص څوک چـــې مـــَ ادارې ( د دومت هل ادارې) څزَ بـــې موجبــَ
زیــامنن صــي د تــاوان اذیســتلو مســتحق دى او كــوالى صــي د تــاوان د
تصالســـَ كومـــو مپـــارٍ پـــَ حمكــــمَ كـــې دغـــوا اكامَ کړي"
څلورم – زموىږ پَ ټوميَ کې د كاهون ،هویو ارزښ توهو او سًت تص مٌځ
ټکص او ان مه غږي.
پيځم -پَ ټوميَ کې د ومسواکۍ (دموکصاسۍ) ،كاهون تَ د درانوي او رػایت
د فصُيګ ډیصٍ ټیټَ کچَ.
صپږم -زموىږ د ټوميې  -دذلکو خلوا د فساد زمغل؛ پَ فساد روږدوایل.
اووم -پَ ټوميَ کې د اتوتصخیوايل او زور زایيت انوړٍ فصُيګ.
بمت -هل كاهون څزَ يب ذربي .دكاهون د جوړومو پَ هبری کې د ومس هَ
رشیکول .د كاهون هَ ذپصول؛
هنم -د كاهون دوٍ ګوهتوة (دوګاىګ )؛

مسم -جګړٍ؛ ددوميت واهکيۍ ىمیګصتیا او مک زوري؛

یو مسم

 -ټوميې تَ ددوميت ذسمتوهو پَ وړاهسي کومو کې د حکومت

اناکيم اوبیې ويس؛ پص دومت او كاهون ابهسې د ذلکو بیې ابوري؛
دوومسم -د ملک اكتعادی – ټوميزی اوفصُيګي ورس تَ پاتې وایل؛ د
معويم او پَ ځاىګړې ټوګَ ،د حلويق مؼارف ډیص ټیټَ کچَ او د مسګوهو
هور سرتو او وړو ټوميزیو ان دوامو او بس مصغیو ص تون.

د حل الر څَ دٍ؟
سادٍ ځواة دو دادی چې د كاهون دواهکيۍ پص وړاهسې
پصاتَ دٌډوهَ چې ځیيې ییې پورتَ پَ ګوتَ صول مصې
صې دو ،څصىګَ؟ اای ددغو ټومو انوړٍ ال ملوهو مصې کول
پَ یو وار  ،د یوٍ فصمان اوای كاهون پص مټ او ای د كِص
(زور) هل الرې صوهې دي؟
زما پَ اهس پَ ټوميَ کې د كاهون دواهکيۍ بضپړپیل کیسل
(حتلق) یو هبری (پصوسَ) دی چې ابیس هل یوٍ ټيک او یو

ځای څزَ پیل  ،پص هل پسې او پَ " ُسمفيس " ډول پص
مخ بوتلل يش .د كاهون د واهکيۍ د پلې کیسو مپارٍ دغَ
دپیل ټک ای ملصیتوة ،پَ ټوميَ کې د دوميت واک
دموکصاتیک ُواری (حل) دی .دموکصاتیک حل دادی چې
واک (حاهکیت) پَ ریښتٌې ټوګَ د رڼو ،ټول مشوهل او
رس تص رسي ټومټاکيو هل الرې ومس( ملت ) تَ ومیږدول
صې .ملت حمورٍ س یاست غورٍ او پَ واک کې دكويم
اوس یايس ډمو ټپلو دوهډې دود تَ د پای ټک کیښودل
يش .ميل فکص وُڅول يش او ميل بًس ټوهَ غښ تيل يش.
پَ ىړۍ اومهسا صان زموىږ پَ ملک کې د ورستیو لکوهو د
كويم او تيظمیي واهکيۍ جتصبَ ښ يی چې پَ كويم هظام کې
د كاهون د واهکيۍ یو تص ټوهل غورٍ او ټاکوىک اظل ایهې د
كاهو پص وړاهسې د وګړو د بصابصۍ اظل حتلق ويش

موهسالی؛ دیوې بیې پصې دوميت ادارې جوړول ان صوين
.دي
پَ ټوميَ کې د كاهون د واهکيۍ پيل کول یوازې د دومت
 اړیيَ دٍ چې پَ ملړي رس کې ډټوميې س یايس.ٍدهسٍ هَ د
 پص،او روڼ اهسٍ كرش زموىږ پَ ُیواد کې د یوې بزادې
كاهون او ػسامت والړې مسين ټوميې د جوړیسو پَ اکر کې
 پا ي.دپل اترخیي رسامت او مسئومیت پص ځائ کړي
پَ دغَ میکٌَ کې هل الهسې بهالین کتابوهو اورس چیيو څزَ کټَ اذیس تل صوې
:ٍد
-J.Adams-Thoughts On Government ( 1776)-A.V. Dicey- The Law of the Constitution 1855.p.120
M.N.S Sellers .The Rule of Law in Comparative Perspective (2010) ; “What is the Rule of
Law”
-James.R. Silkenat- The Legal Doctrines of the Rule of Law and the
Legal State (Rechtsstaat) 2014
-Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире –M 2013
-Un-The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. (
s/2004/606)
/- http://worldjusticeproject.org

 کال د افغانستان اساسی قانون۲۰۰۴ د

