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 افغانستان یقانون اساس یبرا "یسوگوار"
 آن بیدر سالروز تصو 

 

حقوق دانان در  ۀیحال اتحاد نیکرد. در هم لیتجل یقانون اساس بیتصو گردسال نیافغانستان از پانزدهم حکومت

 .انتقاد کرد یاز نقض قانون اساس «یقانون اساس یبرا یسوگوار»عنوان  ریز یمراسم

قانون در  نیکرد. ا بیرا تصو یدیجد یقانون اساس شیپانزده سال پ یپس از سه دهه جنگ و نابسامان افغانستان

 نیدر ا یوجود دارد که قانون اساس یاتیدولت بوده است. هرچند شکا یعمل سه قوا یپانزده سال گذشته مبنا

قانون و استناد به آن سبب شده  تیوجودنفس م ندیگو یمقامات م ینقض شده است، ول یادیز یها نهیمدت در زم

 .شوند تیبر قانون با گذشت هر روز تقو یمبتن یها یریگ میاست تا نهادها و تصم

کشور  نیا خیدر تار نیقوان نیاز بهتر یکیافغانستان  یکنون یباورند که قانون اساس نیاز حقوق دانان به ا یشمار

خود  فهیقانون است به وظ یهمراه بوده و حکومت که مجر یقانون با مشکالت نیا ق،یتطب ۀدر عرص یاست، ول

 .عمل نکرده است یبه درست

سالروز  نیاز پانزدهم لیحقوق دانان افغانستان روز چهارشنبه در مراسم تجل هیمعاون اتحاد یاحمد مددز گل

حقوق  هیدر کشور، اتحاد یو تاسف بار قانون اساس زیغم انگ تیوضع نیدر چن"گفت:  یقانون اساس بیتصو

 یدر سالگشت قانون اساس نگردد،در کشور حاکم  یکه قانون اساس یداند تا زمان یدانان افغانستان مناسب م

 ."دیرا برگزار نما یمراسم سوگوار

نشده است.  لیتشک یبراساس قانون اساس یاست که حکومت کنون نیحقوق دانان افغانستان ا ۀیاتحاد استدالل

 ۀخارج ریشد که وز لیتشک یزمان 201۴در سال  جهیو بدون نت یپس از انتخابات جنجال یحکومت وحدت مل

فراهم  یل حکومت وحدت ملیتشک یرا برا نهیزم یاسیاز بحران س یریجلوگ یبرا کایمتحده امر االتیوقت ا

 .کرد

کند و  ینم تیو مصون تیکس در افغانستان احساس امن چیقانون، ه تینبود حاکم لیگفتند که به دل دانان حقوق

 .پنهان شده اند یبلند سمنت یوارهایدر پشت د یادارات دولت

 یو ب یها و درد و رنج مردم افغانستان نقض قانون اساس ینابسامان یاصل لیدل دیگو یحقوق دانان م ۀیاتحاد

 یادیز یها بتینشدن قانون مردم افغانستان با مص قیتطب ۀجیگفت که در نت یمددز یبه آن است. آقا یاحترام

به رسم  یبه خاطر پابند"گفت:  واند،خ یم یگرفتار شده اند. او به رسم اعتراض به آنچه نقض قانون اساس
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نموده  میملت بزرگ افغانستان تقد شگاهیخود را به پ تیحقوق دانان افغانستان مراتب تسل هیاتحاد ،یاعتراض مدن

 ."آرزو دارد یکنون بیدر تحمل مصا لیشان صبر جم یو از بارگاه خداوند برا

 حکومت موقف

 یحکومت یکرد. مقام ها لیتجل یقانون اساس بیسالروز تصو نیروز چهارشنبه از پانزدهم زیافغانستان ن حکومت

 دیگو یحکومت افغانستان م هییاجرا سیرئمتعهد است.  داکتر عبدهللا  یقانون اساس قیگفتند که حکومت به تطب

قانون وجود  قیدر تطب ییها یکه کم و کاست یبا وجود نددار تیافغانستان فعال یبراساس قانون یدولت یکه نهادها

را  نانیاطم نیا"گفت:  یقانون اساس بیسالروز تصو ننیاز پانزدهم لیاسم جداگانه تجلدارد. داکتر عبدهللا در مر

ها  یآن متعهد است. کم قیو نظارت از تطب یاز قانون اساس تیبه حما یحکومت وحدت مل یکه رهبر میده یم

 ."میداشته ا تیها مسئول یکاست نیوجود داشته و همه ما در حد خود در ا ها یو کاست

  یو قانون اساس صلح

صلح با طالبان شدت گرفته  یبرا یشود که تالش ها یم لیتجل یدر حال یسالروز قانون اساس نیپانزدهم از

 ستیاست. هرچند مشخص ن یقانون اساس رییبه پروسه صلح تغ وستنیپ یطالبان برا یاز شرط ها یکیاست. 

 یکه طالبان باور ندیگو یم یقحقو لیآگاهان مسا یاست، ول یدر قانون اساس یراتییگروه خواهان چه تغ نیکه ا

 .براساس برداشت خود شان است عتیشر تیندارند و طرفدار حاکم یکنون یبه قانون اساس

بگذارد. براساس  لیرا به تعد یصلح و ثبات، قانون اساس نیتام یافغانستان گفته است که حاضر است برا حکومت

وجود  یقانون اساس رییآغاز مذاکرات صلح به شمول تغ یبرا یشرط شیپ چیپالن صلح حکومت افغانستان، ه

 .همراه باشد یبا اجماع مل دیبا یدر قانون اساس رییکرده اند که هرگونه تغ دیتاک یحکومت یندارد اما مقام ها

 ینقض قانون اساس یاز نمونه ها یکیمستقل  یحکومت در کار نهادها ۀدارند که مداخل دیاز نهادها تاک یشمار

 ونیسیکه مداخله حکومت در کار ادارات و کم دیگو یافغانستان م تیشفاف دبانیعضو د ،یموریاست. ناصر ت

 .شودنقض  یانتخابات سبب شده است که قانون اساس ونیسیمستقل مانند کم یها

 هیینهادها را جزو قوه اجرا نیبوده که ا یمستقل به نحو ینحوه برخورد حکومت با نهادها"گفت:  یموریت یآقا

 ".مستقل در اجراآت خود مستقل هستند ینهادها یکه براساس قانون اساس یاست. در حال کرده یتلق

مستقالنه دارند و حکومت در کار آن ها مداخله  تیحکومت افغانستان همواره گفته است که ادارات مستقل فعال اما

 .کند ینم

 

  

 
 


