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 Human rights بشر حقوق

  
  شريف بھاند: ليکوال
٢٠٠٩ ، ١٢ ، ١٢   

  
  

 په منل او پلی کيدو کې لوړې او ژورې) حقوقو(د بشر د رښتو 
  

  کال په وياړد بشر د رښتو د نړيوالې اعالميې د خپريدو د يوشپيتم 
 

٢  
  :نوی پٻر

په نړيواله کچه په دغه پٻر کې، عثماني امپراتورې د اسالمي نړۍ د مخکښ ھيواد په توگه له ماتې سره مخامخ او 

خپله برترې له السه ورکړه او لويديځ تمدن يا په روښانه توگه وويل شي، د وخت ځواکونو په تيره انگلستان د 

له ھر ډول شونتياوو د بيلگې په توگه ديپلوماسۍ، روغې ــ جوړې، غولونې، خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره 

غوړه مالي او په تيره په جگړو کې له نوو وسلو څخه په گټې اخيستنې سره، څه نا څه پر نړۍ واکمن او ورسره 

 Hugo Grotiusجوخت د ھغه تر الرښوونې الندې پر نړۍ ھم ھغه نظام، چې ريښې يې د ھوگو گروتٻوس 

د دغه نړيوال ستر بدلون په بھير او ھم له ھغه وروسته په بريتانيا، . امنځته شوو قوانينو ته رسيږي، واکمن شور

فرانسې او امريکا کې ھم داسي پيښې رامنځته شوې، چې ھغو ھم د بشر په رښتو بنسټيز اغيز وکړ او دغه 

  :السوندونه او اعالميې په الندې ډول دي

  Petition of Rightپه انگلستان کې د رښتو غوښتنليک  زيږديز کال کې ١۶٨٩په  •

 Bill of Rights زيږديز کال کې د امريکا د خپلواکۍ اعالميه ١٧٧۶په  •

 . زيږديز کال کې  د فرانسې د بشر د رښتو اعالميه١٧٨٩په  •

  : Petition of Right ــ د انگريزي وگړو د رښتو غوښتنليک ١

. ې سره باالخره ټولواک دې ته اړ ايست، چې د دوي غوښتنو ته غاړه کٻږديد انگلستان وگړو د قربانۍ په وركړ

خلکو په تيره اشرافو خپلې غوښتنې  د يوه تړون له مخې، چې د ټولواک او ولس تر منځ السليک شو، ترالسه او د 
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 زيږديز کال کې السليک او د رښتو غوښتنليک ١۶٨٩دغه تړون په . واکمن واک او رښتې محدود شوې

Petition of Rightپه نامه ياديږي او د ځينو مادو متن يې په الندې ډول دی :  

  :لومړۍ ماده

) ملغی(د پارلمان له پريکړې پرته، بل ھيڅ مقام نه شي کولي، د قوانينو پلي کول وځندوي او يا ھغه بې اعتباره 

  اعالن کړي؛

  :دوھمه ماده

ه، چې د ھيواد د قوانينو په پلي کيدو کې خنډ رامنځته کوي، له د ھيواد د عالی مقام د تيرو کلونو ټول ھغه فرمانون

  دې وروسته د اعتبار وړ نه دي؛

  :دريمه ماده

د چارو د سرته رسولو او ) مذھبي(ټولې ھغه محاکمې، چې په تيرو وختونو کې د دولتي چارواکو له خوا د کليسا 

  سمونتياوو په موخه جوړې شوې وي، غير قانوني اعالموي؛

  :ه مادهڅلورم

له وگړو څخه اوس او يا په راتلونکې کې د دربار د لگښت او يا ھره بله پلمه، د پيسو ترالسه کول د شورا د 

  مجلس له پريکړې پرته غير قانوني او منع دي؛

.  

.  

.  

  :اوومه ماده

  د ملی شورا د غړو ټاکل بايد په آزاده توگه تر سره شي؛

.  

.  

.  

  :يوولسمه ماده

  ل غير قانوني دي د زياتې جريمې ټاک

  : دولسمه ماده

د سختې او غير انساني سزأ ورکړه او د زياتو او سختو ربړولو او جزأ حکم په ټوليزه توگه غير قانوني او منع 

  دي؛
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  :ديارلسمه ماده

د حکم له صادرولو مخکې ټاکلو کسانو ته د ھغوي د جريمې او يا د ھغو د شتمنيو د ولکې کولو په اړه د خبرتيا 

 . )١۵(ه، په بنسټيزه توگه منع ده او که ورکړل شوې ھم وي، ھغه د اعتبار وړ نه ده ورکړ

د دغې اعالميې په السليک، نافذيدو او پلي کيدو سره، نه يوازې انگريزي وگړو په واقعي توگه خپلې طبيعي 

ي په يوه مشروطه رښتې او آزادې ترالسه کړې او د ټولواک ټول واکونه ورڅخه سلب شول او د انگلستان پاچاھ

ھغې بدله شوه، بلکې د ھغې اغيزې په نړيواله کچه دومره زياتې وي، چې له اتلسمې پيړۍ راپدې خوا ځينو 

 کال کې د ١٧٧۶ښې بيلکې يې په . ھيوادونو په خپلو بنسټيزو قوانينو کې دا ډول آزادي او رښتې په پام کې ونيولې

په .  کال کې د فرانسې د بشر د رښتو اعالميه ده١٧٨٩  او په Bill of Rightsامريکا د خپلواکۍ په اعالميې 

  . دغو دواړو اعالميو کې د بشر طبيعي رښتې او آزادي په ھر اړخيزه توگه په پام کې نيول شوي دي

  :Bill of Rights ــ د امريکا د خپلواکۍ اعالميه ٢

  :د دغې اعالميې په يوې برخه کې راغلی

وښانو او اړينو حقايقو څخه شميرو، چې ټول انسانان په برابره توگه زوکړ شوي دي، موږ دا ټول له ډيرو ر" ...

د دې رښتو له جملې څخه .  دوي ته داسي رښتې وربخښلي، چې له دوي څخه نه جال کيدونکې دي»ج«لوی خدای 

 د حکومت بنسټ د دغو رښتو د ساتنې لپاره دوي. د ژوند، د آزادۍ، د ھوسايي او سوکالې د ترالسه کولو ھغه دي

بله دا چې، ھر کله که . ايښودلی دی او حکومتونه خپل عادالنه ځواک د فرمان وړونکو له خوښې ترالسه کوي

شول، دا د خلکو حق دی، چې يا ھغوي ته بدلون ورکړي او يا دا چې ) منحرف(حکومتونه له خپلو الرو بې الرې 

د نوو قوانينو په ] نوي حکومتونه[ځته کړي او ھغوي ھغوي له منځه يوسي او پر ځای يې نوي حکومتونه رامن

د دې لپاره چې د . ... طرحې او د ځواک په پلي کولو سره، د خلکو سوکالې، ھوسايي او امنيت وساتلي شي

زورځواکه حکومت اغيږ لږ کړی شي، د خلکو حق څه چې ان دا د دوي دنده ده، چې دا ډول حکومتونه له پښو 

] انگريزی[موږ ھم تر اوسه پورې د . ... يت او ښې راتلونکې لپاره نوي ساتندويان وټاکيوغورځوي او د خپل امن

ښکيالکگر سياست ناخوالي او ځورونې په ځان منلي وي او اوس د دې وخت رارسيدلی دی، چې خپل حکومتی 

  .)١۶(. ..." سيستم ته بدلون ورکړو

 کال کې ١٧٨٩ان د فرانسې پر ستر انقالب، چې په  خپل اغيز Bill of Rightsد امريکا د خپلواکۍ اعالميې 

انقالبيونو خپله پاملرنه فردی رښتو، ټولنيزو آزاديو لکه ملی حاکميت، امنيت، برابرۍ او . بريالی شو، ھم خپور کړ

ھمدارنگه انقالبيونو په خپله کړنالره کې دا ھم په پام کې ونيوله، چې سياسي . ته واړوله) تفکيک(د ځواکونو ويش 

ځواک يوازې ھغه وخت مشروعيت لري، چې پر ټوليزې خوښې، يانې د فرمان وړونکو پر ھغې والړ وي او 

حکومت د عامه خلکو او حکومت کونکو تر منځ تړون دی او دا تړون پر دې بنسټ ايښودل شوی، چې افراد له 

  .نه وکړيحکومت څخه جال رښتې لري او د حکومت ټوله ھڅه بايد دا وي، چې له دغو رښتو سات

 نيټې د فرانسې د ٢۶کال د اگست پر .  ز١٧٨٩د ھمدې لومړنيو آرونو پر بنسټ و، چې د فرانسې ملی شورا د 

خو .  کال کې بدلون موندلی دی١٧٩۵ کال او بيا په ١٧٩٣و اعالميه تصويب کړه، چې ھغې يو ځل په بشر د رښت

  .د دغې موضوع په باب اړينه وبلل شوه، چې يوازې د لومړنۍ اعالميې پر ژباړه بسنه وشي
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  : ــ د فرانسې د بشر د رښتو اعالميه٣

حکومتونو له خوا د ټولنيزو ناخوالو، د ځورونو د تر په ملی غونډه کې د فرانسې د وگړو راټول شوي استازي، د 

نو ځکه دوي د . َسره کولو او فساد المل يوازې د بشري رښتو په نه خبرتيا او د ھغو په تر پښو الندې کول بولي

دغې شاندارې اعالميې په خپريدو سره د بشر طبيعي، نه جال کيدونکې او سپيڅلې رښتې اعالميوي، چې د ټولنې 

ي ھغه په پام کې ولري او تل خپلې رښتې او دندې ور په ياد وي او په دې توگه د قانون رامنځته کونکی ټول وگړ

ھغه، پريکړې د نورو سياسي جوړښتونو له موخو ) اجرائيه(ځواک او د عمل په ډگر کې د پلی کونکی ) مقننه(

ساده او د نه انکار کيدونکو اصولو په دې توگه به د وگړو غوښتنې، چې له دې وروسته په . سره پرتله کړي شي

 .پر بنسټ والړې وي، تل د بنسټيز قانون او د ټوليزې سوکالۍ ساتندوي وي

  :لومړۍ ماده

. ټول انسانان د رښتو له پلوه آزاد او په برابره توگه د نړۍ پر مخ سترگې پرانيزي او په ھمدې ډول ھم پاتي کٻږي

  زو گټو والړ دی؛ټولنيز امتيازات او توپير يوازې پر ټولني

  :دوھمه ماده

 آزادی، مالکيت، امنيت او  د ھرې سياسي ټولنې موخه د بشر د طبيعي او نه له منځه تلونکو رښتو ساتنه ده او ھغه

  د ځورونې په وړاندې ټينگاو دی؛

  :دريمه ماده

نيز استازی ته دا واک ھيڅ يو کس او يا ټول. ًذاتا په ملت کې نغښتی دی) اصل(سرچينه او آر ) حاکميت(د واکمنۍ 

  نه دی ور په برخه، له ھغو واکونو چې په ښکاره له ملت څخه نه وي رامنځته شوي، گټه واخلي؛

  :څلورمه ماده

آزادی په دې کې نغښتې ده، چې انسان ھر څه تر سره کړی شي، خو په دې شرط چې د ھغه دا کړنه نور زيانمن 

. نه لري) محدوديتونه( په گټې اخيستنې سره کومې تنگسياوې ځکه نو بشر له خپلو طبيعي رښتو څخه. نه کړي

  تنگسيا چې ھغه ھم د قانون له خوا ټاکل کٻږي، يوازې په دې کې دی، چې نورو ته ھم عين رښتې تأمين شي؛

  :پنځمه ماده

 له ھيڅ شی څخه مخنيوي نه. َقانون يوازې د ھغې کړنې د منع حق لري، چې په ټولنې کې د زيان المل کٻږي

ھيڅ څوک يو کار ته نه شي اړ ايستل کيدي، کوم چې قانون په پام کې نه . کٻږي، خو ھغه چې قانون منع کړی وي

  وي نيول؛

  :شپږمه ماده

ټولو خلکو ته دا حق ور په برخه دی، چې د ھغه په رامنځته کيدو کې يا . قانون د عامه ويالړ ښکارندوي دی

قانون څه د ساتنې په موخه او څه ھم د سزأ ورکولو . رې ھمکاری وکړيًشخصا په خپله او يا د خپل استازی له ال

دا چې ټول خلک د قانون په وړاندې برابر دي، د دولتي مقاماتو او د . په برخه کې، بايد د ټولو لپاره يو شاني وي
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ړتيا، بل ھيڅ شی دولت د چارو د سرته رسولو لپاره د افرادو په ټاکنه کې، بايد پرته د دوي له څانگيز پوھې او و

  رول لوبونکي نه وي؛ 

  :اومه ماده

خو په ھغو مواردو کې . ھيڅوک بايد په خپل سر و نه نيول شي، ھغه په تور تورن او په زندان کې و نه ساتل شي

ھغه څوک چې په خپل سر او زور د اوامرو پلي کول غواړي او يا يو کس د اوامرو . چې قانون منلي او ټاکلي وي

او بندی ) احضار(خو که يو شخص د قانون پر بنسټ راغوښتل . ه اړ او يا ھڅوی، بايد سزأ ووينيپلي کولو ت

  او سرغړونه کوي، تورن ګڼل کٻږي؛) مقاومت(که څوک له خپل لوري ټينگاو . کٻږي، بايد ھغه ته غاړه کٻږدي

.  

.  

.  

  :نھمه ماده

او که نيول شوی ھم وي، اړينه ده، چې ھر وگړی تر ھغې پورې بې گناه دی، چې تورن نه وی پيژندل شوی 

  قانون د ھغه له ځورونې مخنيوي وکړي؛

  :لسمه ماده

په دې شرط چې دی ھم د خپلې گروھې . ھيڅوک بايد د خپلو گروھو، ان مذھبی ھغو په خاطر و نه ځورول شي

  ته، چې د قانون له مخې رامنځته شوی، زيان و نه رسوي؛) نظم(په پاللو کې ټولنيز سمښت 

  :وولسمه مادهي

ځکه نو ھر وگړی د ھغې په رڼا . او گروھو د بيان آزادی د بشر تر ټولو گرانه او ستره ھغه ده) افکارو(د اندو 

که څوک له آزادۍ . کې کولي شي، په آزاده توگه خبرې وکړي، ھغه وليکي او خپلې ليکنې چاپ او خپرې کړي

  پيژندل کٻږي؛) مسؤل(ټه پورته کوي، گرم نه، په ھغو مواردو کې چې قانون ټاکلي دي، ناوړه گ

.  

.  

.  

  :څوارلسمه ماده

خلکو ته دا حق ور په برخه دی، چې دوي په آزاده توگه په خپله او يا د خپلو استازو له الرې د عامه مالياتو 

ر بنسټ اړتياوې وڅيړي او ھغه ونډه تأييد کړي، د مالياتو پر لگښت څارنه وکړي، د ھر چا ونډه د ھغه د شتمنيو پ

  د مالياتو او لگښتونو سرچينې، موده، اخځايونه او د السته راوړلو نورې الرې ور په گوته کړي؛. وټاکي

  :پنځلسمه ماده
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د ټولنې وگړو يا د دوي استازو ته دا حق ور په برخه دی، چې د دولت له ھر کارکونکی څخه د ھغه د ماموريت 

  په اړه، د محاسبې غوښتنه وکړي؛

  :هشپاړلسمه ماد

اساسی (په ھر ھغې ټولنې کې، چې رښتې نه وي تضمين او د ځواک ويش په کې نه وي شوي، د بنسټيز قانون 

  خاونده نه ده؛) ھغه

  :اولسمه ماده

ھيڅوک د ھغه له درلودلو نه شي بې برخې . مالکيت يو سپيڅلی او له ھر ډول السوھنې ساتل شوی حق دی

نوني مقرراتو پر بنسټ په ښکاره او عادالنه توگه او ھغه ھم د مخکنی کيدلی، خو که ټولنه د ھغه اړتياوې د قا

  .)١٧(جبران په ورکړې سره، اړينه وگڼي 

په دغو څو پيړيو کې د رامنځته شوې سياسي ــ ټولنيزو او رښتو پرمختياوو د بھير په رڼا کې د نړۍ وگړو وکولي 

  :شول تر ټولو دمخه

 د دين آزادی ترالسه او •

 .کړۍ ماتې کړي) بې عدالتې(مينځيتوب څخه د خالصون لپاره د زبيښ او بې نياوې له مريتوب او  •

په تيره مريانو او مينځو وکولي شول، د خپلې ژغورنې لپاره د مريتوب ضد غورځنک رامنځته او د نړۍ په 

کړۍ ماتې ) تېبې عدال(بيالبيلو ھيوادونو کې الس په پاڅون پورې او په خپلو قربانيو سره د زبيښ او بې نياوې 

د ھغې په څلورمه ماده . د بشر د رښتو په نړيواله اعالميې کې ھم ھغه ته په روښانه توگه نغوته شوې ده. کړي

مرييتوب او منځيتوب او د . ، مينځې او يا بنده په توگه و نه ساتل شي)غالم(ھيڅوک بايد د مريی : " کې ولولو

  . )١٨("  منع دي ھغوي ھر ډول راکړه ورکړه او پلورل او پيرودل
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