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ارونی جیا کودی

افغانستان له  ۱۹۲۴کال څخه تر  ۲۰۰۴کال پورې شپږ اساسي قوانین درلودلي دي چې هر یوه یی د اساسي حقونو د مالتړ مختلفې کچې وړاندې
کړي دي .د  ۱۹۳۱او  ۱۹۶۴کلونو اساسي قوانینو د اساسي حقونو تر ټولو لوړې کچې درلودلي دي .سره له دې ،یوې قوي سیاسي طبقې هیڅکله

له دې پرمختلونکو الس ته راوړنو څخه مالتړ کړی نه دی .د سمونې دغه ټولې هڅې له پورته څخه ښکته ته وې او په عمده توګه د لیبرال فکره
واکمنانو له خوا رامینځ ته شوي دي .په دې توګه ،د  ۱۹۳۱او  ۱۹۶۴کلونو د اساسي قوانینو مترقي الس ته راوړنې یوازې د هغو خلکو له خوا له

ماتې سره مخامخ شوې چې د هغو دګټو لپاره جوړې شوې .په همدې ډول ،د  ۲۰۰۴کال اساسي قانون هم د نخبه او وتلو کسانو له خوا رامینځ ته شو،
او له پاسه څخه ښکته جریان ګڼل کیږي .د  ۲۰۰۴کال اساسي قانون د افغانستان په قانوني او حقوقي تاریخ کې یوه خورا مهمه پیښه ګڼل کیږي او

په ټوله اسالمي نړۍ کې خورا مترقي او پرمختللي اساسي قانون شمیرل کیږي .دغه اساسي قانون نه یوازې مدني او سیاسي حقونه بلکې همدا

ډول ټولنیز ،اقتصادي او فرهنګي حقونه د نړیوالو بشري حقونو له تړونونو سره سم تامینوي .د تیرې لسیزې په موده کې یو شمیر متني ابهامونو

د اساسي حقونو په تطبیق باندې اغیزه کړي ده؛ د بیلګی په توګه د اسالمي قوانینو په انطباق پورې تړلی موضوع ،او همدا ډول په پرمختیایي
او امنیتي ستونزو پورې تړلې موضوعګانې یادوالی شو .په هرحال ،له دغو ستونزو سره سره ،د  ۲۰۰۴کال اساسي قانون له یوې لسیزي څخه ډیره

موده زغم کړی او په افغانستان کې یې د اساسي حقونو د ساتنې په الر کې مهم پرمختګونه کړي دي.

افغانستان په اساسي قوانینوکې د اساسی حقونو تاریخ
د افغانستان د شپږو اساسي قوانینو په کتار کې ،د  ۱۹۶۴ ،۱۹۳۱او  ۲۰۰۴کلونو اساسي قوانین په هیواد کې د اساسي حقونو په تکامل کې

تاریخی تحوالت ګڼل کیږي .د  ۱۹۳۱او  ۱۹۶۴کلونو د اساسي قوانینو د تسوید د جریانونو په چاپیریال کې خبرې اترې د اساسي حقونو فلسفی

مبداء یا د اساسي حقونو د مدني فرهنګ شتون ته انعکاس نه ورکوي .په بل عبارت ،د  ۱۹۳۱او  ۱۹۶۴کلونو په اساسي قوانینو کې د اساسي

حقونو شاملیدل د هغو واکمنانو د شتون مستقیمه نتیجه وه چې له غرب سره آشنا وو او له تکنولوژیکي نوښتونو سره یی مینه درلوده .په دې اړه،
د  ۲۰۰۴کال په اساسي قانون کې د قوې اساسي حقونو د موادو شاملیدل د نړیوالې ټولنې تداخل او د نوموړي اساسي قانون د مسودې د جوړیدلو

په جریان کې په غربي نړۍ کې د روزل شوو افغاني وتلو کسانو د ګډون نتیجه وه.

د افغانستان لومړی اساسي قانون د شاه امان اهلل په وخت کې جوړ شو .پخپله د اساسي قانون جوړیدل د افغانستان په حقوقي او سیاسي تاریخ
کې خورا ډیره لویه پیښه وه .د  ۱۹۲۴کال اساسي قانون اسالم د دولت رسمي دین ګڼلي او له هندوانو او یهودانو څخه یی غوښتي چې مشخص ډول

جامې واغوندی او ځانګړې مالیه ورکړي .په هر حال ،د  ۱۹۲۴کال اساسي قانون هم یو لړ اساسي حقونه ؤمنل چې په هغو کې له په زور ګرفتارولو
څخه آزادي او د مرییتوب ویجاړول شامل وو .د  ۱۹۶۴کال اساسي قانون یو بل لوی مهم بدلون وو چې په افغانستان کې د اساسي قانون پالنې

او د اساسي حقونو په تکامل کې یو ستر ګام ،ګڼل کیږي .د  ۱۹۶۴کال د اساسي قانون دریم څپرکی د اساسي حقونو په هکله  ۱۶مادې لري چې په

هغو کې د برابری او نه توپیر  ،د شکنجه کولواو ځورولو منع کول ،د خوځښت آزادي ،د څرګندونواو نظریاتو آزادي ،د مسکن او شتمنۍ درلودلو
آزادي او خوندیتوب ،او د سیاسی مشارکت حقونه شامل دي.

په هر حال ،د افغانستان د دغو مترقي شیبو ترڅنګ داسې اساسي قوانین هم جوړ شوي دي چې د اساسي حقونو په الر کې یو بېرته پاتې ګام
شمیرل کیږي .د امان اهلل خان تر راپرزیدلو وروسته ،په  ۱۹۳۱کال کې نادر شاه د افغانستان دویم اساسي قانون نافذ کړ ،چې په هغه کې د اساسي
حقونو په اړه  ۱۵مادو وجود درلود .په هر حال ،په عین موده کې دولت د اساسي حقونو د پراخو او په منظمه توګه د نقض کیدلو مسول ګڼل کیږي.
د  ۱۹۷۷او  ۱۹۸۰کلونو اساسي اصول د اساسي حقونو په اړه یو مهم شاته تګ شمیرل کیږي ځکه چې دواړو اساسي اصولو غوښتل یو استبدادي

دولت ته قانونیت ورکړي او د سیاسي اپوزیسیون مخنیوی وکړي.

د  2004کال اساسي قانون :تیوری او عمل
د  ۲۰۰۴کال اساسي قانون یو لړ اساسي حقوق را منځ ته کړل او د اساسي حقونو د تامین لپاره د بشري حقونو یوه ملي اداره جوړه کړه او د اساسي

حقونو د عملی کولو لپاره یی یو شمیر الرې په ګوته کړې .د دغه قانون  ۶مه ماده وایي چې دولت مکلف دي چې د ټولنیز عدالت ،د بشر د درنښت

د ساتلو او بشري حقونو څخه د مالتړ پر بنسټ یوه پرمختللې ټولنه جوړه کړي .د بنسټیزو حقونو په اړه ،اساسي قانون معاصره الر تعقیبوي او

په تفصیل سره د اساسي حقونو یوه سلسله برابروي .په اساسي قانون کې د ټولنیزو ،اقتصادي او فرهنګي حقونو ځایول یو لوی امتیاز او معیار
ګڼل کیږي ،ځکه چې د پخوانیو اساسي قوانینو په پرتله یو قدم وړاندې ږدي او خلکو ته روغتیائي پاملرنه ،زده کړې ،او فرهنګي حقونه برابروي.

د افغانستان په شرایطو کې ،د هیواد حقوقي او سیاسي تاریخ ته په کتنې سره ،په اساسي حقونو پورې تړلی مادې لکه  ۲۲مه ماده چې د قانون
په وړاندې د ټولو اتباعو برابروالی او په تیره بیا د ښځو او نارینه وو ترمینځ مساوات رامنځ ته کوي یو عمده مخ په وړاندې ګام ګڼل کیږي .دا

موضوع ددې لپاره هم ډیره مهمه ده چې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د ښځو لپاره رسمي حقوقي مساوات په کلکه توګه له مینځه تللی وو .د

1

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

اساسي قانون  ۷مه ماده وایي چې افغانستان به د هغو نړیوالو تړونونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې
( )UDHRرعایت کوي .اوس اوس افغانستان د بشري حقونو د یو شمیر عمده تړونونو لکه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون (،)ICCPR

د اقتصادی ،ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون ( ،)IESCRد شکنجه کولو د مخنیوي تړون ( ،)CATد نژادي توپیر د ټولو بڼو محو کولو
( )CERDتړون ،او د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له مینځه وړلو تړون ( )CEDAWغړیتوب لري .په دې توګه ،د  ۲۰۰۴کال د اساسي قانون

له موادو سره سم ،د افغانستان دولت د اساسي قانون په دویم فصل کې د اساسي حقونو د منلو ترڅنګ هغو حقونو ته هم ژمن دی چې د بشري
حقونو په عمده نړیوالو تړونونو کې راغلي دي.

د نوموړو مترقی موادو او احکامو ترڅنګ ،د  ۲۰۰۴کال اساسی قانون ځینی متني پیچلتیاوې او ابهامات هم لري .د  ۲۰۰۴کال په اساسي قانون کې
د تناقض یو عمده ټکی د  ۳مې او  ۷مې مادو ترمینځ خړپړتیا ده ۳ .مه ماده وایي چې هیڅ قانون نشي کوالی د اسالم له سپیڅلي دین سره مخالف

وي ۷ .مه ماده ،لکه چې پورته وویل شو ،وایي چې افغانستان باید د هغو نړیوالو تړونونو رعایت وکړي چې ورسره الحاق لري .او په دې برخه کې

په څرګنده توګه د بشري حقونو نړیوالې اعالمیې ( )UDHRته اشاره کوي .په اسالمي نړۍ کې یو شمیر اساسی قوانین ،د مصر ،ایران او سودان

په شمول ،غوښتنه کوي چې قوانین باید له شریعت سره انطباق ولري .په هر ترتیب ،د افغانستان اساسي قانون دا ځانګړتیا لري چې په عین حال
کې دولت مکلف ګڼي چې د بشري حقونو نړیوالې اعالمیې او د بشري حقونو له نورو تړونونو سره ځان برابر کړي .ځینی افغان قانون پوهان ،د

افغانستان د علماوو د شورا په شمول ،استدالل کوي چې د افغانستان مکلفیتونه او ژمنې نړیوالو تړونونو او د بشري حقونو نړیوالې اعالمیې

ته ،د اسالم له اصولو سره تناقض لري نو ځکه د تطبیق وړ نه دي .نور بیا استدالل کوي چې نړیوال تړونونه او د بشری حقونو د نړیوالې اعالمیې
په وړاندې مکلفیتونه او اسالمي اصول له یو بل سره تناقض نه لري .د تیرې شوې لسیزې په مهال په دې اړه مهم بحثونه شوي چې څنګه د نوموړو
دوو مادو ترمینځ ظاهري اختالف له مینځه والړ شي.

داسي یو شمیر بیلګې د قضائیه قوې او تقنینیه قوې په ساحې کې شته چې دغه دوه مادې له یو بل سره په تناقض کې دي .د بیلګي په توګه ،یوې
موضوع چې ډيره توجه یی ځانته اړولي ده د مذهب د آزادۍ مسله ده .له اسالمی قانون څخه ځانګړې پوهه اټکل کوي چې د اعدام سزا له دین څخه

د ګرځیدنې لپاره مناسبه جزا ده .د عبدالرحمن په باره کې ،چې عیسویت ته اوښتي و ،یوې افغاني محکمې د اعدام سزا ټاکلې وه .په یوه بله بیلګه
کې یو ژورنالیست ،پرویز کامبخش ،هم چې د بیدینۍ د موادو په نشرولو کې نیول شوي وو ،د اعدام په جزاء محکوم شوی و .په دواړو برخو کې،
د نړیوالې ټولنې د ډير فشار په پایله کې ،دواړو کسانو ته له افغانستان څخه د وتلو الره برابره شوه.

د  ۲۰۰۹کال د ولسمشرۍ د کمپاین په درشل کې ،د مدني ټولنو د ټینګو غوښتنو پر بنسټ ،پخواني ولسمشر حامد کرزي د ښځو په وړاندې د

تاوتریخوالي د له مینځه وړلو قانون ( )EVAWد یو تقنینی فرمان له الرې تصویب کړ .د نوموړي قانون ځانګړو موادو یو لړ حمایتونه ،رامینځ ته

کړل چې د هغو پراساس د کوچنیانو ودونه ،جبري ودونه او محلي تاوتریخوالی منع شوي وو چې د اساسي قانون پر بنسټ یی له اساسي حقونو او
د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو سره سموالی درلود .په پارلمان کې محافظه کارو عناصرو ،د رسنیو او دینی جوړښتونو په قانون کې د یادو

شوو او نورو موادو په وړاندې اعتراض وکړ ،او ټینګار یې کاوه چې په قانون کې باید د پراخ ګډون له الرې چې په هغه کې د مدنی ټولنو او دیني
جوړښتونو نظریو انعکاس موندلی وې ،بدلون راشي .د اساسي قانون د  ۷۹مې مادې پراساس د ولسمشر له خوا تقنیني فرمان بې ځنډه نافذ شمیرل
کیږی .خو سره له دې باید تقنیني فرمان هرو مرو په ټاکل شوي وخت کې پارلمان ته واستول شي .ترڅو چې قانون د پارلمان له خوا تعدیل نشي نو نافذ

پاته کیږي .په هغه وخت کې ډار وجود درلود چې که چیرې قانون پارلمان ته وړاندې شي نو محافظه کار غړي به له هغه څخه د مالتړ مخنیوی وکړي.

په دې توګه ،مدني ټولنو او د پارلمان هغو غړو چې له نوموړې قانون څخه یی مالتړ کاوه له داسي قانونې او حقوقې الرو چې تر پوښتنې الندې وې،
هڅه وکړه چې قانون د پارلمان په اجنداء کې شامل نشي.

د اساسي قانون د بیاکتنې د کمیسیون پخوانی غړی ډاکترمحمد هاشم کمالی ،چې د یوې مودې لپاره د کمیسیون رئیس هم و ،استدالل کوي
چې د اسالمي قانون او اساسي بشری حقونو ترمینځ تفاوت په دې پورې هم اړه لري چې شریعت څنګه تفسیر کیږي .ډاکتر کمالی د ځینو اسالمی

هیوادونو لکه سوریې او مراکش مثال راوړي چې هلته شریعت نافذ دی ،خو د اسالمي کورنۍ په قانون کې یی پرته له دې چې د ښځو مساوات

ته کوم زیان متوجه شي خورا مهم پرمختګونه کړي دي .په دغو اسالمی قضایی واکونو کې د اسالمي قانونی اصولو د تفسیر په اړه قوي بحثونه
شوي ،او په پای کې یی بریالی شوی داسې نوی اصول ومنل چې د قرآن په تفسیر کې په پراخه توګه منل شوي دي  .1په دې توګه ،د  ۳مې او  ۷مې

مادې ترمینځ د ظاهری اختالف د حل کولو لپاره باید افغانستان هم د شریعت د دودیز تفسیر او تطبیق په اړه محلي بحثونه وکړي.

مهمه ده چې یادونه وشي چې د دغو متني ابهاماتو ترڅنګ ،د  ۲۰۰۴کال د اساسي قانون پر اساس د اساسي حقونو تطبیق له یو شمیر عملی او

جوړښتی ستونزو سره مخامخ شوي دي .مهمو پرمختیایي او امنیتی ستونزو د حکومت له خوا د یو لړ مدني او سیاسي ،په تیره بیا اقتصادی او
ټولنیزو حقونو له تطبیق څخه د مالتړ مخنیوی کړی دی .د یوې خپلواکې او مسلکي قضائیه قوې او د قانون د تطبیق ادارو نه شتون هم له بنسټیزو

اساسي حقونو څخه مالتړ له ستونزو سره مخامخ کړي دی .په ډيرو مواردو کې د قانون د تطبیق ادارې د خپلو مسلکي دندو په جریان کې د افرادو

د اساسي حقونو د نقض مرتکب شوي دي .ډاکتر سپنتا د ملي امنیت د پخواني مشاور په توګه ډير شمیر ریپوټونه ترالسه کړي دي چې په هغو کې
د قانون د پلي کولو مامورین د قانون په نقض او شکنجه کولو تورن شوي دي  .2ډاکتر سپنتا یادونه کوي چې د دغو تومتونو د څیړنې په الر کې او

په دغو ادارو کې د اصالحاتو د راوستلو له هڅو سره سره ،ستونزې لکه پخوا پخپل ځای پاتې دي .ددې ترڅنګ د پوهاوي او پوهیدلو ټیټه کچه
او همدا ډول په اساسي حقونو پورې د تړلي مدني فرهنګ نه شتون هم د حقونو له ساتنې او تطبیق څخه مخنیوی کړی دی.

 1ډاکتر محمد هاشم کمالی"،د افغانستان اساسی قانون لس کلن شو :کومې ستونزې مطرحې دي؟" (کابل :د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد.)۲۰۱۴ ،
 2ډاکتر رنګین سپنتا"،د خلکو بنسټیزو حقونو ته یو ځغلنده کتنه :ننګوتی او فرصتونه" (کابل :د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد.)۲۰۱۴ ،

2

په افغانستان کې د اساسي حقونو تدریجي تکامل۲۰۰۴ -۱۹۲۴ :

تطبیق
د  ۲۰۰۴کال د اساسي قانون پراساس د افرادو لپاره چې خپل اساسی حقونه تطبیق کړي محدودې الرې وجود لري .ښاریان کوالی شي محکمو یا د

افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCته د شکایت کولو لپاره مراجعه وکړي .د شکایت کولو مستقیمه وسیله په  ۵۱مې مادې کې

مشخصه شوې ده ،چې وایی هر څوک کوالی شي له یوې ادارې څخه د زیانمن کیدو په صورت کې محکمې ته د زیان په اړه شکایت وکړي .3ددې ترڅنګ،
د اساسي قانون د  ۱۲۱مادې پر بنسټ ،ستره محکمه کوالی شي د اساسي قانون په اړه موضوعات ،کله چې ښکته محکمه یا حکومت هغه محکمې ته

وړاندې کړي ،یوازې تر بیاکتنې الندې ونیسي .4په دې توګه ،افراد د خپلو اساسي حقونو د نقض په اړه د دعوا محدود امکانات په الس کې لري.

د افغان د قضائیه قوې په وړاندې ډیرو ستونزو ته په پاملرنې سره ،د اساسي قانون مسوده لیکونکو یو بدیل رامینځ ته کړ چې افراد وکړای شي
یوه بله د ډیرالسرسي وسیله د خپلو اساسي حقونو د عملي کولو لپاره ولري ۵۸ .مه ماده وایي چې هر څوک کوالی شي د خپلو اساسي حقونو د
نقض کیدلو په صورت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCته شکایت وکړي  .5د افغانستان د بشري حقونو خپلواک

کمیسیون کوالی شي د بشري حقونو د نقض کیدلو موارد محکمو ته راجع کړي او له شکایت کوونکو سره مرسته وکړي .مهمه ده ووایو چې ۵۸
مه ماده ټولو ځانګړو افرادو ته د شکایت حق ورکوي او د ښاریانو شکایتونو ته غوږ نیسي .ددې ترڅنګ د ډیرو نورو اساسي قوانینو پرخالف،
داسې ښکاري چې  ۵۸مه ماده د «بشري حقونو» او د «اساسي قانون د حقونو» ترمینځ تفاوتونو ته پام نه کوي .په دودیزه توګه ،ددې لپاره چې

بشري حقونه د ملي محکمو په وړاندې نافذ وګڼل شي ،الزمه ده چې یو هیواد له نړیوال تړون سره موافقه ولري او په عین حال کې محلي قوانین

تطبیق کړي .په هر حال ،د  ۵۸مې مادې پراساس ،افراد په افغانستان کې کوالي شي د بشري حقونو او د اساسي حقونو تقض کیدل د افغانستان

د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وړاندې او په باالفعل توګه د محکمو په وړاندی طرحه کړي.

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوا هڅه کړي چې د اساسي حقونو د پیښو موخه پراخه کړي او د محکمو په وړاندې یې طرحه
کړي .په  ۲۰۰۹کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه دعوا د یو کوچني په استازیتوب سترې محکمې ته وړاندې کړه چې په

غلطه توګه د ګوانتانامو زندان ته د دښمنۍ د عمل په تومت ،سپارل شوی و  .6نوموړی کوچنۍ په افغانستان کې نیول شوی وو او مخکې تردې

چې امریکایي مقامونو ته وسپارل شي د افغان پولیسو له خوا شکنجه شوي و .ډیر کلونه وروسته ،دغه کوچنۍ بیګناه ثابت شو ،د هغه په اړه تور
غلط ثابت شو او هغه بیرته افغانستان ته راوګرځول شو .د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت پر

وړاندې د کوچني د اساسي حقونو د نقض پراساس دعوا وکړي .په هر حال ،سترې محکمې نوموړې دعوا قانوني ؤنه ګڼله او دلیل یی دا و چې د
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نشي کوالی د مرافعې غوښتونکی شي ځکه چې دعوا کوونکی حاضر نه دی.

پایله
افغانستان د  ۲۰۰۴کال د اساسي قانون پراساس د اساسي حقونو د ساتنې په اړه خورا مهمه پرمختیا کړې ده .د قوي قانوني چوکاټ شتون پخپله

یو عمده الس ته راوړنه ده .د بیلګې په توګه د ښځو د حقونو په اړه ،د  ۲۲مې مادې پراساس د ټینګ قانوني مالتړ ترڅنګ ،ښځو په تیره لسیزه کې

ستر ټولنیز او سیاسي حقونه الس ته راوړي دي .ابهاماتو او تشو په اساسي قانون او قانوني چوکاټ کې کیدای شي قوت موندلي وي .د بیلګې په

توګه ،د راتلونکي سمونې جریان باید افرادو ته دا حق ورکړي چې د خپلو اساسی حقونو یا بشري حقونو د نقض په صورت کې نیغ په نیغه لومړنیو
محکمو ته خپله دعوا وړاندې کړي .په هر حال ،مهمه ده چې په ذهن کې وساتو چې د اساسي قانون د تعدیل او د قانوني چوکاټ د قوی کولولپاره
مازې قانوني حل الرې کافي نه دي .په ټول هیواد کې په اساسي حقونو پورې تړلي پوهاوي او د زده کړو د ډيروالي لپاره منظمې هڅې ضروري دي.

د اساسي حقونو په اړه د مدني فرهنګ نه شتون ،او په تیره بیا د خپلو حقونو په هکله د ښاریانو په مینځ کې د پوهاوي نه شتون د اساسي حقونو
د انکشاف او ساتنې په وړاندې عمده ستونزي دي.

وړاندیزونه
•د افغانستان حکومت باید د ټولنیزو او اقتصادي حقونو د آسانتیاوو لپاره ،په تیره بیا د زده کړې او روغتیا په ساحه کې ډیرې هڅې وکړي.
•د افغانستان حکومت باید د قانون د پلی کولو د ادارو د ظرفیت په لوړولو کې چې اساسي حقونو ،په تیره بیا مدني او سیاسي حقونو
ته انکشاف ورکوي ،هڅه وکړي.
•حکومت ،مدني ټولنه او نړیوال فعالین باید د اساسي حقونو په هکله د زده کړې او پوهاوي د ډیرولو لپاره هڅه وکړي .په ځانګړې توګه
د اساسي حقونو زده کړه باید په ټولو کچو کې ،د لومړنیو ښوونځیو په شمول ،شامله شي.
•د اساسی قانون پر بنسټ له حکومت څخه غوښتل کیږي چې خپل نړیوال قانوني مکلفیتونه پرځای کړي؛ په دې توګه یو شمیر محلي
قوانین باید سمون پیدا کړي چې له نړیوالو بشری حقونو سره انطباق ومومي .مدني ټولنه او نړیوال فعالین باید په ځانګړې توګه د
پارلمان د غړو ظرفیت غښتلي کړي ترڅو د قانون د اصالح او بیا کتنې هڅې ترسره کړي.
•د قانون د عملي کولو د ادارو ظرفیت لوړ کړي چې د معافیت د فرهنګ موضوع حل شي.
•حکومت او نړیوال فعالین باید د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون ظرفیت لوړ کړي ترڅو د اساسي حقونو د نقض شکایتونه
په جریان کې واچوي.
3
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5

د افغانستان اساسي قانون ۵۱ ،مه ماده.
د افغانستان اساسي قانون 121 ،مه ماده.
د افغانستان اساسي قانون ۵8 ،مه ماده.

 6نادر نادری( ،پخوانی کمیشنر ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون) شخصی نظریه ،د  ۲۰۱۵کال د جنوري  ۲۵مه د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد.

3

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

د افغانستان د څېرنی او ارزونی د واحد ورستنی خپرونی
نیټه

4

لیکوال

پښتو

دری

دڅیرنی موضوع

د څیرنی دول

د خپرونی نوم

اپریل 2015

په افغانستان کی د قواوو جالوالی:تیوری او عمل

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

اپریل 2015

په افغانستان کې د اساسي حقونو تدریجي تکامل۲۰۰۴ -۱۹۲۴ :

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

اپریل 2015

د افغانستان د څیړنو خبر پاڼه  31 -ګڼه

مارچ 2015

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود دیارلسمه ګنه 2015

فبروری 2015

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه

فبروری 2015

د کار بازار،ټولنیزه نابرابری او په کابل کې ګڼدونکي

جنوری 2015

د پياز ټولنيز اهميت :د افغانستان په ننګرهار كې د پيازو د بازار
غير رسمي قواعد او مقررات

دسمبر 2014

کوچنیان ولی یوازی سفر کوی؟ د کوچنیانو،کورنیو او له
افغانستان څخه د استوونکو ټولنو له نظره اروپا او نورو صنعتی
هیوادونو ته د تګ انګیزې

چونا آر .اچاویز
جنیفربگاپورو
لیحه ویلفر داری
شکریه آزادمنش

د افغانستان د څیرنی
او ارزونی واحد
د افغانستان د څیرنی
او ارزونی واحد

ځیرنیز خبرپانه

a

کتاب

a
پایښت لرونکی
معیشت

اشلی جکسن

پایښت لرونکی
معیشت

ریچارد مالت او
ادم پین

پایښت لرونکی
معیشت

جولیا مینویا ،ادم
پین او ومیق اهلل
ممتاز

پالیسی پاڼه
پالیسی پاڼه
پالیسی پاڼه

a

a

کډوالي او نړيوالې
شبکې

تحلیلی څیړنه

نوامبر 2014

په افغانستان کې د ښځو او رهبریت :درسونه او وړاندیزونه

آریه نجات

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

نوامبر 2014

د خلکو بنسټیزو حقونو ته یو ځغلنده کتنه :ننګوتی او فرصتونه

آگست 2014

د افغانستان اساسي قانون لس کلن شوکومې ستونزې مطرحی دي؟

داکتر رنګین دادفر
سپنتا

a

a

حکومتداری

تحلیلی څیړنه

آگست 2014

د افغانستان د ټاکنیزو ښخړودحل لپاره د میکانیزمونو وضعیت

داکتر محمد هاشم
کمالی

a

a

حکومتداری

موضوعي
څیړنه

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

آگست 2014

ناهیلیتوب یا امیدواري؟ له ۱۳۹۳م ( )۲۰۱۴کال څخه وروسته په
افغانستان کې د کوکنار کښت

پاول فیشستین او
دیوید منسفیلد

a

a

د طبیعی سرچینو
مدیریت

پالیسی پاڼه

جون 2014

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه

اشلی جکسن

a

a

جون 2014

د ګردی میز بحث :دافغانستان د ټولټاکنو تجربې

پایښت لرونکی
معیشت

موضوعي
څیړنه

جون 2014
می 2014

له بدو یې بدتر کړ د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د
کوکنارو کر ته پام

a

افغانستان :د کلیو د جالکولو او ارزوني لپاره د یوې طریقې جوړول

آدم پین

د طبیعی سرچینو
مدیریت

موضوعي
څیړنه

می 2014

افغان ملی پوځ له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونې

اپریل 2014

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیزیوځایوالي کې
ونډه اخلي؟ د افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال څخه شواهد

انتونیو جیستازی او
پیتر کوینتن

a

a

حکومتداری

تحلیلی څیړنه

اپریل 2014

په افغانستان کی د برک )  ( BRACد ژوندانه د مهارتونو د زده
کړواو کاري مهارتونو د روزنې ونډه په تولنیز مشارکت کی

بابکن بابا جانیان،
جسیکا هاګن-زانکر
او ربیکا هولمز

a

a

جندر

ترکیبی څیړنه

اپریل 2014

د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له
ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟ د ) BRACبرک( د ژوند د روزنیزو
مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی بیلګی

چونا اچاوز ،بابکن
بابه جانین ،جسیکا
هیګن زنکر

a

a

جندر

پالیسی پاڼه

اپریل 2014

د خاورې ارزونه :په  ۲۰۱۳کال کې د بلخ او بدخشان په والیتونو کې
د کوکنارو کرکیله

چونا آر .ایچاویز،
بابکن بابا جانیان،
جسیکا هاګن-
زانکر،شاهین اکتر،
او جنیفرباګوپورا

a

a

جندر

موضوعي
څیړنه

پاول فیشستین

a

a

د طبیعی سرچینو
مدیریت

موضوعي
څیړنه

مارچ 2014
مارچ 2014

د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونوپه اړه قضاوت او د قانون د نه
مراعاتولوخطرونه

غزال حارث

a

a

حکومتداری

په افغانستان کې حکومتولي :یو پېژند

موضوعي
څیړنه

مارچ 2014
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