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åړÇ په  áÇليكو Ï

هغې   .íكو تدÑيس   äقانو Çساسي  چى   åÏ  åÏستاÇ پوهنځى   Ï حقوقو   Ï  äپوهنتو Çمريكايي   Ï  äفغانستاÇ  Ï كې  كابل  په   ËÑحا  áÇغز

 Ï كليو   Ï چې  توګه¡  په  Ñئيسې   Ï  ãÇګرæپر ملي   Ï صنايعو  كليوÇلى   Ï مخه¡   Ï  æشاميلېد له  كې   äپوهنتو Çمريكايي  په   äفغانستاÇ  Ï

ټولټاكنو   Ï áكا  ã  ٢٠٠٤  Ï ياستÑ ìÑجمهو  Ï يې همدÑÇنګه   .åæكا  Ñكا  -ìÏ ãÇګرæپر ملي  يو  كې   Êچوكا په   ÊÑÇÒæ ختياÇپر  æÇ غونېÑبيا

٢٠٠٥ ã كاá كې  يې Ï پاÑلمانى  په بهير كې æÇ åÏÇÒÂ  Ï عاÏالنه ټاكنو Ï بنسټ Ç Ï (FEFA)جرÇئيى مديرې په توګه Ïندå تر سرå كړې æÇ په 

Çفريقا   Ï  äپوهنتو  äلند  Ï بريتانيا   Ï  ìنوموړ  .åæكا  Ñكا كې  برخه  په  فعاليتونو   æندæÑÇ پوÑې  تقويې   Ï نقش   ÏګانونوÑÇنكوÑڅا  Ï ټاكنو 

.åÏ Çخيستې   íماستر كې  څانګه  په  حقوقو   Ï څخه  پوهنځى  له  مطالعاتو   Ï ختيځ   æÇ

åړÇ حد پهÇæ  نېæÒÑÇ æÇ څېړنې Ï äفغانستاÇ Ï

څرنګوÇلې  لوړ   Ï  åندÏ ÑÇÏÇې  ÏÏې   .åÏ موسسه    åڅيړنيز خپلوÇكه   åيو ميشته  كې  كابل  په  Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 äفغانستاÇ په   åÑÇÏÇ نوموړې   ÒÇÑ  Çهمد  æÇ  ¡íÏ Çغيزې  چاæÑمثبتې   æÇ پرپاليسۍ  الÑې  له  څيړنو   æندæړÇ پوÑې  پاليسۍ   æÇ ÑÏلوæÏنكو 

څيړنو  خپلو  له    åÑلپا  æسيدÑ Ï ته موخې  خپرÏ .íæې  توګه  چټكه  په  پايلې  څيړنې   Ï  ¡ موخه  په  كلتوÏæ Ï Ñې   Ï كړې   åÏÒ æÇ څيړنې   Ï كې 

 Ï  ìæÏÏ  åسر كوæنكو   åÏÒ  æÇ څيړæنكو  ټولنې¡  مدني  جوړææنكو¡  پاليسي  له  موخه  په  Ïترæيج   Çخيستنې   ګټې   Ï څخه    äكتابتو  æÇ

.íكړ  åÑÇهو  åÑال ته   æترÇ  æخبر  æÇ غبرګونونو  شننو¡   شي    ìÇكړæ توګه په  Ïې  څو   åÏ ښكيل موخه   په  كولو    íړæپيا  Ï څيړنېزې æړتيا 

جوړ  همكاÑۍ  په  ټولنې  مرستندæيې  نړيوÇلې   Ï كې   äفغانستاÇ په  كې   áكا  ٢٠٠٢ په   (AREU) بنسټ  æÒÑÇنې   æÇ څېړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

ټولنو  ناæÏلتي   æÇ  æÑÇÏÇ  æړخيزÇ ګڼ   æÑنو  æÇ ملتونو   æملګر لكه:    ¡æÑÇÏÇ مرستندæيو    Ï چې   íلر  ÏÑبو يو  مشرتابه   Ï بنسټ  Ïغه  شو. 

مرستندæيه   Ï پرمختيا  بهرنۍ   Ï  äسويډ  Ï سفاÑته¡  له  فيلنينډ   Ï برخه   åډېر مرستو  خپلو   Ï  áسمهاæÇ  AREU  .íلر  äæګډ پكې   íÒستاÇ

.íكو السه  تر  څخه   (SDC) ېÑÇÏÇ له سويس   Ï åÑلپا همكاÑۍ   æÇ پرمختيا  Ï æÇ (SIDA) ېÑÇÏÇ

ÑÇÏÇې  سوېس   Ï  åÑلپا همكاÑۍ   æÇ پرمختيا   Ï  ¡(EC)  äكمېسيو æÑÇپايي   Ï مالتړ   æژæپر  æځانګړ  Ï بنسټ  Ïغه   Ï كې   áكا  ٢٠١٤ په 

Çسيا  منځنۍ   Ï بانك¡   áÇنړيو  ¡(UNDP) ÑÇÏÇې  پرمختيايي  ملتونو   æملګر  Ï  ¡(ODI) Çنسټيټيوټ  پرمختګ   áÇنړيو  Ï  ¡(SDC)

فيلينډ   Ï  æÇ  (GIZ)¡ (GmbH) ټولنې Çلماني   åÑلپا همكاÑۍ  نړيوÇلې   Ï  ¡(USIP) نسټيټيوټÇ سولې   Ï Çمريكا   Ï  ¡(UCA) äپوهنتو

  .íكېږ  åسر تر   Çلخو  ÊÑسفا  Ï
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.ìلر  åړÇ پوÑې  ما  په  مسوليت  نيمګرتيا   áæډ هر   Ï كې  څيړنه  په  خو  æلوست¡  يى   åÑلپا  ÍصالÇ  Ï غلطيو   Ï

 ÓÑحا  áÇغز
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لنډنومونه 

څاÑنوÇلي  لويه      AGO

äكميسيو  ßÇحقونوخپلو  íبشرÏ  äفغانستاÇÏ    AIHRC

äشكايتونوكميسيوæټاكنيزÏ    ECC
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 äكميسيو ګډ  ÑÇÏÇې   Ï ټآكنو   Ï   JEMB

äقانو ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï Ïمحاكمو     LOJC

ìغړ جرګې  æÏلسي     MP

åÑÇÏÇ æÑچا  Ï æÇ ياستÑ النشاÇÑÇÏ Ï ÇÑنوشوÇيرÒæ Ï   OOACOMS

åÑÇÏÇ بنسټونو  ÏيموكرÇتيكو   æÇحقونو  íبشرÏ//åÑÇÏÇ Çمنيت   æÇ همكاÑۍ   Ï  åÑلپا æÑÇÏپا    OSCE/ODIHR

كميسيونونه æاليتي  شكايتونو   æټاكنيز  Ï    PECCs

محكمه  åستر    SC

ÇÑيه ليږÏيدæنكې  نه  يوÒÇينې     SNTV

Çعالميه حقونونړيوÇله   íبشرÏ    UDHR

ملتونه  íملګر    UN

ÏملګرæنوÇÏستاæÒلۍÏفتر كې   äفغانستاÇ په    UNAMA
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لنډيز 

 ìكوالÑæ ÇÑيه  چاته  بل  هم   æÇ شي    ìالæكانديد  äځا خپل  هم  چې   ¡ìكړÑæ حق  Ïې   Ï ته  Çتباعو   äفغانستاÇ  Ï  äقانو Çساسي   äفغانستاÇÏ

په   ÇÏ  .ìÏ  ìشو ته  ÇÑمنځ   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  åÑلپا كولو   åÑÇÏÇ  æÇ څاÑنى   Ï ټاكنو   Ï كې   ÏÇهيو په  مخې¡   له   äقانو Ïغه   Ï شي. 

 æÇ Çæكونو   Ï  äكميسيو Ïغه   Ï  äæګډ په   æÑچا  æÑال يا   ãميكانيز  Ï حل   Ï  æستونز  æټاكنيز  Ï كې   äقانو Çساسي  په  چى¡   åÏ كى   áحا ÇÏسى 

شى.  كې æضعه   äقانو په  جالتوګه  په  بايد   Êجزيا  áæډ شوÏ .íغه  ړÇندې   íÏ نه  ÊجزيياæÇ حتÇصر هيڅ   åړÇ په  چوكاټ 

Ïې  له  خو   .áشو تصويب  مخې  له   äفرما  íځانګړ  Ï æلسمشر   Ï قوÇنين  ټاكنيز   ¡åæ نه   ÇÑشو ملي  چې   ¡áمها هغه  كې   áكا  ٢٠٠٥  æÇ  ٢٠٠٤ په 

ټولنى¡  مدنى  له  ټاكنيزقوÇنين  كلونو   ìÏميال  ٢٠١٠  æÇ  ٢٠٠٩  Ï هم  بيا   ¡åشو  åجوړ  ÇÑشو ملي  كې   áكا  ٢٠١٠  æÇ  ٢٠٠٩ په  چې  كله   ¡åسر  åسر

له  فرمانونو   æځانګړ  Ï پرته æ Ïلسمشرۍ   ìÑمشو كوچنۍ   ìډير له   åسر بنسټونو   æندæړÇ  æÑنو  æÇæغړ له   ÇÑشو ملى   Ï ګوندæنو¡  سياسى 

.áشو Çجرæ Çړ æګڼل   Ï æÇ تصويب مخى 

 æ شكايتونه  Çړæند  ټاكنو   Ï چې  جوړشو¡   åÑلپا Ïې   Ï  äقانو æÒÑÇنې   Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï مخې  له   äقانو ټاكنو   Ï كې   áكا  ٢٠٠٥ په 

شكايتونو   Ï  ¡ææ نه  پكې  پرæسيجرæنه   ìځانګړ  æÇ æÑښانه   åسر  åسر بدلونونو  ځينو  له  چې   ¡äقانو  áكا  ٢٠٠٥  Ï هم  بيا  خو   .íæÒÑÇ

 Ï حالت  موقت   äكميسيو شكايتونو   Ï ترڅنګ¡  Ïې   Ï  .áكړ ته  ÇÑمنځ  Çæكونه   íÒÇمو  æپريكړ يې  ترمنځ   äكميسيو ټاكنو   Ï  æÇ  äكميسيو

كمښت   Ï سرچينو   æÇ چې æ Ïخت   ¡åسر  åسر له Ïې  كې  ډګر  عملي  په  خو   .åكړæ åغيزÇ هم  Çغيزمنتيا  پر   äكميسيو كې Ï Ïغه  بهير  په  ټاكنو 

 .åشو æستايل  ژمنتيا   æÇ پرېوÇلى  بې  هم  يې  بيا   ¡æ مخامخ   åسر ننګونو  مهمو  له   äكميسيو Ïغه  Çمله  له 

 ٢٠٠٩  æÇ  ٢٠٠٥ په  هم  فشاæÑنو  لپسې  پر   Çخو له  حكومت   Ï  ¡ÇهاخوÑæ  ¡ææنيمګړتيا له  چوكاټ  قانوني  په  هم  يا   æÇ سرچينو  فزيكي  په 

ډير  كې   ٢٠١٠ په  مدÇخله  حكومت   Ï كاæÑنوكې  په   äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï  .áكړ ډيرÇغيزمن  كاæÑنه   äكميسيو  Ïشكايتونو  Ï كلونوكې 

 ÊماÇقدÇ تهÑپو له Çصولو   äقانو كه Ç Ïساسي   ÇÏ حتا  ¡íكړ تغيير  پايلې  ټاكنو   Ï مټ پر  الÑې  ممكنې  هرې   Ï چې كوله¡  هڅه  حكومت   .åæ

 Ï  æÇ Çخيسته  ګټه  حكمونو  له  څاÑنوÇلۍ  لويې   Ï  åÑلپا  Ñفشا  Ï  äكميسيو پر  شكايتونو   Ï  æÇ  äپركميسيو ټاكنو   Ï حكومت    .ææ هم 

ننګولې. يې  پريكړې  كميسيونو   æټاكنيز

هغه   .åكړ  åجوړ محكمه  ځانګړې  يى   ìندÇړæ په   äكميسيو  Ï تاكنو   Ïنو  ¡íړكړÇ كميسيونونه  Ïغه   ìكوال  ìÇشو æنه  حكومت  چې  كله¡ 

تر  يې   æÑكا  ¡åشو جوړ  محكمه  Ïغه  ÇÑغلل¡   ìالند نيوكو  كلكو  تر  æهو   ìشو ته  منځ   ÇÑ محكمه  Ïغه  بنسټ  پر  هغو   Ï چى  Ïاليل  حقوقى 

مياشتو æ ãÇæÏموند.   æشپږ

 äكميسيو ټاكنو   Ï توګه په  برخې  يوې   Ï íجاړ جوړ  سياسى  شوÏ Ï .åغه  ملغى  محكمه  ځانګړې  بنسټ  پر   ìجاړ جوړ  سياسي  يو   Ï åباالخر

څخه Çæيستل  ليست  ټاكنو æړنكوله   Ï (ېæ ګټلې ټاكنې  يې   Çپخو غړí (چې  نهه   ÇÑشو ملي   Ï .كړې بدلې  پايلې  ټاكنو   Ï چې كړې¡   åهوكړ

شوæÇ á پر ځاì يې نهه نوÑ ځاì ناستي æټاكل شوÏ .á  ټاكنو Ïغه پايلې Ç Ïساسي قانوÏ æÇ ä ټاكنو Ï قوÇنينو له توجيه  پرته بدلې شوې. 

٢٠١٠ كاÏ á ټاكنو په بهيركې ÇÑمنځ ته شوá¡ په Çفغانستاä كې ßÇæ Ï په æيشلو كې Ï كمزÑæۍ نښه åæ ځكه په يوå قانوني   Ï هغه څه¡ چې

 ÇÑشو ملي   Ï توګه  په  بنسټ  څاæÑنكي   íړæپيا  åيو  Ï  .áكړ مخامخ   åسر خطر  له   áصوÇ  äقانو Çساسي   Ï  æÇ حاكميت   äقانو  Ï كې  حكومت 

تولو  تفويض¡   ÊÑقد  ÊياÒ  ìÒÇندÇ له  ته   ìقو ÇجرÇييه  كى   äقانو Çساسى  په   æÇ تړلتيا   ìقو قضاييه   Ï  ìÑپو حكومت  په  Çغيزمنتيا¡  نه 

 .åكړ  åبرÇبر ÇقدÇماتو Òمينه   æلوړ  Ï څخه  قانو  له  يى  ته   ìقو ÇجرÇييه   æÇ  áكړÑæ السونه  åسر بل  يو  له 

حكومت   Ï مخې  له   äقانو ÇÏساسي   æÇ حاكميت   äقانو  Ï بايد  نوخلك  شي¡  ثابتي  Çغيزناكې  ټاكنې  كې   äفغانستاÇ په  چې   ¡åÑلپا Ïې   Ï  

شي¡  ته  ÇÑمنځ  بايد   ÇÑشو ملي  پياæړې  شي¡  مشخص  صالحيت   íييوÇجرÇ شي¡  تفكيك   áæډ سم  په  Çæكونه   ¡íكړæ  ìæناÑÏ ته  Çصولو 

 áټو  Ï ټاكنو   Ï بايد  كې   ìپا په   æÇ  íæ پرې  بې  بايد  يې   íغړ  æÇ كميسيونونه  ټاكنو   Ï  ¡íæ  áفعا بايد   äګاÑÇ قضايي  خپلوÇكه   æÇ پرې  بې 

 .íڅيړ  æ نهæÑكا ناقانونه  چې   ¡íæ Ïموجو بنسټونه  څاæÑنكي   íړæپيا  åÑلپا څاÑلو   Ï بهير 

چې   ¡åÑلپا Ïې   Ï  .íسيږÑ ته   Çخو يوې  ګټه  ټوله  ناكامۍ  Ïغې   Ï  .íكيږ بلل  المل  يومهم  ناكامۍ   Ï كې   äفغانستاÇ په  æيش¡  سم  نا   ßÇæ  Ï

 åÑلپا  Ñكا Ïې   Ï خو   .åÏ Çړتيا  سخته  ته  Çصالحاتو  كې  بنسټونو  به  شي¡  ææيشل   áæډ مناسب  په  Çæكونه  كې  ÇæړæځوÇكونو  ÑÏې  په  æÏلت   Ï

ټاكنو   Ï  äæګډ په  بنسټونو  حكومتي   Ï چيرې  كه  شي.  ته  ÇÑمنځ   ÊصالحاÇ Ïغه  چې   ¡íæ  Ïموجو Ñضايت   Ï كچه  سياسي  په  بايد   ìلومړ

پاتې  همدÇسې  حالت   äÇæÑ غهÏ كه  ¡æشو  ìيالæ ÇÏ كې  ìپا په   .íكوÑæ السه له   Ñæبا خپل  پرې   äفغاناÇ ¡شي نه  ثابت  كميسيونونه Çغيزمن 

 Ï چى   áكو ته  منځ   ÇÑ æÑÇÏÇ سىÇÏ Ï  æÇ منل  äقانو Çساسي   íنو  Ï  áæډ  íځانګړ له  ته æÇÑړنې   Óال لسيزې  تيرې   Ï  äفغانستاÇÏ ښايي شي¡ 

 .ìكو مخامخ   åسر خطر  له   ¡ìيتوبوكړÒستاÇ خلكو 
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پيژندنه. ١

تجربه  ټاكنې  څوځله  كې   åلسيز  åتير په Ïې   äفغانستاÇ هم څه  كه  شي.  پديدæ åګڼل  پيړۍ   ٢١  Ï ټاكنې  äفغانستاÇÏ چې  ¡íæ نه سمه   نا  به   ÇÏ

  .æ نه  برÇبر  ډير   åسر معياæÑنو   æشو منل  نړيوÇلو  له   åÑلپا ټاكنو  ډيموكرÇتيكو   Ï بهير  Ïغه  هم  بيا  خو  كړې 

حركت  ته   íÑلو æلسوÇكۍ   Ï كې   ÏÇهيو Ïغه  په  شو¡   áكړ ړنګ   ãنظا طالبانو   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې  هغه  له  æÑæسته  كې-   áكا  ٢٠٠١ په 

 Ï  æÇ  åæ برخه  مهمه   åيو تګالÑې   Ï غوڼډې  بن   Ï Çصال  ټاكنې  شو.  ته  تصويب   äقانو Çساسي  كې   áكا  ٢٠٠٤ په  يى  كى  پايله  په  چى  شو  پيل 

 ìكړ كانديد   äځا چې   íلر حق   íګړæ  äفغانستاÇ  Ï مخې¡  له   äقانو ÇÏساسي   .  ìÏ  ìشو  áكوÑæ  ìځا مهم  كې   äقانو Çساسي  په   á٢٠٠٤كا

 ÇÑ  æكيد ته  ÇÑمنځ  له   äقانو Çساسي   Ï  .íكړÑæ ÇÑيه  كې  بهير  ډيموكرÇتيك   åيو په  الÑې  له  ټاكنو  مناسبو   æÇ Ñڼو   Ï ته  كانديد  بل  هم  يا   æÇ

ځله   åæÏ  æÇ  ÇÑشو æاليتي   Ï ځله   åæÏ æې¡  ټاكنې  æلسمشرۍ   Ï ځله   åæÏ چې   ¡íÏ شوې  ټاكنې  شپږ  كې   ÏÇهيو Ïغه   äفغانستاÇ په  æÑæسته 

لومړيو   æيوÑÏ Ï ختæ خپل په  كې   áكا  ٢٠٠٤ په  شوې¡  تصريح  كې   äقانو Çساسي  په  چې  همغسې  كې¡  پيل  په  ټاكنې æې.   ÇÑشو هم Ïملي 

 åپريكړ ټاكنو   Ï شوÇÑګانو  æاليتي   æÇ  ÇÑشو ملي   Ï  ¡åسر نيولو  كې   ãپا په   ææپيچلتيا  æÇ  æستونز  Ï æشوې.  هڅې   æكيد  åترسر  Ï ټاكنو 

چې   ¡åæ كړې ليكنه   ãنو خلكو  ميليونه   ١٠  ¡٥ كې  ټاكنو  لومړيو  په   áكا  ٢٠٠٤  Ï .íكيږ  åترسر به  ټاكنو æÑæسته  له  چې æ Ïلسمشرۍ   ¡åشوæ

Çæخيسته.  برخه  كې  ټاكنو  æلسمشرۍ  په  يې   ٨٠٪

 åÑÇÏÇ Çخو له   äكميسيو ګډ   Ï نتخاباتوÇ Ï (ÇÑشو ملي   æÇ ګانوÇÑشو ټاكنې (æ Ïلسمشرۍ¡ æاليتي  لومړنۍ ÑÏې  كې   áكا  ٢٠٠٥  æÇ ٢٠٠٤ په 

له  يوناما  Ïفتر  ÇÏستاæÒلۍ  ملتونو   æملګر  Ï يې  مالتړ  مالي  چې  لرله¡  برخه  هم   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï كې   äكميسيو Ïغه  په  كيدې. 

 ٢٠٠٥ په   åÑلپا څاÑلو   Ï بهير  áټو  Ï ټاكنو  Ï .شو بريالى  هم  كې   æكيد  åترسر په  ټاكنو   æÑنو  æيوÑÏ Ï äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï .åكيد  Çخو

شو.  ته  ÇÑمنځ   äكميسيو شكايتونو  كې   áكا

طبيعى  له  بهير  ټاكنو   Ï نو هم  بيا  خو   .åÏ åÑال يوÇځينۍ   åÑلپا كولو  ترالسه   Ï ßÇæ Úæمشر  Ï سيوكېÇموكرÏ æړÒ æÇ æنو په  ټاكنې  چې   ¡ÇÏ

 Ï نو   ¡íشو ته  ÇÑمنځ  سيستمونه  مختلف   åÑلپا Ñسيدæلو  شكايتونو   æټاكنيز  Ï چې  كې   áحا ÇÏسې  په   .ìÏ مخامخ   åسر جنجالو  له   åپلو

ته  ÇÑمنځ   ãميكانيز  ßÇخپلو  åيو  Ï پرته  مدÇخلې  له  چاÇæÑكو   æÑنو  Ï  æÇ حكومتي  له   ¡íكيږ  áæÏليږ پكې   ßÇæ چې   åÑلپا هيوæÏÇنو  هغو 

 .íÏ مهم  ÇÑخو  áكو

 Ï  æÇ  íæÒÑÇæ شكايتونه   áټو مخې  له  ÏقوÇنينو   æÇ  íæ Ñæته  ته  محكمې  ټاكنيزې  بايد   ãميكانيز حل   Ï النجو   æټآكنيز  Ï چې   ¡åÏ مهمه   ÇÏ

پرې  بې   æÇ شفافيت  ټاكنو   Ï چې   ÇÏ يوÇځې  نه   ¡ìÑæكمز هم  يا   æÇ نشتوÇلى  محكمې  ټاكنيزې  مناسبې  يوې   Ï  .
١
íكړ  ìپرځا ټاكنوحقونه 

Òمينه  السوهنې   Ï ته  لوÑيو  مختلفو  كې  بهير  په  ټاكنو   Ï چې   íكو ته  ÇÑمنځ  حالت  يو  ÇÏسې  بلكې   ¡ìكو مخامخ   åسر ګوÇښ  له  Çæلى 

 .ìكو مخامخ   åسر خطر  له   Èپلويتو حكومت  قانونى   Ï  æÇ حاكميت   äقانو  Ï  Ñكا  ÇÏ  æÇ  íæبرÇبر

له  چې æÏلت   åÏ مهمه  ÇÏ ¡شي  áڅيړ  æ سم شي   áچوÇæ كې خطر  په  بهير  سياسى  چې  Ïغه  له Ïې  پرته  شكايتونه  ټاكنيز  چې   ¡åÑلپا نو Ï Ïې 

 ¡íكړ ته  كميسيوÏ äې ÇÑمنځ   ßÇخپلو شكايتونو   æÇ ټاكنو  Ï .íكړ ته  چوكاټ ÇÑمنځ  قانوني  مشوæÑ åÑښانه  په   åسر ښكيلو Çړخونو  ټولو 

.íكړæ مالتړ   ìÏ يې  حق  ÇÑيو-چې   Ï Ïخلكو  كې   ìپا  æÇ  íكړæ  ìæناÑÏ Ïې  ته   æپريكړ قانوني  كميسيونونو  Ïغو   Ï

 ìكړ æÑښانه  بايد  هم   ÇÏ  æÇ  íكړæ پير  تو  ترمنځ  جرمونو   æټاكنيز  æÇ سرغړæنو   æټاكنيز  Ï بايد  چوكاټ  قانوني   Ïغه  چې   ¡åÏ مهمه  هم   ÇÏ  

هم   ÇÏ كې  æخت  Ñæته  په   .íÏ كومې  æظيفې  ÑÇګانونو  كوæنكو  Ïپلي   äقانو  Ï  æÇ  íÏ څه  Ïندې   äكميسيوÏشكايتونو  æټاكنيز  Ï چې 

 .íكړ æضع  الæÑښوæنې   æÇ پرæسيجرæنه   ¡ÊÇÑمقر æÑښانه   åÑلپا حل   Ï مسلو  النجمنو   Ï  äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز  Ï چې   ¡åÏ Çړينه 

 Ï  æÇ  íÒستاÇ  ìهغو  Ï ګوندæنه¡  سياسي   ¡äÇكانديد يې  مخې  له  چې   ¡íكړ پيل   ãÇګرæپر ÇÏسې  æړÇندې  له  بايد   äكميسيو شكايتونو 

 .íكيږ بلل   ãجر يې   ãكو  æÇ   åÏ سرغړæنه   åټاكنيز كاæÑنه  كومه  چې   ¡íكړ  åپو Ïې  په  بنسټونه  څاæÑنكي  ټاكنو 

 äفغانستاÇ په  مخې  له  هغې   Ï  æÇ  íÏ شوې  څيړلى   áæډ په  قضيى  څيړنيز   ìيو  Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï ټاكنې   ÇÑشو ملي   Ï كې  Ñپوټ  څيړنيز  Ïې  په   

 æټاكنيز  Ï  æÇ Çæكونو  پر  كميسيونونو   æټاكنيز  Ï چوكاټ¡  قانوني  پر  كې  تحقيق  Ïې  په   .íتحليلو  ãميكانيز حل   Ï  æستونز  æټاكنيز  Ï كې 

.íÏ شوې  خبرې   ãميكانيز پر  څيړلو   Ï سرغړæنو 

.(٢٠١٠ Çيديا¡   áÇنړيو (ستكهلم¡  ÑIDEAساله    áÇنړيو  Ï عدÇلت  ټاكنيز   ¡ÈيوÇ  äيماÇ  æÇ  Òهينريګو سوÇÒند  جى   æÏ  ìÒ١ هو



۲۰۱۴پيژندنه

3 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

تحقيق  كړÏ Ï .åې   åجوړ ټاكنو æÑæسته  له  چې æلسمشر   ¡ìشو بحث  هم   åړÇ په محكمې  ځانګړې  هغې   Ï áæډ  íځانګړ په  كې  څيړنه  په Ïې   

نه   ÓساÇ كې  قوÇنينو   æÑنو په   æÏÇهيوÏ هم  يا   æÇ  äقانو Çساسي  په   æجوړيد محكمې  ځانګړې  Ïغې   Ï چې  ښيي¡  كې   ìپا په  موندنې 

 ÇÑخو برخې  قضايي  پر   ÏÇهيوÏ  æÇ Çخيستې  ګټه   åړæنا Çæكه  (æلسمشر)    ßÇځو  íيوÇجرÇ چې   ¡åÏښوæ  æجوړيد محكمې  Ïغې   Ï  .ÏلوÑÏ

 .íلر Çغيز 

 ¡íæتفسير  äقانو ډÇ áæساسي  همهالي  په   åړÇæÏ چې  ¡äكميسيو  Ñڅا  Ï تطبيق پر   äقانو محكمې Ç Ï æÇساسي  سترې   Ï كې تحقيق  په Ïې  

مغشوشتيا   åړÇ په  æقلمر  Ï ېÒحو قضايي   Ï قضا  Ï ښانتياæÑ نا كې  پير  تو  په  كاæÑنو   Ï بنسټونو شوې Ï Ï .íÏغو   áڅيړ هم  حوÒې  قضايي 

شي.  Çخيستلى   Ñكا ګټه  خپله  په  چاÇæÑكي   Ñنو هم  يا   æÇ مشر   ÏÇهيو  Ï نه  ناæÑښانتيا   áæډ له Ïغه   æÇ  åÏ كړې ته  ÇÑمنځ 

æيش¡   ßÇæ  Ï هم   ÓæÇ æÑæسته   æتيريد لسيزې  يوې  نژÏې  له  حكومت  قانوني  پر  كې   äفغانستاÇ په  چې  Ñسيدلى¡  ته   ìپا Ïې  په  تحقيق 

ÇÏسى  په   .íÏ كې  خطر  په   áصوÇ جوړæلو   Ï Ïحكومت  سم   åسر Çصولو  له   äقانو Çساسي   Ï  åباالخر  æÇ حاكميت   äقانو  Ï خپلوÇكي¡  قضا   Ï

ته   ìپا حالت  چيرې Ïغه  كه   .ìÏ ساتلى حالت   áæډ خاطر Ïغه  په  خپلوعاليقو   Ï هم   ÓæÇ څښتنانو  ßÇæ Ï æÇ æلوبغاړ  æډير چى¡  كې   áحا

 äقانو Çساسي   íنو  Ï áæډ  íځانګړ په  شي¡  مخامخ   åسر ګوÇښ  سخت  له  به  ته æÇÑړنې   Óال لسيزې  تيرې   Ï äفغانستاÇ  Ï ¡شى  áسوÑ نه  æ

 .áكيد ته  خونو ÇÑمنځ   æړÇæÏ Ï ÇÑشو ملي   Ï æÇ منل
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٢ .Ïڅېړنى ميتو Ï

 æمشاهد عملي   Ï æÇ كتلو بيا  په  معلوماتو  پخوÇنيو   Ï ¡لوæغونډÇÑ په معلوماتو   Ï مخې له  مركو  معلوماتى   Ï Ïميتو Çصلي  څېړنى  Ï Ïې 

 Ï څيړنې  Ïې   Ï  .ææ ښكيل  كې  بهير  په  ټاكنو   Ï چې   ¡íÏ شوې  مركې   åسر كسانو  هغو  شمير  ګڼ  له  كې  څېړنى  Ïې  په   .ìÏ æالړ  بنسټ  پر 

 .íÏ شوې  مركې  ÑÏلوÏې  يى  نظريې   مختلفې  چې   ¡åسر خلكو  بيلو  بيال  له   åÑلپا ساتلو   äÒÇتو

 ¡äÇكميشنر پخوÇني æÇ æÇسني   (IEC) äكميسيو   ßÇخپلو  Ïټاكنو  Ï كې هغو  په  شوې¡   åسرÑæ مركې چې  كسانو   ìكليد  æÇ مهمو هغه  له 

 ¡íغړ  ÇÑشو ملي   Ï ¡äÇكانديد ټاكنو   Ï áكا  ٢٠١٠  Ï ¡äپوها  Þحقو  æÇ äپوها  äقانو  ¡íغړ بهرنى  پخوÇني   äكميسيوæشكايتونو  æټاكنيز  Ï

نظريې  كسانو  هغو   Ï ÑÇÏنګه   .íÏ شامل  ماهرين  ټاكنيز   æÇ  äسياستپوها  ¡äپوها  äقانو  æÇ مسوæلين   Ñنو ټاكنو   Ï  ¡íغړ  Êهيا قضايي   Ï

څېړنى  Ïغه   Ï مركې   ٢٧ كې  ټوله  په   .íÏ شوې   áيدÑæÇ كې  څېړنه  Ïغه  په  هم   ¡ææ  äمخالفا يايې   æÇ  äپلويا محكمې  ځانګړې  Ïغې   Ï چې 

 .íÏ شوې  åÑلپا

 íæ ټاكنو بهير كې ښكيل Ï چې يا مخامخ ¡íæ ßسې څوÇÏ نكى بايدæ١) مركه كيد  :áكيد  åÑغو  åÑلپا مركو   Ï چې شرÇيط¡  كسانو  هغو   Ï

 æټاكنيزÏ هم يا   æÇ بهير له  ټاكنو   Ï چې  íæ ßڅو هم ÇÏسې  يا   æÇ (٤  ¡íæ åپوÑكا سياسي   (٣  ¡íæ åپو  Ñكا حقوقى   (٢  ¡íæ كانديد هم  يا   æÇ

 .íلرæ Êمعلوما  Ñæژ بهير  له   åړÇ په پرæسى  محكمى 

چې   ¡åكيد Ñæكو  فرصت   Ïې   Ï  áæډ  ÏÇÒÇ په  ته  كوæنكو  مركه  ځكه  شوې  ځانګړې  æې  نه  مشخصي  پوښتنې  كى  څيرنه   ìÏ په  هم   څه  كه 

په   ¡Çخو Ïې  په   ÇÑ  áكا  ٢٠٠٥ له   (١ كيدې:  Íمطر پوښتنې  الندې   áپرمها مركو   Ï نه  خلكو  له  كې  پوښتنو  ځينو  په   .íكړ څرګند  نظر  خپل 

 Ï  äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï كې  ټاكنو   æيوÑÏ  æتير په   (٢  ºÊمعلوما  ìæÏ  Ï  åړÇ په   æسيدÑ  Ï ته  شكايتونو   æټاكنيز  Ï كې   äفغانستاÇ

 (٥  ºلىÇæ شته قانوني  محكمې  ٤) Ï Ïغې   ºÊمعلوما  ìæÏ Ï åړÇ په  æكيد ته  منځ   ÇÑ محكمې ځانګړې   Ï ټاكنو  Ï (٣  ºغيزمنتياÇ نوæÑكا

 (٧  ºæÇ  íكيږ ته  ÇÑمنځه  كې  پايله  په  ناæÑښانتيا   Ï ÏقوÇنينو  چې  مسلې  هغه   (٦ºېæخاليګا يا   æÇ تشې  كې  چوكاپ  قانونى  په  كنو  پا   Ï

نظرæنه.   ìæÏ Ï åړÇ په پرæسې Ïپرمختګ  Ïæ Ï æÇې  كې Ï Ïغې  په ÇÑتلونكې 

ته  معلوماتو  ترڅنګ  الملونو   æÑنو  Ï  .ìÏ  ìكړ Çغيز  څيړنې  Ïې  پر   áæډ مستقيم  غير  هم  يا   æÇ مستقيم  په  فكټوæÑنو   æځانګړ ځينو 

 Ï  áمها هغه   .åæ شوې  پيښه  æړÇندې  كاله  ÑÏې  نژÏې  چې  شوې   áڅيړ  Úموضو  åيو ÇÏسې  كې  څېړنى  Ïغه  په   .åæ ننګونه  لويه   åيو السرسى 

په   Êمعلوما خپل  چې   áلر نه  څه  همدÇسې    æÇ ÑÇÏالنشا  يې  æخته  تير  نژÏې  Ïې  تر   æÇ  æ نه  بنسټ  ÇÏيمي  يو   äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز

ÑÇشيف كې æساتي. Ï معلوماÒ Ï Êيرمې لپاåÑ يو مركزí ځاì نه æ¡ نو په Ïغه څېړنى كې Çړæندæ موضوعاتو ته Ï السرسي لپاåÑ له بيال 

نه  هغو  له   áæډ  ìځانګړ په  كيدæنكونه¡  مركه  له  چې   ¡åÏ  åالړæ هم  معلوماتو  هغو  پر  څيړنه  غه   Ï  .ìÏ  ìشو Çخيستل   Ñكا نه  سرچينو  بيلو 

كيدæنكو  مركه   æÇ چاÇæÑكو   æځانګړ چې   ¡åÏ ړæ لوæÏيا  Ï هم   ÇÏ .íÏ ìشو السه  تر   ¡áææ ښكيل كې  بهير  په  ټاكنو   Ï  áæډ مستقيم  په  چې 

 ÇÏ áæډ  íځآنګړ په    .åكيد  áكوÑæ نه  åÒجاÇ لوæÑكا  Ï څيړنوكې په  هم  يا   æÇ ææ íسر يا  هغه  ځكه   ¡áشريكو نه   åسر موږ  له   Êمعلوما ځينې 

 .ææ شوې  تباÏله   åړÇ په   Úموضو  Ï څېړنى  Ïغه   Ï  Çخو له  بنسټونو  Ïبيالبيلو  چې   ¡ææ ليكونه  هغه 

ځينو  پر   ìæÏ  ÓæÇ æلسمشر  ځكه  Çææيي  ÇÑته  كيسې  خپلې   áæډ صاÏقانه  په  چې   ææ نه  خوښ  كيدæنكي  مركه  ځينې  څنګ¡  تر  Ïې   Ï  

 æپريكړ قضايي  خپلو   Ï چې  غوښتل  يې  نه   ¡ÏلوÑÏ  æÇتړ يې   åسر  äګاÑÇ قضايي  له  چې  كيدæنكو  مركه  ځينو  ÑÇÏنګه   .íÏ ګماÑلې   æندÏ

æنيولې  Çړيكې  ځلې  څو  څو   åسر مشر  له  محكمې  ځانګړې  Ïحل  النجو   æټاكنيز   Ï ډلې  Òموږ  Ïې¡  له   åسر  .íكړæ خبرې   åړÇ په   æستونز  æÇ

سترې   Ï څيړæنكو  شي¡  ته  ÇÑمنځ  ې   äÒÇتو كې  څيړنه  په   æÇ شي  ډكه  تشه  Ïغه  چې   åÑلپا Ïې   Ï غوښتل.  نه   áكو بحث   åړÇ Ïې  په  هغه  خو 

بهير  په  ټاكنو   Ï مخامخ  چې   åسر چاÇæÑكو   æبيال بيال   æÑنو  æÇ  äكميسيو ټاكنو   Ï  ¡äكميسيو  ÑڅاÏ Ïتطبيق   äقانو Çساسي  پر  محكمې¡ 

 .áشو ترالسه  ترې   Êمعلوما مهم   åړÇ په   Úموضو خبرې æكړې Ï Ï æÇغې   ¡ææ ښكيل كې 



 Ï  äقانوÏ  æÇ چوكاټ  حقوقى   ټاكنو   Ï كې   äفغانستاÇ په  Òمينه:   ۲۰۱۴

5 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 Òمينه: په Çفغانستاä كې Ï ټاكنو حقوقى  چوكاټ Ï æÇقانوÏ ä پلى كيدæ حالت٣. 

 ١ .٣ äساسي قانوÇ äفغانستاÇ Ï 

 äقانو نوÇ íساسي   æÇ كۍÇلسوæ تلونكېÇÑ Ï كې  ÏÇغه هيوÏ په تړæنونو  بن   Ï ¡ستهæÑæ æپرځيد ÇÑ له كې Ï طالبانو Ñ Ïژيم   äفغانستاÇ په

Ïخلكو  چې   æكړ¡  هم  æړÇنديز  حكومت  ÇÏسې   Ï الÑې  له  ټاكنو   æÏÇÒÇ  æÇ Ñڼو   Ï ÑÇÏنګه  كې  تړæنونو  په  بن   Ï پرÇنيسته.   Ñال ته    æجوړيد

نړيوÇلې  نوÑې   äæګډ په   (UDHR) Çعالميې  نړيوÇلې   Ï حقونو   íبشر  Ï كې   äقانو Çساسي   áكا  ٢٠٠٤  Ï  äفغانستاÇ  
٢
æكړ.  ÈيتوÒستاÇ

 Ï چې   ¡íكو مالتړ  حكومتونو  هغو   Ï Çعالميه  نړيوÇله  حقونو   íبشر  Ï
٣

 .ìÏ  ìكړ  Ñټينګا  íæناÑÏ په  يې  ته   ìهغو  æÇ  ìشو منل  Çعالميې 

له  Çخيستنې  برخې   íæمسا  Ï كې  ټاكنو  په    äنسيوÇكنو  áÇنړيو حقونو  مدني   æÇ سياسي   Ï
٤

 .íæڅرګند  åÏÇÑÇ خلكو   Ï الÑې   له  ټاكنو  ړنو 

 ÏÇهيو Ïغه   Ï  áæډ په  حق  طبيعي   Ï  ¡äقانو Çساسي   áكا  ٢٠٠٤  Ï   
٥

ترتيب¡ همدې  په   .íكو ضمانت  Ïحق  كانديدلو   æÇ Ñæكولو  ÇÑيه   Ï الÑې 

 Ïمفا  Ï äقانو  Ï åړÇ په  ټاكنو   Ï كې برخه  په ÇÑتلونكى  په Ñ ìÏ Ïپوټ   .íÏ كړې Çچونه æÑښانه  Çخيستنه ÇÑ æÇيه  برخه   æګړæ Ï كې ټاكنو  په 

 .íكيږ æړÇندې   Êمعلوما په 

هم  يا   æÇ  íكړÑæ ÇÑيه   ته  كانديد  خوښې  خپلې   Ï كې  ټاكنو  په  چى   ¡íكو ضمانت  حق  Ïې   Ï  æګړæ خپلو   Ï  äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï

ملي  æلسمشرۍ¡   Ï  äكميسيو ټاكنو   Ï  .íلر  ßÇæ څاÑنې   æÇ ÑÇÏÇې   Ï بهير  ټاكنو   Ï كې   ÏÇهيو Ïغه  په   äكميسيو ټاكنو   Ï  .
٦
شي كانديد 

ټاكنو   Ï  åÑلپا كولو   åÑغو  Ï  áÇæÑښا  Ï  æÇ شوÇÑګانو   Ï Ïكليو  شوÇÑګانو¡  ښاÇæÑلۍ   Ï شوÇÑګانو¡  æلسوÇلۍ   Ï شوÇÑګانو¡  æاليتي   ¡ÇÑشو

 Êمعلوما په ÇړÇÑ åڼه  چوكاټ   æÇ ليتونوæمسو  Ï äكميسيوÏ ټاكنو  Ï كې  äقانو په Çساسي  چى¡   åÏ كې  áحا به ÇÏسى   ÇÏ 
٧

 .íلر مسوæليت 

 Ñæبا  æغړ   Ï
٨

 ÇÑشو ملي   Ï چې   íلر مسوæليت  Ïې   Ï  äكميسيو ټاكنو   Ï چې  ÇÑغلي¡   åمرæÏ يوÇځې  كې   äقانو په   .íشو  áكوÑæ  íÏ نه 

چې  ÇÑغلي¡   íÏ نه  هم   ÊمعلوماÑنو ډير  كې    äقانو Çساسي  په   äæګډ په   ãميكانيز  Ï حل   Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï نو   .íÑڅاæ ليكونه 

 .æكړ æÑښانه  يې  به  æÑæسته 

ترمنځ  مرÇسمو   Ï لوړې   Ï ÑæÏې  لومړۍ   Ï  ÇÑشو ملي   Ï  æÇ تصويب   Ï  äقانو Ïغه   Ï چې   ¡íÑښكا ÇÏسې  نه  مطالعى  له    äقانو Çساسي    Ï

 äكميسيو ټاكنو   Ï  åÑلپا  æكيد  åسر تر   Ï ټاكنو   Ï چې   ¡ìÏ مكلف  æÏلت  مهالى  لنډ   áپرمها  ìÑæÏ Ïغې   Ï Çæيي.   
٩

åÑæÏ Çنتقالي  ته   ìÏمو

 ìÇله مخې نافذيد äفرما íځانګړ Ï لسمشرۍæ Ï نين بهÇقو Ñند نوæړÇ ټاكنو Ï چې ¡íÏ غليÇÑ هم ÇÏ كې äساسي قانوÇ په .íمنځ ته كړÇÑ

 æÇ تعديل   Ï هغو   Ï  Çخو له  جوړææنكو   äقانو  Ï  ÇÑشو ملى   Ï  æÇ  ìÇæ  ìشو æړÇندې  ته   ìغونډ لومړنى   ÇÑشو ملي  بايد  قوÇنين  Ïغه  شى. 

هم  æÑæسته   æسيدÑ ته   ìپا له  ÑæÏې  Çنتقالي   Ï  
١٠

äÂ چى    åÏ كى   áحا ÇÏسى  په   ÇÏ خو   .áكيد ګڼل  نافذ   äشا په   Çپخو  Ï به   áمها تر  تصويب 

Çخيستنى   ګټى  په  څخه  مخې  له  فرمانونو   æځانګړ له  æلسمشرۍ   Ï شي¡  تصويب  الÑې  له   ÇÑشو ملي   Ï ټاكنيزقوÇنين   Ï چې   ìپرځا Ïې   Ï

 .áشو پاتې   ÇالجرÇ مرعى    åسر

ياæÏنه   åمرæÏ ځېÇيو  ¡ìلر نه  صرÇحت   åړÇ به  ãنظا  Ï ټاكنو  Ï åÑلپا ټاكنو   Ï كې څير¡  په  قوÇنينو  نوÇ æÑساسي   Ï äقانو Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

 ìځا بايد  په  چى    Úموضو  Ï سيستم  مقتضى   åيو  Ï ټاكنو   Ï چى  كې   áحا ÇÏسې  په   
١١
شته حق   æجوړيد  Ïنوæګوند Ïسياسي  چې  شوې  پكې 

كتل   áæډ په  فرصت  ښه   åيو  Ï كې  ټولنو  هغو  په  ته  مننى   ÝنعطاÇ  áæډ شوÏ .åÏ ìغه   áمحو ته  پاتې ÇÑ æÇتلونكې   ìځا خپل  په  شى¡   áكړÑæ

 ÊصالحاÇ  åÑلپا سيستم  ټاكنيز   åندÑكا ښه   åيو  Ï چې   íæبرÇبر فرصت  Ïې   Ï ته   ìقو مقننه   Ñكا  ÇÏ ځكه   íæ æÇÑتلې  بحرÇنه  له   åÒتا  íكيږ

Çخلي.  برخه  ګوندæنه  سياسي  چې   ÇÏ مهم ټولو  تر   æÇ څيرې مهمې  به  كې  سيستم  ټاكنيز  په  چې   ¡åæ تمه كې ÇÏسې  پيل  په  æÇÑلي. 

  ٢٠٠١  ¡٤  Øشر عمومي  كنفرÇنس)¡  بن   Ï  )  äæتړ  åړÇ په  مهالوتشكيالتو  لنډ   Ï معاله  تر   æجوړيد  Ï بنسټونو  æÏلتى  هميشنيو   Ï¡äفغانستاÇ په     ٢

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ٧  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï   ٣

 ١٩٤٨  ¡åÏما  ٢١ Çعالميه¡  نړيوÇله  حقونو   íبشر  Ï    ٤

١٩٦٦  ¡åÏما  ٢٥ كنوÇنسيو¡   áÇنړيو حقونو  مدني   æÇ ٥    Ïسياسي 

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ١٥٦  æÇ  ٣٣  ¡äقانو ٦   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

 Ï ښاÇæÑليو   Ï شوÇÑګانو  سيمې  يا  كلى   Ï شوÇÑګانو¡  هغو æ ÏلسوÇليو  په  شوې¡  ياæÏنه  يې  كې   äقانو Çساسي  په   äفغانستاÇÏ چې كې  ټاكنو  ډæله   åææÇ هغو په    ٧

 Ï ìړÇغو لګښت   ÊياÒ æÇ ìكيږ  åسر تر  كې  بيالبيلو æختو  په  چى   ìÏÇÏ  ليلÏ Ñكا مخې¡ Ï Ïغه  له  شوÑ Ï .íپوټونو   åترسر  íÏ نه تر æÇسه  ټاكنې   åÑلپا  æÇ ګانوÇÑشو

كې   áكا  ٢٠١٣ په   æÇ ليكلى  يى   åړÇ په  ټولټاكنى   Ï  ÇÑشو æ æÇاليتى  جمهوÑ ìÑياست   Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï  äفغانستاÇ  Ï چى   ¡ìÑګوæ مقاله  ìكزÑبا توګه Ð Ïكريا  په  بيلګې 

 .  .åÏ شوې   åخپړ كې  سى   ìډ په Çæشنګټن   Çخو له   ÊنستيتيوÇ  Ï سولى   Ï Çياالتو   åمتحد  Ï Çمريكا   Ï

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ٨٦  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٨

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ١٥٧  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï   ٩

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ١٥٩  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï   ١٠

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ٣٥  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ١١
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AREU 6

٢٠١٠ كاá كې يې پر لپسې ÇÏسې ټاكنيز قوÇنين ÇÑمنځ ته كړá چې له هيڅ   æÇ ٢٠٠٤ خو په عمل كې حكومت يو Çړ خيز ÇقدÇماæ ÊكړæÇ á په 

مخالفت  فعاالنو  مدني   æÇ ګوندæنو  سياسي  كچه  پرÇخه  په   åسر سيستم   áæډ Ïغه  له  چې  Ïې  له   åسر  .åكړ æنه  پكې   åÑمشو يې   åسر  íÑلو

 .
١٣
(SNTV) منځ ته æÇÑړ   

١٢
سيستم نه  æړ Çæحدې ÇÑيى   áنتقاÇ  Ï حكومت هم  بيا  خو  هم æكړ 

 æÇ ÒÇمايي   æ سيستمونه  بيال  بيال  چې   íكيږ  áæÑكا  åÑلپا Ïې   Ï مننه   ÝنعطاÇ  áæډ Ïغه  كې  قوÇنينو  Çساسي  په  هيوæÏÇنو   æډير  Ï نړۍ   Ï

خو Ïغه   ¡íكړ ته  شوÇÑګانې ÇÑمنځ  پياæړې   æÒستاÇÏ ¡íكيږ كاÇ Ñخيستل  ترې   åÑلپا پرمختګ   Ï كۍÇلسوæ Ï چې  íكړ  åÑغو ترې  يو  هغه 

 åيو  Ï Çمله¡  همدې  له  نو   .áشو  áæÑكاæ  åÑلپا  íمخنيو  Ï فعاليت    ìهغو  Ï  æÇ كولو   íÑæكمز  Ï ګوندæنو   Ï كې   äفغانستاÇ په  فرصتونه 

 åÑÇهو  åÑال ته  كاÏ  Ñې  همدغه   æÇ .íكيږ بحث  پرې  چې æÑæسته   ¡åÏ پاتې  ìځا خپل  پر  پوښتنه  پريكړې   Ï كولو ته  سيستم ÇÑ Ïمنځ  ټاكنيز 

 .íكړ ته  شوÇÑ ÇÑمنځ  ملي  شوې  چې æيشل   ¡åكړ

 åيو  Ï كې  æلسوÇليو  ټولو  په  æاليت   åيو  Ï ټولنو  مدني  هم   æÇ ګوندæنو  سياسي  هم  يعنى   æړÇæÏ  ¡åشو ټاكل   æ  ÇÑشو ملي  لومړۍ  چې  كله¡ 

Çصالحاتو   Ï كې  ټاكنو   æÇپړ æÏيم  په   ÇÑشو ملي   Ï  ¡åÑلپا سيستم   Ï Çچونې  ÇÑيې   Ï  åÏ  åÒحو Çنتخابي   åيو æاليت  يو  يعنى   åÑلپا كانديد 

 åæكا مخالفت  هڅې   Ï Çصالحاتو   áæډ هر   Ï حكومت  چې  كله¡   .æ مخالفت  كچه  پرÇخه   په   åسر سيستم  پخوÇني  له   æÇ كوله  غوښتنه   íقو

همغسې  هم  ټاكنې   ÑæÏ æÏيم   ÇÑشو ملي   Ï كې¡  پايله  په   .åæ كې  ټكر  په   åسر غوښتنو   Ï برياليتونو   Ï ګوندæنو  سياسي   Ï يې   Ñكا Ïغه  نو 

سيستم æشي.  همدغه  په  هم  ټاكنې  پاÑلماني   áكا  ٢٠١٥  Ï ښايي   æÇ  åæ åÒحو Çنتخاباتي   åيو  åÑلپا كانديد   åيو  Ï يوæ åاليت  په  چې   æشوې  

خدمتونه  بنسټ  پر  ډيموكرÇسۍ   Ï به سيستم   áæډ ځكه Ïغه   ¡íæ شامل پكې  ګوندæنه  ګڼ  چې   ¡ìÏ Ñكا په  سيستم  كې ÇÏسې   äفغانستاÇ په  

æكړí. حكومت Çæيي چې Ïغه ډáæ سيستم Ç Ïفغانستاä لپاåÑ ګټه نه لرÏ æÇ íغه ډáæ سيستم Ç ÏفغانستاÏ ä سياسي ګوندæنو پخوÇنى ناخوښه 

تاÑيخ ته په كتو سرíæÏÑ å. خو په Çفغانستاä كې Ï سياسي پياæړæ ګوندæنو له نشتوÇلي پرته æلسوÇكي Ïغه هيوÏÇ ته ښيګڼه نه شي æÇÑستلى. 

 .íæ منسجم åÑلپا Èبرياليتو æÇ íæ شوې áسم پيژند ¡íæ تيكÇيموكرÏ ننهÏ Ñنه بايد په كوæمهمو بنسټونو په توګه¡ ګوند Ï كۍÇلسوæ Ï

ټاكنيز قوÇنين  ٣ .٢

ټاكنيز قوÇنين Ï ټاكنو Ï تنظيم بهير قانونى كوÏ .ì برياليو ټاكنو Ï ترسرå كيدæ لپاåÑ¡ پياæړæÇ ì قانونى چوكاټ له مهمو فكټوÑنو څخه ګڼل 

 ÑعتباÇ æÇ ڼتياæÑ بهيرÏ ټاكنو Ï شي¡ چې ìÇمنځ ته كيدÇÑ åنينو سرÇټاكلو جزياتو نه په ډكو قو æÇ ښانه¡ عموميæÑ Ï چوكاټ áæغه ډÏ .íكيږ

يقيني كړÏ Ï .íې Ñپوټ Ïغه برخه پر هغو ټاكنيزæ قوÇنينو لنډÑ åڼا Çچوí¡ چې له مخې يې  Ï ٢٠٠٤ æÇ ٢٠١٠ كلونو ترمنځ ټاكنې ترسرå شوې. 

 äقانو Ïټاكنو   áكا   äقانو Ïټاكنو   áكا  ٢٠٠٤٢٠٠٤  Ï بنسټونه:  Çنتقالى   تنظيم    Ï ټاكنو   Ï Ï بنسټونه:  Çنتقالى   تنظيم    Ï ټاكنو   Ï

تر  لسيزې æړÇندې  څو  نژÏې  ټاكنې  ټاكنو æړÇندې æÑæستۍ  له   áكا  ٢٠٠٤  Ï  .íلر تجربه  كمه   æÇتړ په  ټاكنو   Ï  äفغانستاÇ  ¡åپلو تاÑيخي  له 

 .
١٤

íكړ  åÑپو  åæ نه معياæÑنه  ټاكنو  يې Ñ æÇ æÏÇÒÇ Ïڼو   åپلو له  معياæÑنو  نړيوÇلو   Ï چې  شوې æې   åسر

ټاكنو   Ï چې   ¡åæ åخبر ننګونو  ګڼو  هغو  په   ټولنه  نړيوÇله  هم  بيا  خو  هيلې æې¡   åÑلپا ټاكنو  كې æ ÏلسوÇكه   äفغانستاÇ په  چې  له Ïې¡   åسر

لومړيو   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې   ¡åكړæ  åپريكړ حكومت  Çنتقالي  كې¡  څنګ  په   åسر ژمنو  له  كې   åغونډ په  بن   Ï  .ìæ  ìÏموجو æړÇندې  په 

.íكړ ته  ÇÑمنځ   äكميسيو ګډ   åسر ملتونو   æملګر له   åÑلپا ÑÇÏÇې   Ï ټاكنو 

 (IAEC) äكميسيو æلنډ مهالى ټاكنيز äفغانستاÇ Ï له مخې يې åيو Ï چې ¡áشو ÑÏفرمانونه صا íځانګړ åæÏ كې ìبه جوال á٢٠٠٣ كا  Ï 

 Ï چى    áكا  ٢٠٠٤  Ï  ¡åæ  ÇÏ  åندÏ  äكميسيو مهالي  لنډ   Ï شو.  ته  ÇÑمنځ   
١٥
تنظيم ګډ Ïفتر ټاكنو   Ï يې  مخې  له   äفرما بل   Ï  æÇ شو  ته  ÇÑمنځ 

ډيرې  يې  ټولو  تر  چې   íعالنيږÇ بريالي   äÇكانديد هغه  شي.   ìكوالÑæ ÇÑيه  كې  æلسوليو  مختلفو  په  ته  كانديد   åيو Çچوæنكي  ÇÑيه  مخې¡  له  سيستم  Ïغه   Ï    ١٢

 åÑلپا څوكۍ  Ïيوې   äÇكانديد يې  كې  سيمه   åيو په  چې   ¡åÏÇÏ ننګونه  لويه   åيو سيستم  Ïغه   Ï  åÑلپا ګوندنونو  سياسي   Ï ترڅنګ¡  نوÇقصو   æÑنو  Ï  .íæ æړې  ÇÑيې 

 æÑتګال پيچلو     åÑلپا Çچوæنكو  هم ÇÑ Ïيه    æÇ ګوندنو  سياسي   Ï سيستم  كړÏ .íغه   ÇپيدÇÑ نهæÒÑÏ كى ګوند   Ï په ÇÏخل  چې  ګرځي¡  المل  كاÏ Ï Ñې   ÇÏ .íكو سيالي 

 Ï چې   ÆÑګوæ Èكتا هغه  Çيلس  ÇنډÑيو   æÇ بين Ñيلي   ¡ÓيونالډÑ يوÑنډÇ  Ï  ¡Êمعلوما  Ñنو  åړÇ په Ïې   .íكو ګوندæنه   íÑæكمز ځينې æخت   Ñكا Ï æÇغه   íلر Çړتيا  ته 

.íÏ  íشو ليكل   åړÇ په  Ïسيستم  ټاكنو 

يې-                      ãنو چې   ¡ÆÑګوæ كې   Èكتا په  æÑنالډ  نډÑيو   Ï پيچلتيا   æÇ  Êمعوما  åړÇ په  سيمسم   Ï حوÒې)  ټاكنيزې  يوې   Ï æاليت  (يو  كې¡  ټاكنو  پاÑلماني  په     ١٣

ìÏ Çختياړæنه“   æÇ Ïاليل   åÑلپا Çصالحتو   Ï جوړæنه  سيستم   Ïټاكنو  Ï  äفغانستاÇ  Ï”

ÇنډÑيو   ¡áÇæ äالÇ  ¡ßټو  áÇنړيو  IDEA   Ï :كى جوړښت   ìÑÇÏÇ ټاكنو   Ï"¡"áكو ته  كميسيوÇÑ äمنځ   Ï  åÑلپا ÑÇÏÇې   Ï ټاكنو  Ï  :äفغانستاÇ"¡سټينÇ ١٤   Ñيګنالډ 

Çعالميه   Ñمعيا  Ï æÑ æÇښانتيا  خپلوÇكۍ   Ï ټاكنو   Ï  ¡åÑلپا  Ñمعيا  Ï æÑ æÇښانتيا  خپلوÇكۍ    Ï ټاكنو   Ï  (٢٠٠٦  ¡ßټو  áÇنړيو   IDEA (سټاكولم:   ١٧  –  ١١٣ Çيلس. 

 .(١٩٩٤  ¡ÇÑشو پاÑليمانى  (پاÑيس:   ìÑګوæ

(á١٣٨٢ لمريز كا ) ¡áګنه ٤٠¡ ٢٠٠٣ كا äفرما Ï ¡äټآكنو ګډ كميسيو Ï º(á١٣٨٢ لمريز كا ) ګنه¡ ٣٩¡ ٢٠٠٣ äفرما Ï ¡äمنځمهالى ټاكنيز كيمسيو äفغانستاÇ Ï  ١٥



 Ï  äقانوÏ  æÇ چوكاټ  حقوقى   ټاكنو   Ï كې   äفغانستاÇ په  Òمينه:   ۲۰۱۴

7 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

ترڅ  په   ìÑهمكا  Ï  åسر  (UNAMA) ډلى  له  مرستى   Ï ملتونو   æملګړÏ  æÇ  ìكړÑæ  åÑمشو ته  حكومت   åړÇ په   æÑچا  æندæړÇ تولو   
١٦

Ïتاكنو

تعديل  Çæسطه   په   äفرما ګڼى   ٤٠ æÑæسته  چې  شو   ÑÏصا  äفرما ګڼه   ١١٠ مياشت   Ï Ïفبرæۍ   áكا  ٢٠٠٤  Ï  .
١٧

ìكړ ثبت  Ñæكونكى  ÇÑيه  كې 

ډير   åÑلپا چمتوÇلي   æÇ څاÑنې¡ ÑÇÏÇې   Ï بهير  چې Ïټاكنو  شو   áكوÑæ ßÇæ ېÏ Ï ته  äكميسيو ګډ  ټاكنو   Ï مخې¡  له  بدلونونو  شو¡ Ï Ïغو 

.
١٨

íكړæ كاæÑنه 

 á٢٠٠٤ كا  Ï æÇ  خيستÇæ Ñنه كا ßÇæ سم له خپل åې له حكم سرÏ١٥٩ ماÏ 
١٩

äساسي قانوÇ Ï íÒلسمشر كرæ مى مياشت كې  Ï á٢٠٠٤ كا   Ï

 äګډ كميسيو Ï ټاكنو Ï äقانو . Ïغه 
٢٠
بوځى مخ  پر  چاÑې  ټاكنو   Ï چې كړ  ته  كميسيوÇÑ äمنځ   ßÇخپلو ټاكنو   Ï يې مخې  له   äفرما ګڼه   ٢٨  Ï

 äكميسيو ګډ  تنظيم    Ïټاكنو  Ï .æ ìشو ته  منځ   ÇÑ بنسټ پر   äفرما ګڼه    ١١٠   Ï چى æ فترجوړښتÏ ګد Ï äغه كميسيوÏÏ æÇ ÑÇكونو تكرÇæ Ï

 äفغاÇ شپږ  كې   æغړ  äكميسيو  ÏغوÏ په   íÒكر æلسمشر  شي.  كاæÑلى  ÇÑيه  يې   íغړ يوæلس   Ñنو پرته   ææÏ له  چې   ¡íلر  íغړ ÏياÑلس 

Ïغه   Ï  íغړ بهرنى   يا   áÇنړيو پنځه  بيا   íÒستاÇ  ì ځانګر  متلونو   æملګرÏ  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï چى  كې   áحا ÇÏسې  په   áÑګماæ  äكسا  ìغړ

هغه   äكميسيو Ïغه   Ï  Ñæمشا ټاكنيز   Êهيا  Ï يوناما   Ï æÇ مشر  ÑÇÏالنشا   Ï  äكميسيو ټاكنو   Ï چې   ¡äفغاÇ هغه  æټاكل.    åÑلپا  äكميسيو

  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ټاكنو   Ï  ¡ بنسټ  پر   äفرما ګڼى   ٢١  Ï Ñياست   ìÑجمهو  Ï كې    áكا  ٢٠٠٥ په   .
٢١
كاæÑلى  ìÇشو نه  يې  ÇÑيه  چې   ææ  íغړ

٢٢
æنيو.   ìځا  äكميسيو مهالى  لنډ   Ï ټاكنو   Ï  æغړ  åææÇ

٢٠٠٤ كاÏ á ټاكڼو قانوä پر شرÇيطو برÇبرæ ټولو æګړæ ته په Ñ æÇ æÏÇÒÇڼو ټاكنو كې Ï مساíæ¡ پټو¡ عمومى æÇ مستقيمى ìÇÑ كاæÑنې   Ï 

چې   ¡ìشو جوړ   æ نه  ÇÏسې   äقانو Ïغه   åسر كتو  په  ته  تاÑيخ  منفي  تير  ګوندæنو  Ïسياسي  كې   äفغانستاÇ په  مرغه   åبد له  خو   .ìكړÑæ حق 

æاليتي   Ï هم    æÇ ټاكنو  په   ÇÑشو ملي   Ï هم  چې   ¡íكړ  åÑÇهو  åÑال ته  Ïې   äقانو Ïغه  كې  عمل  په   .íكړæ پرمختګ  پكې  ګوندæنه  سياسي 

په   چې   ¡áشو  áهڅوæ ته  Ïې  ګوندæنه  سياسي  مخې  له   äقانو Ïغه   Ï شي.  æګڼل   åÒحو Çنتخاباتي   åيو æاليت  يو  كې  ټاكنو  په  شوÇÑګانو 

خپلوÇكو   Ï ته  ګوندæنوكانديدÇنو  سياسي   Ï كې  حقيقت  په    .íÑګماæ  
٢٣

äÇكانديد ته  څوكيو  سلوكى  په  سل  كې  æاليتونو  شويو  ټاكل 

 ßÇخپلو شمير  ګڼ  چې  بوځي  ته  ټاكنو  ÇÏسې   äفغانستاÇ به  سيستم  Ïغه  چې   ¡åكيد Çټكل  ÇÏسې   æÇ  áكيد كتل  سترګه  نوماندÇنوپه 

٢٤
 .íكړ السه  تر  برخه   åلږ ټولو ÇÑيو   Ï به ډلې  سياسي   æÇ íæ به  äÇكانديد

هم  بيا   åسر  åسر Ïې  له  خو   .ìÏ  ìكړÑæ ته   äكميسيو  ßÇخپلو ټآكنو   Ï  ¡ßÇخپلو  äقانو ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠٠٤  Ï  ¡åÑلپا حل   Ïالنجو  æټاكنيز  Ï

ټاكنو   Ï مخې  له   äقانو Ïغه   Ï  .ìÏ شوې  Ðكر   Êمعلوما  Ïæمحد  åړÇ په   æÑتګال  æÇ Çæكونو   Ï  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï كې   äقانو Ïغه  په 

 æنكو ستونزæته كيدÑپوÇÑ Ï åړÇ يويى پاڼو ثبت پهÇÑ æÇ ãنو Ï æÇ يوÇÑ ¡نوÇشميرنې¡ كانديد Ï يوÇÑ Ï چې  ¡íلر ßÇæ ÇÏ äكميسيو ßÇخپلو

 Ï ليسته æباسي.  له   ¡íكړ نه   åÑپو شرÇيط   äكميسيو  Ï چې   äÇكانديد هغه  چې  شي¡   ìكوال  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  .íكړæ پلټنه  åړÇ په 

٢٥
 .ìكړæ شكايت ته   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï څخه كانديدÇنو  له   چې   áشو  ìكوال هم  خلك   ¡åبير سر   äكميسيو  ßÇخپلو پر  ټاكنو 

 ìكړÑæ ته  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï يې  ßÇæ كولو حكم   æÇ څيړنو  Ï هغو  Ï æÇ كړې ياæÏنه  سرغړæنو   æټاكنيز  Ï äقانو ټاكنو   Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï

ÇÑ Ï .ìÏيو ÇÑ Ï æÇيو Ï مركزæنو Ï شميرلو په Çړå به شكايتونه Ï ټاكنو كميسيوÏ  ä سيمه ييزæ چاÇæÑكو Ïممكنه غوښتنو له مخې په همغو 

Ïې   Ï  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  .
٢٦

æې  ÇلزÇمي   æÇ æÑæستۍ   ìكو يې   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï چې  پريكړې  هغه   .íحليږ كې  مركزæنو 

 Ï كه .íلګوæ نهæبنديز ìيا پكې ښكيل شي¡ پر هغو æÇ íكړæ نو مالتړæسرغړ æټآكنيز Ï نهæيا هم سياسي ګوند æÇ äÇكه كانديد ¡íحق لر

شي.   ìكوال ته ÇÑجع   æÑÇÏÇ نكيوæكو پلې   äقانو  Ï هغه سرغړæنه æمومي¡  جرمي   Ýخال قوÇنينو   æټاكنيز  Ï äكميسيو ټاكنو 

 Ï  äكميسيو ګډ  ټاكنو   Ï Çمله  همدې  له  كيږíÏ.نو  ټكى   ìپا  Ï ته  النجو  ټولو  چې   ¡íÏ نه   åړخيزÇ هر   åهومر  ÊÇÑمقر ÇÑغلې  كې   äقانو په 

   (áكا لمريز    ١٣٨٢  )  ¡åسريز  áكا  ٢٠٠٣  ¡٤٠ ګنه   äفرماÏ  ¡äكميسيو ټاكنيز  منځمهالى   äفغانستاÇ  Ï    ١٦

(áلمريزكا  ١٣٨٢  )  áكا  ٢٠٠٣  ¡åÏما ګنه¡٤٠¡ æÇله   äفرما  Ï  ¡äكميسيو ګډ  ټاكنو   Ï    ١٧

(١٣٨٢  )  áكا  ٢٠٠٥  ¡٢١ ګڼه¡   äفرما  Ï  ¡äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  .٢٠٠٤  ¡áæÇ .١١٠ نمبر¡   äفرما  Ï عناصر¡   æغونډ  æټاكنيز  Ï  áپرمها لنډمهالې ÑæÏې   Ï    ١٨

كې Ïننه  مياشتو  شپږ  په   (١  :íسوÑ سرته الندې Ïندې  كې   åÑæÏ په  áنتقاÇ  Ï Çسالمي æÏلت  Çنتقالي   äفغانستاÇ  Ï”  :¡åÏما  ١٥٩  äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇÏ    ١٩

”  .....áæجوړ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï  :(٣  ºلوæÑÏصا فرمانونو  تقنيني   Ï  åړÇ په  جرګو   æييز سيمه   æÇ  ÇÑشو ملي  æلسمشرۍ¡   Ï

 áكا لمريز   ١٣٨٣ يا   áكا  ٢٠٠٤  (٨٢٩ ګڼه.  ¡åجريد ( Ñسمي   ٢٠ نمبر¡   äفرما  Ï ¡äقانو ټاكنو   Ï   ٢٠

(á ١٣٨٣)  .٢٠٠٤  ¡áæÇ .١١٠ نمبر¡   äفرما  Ï ¡عناصر  æغونډ  æټاكنيز  Ï áپرمها لنډمهالې ÑæÏې   Ï    ٢١

 áكا  ٢٠٠٥  ¡٢١ نمبر   äفرما  Ï  ¡äكميسيو   ßÇخپلو ټاكنو   Ï     ٢٢

 áكا  ٢٠٠٤ ٤٤مې¡   æÇ ٢٢ ماÏې¡   ( ٨٢٩ ګڼه   ¡åجريد قانوÑ ) äسمي  ټاكنيز      ٢٣

 .٤ ١¡(áحد¡ ٢٠٠٤ كاÇæ څيړنې æÇ نېæÒÑÇ Ï äفغانستاÇ Ï :كابل) ”ندې ننګونېÇړæ ټاكنو پر Úæمشر Ï كې äفغانستاÇ په”  Èكتا Ñيلډæ يوÑنډÇ æÇ ينالډÑ يوÑنډ ÇÏ   ٢٤

 .åÏما  ٤٧  .åفقر ماæÏ åÏيمه   ٤٦  ¡٤٥  .åفقر لومړۍ   ¡åÏما  ١٢  ¡äقانو ټاكنو   Ï   ٢٥

ماÏې  ٥٨  – ٥٧  ¡äقانو ټاكنو   Ï    ٢٦



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 8

ټاكنيزæ ستونزæ¡ سرغړæنو Ï æÇ ناقانونه كړنو Ïحل لپاåÑ يى åæÏ مقرÑې æضع كړې Ï æÇ ټآكنيزæ شكايتونو Ï څيړنې لپاåÑ پرæسيجرæنه 

په   æÑمقر ÇستاÏ Ï æÒغو   ìهغو  Ï æÇ نوÇكانديد كاÑكونكيو¡  ټاكنو   Ï Ï كې پايله  په   .
٢٧
ډير æÑæسته æشو  Ñكا  ÇÏ هم څه  كه   ¡áكړ ته  ÇÑمنځ 

 .áلر  Êمعلوما لږ   åړÇ

 Ï 
٢٨

Êهيا منصفه   åيو  Ï áكوÑæ بونونهÇځو كافي   åÑلپا څيړلو    Ï نوæسرغړ  æÇ جعل هغو ÑÏغليو¡  ټولو   Ï ¡كې  ìپا په  ټاكنو   Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï 

تنظيم  ګد كميسيوä ته Ñپوټ   Ï ټاكنو   Ï  æÇ  ìڅيرæ  ææ  ìشو  Íمطر  Çخو له  نوماندÇنو   Ï چى  شكايتونه  هغه  شو¡  المل   æكيد ته  مينځ   ÇÑ

 .
٢٩
æمومى Çæلى   åÑغو  ìÑچا  ìÑال Ñسيدنى   Ï ته  شكايتونو  چى  æكړ  æړÇنديز  Çصالحاتو  هغو   Ï  Êهيا Ïغه   ìكرÑæ

 äټاكنوقانو  Ï  áكا   äټاكنوقانو  Ï  áكا  ٢٠٠٥٢٠٠٥  Ï پيل:   Ñكا  Ï   äكميسيو  Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï Ï پيل:   Ñكا  Ï   äكميسيو  Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï

  ßÇخپلو  Ï حقونو  íبشر  Ï äفغانستا  Ç  Ï ¡åسر  ãپا په  ته  ننګونو  پر æړÇندې  شكايتونو   æټاكنيز  Ï áپرمها ټاكنو  كاæ Ï áلسمشرۍ   ٢٠٠٤  Ï

بنسټونو   æټآكنيز مهمو   æÑنو ځينو   æÇ نكوæÑڅا  Ï ټولنې فيفاæÑÇ Ï ¡(FEFA)پايي  بنسټ  ټاكنو  كميسيوÑ æÇ æÏÇÒÂ Ï ¡ (AIHRC) äڼو 

كميسيوæÑæ äسته  شكايتونو   æټاكنيز  Ï  
٣٠  

.íڅيړæ النجې ټاكنيزې  چې  جوړيدæ  æړÇنديز æشو¡   Ï بنسټ   ßÇخپلو  åيو ګډÇÏ Ï äæسې  په 

 ÊÇÑهغه مقر åكې تر ډير äټاكنو په قانو Ï á٢٠٠٥ كا  Ï .áشو áړæÇÑ ÊÇكې تغيير äټاكنونو په قانو Ï á٢٠٠٥ كا  Ï منځ ته شو¡ چېÇÑ له هغه

 .
٣١

 åæ نهÑڅا ټاكنو   Ï  åندÏ äكميسيو شوې Ï Ï .ææغه   áړæÇÑ كې په Çæكونه   äكميسيو ټاكنو Ïګډ   Ï چې   ¡ææ شوې  áنغاړ  ÇÑ

حقونو   íبشر  Ï  íغړ  åæÏ كې   äكميسيو Ïغه  په   .æ  áæڅيړلومسوÏ سرغړæنوæÇشكايتونو   æټولوټاكنيز  Ï  äشكايتونوكميسيو  æكنيز ټا   Ï

 Çخو له   íÒستاÇ  íځآنګړ  Ï ملتونو   æملګرÏ كې   äفغانستاÇ په  يې   íغړ  áÇنړيو ÑÏې   æÇ  ¡áكيد  áÑګما  Çخو له  ټولې  مدني   æÇ  äكميسيو  Ï

چې   ¡åæ ìشو  áكوÑæ ßÇæ ته  äكميسيو شكايتونو   Ï كې  äقانو په  ټوګه æټاكه.  په  مشر   Ï äكميسيو خپل   Ï كس يو   æغړ كيدÏ .áغو  ټاكل 

 æÇ څيړلو   Ï شكايتونو   Ï چى  لرله¡  هم   åندÏ ÇÏ äكميسيو شكايتونو   Ï   .íڅيړ  æ نېæسرغړ  æÇ شكايتونو  ټاكنيز    áټو  Çخو له  كانديدÇنو   Ï

 .
٣٢

 íكړ جوړې  تګالÑې   åÑلپا صاæÑÏلو  حكم 

 æټاكنيز  æنو په  شوې.  ګوته  په  سرغړæنې  ټاكنيزې   ١٩ كې   äقانو Ïغه  په   .åæ ښه    åبرÇبر څو  نه   æÑتګال خپلو  له   äقانو ټاكنو   áكا  ٢٠٠٥  Ï

كاÇÑخيستل¡  نه  Çغيز  خپل  له  كې   پرæسه  په   ¡áشمير ÇÑيو   Ï يا  ÑÏغلۍ  كې  ټاكنو  په  æې.  شاملې  سرغړæنې  نوې  Ïغه  سرغړæنوكې 

په  كاÑكونكيو   Ï ټاكنو  Ï ¡áړæ منځه له   æÏسناÇ ندæړÇ ټاكنو  Ï پرته  æÏسناÇ قانونى له  هم  يا   ¡áكو غال   ¡áÑګما  ìځا پر  يو Ïبل   ¡ÊÇتغيير

 .áكو سرغړæنه  نه  پرæسې   Ï ټاكنو  Ï هم يا   æÇ توÇÑÇمقر  æندæړÇ ټاكنو  Ï æÇ áهڅو خلك   Ñنو ته  ټاكنيزÑÏ æغليو  كوله¡  السوهنه  كې  كاæÑنو 

 ìكوال  ¡íكړæ شكايت  Ñسمي   ßڅو ته   ìæÏ كه  چې   ¡åæ  ìكړÑæ هم   ßÇæ  ÇÏ ته   äكميسيو Ïغه   äقانو ټآكنو   áكا  ٢٠٠٥  Ï ترڅنګ¡  Ïې   Ï
٣٣

 Êموضوعا چې  ÇخيتاÑæ Ñكړ¡   ÇÏ ته  äكميسيو شكايتونو   Ï  Ñكا ګڼي. Ïغه  سرغړæنه  يې   ìæÏ چې  ¡íكړæ åپريكړ هم   åړÇ په  څه  شي Ïهغه 

 .íكړæ څاÑنه   æكيد Ïپلې  قوÇنين   æټاكنيز  ÏæÇ  íڅيړæ  åسر نوښت  خپل  په 

ټاكنو  بيا   Ï  ¡áشمير بيا  ÇÑيو   Ï  ¡áكو جريمه   íنغد  ¡áكوÑæ  íÑÇÏ خبر   Ï كې  æÇسزÇګانو  بنديزæنو  æړÇندې  پر  سرغړæنو   æټاكنيز  Ï

له  كې  ÇÑÏالنشا  په  هم  يا   æÇ  äكميسيو په   åÑلپا كلونو  لس   Ï  æÇ  áعالنوÇ باطل  ÇÑيو   Ï Çيستل¡  كانديدÇنو   Ï نه  ليست  له   ¡áكو الÑښوæنه 

تعقيب   æÇ څيړنې  ÏنوÑې  سرغړææنكى  چې   ¡ÏلوÑÏ حق   ÇÏ  äكميسيو شكايتونو   Ï كې¡   ÊÑصو په   ãجر  Ï  .ææ شامل   áكو كاÑكولومنع 

٣٤
 .íكړ معرفي  ته  څاÑنوÇلۍ  لويې   åÑلپا

كړنو  ناقانونه   Ï  áپرمها ټاكنو   Ï يې  مقرæÏ æÇ åæ åÑيمه  شكايتونو   æÇ سرغړæنو   Ï  áپرمها شميرنې   Ï ټاكنو ÇÑ Ï æÇيو   Ï يې –   åيو كې   æÑمقر  ææÏ غوÏ په     ٢٧

شوې. صاÑÏې  ترمنځ  ٢٥ æÇ Ï æÇكټوبر æÏ Ïيمې   Ï سيپټمر  Ï áكا  ٢٠٠٤  Ï ېÑمقر  åړÇæÏ غهÏ .åæ åÑمقر

ثبت   Çخو له  كانديدÇنو   Ï كې  ټاكنو  په   áكا  Ï٢٠٠٤  æÇ  íنوموæ  äپوهاÑكا  åÑلپا  Êهيأ Ïغه   Ï چې   ¡åكړæ ملتونوغوښتنه   æملګر له   äكميسيو ګډ  ټاكنو   Ï    ٢٨

  .íڅيړæ شكايتونه   íشو

 ٢٠٠٤  Ï äفغانستاÇ Ï  :پوټ.“ (كابلÑ ستىæÑæ åړÇ په پرې Çæلي  بې   Ï íæپال  Ï پوهانوÑكا  Ï ټاكنو  Ï åړÇ په ټاكنو  كاæ Ï  áلسمشرۍ   ٢٠٠٤  Ï äفغانستاÇ Ï “ ٢٩

 (٢٠٠٤   Èناپيلېتو  Êهيا  Ï كاÑپوهانو   Ï  åړÇ په  ټاكنو  æلسمشرۍ   Ï  áكا

 (٢٠٠٦  ¡äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز  Ï كابل:   )   “٢٠٠٥ ÇړæÑæ åستى Ñپوټ¡  په  ټاكنو  پاÑلماني   Ï   “  ٣٠

(áكا لمريز   ١٣٨٤  -áكا  ٢٠٠٥  ¡٥٧  åÏما  ¡٨٥٠ ګڼه   ¡åجريد ( Ñسمي   ¡äقانو ټاكنيز     ٣١

 áكا  ٢٠٠٥  ¡åفقر څلوÑمه   æÇ ÑÏېيمه   ¡åÏما  ٥٢¡äقانو ټاكنيز     ٣٢

 áكا  ٢٠٠٥  ¡åÏما  ٣٥  ¡äقانو ټاكنيز      ٣٣

 áكا  ٢٠٠٥  ¡åÏما  ٥٤  ¡äقانو ټاكنيز     ٣٤



 Ï  äقانوÏ  æÇ چوكاټ  حقوقى   ټاكنو   Ï كې   äفغانستاÇ په  Òمينه:   ۲۰۱۴

9 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

يې   íÑتوÇكانديد كانديدÇنو   ٥٥٧  Ï چې   ¡ææ Ñسيدلې  شكايتونه   ١٠٠¡١ نژÏې  ته   äكميسيو شكايتونو   Ï æړÇندې¡  ټاكنو  له   áكا  ٢٠٠٥  Ï

تر   åÑلپا  äكميسيو  Ï كې¡  شكايتونو  Ñسيدلو   Ñæ په   .áشو ثبت  هم  شكايتونه   Ñنو  ٤٠٠¡٥ æÑæسته¡  ټاكنو  æÇÑستوله.  الندې  پوښتنى  تر 

جرمونو¡  جنګي  پر   ìæÏ ځكه  æÇÑستولې¡  الندې  پوښتنى  تر  يې  كانديدÇتوÑۍ  كانديدÇنو   Ï چې   ¡ææ شكايتونه  هغه  ننګونې  لويې  ټولو 

æÒÑÇنې   Ï كانديدÇنو   Ï مخې¡  له  الملونو   æيوÑÏ  Ï  .ææ  äÑتو  æÇتړ په   åسر ډلو  Çæلو  æسله  ناقانونه  له   æÇ سرغړæنې  پر  نه  حقونو   íبشر له 

Çيستلې  ليسته  له   äÇكانديد تړلي   åسر ډلو  Çæلو  æسله  له  بايد  يې  مخې  له  چې  چوكاټ¡  قانوني  هغه   :ìلومړ  .åيدÑښكا نه  بريالۍ  پرæسه 

نه  سرچينې  يې  يا  بيوله¡  مخ  پر  يې  پرæسه  Ïغه  چې  بنسټونه  هغه  æÏيم:   .æ نه   ìشو تعريف  سم  هم  يا   æÇ  åشو نه   åبشپړ هم  يا   ¡ìÇæ  íشو

 æ  áæډ مناسب  په  Ïې  خلك  Ïغه  چې  لرله  نه   åÏÇÑÇ سياسي  ÇÏسې  ټولنې  نړيوÇلې   æÇ حكومت   äفغاÇ ÑÏېيم:  لرله.  نه  æړتيا  يې  يا   æÇ لرلې 

 .åكړ  Çپيد  åÑال ته  ټاكنو  هم   ìهغو  ¡åæ ېÑپو پرې   Ñتو  æÇتړ  Ï  åسر ډلو  له æسله Çæلو  چې  كانديدÇنو  هغو  Çمله¡  همدې  له  نو   
٣٥

شي.   áæÒÑÇ

خو له Ïې سرå سرå¡ بيا هم Ï شكايتونو كميسيوä عالقه لرå¡ چې Ï كانديدÇنو æÒÑÇÏنې لپاåÑ مناسبه پرæسه ÇÑمنځ ته كړí. خو Ïغه پرæسه¡ 

Çصال Ïمدني ټولنو¡ Ï لويې څاÑنوÇلۍ Ï æÇ كوÑنيو چاÊÑÇÒæ æÑ پر معلوماتو æالړåæ å. هغه يو شمير قضيې چې Ï شكايتونو Ïكميسيوä له 

 Ï شكايتونو Ïكميسيوä لومړنۍ څيړنې ښيي¡ 
٣٦

لوíÑ پرې فيصله شوې¡ بيا هم Ï نوæÑ څيړنې Ç æÇقدãÇ لپاåÑ ملي بنسټونو ÇÑجع شوې æې.

   .
٣٧
چې Ï Ïغه كميسيوæÇ ä نوÇ æÑړæندæÑÇÏÇ æ لكه سترå محكمه æÇ لويه څآÑنوÇلي Çړيكې ډيرې نژÏ  æÇ ìÏ همكاÇÑنه  æې

 ¡åæ ځل  ìلومړ كې  تاÑيخ  په   äفغانستاÇ Ï ÇÏ ¡åسر  åسر له Ïې  خو   .æ ìشو  áÑګما  åÑلپا  Ñكا كميسيوÏ äخپل  شكايتونو   Ï كې   Úمجمو په   

 æÇ  ææ ډير   ÊستثناÇ كې   äكميسيو په  شكايتونو   Ï  .íكيږ  áÑګما  äكميسيو  ìځانګړ يو   åÑلپا Ïڅيړلو  شكايتونو   æندæړÇ  Ïټاكنو  Ï چې 

 ìشو  áكوÑæ  ته  ßÇæ äغه كميسيوÏ كې  äقانو په  ټاكنو   Ï هم څه  كه   .ææ شوې  áÑسپا مسوæليتونه  ډير  ته    äغه كميسيوÏ مخې له   äقانوÏ

قاعدې  ÏتګالÑې   äكميسيو شكايتونو   Ï كړې.  مشخصې  æې  نه  تګالÑې  ځانګړې   åÑلپا  æپريكړ  Ï Ïشكايتونو   äكميسيو هم  بيا  خو   ¡æ

٣٨
لرله. Çړتيا  ته  ډير æخت  يې   åÑلپا  æكړ  åÏÒ Ï نكوæكوÑكا  Ï خو  áكړ Çصوæ áضع  Çخالقي   æÇ

æړÇندې  څه  لږ  ټاكنو  له   äكميسيو Ïغه  بيو.  مخ  پر  كاæÑنه  خپل  الندې  محدÏæيتونو   æځانګړ تر   äكميسيو شكايتونو   Ï ترڅنګ¡  Ïې   Ï

Ïفترæنو  æاليتي  پر   äكميسيو ټاكنو   Ï  æÇ Çæلي  لږ  سرچينو   Ï كموÇلي¡  Ïفترæنو   Ï كې  æاليتونو  په  كاæÑنه  يې  ځكه  نو  شو¡  ته  ÇÑمنځ 

شو.  منحل  æÑæسته  Ñæځې   ٣٠  æډمنيدÇډ له  پايلو   Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï مخې¡  له   äقانو  Ï
٣٩

  .áكړ Çغيزمن  تكيې  باندې 

مخې  له   äقانو  Ï æÇ شي منحل  ته ÑسيدæÑæ æسته   ìپا له  بايد Ç Ïنتقالي ÑÇÏÇې   äكميسيو ګډ  ټاكنو   Ï مخې له   äقانو ټاكنو   Ï áكا  ٢٠٠٥  Ï

ملي   Ï äكميسيو ګډ  ټاكنو   Ï ¡مخې له   äفرما  íځانګړ يو   Ï لسمشرۍæÏ خو
٤٠

شي.   áæÏليږæ ته  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   بايد  يې Çæكونه 

 تر مرÇسمو خپل كاÑ ته Ñæ ãÇæÏكړ ځكه فرماä په قانوä كې تغييرæÇÑ ÊÇستل. Ç Ïنتقالي æÏلت له پاì ته ÑسيدÏ æ ټاكنو 
٤١

شوÏ ÇÑ لوړې 

يې   íغړ  áټو چې   ¡äكميسيو Ïغه   Ï شو.  ته  ÇÑمنځ   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï جوخت   åسر Ïې  له   æÇ شو   áيوړ منځه  له  هم   äكميسيو ګډ 

 .åسر تر  ټاكنې  ځل  كې æ Ïلسمشرۍ  æÏهم   äفغانستاÇ په كې   áكا  ٢٠٠٩ په  چې¡   ìÏلوÑÏ åندÏ ÏلوÑÏ نه يى   ìغړ بهرنى  هيڅ   æÇ æ äفغاناÇ

هڅې  åÑلپا Çصالحاتو   Ï ننګونې:   æړÇندې  پر  ÇÑيې   لېږÏېدææنكې  نه   ìحدÇæ  Ïهڅې  åÑلپا Çصالحاتو   Ï ننګونې:   æړÇندې  پر  ÇÑيې   لېږÏېدææنكې  نه   ìحدÇæ  Ï

له   æÇ متجانس  نا   Ï ÇÑيه  ليږÏيدæنكې  نه   åحدÇæ  Ï  ¡åæ شوې  æړÇندæينه  چه  څنګه  لكه  Ñæسيدې  ته   ìپا ټاكنې   áكا  ٢٠٠٥  Ï چې  كله¡   

 ÊÑصو هغه  په  خو   .ìكړ  ìÇشو نه  ترالسه  څوكۍ  ډيرې  ګوندæنو  سياسي  شو.  كيدæالمل  ته  ÇÑمنځ   Ï  äلماÑپا منظم  نا   äپلو سياسى 

 ÇÑشو ملي  يې  مخې  له  چې  æې¡  كړې  ترالسه  ÇÑيې   åمرæÏ مشرÇنو  ګوند   Ï نو   ¡ìÇæ  ìشو معرفي  سيستم  بنسټ  پر  ګوندæنو   Ï كه  كې 

نا    Ï ÇÑيې  سلنه   ٦٨ هم  څه  كه   æÇæ  ìشو  åجوړ څخه  ÇÑيو  شويو   áچوÇ سلنه   ٣٢ له   ÇÑشو ملي   .ìÇشو  ìكوال  Çپيد  åÑال  æÒستاÇ  æډير يې  ته 

٣٥    فاطمه Çيوبي¡ Çنټونيال ډيليډæÇ Ç پټريشيا ګوسمن: ”په Çفغانستاä كې ٢٠٠٩ – ٢٠١٠ كلونو له ټاكنو ÓÑÏ“. (نيوياÇ Ï :ßÑنتقالي عدÇلت نړيوáÇ مركز¡ ٢٠٠٩).

ټاكنو æÑæستى Ñپوټ ”  ÇÑشو ملي   Ï áكا  ٢٠٠٥  Ï”    ٣٦

ìÏ ښانهæÑ كې په æÑæستي Ñپوټ   äكميسيوÏ شكايتونو  Ï åړÇ په  ټاكنو   Ï áكا  ٢٠٠٩  æÇ ٢٠٠٥  Ï íÑهمكا ٣٧   Ïغه 

٢٠١٤  ¡áæمسو Çړيكو   Ï ¡íحميد فريد  محمد      ٣٨

http//www.ifes.org/content/Publication/  ”¡بنسټ áÇسيستمونو نړيو æټاكنيز Ï  :قانوني چوكاټ تحليل Ï ټاكنو Ï äفغانستاÇ Ï" ¡نيسÇ ٣٩   ډيويډ

 Ï   white-Papers/2006/Analysis-of-the-Lgal-Electoral-Framework-of Aghanistan.aspx, 2006(accessed 7 February 2014

ګرÇنټ كيپن " ټاكنى په ٢٠٠٩ æÇ ٢٠١٠ كى: په Çفغانستاä كى Ï ډيموكرÇسۍ  Ï جوړښت تخنيكى æÇ قرينه ìÇ ستونزì" (Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنى æÒÑÇ æÇنى åÑÇÏÇ: كابل¡ ٢٠٠٨).

 .áكا  ٢٠٠٥  ¡åÏما  ٥٦  ¡äقانو ټاكنيز      ٤٠

(áكا لمريز   ١٣٨٥  – ٢٠٠٦  ¡ ٨٧٤ګڼه   ¡åجريد ( Ñسمي   ¡åÏما لومړۍ   ¡١١٠ نمبر   äفرما  Ï ¡ìپا  Ñكا  Ï كوÇæÑچا  Ï äكميسيو ټاكنو Ïګډ   Ï   ٤١
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لويو  خو   
٤٣

 .ìكوال  ìÇشو نه  ÇستاæÒلي   ÇÑشو ملي  چې   ¡åæكا فكر  ډيرÇÏ æسې  كې¡  نتيجه  په   
٤٢

شوې æې.  Ñشما ګټه  په  كانديدÇنو  موفقو 

 Ï څوكيو   æډير  Ï ته   æغړ خپلو  يې   áæډ Ïې  په    æÇ ææيشې  مخې  له  جغرÇفيې   Ï ÇÑيې  ګوند   Ï چې   ìÇشو  ìكوالæ  åبريد  åيو تر  ګوندæنو 

 .ìكړ  ìÇشو نه  ترالسه  هم  څوكۍ   åيو كې   ÇÑشو ملي  په   äÂ ګوندæنو  كوچنيو  خو  پرÇنيسته   åÑال كوæلو  ترالسه 

 áبد سيستم  Ïغه  چې   ¡åكړæ  åپريكړ  ¡åÏلوÑÏ  æÇتړ يې   åسر ګوندæنو  سياسي  له  چې   æغړ ځينو   ÇÑشو ملي   Ï æÑæسته¡  كاله  څو  ټاكنو  له   

 Ï سيستم   Ïليږ نه   Ï ÇÑيو   Ï چې  كوله¡  يې  هڅه   æÇ  íلرæ  íæÇÑغو مختلف  چې   ¡æ خوښ   Ñكا Ïې  په   هم   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  .íكړ

 .íæ متناسب  پكې   íÒستاÇ چې   ¡íكړ ګډ   åسر سيستم  هغه  له  ټاكنو 

 æÑچا تقنينى   Ï جرګې  متناسب æ Ï .íæلسي  يې   íÒستاÇ چې  شي¡  ته  سيستم  ÇÑ ìÏمنځ  هغه  ټاكنو   Ï يوÇځې  نو   ¡íكيږ نه  هم  كه ÇÏسې  خو   

 ¡åسر ãته شويو ناخوښيو  ته  په پاÑپو ÇÑ  ملهÇ كمښت لهÏ يو كېÇÑ په .åكړ åبله فرعي كميټه جوړ åÑلپا äقانو Ï ټاكنو Ï كې áكميټې په ٢٠٠٧ كا

Ïغه كميټه Ï Ïې لپاæ åÑګماáÑ شوå¡ چې تيرې ټاكنې íæÒÑÇ æ¡ نوÑ ټاكنيز سيستمونه هم مطالعه كړæÇ í بيا ÇÏسې سيستم ÇÑمنځ ته كړí چې 

چوكاټونو  مختلفو  په  سيستمونه æكتل¡  ټاكنيز  ببل  بيال   áمها پر   Ñكا كميټې Ïخپل  كړÏ .íغې  يقيني    åنډæ نوæګوند كې Ïسياسي  ټاكنو  په 

سياسي  له  يې¡   äæګډ په   æغړÏ äلماÑپا  Ï  æÇ ¡كړېæ خبرې نژÏې  له  يې   åسر كاÑپوهانو  كوÑنيو   æÇ لوÇنړيو له  كړ¡  مطالعه  سيستم  هر  يې  كې 

ګوندæنو¡ قانوä پوهانو¡ نړيوÇلو  æÇملي بنسټونو æÇ له نوÇ æÑړæندæ چاÇæÑكوÇ سرå چې له ټاكنو سرå ښكيل ææ¡ پرÇخې سال مشوÑې æكړې. 

باالخرÏ å غې جرګه ګۍ ÇÏ Ïسې يوå ګډ سيستم æړÇنديز æكړ¡ چې يوÇځې سل څوكۍ په ټاكنو كې سياسي ګوندæنو ته ځانګړې شوې æې. 

 áæډ Çټكلي  غير  په   ¡åكړæ غوښتنه  ÇÑيې   Ï  åÑلپا  äقانو  Ïټاكنو ÇÑتلونكو   Ï نه  جرګې  æلسي  له   åÑلپا طرحې   
٤٤
Ïخپلې جرګې  Ïغې  چې  كله 

ګډ  Ïغه   Ï  æÒستاÇæډير ګوندæنو  ÇقتدÑÇملي   æÇ ملت   äفغاÇ تنظيم¡   ÊعوÏ Çسالمي   Ï Çسالمي¡   Èحز  ¡Ðمحا ملي   ¡ãÏمر  Êحدæ  Èحز  Ï

ښايي  ګوندې   چې   ¡åكړ  ÏÑ Çمله  Ïې  له  طرحه  Ïغه   æغړ ګوندæنو  كوچنيو   Ï  æÇ  æÒستاÇ خپلوÇكو   æÑنو  
٤٥

æكړ.   مخالفت  Ïطرحې  سيستم 

كوÑنيو   Ï  æÇ برخه   åيو بهير   Ï  Ïجها  æÇ  æجګړ كوÑنيو   Ï چې   íنيزÇپر  åÑال ته   æكيد ته  ÇÑمنځ  ګوندæنو  سياسي   Ï يوÇځې  سيستم   áæډ Ïغه 

الندې æÇÑلي.   ßÇæ خپل تر   äلماÑپا به   åسر په Ïې   æÇ íÏ áæمسو  æجګړ

 äفغانستاÇ په كې  تير æخت  په  المل  يې  يوÇځې  شو¡   ÏÑ سيستم ټاكنو   Ï لۍæÒستاÇ متناسب  Ï يا پي)   ÑÂ) كې  جرګه  په æلسي  چې æلې   ÇÏ

 íÒستاÇ هم  يې  به   åپلو جغرÇفيايي  له  نو   ¡ìÇæ  ìشو تصويب   äقانو Ïغه  چيرې  كه   .åæ نه   ìÑæكمز  ÑعتباÇ  Ï ګوندæنو  سياسي   Ï كې 

 ÇÏ به  كيدلو   íځانګړ څوكيو   ١٠٠  Ï ته  ګوندæنو  سياسي  æې.  Ñæكړې  السه  له  څوكۍ  خپلې  كې  æاليتونو  په  به   æډير  æÇ  ¡ææ كړې  Çغيزمن 

 äلماÑكې په پا áپه عين حا æÇ كولهÑæ يهÇÑ نو په ګټهæسياسى  ګوند Ï تلونكو ټاكنو كېÇÑ به په æÒستاÇ سلو åچې لږ تر لږ ìÇæ معنا لرلې

ګوندæنو  سياسى   ìقو  Ï يى توګه   ìÏ په  ¡ææ كې مخالفت  په   åسر مسوÏې   ìÏ له  æÇ åæتعقيبا حكومت ÑÏيځ   Ï ¡æغړ  ìپلو حكومت   Ï كې

ته   äچوÇ ÇÑيه   æÇ  åشو  åبشپړ طرحه   äقانو Ïغه   Ï چې  كله   
٤٦

æنيوله.  مخه   æكيد ته  ÇÑمنځ    Ï  äلماÑپا  ìقو يو   Ï كې  ټاكنو  ÇÑتلونكو  په   æÇ

كيوتله.  كې  النجه  په   åړÇ په حوÒې  څوكيو Ç æÇنتخاباتي  شويو   æځانګړ  Ï ته كوچيانو   åسر  æÒستاÇ له كوچيانو   Ï ګۍ جرګه  نو   ¡åشو چمتو 

ته Ñæسيد.  حالت  ټپه æالړ  په  بحث  كې Ïغه   äلماÑپا په   æÇ  åشو جنجالي   ÇÑخو مسله   ÇÏ  
٤٧

ننګونې  ÑÏغليو   Ï  æÇ  äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز  Ï ټاكنې:  æلسمشريزې   áكا ننګونې   ÑÏغليو   Ï  æÇ  äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز  Ï ټاكنې:  æلسمشريزې   áكا  ٢٠٠٩٢٠٠٩  Ï Ï

Ï ٢٠٠٥ كاÏ á ټاكنو له  قانوä نه چى په ډير Çندكې  موæÏÑÇ كې تعديل شوæÇ æ ì هغه æضعيت يى چې يوكانديد يا Ï پاÑلماä غړì مړشى – تشريح 

   .áپاتې شو áښت  له تغيير پرته په خپل حاÑكونه جوÇæ  كميسيونونو æړÇæÏ Ï  په ټاكنو كې  á٢٠٠٩ كا Ï 
٤٨

 . áشو åتر سر åخيستنى سرÇ په ګټى ºåæكا

“.áغوÑ سيستم   Ïټاكنو  Ï  äفغانستاÇÏ” كيرې¡   æÇ Ñينالډ     ٤٢

 ٢٠١٤  ¡íÑæفبر  ¡(ìغړ پخوÇنى   ÇÑشو ملي   Ï) Ñيګستاني¡  محمد  صالح     ٤٣

 ìشو بحث  كې  ٣٠ Ñæځو  په   ìÏمسو پر  بايد  سم   åسر Çصولو  له  تګالې   Ï نو  .åæ كړې  åجوړ جرګې  چې æلسي  لرله  بڼه   ìÏمسو  Ï äقانو كې Ïغه  سر   íلومړ په     ٤٤

 áړæÇÑ ته غونډې  عمومي   åÑلپا مسوÇÑ Ï åÏيو   äقانو  Ï نو   åÏ ìشو  ìالند بحث  تر  ځل  يو  برخه   åيو پر   äقانو لږ Ï Ïغه  تر  لږ  چى  شى   ìÑæبا  åخبر  åÑلپا Ï Ï .ìÇæې 

 .åشو  áړæ نه يو   åÑلپا Çچونې  سيستم ÇÑ Ïيه   áæډ په Ñسمي  Çمله  همدې  له  نو   íلر Çړتيا  ته   Ñكا ډير  ال   åÏمسو چې Ïغه   ¡åæ ښانهæÑ ÇÏ ته جرګې   .åشو

خو   æ كې   Óتما په   åسر ګوندæنو  له  نه æÏ .æلى  خبر  نه  بهير  له Ïغه   ìæÏ چې  ¡åكړ  ÏÑ نديزÇÑæ غهÏ ځكه مشرÇنو   æډير مخې¡  له  ٤٥   Ñ Ïيګستاني Ïمعلوماتو 

مالتړ æكړ.  سيستم  ګډ   Ï  åسر Çكثريت  په  يې  خو æÑæسته   åكړ  ÏÑ åÏمسو كې Ï ìæÏغه  لومړيو  په  هم  څه  كه  كړې.  نه æې  خبرې   åسر مشرÇنو  له   ìهغو  Ï يې  مخامخ 

٢٠٠٤ Ñيګستاني¡     ٤٦

 Ï بايد  مخې æلسمشر  له  ماÏې   ٤٨  Ï  äقانو Çساسي   áكا  ٢٠٠٤  Ï  äفغانستاÇ  Ï .íæ نه  ìځا  åيو پر  تل  يې  كوæÑنه  چې   ¡íÏ íګړæ هغه  äفغانستاÇ  Ï äكوچيا    ٤٧

 ìهغوÏ  æÇ  íÏ شوې  ځانګړې  څوكۍ  لس  ته  كوچيانو  بيا  كې  جرګه  æلسي  په  خو   .íكړ ځانګړې  ته  كوچيانو  څوكۍ   åæÏ كې   æغړ Çنتصابي   ٣٤ په  جرګې  مشرÇنو 

 Ï” فوچينو   æفبريز  Ï  åÑلپا معلوماتو   æÑنو  Ï   .åÏ ÇÑغلې  هم  كې   äقانو په  ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï كچه  همدغه  نيولې.  كې   ãپا په   åÒحو Çنتخاباتي  ځانګړې  يې   åÑلپا

     .(٢٠١٣ شبكه¡   æګر تحليل   Ï  äفغانستاÇ  Ï (كابل:   “ìÑګوæ سياست  ټولنى   äفغاÇ  Ï  æÇ پوهيدنه  نخښى¡  بدليدæنكى  سرګرÇÏنى:   åټولنيز كوچيانو   äفغاÇ

 ١٣٨٣  – ٢٠٠٤  ¡(٨٤٧ ګڼه   ¡åجريد ١١٩( Ñسمي  نمبر¡   äفرما  Ï ¡Êتغير كې   åفقر مه   ٣  æÇ ٥  ¡٤ په  ماÏې   ٣٧  Ï ¡äقانو ټاكنيز   Ï   ٤٨



 Ï  äقانوÏ  æÇ چوكاټ  حقوقى   ټاكنو   Ï كې   äفغانستاÇ په  Òمينه:   ۲۰۱۴

11 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 Ï شو.  مخامخ   åسر ننګونو  لويو  له  پرتله  په  ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠٠٥  Ï كې  ټاكنو  په   áكا  ٢٠٠٩  Ï  äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز  Ï هم¡  څه  كه 

له  ژمنتيا   æÇ پريو Çæلي  بې   Ï  æÇتړ په  څيړنو   ìÏمسو  Ï شكايتونو ÑÏ æÇغليو  كميسيوÑÒ Ï äګونو  پرمهاÏ áشكايتونو  ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠٠٩

كې Ïې  محلونو   æډير په  چې ÇÑ Ïيو   ¡åكړ  ßÑÏ ړتياÇ ېÏ Ï äكميسيو شكايتونو   Ï áپرمها څيړنې   Ï شكايتونو شوÏ Ï .åغو  كبله æستايل 

ګډÇÑ Ï åيو æÒÑÇ Ïنې  په   åسر  äكميسيو  ßÇخپلو له   ټاكنو   Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï شي.   áشميرæ بيا ياÏې   æÇ شي   áæÒÑÇ æ åسر له  ÇÑيې 

شوې æې.   áچوÇ ته  íÒكر چې æلسمشر  هغه ÇÑيې   áæډ  íځانګړ په  كړې¡  باطلې  شمير ÇÑيې   ìلو په  يى  كې  پايله  په  چې   åكړ  åبشپړ پرæسه 

 æÏږæÇ غه بهير پهÏ Ï .غځيدېæ ته æÇيم پړæÏ ټاكنې æÇ åنه كړ åÑيه پوÇÑ å٥٠ سلنه جمع يو Ï ټاكنو له پايلو معلومه شوå¡ چې هيڅ كانديد 

 Ï چې  شو¡  پوÑې   Ñتو ÇÏسې   äكميسيو Ïغه  پر   ¡áæډ  ìځانګړ په  ÇÑغى.  الندې  فشاæÑنو  ترسختو  Ïحكومت   äكميسيو شكايتونو   Ï كې 

ته  Çستعفا  Ïندې  له  يې  يو  څخه  كميشنرÇنو  له   äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï  
٤٩
حكومت كې  æخت  همدغه  په   .ìÏ الندې   ìغيزÇ تر  بهرنيانو 

شو.   ìيوځا  åسر  äكميسيو له  بيرته  هغه  æÑæسته  Ñæځو  څو  له  خو 
٥٠

 .åæهڅاæ

  äقانو ټاكنو   Ï  áكا    äقانو ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠١٠٢٠١٠  Ï Ñغونه:  بيا   äكميسيو  Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï Ï Ñغونه:  بيا   äكميسيو  Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï

كرÏÇ íÒعا  ځكه æلسمشر  كړ¡   نه  تصويب   äلماÑپا  ¡ìÇæ شوې  åترسر مخې  له  يې  ټاكنې   ÇÑشو ملي   Ï بايد  چې   ¡äقانو ټاكنو   áكا  ٢٠١٠  Ï

 äقانو كرÇ Ï íÒساسي   æلسمشر 
٥١

تصويبولى.  شي  نه  جرګه  كې æلسي   áكا په æÑæستي  مخې¡  له  پاÑلماني Çصولو   Ï äقانو چې Ïغه  كوله 

په  طرحې   Çړæند  ټاكنو   Ï چې   ìكوال شي  نه  كې   áكا æÑæستي  خپل  په   ÇÑشو ملي  چې  ÇÑغلي¡  كې   åÏما Ïغه  په  كوله.  تكيه  ماÏې   ١٠٩ په 

 ¡åÏلوÑÏ هم  ßÇæ ÇÏ لسمشرæ åپلو سياسي  له  خو  سمې æې.  خبرې   íÒكر مخې¡ æÏلسمشر  له   äقانو Çساسي   Ï 
٥٢

كې æنيسي.   ÇجنډÇ خپله 

 äكميسيوÏ شكايتونو  Ï æÇ íكړ توشيح  له  مخې  له   äفرما  íځانګړ  Ï لسمشرۍæ Ï äقانو  ìنو شي æÇيو   تير  نه  تصويب  له   äلماÑپا  Ï چې

 .íكړ برÇبر  جوړښت 

 äفرما همدې Çمله æ Ïلسمشرۍ  له  نو   .åيدÑښكا نه  كرÇÑ íÒضي  كاæÑنونه æلسمشر  له   äكميسيو پرمهاÏ áشكايتونو  ټاكنو   Ï áكا  ٢٠٠٩  Ï

 Ï يى صالحيت  ټاكلو   Ï æغړ  Ï äكميسيو  Ï چې  ¡åكړ ته  ماÇÑ åÏمنځ  مبهمه   æÇ عمومي  åيو  åړÇ په  æكيد ته  كميسيوÇÑ Ï äمنځ  شكايتونو   Ï

 æÇ محكمى ìستر Ï خو بيا هم .íæ äفغاناÇ به íغړ áټو äكميسيو Ï چې ¡åæ شوې åپريكړ ÇÏ سر íله  لومړ 
٥٣

æلسمشر په ßÇæ كې Ñæكړ. 

مخې æلسمشر  له  تګالÑې  نوې   Ï .æ ìشو  ìÇكړ لرې  پيژندستر   Ñæ كانديد يو  يو   Çخو له   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو  íبشرÏ äفغانستاÇ Ï

 Ï  äكميسيو  Ï Ïشكايتونو  همدÑÇنګه  æټاكل.   íغړ پنځه  Ïغه   åÑمشو په   åسر  ÊلقضاÇ قاضي   æÇ مشرÇنو  له  جرګو   æړÇæÏ  Ï  ÇÑشو ملي   Ï

فشاæÑنه   åÑلپا تغير   Ñنو ال   Ï كې   ãميكانيز په  ګماÑنو  نويو   Ï æلسمشر  پر  شو¡   ÑÏصا  äفرما Ïغه  چې  كله  æمنله.  هم  ګماÑنه   æغړ æاليتي 

ÑÏې   æÇ  íæ  íغړ بهرنى   åæÏ به  كې   æغړ پنځو  په   äكميسيو  Ï چې  æمنله¡  طرحه  هغه  ÇستاæÒلي-يوناما   Ï ملتونو   æملګر  Ï هغه   .áشو ډير 

 äكميسيو  ßÇخپلو  Ï حقونو   íبشر  Ï خو   æ  ìÒستاÇ يو  محكمې   ìستر  Ï كې   æغړ  äفغاÇ په  æشوې¡  ګماÑنې  چې  كله¡   .íæ  äفغاناÇ يې  به 

شكايتونو   Ï هم  يا   æÇ څاÑنې   Ï ټاكنو   Ï هم  يې   åيو كې   æغړ شويو  ټاكل  نويو  په   åÑلپا  äكميسيو  Ïشكايتونو  Ï  .æ  ìشو Çيستل  ترې   ìغړ

لرله.  نه  تجربه  پخوÇنۍ  Ïڅيړنې 

قضيې  كچه  په æاليتي  چې   ¡ææ غليÇÑ پكې  áجوړيد كميسيونونو  شكايتونوæ Ïاليتي   Ï چې  ¡åæ ÇÏ ځانګړنه مهمه   åيو كې   äقانو په Ïغه 

چې  هغه¡  له  æÑæسته   .áكيد  áستوÇ ته   äكميسيو  íمركز  åÑلپا كتنې  بيا   Ï  ¡ææ  íشو  áڅيړ كې  æاليتونو  په  چې  شكايتونه¡  هغه   .íڅيړæ

Çæكونه   ìæÏ  Ï  æÇ  áشو  åلغو كميسيونونه  اليتي   æ هم   æÇ  íمركز -هم   åړÇæÏ Ïننه  Ïننه  كې  مياشتو   ææÏ په  شوې¡  جوتې  پايلې  ټاكنو   Ï

ګڼې  كې  عمل  په  نشتوÇلي  مشخصوÇلي   Ï  æÇ مبهموÇلي   æÑمقر  Ï كې   Ïليږ په  Çæكونو   Ï  .áشو  áæÏليږæ ته   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï

تضاÇÑ ÏپوÑته  ګټو   Ï كې په ÇÏخل   äكميسيو ټاكنو   Ï æÇ ستلæÇÑ ÊÇتغيير كې  پايلو  په   Ñكا ډÏ ¡áæغه  په  بيلګې   Ï.كړې ننګونې ÇÑپوÑته 

æÑæستۍ   åړÇ په  Ïسرغړæنو  ÏكاÑكوæنكو   äكميسيوÏ ټاكنو   Ï بايد   äكميسيو Ïشكايتونو  چې  كې  بنسټونو  هغه  په   áæډ  íځانګړ په  كړ¡ 

كې   æÑتګال په   äكميسيوÏ شكايتونوÏ چې  ¡ææ پيژندلې  áæډ په  سرغړæنو   Ï هم  äشيا  Ñنو ځينې  له æړÇندې   äقانو كړې Ï .ìÇæغه   åپريكړ

 ٨٦٣¡٧  æÇ åæلوباæ áæÑ مهم كې  ټاكنو  په   äكميسيو شكايتونو   Ï .åæ تهÑæ åسر  äقانو پخوÇني  له  برخه  سزÇګانو   æÇ نوæبنديز  Ï .íÏ شامل

 .æ  ìشو  áپيژند  Ñæ  Çخو له  محكمې  سترې   Ï ته   äكميسيو شكايتونو  چې   ¡åنوميد  ìكزÑبا مصطفى   ¡åæ Ñæكړې  يې  Çستعفا  چې   ìغړ هغه    ٤٩

  .٢٠١٤  ¡íÑæفبر  (٢٠٠٩ كميشنر¡  پخوÇنى   ¡ìغړ  äكميسيوÏ شكايتونو   Ï) حكيم¡  فهيم  Çحمد    ٥٠

چې  هلته  ته Ñæسيد¡  جرګى   مشرÇنو   äفرما چې Ïغه  كله  ”خو   ¡æ ìكړ  ÏÑ ندېÇړæ له  äفرما جرګې Ïغه  چې æلسي  ډلې Ñپوټ Ñæكړ¡  نړيوÇلې  كړكيچ   Ï    ٥١

تغير   äقانو ټاكنو   Ï چې   íلر نه  حق  كې   áكا په æÑæستي   ÑæÏ خپلÏ په  äلماÑپا چې   ¡åكړæ åپريكړ په Ïې  سناتوÇÑنو   ìډير  ¡íلر  ßÇæ ړæ ãپا  Ï  ìÒكر æلسمشر 

برæكسل“   ¡٢٠١١ ډله¡  نړيوÇله  كړكيچ   Ï” شو.“  سرæ åمنل  حالت  پخوÇني  خپل  په   äفرما ځكه Ïغه  نو   .íكړæ بحث پرې  هم  يا   æÇ  íكړ  áبد يايې   ¡íكړ

 .áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ١٠٩  ¡äقانو ÇفغانستاÇÏ äساسي   Ï   ٥٢

 Ï åÑمشو سال  په   åسر مشر  له  محكمې   ì ستر  Ï æÇ نوÇمشر له  جرګې  مشرÇنو   æÇ جرګې به æ Ïلسي  ماÇæ åÏيي: ”æلسمشر    ٦١  äقانو ټاكنو   Ï áكا  ٢٠١٠  Ï    ٥٣

خپلې  æÑæسته   æÒÑÇنې  له  كميسيونونه  Ïغه    .íæجوړ نه  كميسيونو  شكايتونو   æټاكنيز  Ï كې  æاليتونو   æÇ مركز  په   åÑلپا څيړلو   Ï ÑÏغليو   æÇ æÒÑÇلو   Ï شكايتونو 

”  .íكيږ ټاكل  مخكې  ټاكنو  له  Ñæځې   ١٢٠  åلږ تر  لږ  به  كميسيونونه  Ïغه   .íعالنوÇ پريكړې 
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 áشو باطل  نه  محلونو  ÇÑيو   Ï  ٣٤٤  ¡åشو Çæيستل  ليسته  له   äÇكانديد  ١٢٠ كې  پايله  په  ÏكاæÑنو   äكميسيو  Ï  .áڅيړæ ننګونې  شكايتونو 

 åړÇ په  æÑتګال  Ï نوæÑكا  Ï äكميسيو  Ï هم ال   åسر  åسر له Ïې  خو   
٥٤

شوې. باطلې  برخه ÇÑيې   åيو هم  ټولې æÇيا  كانديدÇنو   æځانګړ  Ï æÇ ېæ

 æړÇæÏ Ï ټاكنو  Ï كې  æكيد  åÑغو په   æÑتګالÏ چې  ¡åيدÑښكا معياæÑنه. ÇÏسې  باطلولو   Ï يوÇÑ Ï  لكه پاتې æې ¡   ÈÇځو بې  ډيرې پوښتنې 

 Ï ÇÑيو   Ï كميسيونونو   æړÇæÏ چې   ¡åæ  ÇÏ  Úموضو جنجالي  مهمه   åيو ترمنځ   كميسيونونو   æړÇæÏ  Ï  .åæ  åلږ  íهمغږ ترمنځ  كميسيونونو 

شي¡   äعالÇ باطلې هغه ÇÑيې Ïې  يوÇځې  چې  كوله¡  غوښتنه   äكميسيو ټاكنو   Ï .åÏلوÑÏ ìæپوها بيل  بيال  څخه  معياÑنو  له   åÑلپا باطلولو 

ÇÑيې  ټولې  كانديدÇنو   áæډ Ïغه   Ï چې   åæكا  Ñټينګا بيا   äكميسيو شكايتونو   Ï خو   ¡íæ شوې   áكوÑæ الÑې  له  ÑÏغليو  ته   Ï كانديد  چې 

شي.  Çæيستل  نه  ليست  له  نوماندÇنو  برياليو   Ï هم  Ïې  كانديد   æÇ شي   äعالÇ باطلې  بايد 

٣ .٣  áپلي كېد äقانو Ï æÇ تفكيك ßÇæ Ï كې äفغانستاÇ په

 äقانو Çساسي   Ï  æÇ حاكميت   äقانو  Ï ÏيموكرÇسۍ  مخې  له   äقانو Çساسي   åيو  Ï  .íلر  äقانو Çساسي   ÏÇهيو هر  نژÏې  كې  نړۍ  په   ÓæÇ

 ßÇæ ãنظا  Ï يى په Çæسطه  قوÇنينو   æبنسټيز  Ï چې  ¡ ìÏ ÊÑعبا څخه   æعدÇقو هغو  له  حاكميت  مشرæطه   Ï.ìلر ته Çړتيا  حاكميت  مشرæطه 

 Ï باندې پر Çæكونو  حكومت   Ï ¡حاكميت  Ï äقانو  Ï تل بايد   ÝÇهدÇ حاكميت مشرæطه   Ï  .
٥٥
ټاكى  Ïæحد صالحيتونو   ìÏÏ æÇ ìكړ تعريف 

چاÇæÑكو Ïشخصي  حكومتي   Ï áصوÇ مشرæطيت   Ï نو  
٥٦

.íæ í مالتړ حفاظت   æÇ ساتنې  Ï حقونو Çساسى   Ï æÇ كولو محدÏæيتونو æضعه 

حاكميت   äقانوÏ  
٥٧

 .íډمنوÇډ Çæلى  شته  حكومت   Ïقانوني    ìپرځا سليقو  شخصي   Ï  ÇÏ  .íكو مالتړ  Ïحاكميت   äقانو  Ï  Ýخال  æپريكړ

 ¡åÑلپا تير   Ï نه   ¡íæ Çغيزمن   åÑلپا ÇÑتلونكى   Ï  ¡íæ ثابت   æÇ æÑښانه  شي¡  پلى   äشا يو  ټولو  په   æÇ  íæ  ãعا بايد   äقانو چې  ګڼى¡  الÒمه 

كاÇ ìÑغيزمنتيا  خپله  قوÇنين  كې  شته Çæلي  په  ځانګړنو  يې Çمكاæ äلرÏ Ï ....íغو   áكيد پلې  چې   ¡íæ سېÇÏ بايد قوÇنين   ¡íæ ثابت بايد 

 
٥٨

 .ìلر

تفكيك  ÇÏسى   æÇ مشخص  صالحيتونه  كى   ÇجرÇ په   æندÏ  Ï چى   åÏ مهمه   åډير  åÑلپا  ãÇæÏ  Ï حاكميت  مشرæطه   Ï كې   äفغانستاÇ په 

 åقو قضايي   æÇ  íكو عملي  يى   åقو ÇجرÇييه   ¡íæجوړ قوÇنين   ÇÑشو ملي  ژبه¡  بله  په   :íكړ عملى  هغه  چى   ìلرæ  Ïجوæ بنسټونه   ìشو

په  خو  شي.  ÒÇمايل   æ  áæډ Çغيزمن  په  بيا   æÇ Çæخلي   ßÇæ خپل  قانونه  له  چې   íلر Çړتيا  ته   Ñكا  íيوÇجرÇ خپله  په   Ñكا  ÇÏ  .íæتفسير يې 

 åيو  Ï  .íشو بيل   íÏ نه  نه   بل  يو  له  Çæكونه  ÑÇګانونو  حكومتي   æډير  Ï  ¡íشو تشريح  كې  څيړنه  Ïې  په  چې  همغسې  كې¡   äفغانستاÇ

 Ï كې   ÏÇهيو Ïغه  په   ¡Çخو له  قوې   íيوÇجرÇÏ  áæډ  íځانګړ په   áæÑكا  ßÇæ ډير   Ï Çæكونونه  ÇÑغلو  له  كې   äقانو Çساسي  په   ¡Çخو له   äګاÑÇ

 .íÏ كړې  ÇÑپوÑته  ګوÇښونه   Ýپرخال  áصوÇ  Ï مشرæطيت 

Ï كاæÑنو æيش æÇ په æاليتونو كې Ïبنسټونو خپلوÇكي الÒمي بلل كيږí. بايد ÇÏسې الÑې چاÑې æÇ محدÏæيتونه ÇÑمنځ ته شي¡ چې له مخې يى 

 .íمنځ ته كړÇÑ äÒÇلتي بنسټونو كې توæÏ چې ¡íæبرÇبر åÑې ته الÏ يشæ áæغه ډÏ كونوÇæ Ï .íنه كړæ خلهÇنو كې مدæÑبل بنسټ په كا Ï يو بنسټ

چې   ¡íشو كې  Çæكونه ÇÏسې æيشل   äفغانستاÇ په چې   ¡íكيږ بلل  نښه  كمزÑæۍ  شوÏ Ï ¡áې  پيښ  كې  ټاكنو  په   áكا  ٢٠١٠  Ï چې څه¡  هغه 

په   äګاÑÇ  íقو  æÇ غښتلې  يوې   Ï  ÊÑنظا  Ï  .íكو مخ   åسر ګوÇښ  له  كې  حكومت  قانوني   åيو په  حاكميت   äقانو  Ï  æÇ  áصوÇ مشرæطيت   Ï

په  قوې  ÇجرÇييه   Ï بنسټ  پر   äقانو Çساسى   Ï  æÇ ÇيښوÏنه¡   åغاړ  áæډ يو  قوې  قضاييه   Ï ته  قوې  ÇجرÇييه   æÇ  ÈغيزتوÇ بې   äلماÑپا  Ï توګه 

له   äقانو Çساسي   Ï كې   æÏÑÇمو  æډير په  چې   ìكړÑæ  äمكاÇ  æÇ æړتيا   ÇÏ ته  قوې  ÇجرÇييه  مننې¡  مصلحت   Çخو له   ææÇقو  æÑنو  Ï  íندÇړæ

.íكړæ عمل  بهر  څخه  چوكاټ 

 .ìÏ مهم   ÇÑخو  íلرæ  ßÇæ څاÑنې   Ï چې   ¡äلماÑپا  ìړæپيا  .íكړæ  Ñكا سم   åقو مقننه  چې   ¡åÏ Çړينه   åÑلپا تفكيك   ßÇæ  Ï  áæډ Çغيزمن  په   

يې  نه   æÇ كړې   åÏ نه  څرګندæنه  څاÑنې   Ï كاæÑنو  پر  æلسمشر   Ï يې  تل   ¡íكو ÇستاæÒلي   
٥٩
Ïخلكو چې   ¡äلماÑپا  äفغانستاÇÏ كې  ټوله  په 

æلسي  ډير   äæګډ په  مشر  æÇسني   Ï جرګې  æلسي   Ï ځكه   íلر  ßÇæ  ÎÇپر  åقو مقننه  پر  æلسمشر  كې  حقيقت  په   .íÏ سمې  تل  پريكړې  هم 

 äقانو ÇÏساسي   .íسوÑæ سرته  Ïندې  خپلې  سم¡   åسر  äقانو Çساسي  له  بايد   íغړ  äلماÑپا  Ï خو   .íلر نه  تجربې   æÇ مهاÑتونه   íÒستاÇ

 ¡åسر  åسر Ïې  له  خو   .íÏæمحد منل  مسوæليت  æلسمشرۍ   Ï ته   äلماÑپا  áæÑحضاÇ æلسمشر   Ï  áæډ  íځآنګړ په  Çæكونه¡  æÇسني  مطابق 

 .íلرæ áæÑ مهم كې  تناسب æÒÑÇ æÇلو  په  قوÇæ Ï åكونو  جرÇييه   ÇÏ چې  ¡íلر Çړتيا  ته   äلماÑپا  íړæپيا كې ÇÏسې   áمهاÏږæÇ په  äفغانستاÇ

 (٢٠١١ Çنسټيتوټ¡  ملي  كابل: Ï ÏيموكرÇسۍ   ) ټاكنې“  جرګې  كاæ Ï áلسي   ٢٠١٠  Ï  äفغانستاÇ  Ï  ”    ٥٤

 ١  ¡(١٩٨٩  äپوهنتو جوÑجيا   :  ìÇ جي (Çتنز¡   áصوÇ مشرæطيت   Ï  æÇ قوÇنين  Çساسي  په  ساتل  كې Ïغالمانو   Èجنو په  فيهرينباچر¡   .íÇ äæډ     ٥٥

 .٢٠٠٦  ¡äپوهنتو پينسلوÇنيا    :  áæÑ  ãسالÇ  ÏæÇ   áصوÇ مشرæطيت   Ï Çفريقا   Ï Çنعامي¡  عبدÇلحى¡     ٥٦

 ١  ¡(١٩٧٣ كمپني¡   æÇ هرسټ  سي   :äلند)  áصوÇ مشرæطيت   Ï كې  حاالتو  بيړنيو  په   ¡íÒبوÇنو  æÇ بي.     ٥٧
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  .  ٢٠١٤  ¡åÏما  ٨١  ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï  ٥٩



 Ï  äقانوÏ  æÇ چوكاټ  حقوقى   ټاكنو   Ï كې   äفغانستاÇ په  Òمينه:   ۲۰۱۴

13 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

قضا   Ïخو  .åÏ مهمه   ÇÑخو هم  خپلوÇكي  Ïقضا   ¡íæ  íخوند  íÏÇÒÇ  äبيا  Ï  æګړæ  Ï چې  هلته  كې¡  ټولنه  æلسوÇكه   åيو په   ¡íÑلو بل  له 

 áÇنړيو حقونو  مدني   æÇ سياسي   Ï Çعالميې¡  نړيوÇلې  حقونو   íبشرÏ  .ìÏ  ìæناÑÏ نه  ته  حاكميت   äقانو  Ï ګوÇښ   ìلو ته  خپلوÇكۍ 

پريكړې  يوې   Ï ÇÑشو عمومي  ملتونو   æملګر  Ï .åÏ پيژندلې په Ñسميت  خپلوÇكي  قضا   Ï
٦٠

محكمو   áÇنړيو  æÑنو  æÇ(CCPR)  äنسيوÇكنو

 Ñټينګا Çæلي  مهمو  پر  خپلوÇكې   Ï قضا   Ï كې   äفغانستاÇ  
٦١

په  هم  كې   åغونډ په  بن   Ï  .íÏ منلې   áصوÇ Çساسي  ÏخپلوÇكۍ  قضا   Ï مخې  له 

 .ìÏ ìشو

ضمانت  خپلوÇكۍ   Ï  ìقو Ïغى   Ï چې  شته¡  مقرÑې  لږې  ÇÏسې  خو  بللى  Ñكن    ßÇخپلو يو   åقو قضاييه   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï څه  كه 

 åÑكولولپا السه  تر   Ï يوÇÑ تاييد  Ï يې ته   ÇÑشو ملي   æÇ ټاكي  íغړ محكمې  سترې   Ï لسمشرæ چې  ÇÏ ځېÇيو نه  كې   äقانو په Çساسي   .íكو

 ¡íلر هم   ÑختياÇ  ÇÏ لسمشرæ څنګ تر  Çلقضاæ Êټاكي. Ï Ïې  قاضي   ßڅو كې   æغړ په  قضا   Ï چې   ìكړÑæ هم يې   ßÇæ ÇÏ بلكې Ñæپيژني¡ 

شى  نه   äګاÑÇ غهÏ خو  ìÏ äګاÑÇ ستر ټولو  تر  قضا   Ï كې  äفغانستاÇ په  .íكړ ګوښه  له Ïندې  يې  يا   æÇ íكړ  Ñمقر  äقاضيا كچه  ټيټه  په  چې 

 åسر ننګونو  له   ¡åæÇتفسير يې   äقانو Çساسي  چې   ¡åÏ  åندÏ هغه  قضا   Ï  .íكړ محاكمه   ìغر كابينې  هغه   Ï هم  يا   æÇ æلسمشر  چې   ìكوال

څيرنې  قضايى   Ï محكمه   åستر  .åÏ ګونګه   ÇÑخو شوې¡   áæÑكا كې  طرحه   
٦٢
په  Çخو له  Ïفتر   Ï æلسمشرۍ   Ï چې  ژبه  هغه  ځكه   ìÏ مخامخ  

سرپنا   Ï  æÇ  ìÏ كم  پكې   Ôمعا Ïقاضيانو  خو   íبريږÇبر مشوÑې  سال  په  مشر   íيوÇجرÇ  Ï بوÏجه  قضا   Ï  .íلر نه   ãميكانيز خو   ìلر  ßÇæ

كولو  هم Ïعفوې  يا   æÇ تخفيف  Ï Çجز  Ï ¡حكمÏ ãÇعدÇ  Ï مخې له   äقانو  Ï لسمشرæ .íشو  áنيو  íÏ نه كې   ãپا په  څه  هم  يې   åÑلپا Çمنيت   æÇ

 .
٦٣
بيايى مخ  پر   ¡íلر نه  æضاحت  قانوني  æÑښانه  چې  مخې¡  له  فرمانونو   Ï  ßÇæ Ïغه  æÇسه  تر  æلسمشر  خو   íلر Çæكونه 

æلسمشر  چې    áمها هغه   ¡áæډ  ì ځانګړ  په  شي.  پاتې  محتاجه  ته    ßÇځو  íيوÇجرÇ قضا  چې   ¡íشو پوÑته  ګامونه  ÇÏسې  ډير  كې  عمل  په 

قضا  په  ګماÑنې  هغه Ïغه  خو   .áكيد  áÑګما  åÑلپا كلونو  لسو   æÇ ææÇ ¡æÑڅلو  Ï  íغړ له æړÇندې æټاكل. Ïغه   íغړ محكمې  سترې   Ï  íÒكر

چې   ¡åÑګماæ  åÑلپا كلونو   Ñڅلو  Ï  ßيوڅو ÇÏسې  توګه  په    ÊلقضاÇ قاضي   Ï æلسمشر   áæډ په  بيلګې   Ï æكاæÑلى.   åÑلپا Çغيز  Ïخپل  كې 

 پخوÇنى باíÑæ سړÇÏ .æ ìسې Çټكل كيږí¡ چې Ï سترې محكمې Ï مشر æÇ Ïسنۍ ÑæÏې له پوåÑ كيدæÑæ æسته ښايي هغه 
٦٤

Ïهغه Ï ډلې 

 
٦٥
٢٠١٠  Ï چې  Ïې  له   åسر  ¡Ýخال Çټكل   Ï  .ìشو پاتې   ìسړ نژÏې  æلسمشرته   ìÏ ځكه  شي¡   áÑګماæ هم   åندÏ مهمه  بله  كومه  په  Ïحكومت 

محكمې  سترې   Ï هغه  Ýخال پر  معياæÑنو   Ï لسمشرæ ¡ åسيدÑæ ته  ìپا  åÑæÏ كلنهÑڅلو مشر   Ï محكمې سترې   Ï كې مياشت  به   äجو   áكا

 äقانو په Çساسي   åÏمو په Ï æÇ ìÏ ßÇæغه  چې   ¡íكيږ كاله  نيم   åææÇ محكمي  íستر  Ï ملهÇ íهمد له  نو  توګه æټاكه.  په  مشر  پرست  سر   Ï

 äكميسيو  Ñڅا  Ï تطبيق  Ï äقانو پر Çساسي  چې   ¡ÏلوÑÏ نه كاÏ Ï Ñې ÒÑÇښت  . Ïې 
٦٦

 åÏ åډير  áكا نيم  نژÏې ÑÏې   نه  موÏې  شوې  ټاكل  له  كې 

بلكې   åæلګا نه   ÎړÇ يې   åړÇ په   æغځيد  Ï موÏې  Ïغې   Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې   ÇÏ يوÇځې  نه  نظر  Ïغه   æÇ  ìكړÑæ نظر  خپل   åړÇ Ïې  په 

ننګوله.   æ هم   ¡åæ شوې   
٦٧

 áغځو چې  سرپرستي¡   æغړÑنو  ææÏ  æÇ  ÊلقضاÇ Ïقاضى 

 ¡íÏ هم  محدÏæيتونه  معضلې  سياسي   æÇسنى  æÇهمدÑÇنګه   ìلر عيبونه  جوړښتى  بنسټونه  چې   åسر  ãپا په  ته  Ïې  كې¡   äفغانستاÇ په  نو 

 .åÏ شوې پاتې  قرباني   æغيزÇ  åÏÑمو بې   æډير  ÇÑخو له   ßÇځو ÇجرÇيه   Ï قضا نو 

.íÏ كړې يې æضع   åړÇ په قضا   Ï چې  “¡ÆÑګوæ áصوÇ ساسيÇ هغه ملتونو   æملګر  Ï åړÇ په خپلوÇكې   Ï قضا  Ï ”    ٦٠

 http//:www2. ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm, 1985 (accessed 12 February 2014).

 Ï كابل:   )  .íÏ كړې  پرتله   åسر قوÇنينو  نړيوÇلو   æÇ  äقانو Çساسي  له  يې  محكمې   äفغانستاÇ  Ï چې  æلولي¡   Èكتا هغه  موسچتغي  ÇÑمين   Ï  ¡åÑلپا جزيياتو   Ï    ٦١

 (٢٠٠٩ Çنسټيټوټ¡  پلنكي  مكس   Ï  åړÇ په  قوÇنينو  عمومي   íمقايسو

 Ï  ¡áڅيړ مطابقت   Ï ميثاقونو  Çلمللي  بين   æÇ  æمعاهد  áæلدÇ بين  فرمانونو¡  تقنيني  قوÇنينو¡   Ï  åسر  äقانو Çساسي  ”له  Çæيي:    åÏما  ١٢١  äقانو Çساسي   Ï    ٦٢

 Èكتا هغه   ÑلكسنډÇ جې   æÇ ډيمپسي   äجا  Ï همدÑÇنګه    “.ìÏ  Ñكا محكمې  سترې   Ï سم   åسر حكمونو  له   äقانوÏ تفسير  هغو    Ï غوښتنه  په  محاكمو  يا  حكومت 

 (  ٢٠٠٩ بنسټ¡  سولې   Ï كې  Çمريكا  په  سي:   íډ (Çæشنګټن   .ìÏ ليكلى   åړÇ په  Ïحل   äÇبحر  Ï تفسير   Ï  äقانو ÇÏساسي   äفغانستاÇÏ چى    ÆÑګوæ

”قضا.“  فصل¡   ãææÇ  . ”æلسمشر“   : فصل¡  ÑÏييم   ¡äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ï    ٦٣

ترمنځ  كلو   ٢٠٠٦  æÇ  ٢٠٠٤  Ï æړÇندې  æظيفې  æÇسنۍ  خپلې  له  هغه  مخې¡  له  معلوماتو   Ï بيوګرÇفۍ  شوې  نشر   Ï عظيمي   ãلسالÇعبد مشر   Ï محكمې  سترې   Ï    ٦٤

 .ìÏ ìشو پاتى  توګه  په  مشر   Ï بوÑډ  عدلي   æÇ قضايي   æÇ  Ñسالكا قانوني   íپوړ لوړ   Ï æ Ïلسمشر 

Çساسې   Ï كابل¡   :  ٣٧  ¡١٣٩٠  “¡ßبو يوÑډ  پوښتنه¡  نظر  قانوني   åړÇ په   áÇنوÑڅا  ìلو سرپرست   æÇ سرپرستو ÒæيرÇنو  ړ   ¡æغړ سرپرستو   Ï محكمې  سترې   Ï   “  ٦٥

 (٢٠١١  ¡äكميسيو  ÑڅاÏ  æكيد پلې  پر   äقانو

 ìÏ Ï كې  äجو په   áكا  ٢٠١٠  Ï بايد يې  كلونو æÑæسته   æÑڅلو شويو  ټاكل  له   æÇ ¡åكړ پيل  كې  مياشت   äجو په   áكا  ٢٠٠٦  Ï ظيفهæ خپل مشر   محكمې  سترې   Ï   ٦٦

 .åغځيدæ كاله  نيم  ÑÏې  نژÏې   åÏمو Ïهغه  پرته  تاييد  له  جرګې  æلسي   Ï خو   .ìÇæ  ìشو ټاكل  ناستى   ìځا

http://supremecourt .gov.af/fa/page٦١٦(accessed March ٢٠١٤).

Çساسې   Ï كابل¡   :  ٣٧  ¡١٣٩٠  "¡ßبو يوÑډ  پوښتنه¡“  نظر  قانوني   åړÇ په   áÇنوÑڅا  ìلو سرپرست   æÇ ÒæيرÇنو  سرپرستو   ¡æغړ سرپرستو   Ï محكمې  سترې   Ï “ ٦٧

(٢٠١١  ¡äكميسيو  ÑڅاÏ  æكيد پلې  پر   äقانو
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Ï ٢٠١٠ كاá پاÑلماني ټاكنې . ٤

يوكلن كړكيچ: Ï پيښو تاÑيخ  ٤ .١

 ٢٠١٠

Ï ملي شوÇÑ ټاكنې æشوېÏ سپټمبر ١٨ مه 

لومړنۍ پايلې Çعالä شوې Ï سپټمبر ٢٣

Ï برياليو كانديدÇنو لومړنى فهرست Çعالä شو Ç Ïكټوبر ١٠ 

له غزني پرته Ï ټاكنو بشپړې æÑæستۍ پايلې Çعالä شوې Ï نومبر ٢٤

Ï غزني æاليت æÑæستۍ پايلې Çعالä شوې Ï ډسمبر لومړۍ 

Ï ټاكنو څيړلو ځانګړې محكمه جوړå شوÏå ډسمبر ٢٦ 

 ٢٠١١

 ١٩ íÑجنو Ï

æخت  Çضافى  مياشتې  بلې  يوې   Ï  åÑلپا تكميل   Ï څيړنو   Ï مشر  محكمې  شوې  جوړې  ځانګړې   Ï  åÑلپا ټاكنو   Ï

 åكړæ غوښتنه

 ٢٠ íÑجنو Ï

پرÇنيستې  له  به æ Ïلسمشر   ٢٣ په  جنوÑۍ   Ï چې  ¡åكړæ يې  åپريكړ  æÇ كتلæ åسر نوماندÇنو  برياليو  تنو  ټاكنو٢٣    Ï

پرته پاÑلماä ته ننوځي

æلسمشر كرíÒ ملي شوÇÑ پرÇنيسته Ï جنوÑۍ ٢٦ 

 ٣١ íÑجنو Ï شو åلغو äشكايتونو كميسيو Ï له مخې äقانو Ï ټاكنو Ï

æلسمشر كرíÒ مشرÇنو جرګې ته ٣٤ Çنتصابي غړæÑæ íپيژندÏ á فبرÑæۍ ١٩

æلسي جرګې لوì څاÑنوÇ áÇستجوÈÇ كړ æÇ بيا يې Ïهغه Ç ÏستيضاÍ غوښتنه æكړÏ å ماÑچ ٢٢ 

 ٢٣ äجوÏ  كړې äعالÇ ستۍ پريكړېæÑæ ټاكنو ځانګړې محكمې خپلې Ï

 ٢٦ äجو Ï åكړæ غوښتنه ÍستيضاÇ Ï ìهغوÏ بيا يې æÇ غوښتلæÑæ ته ÈÇستجوÇ äسترې محكمې قاضيا Ï لسي جرګېæ

ÇستيناÝ محكمې Ï ټاكنو Ï ځآنګړې محكمې پريكړې تاييد كړÇ Ï åګسټ ٤ 

Ï ټاكنو ځانګړې محكمه منحل شوæÑæ Ï æÇ åستۍ پريكړÏ ßÇæ å ټاكنو خپلوßÇ كميسيوä ته æسپاáÑ شو Ç Ïګسټ ١٠ 

 Ï ټاكنو كميسيوä نهه¡ نوí غړí بريالي Çعالä كړÇ Ï áګست ٢١ 

٣ Ï پاÑلماä نهه تنو غړæ Ï æفا ÑÇÏۍ لوړæ åكړÏå سپتمبر 

Ï ٢٠١٠ كاÏ á پاÑلماني ټاكنو بيا كتنه  ٤ .٢

ته  سيپټمبر   äÇ ټاكنې  خو   .ìÇæ شوې   åسر تر  كې  مياشت  مى  په   áكا  ٢٠١٠
٦٨

 Ï بايد  ټاكنې   ÇÑشو ملي   Ï مخې¡  له   æفقرÏ  äقانو Çساسي   Ï

æلسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï كې  ټاكنو  Ïغو  په  كيدې.  بلل  ننګونې  لوجيستكې   æÇ كموÇلى  بوÏجې   Ï ناÇمني¡  يې  الملونه  مهم   æÇ شوې   áæځنډæ

   .ææ كړې  Çكانديد ځانونه  كسانو   
٦٩

 ٢٥٠٦ څخه  ٣٤ æاليتونو  له  ته  څوكيو   ٢٤٩ جرګې  

په  ټاكنو   Ï  äفغانستاÇ  Ï نو  æشوې¡  æÑæسته   áكا يو  نژÏې  ټاكنو  النجمنو  له  æلسمشرۍ   Ï  áكا  ٢٠٠٩  Ï ټاكنې  پاÑلماني   áكا  ٢٠١٠  Ï چې   ÇÏ

 Ï Çخو له  بنسټونو  حكومتي   Ï æÇ ليÇڼوæÑ Ï كې په  بهير  ټاكنو   Ï áكا  ٢٠١٠  Ï هم څه  كه   .åكيد بلل  نښه   åيو پرمختګ   Ï ټاكنې كې Ïغه  تاÑيخ 

ځكه  شي¡  مخامخولى  ګوÇښونه   íجد ته  ډيموكرÇسۍ  السوهنې ÇÏفغانستاÇÑ äتلونكې   áæډ كړې. Ïغه  Çنديښنې ÇÑپوÑته  پرÇخې  السوهنو 

 .ìÏ ßÒنا  Êثبا سياسي  له ÇÑæندې  كې   ÏÇهيو په Ïغه 

له  چې  كې   áحا په ÇÏسې  پرې Çيست.  ژÇ Ñæغيز  باندې  حالت  سياسي  په   ÏÇهيو ټاكنو Ï Ïغه  شوÇÑګانو  كاæ Ï  áلسمشرۍ æ æÇاليتي   ٢٠٠٩  Ï

پرÇخو   Ï كې ټاكنو   æتير په  ځكه   ÏلوÑÏ Ñæبا لږ  بهير  پر Ïغه  خلكو  كيدæنكې æې¡  ټاكنې  پاÑلماني   Ï كې  äفغانستاÇ په ټاكنو æÑæسته  Ïغو 

كيدې.  ګوÇښونو ÏÇعاæې  ناÇمنيو  پرلپسې   æÇ خيستنېÇ ګټه  åړæنا  Ï نه  ßÇæ له  Çخو له  چاÇæÑكو   Ï ¡Ïفسا السوهنو¡  حكومتي   Ï ¡غليوÑÏ

برخه Çæخيسته. Ï Ïې  كې  په Ç ìÇÑچونې   åÑلپا ټاكلو   Ï æÒستاÇ لسيæ Ï فغانانوÇ هم بيا  خو   ¡æ كړكچين  áچاپيريا سياسي  چې  له Ïې   åسر

 .íæ كم   
٧٠

 äæګډ خلكو   Ï كې  ټاكنو  په  چې   áشو المل  Ïې   Ï هم  ګوÇښونه  Çمنيتي   ¡áيدÑښكا  íستړ خلك   åبهير له  Ïټاكنو  چې  ترڅنګ¡ 

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ٨٣   ¡äقانو ٦٨   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

٢٠١٠  ¡٢٤  íÑجنو كاÑډين¡  æځنډيدې.“  ټاكنې   äفغانستاÇ  Ï”  ¡äÇټر  ßÑما    ٦٩

 æيه يو ميليونو ډيرÑ٢ عشا ٢٠٠٥ كاæ Ï áلسمشرۍ ټاكنو په پرتله نژÏې   Ï لماني ټاكنو كېÑپه پا á٢٠١٠ كا  Ï ¡پوټ له مخېÑ áÇنړيو Ï ېÇ ¡íÇ ¡íÏ ¡ìÂ Ï    ٧٠

 ” Voter Turnout Data for Afghanistan “.åæ چولېÇ يهÇÑ خلكو

http://www.idea.int/countryview.cfm?id=٤ (accessed March ٢٠١٤)



ټاكنې  پاÑلماني   áكا  ٢٠١٠  Ï۲۰۱۴

15 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

ټاكنيزې ÑÏغلۍ  ٤ .٣

 äقانو ټاكنو   Ï ¡ېæ پاتې مياشتې  نهه  يوÇځې   åÑلپا چمتوÇæلي    Ï ته  äكميسيو ټاكنو   Ï مخې له  چوكاټ  قانوني   Ï چې كې¡   áحا په ÇÏسې   

 åÑلپا Ïشفايت  چې   åæ شوې  الÑښوæنه  ته  مشرتابه   íنو  äكميسيو  Ï ټاكنو   Ï  åسر  åسر Ïې  له  خو  شو.  تصويب  كې  فبرÑæۍ  په   áكا  ٢٠١٠  Ï

شك   په   ÊصالحاÇ مهالي   ÏږæÇ بنسټونو  Ï  åسر  Ñكا په Ïې  خو   åكيد  Çخو له  ځانګړكسانو  څو   Ï پرمختګونه  كړÏ .íغه   ډيرې  هڅې  خپلې 

په  ته  ټاكنو   æتير خو   ¡áكړ ته  پرمختګونه ÇÑمنځ  بنسټونو   æټاكنيز  æÑنو  äæګډ په   äكميسيو  Ï چې Ïټاكنو  له Ïې¡   åسر  .áشو  áچوÇæ كې
٧١

 .íشو  åترسر  íÏ نه كاæÑنه  سم  چې   ÏلوÑÏ ßÑÏ ÇÏ æګړæ عامو  åسر  ãپا

چې  كوله  تمه  خلكو ÇÏسې  كې  پايله  په   æÇ  ¡åæ åلوړ  ÇÑخو كچه   íæپوها عامه   Ï  åړÇ په  بهيرæنو   æټاكنيز  Ï ټاكنو¡  پاÑلماني  په   áكا  ٢٠١٠  Ï

 ÈÇځو Ïشفافيت  ټاكنو   Ï  åسر كولو  تقويه  په   æÑتګال شته   Ï كې  ټاكنو  په  ته  هيلو  Ïغو   äكميسيو ټاكنو   Ï شي.  پلې  سمه  به  پرæسه  Ïغه 

 Ï
٧٢

شي.  بايد æÑښانه  بهيرæنه  ټاكنيز  چې   ìÏ ÇÏ المل مهم  يو   æځنډيد  Ï ټاكنو  Ï چې  ¡åكړ كميسيوæÑ äښانه  ټاكنو   Ï كې حقيقت  په  Ñæكړ. 

پايلې  لومړنۍ  الÑې  له  Çنلين   Ï كې  æخت   لږ  په  چې   ìÇشو  ìكوال خلكو   ¡áكړ ته  ÇÑمنځ   äكميسيو ټاكنو   Ï چې  مخې  له  پرمختګونو  هغو 

مركز  له  شميرنې   Ï ÇÑيو   Ï كې   ìپا په  Ñæځې  هرې   Ï ته   æÒستاÇ ګوندæنو  سياسى   Ï  æÇ ÏكانديدÇنو    äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  .íÑګوæ

 
٧٣

هم Ñæكوله.  كاپي   åيو پايلو   Ï نه 

 åپريكړ همغږۍ  په   åسر چاÇæÑكو  Çمنيتي  له   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  .åæ Çنديښنه  لويه   åيو هم  بيا  ناÇمني   ¡åسر  åسر هڅو  Ïغو  له 

ټاكنو   Ï ¡كيدې بلل  ناÇمنې  چې  ته  سيمو  هغو  همدې æجې¡  له  نو   .íكيږ پاتې  تړلې   ٩٣٨ به  څخه  مركزæنو   ٨٣٥¡٦ له  ټاكنو   Ï چې  ¡åكړæ

ساتل  كې  سيمو  ناÇمنه  په  پاڼې   ìÇÑ چې   ¡åكيد  áړæÇÑ  ÇÏ Ïليل  تړلو   Ï مركزæنو  Ïغو   Ï ليږلې.  æنه  پاڼې   ìÇÑ Ñæته   äكميسيو  ßÇخپلو

 .ìÇæ كړېÑæ يهÇÑ كې ځايونو   áæډ په Ïغه  خلكو  چې   ¡æ نه  ãميكانيز بل ÇÏسې   
٧٤

 .íكيږ

مرګ  پكې  ته  Çچوæنكو  غړÇÑ æÇ æيه  چاÇæÑكو¡ Ïكمپاين  كانديدÇنو¡  چې  شو¡  ته  تاæتريخوÇلى ÇÑمنځ   ìÑكمسا كې  ټاكنو  په   áكا  ٢٠١٠  Ï

مركزæنو   ٩١ پر   æÇ  áشو پاتې  تړلى  هم  مركزæنه   Ñنو  ٣٠٠¡١  ¡åسر  åسر ګامونو  شويو  پوÑته  له  كې  برخه  په  Çمنيت   Ï æÇæښته.  هم  ژæبله 

چې  مركزæنو  هغو  پر   äكميسيو ټاكنو   Ï  .áشو نه  الړ  ته  مركزæنو   ìÇÑ æيرې  له  ناÇمنيو   Ï خلك  كې  ځايونو  ځينو  په   .áشوæ بريدæنه 

 åسر Ïې  له  خو  پرÇنيسته.   åÑال ته  ÑÏغليو  كې  ټاكنو  په  حالت  Çمنيتي   íÑæكمز  
٧٥

نو   .ÏلوÑÏ نه   ßÇæ  ¡ææ بند  هم  يا   æÇ  áشوæ پرې  بريدæنه 

كومك æكړ.   åسر پرÇخو ÑÏغليو  يې  كې  ټاكنو  په  چې   ¡ææ هم الملونه    Ñنو مخې¡ ÇÏسې  له  ډلو Ñ Ïپوټونو  څاæÑنكو  شمير  ګڼ   Ï  ¡åسر

Ï  ټاكنو Ñæځ Ï لوړې كچې له تاæتريخوÇلو ډكه Ñ ¡åæسنيو æÇ څاæÑنكو ÑÏ Ïغليو æÇ ناقانونه كړنو Ñپوټونه Ñæكړá. په Ïغو 

ÑÏغليو كې Ï جعلي كاÑتونو كاáæÑ¡ څو ځلې ÇÑ Ïيې Çچوá¡ په Ï ÑæÒ چا په ګټه ÇÑيې Çچونې ته خلك مجبوÏ ¡áæÑ كوچنيانو 

له خوÇÑ Çيه كاæÑنه Ï æÇ نوæÑ پرځاÇÑ ìيه Çچونه شامل ææ. په ځينو ځايونو كې ÇÏسې Ñپوټونه هم Ñæكوá شوææ í¡ چې ÇÑيه 

نه Ç åæچوá شوې خو پايلې يې سپاáÑ شوې æې. سرå له Ïې چې Ïټاكنو كميسيوä ځينې تګالÑې جوړې كړې æې خو بيا هم 

بيال بيلو څاæÑنكو æÇ خبرياالنو Ï تير كاá له ټاكنو سرÑÏ Ï åغليو كچه  Ñæته بلله. (ÑÏ Ïغليو كلتوÑ) ته Ñæته ÇصطالحاÊ هم 

 .ìنه شي ګټال ßڼې ټاكنې څوÑ پرته æÑچې له غيرې قانوني ال ¡åæكا ÓحساÇ سېÇÏ نوÇكانديد æÇ áشو ÇپيدÇÑ

(٢٠١٠) åÑÇÏÇ بنسټونو حقونو Ï æÇموكرÇتيكو   Ï بشر  Ï /äماÒسا همكاÑۍ   æÇ مرستې  Ï پاæÑÇ Ï -

غه   Ï  .ææ Çستولې  ته  سيمو  Ñæكولو  ÇÑيې   Ï څاæÑنكي   ٠٠٠¡٧ Ñæځ  په  ټاكنو   Ï  (FEFA) بنسټ  ټاكنو  عاÏالنه   æÇ  æÏÇÒÂ  Ï  äفغانستاÇ  Ï

 .áÑسپاæ  áæډ په   Êثبو  Ï Ñپوټونه  ÑÏغليو   æÇ سرغړæنو  ګونو  سل   Ï Ñæځې   Ï ټاكنو   Ï كميسيونونو  ټاكنو   æÇ شكايتونو   Ï ټاكنو   Ï بنسټ 

 ìډير كې  قضيو  Ïغو  په  كړې.  æړÇندې   áæډ په   æهدÇشو  Ï قضيې   íجد  ٨٩٠  Çخوæشا څخه  æاليتونو   ٣١ له  ته  كميسيونونو   æړÇæÏ  ìæÏ

 .
٧٦

æ شامل   áډكو صندæقونو   ÏæÇ ګوÇښونه  ته  Ñæكونكيو  ÇÑيو 

 (٢٠١٠ Ïفتر¡  حقونو   íبشر  æÇ بنسټونو  ÏيموكرÇتيكو   Ï  ¡äماÒسا همكاÑۍ   æÇ Çمنيت   Ï كې  æÑÇپا  په  (ÑÇæسا:  Ñپوټ¡"٧.  ډلې¡“  مالتړې   Ï ټاكنو   Ï"   ٧١

شوې.“   áæځنډæ ټاكنې   äفغانستاÇÏ  ”  äټر    ٧٢

 .٢٠١٤  ¡íÑæفبر مشر)¡   äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠١٠ (په   ¡íمعنو Çحمد  فضل     ٧٣

 ٢٠١٤  ¡íÑæفبر  ¡íمعنو    ٧٤

 ٢٠١٤  ¡ãكو پريس¡      ٧٥

 ٢٠١١ فيفا¡  بنسټ¡  ټاكنو  كابل¡ Ñ æÇ æÏÇÒÇ Ïڼو  ماموÑيت Ñپوټ“:   Ï څاæÑنكو   Ï  åړÇ په  ټاكنو  پاÑلماني   ٢٠١٠  Ï  äفغانستاÇÏ”    ٧٦



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 16

 ææ تړلي  Ñæځ  په  ټاكنو   Ï چې  مركزæنه¡  هغه  حتا   .ææ نه  Çغيزمن   æÇ كافى   åÑلپا  íمخنيوÏ ÑÏغليو   Ï  ÊماÇقدÇ  íنو  äكميسيو ټاكنو   Ï

شوې   ßډ  æÇ نښه  په   Çخو له  Ïپلويانو  كانديدÇنو   Ï صندæقونه  كې  قضيو   æډير په   .áشو  áليږæ صندæقونه   ßډ ته  مركز  شميرنې  ÇÑÏيو 

شويو  ټاكل   Ï  äكميسيو  Ï له  چې   ¡ææ  íشو  ßډ ÇÏسې  يا   ¡íشو  ßډ  åæ نه  سم  صندæقونه  چې   íæ  ÇÏ بيلګې  æÑښانه  ÑÏغليو  Ïغو   Ï  .ææ

شوې æې.  نښه  په   áæډ يو  ټولې ÇÑيې  كې   Þæصند  åيو په  يا   æÇ ېæ پكې ډيرې ÇÑيې  څخه   ٦٠٠ ÇÑيو- 

٤ .٤ ÈÇځو  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ټاكنو   Ï

چې   áكړ قرنطين  شك  په  ÑÏغليو   Ï صندæقونه  هغه   áټو كې   ãقد  íلومړ په   ¡æ خبر  ښه  پيښو  له  Ñæځ  په  ټاكنو   Ï چې   ¡äكميسيو ټاكنو   Ï

څاÑنې æÑæسته  له  صندæقونه  چې Ïغه   ¡æ شامل  ÇÏ ځېÇيو كې   åپريكړ په Ïې  خو   .ææ كې ټكر  په   åسر معياæÑنو   æشو له æضع  له æړÇندې 

٧٧
كنه.   æÇ  íكړ شامل  كې  شميرنه   ìÇÑ په   ¡åكيد æړÇندې  په   æÒستاÇÏ ګوندæنو  سياسي   æÇ ناظرينو  كانديدÇنو¡   Ï چې 

پرæسه  Ïغه  چې  كړې¡  æÑښانه   åæ نه   ÇÏ  äكميسيو ټاكنو   Ï  .åæ جنجالي   ÇÑخو  åÑمقر قرنطينولو   Ï صندæقونو   Ï  ¡åسر  åسر Ïې  له  خو 

سياسي   æÇ  äÇكانديد  .åæ نه  æÑښانه  ته  كانديدÇنو   áباطلو ÇÑيو  شكمنو   Ï  æÇ قرنطين  څاÑنې¡   Ï Çمله  همدې  له  نو   ¡ìكو  Ñكا څنګه  به 

 Ï  æÇ æÑæستۍ   åپريكړ  äكميسيوÏ ټاكنو   Ï ځكه   ææ  Óحسا  ÇÑخو  åړÇ په  چلند   Ï  äكميسيو ټاكنو   Ï  åسر  Úموضو Ïغې  له  ګوندæنه 

صالحيت  هم   ته   äكميسيو  ßÇټاكنوخپلو  Ï شرطونو  æشو  Ïيا كې   äقانو په  ټاكنو   Ï ¡ترڅنګ  Ï Ïې 
٧٨

.ÏلوÑÏ نه چا  حق  غوښتنې   ÝستيناÇ

كې¡  پايله  په  نو   
٧٩

 .íكړæ  åپريكړ  åړÇ په  صندقونو  Ïمشكوكو  پرته  نيولو  كې   ãپا په  له  Ïنقش  له   äكميسيو شكايتونو   Ï چې   ¡åæكاÑæ

Ïشكمنو  چې    ¡íكړ  Çپيد ته   ÈÇځو ته  Ïې  æÑæسته  شميرنې  له  ÇÑيو   Ï چې   ¡æ  ìشو  áكوÑæ فرصت   ÇÏ ته   äكميسيو شكايتونو   Ï يوÇځې 

كړې  مشخصې  الÑې   åæÏ  äقانو شكايتونو   Ï  åړÇ په  پريكړې   Ï صندæقونو  شكمنو   áæډ Ïغه   Ï.كنه  æÇ شوې   åپريكړ سمه   åړÇ په  صندقونو 

شميرنې  له  ÇÑيو  شكمنو   Ï چې   ¡åæ  ÇÏ يې   åÑال æÏيمه  كنه.   æÇ  íكړ شامل  كې  شميرنه   ìÇÑ په  صندæقونه  شكمن  چې   ¡åæ  ÇÏ  åÑال  åيو æې. 

 .íÏ كړې  شاملې  كې  شميرنه   ìÇÑ په   äكميسيو ټاكنو   Ï چې  æباسي¡  بيرته  ÇÑيې  هغه  ټولې  æÑæسته¡ 

 .áÑڅا  æ  ¡íæ  Ïموجو څاæÑنكي   æÇ  íÒستاÇ كانديدÇنو   Ï
٨٠

چې  Ïې  له  پرته  صندæقونه   íشو قرنطين   äكميسيو ټاكنو   Ï چې  مرغه¡   åبد له 

 íلومړ په  كميسيوÑÇÏ äالنشا  ټاكنو   Ï .åشو ګټه Çæخيستل  ناسمه  څخه  مقرÇÑتو  له   åړÇ په صندæقونو  شكمنو   Ï هم كې  ټاكنو  په   áكا  ٢٠٠٩Ï

پايلو ÇÏسې  لومړنيو  ځكه   ¡íكړ كې Ñæګډ  شميرنه  په ÇÑيه  بيرته  يى  چې æÑæسته   ¡áكړ قرنطين   åÑلپا يوÇځې Ï Ïې  صندæقونه  كې Ïغه  سر 

مناقشو   æټاكنيز  Ï چى  ÏÇمو  áæÏ غهÏ قانونو  Ï  .íæ كمې نه  كچې  شوې  Çټكل 
٨١

له  شوې ÇÑيې   áچوÇ ګټه په   íÒكر چې æ Ïلسمشر  ښوæله¡ 

شي.   ìÇكيد ښكيل  كې  پرæسه  په  كچه   åلوړ په  حكومت  چې  كې Ñæكويى¡ ¡   ßÇæ به صالحيتونه  ګونى   åæÏ åړÇ په æÒÑÇ Ïنې 

چې   ìÇæ íشو  ÍصالÇبايد  ÏÇمو بايد Ïغه   åÑلپا ټاكنو  نو ÇÑ Ïتلونكيو   ¡æ ìÑÇÏخبر يو  تجربه   Ï كې ټاكنو   æتير په  چې  كې¡   áحا په ÇÏسې 

لكه ÑæÇ Ï æÇ (FEFA)پا Ç Ïمنيت  ډلو  ټولنو  مدني   Ï يى حقيقت  په  شوې.  نه ÇÑ ìÇæپوÑته  النجې  كې Ñæته  ټاكنو  پاÑلماني  په   áكا  ٢٠١٠  Ï

 .ææ Ñæكړې  هم  æړÇنديزæنه  شمير  ګڼ   ¡ææ كړې  چمتو  پرې  هم  يې  Ñپوټونه   æÇ æې  څاÑې  يې  ټاكنې   áكا  ٢٠٠٩  Ï چې   ¡äماÒسا همكاÑۍ   æÇ

٨٣
ته æالړ.  ټاكنو  پاÑلماني   áكا  ٢٠١٠  Ï  äفغانستاÇ  æÇ شوæ ãپا هم Ñæته   نه   æÇ áشو عملي  نه  خو Ïغه æړÇنديزæنه   

٨٢

٢٠١٠ كاá په ټاكنو كې ÑÏ Ïغليو مخه æنيسي. Ï بيلګې   Ï چې ìÇشو ìكوال ¡ææ ìضع كړæ ìæÏ ماتو چېÇقدÇ æپه حقيقت كې هغو ځانګړ

په  چې   ¡åكړæ مرسته   åسر Ïې  څيړنې   æÇ نعقيب  نه  عاملونو   Ï ÑÏغليو  شويو  ÏÇعا   Ï æÑæسته¡  ټاكنو  æلسمشرۍ  له    áكا  ٢٠٠٩  Ï  áæډ په 

ÑÏغلۍ  يې  يا  چې  كوæنكي   Ñكا هغه  ÑÒګونه  چې   ¡åكړæ ÏÇعا   áæډ Ñسمي  په   äكميسيو ټاكنو   Ï شى.  بدلې   ÏæÏ  åيو په  ÑÏغلۍ  كې  ټاكنو 

چې  كړ¡  نه   Ñخپو  ãميكانيز يا  فهرست  هغه   äكميسيو خو   ¡åæ كړې  څيړنه  يې   åړÇ په   ¡åæ كړې  مرسته   åسر ÑÏغليو  له  يې  يا   æÇ æې  كړې 

ځينې  مخې  له   ææعاÏÇ  Ï چې   ¡åæ نه  شفافه  هم  æÒÑÇنه  هغه   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ټاكنو   Ï ترڅنګ  Ïې   Ï  .åæ كړې   áæډ څه  يې  æÒÑÇنه  Ïغه 

 åسر ډلو  Çæلو  æسله  له  چې   äÇكانديد هغه   æډير Ñæسيدې¡  ته   ìپا ټاكنې  چې  كله   ¡åباالخر  .íلر Çړيكې   åسر ډلو  Çæلو  æسله  له   äÇكانديد

ته ÒياÑæ äسيد.   Ñæبا پرæسې  ټولې   Ï ټاكنو   Ï  æÇ  äكميسيو ټاكنو   Ï  åسر  Ñكا په Ïې   æÇ  åæ خيستېÇ برخه  كې  ټاكنو  په  لرلې¡  Çړيكې  يې 

١٣٨٩لمريز)   )  .  ٢٠١٠  ¡٥٧  åÏما  ( ١٠١٢ ګڼه   ¡åجريد قانوÑ ) äسمي  ټاكنيز     ٧٧

ډلې Ñپوټ. ” ټاكنو Ïمالتړې   Ï”    ٧٨

 ٢٠١٤  ¡åÏما   ٥٧  ¡äقانو ټاكنيز      ٧٩

”٢٠١٠ ماموÑيت  ÏبرÑسى  ټولټاكنى  پاÑلمانى   Ï  äفغانستاÇ  Ï”    ٨٠

٢٠١٤ حكيم¡     ٨١

همكاÑۍ   æÇ Çمنيت   Ï æÑÇپا   Ï (ÑÇæسا:  Ñپوټ.“  ډلې  Ïمالتړې  ټاكنو   Ï ټاكنې¡  شوÇÑګانو  æاليتي   æÇ æلسمشرۍ   Ï جمهوÑيت¡  Çسالمي   äفغانستاÇ  Ï”     ٨٢

  (٢٠٠٩¡åÑÇÏÇ حقونو   íبشر  æÇ بنسټونو  ÏيموكرÇتيكو   Ï  ¡äماÒسا

 “.  ٢٠١٠ ماموÑيت¡  څاæÑنكو    Ï  åړÇ په  ټاكنو  پاÑلماني   Ï  äفغانستاÇ  Ï “ ٨٣



ټاكنې  پاÑلماني   áكا  ٢٠١٠  Ï۲۰۱۴

17 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 æÇ åكړ پسې ÇÑټيټه  ال  كچه  باطلولو Ïغه  ميليونو ÇÑيو  عشاÑيه ÑÏې   Çيو  Ï ¡åæ نه پرÇخه   åنډæ خلكو  Ï كې ټاكنو  په   áكا  ٢٠١٠  Ï چې ÇÏسې 

چې   ¡ææ چمتو ته   كړÏ æÇ åې   åترسر خپله æظيفه   äكميسيو ټاكنو   Ï ليسته ææتل.  له  كانديدÇنو  برياليو   Ï  äÇكانديد شمير  ګڼ   åسر په Ïې 

شكايتونه  ټاكنيز  پاتې  چې  Ñæغله¡  ته   Óال  äكميسيو شكايتونو   Ï  Úموضو نو   ÓæÇ  .íكړ  äعالÇ ليست  لومړنى  كانديدÇنو  برياليو   Ï

 .íكړ تصديق  پايلې  æÑæستۍ  ټاكنو   Ï  æÇ  íڅيړæ

 ټاكنيزæ شكايتونو ته Ñسېدنه٥ .٤ 

Ñسيدلي  شكايتونه   ٠٠٠¡٦  Çخوæشا  åړÇ په  ÑÏغليو   Ï كې  غرفو  په  Çچونې  ÇÑيو   æÇ مركز  په  شميرنې  ÇÑيو   Ï ته   äكميسيو شكايتونو   Ï

 Ï  æÇ شي   ìكوال Çغيز  پايلو  پر  ټاكنو   Ï شكايتونو  هغه  Çلف)  ææيشل:  ګټګوÑيو  الندې  په  شكايتونو  Ïغه   äكميسيو شكايتونو   Ï  .ææ

شي   ìÇكيد  æÇ ښندلى  شي  نه  Çغيز  پايلو  پر  ټآكنو   Ï چې  شكايتونو¡  هغه   (È  ºíلر Çړتيا  ته  څيړنې   íجد  Çخو له   äكميسيو  Ï شكايتونه 

هم  يا   æÇ  íلګو نه   ÎړÇ  åسر پرæسيجرæنو  شويو  ټاكل  له   Çخو له   äكميسيو  Ï چې  شكايتونه  هغه   (Ì æÇ ºشيæ Êæقضا  åړÇ په  يې  æÑæسته 

شمير  چې   ¡íكړ فيصله   ìلومړ شكايتونه  كټګوÑۍ  (Çلف)   Ï چې   ¡åæ  ÇÏ  Èلومړيتو  äكميسيو شكايتونو   Ï  
٨٤

 .íÏ نه  شكايتونه  ټآكنيز 

Ñسيد.  ته  شكايتونو   ٥٠٠¡٢ نژÏې  يې 

چې  پرته  قضيو  هغو  له  خو   ¡ßÇæ Ñسيدنې   Ï ته  ټولوشكايتونو  كچه  په  æاليت   Ï كميسيونونو  æاليتي  شكايتونو   Ï چې  Ïې¡  له   åسر

æاليتي   Ï چې  ځكه  كيدې  ÇÑجع  ته   äكميسيو  íمركز شكايتونو   Ï Çمله  Ïې  له  قضيې   ìډير هم  بيا  كوله¡  يې  غوښتنه   ÝستيناÇÏ

Ïغو   Ï چې   ¡áكوÑæ Ñپوټونه  ÇÏسې   åړÇ په  كميسيونونو  æاليتي   Ï شكايتونو   Ï ډلو  څاæÑنكو   
٨٥

 .ææ متوجه  خطر  ته   æكميسيونوغړ

كميسيونونو  æاليتي  شكايتونو   Ï چې  پريكړې  هغه  æخت  ځينې   .Ýشفا هم   æÇ  íÏ نه  Çغيزمن  هم   áڅيړ شكايتونو   Ï  Çخو له  كميسيونونو 

يې   æپريكړ ځينو  چې    ¡áكيد æيل  هم  ÇÏسې  حتا   .åæكا Çغيز  يې  ÇÑيو  په   ìهغو  Ï چې   ¡åæكاÑæ نه  خبر  ته  ګوندæنو  هغو  يې   åړÇ په  كولې¡ 

نه  شفايت   áپرمها فيصلو   Ï شكايتونو   Ï چې   ¡åكيد نيوكه  هم  Çمله  Ïې  له   äكميسيو پر  شكايتونو   Ï  
٨٦

 .ÏلوÑÏ نه   بنسټ  قانوني  بيخي 

٨٧
ÇÑغلى. پاتى  كې  Ñæكولو  معلوماتو  په  ته  خلكو    åړÇ په  Ïپرæسې  شكايتونو   Ï Ñنګه   ÇÏ  æÇ  íلر

ټاكنيزې  چې  كړې¡   äعالÇ باطلې  بنسټ  پر  شكايتونو  هغو   Ï ÇÑيې  مركزæنو   ٣٨٣  Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï مختلفومرحلوكې¡  پنځو  په 

ټاكنو   Ï شمير  ګڼ   æÇ  äÇكانديد  ٤١٣  áæډ Ñسمي  په   äكميسيو Ïشكايتونو  كې¡   ìپا په  Ïبهير  ټاكنو   Ï æې.  جدې  پكې  سرغړæنې 

٨٨
 .áكړ معرفي  ته  څاÑنوÇلې  لويې   åÑلپا تعقيب   Ï  ¡åكيد پرې  شك  ÑÏغليو   Ï چې  كاÑكوæنكي¡   äكميسيو

٤ .٦  äعالÇ ستيو پايلوæÑæ æÇ لومړنيو Ï

 åپريكړ كميسيونونو   æړÇæÏ .خيستÇ  Ñكا يې  نه  Çنټرنيټ  له  چې   ¡æ ìكړ نوښت   åيو كميسيونونو   æړÇæÏ كې ټاكنو  په   áكا  ٢٠١٠  æÇ ٢٠٠٩  Ï

ټاكنو   Ï  .íæخپر كې  پاڼو  æيب  خپلو  په  پايلې  æÑæستۍ  هم   æÇ پايلې  لومړنۍ  هم   ìæÏ به   åÑلپا  æډمنيدÇډ  Ï شفافيت   Ï چې   åæ كړې 

سياسي  كانديدÇنو¡  Ñæځ   åهر كاپي   åيو پاڼو   Ï پايلو   Ï بايد  مركزæنه   áټو شميرنې  ÇÑÏيو  چې   ¡åكړ æÑښانه  هم   ÇÏ ÑÇÏنګه   äكميسيو

 åبرÇبر  åÑال ته  شفافيت   æÇ  íكړ  åÑخپا  Êمعلوما æخت  ټاكلي  پر  چې   ¡åæ  ÇÏ موخه  پرمختګونو  Ïغو   Ï  .íكړÑæ ته  څاæÑنكو   æÇ ګوندæنو 

چې  به  كله   .íæ  åتير يې   íÑلو  åړÇæÏ چې   åÑتو كاÑيدæنكې  كې   åجګړ په  لكه   ¡åæ ÇÏسې   åÑال پخوÇنۍ  Ïشريكولو  معلوماتو   Ï ځكه   .íكړ

 ìæÏ Ï پايلې ټاكنو   Ï به  ځكه  نو   íشو  äعالÇ باطلې  كچه ÇÑيې  پرÇخه   په  چې   ¡åشو به æÑښانه  ته  كانديدÇنو  شوې¡   äعالÇ پايلې  لومړنۍ 

له  حكومت   Ï كې  پايله  په  Çعالنيدې.  باطلې  ÇÑيې  شوې   áچوÇ ته  كانديدÇنو  مالتړ   ìæÏ  Ï چې  لرله¡  Çنديښنه  هم  حكومت  æې.  نه  ګټه  په 

٨٩
 .íكړ  åډæګډ پرæسه  پاتې  بهير   Ïټاكنو  Ï چې كوله¡  هڅه   áæډ  áفعا په  كانديدÇنو  مخالفو   äæګډ په  كانديدÇنو  كيدæنكو   æمالتړ  Ï Çخو

كې  مركزæنو  په   ¡ìÇæ íشو ثابت  كه  چې   ¡æ Ïموجو شكايتونه  هغه  ګټګوÑۍ ”كې  په Çلف  كړې æې.  تعريف   áæډ په Ïې  ګټګوÑۍ  كميسيوÏ äغه  شكايتونو   Ï   ٨٤

  “.åæكاÑæ  Èلومړيتو ډير  ته  شكايتونو   áæډ Ïغه  بنسټونو  څيړæنكو   æÇ  åشوæ Ñسيدګي  Ïالسه  سم  ته   شكايتونو   áæډ شوÏ....ìÇغه  ښندلى  Çغيز  پايلو  پر  Ïټاكنو  يې 

 áمها هغه  شكايتونه   áæډ Ïغه   .ìكوال  ìÇشو نه  Çغيز  يې  پايلو  پر  ټاكنو   Ï  ¡ìÇæ   ìÇشو ثابتې  كه  چې  æې¡  شاملې  ÏÇعاæې  هغه  كې  ”شكايتونو  ګټګوÑۍ   (È)  Ï

ګټګوÑۍ   (Ì)  Ï   “.åæ نه  بوخت  څيړنو  پر  شكايتونو  ګټګوÑۍ   ÇÏلف  يعنې  ÑÏجې  لومړۍ   Ï سرچينې   æÇ كاÑكوæنكي  يې  كله  چې   áڅيړæ  äكميسيو شكايتونو   Ï

٧٢ ساعته æÑæسته نه æ ثبت شوÏ .íغه شكايتونو بشپړ نه Ï æÇ ¡æ شكايتونو  ”شكايتونو نوÑې څيړنې ته Çړتيا نه لرله ځكه Ïغه شكايتوÏ ä ټاكنو له ترسرå كيدæ نه 

په  نه æې.  سرغړæنې  ټاكنو Çړæند   Ï شكايتونو ګټګوÑۍ  كې ÇÑغلي¡ ÑÏيمه  په Çصولو   äكميسيو شكايتونو   Ï چې همغسې   .áكو  åÑپو نه  يى  معياæÑنه  ثبتولو Ñسمي   Ï

.٣١  ¡(٢٠٠٩  ¡äكميسيو شكايتونو   æټاكنيز  Ï:كابل) شئ.“   ìكتال كې  په æÑæستۍ Ñپوټ  ټاكنو  كاæ Ï áلسمشرۍ    ٢٠٠٩Ï” “¡Êمعلوما  Ñنو  åړÇ Ïې 

 ٢٠١٤ كميشنر¡.  äكميسيو شكايتونو   Ï Ñفعت¡  ضيا¡  Çحمد     ٨٥

ډلې Ñپوټ." مالتړې   Ï ټاكنو  Ï"  ٨٦

 “  ٢٠١٠ ماموÑيت Ñپوټ¡   Ï نكوæÑڅا  Ï åړÇ په  ټاكنو  پاÑلماني   Ï äفغانستاÇ   Ï"  ٨٧

 (٢٠١١ ډموكرÇسي¡  نړيوÇله  كابل:   ) ټاكنې¡ æÑæستى Ñپوټ¡“  كاæ Ï  áلسمشرۍ   ٢٠١٠  Ï ماموÑيت:  څاæÑنكو   Ï”     ٨٨

 ٢٠١٤  ¡íمعنو    ٨٩



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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 ìلو كړې¡   äعالÇ پايلې  لومړنۍ   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï چې  هغه¡  له  æÑæسته   .åæ پرÇخه   åډير السوهنه  حكومت   Ï كې  بهير  Ïغه  په 

څاÑنوáÇ عمومي æينا æكړÏÇ æÇ åعا يې كوله¡ چې Ï پايلو ÇÏعالä بڼه Ï شرã خبرìÏ æÇ åÏ å ناÇÑحته Ï .ìÏ ټاكنو خپلوßÇ كميسيوÏ äهغه 

 
٩٠

 .íلر نه   Êمعلوما  Ñæژ  åړÇ په بهير Ç æÇصولو   Ïټاكنو  Ï چې  ¡áننګوæ يې چاÇæÑكي  څاÑنوÇلۍ  لويې   Ï æÇ كړې  ÏÑ كلكه په  Ïغه ÏÇعاæې  

شكايتونو   æÇ  äكميسيو  ßÇټاكنوخپلو  Ï چې  Çæستوله¡  هم  يې  ته  محكمې  سترې   æÇ  åكړ  åخپر پانه   ãتهاÇ  åيو څاÑنوÇلۍ  لويې  æÑæسته 

 æÇ æبلل  خاينين   ìæÏ څاÑنوÇلۍ  لويې   
٩١

 .íÏ بللې  ښكيل  كې   Ïفسا  æÇ ÑÏغليو  په  كې  ټاكنو  په  چاÇæÑكي   íلوړپوړ شمير  ګڼ   äكميسيو

٩٢
Ñæكړې.  جزÇګانې  بيلې  بيال   äæګډ په  حكم  مرګ   Ï چې   ¡åكړæ غوښتننه  يې  نه  محكمې  سترې  له 

پايلو  لومړنيو  له  ټاكنو   Ï ìÏ چې كرææ íÒيل  حاضر æې¡  æلسمشر  پكې  طرفونه  ټوÐ áيدخله  چې  كې   åغونډ هغه  په  ماڼۍ   æ Ïلسمشرۍ 

 äكميسيو ټاكنو   Ï شي.   äعالÇ  åÑمشو په   åسر حكومت  له  به   åپريكړ æÑæستۍ  Ïټاكنو    íلر تمه  چې  ææيل¡  همدÑÇنګه  هغه   .ìÏ نه  ÇÑضي 

مسوæليتونه  خپل  سم   åسر  äقانو له  به   ìæÏ چې   ¡åæكا يې   Ñټينګا  æÇ  áيدÑÏæ پرضد  ÑÏيځ  Ïغه   Ï æلسمشر   Ï  äكميسيو شكايتونو   æÇ

يى  لحن  لرæنكى  معنا  يو  په   æÇ  åيدÑښكا خوښه  نا  æلسمشر  چې  ææيل¡  لرله  برخه  يې  كې   åغونډ Ïغه  په  چې  څيرې  مهمې  يوې   .íÏپريږ

 
٩٣

 .æليږæ ته قاضيانو  يې  به  ÇعالæÑæ äسته  له   (äالÇنوÑڅا)  ìهغو به  نوموږ   ¡íæ نه خوښه  په  پايلې Òموږ  كه  غړæته ææيل   ìغونډ  Ï

 .ææ نه  ÇÑضي  پايلو  له  غزني   Ï هغه  خو   ìلومړ  .íÏ شوې   äعالÇ باطلې  ÇÑيې  مخې  له  Ïاليلو  كومو   Ï شي   åپو چې   ¡åæ  ÇÏ تمه  æلسمشر   Ï

ګوÇښونو   Ï ناÇمنيو   Ï  åډير تر  پايلې  ÇÑيو   Ï كې  غزني  په  ګټلې.   åæ نه  پښتنو  هم  څوكې   åيو  æÇ æې  æړې  ګانو   åÑÇهز څوكۍ   ١١ ټولې  هلته 

Ïې   Ï كړ.  نه   Çپيد فرصت  تلو   Ï مركزæنوته  Çچونې   ìÇÑ  Ï Ñæځ  په  ټاكنو   Ï پښتنو   æډير چې   ¡åæ المل    Çهمد  æÇ æې  ÇÑغلې  الندې  تاثير  ته 

ترڅنګ¡ Ï Ïغه æاليت په ډيرæ برخو Ï طالبانو Çغيز Ï Ï ßÇæ æÇې المل شوá¡ چې نه هم حكومت æÇ نه هم Ï ټاكنو كميسيوä خپل كاæÑنه 

 äكميسيو شكايتونو   æÇټاكنو  Ï كې  غزني  په  چې   ¡ìÇكيد  ìÇشو نه   åسر پايلو  هغو  له  څه  ÇÏسې  æجې  همدې  له  نو    
٩٤

 .íسوÑæ سرته  سم 

 ¡íشميرæ åسر له  غزني ÇÑيې   Ï چې كوله¡  غوښتنه   äكميسيو شكايتونو   æÇ äكميسيو  ßÇخپلو له  ټاكنو  ترڅنګ æلسمشر  كړې Ï Ï .ææې 

٩٥
 .íكړæ ټاكنې  åسر له  غزني  په   åÑلپا  æكيدÇپيد  Ï  æÒستاÇ  íæمسا  Ï پښتونو   Ï كې  جرګه  يا Ïې æلسي   æÇ  íكړ منظمې Ïې 

ځينو   Ï .æ الندې  Ñفشا تر  بايللې æې¡  يې  ټاكنې    æÇ åæكا يې  مالتړ   åÏ Ï چې  Çخو خپلوÇنو)   ìهغوÏ æÇ) له مشرÇنو  هغو   Ï لسمشرæ ¡يمæÏ

 åÐبانفو ځينې  كې  حكومت  په   æÇ äÇيرÒæ كابينې  Ï ¡íغړ نژÏې  كوÑنۍ   Ï هغهÏ ¡ڼهæÑæ لسمشرæ Ï كې په Ïغو Çشخاصو  خولې¡  له  كسانو 

 æÇ  Ðنفو æلسمشر   Ï يې  كې   äلماÑپا په  بلكې   ¡áكو قانع  ګر  معامل   ÊÑقد  Ï چې   ÇÏ يوÇځې  نه   áæتاييد ÇÑيو   Ï  ìæÏ  Ï  .ææ شامل  خلك 

٩٦
 .åæخاÇپر هم   ßÇæ

 ìكوال  äلماÑپا  íړæپيا  
٩٧

شي. ته  منځ   ÇÑ ېÏ äلماÑپا  ìړæپيا  æÇ ßÇخپلو يو  چې   ¡æ نه ځينو æيل¡ æلسمشر ÇÑضي  چې  همغسې   ÑÏېيم¡ 

 äÒÇتو كې æ Ï ßÇæ Ïيش  په بنسټونو  سرæÏ Ï åلت   Ñكا په Ïې   æÇ íÑڅاæ نهæÑكا  áټو برخې   íيوÇجرÇ Ï مخې له   äقانو چې Ç Ïساسي   ìÇشو

 .íكړ  ÎÇپر

چاÇæÑكي  ټاكنو   Ï  ¡íكړ ثابته   ÇÏ غوښتل  æلسمشر   ¡áæډ په  هڅې  يوې   Ï بريا   Ï كمزÑæيو   æÇ  æنيمګړتيا پر  كې  ټاكنو   æتير په   ¡ãÑڅلو

æلسمشرۍ   áكا  ٢٠٠٩  Ï چى   
٩٨

شي¡   ìپرځا عالقه   ÇÏ هغه   Ï به   åسر  Ñكا Ïې  په   .ææ كفايته  بې   æÇ  íÑæكمز  åÑلپا  æكيد  åترسر  Ï ټاكنو   Ï

باطلې  له Çمله  كې ÑÏ Ïغليو  ټاكنو  په  ٣٤٩¡٨٠٩ ÇÑيې  پلوۍ  په   íÒكر كې æ Ïلسمشر  ټاكنو  هغه  په   .íكړ  ìپرځا مشرæعيت  څه  يو  ټاكنو 

 ٢٠١٤ ٩٠    Ñفعت¡ 

٢٠١٤ كنفرÇنس¡   íخبر    ٩١

څاÑنوÇلۍ  لويې  چې  لوستى  ليك  هغه   åÏ چې  ته ææيل....   ناستې  خبرې  يوې  كې  كابل  په  مشر   äكميسيو  Ï ټاكنو   Ï مخې¡“  له  ژÑæناÑ Ï áپوټ  ٩٢   Çæ Ïلسټريټ 

ته   ìهغو يې  نه  محكمې  سترې  له   æÇ  ææ كړې   äÑتو خيانت  په    íغړ  äكميسيو ټاكنو   Ï كې  ليك  Ïغه  په  مخې  له   æخبر  Ï هغه   Ï  .ìÏ Çستولى  ته  محكمې  سترې 

Çمريكايي  شپږ  بريدګر  ځانمرګي  كې   Ñكندها په  كړې-  غوښتنه   æباطليدÏ ټاكنو   Ï محكمې  سترې   äفغاÇ ټرæفيمو:   ÇسلوÑيا  )  “.åæ كړې  غوښتنه  حكم   Ï مرګ   Ï

 ١٢ ډيسمبر   Ï  ¡٢٠١٠  ¡áناÑæژ Çæلسټريټ  æژلي¡   íسرتير

 ٢٠١٤ ٩٣   Ñفعت¡ 

 .٢٤ ډيسمبر   ¡٢٠١٠ برخه¡  بهرنۍ  پوسټ¡  Çæشنګټن   “¡íÏ ګټلې  څوكې  ډيرې  كې  ټاكنو  النجمنو  په  هزÑÇګانو   äفغانستاÇ  Ï” پاميل      ٩٤

 ٢٠١٤  ¡Êمطبوعا    ٩٥

 ٢٠١٤¡Êمطبوعا    ٩٦

 ٢٠١٤ ٩٧    Ñفغت¡ 

 ٢٠١٤ ٩٨   Ñفعت¡ 



ټاكنې  پاÑلماني   áكا  ٢٠١٠  Ï۲۰۱۴

19 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 ¡íÏ كفايته  بې  كميسيونونه  ټاكنو   Ï چې   íكړ ثابته   ÇÏ  áپرمها ټاكنو  پاÑلماني   Ï چې   غوښتل  هغه   åÑلپا Ïهمدې  نو   
٩٩

æې.  شوې   äعالÇ

 åپريكړ  ¡íكړ السه  تر  پايلې  ټاكنو   Ï سم   åسر خوښې  خپلې  له  æلسمشر  چې   åÑلپا Ïې   Ï نو   .ææ نه  باكفايته  كې  ټاكنو   æتير په   ìæÏ ځكه 

 åسر Ïې  له  خو  Çæخلي.   Ñكا توګه  په  æسايلو   Ï نه  محكمې  سترې   æÇ څاÑنوÇلۍ  لويې  له   åÑلپا  Ñفشا  Ï كميسيونو   æړÇæÏ پر  چې   ¡åييوكړ

æÑæستۍ   äكميسيو شكايتونو   Ï ÑÏæيد.  ÑÏيځ  خپل  په  æړÇندې  پر  ګوÇښونو   Ï بنسټونو  حكومتي  ټولو   Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï  ¡åسر

خپل  پر  پايلې  Ïغزنې  خو  كړې   äعالÇ پايلې  æاليتونو   ٣٣Ï ګډæند  په  څوكيو   Ï Ïكوچيانو   äكميسيو ټاكنو   Ï  æÇ كړې  تصديق  پايلې 

 
١٠٠

 .áشو نه Çæيستل  ليست  له   äÇكانديد بريالي   ٢٤ كې  ټوله  په  شوې.  ډÇګه  په  يوææÇ åنۍ æÑæسته  پايلې  شوې. Ïغزنى æاليتي  پاتې   ìځا

 .٣٨ ټاكنو æÑæستى Ñپوټ¡“  كاæ Ï áلسمشرۍ   ٢٠٠٩  Ï “ ٩٩

ډلې Ñپوټ.“ ټاكنو Ïمالتړې   Ï “ ١٠٠



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 20

Ï ټاكنو ځانګړې محكمه . ٥

چې  كله¡   .ìÏ څرګندې  æÇ ضحÇæ شوې  åسر تر  كړنې  پوÑته  قانونه  له   Çخو له   ßÇځو  íيوÇجر  Ç Ï ¡ستهæÑæ ټاكنو له  كاæÏ áلسمشرۍ   ٢٠١٠  Ï

حكومت ÇÏسې  همدې Çمله¡  له  نو   .ìكړÑæ ìÏ نه  Ñكا مدÇخلې   æÇ نېæÑكاÑæÒ ìæÏ Ï شوچې  åپو ته  حكومت  شوې¡   äعالÇ پايلې ټاكنو   Ï

چې   ¡åæ ÇÏ åÑال  åيو  æبدليد  Ï ټاكنو Ïپايلو   Ï  .íسوÑæ äځا ته  ÇهدÇفو  خپلو  كې  پايلو  په  ټاكنو   Ï  æÑال نوÑæ æÑته  له  چې  كړې¡  پيل  هسې 

ښايي   ãميكانيز  ìنو چې   åكيد فكر  ÇÏسې  كې¡   ìپا په   .íڅيړæ  åسر له  جنجالونه  Çړæند  ټاكنو   Ï چې   ¡íكړ ته  ÇÑمنځ   ãميكانيز يو  ÇÏسې 

محكمې  ځانګړې   áæډ موÇفقه Ï Ï .íæغه   åسر نظر  له Ïغه  به  محكمه   åستر   åلږ تر  لږ  چې  ډÇډمن  حكومت   .íæ áجوړيد محكمې  ځانګړې   Ï

كړې.  پيل  مشوÑې   åسر Çړخونو  بيلو  بيال  له   äæګډ په  محكمې  سترې   Ï حكومت   ¡åÑلپا  æجوړيد  Ï

ډير  ال   Ï  áæډ په   ãÇقدÇ نه Ñæ ÏپوÑته  قانونه   Çساسي  له  محكمه  نښه Ï .åæغه  ګوÇښ   ìلو  åيو  Ï  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï áجوړيد محكمې  Ï Ïغې 

ځانګړې  Ïغې   Ï Ïې  چې  له  مخكې  نو   .åتماميد بيه  په   Êثبا سياسي   Ï كې   ÏÇهيو په  چې   åكيد  áæÑكا  åÑلپا  æكيد السه  تر   Ï  ßÇæ سياسي 

 .æكړ مشرæطيت Çصوá مطالعه   Ï æÇ يشæ ßÇæ Ï كې  äفغانستاÇ په چې   ¡åÏ مهÒال نو   ¡æكړæ كتنه ته  محكمې Ï جوړيدæÇ æ قانوني چوكاټ 

٥ .١   Êسترې محكمې سكو Ï åړÇ ځانګړې محكمې په Ï

 Ï شكايتونو   Ï محكمې  سترې  چې   íكيږ ډÇګه  په   ÇÏ شي¡  æكتل  ته  تاÑيخ  Çړيكو   Ï محكمې  سترې   Ï  æÇ  äكميسيو شكايتونو   Ï كه 

بيلګې  ÇÏسې  ډيرې   .ìÏ  ìكړ  ìæناÑÏ ته  فيصلو   äكميسيو شكايتونو   Ï يې  ال   æÇ كړې   åÏ نه  مدÇخله  كله  هيڅ  كې  كاæÑنو  په   äكميسيو

 ÊÑÇÒæ æÑچا كوÑنيو   Ï  æÇ څاÑنوÇلۍ  لويې  محكمې¡  سترې   áæډ په  بيلګې   Ï  .íكو همغږæÑ íښانه  ترمنځ  بنسټونو   æړæغوÏ Ï چې شته¡ 

 Ï محكمې  سترې  æÏيم¡   
١٠١

.íÏ Ñæكړې   Êمعلوما ته   äكميسيو Ïغه   åړÇ په  مخينې   Ï مجرمانو   Ï غوښتنه  په   äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï

 ¡áمها هغه  كې   á٢٠١٠كا په   .íÏ پيژندلې   Ñæ ته   ìæÏ  äكسا خپل  كې  ټاكنو   æ  ÑæÏ  åæÏ لومړيو  په  مخې  له   äقانو  Ï  äكميسيوÏ شكايتونو 

جرګو   æړÇæÏ  Ï  ÇÑشو ملي   Ï يې   ìپرځا Ïې   Ï  æÇ  ¡íكړ معرفي  كانديد  ته   äكميسيو   ¡ìكړÑææ نه    ßÇæ  ÇÏ ته  محكمې  سترې   äقانو چې 

æلسمشر  څنګ  تر  Ïې   Ï Çæخيسته.  برخه  كې  پرæسه  Ïغه  په   áæډ  áفعا په  محكمې   ìنوستر  ¡æÇ  ìكړ æړÇنديز  مشوÑې   Ï  åسر مشرÇنو  له 

چې  كله   ¡áپرمها ټاكنو  æلسمشرۍ   Ï  áكا  ٢٠٠٥  Ï ÑÏييم¡  كړ.  كانديد  هم  توګه  په  مشر   Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï قاضي  يو  نه  قضا  له 

 ¡áننګوæ  ÇÑ Çæكونه  محكمې  سترې    Ï  äكميسيو Ïشكايتونو   ¡åكړæ غوښتنه   ÝستينفاÇ  Ï ته  محكمې  سترې  كانديدÇنو  ناكامو  ځينې 

 ¡åيدÑښكا ÇÏسې   Çظاهر نه  Ïې  له  نو  شوې.  هوÑÇې  الÑې  له   æÑمشو ناÑسمي   Ï قضيې  Ïغه   åباالخر  
١٠٢

چې   ¡íڅيړ قضيې  Ïغه  څنګه  چې 

شويو  په    åړÇ په  النجو  Ïغو   Ï هم  يې  نه   æÇ ننګولې   æ پريكړې   äكميسيو شكايتونو   Ï  åړÇ په  كانديدÇنو  ناكامو  هم  نه  محكمې  سترې  چې 

شكايتونو   Ï چې    ¡åكړæ  åپريكړ  áكا  ٢٠١٠ په  محكمې  سترې  æلې  چې   åÏ نه  æÑښانه   ÇÏ كې  قضيه  Ïې  په  خو   .åكړæ مدÇخله  پريكړæكې 

 .íكړæ åپريكړ  åړÇ په  النجو   æټاكنيز ټولو   Ï بايد  محكمه  ځانګړې   æÇ ناقانونه æې  نه æې¡  سمې   åسر  äقانو Çساسي  له  پريكړې   äكميسيو

نظر  په   æجوړيد  Ï محكمې  ځانګړې   Ï كې  سر   íلومړ په  محكمې  سترې  چې   åكيد  Ñæبا ÇÏسې   ¡áپرمها ټاكنو  پاÑلماني   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï

محكمو   áæډ Ïغه   Ï چې  ææيل  Ñæته  كې   ÈÇځو په  محكمې  نو   ¡åكړæ سال   åسر محكمې  سترې  له  æلسمشر  چې  كله   .
١٠٣

ÏلوÑÏ  ÏنتقاÇ

 ßÇخپلو له  پرتطبيق ÏڅاÑنې  Çساسي   Ï موضو كې æ .íæلسمشر Ïغه  ټكر  په   åسر Çصولو  له  قوÇنينو   æÑنو  æÇ  äقانو Çساسي   Ï به  áجوړيد

محكمې  Ïځانګړې   åÑلپا Ïڅيړنې  شكايتونو   Ï چې  Ñæكړ   ÈÇځو څير  په  محكمې  سترې   Ï هم   äكميسيو Ïغه    .åكړ شريكه   åسر  äكميسيو

 åندÏ ته  محكمې  سترې  æلسمشر  چې   åيدÑښكا ÇÏسې  æÑæسته¡  Ïې  له   .åÏ ناقانونه  هم   æÇ  ìÏ ټكر  په   åسر  äقانو Çساسي  له  هم   áجوړيد

 .íكړ  åÑÇهو  åÑال ته   æجوړيد محكمې  ځانګړې  سم   åسر قوÇنينو   æÑنو  æÇ  äقانو Çساسي  له  چې   ¡åæ سپاÑلې 

æÑæسته  تاييد  له  æلسمشر   Ï محكمه  Ïغه   .åشو ÇÑضي   æجوړيد په  محكمې  ځانګړې   Ï غوښتنه  æلسمشرپه    Ï محكمه   åستر  ¡åباالخر

له  محكمې  Ïسترې  يې  يو   æÇ  ææ نه  محكمې   ÝستيناÇ له  æاليتونو   æÇ Ïكابل  يې   Ñڅلو چې   ¡áلر  äقاضيا پنځه  محكمې   .åشو  åجوړ

تابعيت  æفاÑÇÏۍ   Ï يې  ته  قوÇنينو   æÑنو  æÇ  äقانو Çساسي   äفغانستاÇÏ  ¡áكړ  åترسر مرÇسم  لوړې   Ï  æغړ Ïغو   .æ څخه  سالكاÇÑنو 

څيړې.   áæډ پيلې  نا   æÇ  ßÇخپلو په  به  قضيې  پرتې  æړÇندې  په   ìæÏ  Ï چې  كوله¡  ژمنه  يې  همدÑÇنګه   ¡åæÇڅرګند

 .١٠ په ÇړæÑæ åستۍ Ñپوټ¡“  ټاكنو  پاÑلماني   Ï áكا  ٢٠٠٥  Ï”   ١٠١

 (٢٠٠٥  ¡äماÒسا همكاÑۍ   æÇ منيتÇ Ï كې  äپاæÑÇ په ډلې æړÇنديزæنه“ (ÑÇæسا:  مالتړې   Ï ټاكنو  Ï åړÇ په ټاكنو  كاæ Ï áلسمشرۍ   ٢٠٠٥  Ï ”    ١٠٢

 ٢٠١٤  ¡ìÒحمدÇ   ١٠٣



محكمه  ځانګړې  ټاكنو   Ï۲۰۱۴

21 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 Ç Ïساسي قانوæ æÇ äضعى  قوÇنينو بنسټونه ٢ .٥ 

سترې  كې  حقيقت  په   .áكو æړÇندې  Ïاليل  ÑÏې  مخې  له   äقانو Çساسي   Ï  åÑلپا  æجوړيد  Ï محكمې  ځانګړې  Ïغې   Ï محكمې  سترې 

ټولو  په  كې  صالحيت  په  محكمه   ìستر  Ï چې  ÇÑغلي¡  كې   åÏما  ١٢٠ په   äقانو Çساسي   Ï كوله.  تكيه   æÏما  æيوÑÏ الندې  Ïغو  پر  محكمې 

محكمې   Ï سم   åسر  äقانو له  حيث  په  مدعي   Ï  Çخو له  Çشخاصو  حكمي   æÇ حقيقي   Ï  áشمو په  æÏلت   Ï چې   ¡ìÏ شامل   Ñغو   æعوÏ هغو 

څخه  صالحيت  له  قوې  قضايه   Ï ساحه  يا  قضيه  كومه  كې  حاالتو   áæډ هيڅ  په   ìكوال شي  نه   äقانو هيڅ   :  åÏما  ١٢٢ شي.  Çقامه  æړÇندې  په 

 æÇ صالحيت  تشكيل  په  Ïمحكمو  Ñعايت¡  په  حكمونو   Ï  äقانو Çساسي  Ïې   Ï Çæيي:   åÏما  ١٢٣  æÇ  .íÑسپاæ يې  ته   ãمقا بل   æÇ æباسي 

 Ï محكمو   Ï محكمې  سترې  همدÑÇنګه   .íتنظميږ الÑې  له   äقانو  Ï چاÑې  مربوطې  پوÑې  قاضيانو  په   æÇ قوÇعد   Øمربو پوÑې  ÇجرÇتو 

په  æلسمشرۍ   Ï چې    íكوÑæ صالحيت   ÇÏ ته  محكمې  سترې  چې  كوله¡  تكيه  هم   åÏما پنځوسمه  په   äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي 

١٠٤
 .íكړ جوړ  ÏيوÇنونه  محكمو  ÇÏبتدÇيي  كې  æاليتونو   æÇ مركز  په   åسر تاييدۍ 

چې  æÇÑبلله   åغونډ  åÏلعاÇ  Þفو  äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï æÑæسته¡  Ñæځ   åيو نه    æجوړيد له  محكمې  Ïغې   Ï

له  كلمې  ځانګړې   Ï  åسر محكمې  Ïغې  له   äكميسيو  ßÇخپلو څاÑنې   Ï پرتطبيق   äقانو Çساسي   Ï  .áكړ  ÏÑ يې   áجوړيد محكمې  Ïغه   Ï

 æÇ محكمې  سترې  æلسمشر¡  پر  چې   ìÏ  ãميكانيز يو  ÇÏسې  محكمه  ځانګړې  مخې  له   äقانو ÇÏساسي  Çæيي  ځكه   æ مخالف   åلوسرæÑكا

قضايي   Ï محكمو  Ï چې  ¡íلر حق  محكمه Ï Ïې   åستر چې  كيږæ ìæÏ  .íيل   áæÑكا  åÑلپا لو   ìæسپينا  Ï نوæÑتو لګيدلو   Ï باندې ÒæيرÇنو 

 Ï محكمه   åستر يې  مخې  له  چې  نشته¡  Çæكونه  قانوني  كافي  ÇÏسې  خو   íكړ جوړې  محكمې  ځانګړې  مخې  له   äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر

لكه  شي –  هم   åجوړ محكمه  مخې Ïغه  له  محكمو ÇÏصولو   æځانګړ  Ï كه چې   ¡æ ÇÏ ليلÏ ìæÏ Ï .íكړ  åجوړ محكمه  ځانګړې   åړÇ په ټاكنو 

 .íæ شوې  ãمعلو چوكاټ  په   äقانوÏ ندېÇړæ
١٠٥

له  بايد  يې   åÑÇÏÇ  æÇ نو Çæكونه   ¡ محكمه  ځانګړې  ځوÇنانو   Ï

 Ï محكمې  سترې   .íÏ شوې  جوړې   Çپخو چې   ¡æكړÑÏ  Êمعلوما لنډ  هم   åړÇ په   æجوړيد  Ïمحكمو  æځانګړ هغو   Ï Ïلته  چې   ¡åÏ مهمه   ÇÏ

پرضد  توكو   åÑمخد  Ï  .íÏ كړې  جوړې  محكمې  ځانګړې  پنځه  بنسټ  پر  ماÏې  پنځوسمې   Ï  äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو 

ځوÇنانو   Ï  æÇ محكمه  ÇحوÇلو  شخصي   Ï محكمه¡  Ïالنجو  سر  پر  جايدæÏÇنو   Ï محكمه¡  جرÇيمو   Ï Çمنيت  بهرني   æÇ كوÑني   Ï محكمه¡ 

په  Ïبيلګې   .íÏ شوې  جوړې  مخې  له  Çصولو   Ï  äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو   Ï محكمې  ځانګړې  Ïغه   
١٠٦

محكمه.  ځانګړې 

 ٤٤  Ï محكمه  ځوÇنانو   Ï  ¡åæ شوې   åجوړ  ÓساÇ پر  ماÏې   ٤٥  Ï  äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو   Ï محكمه  سوÇÏګرۍ   Ï  ¡áæډ

 Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو   Ï  æÇ  äقانوÏ توكو   åÑمخد  Ï  – محكمه  توكو   åÑمخد  Ï همدÑÇنګه   .åæ شوې   åجوړ بنسټ  پر  ماÏې 

يې   åÑلپا  æجوړيد  Ï ¡åكړ  åجوړ يې  محكمه  ځانګړې  ټاكنو   Ï چې بڼه  هغه  په  محكمې¡  سترې  نو   .åÏ شوې  åجوړ مخې  له  ماÏې   ٥٠  Ï äقانو

له  څير  په  Ïالنجو  ټاكنو  پاÑلماني   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï  ìæÏ چې   ¡æ Ïاليل  لږ  ÇÏسې   åÑلپا محكمې  سترې   Ï ترڅنګ¡  Ïې   Ï لرله.  نه  مقدمه  كومه 

حالت  ÇÏسې   åÑلپا محكمې  سترې   Ï پرته¡  كولو  æړÇندې  له  Ïاليلو  قانوني   Ï كې¡  حقيقت  په   .íشو مخامخ   æ نه  كله   åسر پيښو   æځانګړ

 .íكړ  åجوړ محكمه  ځانګړې  چې  نشته¡ 

 æنو چى   ìلر صالحيت   ìÏÏ محكمه   åستر چى   ¡ìÏ معنا   Ï په   áجوړيد محكمې   Ï كې  نشتوÇلي  په   äقانو  íشو æضع  مخكى   åيو  Ï

 äسمو  Ï  æÑچا قضايي   Ï محكمه   åستر مخې¡  له  ماÏې   ٩٥  Ï  äقانو Çساسي   Ï  .íكوÑæ  ßÇæ  ÇÏ ته  صالحيت  قضايى   æÇ تشكيل  محاكمو 

ته  ÇÑمنځ  محكمې  ځانګړې  چې  كې  حاالتو  Çستثنايي  ځينو  په   
١٠٧

شي.   ìكوال ÇæړÇندې  الÑې  له  حكومت   Ï طرحه   äقانو  Ï يوÇځې   åÑلپا

ÑÇÏÇې   æÇ محكمې  نوې  æړÇندې  له  قوÇنينو   æځانګړ ځكه  كړې  همدغسې  هم  محكمې  سترې   ¡ìشو لږ  Çټكل  يې  æړÇندې  له   æÇ  íشو

 Ï  äقانوÏ يى  كې   حاالتو   áæډ Ïغه  په  نو   ¡åكړæ  åپريكړ  æجوړيد  Ï محكمې  Ïغې   Ï محكمې   سترې  چې  كله  ځكه¡   نو   .íÏ كړې  تعريف 

 .åكړ æړÇندې  طرحه   äقانو  Ï  åÑلپا  æجوړيد

هغې æÑæسته  له  نو  شو¡  تصويب  كې   äلماÑپا په   äقانو  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï  Ñڅا  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  كې   áكا  ٢٠٠٩ په  چې  كله¡ 

 
١٠٨

 .ìÏ  Ñكا محكمې  سترې   Ï يوÇځې  تفسير   äقانو ÇÏساسي   æÇ  íلګو نه   ÎړÇ  åسر  äقانو Çساسي  له   ìګوند چې  كړ¡  æيټو  ځكه  æلسمشر 

 (١٣٨٩)  – ٢٠١٠  ¡١٤٧ ګڼه  مهالنۍ)  محكمې  سترې   Ï )  åجريد  äÇميز    ١٠٤

پرتطبيق   äقانو ÇÏساسي  (كابل:   .٧ ګڼه¡“  پوښتنه¡  نظر  قانوني   åړÇ په   æجوړيد  Ï محكمې  ځانګړې   Ï  Çخو له  محكمې  سترې   Ï  åړÇ په   ææعاÏÇ  æټاكنيز  Ï”    ١٠٥

 æÇ شوې   åæخپر  íÑÏ په  شوې¡   áæÑكا كې  څيړنه  Ïې  په  چې   ¡ پوښتنه  نظر   äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ پرتطبيق   äقانو ÇÏساسي  نوټ:   (٢٠١٠  ¡äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ

 .åÏ شوې  áژباړ  íنګريزÇ په   åÑلپا تحقيق  Ï Ïې 

Supreme Court, http://supremecourt.gov.af/en/page/625 (accessed Feb 15, 2014) سترå  محكمه¡     ١٠٦

 Çخو له  محكمې  سترې   Ï كې  برخه  په  تنظيم   Ï  æÑچا قضايي   Ï  æÇ غړيوÏ ÇÑشو  Ï يا   æÇ حكومت   Ï  Ïپيشنها طرحې  قانونې   Ï” ماÇæ åÏيي:   ٩٥  äقانو Çساسي   Ï   ١٠٧

شي“.   ìÇكيد الÑې æړÇندې  له  حكومت   Ï

 ٢٠١٤ Ñيګستاني¡     ١٠٨
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Ñسمي  په   äقانو Ïغه  چې  كله¡   .íكړÑæ مطابقت   åسر  äقانو Çساسي  له  ته   äقانو Ïغه  چې   ¡åكړ غوښتنه  محكمې  سترې  له  æلسمشر 

له  محكمې  سترې   Ï يې  ليل   Ï  .íæ  ìشو  áكوÑæ  ßÇæ يو  محكمې  سترې   Ï چې   åيدÑښكا ÇÏسې  نه    äقانو له  شو¡   Ñخپو كې   åجريد

پكې   ßÇæ تفسير   Ï قوÇنينو   Ï چې   åسر ماÏې   ١٢١ له   áæډ  íځانګړ په   ¡íلګو نه   ÎړÇ  åسر  äقانو Çساسي  له  چې   ¡æ  ìشو  áكوÑæ  ÇÏ  Çخو

 äقانو Çساسي   Ï  .íÏ څخه  Çæكونو  له   ìæÏ  Ï  áæتفسير  äقانو  Ï چې  æيل¡  محكمې  سترې   ¡åسر  åسر Ïې  له  خو   
١٠٩

 .ìÏ محكمې  Ïسترې 

 Ï åÑښكا په   Ñكا كړې Ï  .åÏې  لرې  برخه  يې Ïغه  چې æلې   ¡  áړæÇÑ اليلÏ هغه يې  كې  برخه  الندې  په   æÇ  åشو لرې  برخه  النجمنه  ÇړÏ åغه  په 

يا   æÇ شي  يې   ìالæتعديال شى¡  تصويبولى  قوÇنين   ¡äلماÑپا يوÇځې  مخې  له  ماÏې  ځكه Ï Ïې   åكړ الندې  پښو  تر   åÏما  ٩٠  äقانو Çساسي 

نشر   Ï يې  بيا   æÇ  íكړ  ÍصالÇ  äقانو  áæډ يوÇړخيز  په  شي   ìكوال چې   åÏښوæ ÇÏسې  محكمې  سترې  كې  عمل  په  شي.   ìكوال  åلغو هم  يې 

 ÊÑÇÒæ عدليې   Ï ځكه   åكړæ سرغړæنه  نه   äقانو Çساسي  له   áæډ Ñæته  په  هم  حكومت  كې  قضيه  Ïغه  په   .íليږæ ته   ÊÑÇÒæ عدليې   åÑلپا

پكې  حكم  قضايى  هم  يا   æÇ  íæ ÇÑغلې  پكې  (پاÑæقي)  لمنليك  چې   ¡ìشو  Ñخپوæ نه   äقانو ÇÏسې   Çپخو هيڅكله  كې   åجريد Ñسمي  په 

 .ìلر نه  مطابقت   åسر  äقانو Çساسي  له   äقانو Ïغه  چې   ¡íæ ليكېل 

 .íخله كوÇكونو كې مدÇæ نكيو بنسټونو پهææجوړ äقانو æÑنو Ï حكومت Ï áæغيزمن ډÇ چې قضا په ¡åشو åÑشويو بيلګو كې ښكا æÏنو په يا

 æÇ محكمو  نويو   Ï ته  محكمې  سترې  چې  كې¡  بند   ãææÇ  æÇ  íلومړ په  ماÏې   ٢٩  Ï  äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو   Ï ÑÇÏنګه¡ 

بيا   áجوړيد محكمې  ځانګړې   Ï åړÇ په ټاكنو   Ï åسر  åسر له Ïې  خو   .åÏ كړې ته  ناæÑښانتيا ÇÑمنځ   ¡íكوÑæ åÒجاÇ æجوړيدÏ حدنوÇæ ېÑÇÏÇ

 äقانوÏ بايد  چاÑې   ì Çړæند  پوÑې  ÇجرÇتو   æÇ Çæكونو   ¡æجوړيد محكمو   Ï چې  ځكه   ¡ìÏ كې  ټكر  په   åسر ماÏې   ١٢٣ له   äقانو Çساسي    Ï

 áجوړيد محكمې  نوې   Ï محكمې  سترې  مخې  له   äقانو  Ï ÑÇÏÇې   æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو   Ï چيرې  كه  ځكه¡  نو  شي.  تنظيم  الÑې  له 

 æÇ  æقلمر قضايي   Ï محكمو   Ï æجې¡  همدې  له  نو   .ìÇæ  ìكړ الÑې  قانوني  له   äګاÑÇ بل   åيوÏ حكومت   Ï بايد  يې   Ñكا Ïغه  نو  غوښتل¡ 

 .íكړ ته  ÇÑمنځ  محكمه  ځانګړې  كې  نشتوÇلي  په  Çصولو  قانوني   Ï محكمه   åستر چې  شي¡  نه  تفسير  ÇÏسې  بايد   äقانو ÑÇÏÇې 

 ÇÑ  Ïليږ مكتبونو   Ï ترمنځ   (SC) محكمې  سترې   æÇ(CIOCI)  äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  Ïفتر¡   Ï æلسمشر   Ï

 æÇ ÑÇÏالنشا   Ï  ÇÑشو ÒæيرÇنو   Ï  ìæÏ چې  æيلي¡   äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  كړ.  پيچلى  هم   Ñبهيرنو Ïغه   Ïليږ

هم  مكتوبونه   Ñنو  åæÏ محكمې سترې   Ï كې ضميمه  په  ليك  غوښتى Ï Ï .æغه  نظر  قانوني  كې  ليك    åيو په   åړÇ ېÏ په  Çخو له  چاÑÇÏÇ æÑې 

الÑښوæنه   åيو په  شوې æې.  هم Ðكر  الÑښوæنې  كې   ìپا په   Èمكتو هر 
١١٠

 Ï .åæ شوې غوښتنه  تاييد   Ï محكمې ترې Ï Ïغه  هغې  په  چې   ¡ææ

هم   ÇÏ  )  ææ  ìشو تصويب   áجوړيد محكمې  يوې   Ï يوÇځې  كې   Èمكتو بل  په  خو   ææ شوې  تصويب   áجوړيد محكمې  مرحلې  يوې   Ï كې 

١١١
 (íæ åړخيزÇ څو  به  محكمه  چې   ¡íشو نه Ð æكر  پكې 

محكمې   سترې   Ï  .åæ  åÑښكا æÑښانتيا  نا  څرنګوÇلي  پر   æجوړيدÏ محكمې  ځانګړې   Ï  ¡åندÇ له  محكمې  سترې   æÇ Ïفتر   Ï æلسمشرۍ   Ï

چې æ Ïلسمشر   ¡  åكيد  äګما يوÇÏ .åسې  كه   æÇ  íلر مرحلې  به ÑÏې  محكمه  ځانګړې  چې Ïغه   ¡åشو نه  كې æÑ ÇÏښانه   åپريكړ په æÑæستۍ 

Çساسي  پر   .ìتالÇÑ شي  نه  پكې  به   äبدلو  æÇ  íæ æÑæستۍ  يې  به  پريكړې  ځكه  شي   åجوړ  åيزæÇپړ  åيو محكمه  Ïغه  چې   ¡åæ  ÇÏ غوښتنه 

 äقانو له Çساسي  بيخي  يې  خو   åمرحليز  åيو  áæډ  íځانګړ په   æÇ ګڼلې باطلې  محكمې  ډæله   åړÇæÏ äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق  Ï äقانو

بلله.  ګې  ټكر  په   åسر

لويې   Ï  åړÇ په  النجو   æټاكنيز  Ï چې  كوله¡  غوښتنه  كميسيونه   ßÇخپلو له   ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï

څېړنى  هم   åړÇ په   æجوړيد  Ï محكمې  ځانګړې  ټاكنو   Ï چې  كوله¡  غوښتنه  يې  ÑÇÏنګه   æÇ  íكړæ پلټنه   åړÇ په  Çæكونو  Ïقانوني  څاÑنوÇلۍ 

چې   ¡åæكا  Ñټينګا  äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  مخې¡  له  تفسير   Ï ماÏې   ٨٦  æÇ  ١٥٦  Ï  äقانو Çساسي   Ï  .íكړæ

 äكميسيو Ïغه   .íكړ يې   åÑÇÏÇ  æÇ  íÑڅاæ ټاكنې   áæډ هر  كې   äفغانستاÇ په  چې   ìكړÑæ  ßÇæ ته   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  äقانو Çساسي 

 ßÇæ سوæپر ټولو  پر  لپاÏ  åÑ ټاكنو   íمخنيوÏ نېæسرغړ  Ï له قانونه چې  هم ÇÑځي   ÇÏ كې  ãپه مفهو چې Ï«څاÑنې»   ¡åæكا  Ñنګه ټينګاÑÇهمد

 åړÇ په   ÑعتباÇ  Ï ټاكنو   Ï  áæډ بشپړ  په  هم¡  بيا    åسر  åسر Ïې  له  خو   .íكړ يقيني   áæÒÑÇ شكايتونو  ټولو   Ï مخې  له  قوÇنينو   Ï ټاكنو   Ï  íلرæ

مطابقت   Ï ميثاقونه  Çلمللي  بين   æÇ  æمعاهد  áæلدÇ بين  فرمانونو¡  تقنيني  ÏقوÇنينو¡   åسر   äقانو Çساسي  له   ” ÇÑغلي:  كې   åÏما  ١٢١ په   äقانو Çساسي   Ï    ١٠٩

 áæډ بيل  بيال  په   åÏما Ïغه   äلماÑپا  æÇ قضا    “.ìÏ صالحيت  محكمې  سترې   Ï سم   åسر حكمونو  له  Ïقانو  تفسير   ìهغوÏ  æÇ غوښتنه  په  محاكمو  يا  حكومت   Ï  áڅيړ

تصويب Ï ¡æÇغه   äقانو كله Ïغه  چې   äلماÑپا نو  كړ.  كم  ترې   ßÇæ غهÏ يې خو æÑæسته   ìÏ Ñكا محكمې  سترې   Ï تفسير   äقانو  Ï چې  پاÑلماæ äيل   ¡åæ كړې تعبير 

Ñæكړ.  ته   äكميسيو همدغه  يې   ßÇæ

 Èمكتو  Ï به  هغه   ¡íكيږ يې  غوښتنه  چې   Ñكا هغه   Ï  ¡íكيږ  áليږ غوښتنليك  ته  بلې  نه  يوې ÑÇÏÇې  له  هم  كله  چې  مخې¡  له   ÏæÏ íÑÇÏÇ Ï ¡كې  äفغانستاÇ په     ١١٠

 .ìæ ìكړ هم  السليك  پرې  به  چاÇæÑكي   áæمسو  æÇ  íكيږ ليكل  كې   ìپا په 

 ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  كابل:   )  .٨ ګڼه¡  پوښتنه¡“  نظر  قانوني    æجوړيد پر  محكمې  ځآنګړې   Ï  åړÇ په  څيړلو   Ï  ææعاÏÇ  Ï كانديدÇنو  ناكامو   Ï”    ١١١

 (٢٠١٠  ¡äكميسيو  ßÇخپلو



محكمه  ځانګړې  ټاكنو   Ï۲۰۱۴

23 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 äكميسيو شكايتونو   Ï مخې  له   äقانوÏ ټاكنو   Ï چې   ¡æ  íشو Ðكر  هم   ÇÏ   
١١٢

.íÏ څخه  Çæكونو  له   äكميسيوÏ شكايتونو   Ï  áكو  åپريكړ

ÇÑيو   Ï چې   íكوÑæ  ßÇæ ÇلزÇمي  ته   äكميسيو شكايتونو   Ï خپله   Ñكا  ÇÏ  ¡íكړæ æÒÑÇنه   åړÇ په   ÑعتباÇ  Ï ټاكنو   Ï چې   áكوÑæ  ßÇæ ته 

 äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق  Ï  äقانو Çساسي  پر  له Ïې æجې¡  نو   .íكړæ كتنه  åړÇ په  پرæسى  ټولې   Ï  äæګډ په  Çچونې   ìÇÑ æÇ شميرنې

ټاكنو   Ï چې  شي   ìكوال  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  åسر ترتيب  Ïې  په   æÇ  åæكا  Ñټينګا پريكړې  æÑæستۍ  پر   äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï

ټاكنو   Ï چې  كوله¡  هم  ياæÏنه   ÇÏ  äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  كې¡   áحا همدې  په 
١١٣

 .íكړ  äعالÇ پايلې  æÑæستۍ 

پلي   äقانوÏ يې  الÑې  له   Èمكتو  åيو  Ï  æÇ  íكړæ توپير  ترمنځ  سرغړæنكو   íÑÇÏÇ  æÇ سرغړææنكو  جرمي   Ï قانونه  له  بايد   äكميسيو

 ¡íكو پلټنه   åړÇ په سرغړæنكو  جرمي   Ï قانونه له  كوæنكې ÑÇÏÇې  پلې   äقانوÏ چې  ¡åسر  åسر له Ïې  خو  ته æÑæپيژني.  بنسټونو  كوæنكيو 

پرÇنيستلو.    äلماÑپا نه   æÇ  íكړ  äعالÇ پايلې  چې  نيسي¡   æ مخه  äكميسيو  Ï ټاكنو   Ï نه  بايد   Ñكا Ïغه 

Çæيي  چې   ¡íكو مالتړ  نظر  هغه   Ï  åÏما  ٨٣   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡åæكا  Ñټينګا  äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر 

له  نه   æبشپړيد له  ÑæÏ Ïې 
١١٤

 äلماÑپا  Ï بايد ټاكنې  چې  هم Çæيي   ÇÏ åÏما  ٨٣ همدÑÇنګه   .íÏ ستۍæÑæ پريكړې  äكميسيو  Ï شكايتونوÏ

سم   åسر  äعالÇ له  پايلو  بايد æÑæ Ïستيو   Ñكا جرګې  مخې æ Ïلسي  له  ماÏې  شي. Ï Ïغې   åسر تر  مخكې  پوÑې  شپيتو Ñæځو  تر  نه  Ïيرشو 

 ÑڅاÏ تطبيق Ï äساسي قانوÇ پر .ìكړÑæ ìÏ نه ìټن ته ځاÇæ لمانونو ترمنځÑپا ææÏ Ï äساسي قانوÇ ¡جېæ نو له همدې .íسيږÑæ ته ìپا

æنه  ته   ìپا æخت  ټاكلي  خپل  پر  ټاكنې   æÇ  ¡íæ نه  æÑæستۍ  پريكړې   äكميسيو شكايتونو   Ï كه  Çæيي  كې   ìپا په   äكميسيو  ßÇخپلو

بايلونكي  چې  Çæيي   äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر   .íكيږ الندې  ترپښو   áصوÇ ÇÑغلي  كې   åÏما  ٨٣ په  نو   íسيږÑ

 æÑنو به  مخې  له   æÑتګال  Ï محكمو  Ï نو شي¡  الړې  مخ  كې  محكمو   íÏعا په  چيرې ÏÇعاæې  كه   .íننګو پريكړې  ټاكنو   Ï تل به   äÇكانديد

شي.   áنيوæ كې  ãپا په   áصوÇ غليÇÑ كې  åÏما  ٨٣ په  چې   íلر نه   äمكاÇ ÇÏ åسر  Ñكا په Ïې   æÇ شيÇپيد ته Çړتيا  خت 

شكايتونو   æÇ ټاكنو   Ï  ¡íكيږ  áړæÇÑ نه   ÊÇتغيير  Çخو له  محكمې  مسوæلې   Ï كې   åپريكړ æÑæستۍ  په  مخې  له   äقانوÏ چيرې  كه 

 äقانو Çساسي  پر  Çمله¡  همدې  له  نو   .íكړ  áشغاÇ څوكې  خپلې  كې   äلماÑپا په  بايد   äÇكانديد بريالي   íشو  äعالÇ  Çخو له  كميسيونونو 

  ãÇæÏ  Ï  äلماÑپا  Ï  æÇ  æپريكړ په  محكمو   Ï حقونو¡  قانوني  ÏكانديدÇنو   áæډ محتاطانه  په  پريكړې   äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق   Ï

خپلو  پر  محكمې  ځانګړې  له  ټاكنو   Ï كانديدÇنو  بايلونكو  نو  شوې¡   äعالÇ  æÇ تاييد  پريكړې  چې  كله  كړ.  ته  ÇÑمنځ   äÒÇتو كې  Çړتيا  په 

ته   ìپا æظيفې   ìæÏ  Ï مخې  له   äقانو  Ï   ìÇشو  ìكوال  æÑÇÏÇ كوæنكو  پلې   äقانو ترڅنګ¡  Ïې   Ï  .áكو جنجالونه   åÑلپا  ÑټينګاÏ حقونو 

 Ï هم  يا   æÇ  äعالÇ كانديدÇنو  برياليو   Ï  áæځنډ هم  يا   æÇ  áڅيړ النجو   æټاكنيز  Ï  ¡åسر  åسر Ïې  له  خو   .íكړæ يې  پلټنې  جرمي   æÇ  íسوÑæ

١١٥
ځنډæلى.  شي  نه  پرÇنيسته   äلماÑپا  íنو

٥ .٣ (ÊÃÇجرÇ) ځانګړې محكمې كړنې Ï

 äقانو  æÇ ګوندæنو  سياسي  كانديدÇنو¡   ìډير څاæÑنكو¡  نړيوÇلو   æÇ كوÑنيو   Ñڅا  Ï ټاكنو   Ï كميسيونونو¡  ټاكنو   Ï چى  Ïې  له   åسر

Ïغې   Ï  ææÇخو ټولو   .åشو تشكيل  محكمه  Ïغه  هم  بيا  خو   ¡ÏلوÑÏ مخالفت   åړخيزÇ هر   åسر  æجوړيد له  محكمې  ځانګړې   Ï پوهانو 

 áÑسپا  åندÏ ته  محكمې  ځانګړې  Ïغې  æÇÑستل.  الندې  پوښتنې  تر  قانونيت   æÇ مطابقت   åسر  äقانو Çساسي  له   æÇ  áجوړيد محكمې 

ته  څيړنې  صندæقونږ  شويو  قرنطين   Ï  æÇ پرæسې  نوې  شميرنې  ÇÑيو   Ï  Ñكا Ïې   .íæÒÑÇ  æ پايلې  ټاكنو   Ï æاليتونو   ٣٣  Ï چې   ¡åæ شوې 

لرله.  Çړتيا 

په   åسر  äقانو Çساسي  له  محكمه  Ïغه  كميسيونونو   æړÇæ  Ï خو  æغوښتنه  مرسته   æړÇæÏ  äټاكنوكميسيو  æÇ شكايتونو   Ï محكمې  غې   Ï

ټكر كې بلله Ï æÇ مرستې هر ډáæ غوښتنه يې ÏÑ كړÏ .å كميسيوä له هغو غړæ¡ چې مركې Ñæسرå شوې æ íÏيل¡ چې ÇÏسې Ïليل نشته¡ 

مخې  له  چې  كړې¡  نه  æÑښانه  تګالÑې  هغه  ته  محكمې  كميسيونونو  كې  پايله  په   .íكړæ مرسته   åسر محكمې  Ïغې  له  يې  مخې  له  چې 

 Ï ټاكنو   Ï كميسيونونو  شكايتونو   æÇ  äكميسيو ټاكنو   Ï پرæسې  هغه  ټولې   æÇ شوې æې   áشمير ÇÑيې   ¡ææ íشو قرنطين  صندæقونه  يې 

مرسته  چې  كولې  نيوكې   äكميسيو پر  ټاكنو   Ï áæډ  ãعا په   åسر لويه  له  محكمې  ځانګړې  ټاكنو   Ï .ېæ لېæÑكا توګه  په  برخې  يوې   Ï بهير

نه  منلو æړ   Ï نهæÑكا محكمې  ځانګړې   Ï كميسيونونو شكايتونو   æÇ ټاكنو  Ï  
١١٦

 .åكړ همكاæ íÑنه   áæډ هيڅ   äكميسيو هم  بيا  خو   íكو نه 

 .٨ ګڼه  پوښتنه¡“.  نظر  قانوني    æجوړيد پر  محكمې  ځآنګړې   Ï  åړÇ په  څيړلو   Ï  ææعاÏÇ  Ï كانديدÇنو  ناكامو   Ï”    ١١٢

.٨ ګڼه  پوښتنه.  نظر  قانوني    æجوړيد پر  محكمې  ځآنګړې   Ï  åړÇ په  څيړلو   Ï  æعاÏÇ  Ï كانديدÇنو  ناكامو   Ï    ١١٣

 áكا  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ٨٣  ¡äقانو ١١٤   Ç ÏفغانساÇ äساسي 

 Ñڅا  Ï تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï :كابل  )   .١٣ ګڼه"  پوښتنه¡“  نظر  قانوني    æجوړيد پر  محكمې  ځآنګړې   Ï  åړÇ په  څيړلو   Ï  ææعاÏÇ Ï نوÇكانديد ناكامو   Ï”      ١١٥

  .١٦ ډيسمبر   ¡٢٠١٠  ¡äكميسيو  ßÇخپلو

 ١٣٨٩  -íÑæفبر  ¡áكا  ٢٠١٠  Ï مهالنۍ)  محكمې  سترې   Ï)   åجريد  äÇميز ناسته¡”   íخبر محكمې  ځانګړې   Ï ټاكنو   Ï”    ١١٦



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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 .íكړ قرنطين   íÏ نه  توګه  ناقانونه  په  يې  Ïغه  چې  يې  æيل  ځكه   ¡  áشمير  åسر له  ÇÑيو   Ï صندقونو  شويو  قرنطين   Ï  áæډ  íځانګړ په  بلل¡ 

 áæنكو په ډæÑڅاÏ غه بهير كېÏ چې په ¡åكړæ نه غوښتنه æÑÇÏÇ æمحكمې له ډير .áسوÑæ ته ìكې پا ÇæنزÇ نه پهæÑځانګړې محكمې خپل كا

 
١١٧

 .áننګوæ مخې  له  Çصولو   Ï  äقانو Çساسي   Ï يې  كاæÑنه  محكمې   Ï  æÇ  åكړ  ÏÑ غوښتنه  يې  بنسټونو  ټولو   äæګډ په  Ïفيفا  خو  Çæخلي  برخه 

په  محكمې  كاæÑæ Ñسته¡  مياشتو  پنځو  له  شميرنې æكړې.  سرÇÑ åيې  له   ¡ææ íشو ثبت  پكې  شكايتونه  چې  كې  ٣٣ æاليتونو  په  محكمې 

 .ææ بريالى  äÇكانديد ناÇÑضى   ٦٢ كې  ٢٧ æاليتونو 

 Ï چې   ¡åشو ÇÑپوÑته  پوښتنه   ÇÏ æړÇندې  په  محكمې  سترې   Ï  ¡áشو پشپړ  كاæÑنه  محكمې  ځانګړې   Ï  åړÇ په  ټاكنو   Ï چې  هغه¡  له  æÑæسته 

Ïغې محكمې Ï پريكړæ په Çړå بلې لوړې محكمې ته ÇعترÖÇ كيدìÇ شي كنه¿ Ïغې پوښتنې ته Ï سترې محكمې ځوÈÇ مثبت æ. ځانګړې 

 åباالخر شي.   ìكوال غوښتنه   ÝستيناÇ  Ï يې   åړÇ په   æپريكړ æÑæستيو   Ï چې   áپيژند Ñسميت  په  حقونه  هغه  Çړخونو  ښكيلو   Ï هم  محكمې 

چې   ¡æغړ  ٦٢ جرګې  سرæ åكتله. æ Ïلسي  له   åپريكړ محكمې  ځانګړې   Ï غوښتنه  په  شويو æكيالنو  بې Çæكه  شمير  ګڼ   Ï محكمې   ÝستيناÇ

Ïغه   ìæÏ ځكه   ¡åæكا نه  بحث   æپريكړ پر  محكمې  Ïغې   Ï  ¡ææ  íشو  äعالÇ بريالي   íÑلو له   äكميسيو شكايتونو   æÇ  äكميسيو  Ï ټاكنو   Ï

 .åكړ تاييد   åپريكړ Çصلې  محكمې  ځانګړې   Ï كې   ÈÇځو په  محكمې   ÝستينفاÇ  
١١٨

بلله.   åÑعتباÇ بې  مخې  له   äقانو Çساسي   Ï محكمه 

سياسي بنسټ¿ ٥ .٤

ځانګړې   Ï بلكې   .åæ نه ناæÑښانتيا  قانوني  يوÇځې  يې  المل  شو¡  ته  كړكيچ ÇÑمنځ  كومې  چې  ټاكنو æÑæسته¡  له  كاæ Ï áلسمشرۍ   ٢٠١٠  Ï

لويې  يوې  كړنو  كميسيونونو   æټاكنيز  Ï  æÇ پوښتنو   åړÇ په  Çæلي  Ñæته  يې   åسر Çصولو  له   äقانو Çساسي   Ï  æÇ Çæلي  قانونيو   Ï محكمې 

په   قوÇنين  خلك   æÇ ټولنې بلكې  Çړباسى¡  نه  ته  عمل  خلك   æÇ ټولنه په   ìÑمقر  æÇ äقانو Çساسي   
١١٩

 .åæ كړې  åÑÇهو  åÑال ته  جګړې  سياسي 

 ìÑæكمز عكس¡  بر  Ïې   Ï  .ìÇكيد پلې  شي  نه  پرته  ÏÇÑÇې  سياسى  له  قوÇنين¡  Çساسي   åÑغو ټولو  تر  كې  نړۍ  په  حتا   .ìكو پلى  كې  عمل 

 åÑغو يې   åÑلپا Çطاعت   Ï چې  شي¡   ìكوال  Ñكا ښه  ټولو  تر  كې   ÊÑصو هغه  په  قوÇنين  Çساسي   íشو ليكل  نا  حتا   æÇ قوÇنين  Çساسي 

 Ï به   ìÑلو سياسي  چې   ¡åمعلوميد ÇÏسې   Çظاهر شوې¡  ډÇګه  په  پايلې  لومړنۍ  ټاكنو   Ï چې  كله¡   
١٢٠

 .íæ  Ïموجو چمتوÇæلى  سياسي 

په   åÏ  Ï چې  غوښتل   áجوړيد  ãميكانيز  íنو ÇÏسې   Ï هغه   ¡áæډ په  مخالفت   Ï  åسر  ãميكانيز شته  له  ټاكنو   Ï  .íبدليږ  äÇæتا په  æلسمشر 

سياسي  په  كچه  پرÇخه  په  كې   äفغانستاÇ áټو په  السوهنې   ßÇځو كې Ç ÏجرÇيه  بهير  په Ïغه  مرغه¡    åبد له   .íكړ بدلې  پايلې  ټاكنو   Ï خوښه

 .æ  Ýخال  äقانو ÇÏساسي   Ñكا Ïغه  ځكه   ¡åكړ ته  ÇÑمنځ  ناخوښي  كې   æلوبغاړ

غزني æاليت   Ï íÑلو له   äكميسيو  Ï ټاكنو  Ï ìÏ چې  ¡áشو پيل  هغه æخت   áستدالÇ لسمشرæ Ï åÑلپا  æجوړيد  Ï محكمې ځانګړې  Ï Ïغې 

 íړæپيا Ï ¡ناكامي æمالتړ Ï åÏ Ï ې. خو  په ټاكنو كېæ ړېæ ګانو åÑÇلس څوكۍ هزæمخالف شو ځكه هلته ټولې يو åسر äعالÇ پايلو له Ï

 Ï æلسمشر  چې   ¡ææ الملونه  هغه   Ñنو æÇÑستل  الندې  Çغيز  تر  كميسيونونو   æټاكنيز  Ï  æÇ مخالفت  هغه   Ï  åسر  æكيد ÇÑمنځته  له   äلماÑپا

هغه   Ï كړ.   پيل   Ñټينګا  æكيد  åترسر په  ټاكنو  بيا   Ï æلسمشر  سم¡   åسر  äعالÇ له  پايلو  لومړنيو   Ï æكړ.  حكم   æجوړيد  Ï محكمې  ځانګړې 

 æÇ ټاكنو   Ï خو   .íكړ Çغيزمن  پسې  ال  حالت  Çمنيتي   ßÒنا كې  æاليت  Ïغه   په  به    ÈيتوÒستاÇ نه  Ïپښتنو  نه  غزني  له  چې   ¡æ  ÇÏ  Ñټينګا

ææÇنۍ   åيو نه  æخت   íشو ټاكل  له   äعالÇ پايلو  æÑæستيو   Ï غزني   Ï  ìæÏ  .æ نه   ìæÇÑغو  äبدلو پايلو   Ï  åÑلپا Ïكميسيونونو  شكايتونو 

 
١٢١

كړې.  تاييد  پايلى  لومړنۍ  يې   åباالخر خو   æÇځنډæ

æÑæسته¡  ټاكنو  له   áكا  ٢٠٠٩  Ï  .æ   ÑÇتكر تجربى    Ï ټاكنو  پخوÇنيو   Ï السوهنې   Çخو له   ßÇځو ÇجرÇييه   Ï كې  بهير  په  ټاكنو   Ï   áكا  ٢٠١٠  Ï

 áكا  ٢٠٠٩   Ï كوله.  نيوكه  æÏلت  پر  يې   áپرمها ټاكنو   Ï چې  æنيسى¡   ìالند څاÑنى   äÇكانديد هغه   ¡åæهڅا  äكميسيو ټاكنو   Ï حكومت 

 Ñنو  æÇ  Êمعلوما  åړÇ په  ÏكاÑتونو  Çچونې   ìÇÑ  Ï نومونه¡   æمالتړ  åÑÒ لس   Ï  ìهغوÏ بايد  كانديدÇنو  كې¡  پيل  په  ټاكنو  æلسمشرۍ   Ï

همدغو  له  Ïې   äÇكانديد چې   åæ نه  Çړتيا  ته  Ïې  كې   äقانو په  ترڅنګ  Ïې   Ï خو   
١٢٢

 .ìÇæ سپاÑلى  ته   äكميسيو  ßÇخپلو Ïټاكنو   Êجزييا

 ٠٠٠¡١٠ له  چې   äÇكانديد هغه   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï ¡ستهæÑæ ټاكنو له   .íكړ ترالسه  ٠٠٠¡١٠ ÇÑيې   åلږ تر  لږ   áپرمها ټاكنو   Ï نه  æمالتړ

لويې   .íÏ كړې ټاكنو æړÇندې ÑÏغلۍ  له   ìæÏ چې  ¡åكيد كړÇÏ .áسې ÏÇعا  معرفي  ته  څاÑنوÇلۍ  لويې  كړې æې¡  ترالسه  كمې ÇÑيې  يې  نه 

 ١٦ ډيسمبر   ٢٠١٠ فيفا¡  بنسټ¡  ټاكنو  Ñڼو   æÇ  æÏÇÒÇ  Ï كې   äفغانستاÇ په  Çعالميه¡”  ”مطبوعاتي     ١١٧

 ٢٠١٤  ¡íÑæفبر چاÇæÑكى¡   ìپوړ لوړ  محكمي   íستر  Ï    ١١٨

٢٠١٤  ¡íÑæفبر كميشنر)¡   äكميسيوÏ شكايتونو   Ï  áكا  ٢٠١٠ په   ) كريګلر   äجا قاضي     ١١٩

 ٢٠١٤  íÑæفبر كريګلر¡   äجا    ١٢٠

ممكنې  ټاكنې  بيا  Çæيي  چاÇæÑكي  æځنډæلې:  ټآكنې   äفغانستاÇ  Ï  æستونز æاليت   åيو  Ï  ” پاÑټل  جوشانه   Ï  ¡  åÑلپا جزياتو   æبشپړ   Ï  åړÇ په  ÇÑÏيو  غزني   Ï    ١٢١

بهرنۍ   ¡áكانا Çسيا  جنوبي   Ï   “.ìÏ سيستم   ÇÏ ټاكنې:  ډÇÑمه  ”Ïغزنې  Ñټينګ  تامس   .  ٢٠١٠  ¡٢٤ نومبر   Ï برخه.  بهرنۍ  پوسټ¡   Çæشنګټن  æلولئ.  مطلب   ”¡íÏ

 .٢٠١٠ ډيسمبر¡   ٢ پاليسي¡ 

 .áكا  ٢٠٠٥  ¡åÏما  ٣٥  ¡äقانو ټاكنو     ١٢٢



محكمه  ځانګړې  ټاكنو   Ï۲۰۱۴

25 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

پرÇخه  په   ìæÏ چې  ¡ææ شوې نښه  په  ځكه   äÇكانديد چې Ïغه   ¡åæ ÇÏ حقيقت خو  لپاæÑæ åÑغوښتل.  څېړنياتو   Ï  äÇكانديد څاÑنوÇلۍ Ïغه 

كوÑنيو   Ï پايلې ټاكنو   Ï به  ìæÏ چې  ¡åæكا هم  يې  ګوÇښ   ÇÏ æÇ كولې نيوكې  پر Çستقالليت   äكميسيو ټاكنو   Ï æÇ ليÇڼوÑ پر ټاكنو   Ï كچه

پخوÇنيو   Ï چې  ¡åæ نهæسرغړ څخه  هغوقانوني Çصولو  له   åÑښكا په  كړنې  څاÑنوÇلۍ  لويې   Ï
١٢٣

 .íننګوæÇÑ ندېÇړæ په محكمو  نړيوÇلو   æÇ

 .íكو æضع  بنديزæنه   åړÇ جرمونوپه 

 .íكو æړÇندې  ليست  يو  سرغړææنكو   æÇ سرغړæنو   Ï ته  څاÑنوÇلى  لويې  كميسيونونه  شكايتونو   æÇ ټاكنو   Ï كې¡  پايله  په  ټاكنو  هر   Ï

٢٠٠٩ كاá له ټاكنو æÑæسته   æÇ ٢٠٠٥  
١٢٤

 Ï لۍÇنوÑسه لويې څاæÇ شو. خو تر ÑÇكې بيا تكر ìلماني ټاكنو په پاÑپا Ï á٢٠١٠ كا  Ï Ñهمدغه كا

له   ßهيڅو هم  æÑæسته  ټاكنو  له   áكا  ٢٠١٠  Ï چې   ¡åÏ  ÇÏ ال  خو   åخبر حيرÇنتيا   Ï  .ìكړÑæ  ìÏ نه  Ñپوټ  تعقيب  قانوني   Ï شخص  هيڅ   Ï

په   áكو نه   ãÇقدÇ قانوني  æې¡  كړې  سرغړæنې  يې  كې  ټاكنو  په  چې  پرضد¡  كسانو  هغو   Ï مرغه¡   å بد  له   .íشو تعقيب   íÏ نه   åپلو قانوني 

  .åكړÑæ åÏæ åډير ال  ته   ÏæÏ معافيت  Ï كې   äفغانستاÇ

٥ .٥   áيدÏكونو ليږÇæ Ï ته يې äكميسيو ßÇټاكنو خپلو Ï æÇ áځانګړې محكمې منحليد Ï

چې  كړ  Çړ  ته  Ïې  فشاæÑنو  كوÑنيو   æÇ نړيوÇلو   åÑلپا Ñسولو  ته   ìپا  Ï السوهنو  قانونه   نا  بهير  په  ټاكنو   Ï Ñæځوكې¡  پنځو  په  æلسمشر 

 
١٢٥

.íكړ  äعالÇ پريكړې  æÑæستۍ  چې   ¡íكړÑæ  åÒجاÇ ته   äكميسيو ټاكنو   Ï  æÇ  íكړ منحل  محكمه  ځآنګړې 

 Çخو له  æلسمشر   Ï æÑæسته  نه  حكم  قضايى  ګنه   ٢٢ له    Ï محكمې   ÝستيناÇ  Ï  ìæÏ چې  æكړ¡   äعالÇ æÑæسته   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï

 äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï لسمشرæ æÇ ìÏ ìشو  áكړÑæ ته پريكرæ ßÇæ æلسمشر   Ï åړÇ په النجو   æټاكنيز  Ï يې مخې  له  چې   äفرما ÇÏسې 

قضايى  ګنه   ٢٢  
١٢٦

 Ï æÇ مخې له  ماÏې   ٦٤  æÇ ٦٣  ¡٦٢  Ï äقانوÏ ټاكنو   Ï æÇ -ېÏما  ١٥٦  æÇ ٨٦  ¡٣٣  Ï äقانو چې Ç Ïساسي  سپاÑلې   åندÏ ته

 .æ äعالÇ  Ïليږ  Ï  ßÇæ Ï ته كې æلسمشر  حقيقت  په  خپله  په   ÇÏ چه  íكړæ åپريكړ ÇړæÑæ åستۍ  په  ټاكنو   Ï سم   åسر حكم  له 

مخې  له  حكم  قضايى  ګنه   
١٢٧
٢٢   Ï محكمې   ÝستيناÇ  Ï چې   ¡åيدÑښكا ÇÏسې  مخې  له  لحن   Ï Çعالميه   ÇÏ  äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ټاكنو   Ï

 ßÇځو ته  ÇجرÇييه   چاÑې  Ïې  ځكه   æ  Ýخال Çصولو  ټولو   Ï خپلوÇكۍ   Ï Ïقضا   Ñكا Ïغه  خو   .ìÏ  ìشو  áæÏليږ ته  æلسمشر   ßÇæ پريكړې   Ï

كې   åÏما Ïغه  په   ¡íكيږ نقص  هم   åÏما  ١٢٩  äقانو Çساسي   Ï همدÑÇنګه   åسر  Ñكا Ïې  په  æله.  برÇبر   åÑال ته  السوهنې  كې   æپريكړ په  قضا   Ï

شي.  پلې  مخې  له  Çصولو   Ï بايد Ïمحكمو    æÇ  íÏ ستۍæÑæ مخې له   äقانو  Ï پريكړې  ټولې æÑæستۍ  قضا   Ï چې  ÇÑغلي  

 Óال له  æلسمشر   Ï څخه  هڅو  له  شيبوكې  Ñæستنيو  په  Ñæسيد.   ته   ìبا معامله   åيو په  منځ  تر   ææÇخو ښكيلو   æړÇæÏ  Ï كړكيچ  Ïغه   åباالخر

æÑæستۍ  چى   ìكړÑæ فرصت  ته   äكميسيو ټاكنو   Ï خاطر  په  Ïساتنى   æبرÂ خپلى   Ï كې  حقيقت  په  هغه  چى   åيدÑښكا ÇÏسې  Çخيستنې 

æمومى.  Ñال ته   äلماÑپا  äÇنوماند ځينى  توګه  Ïې  په   æÇ  ìكړæ  åپرېكړ

 ¡áشو  áæÑكاæ كونهÇæ تهÑپو ځينې  نه   äقانو Çساسي  له   íÑلو له  ډæ Ï áæلسمشر   íځانګړ په   Çخو له  چاÇæÑكو   Ï  íجاړ جوړ  هم Ïغه  څه  كه 

الندې   Ñفشا تر   åقو قضاييه  æلسمشر  كې  سر  په   .åæساÑæ ته   ìپا كړكيچ   ìشو ÇÑپوÑته   æÇتړ په  حكمونو   Ï  äقانو Çساسي   Ï هم  يې  بيا  خو 

خو æلسمشر   .ìكړ  åÑÇهو  åÑال  åÑلپا موجوÏيت   Ï مينوÒ قانونى  Ï يې  åÑلپا توجيه   Ï يتÏموجو  Ï هغى  Ï æÇ ìكړ  åجوړ محكمه  چى  æنيوله 

محكمې   Ï چې   ¡åæ ړÇ  ìÏ ¡áæÏليږæ ته   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï محكمې Çæكونه  بيرته Ï Ïغې  بشپړيدæÑæ æسته  له   Ñكا  Ï محكمى   Ï

 Ï يې  Çæكونه   æÇ  åكړ منحل  محكمه  ځانګړې  æلسمشر  چې  كله   ¡åÏ  ÇÏ ال  خو   åخبر حيرÇنتيا  ډيرې   Ï  .íæÒÑÇ  æ  åسر له  پريكړې  æÑæستۍ 

كړ.  æنه   ÖÇعترÇ  áæډ هيڅ   åپريكړ پر  هغه   Ï قضا   ¡ÏلوÑÏ Çغيز  بشپړ  قضايې  پر  چې  Ïې  له   åسر¡áæÏليږæ ته  كميسيو  ټاكنو 

 ٢٠١٤  ¡íÑæفبر  (æ Ñæغوښتى  څاÑنوÇلۍ  چې  كانديدÇنو  هغو  له  يو   æÇ كانديد  (پخوÇنى   äبيژ ١٢٣ بشير 

 ìلو  áمرستيا له  نيټه  لسمه  په  Çكتوبر   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï ÑÇÏÇې  بنسټونو  ÏيموكرÇتيكو   æÇ حقونونو   íبشر  Ï ÑÇÏنګه   æÇ ÑÇÏÇې  همكاÑۍ   æÇ Çمنيت   Ï æÑÇپا   Ï   ١٢٤

شئ.  ليدلى  كې  ډلې Ñپوټ.”   مالتړې  ” Ïټاكنو   Êمالوما  Ñنو  .åكړæ åخبر كې Ïغه  په Ñپوټ   åړÇ په  ټاكنو   Ï غونډې æÑæسته   تر   åسر  áÇنوÑڅا

فاÑيين   .ÆÑګوæ ÑپوÑټ  æهي¡”  سترګه  كې  كړكيچ  په  ټاكنو   Ï  äفغانستاÇ  Ï  ìÒكر  ”  äډÇÑæ سكاټ   Ï  åړÇ په   æمنحليد  Ï محكمې  ځانګړې   Ï ټاكنو   Ï ١٢٥

 :ìÒكر حامد  بدلولى“  شي  نه  پايلې  ټاكنو   Ï محكمې   äفغانستاÇ  Ï” æګوټ   íهيډ  æÇ فيض  Ñحيم   ºمه  ١٠ ÇÏګست   ¡áكا  ٢٠١١ چينل¡  Çسيا  جنوبي   Ï پاليسي¡ 

لسمه.) Çګسټ   Ï  ٢٠١١ پوسټ¡   äهوفينګټو)

 http://www.iec.org.af/pdf/wolesi-pressr/pressr-deliberation_complaints__ ګسټ ٢مهÇ Ï ٢٠١١ ¡äكميسيو ßÇټاكنو خپلو Ï ”¡١٢٦ ”خبر باڼه

(accessed 10 February 2014) cn_wj_2010_21-Aug-2011.pdf

شي.   áæÑكاæ áæډ په  سرچينې   Ï باندېÏ چې  åæ نه  åÒجاÇ ÇÏ åÑلپا متن   Ï حكم ګڼه   ٢٢  Ï Ïقضا  Ï   ١٢٧



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 26

 åيدÑښكا كانديدÇنو (ÇÏسې   ٦٢ له Ïغو  چې   ìÇæ موندلې  åÑال حل  يوÇÏ åسې  بايد   äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï ¡مخې له   íجاړ جوړ  Ï Ïغه 

تعبير   Ï فقرې  ماÏې ææÇ Ïمې   ٦٢  Ï  äقانوÏ ټاكنو  Ï  äكميسيو ټاكنو   Ï.íكړ  Çپيد  åÑال ته   äلماÑپا يې  ځينو  څخه   (íÏ بيللې يې  ټاكنې  چې 

 äكميسيو Ïغه  چې  ææيل   ¡áشو  áæÏليږæ ته   äكميسيو ټاكنو   Ï Çæكونه  يې  æÑæسته   æمنحليد له   äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï چې  مخې¡  له 

چې   ¡äكميسيو شكايتونو   Ï  ìلومړ تعبير   áæډ Ïغه   .íكړ  äعالÇ باطلې  هم  يې  يا   æÇ  íكړ يې  تعديل   ¡íكړ تاييد  پايلې  شي   ìكوال

كې  ټكر  په   åسر فقرې  پخوÇنۍ  له  ماÏې  Ïهمدغې  تعبير   áæډ Ïغه  æÏيم  كړې.  ÇÑپوÑته  پوښتنې   åړÇ په  Çæلي  شته   Ï  ¡ìÏ بنسټ  څاæÑنكى 

 .ææ نقض   åÑښكا  äقانوÏ ټاكنو   Ï  Çخو له   äكميسيو  Ïټاكنو  Ï  Ñكا Ïغه   .íÏ æÑæستۍ  پريكړې   äكميسيو شكايتونو   Ï Çæيي  چې   ¡ìÏ

 Ï مخې  له   äقانوÏ محكمه  ځانګړې  چې  æيل  يې   ÇÏ  æÇ  åæكا  Ñټينګا  äپرقانو ټاكنو   Ï  áپرمها كړكيچ   Ï ټاكنو   Ï  äكميسيو همدغه  ځكه 

 .íلر نه   ßÇæ æÒÑÇنې   Ï  æپريكړ  Ï  äكميسيوÏ شكايتونو 

 åسر معما  يوې  ÇÏسې  له   äكميسيو ټاكنو   Ï  ¡ææ مخامخ   åسر فشاæÑنو  سياسي  بيلو  بيال  له  كميسيونونه   åړÇæÏ چې   ¡åسر  ãپا په  ته  Ïې 

سمې   åسر هيلو  له  پايلې æ Ïلسمشر  ځينې  هم  يا   æÇ بشپړې ټاكنو   Ï بايد يا   äكميسيو ټاكنو   Ï .åæ  نه يې   åÑال حل   Ï چې  ¡æ äÇګريو  æÇ Óال

 ßÇخپلو ټاكنو   Ï چې  íÑښكا كوله. ÇÏسې  غوښتنه  يې  محكمې  ځانګړې  چې   ìÇæ ستىæÇÑ پكې  äبدلو  áæډ هغه  يې  يا   æÇ ìÇæ كړې بدلې 

١٢٨
كړې.   åÑغو برخې  كمې  يې  نه  غوæÇÑيو   æړÇæÏ Ïغو  له   æÇ شو  تسليم  ته  فشاæÑنو  سياسي   åسر ماتولو  په   äقانو  Ï  äكميسيو

Ï قضايى خپلوÇكي: Çæقعيت كه Çفسانه¿ ٥ .٦

 Ï قضا   Ï خو   .ìÏ Ñكن   ßÇخپلو  ÏÇهيو Ïغه   Ï كې   íÑتيو په  چې   ¡ìÏ بنسټ   åلوړ ټولو  تر   äګاÑÇ Ïقضايي   äفغانستاÇ  Ï محكمه¡   åستر

 Ï  .íكړæ  Ñكا ګماÑلي¡  يې   ìæÏ چې  نفغ  په  چا  Ïهغه  هم  يا   æÇ ګټو  شخصي  خپلو   Ï بايد  نه   äقاضيا چې   ¡åÏ Çړتيا  ته  Ïې   åÑلپا  áستقالÇ

 Ï كې  ÇقدÇماتو  Ïغو  په  شي.   åسر تر   ÊقدماÇ مهم  ځانګړې  چې   åÏ الÒمه   ¡æلرæ قضا  خپلوÇكه  كې  عمل  په   áæډ حقيقي  په  چې   ¡åÑلپا Ïې 

كې  په   ìالسبر  æÑچا مالى   æÇ بوÏيجه  په  محاكمو   Ï  æÇ  ÊÇÒمجا  æÇ  Êمكافا مشخص   ¡æÏ  ìÑكا ځانګړې  بهير¡  ټاكلوسخت   Ïقاضيانو

 
١٢٩

æشي.  تضمين  كې   äقانو Çساسي  په  معياæÑنه  Ïغه  بايد  شي¡  ثابت  Çغيزمن   ÊماÇقدÇ Ïغه  چې   åÑلپا Ïې   Ï  .íÏ شامل 

Çغيزمنيدæنكې  نه   Ðنفو له   ßÇځو ÇجرÇييه   Ï كچه  پرÇخه  په   æÇ  åÏ مخامخ   åسر نشتوÇلي  له  بنسټونو   Ï  åقو قضاييه  كې   äفغانستاÇ په 

 äياÒ Ñæته  كچه  پرÇخه  په   Çخو له  Ñكنونو   æÑنو  ææÏ  Ï چې   ¡íكو  ÓحساÇ  åقو قضاييه   ¡íæ  ßÒنا كچه   åلوړ په  حالت  چې   ¡áمها هغه   .åÏ

چې   íړÇغو مرسته   (ßÇځو (ÇجرÇييه  چانه  هغه  له   æÇ  íكيږ Çغيزمنه  يې  خپلوÇكي  خپله   ¡íكو هڅه   Èخونديدتو  Ï پاÑلمانه  له   ¡íسيږÑ

 .íÏ لېÑګما يې   ìæÏ

 Ï  .áشو  åÑښكا توګه   ìجد په  æÑæسته  ټاكنوڅخه  له   áكا  ٢٠١٠  Ï پرÇختيا   æÇ æسعت   Ï  Èپلويتو  Ï قوې  قضاييه   Ï څخه  قوې  ÇجرÇييه  له 

محكمې  Ïغې  چې  كله  كوله.  غوښتنه   æمنحليدÏ محكمې  ځانګړې   Ï  áæډ پرلپسې  په   æغړ  äلماÑپا  Ï æÑæسته¡  پرÇنيستلو  له   äلماÑپا

سترې   
١٣٠

 Ï  äلماÑپا  ¡åكړæ الÑښوæنه  كيناستو   Ï æكيالنو   æÑنو  Ï  ìپرځا Ïهغو   æÇ  äعالÇ  åپريكړ خپله   åړÇ په   æغړ  ٦٢  Ï جرګې  æلسي   Ï

سترې  كې   ÈÇځو په  ته  پريكړې  Ïې   äلماÑپا  Ï  .åكړ  äعالÇ الÑې  له   äتلويزيو ملي   Ï يې   åپريكړ  æÇ  áكړ  ÍستيضاÇ  íغړ شپږ  محكمې 

 æÇ محكمې  سترې   Ï مخې  له  شريعت  Çسالمي   æÇ ماÏې   ٦٤  Ï  äقانو Çساسي   Ï æليكل:  كې  خپرæنه  مهالنۍ   ãنو په   äÇميز  Ï محكمې 

١٣١
  .ìÏ څخه  Çæكونو  له  æلسمشر   Ï يوÇځې   áكو لرې  قاضيانو   Ï محكمې  ÇبتدÇيي 

 ٦٤ په   äقانو كړÇ Ï .íساسي  لرې  له Ïندې   äقاضيا محكمې  سترې   Ï چې  ìشو  áكوÑæ ìÏ نه  ßÇæ ÇÏ ته كې æلسمشر   äقانو په Çساسي  خو 

Ñييس  محكمې  سترې   Ï چې   ¡íشو æيل  ډÇګه  په  كې   åفقر æÏلسمه  په   .íÏ ÇÑغلې   Êمعلوما كې   æفقر  ææÏ په   åړÇ په  قاضيانو   Ï كې   åÏما

 äقاضيا چې   ìÇشو  áكوÑæ ßÇæ Ñنو ته  بيا æلسمشر  كې   åفقر په  ÑÏياÑلسمه  ماÏې  همدې   Ï  .íكيږ ټاكل  تاييد  په  جرګې   غړæ Ï íلسي   æÇ

 åفقر  ١٣ په  چې   äقاضيا هغه   íمعلوميږ څخه ÇÏسې   æفقر  ææÏ غوÏ له  .íكړ يې   áعز  æÇ منيæ ستعفاÇ قاضيانو  Ï æÇ íكړÑæ تقاعد æټاكي¡ 

چې   ¡íشو تاييد   ÇÏ كې   åÏما  ١١٧ په   äقانو Çساسي   Ï  .íÏ غړې محكمې   ÝستيناÇ  Ï هم  يا   æÇ محكمې  ÇبتدÇيي   Ï يا   ìهغو  ¡íشو كې Ðكر 

æلسمشر به Ï سترې محكمې غړæ Ï íلسي جرګې په تاييد ټاكي خو ìæÏ تر هغې نه شي عزá كيدìÇ چې Ï كاÑ موåÏ يې نه  íæ پوåÑ شوې. 

 ٢٠١٤ كريګلر¡  قاضي¡      ١٢٨

 .äقانو Çساسي   íمقايسو  ¡ÏښوÑال ÇكسپوÑډ   .ÆÑګوæ خپلوÇكى¡”  قضا   Ï مخې  له  ÒÑÇښتونو   Ï  äقانو ÇÏساسي   ” كانګ  هيو   æÇ مكډæنالډ   ìÇ æÑډÑيك   Ï    ١٢٩

 ٢٠١٢  ¡äپوهنتو ÇكسپوÑډ 

ځكه  نو   .æ ìشو  åÑپو له æړÇندې  غړæ æخت   æÑنو  ææÏ æÇ مشر  Ï محكمې  سترې   Ï  Ñæبا په   ìæÏ Ï ځكه  áكړ  ÍستيضاÇ  äقاضيا شپږ  يوÇځې   äلماÑپا    ١٣٠

 áپيژند نه   áæډ په  چاÇæÑكو   Ï  ìهغو  äلماÑپا

http://supremecourt.  .شئ ìلته تر السه كوالÏ Êمالوما Ñنو åړÇ ېÏ ٢٠١١ –  ١٣٩٠.په áنه¡ ګڼه ١٦٨¡ كاæسترې محكمې مهالنۍ خپر Ï  ¡åجريد äÇ١٣١   ميز
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محكمه  ځانګړې  ټاكنو   Ï۲۰۱۴

27 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

 ßÇæ له Çلسي جرګې له خوæ Ï شي¡ چې ìÇكيد áعز áهغه مها ìييس يا غړÑ سترې محكمې Ï غلي چېÇÑ كې åÏ١٢٧ ما Ç Ïساسي قانوä په 

ÇÏسې   äقانو Çساسي  محكمې  سترې   ¡åسر  åسر Çصولو  Ïغو  له  خو  شي.   äÑتو  ÓساÇ پر   ãتهاÇ  Ï  ãجر  Ï ياهم   æÇ Çخيستنې  ګټې   åړæنا په  نه 

 .íكړ  áعز نه  Ïندې  له   äقاضيا شي   ìكوال æلسمشر  چې  كړ¡  تعبير 

 ßÇæ Ïتفسير   äقانو Çساسي   Ï ننګونې:  نوÑې  æړÇندې  پر  قوې  قضاييه   Ï   ßÇæ Ïتفسير   äقانو Çساسي   Ï ننګونې:  نوÑې  æړÇندې  پر  قوې  قضاييه   Ï  

توÇفق  قانونى  يا  سياسى  له  بنسټونو  بيلو  بيال  چې   åشو æÑښانه   ÇÏ  ¡ìشو حل  كې   áكا يو  نژÏې  چې  كې¡  بهير  پيښوپه   æټاكنيز Ïغو   Ï

١٣٢
 .áلر تعبيرæنه  خيل  خپل   څخه    äقانو Çساسي  له  پرته 

 Ï خو   .íلر به   ßÇæ تعبير   Ï  äقانو Çساسي   Ï چې   íæ محكمه   åيو ÇÏسې  به  كې   äفغانستاÇ په  چې  ÇÑغلي¡  كې   äقانو Çساسي   áكا  ٢٠٠٤  Ï

ÇÏساسي   .áشو  áæÏليږæ ته  قوې  قضاييه  يې  Çæكونه   æÇ  åشو منحل  محكمه  Ïغه  مخې  له  بدلونونو  æÑæستيو   Ï  Çخو له   ßÇځو ÇجرÇييه 

١٢١ ماåÏ كې په æÑښانه ټكو æيل شوí قضاييه قوې Ï Ïې ßÇæ لرí چې په Çفغانستاä كې ÇÏساسي قانوä په ÇړÏ å ناæÑښانه ټكيو   äقانو

ÇÏسې   åÏما Ïغه  محكمه   åستر  .åشو تفسير  بنسټ  پر  ګټو  خپلو   Ï  Çخو له  بنسټونو  بيالبيلو   Ï  åÏما  ١٢١ خو   .íكړæ  åپريكړ خپله   åړÇ په 

 äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï خو   íلرæ  ßÇæ تفسير   Ï  
١٣٣

 äقانو Çساسي   Ï محكمه   åستر يوÇځى  چې   íæتفسير

كې   åÏما  ١٢١ په   äقانو ÇÏساسي   íغړ يو   äكميسيو  ßÇخپلو  ÑڅاÏ تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï  ¡áæډ په  بيلګې   Ï  
١٣٤

 .íلر نظر   áæډ بل  بيا 

كميسيوÇÑ äمنځ   ÑڅاÏ تطبيق پر   äقانو Çساسي   Ï مخې له  ماÏې   ١٥٧  Ï  äقانو چې ÇÏساسي  كې ÇÑغلي¡   åÏما په Ïغه   .áكړ تايى   ÊبهاماÇ

له  نو   .íلر  ßÇæ تصويب   Ï قوÇنينو   Ï  ÇÑشو ملي  چې  æيل  هم   ÇÏ مخې  له  ماÏې   ٩٤  Ï  äقانو Çساسي   Ï ÑÇÏنګه   íغړ Ïغه  شي.   ìÇكيد ته 

پر   äقانو Çساسى   Ï  äقانو  æÇ  ¡ìكړ تصويب    ÇÑشو ملى   äقانو  äكميسيو  ÑڅاÏ تطبيق  پر   äقانو Çساسي   Ï چې   ÇÏ æيل¡   åÏ æجې¡  همدې 

١٣٥
 .ìÏ  ìكړÑæ صالحيت  Ïغه  ته   äكميسيو  ßÇخپلو  Ñڅا  Ï تطبيق 

 ÇÏ نو  ¡íڅيړæ مطابقت قوÇنينو   æÑنو  Ï  åسر  äقانو Çساسي  له  چې   íلر  ßÇæ ېÏ Ï محكمه  åستر مخې¡  له  ماÏې   ١٢١  Ï  äقانو كه ÇÏساسي 

قوÇنين  هغه  به   ÇÑشو ملي  چې   ¡åÏ æÑښانه   ÇÏ  
١٣٦

 ¿ شى   åسر تر  څېړنه  Ïغه  پرته  څخه  تفسير    Ï  äقانو ÇÏساسي  خپله  چې   íلر  äمكاÇ څنګه 

ګڼي¡   äځآ  Ï  ßÇæ تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï محكمه   åستر æلې  چې   ¡ÇÏ  .íلرæ ټكر   åسر Çصولو  له   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡íكړ نه  تصويب 

قضاييه   Ï كې¡  حاالتو   áæډ Ïغه  په   .íæ كې  تناقض  په   åسر  áصوÇ له   äقانو ÇÏساسي  قوÇنين  ځانګړې  ځينې  ښايي  چې   ìÏ  ÇÏ يې  Ïليل 

 .íæ برÇبر   åسر Çصولو  له   äقانو Çساسي   Ï چې  ¡íæÒÑÇ æ نينÇقو بڼه  په ÇÏسې  بايد  څير ÑÇÏÇې  په  قوې 

 Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  چې   åæ  ÇÏ خو  جالبه  كړ¡  تصويب   äقانو  äكميسيو  Ñڅا  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  جرګې  æلسي  چې  كله¡ 

پلوæÒÑÇ åنه  قضايي  له  هم   åړÇ په  مخامختيا  كميسيوæÇ Ï äسنۍ  سرÏ Ï åغه  محكمې  سترې  له  چې  هم Ñæكړ   ßæ ÇÏ يې ته   äكميسيو  Ñڅا

كې ÇÑغلي:  åÏما  ١٢١ په    .æ ټكر  åÑښكا   ¡ìكړÑæ ßÇæ غهÏ يې ته  محكمې  سترې  چې   ¡åسر ماÏې   ١٢١ له   äقانو كاÇ Ï Ñساسي   ÇÏ .íكړæ

ميثاقونو Ïمطابقت¡ Ïحكومت  بين Çلمللي   æÇ æمعاهد بين  Çلدæله  فرمانونو¡  تقنيني  قوÇنينو¡   Ï åسر  äقانو له Çساسي 

 .ìÏ صالحيت  محكمې  سترې   Ï سم   åسر حكمونو  له   äقانو  Ï تفسير  Ïهغو   æÇ غوښتنه  په  محاكمو  يا 

يې æشي¡   ìæناÑ Ï بايد چې   ÇÏ ځېÇيو نه   ¡ßÇæ تطيبيقولو  ÏنينوÇقو  æÑنو  Ï åسر  äقانو له Çساسي   æÇ تفسير  Ï äقانو ځكه¡  ÇÏساسي  نو   

Çساسي  پر   ¡  åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï   åسر Ïې  له  نو¡  شي.   ÍصالÇ بايد   åسر  æجوړيد له   äكميسيو  Ñڅا  Ï Ïتطبيق   äقانو Çساسي  پر  بلكې 

چيرې  كه  بيايى.  ته  مخ  پر   Ñكا  áæډ يو   åړÇ په   äقانو Çساسي   Ï  äبنسټو بيالبيل  ځكه   íæ Ñسمي  نا  نقش   äكميسيو  Ñڅا  Ï Ïتطبيق   äقانو

شي.  معرفي  ته  محكمې  سترې   åÑلپا تعقيب  قانوني   Ï بايد  سړغوæنكى  نو   ¡íكيږ سرغړæنه  æړÇندې  پر   äقانو ÇÏساسي 

سياسي  مطابقت  قوÇنينو   æÑنو  Ï  åسر Çصولو  له   äقانو Çساسي   Ï  æÇ تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï  ¡Çخو له  بنسټونو   ææÏ  Ï  áæډ همهالي  په 

 Ï .íكړæ پريكړې ګټه  په   ìæÏ Ï چې  ¡íكړ  åÑغو  åÑلپا يو Ï Ïې  كې  بنسټونو   æړÇæÏ  په خوښه  خپله  په  چې   íæبرÇبر فرصت   ÇÏ ته  æلوبغاړ

 (.٢٠١١ Çنسټيټوټ¡  سولې   Ï Çمريكا   Ï :سي  íډ كړكيچ¡”.  (Çæشنګټن   äÇæÑ æÇ تعبير  äقانو كې ÇÏساسي   äفغانستاÇ ”په  سينها:  كيو  سلوÇنا   æÇ سكاټ Ñæډين    ١٣٢

 .٢٠١٤ چاÇæÑكى¡   ìپوړ لوړ  محكمې  سترې   Ï   ١٣٣

 äكميسيو  Ñڅآ  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  يې  Çمله  همدې  له   æÇ  íلر  ßÇæ تفسير  Ï  äقانو Çساسي   Ï محكمه   åستر ګنې  چې   ¡åكړ  ÏÑ åخبر   ÇÏ جرګې  ١٣٤   æلسۍ 

Ñæكړ.    ßÇæ Ïغه   åپلو قانوني  له 
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Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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كچه  په   ÏÇهيو  Ï ÇÏسې   æÇ  íÏ كړې  Çغيزمنې  پريكړې  قوې  قضاييه   Ï  ¡ãبهاÇ  æÇ æÑښانتيا  نا  كې   æقلمر قضايي  په  بنسټونو   æړÇæÏ Ïغو 

شي.  Çخيستى   Ñكا ګټه  خپله  په  Çسانۍ  په  ترې  بنسټونه   Ñنو يا   ßÇځو  íيوÇجرÇ چې  كړې  ÇÑپوÑته  مغشوشتيا  ÇÏسې  يې 

په   .íلرæ خپلوÇكي  خپله  چې   ¡åÏ  íÑæضر  ÇÑخو  åÑلپا محكمې  سترې   Ï كې¡  حالت  æÇسني  په   äفغانستاÇÏ  åسر  åسر څه  هر  Ïې  له  خو 

كاæÑنه  خپل  خوښه  په   ßÇځو  íيوÇجرÇ  Ï محكمه    åستر چيرې¡  كه   .íكيږ ÇÑپوÑته  مسله  تفسير   Ï  äقانو Çساسي   Ï كله  چې   áæډ  íځانګړ

هم  يا   æÇ (æلسمشر)   ßÇځو  íيوÇجرÇ  Ï  .ìÇكيد شي  نه  بنسټ  Çغيزمن  ښه   åÑلپا تفسير   Ï  äقانو ÇÏساسي  نو  بوځى¡  مخ  پر  همدÇسې 

١٣٧
  .íنفى كو áلر äساسي قانوÇÏ سر كې íپه لومړ Ñكا Ï ¡íپه خپله خوښه تفسير كړ äساسي قانوÇ چې áكوÑæ ÑختياÇ ېÏ Ï قاضيانو ته

 æ چې  áپرمها  æجوړيد  Ï محكمې ځانګړې   Ï لكه  -ìساتال شي  خپلوÇكي æنه  خپله  قضا  چې  كې  حاالتو   æځانګړ ځينو  په   ¡åسر  åسر له Ïې 

حاالتو   áæډ په Ïغه  خو   .íكړæ تفسير  äقانو كميسيوÇ Ï äساسي   Ñڅا  Ï تطبيق پر   äقانو چې ÇÏساسي   íæ åÑغو  ì تر  ÇÏ ښايي  ¡áشو  áليد

  åړÇ په  ټاكنو   Ï كې   áكا  ٢٠١٠ په  چې  ÑÏيځ  هغه   .ìÏ صالحيت  چا   Ï تفسير   äقانو ÇÏساسي  چې   ¡íæ  åÏموجو مغشوشتيا   ÇÏ هم  بيا  به  كې 

نو   
١٣٨

 .äكميسيو  áټو  Ï نه   ¡æ ÑÏيځ   æغړ څو   Ï يوÇځې  هغه  كړ¡   åÑغو كې  مقابل  په  æلسمشر   Ï  äكميسيو  Ñڅا  Ï Ïتطبيق   äقانو Çساسي  پر 

كچه   Èناپېلتو  Ï ښايي   ÇÑځي¡   äبدلو كې   Èغړيتو  äكميسيو  Ñڅا  Ï Ïتطبيق   äقانو Çساسي  پر  كه  څير¡  په  محكمې  سترې   Ï لكه  ځكه  

شي.  مخامخ   åسر خطر  له  يې 

Ï ټاكنيزæ بنسټونو ÇÑتلونكې ٥ .٧

كې Çصالحاتوته  په Çæكونو  كميسيونونو  ټاكنو   Ï áæډ  íځانګړ په   æÇ نينوÇقوæټاكنيز په  چې   ¡åشو ټاكنو æÑæسته æÑ ÇÏښانه  له   áكا  ٢٠١٠  Ï

  æÇ شو   áæÒÑÇ  æ  Çخو له   äلماÑپا  Ï  äقانو ټاكنو   Ï كې   ìجوال په   áكا  ٢٠١٣  Ï æÑæسته¡  هڅونو  سياسي   æÇ بحثونو   æډير  ÇÑخو له   .åæ Çړتيا 

بل  هم   åړÇ په  Çæكونو   æÇ  æندÏ جوړښت¡   Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï همدÑÇنګه  جرګې  æلسي  شو.  تصويب 

 Ï æÇ íكړ íكي خوندÇجوړښت خپلو Ï كميسيونونو æټآكنيز Ï هڅه كوله چې äلماÑسته¡ پاæÑæ له تصويب äې قانوÏ Ï 
١٣٩

قانوä تصويب كړ.

 äكميسيو åÑÇمدÇæÏ يو äشكايتونو كميسيو Ï له مخې äقانو Ï .ìكړ Ïæمحد ßÇæ لسمشرæ Ï كولو كې åÑپه غو æغړÏ كميسيونونو æړÇæÏ

 .íنكي بنسټ په څير نقش ډير لوړ كړæÑڅا ßÇخپلو Ï يې åې سرÏ چې په ¡åيضافه شوÇ Ñæ كلمه هم (ßÇخپلو ) Ï كې يې  ãپه نو æÇ شو

جوړيدæ æړÇنديز   Ï كميټې   íæÇÑغو  Ï كې   äقانو په  جوړښت¡ ÏندÇæ æÇ æكونو   Ï  äكميسيو شكايتونو   Ï  æÇ äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو  Ï

په  Ïټاكنو  خو   .íكړ السه  تر  غوښتنليكونه  كانديدÇنو   Ï  åÑلپا ټاكلو   Ï  æغړÏ كميسيونونو  Ïغو   Ï چې   ¡åÏ  ÇÏ  åندÏ كميټې  Ïغې   Ï  .ìشو

 æغړÏ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï ته  æلسمشر  به  كميټه  Ïغه   
١٤٠

 .ìشو بلل   åÏ نه   Øشر تجربه   åټاكنيز  åÑلپا كانديدÇنو  ÏÏغو  كې   äقانو

ليست  له Ïغه  به   كوæ .íلسمشر  ليست æړÇندې  كسانو   ١٥  Ï به  åÑلپا  äكميسيو  Ï شكايتونو  Ï æÇ íكوÑæ نوملړ كسانو   ٢٧  Ï åÑلپا ټاكلو 

 ¡åÑلپا څوكۍ  هرې   Ï كې   äكميسيو هر  په  ټاكي.  خوښه  په   íغړ پنځه   åÑلپا  äكميسيو شكايتونو   Ï  æÇ  íغړ  ٩  åÑلپا  äكميسيو ټاكنو   Ï نه 

محكمې  سترې   Ï  ¡äÇمشر جرګو   æړÇæÏ  Ï  ÇÑشو ملي   Ï كې  جوړښت  په  كميټې   íæÇÑغوÏ   .ææ  ìشو معرفي   äÇكانديد ÑÏې  ته  æلسمشر 

 æÇ مشر   äكميسيو  Ñڅا  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  Çساسي  پر   ¡(AIHRC) مشر   äكميسيو  ßÇخپلوÏ حقونو   íبشرÏ  äفغانستاÇÏ مشر¡ 

 .ææ شامل  ìغړ يو  ټولنې  مدني   Ï

په   åسر  äقانو Çساسي  له  كميټه   íæÇÑغو  Ï چې   å كميسيوÏÇ äعا æكړ   ßÇخپلو ټاكنو   Ï السي æÑæسته¡   سم  ته  تصويب    äقانو له  ټاكنو   Ï

æلسمشر  چې   åæكا  Ñæبا  ¡ææ مخالف  كميټې   íæÇÑغو  Ï چې   ßڅو هغه   Ñنو  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï  
١٤١

 .åÏ ناقانونه   æÇ   åÏ كې  ټكر 

په  ماÏې   ٦٤  Ï  äقانو Çساسي   Ï æكړې.  ګماÑنې  خپلې  كې  بنسټونو  حكومتي  په   åسر كولو  ته  ÇÑمنځ  په  مكانيزمونو   áæډ Ïغه   Ï  íړÇغو

به  چې æلسمشر   íشو نه æ íÏيل   ÇÏ كې  äقانو Çساسي  په  خو   íلر  ßÇæ نېÑګما  Ï چاÇæÑكو   æپوړ لوړ   Ï چې æلسمشر  كې ÇÑغلي   åفقر  ١٣

ټاكي.  هم   íغړ   äكميسيو  ßÇخپلو  Ï ټاكنو   Ï

 (٢٠٠٥ ټولنه¡  فدÇÑلي  سي.   íډ ٤٣. (Çæشننګټن  تفسير¡   äقانو : Òموږ ÇÏساسي   .ÆÑګوæ (åمناظر ښه  ټولو  تر   )  ßÑبو Çيج  ډÇÑ Ï ¡áæبرټ  په  بيلګې   Ï     ١٣٧

 ٢٠١٤ كابل  ناسته¡    íخبر    ١٣٨

 (١٣٩٢)  ٢٠١٣  (١١١٢ ګڼه   ¡åجريد Ñسمي   )  äقانو  æندÏ  æÇ Çæكونو  جوړښت¡   Ï  äكميسيو شكايتونو    æټاكنيز  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï    ١٣٩

بند.  ÑÏيمه   åÏما  ٢١  æÇ بند  ÑÏييمه   ¡åÏما  ٧  .äقانو  æندÏ  æÇ Çæكونو  جوړښت¡   Ï  äكميسيو شكايتونو    æټاكنيز  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï    ١٤٠

 .ì٢٠١٣¡ جوال Ï  ”íÏ Ýخال äساسي قانوÇ Ï äشكايتونو كميسيو Ï æÇ كميټه íæÇÑغو Ï :مشر äټاكنو كميسيوÏ ” ¡ټاكنې á٢٠١٤ كا Ï -Òنيو Úطللو ¡ÊÇÏ١٤١   صالحه سا



محكمه  ځانګړې  ټاكنو   Ï۲۰۱۴

29 كيدæګوÇښونه پلى  نه   Ï  äقانو  Ï  æÇ  äفغانستاÇ Ñسېدنه:  ته  شكايتونو   æټاكنيز

په  چې  ÇÑغلي  ټكو  æÑښانه  په  كې   åÏما  ٦٤ په   äقانو Çساسي   Ï چې   ¡åæكا  áستدالÇ بيا  پلويانو  كميتې   íæÇÑغو  Ï  ¡åسر  åسر Ïې  له  خو 

 Ï كې   ÏÇهيو په  بايد  چې æلسمشر   ¡ìشو ډæ áæيل   íځانګړ په  كې   äقانو Çساسي  په  سمې æشي.   åسر  äقانو له  بايد  ګماÑنې  كې  حكومت 

سمې   åسر له Çصولو  قوÇنينو   Ï æÇ پرې بې  ټولې Ïندې  خپلې  كړæÏ .íلت    åترسر  ÊماÇقدÇ ãÒال  åÑلپا  äسمو  Ï سيستم æÑ æÇ íÑÇÏÇغتيايي 

Ïغې  ترڅنګ¡  Ïې   Ï   .íموÇستخدÇ
١٤٢

سم    åسر  äقانو له  مخې  له   ææړتياæ  Ï پرته   تعصب   áæډ هر  له   íګړæ  ÏÇهيو  Ï به  æÏلت   .... بوځى  پر 

 .íكړæ  åپريكړ æÑæستۍ  چې   ¡æ  ìÇشو  áكوÑæ  ßÇæ بشپړ  ته  æلسمشر  خو   ÏلوÑÏ  ßÇæ  Ïæمحد كميټې 

ټولنى  مدنى   Ï غوښتل  يې  نه  چې  مدÇخله  سياسي  يوې   Ï  ßÇځو ÇÏجرÇييه   ìلومړ  .æ نه  Çغيزمن   Ñكا Ïكميټې  مخې  له  Ïاليلو   æيوÑÏ  Ï

ټاكنې   áكا  ٢٠٠٤   Ï چې  مشر¡  بنسټ  فيفا   Ï ټولنو  مدنې  چې   ¡  åÏ كې   áحا ÇÏسى  په   Ï  
١٤٣

شى.  شامل  كې  پرæسه  Ïې  په   ìÒستاÇ منتخب 

ټولنو Ïخپلو  مدني   Ï ¡كوله  åعوÏ النشاÑÇÏ ÇÑشو چاÑÇÏÇ æÑې Òæ æÇيرÇنو   Ï خو  .æ ټاكلى ته   Èغړيتو كميټې  څاæÑلې æې¡ Ï Ïغې  هم  يې 

بنسټ  Ïغه 
١٤٤

 .ìÏ نومولى  äځا خپل  هم  ټيفا  بنسټ-  ټاكنو  ځكه Ç  ÏفغانستاÑ Ï äڼو  نو   íكړÑæ íÏ نه ته   ìæÏ نومونه  æÒستاÇÏ نوÇكانديد

 Ï ټاكنو   Ï هم  نه   æÇ  æغړÏ  äكميسيو  Ï شكايتونو   Ï هم  نه   íÒستاÇ ټولنې  مدنې   Ï Çمله¡  همدې  له  نو    .æ  ìشو پرÇنيستل   ìنو æخت  همغه 

 .ìÇشو  ìخيستالÇæ برخه  كې  ټاكنو  په   æغړ  Ï  äكميسيو

æÏيم¡ په قانوä كې Ï سياسي ګوندæنو ÇستاæÒ ته ÇجاåÒ نه Ñæ åæكوá شوې چې Ï غوíæÇÑ په كميټه كې برخه Çæخلي. خو په Ïغه بهير كې 

لږ  ته   æÒستاÇ Ïګوندæنو  بايد   åÑلپا  æډمنيدÇډ  Ï شفافيت   Ï كې  بهير  Ïغه  په  هم  يا   æÇ  ìÇæ شوې   áكوÑæ برخه  ته   æÒستاÇ ګوندæنو   Ï بايد 

 äÇكانديد  äكسا هغه  چې   ¡æ تمايل  څرګند  ÇÏسې  كې   æغړ Çكثريت   په  كميټې   Ï ÑÏييم¡   .ìÇæ  ìشو  áكوÑæ  ìځا  áæډ په  ناظرينو   Ï  åلږ تر 

مخې  له   äقانوÏ نو   ¡ææ هم  مخالف  كانديدۍ   Ï كسانو   æځانګړ  Ï  íغړ ځينې  كې  كميټه  Ïغه  په  كه  حتا   .íæ خوښ  Ïحكومت  چې   íكړ

ته  هغه  چې  Ïې  له  مخكې   ¡åسر æلسمشر  له   æغړ كميټې  Ïغې   Ï چې   ¡ææ شوې   áكوÑæ هم  Ñپوټونه  ÇÏسې  حتا 
١٤٥

 .æ غالب  هم  بيا  Çكثريت 

١٤٦
 .æ ìكړ بحث   åړÇ په Ïې   ¡íÑسپاæ نوملړ كانديدÇنو æÑæستى   ٢٧  Ï

يې ÇÑمنځ  كميټه  چې Ïغه   äقانو هغه   .áلوÑÏ نه  æÏښوÑال هم   æÇ لعملÇÒطر  ìځانګړ  åÑلپا  íæÇÑغوÏ نوÇكانديد  Ï نګهÑÇهمد كميټې  غې   Ï

 ìæÇÑغو كانديدÇنو   Ï Çمله  همدې  له  نو   
١٤٧

 .ìكړ ÇÑæندې   ææ نه  جزييا  æړ  ياæÏنى   Ï يې   åړÇ په  څرنګولى   ÇجرÇ  Ï  æÑچا هغه   Ï¡åæ كړې  ته 

ماڼۍ  æلسمشرۍ   Ï  äÇكانديد ډير  چې   ¡åكيد فكر  ÇÏسې  ځكه  æكړې  نيوكې  ټولنو  مدنې  پرې  كچه  پرÇخه  په   æÇ æشو  عجله  په   ÇÑخو

١٤٨
 .íÏ äپلويا

 ÊماÇقدÇ  íځانګړ ÇÏسې  هم  بيا  خو   ¡ææ  äكسا  (áيډياÇ)  Èمطلو  äÇكانديد  íشو ټاكل  هم  نه   æÇ بهير   íæÇÑغو  Ï هم  نه  چې  Ïې¡  له   åسر  

 æټاكنيز  Ï  ÊصالحاÇ نسبى  Ïغه  نو  شي.  ټاكل  نه   æÇخو له  æلسمشر   Ï  áæډ بشپړ  په   íغړ كميسيونونو   Ï ګونډې  æښيي  چې   ¡áشو  åترسر

 äكونو كې هيڅ بدلوÇæ په äكميسيوÏ شكايتونو Ï كې Úخو ال هم په مجمو .åæ ãÇقدÇ ìيو لو åÑډمنولو لپاÇډ Ï ليÇæ íبې پر Ï كميسيونونو

شكايتونو   Ï چې  څرګندÇصل¡  غه   Ï æې.   نه  æړ   äبدلو  Ï  æÇ æÑæستۍ  پريكړې   äكميسيو Ïغه   Ï څير  په   äقانو پخوÇني   ÏæÇ شو   áړæ نه   ÇÑ

 .íكو ضمانت   Èخونديتو  Ï السوهنو سياسي   Ï كې  æÑچا په   äكميسيو  Ï كې په ÇÑتلونكې   ¡ìننګوال شي  نه   ßڅو پريكړې   äكميسيو  Ï

ځانګړنى  نوÑې  ځينې   äقانو  æندÏ  æÇ Çæكونو  جوړښت¡   Ï  äشكايتونوكميسيو  æټاكنيز  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï  áكا  ٢٠١٣  Ï

نيولى.  شي  نه   ßڅو  ìغړ  äكميسيو  Ï پرته    æپريكړ له  محكمې  مسوæلې   Ï  æÇ Çحكامو)  ÇÑغلو  له  كې  ماÏې   ٢٣   æÇ  ١١ په   ) چې   íÏ  ÇÏ

 .(åÏما  ٣٣  )  .íټينګو Çمنيت   åÑلپا كميسيونونو   æړÇæÏ  Ï به   ÊÑÇÒæ  æÑچا ÏكوÑنيو  چې   íشو æيل  هم   ÇÏ همدÑÇنګه 

نړيوÇلو   æÇ كوÑنيو  Ñسنيو¡  ټولنې¡  مدنې   ¡æګوند سياسي  چې   íلرæ غونډې  پرÇنيسې  بايد   äكميسيو شكايتونو   Ï مخې  له   äقانو  Ï

پريكړې  ټولې  خپلې  چې   ¡ìÏ  ÇÏ ماموÑيت   äكميسيوÏ شكايتونو   Ï  (åÏما  ٢٤) شي.   áكوÑæ  åÒجاÇ  äæګډ  Ï پكې  بايد  ته  څاæÑنكو 

 Ï چې  شوې¡  تصريح  كې   äقانو په    (åÏما  ٢٥  )  .íكړæ كې مطابقت  په   åسر قوÇنينو   æÑنو له   ÏÇهيو  Ï  æÇ نينوÇقو  æټاكنيز  ¡äقانو ÇÏساسي 

.(åÏما  ٢٦  æÇ  ١٤  )  .íÏ نه بدلوæ äړ   Ï  æÇ ستۍæÑæ پريكړې  äكميسيو  Ï شكايتونو 

 .  ٢٠٠٤  ¡åÏما  ٥٠  ¡äقانو ١٤٢   Ç ÏفغانستاÇ äساسي 

مدنې   Ï چې  كوله  السوهنه  يې  كې  بهير  په Ïغه  چې  مالمتوله  په Ïې   åÇÑÏÇ  æÑچا  Ï ټولنو  ”مدنې  مخې¡  له  شبكي Ñ Ïپوټ  گرÇنو  تحليل   Ï  äفغانستاÇ  Ï     ١٤٣

 ¡ÏÇهيو  äÇګر æټاكي.”    خوښه  خپله  په  ليست  æÑæستى  كانديدÇنو   Ï چې  غوښتل¡   ìæÏ  åسر  Ñكا Ïې  په  Çخلي.  æنه  برخه  كې  كميټه  په   íæÇÑغو  Ï  ìÒستاÇ ټولنې 

 (  ٢٠١٣ شبكه¡  ګرÇنو  Ïتحليل   äفغانستاÇÏ  ) كابل  شو.   äعالÇ  äكميسيو  ìنو ټاكنو   Ï بهير:   ßډ عجلې  له   : پوټيګ  تامس   æÇ بجليرټ   äÇæ ماÑټين 

”¡íÏ Ýخال  äقانو كميسيوÇÏ äساسي  شكايتونو   Ï  æÇ كميټه   íæÇÑغو  Ï  ”  ÊÇÏسا    ١٤٤

بند.  ÑÏيم    åÏما  ٢٢  æÇ بند  ÑÏييم   ¡åÏما  ٨  ¡äقانو  æندÏ  æÇ Çæكونو  جوړښت¡   Ï  äكميسيو شكايتونو    æټاكنيز  æÇ  äكميسيو  ßÇخپلوÏ ټاكنو   Ï    ١٤٥

پرæسه.”  عجله   åيو” ټوپيګ:   æÇ بيجليرټ   äÇæ  ¡ÏÇهيو    ١٤٦

 ٢٠١٤ برخه¡  هيوÇ Ï ¡ÏÇړيكو     ١٤٧

پرæسه.”  عجله   åټوپيګ:”يو  æÇ بيجليرټ   äÇæ  ¡ÏÇهيو    ١٤٨
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بيلګې   Ï .æ نه كې  هغو  پخوÇنيو  چې   ¡íشو  áړæÇÑ Êجزيا ډير ÇÏسې   åړÇ په پرæسو  ټاكنيز  بېلو  بيال   Ï كې  äقانو په   ټاكنو   Ï áكا  ٢٠١٣  Ï 

شكايتونه  خپل   åړÇ په  بكسونو  شويو  قرنطين   Ï چې   ¡ìشو  áكوÑæ حق   ÇÏ ته   æÒستاÇ  ìهغوÏ  æÇ كانديدÇنو  كې   äقانو Ïغه  په   ¡áæډ په 

 .(åÏما  ٥٧  ) كړې.  جوړې  تګالÑې   åÑلپا قرنطين   Ï Ïصندæقونو  بايد  هم   äكميسيو ټاكنو   Ï  æÇ   íكړ ثبت   åسر  äكميسيو له  Ïشكايتونو 

پرضد   ¡íÑښكا ناسمې  پريكړې Ñæته   äكميسيو  äشكايتوÏ كه چې   ¡ìشو  áكړÑæ هم  ßÇæ ÇÏ ته  äكميسيو ټاكنو   Ï كې  äقانو په  ټاكنو   Ï

٥٩ ماÏ .(åÏ ټاكنيزÏ æ النجو  Ï æÇ شكايتونو   ) .íæ åسر äله شكايتونو كميسيو ßÇæ ستۍ پريكړېæÑæ Ï خو بيا هم íكړæ ÖÇعترÇ يې

جوړ  Ñæته  طرÇÒلعملونه  تګالÑې    áæډ څه  بايد   äكميسيو شكايتونو   Ï چې   ¡íشو  áړæÇÑ  Êجزييا كافي  كې  فصل   ١٣ په   åړÇ په  څيړلو   Ï

چې  كې  كومو  په  شي   äعالÇ باطلې  هملته  كې  مركزæنه  هغو  په  بايد  ÇÑيې  كانديدÇنو   Ï مخې¡  له  ماÏې   ٦٥  Ï خو   (åÏما  ٧٠  æÇ  ٦٢  )  íكړ

بهير  په  ټاكنو   Ï هم  يايې   æÇ  íæ Çخيستې  ګټه   åړæ نا  Çæكه  له  يې  يا   ¡íæ شوې  سرغړæنې   Çخو له  پلويانو   Ï  ìهغوÏ هم  يا   æÇ كانديدÇنو   Ï

 æ بهير له  ټاكنو   Ï چې   íæ åخبر ډكه  له ÒÑÇښته  به   ÇÏ ¡íكو كړنې  ناقانونه   áæډ څوÏ ßغه  يو  چيرې  كه   .íæ خيستىÇ  Ñكا نه  له  æسلې  كې 

شي. ډÇډمن   ìمخنيو سرغړæنونه  Ñæته   Ï كې  ÇÑتلونكې   په  به   åسر  Ñكا Ïې  په  ځكه  شي  Çيستل 

په   .íÏ شوې  مشخص   Ïæحد Çæكونو  قوې  قضاييي   æÇبنسټونو  Ï تنفيذ   Ï  äقانو   Ï  äكميسيو شكايتونومستقل   æټاكنيزÏ كې   äقانو په 

 æÑنو   ÏæÇ íكيږ  áپيژند  äكسا  äÑتو ته   æÑÇÏÇ نكيوæكو پلې   äقانو  Ï ¡íلرæ بڼه جرمي  چې ÑÏغلۍ  كې   æÏÑÇمو هغو  په  كې ÇÑغلي¡   äقانو

ټاكنې  چې  نيسي¡   ìځا Çصولو  هغو  ټولو   Ï  äقانو ټاكنو   Ï كې   ìپا په   .íكو  åپريكړ  äكميسيو Ïشكايتونو  به   åړÇ په  النجو   æټاكنيز  áټو

 .(åÏ٨٠ ما  ) .íكو åÑÇÏÇ

څاæÑنكو   Ï كې   åÏما  ٥٥ په   äقانو Ïغه   Ï  .ìÏ  íمالتړكو  Ï  æÒستاÇæÇ  æÇ څاæÑنكو   Ï  áپرمها ټاكنو   Ï كې  ټوله  په   äقانو æÇسنى  ټاكنو   Ï  

Ïغه  æنيسي).  مخه   æخپريدÏ  æÒÇæÇ  æÇ  Ï  æكيد ته  ÇÑمنځ   Ï النجو   áæډ (Ïهر  بايد    ìæÏ چې  Çæيي   æÇ   íÏ  íشو تصريح  Ïندې   æÒستا  æÇ

يې  الندې  تر Çغيز   æÇ íكړ  Ïæمحد كاæÑنه  څاæÑنكو   æÇ æÒستاÇ Ï چې شي¡   ìÇكيد  áæÑكا ډيرÇ åسانۍ ÇÏسې  په   áصوÇ ßډ له Çبهامه   áæډ

 ¡íننګوæ چاÇæÑكي  ټاكنو   Ï يا   æÇ بهير  ټاكنو   Ï كې  مركز  په  ÇÑيو   Ï څاæÑنكى  هم  يا   æÇ  ìÒستاÇ  ãكو چيرې  كه   ¡áæډ په  بيلګې   Ï æÇÑلي. 

خپله  په  نو  شي.   áتړæ Çخو له  چاÇæÑكو   Ï ټاكنو  Ï خوله  íÒستاÇ هم يا   æÇ نكيæÑڅا  Ï æÇ شي  áنګيرÇæ áæجوړ النجو   Ï Ñكا شي Ïغه   ìÇكيد

 æÑمقر جال  په  هم  يا   æÇ شي  تعريف  جمله  æنيسي)  مخه   æخپريدÏ  æÒÇæÇ  æÇ  æكيد ته  ÇÑمنځ   Ï النجو   áæډ (Ïهر  جمله   ÇÏ كې   äقانو په  بايد 

شي.   áړæÇÑ كې Ç æÇصولو 

Çخيستو  Ïبرخې  ته  بنسټونو  څاæÑنكو  كې  برخو  بيلو  بيال  په  بهير   Ï ټاكنو   Ï بايد  كميسيونونه  ټاكنيز   æÇ حكومت  چې   ¡åÏ مهمه  هم   ÇÏ

شكايت   áæډ پرلپسې  په  كې  Ñپوټونو  په   æÑÇÏÇ كوÑنيو   æÇ نړيوÇلو   æÑنو  æÇ ÑÇÏÇې  همكاÑۍ   æÇ ÇÏمنيت  æÑÇپا   Ï فيفا¡   Ï  .íكړÑæ  åÒجاÇ

نه  Çغيزمن  كې   áمها  ÏږæÇ په هغې  تر  به  كاæÑنه   æÑÇÏÇ غوÏ Ï .íÏ شوې  áځوÑغو پامه  له  له æ ìæÏړÇندې  ال  ټاكنو  پخوÇنيو  له  چې   ¡ìشو

ÇصالحاÇÑ Êنه æلي.   Ñنو  æÇ شي  نه   Ñكا په   Óال  ìيوځا  åسر  ìæÏ له كميسيونونه  ټآكنيز  ياهم   æÇ حكومت  چې   ¡íæ



áشو  åÏÒ څخه  ټاكنو  له  چې  ÑÏسونه¡  ۲۰۱۴هغه 
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٦ .áشو åÏÒ سونه¡ چې له ټاكنو څخهÑÏ هغه

هغه  له  خو   ¡íæ نه  خوښ  ستاسو   æÇ  ìشو پيښ  چې  څه¡  هغه  Çæيي:  حاكميت   äقانوÏ

. Æكړæ åÏستفاÇ له هغه نه سؤ æÇ ãبدنا äساسى قانوÇ هڅه مه كوئى چى íندكوæژ åسر

 ٢٠١٠  ¡ìغړ   äكميسيو  Ï شكايتونو   æټاكنيز  Ï كريګلر¡  قاضي¡   -

ټاكنو   Ï  ãنظا حاكم   Ï چې  كړله¡  æÑښانه  څه  يو  كولو  الندې  پښو  تر  قوÇنينو   æÑنو  æÇ  äقانو Çساسي   Ï كې  ټاكنو  پاÑلماني  په   áكا  ٢٠١٠  Ï

بدلې  پايلې  يې   åÑال ممكنه   åهر په   æÇ كولو   åترسر په  ÇقدÇماتو   æلوړ  Ï څخه    äقانو Çساسي  له  چې  كوله¡  يې  هڅه   æÇ æې  نه  خوښې  پايلې 

 .íننګوæ يې  پريكړې   æÇ æÇÑلي   Ñفشا كميسيونونو   æټاكنيز پر  چې  Çæخيست¡   Ñكا  æÑال بيالبيلو   æÑنو  æÇ قوې  قضاييه  له  حكومت   .íكړ

 åباالخر  .åæ  Ýخال  äكميسيو ټاكنو   Ï چې   ¡åكړ  åجوړ يې  محكمه  ځانګړې  ÇÏسې  هڅولى¡   ìÇشو æنه  كميسيونونه  حكومت  چې  كله 

كې  ټاكنو  پاÑلماني  په   
١٤٩

ÇÑغلي.   æ نه  هيڅ   åړÇ په  يې  كې   äقانو په  چې   ¡íكړ بدلې   áæډ هغه  پايلې  ټاكنو   Ï چې   ¡áشو  ìكوال حكومت 

 .æ نه   ìæناÑÏ ته  حاكيميت   äقانو  Ï  æÇ   äقانو Çساسي  بلكې   ¡åæ نه   åستونز سياسي  لويه   åيو هيڅ   ìشخړ   äقانو ÇÏساسي   æÇ قانوني 

په   ìæناÑÏ ته  حاكميت   äقانو  Ï  æÇ Çصولو   äقانو Çساسي   Ï كې   ÏÇهيو Ïغه  په   ¡åÑلپا  æكيد  åترسر  Ï ټاكنو  Çغيزمنو   Ï كې   äفغانستاÇ په 

قضا¡  خپلوÇكې   æÇ پرې بې   ¡äلماÑپا  íړæپيا كې æ ßÇæ Ïيش¡  بنسټونو  په   áæډ سم  په   åÑلپا مهاÑكولو   Ï لسمشرæ Ï نګهÑÇهمد  .ìÏ Ñكا

 .íكړ  åبرسير  ÇÑ كړنې  ناقانونه   æÇ  íكړæ څاÑنه  چې  بنسټونو  څاæÑنكونو   æړæپيا  Ñلپا څاÑنې   Ï ټاكنو   Ï  æÇ كميسيونونو  پرې  بې  ټاكنو   Ï

Çæكمنه  هرڅه  په   æÇ كړې  ترالسه  ګټه  څانګې   íيو نه  ناكامۍ  Ïغې  له  ځكه   ¡ìÏ æالړ   åڅنډ پر  ناكامۍ   Ï æيش   ßÇæ  Ï كې   äفغانستاÇ په 

ته  Çصالحاتو  كې  بنسټونو  په  شي¡  ææيشل   áæډ  íæمسا په   ßÇæ كې  ÑÇګانونو   æړÇæ ÑÏې  په  æÏلت   Ï چې   ¡åÑلپا Ïې   Ï نو  شوې¡   پاتې 

 æÇ Çغيزې  بې  همدÇسى  بنسټونه  حكومتي  چيرې  كه   .åÏ حتمي   åÏÇÑÇ سياسي   ¡åÑلپا  æكيد ته  ÇÑمنځ   Ï Çصالحاتو  Ïغو   Ï  .åÏ Çړتيا   ÇÑخو

پر   .íكړæ تاثير  هم  بنسټونو   æÑنو په  څير  په   äكميسيو  Ï ټاكنو   Ï به   Ñكا Ïغه   .íكړÑæ السه  له   Ñæبا خپل  پرې  به   äفغاناÇ  ¡ìæ مؤثر  غير 

شي.   Çپيد  ¡íكړ  ÎÇپر حاكميت   äقانوÏ چې  مخې¡  له  Çصالحاتو   Ï بايد   Ñæبا خلكو  عامو   Ï بنسټونو  حكومتي 

 ìæناÑÏ  äګانوÑÇ  áټو æÏلت   Ï بايد  ته  خپلوÇكۍ  Ïغې  خو   ¡ìشو ضمانت  خپلوÇكۍ   Ï قوې  قضاييه   Ï كې   äقانو Çساسي  په   äفغانستاÇ  Ï

Çغيزمنه  ننګونو  بيلو  بيال  قوې   قضاييه  كې   ÏÇهيو Ïغه  په   ¡íكو پلې  تجربه  Ïغه   åÒتا  äفغانستاÇ چې   ÇÏ  .íكړæ يې  څاÑنه   æÇ  íلرæ

æلسمشر   Ï ترڅنګ¡  Ïې   Ï  .áكو تكيه   æÑنو پر   åپلو مالي  له   æÇ  íÑساال ښايسته  قضايي  Çخيستل¡  ګټه   åلږ  ¡Ïفسا  íÑÇÏÇ لكه   ¡åÏ كړې 

 .åÏ كړې  Çغيزمنه  پسې  ال  قضاخپلوÇكې   Ï هم  السوهنو 

æړÇنديزæنه  ٦ .١

سياسي  هغه  پر  كچه  پرÇخه  په   ¡åÑلپا ټاكنو Ïښې ÑÇÏÇې   Ï هم يا   æÇ æكيد  åترسرÏ څېړنې برياليتوÏ Ï Èقيقى   Ï ټاكنو   Ï كې  äفغانستاÇ په

 .íكيږ  åترسر پكې  ټاكنې  چې   ¡íÏ  Ñكا په   áپوهيد  ãمهفو

 Ñلپا ننګونو Ïحل  كې Ï Ïغو  بهير  په  ټاكنو  چې  هڅې  هغه  فساÒ ÏياÇ Ñæ äړæلى Ç Ï .æصالحاتو   ÎÇپر  æÇ ستونزمنه ټكنۍ¡   پرæسه  ټاكنو   Ï

æÇÑړنه   ته   Óال لويه   åيو خپله  په   áكيد  åترسر ټاكنو   Ï كې   äفغانستاÇ په   ¡åسر  åسر Ïې  له  خو  æې.  ډكې   ææنيمګړتيا له  هم  كيدې¡   åترسر

 æÇ څاÑنه  لپسې  پر  څاæÑنكو  نړيوÇلو   æÇ كوÑنيو   Ï هڅې¡  چاÇæÑكو   æټاكنيز  Ï چوكاټ¡  قانوني  الملونه  مهم  æÇÑړنې  ته   Óال Ïغې   Ï  .åæ

كې  څېړنه  Ïې  په  چى  æړÇنديزæنه  مهم   هغه  شوې¡   áڅيړæ كې  څېړنى  Ïې  په  چې  پاملرنه   په  نظرæنوته  هغو  æې.  مرستې  ټولنې  ÏنړيوÇلې 

:ìÏÇÏ ìشو  áنيو كې   ãپا په 

 ٢٠١٤ كريګلر¡  قاضي      ١٤٩
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(ÍصالÇ)  äسمو  äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï(ÍصالÇ)  äسمو  äقانو Çساسي   Ï  äفغانستاÇ  Ï 

 • Ï كې  Çصالحاتو  Ïغو  په  شى.   ÍصالÇ  äقانو Çساسي  چې   ¡íكړæ هڅې   åګډ په  بايد  ځوÇكونه   åړÇæ ÑÏې  æÏلت   Ï  

Çساسي   Ï  .íكړ  åبرÇبر Òمينه   åÑلپا æيش  برÇبر   Ï  ßÇæ  Ï به  كې   äفغانستاÇ په  ځكه   ¡ìÏ Çړين  تعديل   äقانو Çساسي 

 Ï كې  ځوÇكونو   æړÇæ ÑÏې  په  æÏلت   Ï چې   ¡íكړ من  ډÇډ   áكو ته  ÇÑمنځ  سيستم   íړæپيا ÇÏسې   Ï بايد  تعديل   äقانو

 .ìكړ يې  عملي   æÇ  íكړ ته  مساæ ßÇæ íæيش ÇÑمنځ 

 • ÇÑخو ته  ÇÑتلونكې   äفغانستاÇ  Ï شوې  ياæÏنه  يې   åÑلپا حاكميت   Ï  äقانو  Ï چې  همغسې  خپلوÇكي¡  قوې  قضاييه   Ï

 æÇ  íæمسا  åيو  Ï æÏلت   Ï نقش  قوې  قضاييه   Ï چې   شى   ÍصالÇ ÇÏسې  قانو  Çساسى  چې   åÏ Çړتيا  ته   ìÏ   .åÏ Çړينه 

 íځانګړ په  شي.   áنيوæ هم  مخه   Ðنفو  åÏÑمو بې   Ï قوې  ÇجرÇيى   Ï همدÑÇنګه   æÇ شي   ìړæپيا  áæډ په  Ñكن   íÒÇمو

نه  پاتې  كې  صالحيت  æلسمشر   Ï يوÇځې   æÇ  åسر تر  Ïقيق  بايد   بهير  ټاكلو   Ï قاضيانو   Ï محكمې  سترې   Ï  ¡áæډ

له  شي.   áÑڅاæ æÇ شيæ يې  ìæناÑÏ بايد شوې¡  ټاكل   åÑلپا مخې Ïقاضيانو  له   äقانو Çساسي   Ï چې  ¡åÏمو هغه  شي. 

بايد  قضا  شي.  حق  Çلزحمه Ñæكو�   åÑنو  æÇ منيتÇ فزيكي تقاعد¡  مناسب  ته  قاضيانو  بايد  تقاعد Çخيستلو æÑæسته 

 .íæ خپلوÇكه   åپلو مالي  له   æÇ بوÏيجى   Ï ځآنګړې 

شي. •  مشخص   áæډ په æÑښانه  بايد  كميسيوÇæ äكونه   ßÇخپلو  Ñڅا  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر   æÇ محكمې  سترې   Ï

ته   ìپا څېړنه  قوÇنينو   Ï  æÇ صالحيت  تفسير   Ï  äقانو  Ï چې   ¡íÏ  Ñæضر ځكه   ÊصالحاÇ  áæډ Ïغه  توګه    åڅرګند په 

 Ñڅا  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  بلكې  æشي¡   ìæناÑÏ چې   ÇÏ بايد  يوÇځې  نه  ته  Çæكونو  محكمې  سترې   Ï  .ìسيږÑæ

 ßÇخپلو  Ñڅا  Ï تطبيق   Ï  äقانو Çساسي  پر  شي.  پياæړې  بايد   åسر  äبدلو له  كې   åÏما Çتمه  په   äكميسيو  ßÇخپلو

 .íكړæ څاÑنه   æكيد پلې   Ï  äقانو ÇÏساسي  كې   ÏÇهيو په  بايد   äكميسيو

ÑÏيو •   Ï بايد  چې   åÏ Çړتيا  ته  Ïې   åÑكولولپا پلى   Ï  äقانو  Ï كې   äفغانستاÇ په  كې  حالت  مهالي  لنډ  په   áحا هر  به   

 ìæناÑÏ  ìشو مشخص  كې  قانو  Çساسي  æÇسنى  به  چې  څنګه  لكه  تفكيك  جوړښتى   æÇ  ìطيفوæ  Ï نو  Ñكنو   æړÇ

 ÊعاÇمر هغه   æÇ  Ñعيا  åسر  äقانو له   äځا پاملرنه  په  Çحكاموته   äقانو  Ï  åقو ÇجرÇييه  بايد  توګه   ìځانګړ په  æشي. 

 æÇ  åقو قضاييه  بايد   Çخو بلى  له  ګڼى.   æ مكلف  æړكونه   Èحسا په   äځا  ìندÇړæ په  æÏلت   æÇ خلكو   Ï همدÑÇنګه   ìكړ

 Ï قوې خپلى ÏندÇ Ï ìجرÇييه  بنسټ  پر   äقانو توګه Ç Ïساسي  په  موÑ ìÒÇكنونو   ææÏ Ï åسر قوې  له ÇجرÇييه   äلماÑپا

 .ìÑڅاæ كړنى قوې  ÇجرÇييه   Ï يا  ìكړ  åسر تر   åسر څاÑلو  په 

ته  æÏلت   äفغانستاÇ  Ï ته æÏلت   äفغانستاÇ  Ï

سياسي •  يو   åÑلپا Ñژيم  Çæكمن   Ï بهير  ټاكنو   Ï چې   ìكړ تضمين   ÇÏ چې   ¡íكړæ هڅه   åډير بايد  æÏلت   äفغانستاÇ  Ï

 Ï ټاكنو   Ï چې   ìپرځا Ïې   Ï  ¡íكړæ  ìæناÑÏ قوÇنينوته   æندæړÇ  æÇ بهير  ټاكنو   Ï بايد  حكومت   .ìÏ نه  بهير  مصلحتى 

æمني.  پايلې  Ïټاكنو  بايد  كړې¡  بدلې  يې  يا   æÇ  íكړæ هڅه  سبوتاژ   Ï پايلو 

حاكميت •   äقانو  Ï بايد جدÇ ìړتيا æÏ .åÏلت   åيو  åÑلپا  Êثبا قانونى   æÇ سياسى  Ï ÏÇهيو  ¡ìæناÑÏ ته حاكميت  قانو   Ï

مخه æنيسي.  كړنو  پوÑته   áæډ هر    Ï نه  äقانو له   æÇ íكړæ ìæناÑÏ ته

ته كميسيونونو   æتهټاكنيز كميسيونونو   æټاكنيز

ټاكنيز •  بايد   ÇÑشو ملي   ¡íكړ پيل  سم   åسر مهالويش  ټاكلي  له  كاæÑنه  خپل  كميسيونونه  ټاكنو   Ï چې   ¡åÑلپا Ïې   Ï

 .íكړ تصيب  æړÇندې  له  قوÇنين  

قوÇنينو •   æټاكنيز  Ï æÇ íلرæ Êمعلوما  åÑپو قوÇنينونو  له  بايد   äكميسيو شكايتونو   Ï æÇ äكميسيو  ßÇخپلو ټاكنو   Ï

له  ته  كاÑكوæنكو  ټولو  خپلو  بايد  كميسيونونه   åړÇæÏ Ï .íكړ جوړ  الÑښوæÏنه   æÇ ېÑتګال بايد   åÑلپا  æكيد پلې  ښه   Ï

 .íكړÑæ كړې   åÏÒ  åÑپو  åړÇ په  الÑښوæÏنو   æÇ  æÑتګال قوÇنينو¡   æټاكنيز  Ï æړÇندې  څخه  ټاكنو 

ته •  ÇÑمنځ  پرæسجرæنه   ßمشتر ÇÏسې  بايد   åړÇæÏ هم  بيا  خو   ¡íÏ  ßÇخپلو كميسيونونه   åړÇæÏ چې  Ïې¡  له   åسر

ÇÏسې  بايد  كميسيونونه   áæډ په  بيلګې   Ï شي.  ډÇډمنه   íهمغږ كچه    åلوړ په  كې  كاæÑنو  په  يې  مخې  له  چې   ¡íكړ

 .íكړ باطلې  ÇÑيې  يې  مخې  له  چې   ¡íكړ  íهمغږ طرÇÒلعملونه 
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 • åسر Ïې  له  خو   .íÏ بنسټونه   åÑÇمدæÏ  äكميسيو شكايتونو   Ï هم   æÇ  äكميسيو ټاكنو   Ï هم  كميسيونونه   åړÇæÏ  ÓæÇ

ناستي æټاكل   ìځآ  ìهغوÏ بايد  åځنډ له  پرته   ¡íسيږÑ ته  ìپا  åÏموÑكا  Ï  æغړ  Ï كميسيونونو  چې Ï Ïغو  كله   ¡åسر

شى. Ï غوíæÇÑ په بهير كې بايد ال ډير شفافيت ÇÑمنځ ته شي¡ Ï مدنې ټولنې Ï æÇ سياسي ګوندæنو ÇستاæÒ ته بايد 

شي.   áړæÇÑ تعديل كې   åÏما  ١٢  æÇ ٨ په   äقانو ټاكنو   Ï بايد  åÑلپا  Ñكا شي. Ï Ïغه   áكوÑæ پكې برخه 

بدبيني •  æړÇندې  پر  ټاكنو   Ï  ÓæÇ  .íكړæ هڅې  پرÇخې  كميسيونونه    åړÇæÏ Ïې   åÑلپا كولو  السه  تر   Ï  Ñæبا  Ï خلكو   Ï

عامه   Ï بايد  كميسيونونه   åړÇæÏ  .íÏ  åÑæبا بې  خلك  چې   íمعلوميږ نه  تجربو  له  ټاكنو  څو   æتير  Ï  .åÏ شوې   åډير

 Ï چې   ¡íكړ Çæضع  بايد  همدÑÇنګه   ìæÏ  .íكړ æÑښانه  هڅې  Çصالحاتو   Ï ته  خلكو   æÇ  íكړæ ډيرڅه   åÑلپا  íæپوها

  .íكيږ  åترسر  ÊماÇقدÇ  ãكو  åÑلپا  íمخنيو  Ï ÑÏغليو   Ï  áپرمها ټاكنو 

 • æټاكنيز  Ï ته   ìهغو  æÇ  íكړæ  Ñكا نژÏې  له   åسر كانديدÇنو  له  بايد   äكميسيو شكايتونو   ÏæÇ  äكميسيو ټاكنو   Ï

هم   äÇكانديد همدÑÇنګه   .ìكړÑæ  Êمعلوما  åړÇ په  پرæسيجرæنو   æÇ مقرÇÑتو   æټاكنيز  Ï مهم  ټولو  تر   æÇ قوÇنينو 

ډير  Çمله  همدې  له  نو   .íæ نه  Çړيكې  ترمنځ   ìæÏ  Ï æخت  ډير   .íلرæ  Êمعلوما  åÑپو  åړÇ په  سرغړæنو   æټآكنيز بايد 

 Ï Çړيكو   Ï ځي.  ته  مخ  څنګه  بهير  چې   ¡íæ نه  خبر  هم   æÇ  íæ  åخبر نا  پرæسيجرæنو  له   áæډ بشپړ  په   äÇكانديد æخت¡ 

به   íمالتړ  ìهغو  Ï  æÇ  äÇكانديد ځكه  شي  ÇÑكمه  كچه  ÑÏغليو   Ï ښايي  مخې¡  له   æكيد ته  ÇÑمنځ   Ï چينلونو  منظمو 

æنيسي.  يې  مخه  ممكن   æÇ  íæ خبر  ÑÏغليو  له 

 • æكې له ټاكنيز æكيد åټاكنو په ترسر æÏÇÒÇ æÇ ڼوÑ Ï چې ìÏ ÇÏ Ýلي هدÇæ شته Ï نكو ډلوæÑڅا Ï ټاكنو په بهير كې Ï

بايد  ته  ډلو  څاæÑنكو  Ïغو  نو   .ìشو ترالسه   áپرمها څاÑنې   Ï بهير  ټاكنو   Ï  Ýهد Ïغه   .íكړæ مرسته   åسر كميسيونو 

شي¡   áيدÑæÇæ بايد  يې  Çنديښنې  هغې  بلكې  شي¡   áكو Ñæنه   åÒجاÇ څاÑنې   Ï كې  بهيرæنو  ټولو  په  ټاكنو   Ï يوÇځې 

يوې   Ï ÇÏصالحاتو  كې  بهير  Ïغه  په  بايد  كميسيونونه  ټاكنو   Ï  .íكو ÇÑپوÑته  يې   åړÇ په  شفافيت   Ï بهير  Ïغه   Ï چې 

 åسر څاæÑنكو   áæډ له Ïغه   .íڅيړæ áæډ  íجد په   ¡íكو يې æړÇندې  څاæÑنكي  چې  نظريې  هغه  ټولې  توګه¡  په  برخې 

 .íلر پايله æنه  پاæ ãړ   Ï  ÊصالحاÇ  áæډ هر  ښايي  پرته¡   æÑمشو له 

ته قوې  ييه  تهقضا  قوې  ييه  قضا 

 • ÊصالحاÇ áæډ هر  بايد   ¡ íكړæ Ñكا لپاÇ åÑغيزمن  خپلوÇكۍ  خپلې   Ï كې بنسټ  خپل  په   åقو قضاييه  چې   åÑلپا Ï Ïې 

ټوله  په   æÇ ګماÑنه  قاضيانو   Ï  ÓساÇپر لياقت   Ï سيالي¡  قانوني  قاضيانو   Ï كې  Çصالحاتو  Ïغو  په   .íكړ ته  ÇÑمنځ 

 .íÏ شامل  شفافيت   äګاÑÇ Ïقضايي   åÑلپا ډÇډمنولو  ÏخپلوÇكۍ  قاضيانو   Ï كې 

السوهنې •   Ï كې   æÑچا خپلو  په  ته   ßÇځو  íيوÇجرÇ چى   ¡íكړ نه  Çغيزمنه  Ïې  په  خپلوÇكي  خپله  بايد   åقو قضاييه 

 åسر تعديل  له  كې   äقانو Çساسي  په    äفغانستاÇÏ چې له Ïې¡   åسر الÑښوæنې æمني.   ìهغو  Ï هم  يا   æÇ  íكړÑæ åÒجاÇ

كاæÑنه   íړæپيا  æÇ شي   ìÇكيد پاتې  خپلوÇكه  قضا  هم  كې  حاالتو  æÇسنيو  په  خو  شي  ډÇډمنه  خپلوÇكي  قضا   Ï به 

شي.   ìكوال

چې •   ¡íكړ پيل   áڅيړ قضيو  هغو   Ï بايد  توګه¡  په  بنسټونو  كوæنكيو  پلې   äقانو  Ï څاÑنوÇلي  لويه   æÇ  åقو قضاييه 

كې   äفغانستاÇ په  نشتوÇلي  سيستم  قضايي  مناسب   åيو  Ï æÑæسته¡  ټاكنو   æهر له   .íÏ كړې  يې  سرغړæنې  ټاكنيزې 

 Ï  .íÏ هڅيدلې  ته  ÑÏغليو   æډير ال  خلك  كې  ټاكنو  ÇÑتلونكيو  په   åسر  Ñكا Ïې  په   æÇ  ìكړ تقويه   Ñكلتو معافيت   Ï

 äكسا Çصلي  هغه    ¡ìځا پر  مدÇخلې   Ï كې كاæÑنو  په   äكميسيوÏ شكايتونو  Ï چې  ¡åÏ مهمه  ÇÏ åÑلپا  äګاÑÇ قضايي

 .íÏ كړې يې  سرغړæنې  چې   ¡íكاږÇÑ ته عدÇلت 

 • åقو قضاييه  خو  شي¡   áæÑسپاæ ته  قوې   قضاييه  كې   äفغانستاÇ په  به   ßÇæ  Êæقضا  Ï  åړÇ په  النجو   åندæړÇ ټاكنو   Ï

بايد په خپلو كاæÑنو كې بې پرې Çæلى æÇ خپلوÇكي ثابته كړÏ Ï .íې ډÇډ هم بايد Ñæكوá شي¡ چې Ï قانوä له مخې¡ 

شي.   åÑپو بايد  شرطونه   áټو  æجوړيدÏ محكمو   æځانګړ  Ï  åړÇ په  ټاكنو   Ï
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ته   څاæÑنكو  نړيوÇلو   æÇ ته  كوÑنيو  څاæÑنكو  نړيوÇلو   æÇ كوÑنيو 

خپل •  بايد   ìæÏ  .íكړ برÇبر   Êمعلوما æړ  السرسي   Ï ته  خلكو   æÇ  íÑڅاæ بهير   áټو بايد  څاæÑنكي  كوÑني   ټاكنو   Ï

 åلوړ په  چې   ¡íغځوæ هم  ته  سيمو  هغو  پرæګرÇمونه  خپل   åړÇ په   íæپوها Ïعامه  چې   ¡íكړ  íهمغږ ÇÏسې  كاæÑنه 

كې  سيمو  ناÇمنه  په  فرصت  ÑÏغليو   Ï چې   ¡åشو ثابته  څخه  ټاكنو  پخوÇنيو  له   .íÏ الندې  ګوÇښونو  Çمنيتي  تر  كچه 

 .ìÏ مهم  Ñحضو  æÒستاÇ  æÇ نكوæÑڅا  Ï كې  سيمو   áæډ په Ïغه  ځكه  نو   .æ ډير

 • .íكړÑæ  ãÇæÏ ته  څاÑنې  Ïبهير  ټاكنو   Ï  ìځا يو   åسر بنسټونو  كوÑنيو  له  بايد  هم  ماموÑيت  څاæÑنكو  نړيوÇلو   Ï

 .íكړ  åبرÇبر څاÑنې Òمينه   Ï ته   ìæÏ كې په æاليتونو  حكومتي ÑÇÏÇې Ïې   åندæړÇ

Çصالحاتو •   Ï شريكه   په  Ïې  بيا   æÇ  íسيږÑæ Ïې  ته   ټكي  ګډ   åيو  æÇ  íæÒÑÇ  æ كلونه  لس  تير  Ïې   íÑلو  áټو ټاكنو   Ï  

شا  تر   æÒÇæÑÏ æبند  Ï يې طرÇÒلعملونه   áټو  æÇ يې چوكاټ  قانوني  بهير¡  ټاكنو   Ï .íكړ  åجوړ  åÑتګال  åړخيزÇ هر  åÑلپا

پرÇخه  په  كې   سيستم  ټاكنيز  خپل  په  چې   íÏ چمتو ته   ìÏ äفغانستاÇ ÓæÇ ¡ستهæÑæ لسيزې يوې  له   .íÏ شوې جوړ 

 .íæ  åÏموجو  åÏÇÑÇ سياسي   ìقو  åيو بايد   åÑلپا كولو  پلى   ÏصالحاتوÇ  Ï æÇÑلي.   äسمو كچه 
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ضميمه 

íÏ شوې  åسرÑæ مركې چې   ¡äكسا هغه 

 ãنو åندÏ

١íÑتيمو كاÑپوå شعيب  حقوقي 

٢íحمد معنوÇ نى مشر¡ ٢٠١٠ فضلÇپخو IEC äټاكنو كميسيو Ï

Ï شكايتونو كميسيوECC ä پخوÇنى غړì¡ ٢٠١٠ ضيا Ñفعت ٣

٤ íحميد فريد  محمد 

شكايتونو   Ï  ¡áمرستيا  AIHRC  äكميسيو  ßÇخپلو  Ïحقونو  íبشرÏ

 ٢٠٠٥ìنى غړÇپخوECC  äكميسيو

حكيم ٥ Ï شكايتونوÏ كميسيوECC ä پخوÇنى غړì¡ ٢٠٠٩ فهيم 

٦íحمدÇ مينÇ محمد

 iCOIC äكميسيو Ñڅا Ï تطبيق Ï äساسي قانوÇ پر ¡åپو Ñساسي حقوقو كاÇÏ

 ìغړ

٧ ìÑÏنا ÑÏنا

AIHRC  äكميسيو  ßÇخپلوÏ حقونو   íبشرÏ  äفغانستاÇ  Ï  /FEFA فيفا   

 ìغړ پخوÇنى 

Ï شكايتونو Ï كميسيوECC ä پخوÇنى مشر¡ ٢٠١٠ قاضي سيد مرÏÇ شريف ٨

Ï شكايتونو كميسيوECC  äغړì¡ ٢٠١٠ شاå سلطاä عاكفي٩

١٠ìÒحمدÇ هللاÇنى مشر عبدÇيى پخوÇجرÇ ÏECC  äكميسيو Ï ټاكنو Ï

Ï ټاكنو كميسيوIEC ä پخوÇنى غړې نجال Çيوبي١١

Ñيګستاني١٢ Ï پاÑلماä پخوÇنى غړì صالح 

١٣ ÏÇبهز æ Ïلسي جرګې غړÏ æÇ ì ځآنګړې محكمې مخالف Çحمد 

Ï سترې محكمې يو لوړ پوړì چاÇæÑكى نه يې غوښتل نوã يې Çæخيستل شي١٤

١٥ åحمد جويندÇ ميرìنى غړÇپخو äلماÑپا Ï

ستيغ ١٦ علي  Ï شكايتونو كميسيوÑÇÏ Ï ¡ECCäالنشا مشر محمد 

Ï  كندÏ Ò  ټاكنيزæشكايتونو Ïكميسيوä غړì محمد صاÞÏ صافى ١٧

١٨ ÝشرÇ محمد ìغړ äشكايتونو كميسيو æټاكنيز Ï كې Ñتخا Ï

١٩ ÏÇبيګز ضيا  په سمنګانو كې Ï شكايتونو كميسيوä غړì محمد 

٢٠ ÝشرÇ محمد ìغړ äشكايتونو كميسيو Ï كې äجاÒپه جو

Ç Ïساسي حقوقو كاÑپوåډÇګتر غالã حيدÑ عالما ٢١

٢٢ äبيژ كانديد بشير  پخوÇنى 

٢٣ ßلو Ï ټاكنو مسوÇ ¡áæين ډNDI  ìÇ íټيلبرټ 

كيپن ٢٤ Ï شكايتونو كميسيوECC ä پخوÇنى مشر¡ ٢٠٠٥ تر ٢٠٠٩ پوÑې ګرÇنټ 

٢٠١٠ قاضي  جوهاä ګريګلر ٢٥  ¡ìنى غړÇپخوECC äكميسيوÏ شكايتونو æټاكنيز Ï

صديقي٢٦ مصطفى   Ê٢٠١٠ صفو  ¡ìنى غړÇپخو ECC äكميسيوÏ شكايتونوæټاكنيز Ï

ليپسيچ٢٧ Ï شكايتونو كميسيوIECC  äسالكاÑ پيټر 
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Ï څرګندæنو لپاåÑ ستاسي غوښتنې

لوستونكى  خپرæنو  Çæحد   ìÏ  Ï تاسى  كه   ÊÑصو هر  په   .íÑæÇ څخه  ستاسو  چې   ìلر عالقه   åډير Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 ìكړ  åÏستفاÇ څخه كتابونو  له  مو  يا   ¡ìæ ìكړ  äæګډ كې  يا Ñæكشاپ   لكچر  په  كې  څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï äفغانستاÇ Ï مو يا  ياست¡ 

 ¡ìÏ æړ  ÒÑÇښت   Ï ډير   åÑلپا Òمونږ  غوښتنې   æÇ څرګندæنى  ستاسي   ¡ìæ  ìكړ  Çپيد Âشنايى   åسر څيړنو   æÇ كاæÑنو  له  ÑÇÏÇې   Ï مو  يا   ¡ìæ

خپلو   Ï څير  ښه  په  æÇÑړنې  السته  كاæÑنو  خپلو   Ï  æÇ تعقيب  ټوګه  ښه  په   Ýهد خپل  ترڅو   ìكو مرسته   åسر مونږ  له  æړÇنديزæنه  ستاسى 

.æكړ شريكې   åسر لوستونكو  له  خبرæنو 

 åچې له مونږ سر ìنګه تاسي كوالÑÇهمد areu@areu.org.af ìÑبريښناليك له ال Ï ستاسي غوښتنى åÑنو لپاæڅرګند Ï Ñسانه الÂ تر ټولو

+(٠)٩٣  ٥٤٨ ٦٠٨ ٧٩٩ په Çړيكه كې شي 

 •ìتماميږ  ßښناÒÑÇ ډير åÑمونږ لپاÒ åړÇ ìÏ توګه نظر Ñæكوالì شى¡ Çما ستاسى ځوÇبونه æÇ معلوماÊ په  تاسي په خپلوÇكه 

له ÑÇÏÇ ìÏې ìÑÇÏÇ ìÏ Ï æÇ له څيړنو سرå څنګه Çشنا شوÏ )ì خپرæنو له الìÑ¡ يا ìÑÇÏÇ ìÏ Ï په غونډæ يا مجلسونو كې• 

 • (ìÑله ال äæګډ 

 •ìكو åÏستفاÇ åÑڅه لپا Ï ې له څيړنوÑÇÏÇ Ï نېæÒÑÇ æÇ څيړنې Ï äفغانستاÇ Ï

 •ìې څيړنې څنګه تر السه كوÑÇÏÇ Ï نېæÒÑÇ æÇ څيړنې Ï äفغانستاÇ Ï

 •ìكو   åÏستفاÇ نو نه   په برښنايې يا چاپى څيرæيا   له خپرÂ

æ   áæÏړÇندì شى•  څه  ته  Ï خپرæنو معلوماتتاسو 

 •ìÏ څه شى åړÇ څيړنو په Ï ìÑÇÏÇ ìÏ Ï نديزنهÇړæ ستاسو

 •¿åÏ ìÑپو  åړÒ په تاسوته  پيښه  يا  خپړæنه  كومه   ìÑÇÏÇ Ï نىæÒÑÇ æÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 •ìتماميږ Ñنه ګټوæÑمونږ كاÒ كې æÏÑÇپه كومو مو Ñæستاسي په با

 •ìمطالعى ځا Ï يا ستاسى æÇ ساحه ìندÏ Ï ¡عالقه
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Ç ÏفغانستاÏ ä څېړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد æÑæستي خپرæنې

مشعل•  مجيب   ¡íګرÇÏسو  åييز سيمه   æÇ پرمختګ  پانګونو)   ) كاæÑباæÑنو  منځنيو   æÇ كوچنيو   Ï كې   äفغانستاÇ په 

 •Êنجا ÑÂيا  پېژند¡  يو  حكومتولي:  كې   äفغانستاÇ په 

æنسنت•   Óتاما  ¡áÑæ لمنځه   æستونزæندæړÇ  Ï  ìÑپو هغو  په   æÇ æÇبوحق   Ï كى   åÒحو فرعى  به  سرپل   Ï  äفغانستاÇ  Ï

په Çفغانستاä كى Ï ښځو ÇقتصاìÏ غښتلتوæ æÇ Èړتيا : Ï فرصتونومينځ ته æÇÑړÏ æÇ á چاپيرياá چمتو كوá¡ لينا ګنيش* • 

په Çفغانستاä كى Ï ښځو ÇقتصاìÏ غښتلتوæ æÇ Èړتيا : æ Ïضعيت تحليل¡ لينا ګنيش• 

په Çفغانستاä كى Ï ښځو ÇقتصاìÏ غښتلتوæ æÇ Èړتيا : معلوماتو ÇÑتولوá¡ لينا ګنيش • 

Ï بلخ ÇقتصاÇ Ï Ïنتقاá په پرæÇ كى¡ پاáæ فيشستين• 

æنسنټ*•   Óتوما فرصتونه¡   æÇ  ìæخاليګا نمونه:  مديريت  ښه   Ï æÇبو   Ï كې   äفغانستاÇ په 

 •  ¡íÏ شوې  æيجاړ  يې  كرæندې  ځينى   æÇ  ßپا  æÑكوكنا له  څه  يو  æاليتونه   äبدخشا  æÇ بلخ   Ï كلونوكې   ٢٠١١-٢٠١٢ په 

فيشستين*  áæپا

æنسنت•   Óتاما فرصتونه¡   æÇ  ìæخاليګا نمونه:  مديريت  ښه   Ï æÇبو   Ï كى   äفغانستاÇ په 

Âلدæ äيلى*•  ليز   ¡  ٢٠١٢  – ٢٠٠٢ كې   äفغانستاÇ په  ځمكه¡ æلس¡ æÏ æÇلت 

مخدÑÇتو •   Ï كى  بهير  په   áنتقاÇ  Ï كې   Ñننګرها  æÇ هلمند  په   æÇ  åÑÇنند ÑÏسيدلو  ته  توÇفق   !ìÏ منع   áتړ  Øشر  áټو

منسفيلد*  ډيويد   ¡áæكنټر

 •*٢٠١٣ ګنه  يوæلسم   ÏښوÑال  ìæمرستند  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï يا  تر  څخه  Çلف 

.ìكيږ السه  تر  ژبه  پښتو  په  لنديز   ìهغو  Ï هم  يا   æÇ خپرæنى  چى  ښيى  نښه(عالمه)  *Ïغه   
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