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څﻠﺮم ﻓﺼﻞ
اﻓﺮاد )ﺧﻠګ( او اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
ﻣﻠﺖ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ زړه زﺧﻤﻲ ﺳﻮى دئ او دښﻤﻨﺎن د ﻻ زﻳﺎت ﺗﺎوان ﭘﻪ
ﻓﻜﺮ ﻛﻲ دي .ﺧﻠګ اﻣﻨﻴﺖ او اﻧﺘﻘﺎم دواړه ﻏﻮاړي .ﻛﯧﺪﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ داﺳﻲ
ﻳﻮه ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ ،ﭼﻲ اﺿﻄﺮاري ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي ،د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﺪه ﺣﻘﻮق
ﻣﺤﺪود ﻛړه ﺳﻲ؟ آﻳﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻟﻪ
آزادۍ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻲ ﻳﻮ ﺑﯥ ﺳﺎرى ټﺮورﻳﺴټﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺮ ﺗﻪ
ورﺳﺎوه ،ﺑﯥ دﻓﺎع او ﻏﻠﻰ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻲ؟ دا ﻫﻐﻪ ﺳﻮال و ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ۲۰۰۱ع ﻛﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻤﻲ وروﺳﺘﻪ ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ و.
ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﻠﻮار ﺳﺮه ﻳﻲ د وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن  Patriot Actﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ﻣﺨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺎرﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻛړه ﭼﻲ ﺗﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻻﻧﺪي راﺗﻠﻞ .د
اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ دا ﻟﻮﻣړى ځﻞ ﻧﻪ و ،ﭼﻲ ﭘﻪ دا ډول ﻟﻪ
ﺗﺸﻨﺞ څﺨﻪ ډك ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ د ﺧﻠګﻮ ﭘﺮ آزادي ګﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻟګﻮل ﺳﻮل.
ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ،د ﻗﺪرت د
ټﻴﻨګښﺖ او ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږي .د ﺣﻜﻮﻣﺖ د اﻗﺘﺪار او
ﻣﺪﻧﻲ آزادﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻛﺜﺮﻳﺖ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ او د اﻗﻠﻴﺖ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮازن ﺳﺎﺗﻞ څﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ دئ.
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﺧﻠګ ښﺎﻳﻲ دا وﻣﻨﻲ ﭼﻲ د ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن دئ ﺣﺘﻰ ﻛﻪ د ﻛﺎﻧګﺮس ﺧﻮښﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وي .ﻣګﺮ ډﯦﺮ ﺧﻠګ ښﺎﻳﻲ دا
وﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﻛﻲ ﻟﻤﻮﻧځ ﻛﻮي ﺑﺎﻳﺪ اﻟﻮﺗﻜﻲ ﺗﻪ
ﭘﻪ دې اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮول ﺳﻲ ﭼﻲ دوى ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ اﻟﻮﺗﻜﻪ ﻛﻲ ﺑﻤﺐ
ﻛښﯧږدي .آﻳﺎ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠګﻮ ﺧﺎﺻﻪ څﺎرﻧﻪ ځﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻲ ،ﭼﻲ څﯧﺮې ﻳﯥ د
ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي او دوى ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ،ﻳﻮازي ښﺎﻳﻲ،
ﺗﺮورﻳﺴټﺎن وي؟ او ﻛﻪ ﭼﻴﺮي دوى ټﺮورﻳﺴﺘﺎن ﻧﻪ وي آﻳﺎ دوى ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭘﻪ
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ﻫﻐﻮ ﺧﻠګﻮ ،ﭼﻲ دوى ﻳﻲ ﭘﻪ دې ﺗﻮر ﺗﻮرن ﻛړي وه دﻋﻮه وﻛړي؟ څﺮﻧګﻪ ﻛﻮﻻى
ﺳﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت ﺣﺪود وټﺎﻛﻮ او څﺮﻧګﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻮ د اﻛﺜﺮﻳﺖ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ او د
اﻓﺮادو او اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮازن ﻣﻨځﺘﻪ راوړو؟ د دې ﻛﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره د
ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ د ﻣﻠﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﺨﻮا ځﻴﻨﻲ ﻻرښﻮوﻧﻲ
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ دي ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻛړﻧﻼري راښﻴﻲ.
ﭘﻪ اوﺳﻨۍ ﻧړۍ ﻛﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺗﻮګﻪ ،اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺳﻨﺪ دئ ﭼﻲ د ﻳﻮه ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ د ﺟﻮړښﺖ ﻋﻤﺪه ټﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮي .ﭘﻮﻟﻴټﻜﻞ ﺳﺎﻳﻨټﺴﺘﺎن )اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن( د
ﻳﻮ ﻟړ ﻗﻮاﻋﺪو او دودوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﭙﻠﻲ
ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ .دا ﻗﻮاﻋﺪ او دودوﻧﻪ ښﺎﻳﻲ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻟﻴﻜﻠﻲ وي ،ښﺎﻳﻲ د
ﻳﻮې ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻري وﺿﻊ ﺳﻮي وي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺮوﺳﯥ دﺑﺎﻧﺪي
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ وي .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ټﻮل ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ځﺎﻧﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺮي ځﻜﻪ دوى د
ځﻴﻨﻮ ټﺎﻛﻠﻮ ﻗﻮاﻋﺪو ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ .ﭘﻪ ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻮ ،ﻓﺎﺳﺪو ،او ﻳﺎ
ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪادي ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ ،ښﺎﻳﻲ ﭘﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ دوﻣﺮه ﺣﺴﺎب وﻧﻪ ﺳﻲ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﺟﻨګﺴﺎﻻراﻧﻮ ﺳﺮه وﻳﺸﻠﻰ دئ ،ﭘﻪ دې ﻧﻪ دئ
ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻰ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛړي .ﭘﻪ ﻛﺎﻧګﻮ ﻛﻲ )ﭘﺨﻮاﻧﻲ
زاﻳﺮ( ،ﻣﻮﺑﻮﺗﻮ ﻫﻴڅ ﻫﻐﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨۍ څﺨﻪ د ده د ﻏﻼ ﻣﺨﻪ ﻳﻲ
ﻧﻴﻮﻟﻪ ،اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۳۶ع ﻛﻲ ﺳټﺎﻟﻴﻦ ،ﻛټ ﻣټ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ
ﺧﻮﻧړۍ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﻲ ﭘﻴﻞ ﻛړه ،د ﺷﻮروي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راووړ ،ﭼﻲ د
ﻛﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ ډﯦﺮ ښﻪ ښﻜﺎرﯦﺪى .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ څﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ
ﺑﻴﺎ ﻳﻮ واﺣﺪ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دواړه ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ځﺎﻧﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻟﺮي .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ دودوﻧﻪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت او ﻋﻨﻌﻨﺎت ،ﭼﻲ د ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻲ ﻳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دئ ،دوﻣﺮه ﻗﻮي دي ﭼﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ځﺎن
ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻮﻟﻲ .ځﻜﻪ ﻧﻮ وﻳﻼى ﺳﻮ ﭼﻲ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮي.
اوس د ډﯦﺮو ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻲ ﻓﺮدي ﺣﻘﻮق او آزادي ګﺎﻧﻲ ﭘﻪ
څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﻮي دي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ
دا ﻛﺎر ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﺳﻮى دئ ،ﻣګﺮﻛﺎﻧﺎډا ﺧﭙﻞ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادي ګﺎﻧﻮ ﻣﻨﺸﻮر ﻳﻮازي
ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۸۲ع ﻛﻲ ﻻﺳﺘﻪ راووړ .ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻲ دې ﺗﻪ ﻣﻌﺎدل ﺷﻰ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻛﺎل
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۲۰۰۰ع ﻛﻲ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ ،ﭼﻲ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د اروﭘﺎ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗړون
وﻣﺎﻧﻪ .ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻘﻮق او آزادي ګﺎﻧﻲ دوﻣﺮه ښﻜﺎره او روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ
وې.
ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ داﺳﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﯧږي ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ،او ﺣﺪود وټﺎﻛﻲ او د اﻗﻠﻴﺖ او اﻛﺜﺮﻳﺖ د ګټﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮازن ﻣﻨځﺘﻪ
راوړي .ﻣګﺮ ټﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺳﻲ ﻧﻪ ﻛﻮي .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﺎن ﻧﻪ ﻳﻮازي ﻫﻐﻪ
څﻪ څﯧړي ﭼﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي وي ،ﺑﻠﻜﻲ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻲ ﺗﻄﺒﺒﻴﻘﯧږي ،ﻫﻢ
څﯧړي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ډﯦﺮ ﻟﻨډ دئ او ډﯦﺮ ﺷﻴﺎن ﻳﻲ
ﻧﺎوﻳﻠﻲ ﭘﺮې اﻳښﻲ دي .د دې اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اووه ﻣﺎدې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه د دوﻟﺖ د
ﻫﺮي څﺎﻧګﻲ اﻗﺘﺪار ټﺎﻛﻲ ،وروﺳﺘﻨﻲ ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺪﻧﻲ
ﺣﻘﻮق ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي ﻣګﺮ ډﯦﺮ ﺷﻴﺎن ﻳﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮﺗﻪ آزاد ﭘﺮې اﻳښﻲ دي.
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺑﻴﺎ ،ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭼﻲ ﺗﺮ دوﻫﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړې
وروﺳﺘﻪ اﺳﺘﻘﻼل ګټﻠﻰ دئ ،داﺳﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړ ﻛړي دي ﭼﻲ د ﭘﺎم وړ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻟﺮي .ﺗﺮ ﺟﻨګ وروﺳﺘﻪ د ﺟﺎﭘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۴۶ع
ﻛﻲ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﻛﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﻨځﻮ ورځﻮ ﻛﻲ ﺗﺴﻮﻳﺪ
ﺳﻮ ،ﻳﻮازي د ﺧﻠګﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او وﻇﺎﻳﻔﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب څﻠﻮﻳښﺖ ﻣﺎدې ﻟﺮي ﭼﻲ د ﻛﺎر
ﺣﻖ ،د آﺑﺮوﻣﻨﺪه ژوﻧﺪ ﺣﻖ ،او د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻛﻲ ﻧﻴﺴﻲ .ﺗﺮ
ﺟﻨګ وروﺳﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎده ﻫﻢ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻳﻮ اوږد
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺮي ،ﭼﻲ ﻧﻪ ﻳﻮازي اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق او آزادي ګﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻛﻲ ﻧﻴﺴﻰ ﺑﻠﻜﻲ
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ،د دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د ښﻮوﻧﻲ او روزﻧﻲ د ﺳﻴﺴټﻢ او د اﻗﺘﺼﺎد څﺎرﻧﻪ او
ﻛﻨټﺮول ﭘﻪ دې اوږده ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛړه ﺳﻮي دي.
د ﺑﺮازﻳﻞ د ۱۹۸۸ع ﻛﺎل اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ډﯦﺮﺣﻘﻮق راڅﺮګﻨﺪوي .ﭘﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﻛﻲ څﻠﻮﯦښﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎر ،د روﻏﺘﻴﺎ او ﺗﻘﺎﻋﺪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ،ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﺰد )ﻣﻌﺎش( ،ﺣﺪ
اﻛﺜﺮ ﺳﻮد ،د ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ او داﺳﻲ ﻧﻮر زﻳﺎت ﺣﻘﻮق ،ﭼﻲ د ﺑﺮازﻳﻞ ﻛﻤﺰورى
اﻗﺘﺼﺎد ﻳﻲ ﺗﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻪ ﺳﻲ وﺗﻼى .اوس ډﯦﺮ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪه دي ﭼﻲ دا
دوﻣﺮه زﻳﺎت ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮه د ﺑﺮازﻳﻞ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ ﻧﻪ واى داﺧﻞ ﻛړه ﺳﻮي ،دا ډول ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ اړه ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﻳﺪ آزاد ﺑﺎزار ﺗﻪ ورﭘﺮﯦښﻮول ﺳﻮي واى .ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻲ د داﺳﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻮ داﺧﻠﻮل ،ﭼﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧﺪاى ﻧﻪ ﺳﻲ ،ﻣﻌﻤﻮل ځﻜﻪ دئ ﭼﻲ ﺗﺴﻮﻳﺪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ
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ﻳﯥ ﻓﻜﺮﻛﻮي دوى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻼح ﻛﻮﻻى ﺳﻲ.
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ښﺎﻳﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ژوﻧﺪ وﻛړاى ﺳﻲ ،ﻛﻪ څﻪ
ﻫﻢ اوس د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻳﻮه ﻟﻴﻜﻠﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن دﺗﺴﻮﻳﺪ ﭘﻪ ﺗﻜﻞ ﻛﻲ
دئ .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ﺑﻴﺎ د ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻛﺎروﻧﻪ ﺳﺮ
ﺗﻪ رﺳﻮﻻى ﺳﻲ .ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ او ﻫﻢ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت د
وﺧﺖ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻮي دي .ﻣګﺮﭘﻪ دې راوروﺳﺘﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻴﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ډﯦﺮ اوږده ﻟﻴﻜﻠﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړ ﻛړي دي ﭼﻲ ﻫﺮ ﺷﻰ
ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭘﻜښﯥ ځﺎى ﻛړى دئ.
د اوﻟﺲ ﻟﻮړﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن:
ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ﻟﻜﻪ د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧګﺬار ﻫﺎﻣﻮراﺑﻲ  Hammurabiﭼﻲ د ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره درﻟﻮد او ﻫﻐﻪ دا ﭼﻲ
ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﻲ د اوﻟﺲ دﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧږدي .اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ټﻮﻟﻨﻲ
اﺳﺎﺳﻲ او ﻣﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دي ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﭘﻜښﯥ راﻧﻪ وﺳﺘﻞ ﺳﻲ.
ﭘﻪ ﻳﻮه ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن داﺳﻲ ﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎر دئ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ اﺳﺎس د
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺧﻠګﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﯧږي .ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻛﻮﻻى ﺳﻲ
ﺳږﻛﺎل ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﻛړي او ﺑﻞ ﻛﺎل ﻳﻲ ﻟﻐﻮه ﻛړي ،ﻣګﺮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ
ﺗﻐﻴﺮ راوﺳﺘﻞ ﻗﺼﺪاً ډﯦﺮﻣﺸﻜﻞ ﻛړه ﺳﻮى وي .ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ ،د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻐﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د دوو ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ دورو ﻟﺨﻮا
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻲ .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ ﺗﻐﻴﺮراوﺳﺘﻞ ﺗﺮ
دې ﻻ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ دئ .ډﯦﺮ ﻋﺎم ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻳﻲ دا دئ ﭼﻲ د ﺳﻨﺎ او اوﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ
دوه ﭘﺮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړي وروﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ د اﻳﺎﻟﺘﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮ د
اﺳﺘﺎزو درې ﭘﺮ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړي .دا ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د ﻛﺎل  ۱۷۹۱راﭘﻪ دې ﺧﻮا ﻳﻮازي اووﻟﺲ واره ﺗﻐﻴﺮات راﻏﻠﻲ دي ،دا
ښﻴﻲ ﭼﻲ د دې ﻛﺎر ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ څﻮﻣﺮه ﻣﺸﻜﻞ دئ.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ:
څﺮﻧګﻪ ﭼﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻫﺮڅﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮي ﻫﻢ وي،
ټﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ او اداري ﻣﺴﺎﻳﻞ او ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻪ ﺑﺮﻛﻲ ﻧﻴﻮﻻى ﻧﻪ ﺳﻲ .ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ
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ډﻳﺮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﻲ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺳﻮې ده څﻮ وﻛﻮﻻى ﺳﻲ
ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ د ﻟﻮړﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن )ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن( ﺗﻔﺴﻴﺮ وﻛړي .د
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺷﻰ دئ،
ﭼﻲ ﻟﻮﻣړى د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ او ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ
ﻟﺴﻴﺰو ﻛﻲ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺮاخ ﺳﻮى دئ .اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﻛﻠﻮ ﭘﯧښﻮ
ﭘﺮ وﺧﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻲ .څﻮك دا ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﻲ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻋﺒﺎراﺗﻮ او
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﻳﻮ د ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ؟ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ
ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ،او اوس ﺗﺮ دﯦﺮﺷﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ دا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ د ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻨﻲ ﻣﻠﻲ
ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﺮ ﻏﺎړه وراﭼﻮﻟﻰ دئ .ﭼﻲ دا ﻣﺤﻜﻤﻪ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻛﺘﻨﻲ )ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ(
ﻗﺪرت ﻟﺮي او ﻛﻮﻻى ﺳﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻐﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﻲ دا ﻣﺤﻤﻜﻪ ﻳﻲ د اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف وﺑﻮﻟﻲ ،ﻟﻐﻮه او ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻛړي .د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﻲ د ﻗﺪرت ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﺟﻮد ﻟﺮي .ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ ډﯦﺮو ﻣﻨﻘﺪﻳﻨﻮ
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻜﻤﻪ )ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ارل وارن  Earl Warrenﻟﻪ۱۹۵۳ع
څﺨﻪ ﺗﺮ ۱۹۶۹ع ﭘﻮري د ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻗﺎﺿﻲ و( ﭘﻪ دې ﻣﺘﻬﻢ ﻛړه ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ
ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻲ د ﻣﻤﻠﻜﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻮﻟﻪ .ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه ﭘﻮري ﭘﻪ
رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ،اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼﻲ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮوي ،ﻣګﺮ ډﯦﺮ
وﺧﺖ د ﻋﻨﺪي  subjectiveﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻄﺮﻫﻢ ورﺳﺮه ﺗړﻟﻰ دئ.
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻴډراﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د
ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ ﭘﺮ ﺳﻴﺴټﻢ ﺟﻮړه ﺳﻮې ده )ﻣګﺮ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ
ﺳﺮه ﻳﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ دا دئ ﭼﻲ دا ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺷﭙﺎړس ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻟﺮي( دا ﺻﻼﺣﻴﺖ او
وﻇﻴﻔﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ،ﭼﻲ دوى ﻳﯥ  Grundgestezﺑﻮﻟﻲ ،د ټﻮﻟﻮ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻛړي .ﻣګﺮ ټﻮﻟﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ و ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ د ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻪ دئ ورﻛړى ،ځﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ دا ﻗﺪرت ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﺗﻪ
ورﺳﭙﺎرﻟﻰ دئ .ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﻮازي ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي.
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮل:
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ډﯦﺮه ځﺎﻳﻪ ﭘﻪ دې اړه ﻟﺮي ﭼﻲ څﺮﻧګﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﯦږي .دوه
ﺑﯧﻞ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮه ورﺗﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﺮي ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻲ ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻜﻞ
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ﺳﺮه ﺑﯧﻞ وي .د ﺳﻮﯦډن او اﻳټﺎﻟﻴﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺮه ورﺗﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻟﺮي ،ﻣګﺮ د
دوى ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﺘﻮر ډﯦﺮﺳﺮه ﺑﯧﻞ دئ .ځﻜﻪ ﻧﻮ د دوى ﻟﻴﻜﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ
وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮاء ﻛﻮي .اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻳﻮه اﻓﺴﺎﻧﻪ وي .د ﺷﻮروي
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د دوﻟﺖ ﻳﻮ ﭼﻮﻛﺎټ درﻟﻮدى ﭼﻲ د اوﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او ﺳﻨﺎ څﺨﻪ
ﺟﻮړه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻳﻲ درﻟﻮده او اﺟﺮاﺋﻴﻪ او اداري واك د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ ورﻛړه
ﺳﻮى و ،ﭼﻲ و ﻳﻮې ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ وه .اوﻟﺲ ﺗﻪ ﻫﻢ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻜﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻳﻮ
اوږد ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻞ ﺳﻮى و.ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻲ ،د ﻓﺮدي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ګډون ،ﻫﺮڅﻪ د
ﻛﻤﻮﻧﺴﺖ ګﻮﻧﺪ د ﻟﻮړﭘﻮړي ډﻟﻲ ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﻲ وه.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ  Constitutionalismﻣﻌﻨﻰ دا ده ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ
واك ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﻟﺮي .دا ﻛﺎر د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣګﻨﺎ ﻛﺎرﺗﺎ  Magna Cartaڅﺨﻪ
راﭘﻴﻞ ﺳﻮى دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۲۱۵ع ﻛﻲ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﺎﭼﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻣﻀﺎ
ﻛﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻛړ .دا ﺳﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮر ]ﻣګﻨﺎ ﻛﺎرﺗﺎ[ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي او
ﺻﺮف د ﭘﺎﭼﺎ واك ﻣﺤﺪودوي .ﻣګﺮ د ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻲ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﭘﻪ
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻛﺎﻧﺎډا ﻛﻲ دډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ او ﻓﺮدي آزادي
ګﺎﻧﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮى دئ .ﻫﻐﻪ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ اداره ﻛﯧږي ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻪ ﻗﺪرت ﻛﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ راوﻟﻲ څﻮ د ﺧﻠګﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ﻧﻪ
ﺳﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ،ﻣﻄﻠﻘﻪ او اﺳﺘﺒﺪادي ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﻧﻪ
دي ،ﻛﻪ ﻫﺮ څﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ ﻳﻲ ذﻛﺮ ﺳﻮى وي ،ﺧﻮ اﻓﺮاد او اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻪ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺧﭙﻞ ﺳﺮه اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ډﯦﺮ ﻟږ ﺣﻤﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداره وي.
ﭘﻪ ۱۹۷۰ع ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ ،د ﭼﻴﻠﻲ او ارﺟﻨټﺎﻳﻦ ﭘﻪ رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ زرﻫﺎوو ﺗﻮرن ﭼﭙﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ وﻋﺪه ورﺳﺮه ﺳﻮې
وه] ،ورك[ ﺳﻮل )ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﻨﺠﻪ او ووژل ﺳﻮل(.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪف:
ﻛﻪ ځﻴﻨﻲ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي دي
ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﻛﻮي ،ﻧﻮ وﻟﻲ ځﺎن ﺗﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ورﻛﻮي؟ اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻮ ﻟړ دﻧﺪې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي :اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﻲ اﻳډﻳﺎل
)ارﻣﺎن ،ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ( ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ ﺷﻜﻞ وړاﻧﺪي ﻛﻮي ،د دوﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ او
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮرﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﻛﻮي ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫڅﻪ ﻛﻮي د ﺣﻜﻮﻣﺖ
د ﺣﻜﻤﺮواﻳﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛړي.
د ﻣﻠﻲ اﻳډﻳﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د
ﻣﻘﺪﻣﯥ  preambleﻟﻪ ﻣﺨﻲ ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﻠﺖ و ﺷﭙږو اﻫﺪاﻓﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ دئ :د ﻻ
زﻳﺎت ﺑﺸﭙړ وﺣﺪت ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ،د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل او ﻗﺎﻳﻤﻮل ،د آراﻣۍ او
ﺳﻮﻛﺎﻟۍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ،د ﻣﻠﺖ ګډه دﻓﺎع ،د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠګﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻫڅﻪ ﻛﻮل ،او د اوﻟﺲ د آزادۍ ﺳﺎﺗﻨﻪ .د ﻣﻠﻲ اﻳډﻳﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺷﻮروي د
۱۹۷۷ع ﻛﺎل اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم وﻛړ ،ﭼﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻳﻮه )ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ
ﺳﻮﺷﻴﺎﻟﻴﺴټﻲ ټﻮﻟﻨﻪ( ده ﭼﻲ ﻳﻮه ﺑﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻳﻮﺗﻮﭘﻴﺎ )ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻧړۍ( ﺑﻪ ﻣﻨځﺘﻪ
راوړي .د ﻣﻠﻲ اﻳډﻳﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د اﻟﻤﺎن د ﻓﻴﺪراﻟﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﻫڅﻪ ﻛﻮي د ﻧﺎزي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺮ ډول اﺛﺮات ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ،ﭘﺮﯦﻜړه ﻛﻮي ﭼﻲ د
ﻧړۍ د ﺳﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮي ،او ﭘﻪ ډاګﻪ دا اﻋﻼﻣﻮي ﭼﻲ د اﻟﻤﺎن د ﺧﻠګﻮ
ﻫﻴڅ ګﺮوپ ﺑﻪ ﻟﻪ اﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﻪ ﻛړه ﺳﻲ ،ﭼﻲ اﻟﺒﺘﻪ دا د ﻫټﻠﺮ د
ﻧﻮرﻧﺒﺮګ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دئ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ
ﺳﻠﻬﺎوو زره اﻟﻤﺎﻧﻴﺎن ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﺳﻮل.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪﻣﯥ او د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ ﺳﻴﻤﺒﻮﻟﻴﻜﻲ څﺮګﻨﺪوﻧﻲ دي
ﭼﻲ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺪوﻳﻨﻮوﻧﻜﻮ )ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ( د ارزښﺘﻮﻧﻮ ،اﻳډﻳﺎﻟﻮﻧﻮ او اﻫﺪاﻓﻮ
ښﻜﺎرﻧﺪوﻳﻲ ﻛﻮي .ﻣﻘﺪﻣﯥ ډﯦﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻟﺮي او ﭘﻪ دې ﭘﻮري اړه ﻟﺮي ﭼﻲ
څﺮﻧګﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﯦږي .ﻣﺜﻼً د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د "ﻻ زﻳﺎت ﺑﺸﭙړ
وﺣﺪت ﻣﻨځﺘﻪ راوړل" څﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺮي؟ د اﻣﺮﻳﻜﯥ داﺧﻠﯥ ﺟﻨګ د ﻫﻤﺪې
ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻣﻨﺎﻗﺸﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ .ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د
"ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل او ﻗﺎﻳﻤﻮل" ﻳﻌﻨﻲ څﻪ؟ ﻋﺪاﻟﺖ څﻪ ﺷﻲ دئ ،او آﻳﺎ ﻋﺪاﻟﺖ د
ټﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ ﺷﺎن دئ؟ دا ﭼﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﺎن )ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ ﺗﻮر
ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﻲ( د دوو ﭘﯧړﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ
ﻣﺤﺮوم ﻛړه ﺳﻮي وي ،ﻧﻮ اوس ﺑﺎﻳﺪ دوى ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﻲ د ﺷﺎﻣﻴﻠﺪو او ﻫﻢ د
ﻛﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ اﻣﺘﻴﺎز ورﻛړه ﺳﻲ؟ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ﻣﻠﻲ اﻳډﻳﺎل دئ ﻣګﺮ د
اﻫﺪاﻓﻮ او ارزښﻮﻧﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﯥ ځﻴﻨﻮ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي )ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮﭘﻮري اړه ﻟﺮي(.
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮه ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻧﻘﺸﻪ ده ،ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د
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ﻏړو دﻧﺪې ﭘﻜښﯥ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮي وي ،د دوﻟﺖ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻗﻮاوو ﺻﻼﺣﻴﺖ او
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﻜښﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻮى وي ،او ﻫﻢ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﻛﻲ د ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ او ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻻري ﭼﺎري راﺗﻪ څﺮګﻨﺪي وي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ څﺨﻪ ﺗﺮ درﻳﻤﻲ ﻣﺎدې ﭘﻮري د ﻛﺎﻧګﺮس ،ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ
او ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮې د وﻇﺎﻳﻔﻮﻛُﻠﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮي .ﻛﺎﻧګﺮس ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت او
ګﻤﺮﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ټﻮل ﻛړي ،ﻣګﺮ ﭘﺮ ﺻﺎدراﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻪ ﺳﻲ وﺿﻊ
ﻛﻮﻻي .ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو اﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻧﻮﻣﻮل ﺳﻮى دئ ،ﻣګﺮ د
ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻮ د اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻨﺎ )ﻣﺸﻮره او ﻣﻮاﻓﻘﺖ( ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .ﭘﻪ ﻳﻮه
ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻗﻮاوو ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد وي ،اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د دوﻟﺖ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ
ﻗﻮاوو د ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ وﯦﺶ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮي او ﻫﻢ د ﻫﺮي څﺎﻧګﻲ
ﻗﺪرت ﻣﺤﺪودوي.
ﺑﻞ ﻫﻴڅ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن د ""checks and balances
څﺨﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ،ډﯦﺮ ﻳﯥ ﺣﺘﻰ د ﻗﻮاوو ﭘﺮ وﺣﺪت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻮي .ﻟږ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دي
ﭼﻲ د ﻗﺪرت ﻟﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ څﺨﻪ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻛﺮﻛﻪ
ﻛﻮي .د روﺳﻴﯥ د ۱۹۹۳ع ﻛﺎل اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺗﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت او
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،دوﻣﺎ  ،Dumaﺗﻪ ډﯦﺮ ﻟږ ﻗﺪرت ورﻛړى دئ او ډﯦﺮ ﻟږ روﺳﺎن ﭘﻪ دې ﺑﯥ
ﺗﻮازﻧۍ ﺑﺎﻧﺪي اﻧﺪﯦښﻤﻦ دي .ﺣﺘﻰ ډﯦﺮ روﺳﺎن د اﻧﺎرﺷۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او اﻗﺘﺼﺎدي
ﺛﺒﺎت ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ ﻗﻮي ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺧﻮښﻮي ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ واﻗﻊ وي .دا ﭼﻲ ﻳﻮ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن څﺮﻧګﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧږي ،ﻟﻜﻪ ﻣﺨﻜﻲ ﭼﻲ ووﻳﻞ ﺳﻮل ،د ﻳﻮه ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﭘﻮري ډﯦﺮه اړه ﻟﺮي.
ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ،اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺮﻛﺰي او ﻣﻨﻄﻘﻮي ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د ﻗﺪرت وﯦﺶ ﻫﻢ ټﺎﻛﻲ .ﭘﻪ ﻓﻴډراﻟﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ،ﻗﺪرت او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د
ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ او اﻳﺎﻟﺘﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ وﯦﺸﻞ ﺳﻮي وي .اﻟﻤﺎن
او اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻏﻮﻧﺪي ،ﻓﻴډراﻟﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ دي .د دوى
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ،دﻓﺎع او د ﭘﻴﺴﻮ د ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ
د ﭼﺎرو ﻛﻨټﺮول ورﺳﭙﺎرﻟﻰ دئ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د اﻟﻤﺎن د ﺑﻮارﻳﺎ  Bavariaاوﻟﺲ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﺳﻲ ټﺎﻛﻼى او د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ
ټﻜﺴﺎس  Texasﺧﭙﻠﻲ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﺳﯥ ﭼﺎﭘﻮﻻى .ټﺎﻛﻠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰي
دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺳﻮي او ﻧﻮر ﺑﻴﺎ اﻳﺎﻟﺖ ﻳﺎ وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮول ﺳﻮي دي .د
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اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ دا وﯦﺶ ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻟﺮي ،ﻫﺮ
ﻫﻐﻪ ﻗﺪرت او ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭼﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ دئ ورﺳﭙﺎرل ﺳﻮى ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮري اړه ﻟﺮي .اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﺎرف ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎري ،او
ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺠﺎرت ﻛﻨټﺮوﻟﻮي .د ﻗﺪرت دا ډول وﯦﺶ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ
دوﻣﺮه واﺿﺢ ﻧﻪ دئ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻓﻴډراﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﻌﺎرﻓﻮ ،روﻏﺘﻴﺎ او داﺳﻲ
ﻧﻮري ﭼﺎري ﻫﻢ ﭘﺮ ﻏﺎړه اﺧﻴﺴﺘﻲ دي.
ډﯦﺮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪي  unitaryﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻲ دوى
ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮي اﺳﺎس وﯦﺸﻠﻰ ﻧﻪ دئ ﺑﻠﻜﻲ ﻗﺪرت ﻳﯥ د ﻣﻤﻠﻜﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﻛﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻛړى وي .د ﺗﻮﺣﻴﺪي ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻲ ،ﻟﻜﻪ ﭘﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻲ ،ځﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻮي اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮي وي ،ﻣﺜﻼً ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻲ
ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﻛړي ،ﻣﻨﻄﻘﻮي ﺟﺮګﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﻛړي او ﻳﺎ د ﺳﻴﻤﻲ
د اﻧﻜﺸﺎف ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړي .ﺗﻮﺣﻴﺪي ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ د ﻣﺮﻛﺰ او وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺗﻮازن ﭘﺴﻲ ﻧﻪ ګﺮزي ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ښﺎﻳﻲ ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ څﻪ
اﺧﺘﻴﺎرات ورﻛړي .دا ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ښﺎﻳﻲ ځﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮده وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ
اداري واﺣﺪوﻧﻪ ﺳﺮه ګډ ،ﺳﺮه ﺟﻼ او ﻳﺎ ﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ،ﻣګﺮ دا ﻛﺎر ﭘﻪ
ﻓﻴډراﻟﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﯧﺪﻻى ځﻜﻪ ﻫﺮ اداري واﺣﺪ ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ او
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻟﺮي.
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ښﺎﻳﻲ ﻳﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وروﺑﺨښﻲ .ډﯦﺮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻳﻮ دوﻟﺖ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ
ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻴﻜﻠﻰ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړى ﻧﻪ وي  .دا ځﻜﻪ ﭼﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
د دوام او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ښﻜﺎرﻧﺪوى وي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻛﺎﻧﻔﻴډرﯦﺸﻦ
ﻗﺎﻧﻮن او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ راوروﺳﺘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ د اﺳﺘﻘﻼل ښﻜﺎرﻧﺪوى و.
زﻳﺎﺗﺮه اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ رژﻳﻢ ﻛﻲ د ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ
ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي دي څﻮ وﻛﻮﻻى ﺳﻲ د ﻧﻮي رژﻳﻢ د واﻛﻤﻨۍ ﺣﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛړي .د ﻳﻮه
رژﻳﻢ ﺗﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﯥ ﻳﻮه ﺟﺮګﻪ
) constituent assemblyدا د ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻳﻲ ﺟﺮګﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ ښﻜﺎري( ﻣﻨځﺘﻪ
راځﻲ څﻮ ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن وﻟﻴﻜﻲ .د ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ ۱۹۷۷ع ﻛﺎل
ﻛﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮى و ،ځﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﯥ ﺟﺮګﯥ واړاوه څﻮ
وﻛﻮﻻى ﺳﻲ د ﻓﺮاﻧﻜﻮ  Francoﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻐﻮه ﻛړي او ﭘﺮ ځﺎي ﻳﻲ د ﻛﺎل ۱۹۷۸
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اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨځﺘﻪ راووړ .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻳﯥ دا دﻧﺪه ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﺑﻴﺮﺗﻪ و ﻛﻮرﺗﺲ
 cortesﻳﻌﻨﻲ ﻋﺎدي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ راواوښﺖ .ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۹۰ع ﻛﻲ ،د ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺧﻠګﻮ
ﻳﻮه  ۴۰۰ﻛﺴﻴﺰه ﺳﺘﺮه ﻣﻠﻲ ﺟﺮګﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛړه څﻮ ﺗﺮ ﻛﻤﻮﻧﺴټﻲ رژﻳﻢ وروﺳﺘﻪ
ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن وﻟﻴﻜﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻳﯥ دا ﻛﺎر ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﺎوه ،ﭘﻪ ﻛﺎل  ۱۹۹۱ﻛﻲ
د ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺧﻠګﻮ د ﻣﻠﻲ ﺟﺮګﯥ  ۲۴۰ﻛﺴﻴﺰه ﭘﺎرﻟﻤﺎن وټﺎﻛﻰ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﻲ ډﻟﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﻛﻲ ،ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻨﻌﻨﻮي
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﯥ ﺟﺮګﻪ ده ،ﺳﺮه راﻏﻮﻧډ ﺳﻮل ﭼﻲ د ۲۰۰۴ع ﻛﺎل ﻧﻮى
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﻛړي .ﻣګﺮ ،ﺟﻨګﺴﺎﻻران ،ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ډﯦﺮو ﺑﺮﺧﻮ
اداره ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ده ،دا اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺎك ﻧﻪ راوړي.
ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻲ د ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ ،او ﻧﻮي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ
ﻛﯧږي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻧﻪ ده ﺳﻮې ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ګﻮﻧﺪي ﺳﻴﺴټﻢ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻮ ﻣﻨﻞ ﺳﻮى اړخ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي .ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت او ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ دود
و دﺳﺘﻮر ﻫﻢ د ټﻮﻟﻨﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړوي .اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ وﺧﺖ ﺳﺮه د
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻟﺮي.
آﻳﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ؟
د دوﻫﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړې ﭘﻪ دوران ﻛﻲ ،ﻧﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﺧﻠګ ﺗﺮي ﺗﻢ
ﻛړل ،ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮو ﭼﻴﻦ ﻟﻮټ او ﺗﺎﻻ ﻛړ .ﭘﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﻳﻲ ،ﻧړۍ د دې
ډول دﻫﺸﺖ او وﺣﺸﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﻛړل .ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۴۸ع
ﻛﻲ ،د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻤﺒﻠﯥ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛړه .دا ﻳﻮه ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻜﻪ )ﭼﻲ واﻗﻌﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻟﺮي( اﻋﻼﻣﻴﻪ ده او داﺳﻲ
ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻜښﯥ ځﺎى ﺳﻮي دي ﭼﻲ ډﯦﺮ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭘﻪ
اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ځﻨﻲ وﻛړي .ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﻲ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ځﻨﻲ وﻛړي
)د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺎوﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧګ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭼﻴﻨﺎﻳﺎن ﻣړه ﻛړل ،ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮ
ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺮاﻗﻴﺎﻧﻮ زﻫﺮي ګﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛړ ،ﻟﻮرﻳﻨﺖ ﻛﺎﺑﻴﻼ ﭘﻪ ﻛﺎﻧګﻮ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻗﺒﻴﻠﻮي
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺳﺘﺮګﻲ ﭘټﻲ ﻛړې( ﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﻟﻪ
ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ټﺎﻛﻨﻪ ﭘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧﺪوﻧﻜﯥ ﻧﻪ ده ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ ﻣﻮږ دې ﺗﻪ ﻫڅﻮي ﭼﻲ

ﭘﻮﻟﻴټﻜﻞ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ

﴿﴾71

ﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﭘﻠټﻨﻪ ﻳﻲ وﻛړو .دا ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،ﭼﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﻋﻼﻣﻴﯥ
او د اﻣﺮﻳﻜﯥ د آزادۍ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﯥ ده ،ﻋﻤﺪه ﻣﺪﻧﻲ او
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻮي ﭼﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ او ﭘﻪ زور
ﺳﺮه ﻟﻪ ﭼﺎ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﻧﻪ ﺳﻲ .دا اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺪﻧﻲ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮق ،د ژوﻧﺪ
ﺣﻘﻮق او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻏﻮﻧډي ﻛﻮﻟﻮ ،ﺑﻴﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ
آزادي ګﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻛﻲ ﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻲ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ډﯦﺮي اﻗﺘﺼﺎدي
او ﻛﻠﺘﻮري اړﺗﻴﺎوي ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻲ دي ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻮﻟﻮ ،واده ﻛﻮﻟﻮ،
ﻓﺎﻣﻴﻞ درﻟﻮدﻟﻮ اوﻟﻮﻳﻮﻟﻮ او د ﻓﺎﻣﻴﻞ د اړﺗﻴﺎوو د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت
دي .د ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻲ داﺧﻞ دئ .د
دې ټﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎر دئ او ﻟږو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻳﯥ د ﻋﻤﻠﻲ
ﻛﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛړې ده .ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دئ ﭼﻲ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادي ګﺎﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮل او
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻮل ډﯦﺮ ګﺮان ﻛﺎر دئ او ټﻮل ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻣﺪﻧﻲ آزادي ګﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه او ﺑﻞ
ﺷﻜﻞ اﻳﺴﺎروي .د اﻗﻠﻴﺘﻲ ډﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧړﻳﻮال ﺷﻜﻞ ﻟﺮي .ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﻲ د ﻣﺪﻧﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻟﻪ ﺟﺘﺎﻧﻮ  Gypsiesﺳﺮه ده ،ﭼﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى
ﻛﻲ ﭘﻪ ﻧﻔﺮت او ﻛﺮﻛﻪ ورﺗﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧږي.
اﻗﻠﻴﺘﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ او ﻣﺪﻧﻲ آزادي ګﺎﻧﻲ:
ډﯦﺮ ﻟږ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺷﻜﻞ ﻟﺮي .ډﯦﺮ ﻳﯥ د ﻧﮋادي ،اﻳﺘﻨﻴﻜﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ،
ﻛﻠﺘﻮري او ژﺑﻨﻲ ﭘﻠﻮه د ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺳﻮي دي او د دوى ﻣﺪﻧﻲ
ﻳﺎ ﻛﻠﺘﻮري آزادي ګﺎﻧﻲ زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺖ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻮي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د
ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻓﻠﻮرﻳډا ﭘﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﻲ ﻫﻴﺘﻴﺎن  Haitiansاو ﭘﻪ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻛﻲ
ﭼﻴﻜﺎﻧﻮ  Chicanosﺗﺮ څﻮ ﭼﻲ اﻧګﺮﯦﺰي ژﺑﻪ زده ﻧﻪ ﻛړي ﭘﻪ ﻧﺎوړو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﻲ
ژوﻧﺪ ﻛﻮي .ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ﻛﻲ ﻫﻨﺪﻳﺎن او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺎن ،ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻲ اﻟﺠﺰاﻳﺮﻳﺎن
اوﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻛﻲ ﺗﺮﻛﺎن ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي دي څﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻠﺘﻮر ﺳﺮه ﺗﻄﺎﺑﻖ
وﻛړي .ﻣګﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﺮي ﺧﭙﻞ ﻛﻠﺘﻮر وﺳﺎﺗﻲ .ﭘﻪ
داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮﻛﻲ ،آﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ او ﻳﺎ دا ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ
ﺳﻲ؟ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ د )څﻮ ﻛﻠﺘﻮرۍ (multiculturalism
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﻪ دې ﺳﻮال ﭘﻮري ﺗړﻟﯥ ده :آﻳﺎ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ
اﻳﺘﻨﻴﻜﻲ ګﺮوپ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺮﯦږدي؟ آﻳﺎ د دې ﻫﺮ ﻳﻮه ګﺮوپ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن ﺣﻖ

ﭘﻮﻟﻴټﻜﻞ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ

﴿﴾72

ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻮرﻧۍ ژﺑﻪ د زده ﻛړي ﺷﺮاﻳﻂ ورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺳﻲ؟ ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۹۸
ﻛﻲ ،د ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ د اﻳﺎﻟﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ راﻳﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ،د اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻻﺗﻴﻨﻴﺎﻧﻮ )ﭘﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ دا ﺧﻠګ ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﺸﺎن ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي( ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ۲۲۷ ،ﻟﻤﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﭘﯧﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ دوو ژﺑﻮ زده ﻛړه
ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه او اﻧګﺮﻳﺰي ژﺑﻪ د زده ﻛړي ﻳﻮازﻧۍ ﻣﻌﻴﺎري ژﺑﻪ ﺳﻮه .آﻳﺎ ﭘﻪ دې
ځﺎي ﻛﻲ ﺣﻘﻮق ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ﺳﻮل؟ او ﻳﺎ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﻣﺦ وﻻړل؟ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ډﯦﺮ
ﻫﺴﭙﺎﻧﻮي ژﺑﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻏﻮاړي اوﻻدوﻧﻪ ﻳﻲ اﻧګﺮﯦﺰي زده ﻛړي.
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ د ﺑﻴﺎن ازادي:
د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ:
"ﻛﺎﻧګﺮس ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﻧﻪ ﻛړي ﭼﻲ  ...د ﺑﻴﺎن آزادي ،ﻳﺎ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ
آزادي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰي ﻏﻮﻧډي ﻛﻮﻟﻮ آزادي ﻣﺤﺪوده ﻛړي" .اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن د
ﺑﻴﺎن آزادي د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻣﻠﺖ ﻧښﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ .ﻫﻐﻪ ﺧﻠګ ﭼﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺪ او ﻳﺎ
ﺧﺮاب ﺑﻮﻟﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻫﻤﺪاﺳﻲ ووﻳﻼى ﺳﻲ .د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﻮ
ﻫﻨﺮي ﻛﺎر )ﻣﺜﻼً ﻳﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻛﺎرﺗﻮن( ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ او څﯧړﻧﻲ ﺳﺒﺐ
وﻧﻪ ګﺮزي.
دا ﺧﺒﺮه اﺳﺎﻧﻪ ښﻜﺎري ﻣګﺮ اﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده .آﻳﺎ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻛﻲ ﻳﻮ
ﻣﺘﻌﺼﺐ زده ﻛﻮوﻧﻜﻰ دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﻲ د اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻧﻔﺮت
راوﭘﺎروي؟ )ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ ﺗﻮراﻧﻮ ﺗﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن وﻳﻞ ﻛﯧږي( .آﻳﺎ ﻳﻮه
ورځﭙﺎڼﻪ دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﻲ داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﭙﺎره ﻛړي ﭼﻲ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ زﻳﺎن
ورﺳﻮي؟ ﻣﻮږ ټﻮل ښﺎﻳﻲ د ﺑﻴﺎن د آزادۍ ﺣﻖ ﺗﻪ ﻋﻘﻴﺪه وﻟﺮو ،ﻣګﺮ ﭘﺮ دې ﺧﺒﺮه
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ وﻟﺮو ،ﭼﻲ د ﻫﺮ څﻪ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺣﺪود وﺟﻮد ﻟﺮي .د ﺑﻴﺎن ﭘﻪ آزادي ﻛﻲ
دا ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دئ ﭼﻲ ﻳﻮ څﻮك زﻳﺎﻧﻤﻦ او ﻧﺎوړه ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﭙﺎره ﻛړي،
ﻣﺜﻼً ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻪ اﻃﻼع ورﻛړي ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻲ ﻛﻮر ﻛﻲ ﻣﺨﺪره ﻣﻮاد ﺳﺘﻪ ﻣګﺮ ﻫﻐﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻧﻪ ﻟﺮي.
د ﺑﻴﺎن آزادي او ﻓﺘﻨﻪ ګﺮي:
د ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘۍ او ﺑﻐﺎوت د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎدول ﻓﺘﻨﻪ ګﺮي  SEDITIONﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه
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اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ راﻫﻴﺴﻲ څﻮ ځﻠﻪ د اﻓﺮاﻃﻰ
ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ او ﺷﻨډوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻓﺘﻨﻪ ګﺮۍ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻰ دئ.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﺎﻧګﺮس د ﻓﺘﻨﻪ ګﺮۍ ﻟﻮﻣړى ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻛﺎل  ۱۷۹۸ﻛﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړ.
دا ﻗﺎﻧﻮن د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د اﻧﻘﻼب اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې
وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﺎ اﻋﻼن ﺳﻮي
ﺟﻨګﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ واﻗﻊ و .داﺳﻲ ﻓﺮض ﺳﻮې وه ﭼﻲ دا ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﺧﺘﻤﯧږي ﭼﻲ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺟﺎن ادﻣﺰ  John Adamsد ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ
دوره ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧږي .دې ﻗﺎﻧﻮن څﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺨړي راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړې ﻣګﺮ
څﺮﻧګﻪ ﭼﻲ ﺧﺘﻢ ﺳﻮ ﻧﻮ د ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻧﻪ ازﻣﻮﻳﻞ ﺳﻮ .دوﻫﻢ ځﻞ د ﻓﺘﻨﻪ ګﺮۍ ﻗﺎﻧﻮن د داﺧﻠﻲ ﺟﻨګ ﭘﻪ دوران
ﻛﻲ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ ﭼﻲ ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺌﺲ ﻟﻴﻨﻜﻦ د ﺟﻨګ د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د ځﭙﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻨګﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺖ .دا ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻮه ،ﻣګﺮ ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ د ده د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻪ
ﻗﻀﺎوت ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډډه وﻛﺮه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د دې ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻰ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ وﻧﻪ څﯧړل
ﺳﻮ .ﺗﺮ داﺧﻠﻲ ﺟﻨګ وروﺳﺘﻪ ټﻮل )ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن( وﺑﺨښﻞ ﺳﻮل.
ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﻲ د ﻓﺘﻨﻪ ګﺮۍ ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
د ﻟﻮﻣړۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړې ﭘﻪ دوران ﻛﻲ ،ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۱۷ع ﻛﻲ ،د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ ﭼﻲ د ﻗﺎﺿﻲ ﻫﻮﻟﻤﺰ  Justice Holmesد )واﺿﺢ او ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﻄﺮ( دﻛﺘﻮرﻳﻦ ﻳﻲ راوزﯦږاوه .دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ﭼﻲ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﺴټﺎﻧﻮ او ﺳﻮﻟﻪ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﻠګ دې ﺗﻪ راﭘﺎرول ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﻛﻲ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډډه
وﻛړي څﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړه ﻛﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﺷﺎﻣﻠﯧﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ .د دې ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻠﺐ او اﺣﻀﺎر ﭘﻪ ﭼﺎرو
ﻛﻲ د ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﺮ ډول ﻫڅﻲ ﻣﻨﻊ ﺳﻮې .ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎن د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ د
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۱۹ع ﻛﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻮل .څﻮ ﺳﻮه ﻛﺴﺎن ،د ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﺴﺖ
ګﻮﻧﺪ د ﻣﺸﺮ ﻳﻮﺟﻴﻦ ډﻳﺒﺰ  Eugene Debsﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﺗﺮ دې ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪي ﺑﻨﺪﻳﺎن
ﺳﻮل ،ﻣګﺮ زﻳﺎت ﻳﻲ ﺗﺮﺟﻨګ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﺷﻲ ﺳﻮل.
ﭘﻪ  ۱۹۴۰او۱۹۵۰ع ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ ،د ﻓﺘﻨﻪ ګﺮۍ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮل .ﭘﻪ ۱۹۴۰ع ﻛﺎل ﻛﻲ د ﺳﻤﻴﺖ د ﻗﺎﻧﻮن  ،Smith Actﻟﻪ ﻣﺨﻲ دا ﻳﻮ
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ﺟﺮم ﺳﻮ ،ﭼﻲ څﻮك د ﺗﺸﺪد ﻟﻪ ﻻري د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻨﻪ وړﻟﻮ ﻫڅﻪ وﻛړي او
ﻳﺎ ﻫﻢ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻣﻮادو د ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻪ ﻻري د دې ډول ﻋﻤﻞ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د داﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻳﺎ ډﻟﻮ ﻏړي ﺳﻲ ﭼﻲ د ﺗﺸﺪد ﻟﻪ ﻻري د ﺣﻜﻮﻣﺖ
د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮي .د ﺳﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ډﯦﺮي ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ او ﻣﻨﺎﻗﺸﯥ راﭘﻮرﺗﻪ
ﻛړې ،ﻣګﺮ ﺗﺮ ﻛﺎل ۱۹۵۱ع ﭘﻮري ﻳﻲ ﻻ ﻫﻢ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ وﻧﻪ
ازﻣﻮﻳﻞ ﺳﻮ .ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻛﺎل ﺳﺘﺮي ﻣﺤﻜﻤﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﻤﻮﻧﺴﺖ ګﻮﻧﺪ د
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ اوﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛړ ،دا ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ دوى د ﺗﺸﺪد
ﻟﻪ ﻻري د ﺣﻜﻮﻣﺖ د راﭘﺮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ډول څﺮګﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻮي ﻧﻪ وه.
ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت وﻳﻨﺴﻦ داﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻛﻲ ﭼﻲ "ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺗﻮﻃﺌﯥ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
دئ ﭼﻲ ﺧﻄﺮﺗﺸﻜﻴﻠﻮي ،ﻧﻪ د څﺮګﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ او ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ" .ﺗﺮ
دې راوروﺳﺘﻪ د ﺳﻤﻴﺖ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ )ﻳﻌﻨﻲ دا ﭼﻲ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ
دئ او ﻛﻨﻪ( ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻧﻮر اﺣﻜﺎم ﻫﻢ ﺻﺎدر ﺳﻮي دي ،ﻣګﺮ دا اﺣﻜﺎم ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت وه .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۵۷ع ﻛﻲ د وارن ﻣﺤﻜﻤﯥ Warren
 Courtد اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﻤﻮﻧﺴﺖ ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ورﻛړ او ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻳﻲ داﺳﻲ
ﺻﺎدره ﻛړه ﭼﻲ د دې ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ څﺮګﻨﺪ او ښﻜﺎره ﻋﻤﻞ وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮي او
ﻳﻮازي ﻣﺠﺮد او ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﻐﺎوت وﺟﻮد ﻟﺮي .څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻠﻲ ﻣﺤﻜﻤﯥ د
ﺳﻤﻴﺖ د ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ او ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛړه ﭼﻲ د ﻛﻤﻮﻧﺴﺖ ګﻮﻧﺪ ﻏړﻳﺘﻮب
ﻳﯥ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻠﻠﻲ و .ﻣګﺮ دې ﻣﺤﻜﻤﯥ دا ﺧﺒﺮه ﻫﻢ واﺿﺢ ﻛړه ﭼﻲ ﭘﻪ داﺳﻲ ﻳﻮه
ګﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻲ ﻓﻌﺎل ﻏړﻳﺘﻮب ﭼﻲ د ﺗﺸﺪد ﻟﻪ ﻻري د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړﻟﻮ ﻧﻴﺖ او ﻣﻘﺼﺪ وﻟﺮي ،ﻫﻢ ﺟﺮم دئ.
د ﻛﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺗﺨﺮﻳﺒﻜﺎرۍ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺨﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ دوﻫﻤﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ د ﻣﻚ ارﺗﻲ  McCarthyﭘﻪ دوران ﻛﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮ .د
۱۹۵۰ع ﻛﺎل د ﻣﻚ ﻛﺎرن  McCarranﻗﺎﻧﻮن )د داﺧﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن(
ﻛﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻓﻴډرال ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻳﺎ د دﻓﺎﻋﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻛﺎر
ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړل .دې ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮ د ﻛﻨټﺮول ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨځﺘﻪ
راووړ ،ﭼﻲ دا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛړي .او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﻲ د ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻛﻨټﺮول ﻫﻴﺌﺖ ﭘﻪ ﻧﺨښﻪ ﻛﻮل ،ﻣﺠﺒﻮر وه ﭼﻲ د ﻟﻮﻳﻲ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﻪ
دﻓﺘﺮ ﺳﺮه ځﺎن راﺟﺴﺘﺮ ﻛړي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د داﺧﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻲ
ﻫﻴڅﻜﻠﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺧﻼف اﻋﻼن ﻧﻪ ﺳﻮ ،ﻣګﺮد ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د
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ﻛﻨټﺮول د ﻫﻴﺌﺖ ﻟﺨﻮا د ﭘﻪ ﻧﺨښﻪ ﺳﻮي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن او ﻳﺎ ﻓﺮد راﺟﺴټﺮﯦﺸﻦ د
ﻟﻮﻳﻲ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﻟﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺮه د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف اﻋﻼن ﺳﻮى دئ .ﭘﻪ ﭘﺎى
ﻛﻲ ،ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ټﻮل ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﺳﻮل ﭼﻲ د ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻛﻨټﺮول ﻫﻴﺌﺖ
ﻫﻴڅ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﻛړل ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۷۳ع ﻛﻲ دا ﻫﻴﺌﺖ ﻟﻐﻮه ﺳﻮ .ﭘﻪ زړه ﭘﻮري
ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ د وﻳټﻨﺎم د ﺟﻨګ ﭘﻪ ﺧﻼف
د اﻧﺘﻘﺎدوﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺎﺳﺎً ﻫﻴڅ وﻧﻪ ﻛړل ،ﺿﺪﻳﺖ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ډﯦﺮ ﭘﺮاخ
و ،او د ﺟﻨګ اﻋﻼن ﻫﻢ ﻧﻪ و ﺳﻮى.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﻴﺎن د آزادۍ د
ﻣﺤﺪودوﻟﻮ او ﻳﺎ د ﻣﺸﻜﻮﻛﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺑﻨﺪي ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺎرﻳﺦ دا ښﻴﻲ ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﻋﻼﻣﻴﯥ  Bill of Rightsﺗﻔﺴﻴﺮ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ
دئ .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻛﺎﻧګﺮس ،ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ،او ﻣﺤﺎﻛِﻢ ﺧﻄﺮ او ﺗﻬﺪﻳﺪ ووﻳﻨﻲ ،دوى
ډﯦﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي او ﭘﻪ ﻧﻮرو وﺧﺘﻮﻛﻲ ﺑﻴﺎ دوﻣﺮه ﺳﺨﺖ ګﯧﺮي ﻧﻪ
ﻛﻮي .ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮري ډﯦﺮه اړه ﻟﺮي .د ۲۰۰۱ع ﻛﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د
ﻳﻮوﻟﺴﻤﻲ ﺗﺮ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺣﻤﻠﯥ وروﺳﺘﻪ ،ﻟږو اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻠﻬﺎوو ﻣﺸﻜﻮﻛﻮ
ﺧﻠګﻮ د ﺑﻨﺪي ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮد و .څﻮ ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ،د اﻓﺮاﻃﻲ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﻛﻲ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ځﻴﻨﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﺗﺸﻮﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﺳﻮ ،ﭼﻲ د وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘۍ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن  Patriot Actﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ځﻴﻨﻲ داﺳﻲ اﺻﻼﺣﺎت
راوﺳﺘﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ټﻜﺮ وﻧﻪ ﻛړي.
ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﻲ ﭘﺮ ﺑﺸﺮي او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪي
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ووﻳﻨﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧښﻮ او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه د ﺣﻘﻮﻗﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮو.
ځﻴﻨﻲ رژﻳﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ﺗﺮ ډﯦﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي وي او ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻏﻮاړي ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻳﻲ ﻳﻮﺳﻲ )ﭼﻲ زﻳﺎت وﺧﺖ ﻳﻲ دﻻﻳﻞ ﻫﻢ ﻣﻌﻘﻮل وي( .څﺮﻧګﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻻس وﻫﻨﻪ ﻛﯧږي او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وي ،ﻧﻮ د ﺗﺸﺪد
ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه د داﺳﻲ رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﻳﻮازﻧۍ ﻻر
ده .ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ د ﺑﻴﺎن آزادي ﺗﺸﺪد راﭘﺎروي او ﭘﻪ ﺗﺸﺪد ﺳﺮه د رژﻳﻢ د
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻻﻣﻞ )ﺳﺒﺐ( ګﺮزي .ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ وي ،ﻛﻠﻪ ﭼﻲ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﯧﺮي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻲ ،ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﯧﺮى ﻛﻮي .ﻣﻴﺎﻧﻤﺮ )ﭼﻲ
ﭘﺨﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻣﺎ ﺑﻠﻠﻪ( ،ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮرﻳﺎ ،اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ،ﻣﺼﺮ ،اﻳﺮان ،ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ،
ارﺟﻨټﺎﻳﻦ او ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻮ ﭼﺨﻠﻲ
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)ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺘﻠﻲ( ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮړ اواز ږﻏﯧﺪﻟﻲ دي) .ازاد ﺑﻴﺎن( ﻳﻮازي ﻳﻮ ښﻪ ﺷﻰ ﻧﻪ دئ،
ﻛﯧﺪﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ډﻳﻨﺎﻣﺎﻳټ واوﺳﻲ .د ﺑﻴﺎن آزادي ﭘﻪ ﺛﺒﺎت ﻟﺮوﻧﻜﻮ او ﻣﺸﺮوع
ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻛﻲ او ﭘﻪ آراﻣﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﻲ وده ﻛﻮي .ﭘﻪ ﻟﻨډ ډول وﻳﻼى ﺳﻮ ﭼﻲ دب
ﻳﺎن آزادي ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻰ دئ.

ﻋﻤﺪه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﻐﻴﺮ ﺧﻄﺮوﻧﻪ:
ﻣﻠﺘﻔﺖ اوﺳﺊ ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ ﻧﺨښﻪ ده ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴﯥ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠﻮي او دا ښﻴﻲ ﭼﻲ ﻫﻴڅ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د
ﺧﻠګﻮﭘﻪ زړوﻧﻮﻛﻲ ځﺎى ﻧﻪ دئ ﻧﻴﻮﻟﻰ .ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،ﻟﻪ اﻧﻘﻼب راﻫﻴﺴﻰ ﭘﻨځﻠﺲ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ درﻟﻮدﻟﻲ دي ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ ﻳﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﺳﻮي ﻫﻢ ﻧﻪ دي .ﺑﺮازﻳﻞ د
اﺳﺘﻘﻼل اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ راﻫﻴﺴﻲ )۱۸۲۲ع ﻛﺎل( اووه اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ درﻟﻮدﻟﻲ دي .د
ټﻴټﻮ د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ،ﻳﻮګﻮﺳﻼوﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻟﺴﻴﺰه ﻛﻲ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن
راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى دئ ﭼﻲ ﻫﺮ ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻲ ﺗﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻬﻢ
او ﻣﺸﻜﻮك و.
د ﻳﻮګﻮﺳﻼوﻳﺎ د ۱۹۶۳ع ﻛﺎل ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﭘﻨځﻪ
ﺧﻮﻧﻲ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮي وې) .ﻣﻘﺼﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎز ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﻧﻲ دي ﭼﻲ ﭘﻪ اﻧګﺮﯦﺰي
ﻛﻲ د  chamberﻛﻠﻤﻪ ورﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻮې ده .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻟﻪ دوو ﺧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړه ده ﭼﻲ ﻳﻮه ﻳﻲ اوﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ او ﺑﻠﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺟﺮګﻪ ده( .د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ داﺳﻲ ﻟﻮړ او ﺳﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺳﺮﺗﻪ
رﺳﻮل ښﻴﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮګﻮﺳﻼوﻳﻪ ﻛﻲ ﻫﻴڅ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻪ و
درﻟﻮدﻟﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۹۱ع ﻛﻲ د ﻳﻮګﻮﺳﻼوﻳﯥ د ﺧﻮﻧړۍ ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ دا
و .اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ډﯦﺮﻣﻬﻢ دي او د ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺷﻰ ﻧﻪ دئ.
د ﻛﺎﻧﺎډا ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن:
ﻛﺎﻧﺎډا ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﯧﻞ او ﻋﺠﻴﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ وه .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ۱۸۶۷ع ﻛﺎل د
ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺨﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮ ،ﻛﺎﻧﺎډا ﺗﻪ
آزادي ورﻛړه .ﻣګﺮ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د دوﻣﻴﻨﻴﻮن )واك ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه(ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
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ﻛﺎﻧﺎډا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د ﺗﻐﻴﺮ راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻲ د ﻋﻮاﻣﻮ د
ﻣﺠﻠﺲ  House of Commonsﻣﻨﻈﻮرۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮده .د ﻛﺎﻧﺎډاﻳﺎﻧﻮ دﺗﻨﺪي
ﻏﻮټﻲ ورځ ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﯥ او د ﺧﭙﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن )ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ د راﺳﺘﻨﯧﺪﻟﻮ(
ﺗﻘﺎﺿﺎ او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﻲ ﻛﻮﻟﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﻲ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﺎﻧﺎډا
ﺗﻪ راوړي .د دوى دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۸۲ع ﻛﻲ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮه او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻰ ﭼﻲ دوى ﭘﺨﻮا ﻫﻴڅ ﻧﻪ درﻟﻮدى او ﻫﻐﻪ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ او آزادي ګﺎﻧﻮ ﻣﻨﺸﻮر و ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮاﻋﻼﻣﻴﯥ ﺗﻪ ورﺗﻪ دئ.
ﺣﻖ څﻪ ﺷﻲ دئ؟
)ﺣﻘﻮق( ﻟﻪ ﻛﻤﻪ ځﺎﻳﻪ راځﻲ؟ آﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ دي ﻛﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ؟
ﻜّﺮﻳﻦ ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون،
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣُﻔ ِ
)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻘﻮق( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ اﺳﺎس ﺑﻮﻟﻲ .ﻃﺒﻴﻌﺖ د ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اراده
څﺮګﻨﺪوي ﭼﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻳﻲ ګﺮان ﻛﺎر ﻧﻪ دئ .ﻫﺮ څﻮك ډﯦﺮ ژر او ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺰي ﺗﻮګﻪ
ﭘﻮﻫﯧږي ﭼﻲ ﻳﻮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺟﻴټ اﻟﻮﺗﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪي وﻳﺸﺘﻞ ﻏﻠﻂ ﻋﻤﻞ دئ .ژوﻧﺪ او
آزادي د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻖ دئ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮازي د ښﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﺧﻠګ د دې اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮﻻى ﺳﻲ .ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮق ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻮګﻪ داﺳﻲ ﻓﻮرﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻣﺜﻼً ﻟﻪ )اﺳﺘﺒﺪاد څﺨﻪ آزادي( ،ﭼﻲ د
ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻔﺮﺳﻦ ﻟﻮﻳﻪ اﻧﺪ ﯦښﻨﻪ وه.
ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﻧﻮي ﺷﻴﺎن دي او ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺳﻄﺤﻪ ﻛﻲ ﻗﺮار ﻟﺮي ،دا ﺣﻘﻮق د
ﻋﺼﺮي ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﻟﻪ زﯦږﯦﺪو ﺳﺮه را ﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮل ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺧﻠګ د ﺑﻴﺎن
آزادۍ او د راﻳﻲ ورﻛﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دا ﺣﻘﻮق د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
څﺮګﻨﺪ او روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ دي .د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ آزادي ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ﺗﺮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ
ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻮري اړه وﻟﺮي ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دواړه ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻛﻲ ﺳﺮه ﻧﻐښﺘﻲ دي .ﻫﻐﻪ
ﺧﻠګ ﺑﻪ ﭼﻲ د ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم دي )ﻟﻜﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ګﻮﻧﺪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻖ( ډﻳﺮژر ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ډﻳﻜټﺎټﻮري رژﻳﻢ ﻛﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن ووﻳﻨﻲ.
اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻮق ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻧﻮي ﺣﻘﻮق دي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﻲ ﻟﻪ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه راﭘﻴﺪا ﺳﻮل ،ﭼﻲ ﺣﻘﻮق ﻳﻲ د ﻣﺎدﻳﺎﺗﻮ و ﺳﺎﺣﯥ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻛړل .د ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ روزوﻳﻠﺖ  Franklin D. Rooseveltﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻠګﻮ دې ډول
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻪ اﻧﻜﺸﺎف ورﻛړ او داﺳﻲ ﻓﻮرﻣﻮﻟﺒﻨﺪي ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﺧﻠګ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
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ﻛﻔﺎﻳﺖ ژوﻧﺪ وﻛړي )ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح ډوډۍ ،ﻛﻮر او ﻛﺎﻟﻲ وﻟﺮي( ،ﻛﺎر وﻟﺮي او
د زده ﻛړي اﻣﻜﺎﻧﺎت ورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وي .ﺧﻠګﻮ ﺗﻪ د دې ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺄﻣﻴﻨﻮل ډﯦﺮي
ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻮاړي ﭼﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻋﺎﻳﺪ څﺨﻪ ﭘﻮره ﻛړي.
د ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ اﻻﺻﻠﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﻮﻗﻴﻒ:
د اﻣﺮﻳﻜﻲ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د اﻗﻠﻴﺖ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮ
ﻟﻮى ﺗﯧﺮى ﭘﻪ ۱۹۴۲ع ﻛﺎل ﻛﻲ ﭘﯧښ ﺳﻮ .د ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ  ۹۰۶۶ﻟﻤﺒﺮﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻪ
ﻣﺨﻲ ۱۲۰۰۰۰ ،ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻲ د دې ﻏﻠﻄﻲ
ﻋﻘﻴﺪې ﭘﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺳﻮل ﭼﻲ ګﻮﻳﺎ دوى ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ
دښﻤﻨﺎن وه )ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻳﻲ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻲ وه(.
د دوى ﻛﻮروﻧﻪ ،ﺑﺰﻧﺴﻮﻧﻪ او آزادي ﭘﻪ زور او ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮګﻪ ځﻨﻲ واﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺳﻮل .دوى ﻟﻪ دوړو او ﺧﺎورو ډﻛﻮ ﻛﻤﭙﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ اﻏﺰن ﺳﻴﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮ راﭼﺎﭘﯧﺮه وه او
د ﻧﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻛﻤﭙﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ وه ،وﻟﯧږدول ﺳﻮل .ﻟﻪ اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺳﺮه د ﺑﯥ وﻓﺎﻳﻲ ﻳﻮه
ﭘﯧښﻪ ﻫﻢ د ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﺎ ﺛﺒﻮت ﻧﻜړاى ﺳﻮاى .دوى ﻳﻮازي د
ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﻴﺾ او ﺟﻨګﻲ دوران د ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن وه.
ﺣﺘﻰ د ﺟﻨګ وزﻳﺮ ﻫﻨﺮي ﺳﺘﻴﻤﺴﻦ  Henry L. Stimsonﺳﺮه ،ﭼﻲ دا اﻣﺮ
ﻳﻲ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړ ،دا ﺑﯧﺮه ﻣﻮﺟﻮده وه ﭼﻲ دا ﻛﺎر ﺑﻪ )اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﻳﻮه ﺑﯥ
ﺳﺎرې ﺿﺮﺑﻪ ورﻛړي( .دا رﺷﺘﻴﺎ ﻫﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺿﺮﺑﻪ وه ،ﺧﻮ
ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻛﺎل ۱۹۸۳ع ﻛﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻳﻮې ﻓﻴډراﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﯥ د دي ﺗﻮﻗﻴﻒ د
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺻﺎدره ﻛړه .دا ﻧﺎوړه ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﻪ ښﻴﻲ ﭼﻲ ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻳﻮه
ډﯦﺮه ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻪ ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻛﻲ )د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن( ﻫﻢ د ﺑﻲ اﺳﺎﺳﻪ او اﻏﺮاق
آﻣﯧﺰي وارﺧﻄﺎﻳﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻣﺪﻧﻲ آزادي ګﺎﻧﻲ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ) .د
ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻤﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻫﻢ دې ﭘﯧښﻲ ﺗﻪ ورﺗﻪ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ وښﻮدل ﺳﻮ( .دا ﺧﺒﺮه د ﻳﺎدوﻧﻲ وړ ده ﭼﻲ ﻟﻪ ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ اﻻﺻﻠﻮ
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺳﻮى ۴۴۲ﻟﻤﺒﺮﺟګړه ﻳﻴﺰ ﻛﻨډك ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻳﻮﻧﻴټﻮﻧﻮ څﺨﻪ
و ،ﭼﻲ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﻣډاﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړل.

