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ه افغانستان کې د ټاکنیزو اختالفونو په اړه د کار د ډول وضعیت

ارونی جیا کودی زمری 1393

                               د ۲۰۱۰ کال  خاصه ټاکنیزه محکمه

ادارو  دوو  لپاره  سمون  د  )بینظمیو(  ګیو  قاعده  بی  ټاکنیزو  د  چې  دې  له  سره  شو،  مخامخ  سره  وضعیت  بیساری  یوه  له  افغانستان  کې  کال   ۲۰۱۰ په 
په  وکړي.  پریکړې  هکله  په  شکایتونو  ټاکنیزو  د  چې  کړه،  جوړه  اداره  بله  یوه  جال  څخه  حکمونو  له  قانون  اساسي  د  قوې  اجرائیه  درلود،  وجود 
اجرائیه  کړل.  ته  رامینځ  شکایتونه  ډیر  اړه  په  ټاکنو  د  پایلو  ټاکنیزو  مترقبه  غیر  او  ناڅاپي  کې  والیت  په  غزنی  د  او  پیچلتوب  کې  چوکاټ  قانوني 
کتنه  بیا  ته  شکایتونو  نوماندانو  ناراضو  د  ترڅو  کړه  جوړه  یی  محکمه  ټاکنیزه  خاصه  یوه  وه  نه  راضي  څخه  غبرګون  له  ادارو  ټاکنیزو  د  چې  قوه 
اجازه  یې  ته  هغې  او  کړل  تائید  یی  جوړیدل  محکمې  نوموړې  د  او  ونیوله  خوا  قوې  اجرائیه  د  مخې  له  خصوصیت  خپل  د  محکمې  سترې  وکړي. 
یوې  د  وروسته  فشارڅخه  ډیر  محلی  او  نړیوال  له  ډیر  بحران   دغه  وشمیري.  سره  له  بیا  خالف،  پر  طرزالعملونو  او  قوانینو  شته  د  څورایې  تر  ورکړه 
ټاکنو  د  او  اصالح  قوانین  ټاکنو  د  شي.  تکرار  به  داحالت  چې  کاوه  نه  ګومان  هیچا  کې،  کال   ۲۰۱۴ ورسید.په  ته  پای  لیارې  له  جوړې  روغې  سیاسي 
خیستل  وانه  سبق  څخه  درسونو  سختو  له  کال   ۲۰۱۰ د  چیرې  که  چې  سره  پاملرنې  په  ته  خبرې  دې  حال،  هر  په  وو.  شوي  تقویه  او  غښتلی  جوړښتونه 
۲۰۱۴ کال  له رایو سره به هم په شدت سره مخالفت وشي، او دا امکان به ډیر لږ وي چې د یو سیاسي او اساسی قانون د بحران له بیا پیدا  شي نو د 

وشي مخنیوی  څخه  کیدلو 

په لومړۍ  ټولټاکنو  ۲۰۰۹ کال  له ټولټاکنو څخه سر چینه اخیستي وه. د  ۲۰۰۹ کال د جمهوري ریاست  ټاګنو د خاصې محکمې مبداء د  د  ۲۰۱۰ کال  د 
ECCد رایو ډیر لویی شمیره چې د جمهور رئیس کرزی په ګټه کارول شوی و، باطل وګڼل. کله چې جمهور رئیس قدرت ته ورسید نو هڅه  دوره کې، 
ECC نوی جوړ شوی وو او هڅه  ۲۰۱۰ کال کې  ECC د غړو په ټاکلو کې یوازنی واک ولري. په  یې وکړه چې د ټاکنو قانون داسې جورکړې چې دی د 
ECC په  یې کوله چې د وخت او نابسیا فزیکی منابعو سره سره تالش وکړي تر څو د ټولټاکنو طرزالعملونه په وخت تصویب او پلیشي. په تیره بیا 
په هغه وخت  ټاکنو قانون  د  ته ورسوي. ددې ترڅنګ  او روزل  یی پای  لږ وخت کې ډیر کار ترسره کړ ترڅو خپل والیتی کارکوونکی  وګوماري  ډیر 
 IEC ECC کې یې مواز ي او سیالي کوونکي پریکړه کوونکي واکمن مقامونه درلودل. د شمیرنو په مرحله کې  کې روښانه نه وواو په دواړوIEC او 
ECC واک درلود پخوا ته په کتنې  کوالی شو پریکړه وکړي چې رایې څنګه ومنل شي یا باطلې وګڼل شي، په هر حال یوځل چې شمیرنه بشپړه شوه ، 
اختالف  د  ترمینځ  جوړښتونو  دوو  نوموړو  د  چې  ووکړی  وړاندلیدنه  خبرې  ددې  قانون  وي.  شوی  منل  خوا  له   IEC د  چې  کړي  اعالن  رایې  هغه  سره 

په صورت کې باید څه وشي.

کچه  لوړه  په  ضرر  په  رئیس  جمهور  د  به  انځور)تصویر(  سیاسی  چې  شوه  څرګنده  شوې،  وشمیرل  رایې  ځل  یو  چې  کله  کې  ټولټاکنو  په  کال   ۲۰۱۰ د 
بدلون  پایلوته  ټاکنو  د  ترڅو  راولي  فشار  نیغه  په  نیغ  باندی  ارګانونو  ټاکنیزو  په  چې  وکړه  هڅه  رئیس  جمهور  کې،  سر  لومړی  په  ومومي.  بدلون 
ECC ټولو  ورکړی. دواړو ټاکنیزو جوړ ښتونو خپل دریځ ټینګ کړ او له دې څخه یی انکار وکړ چې د اجرائیه قوې له خوا ډیر فشار ته سرټیټ کړی. 
د  مینځ  تر  بدیلونو  څو  د  رئیس  جمهور  کړې.  اعالن  پایلې  نهایي  ټاکنو  د  اساس  پر  دهغه  هم   IEC،وکړه پریکړه  او  کتنه  بیا  ته  شکایتونو  ټاکنیزو 
او  وکړ  توافق  سره  غوښتنې  له  قوې  اجرائیه  د  وار  پخپل  محکمې  سترې  کیښودل.  خواته  یوې  جوړښتونه  ټاکنیز  دواړه  لیارې  له  جوړولو  د  محکمې 
ICOIC خپل نظر درلود او دسترې محکمې ټولې پریکړې  یی د  وې ویل چې د محکمې جوړیدل له اساسی قانون سره تطابق لري. خو ددې پرخالف 

تر پوښتنې الندې راوستلي. اړه  محکمې د جوړولو د سموالی په 

له قانونی او سیاسی قوي مخالفت سره سره، محکمه جوړه شوه او خپل کارته  یی نږدی شپږ میاشتې دوام ورکړ. محکمې، چې د ټاکنیزو ارګانونو 
پاملرنه  ډول  هیڅ  ته  طرزالعملونو  شته  چې  دې  له  پرته  وه،  کړې  ترالسه  الرښوونه  نه  او  مالتړ  نه  خواڅخه  له  هغو  د  یی  ډول   دې  په  او  تجرید  خوا  له 
وکړي د رایو په بیا شمیرنه پیل وکړ. په پای کې نړیوال او محلی فشار بریالی او یو سیاسي جوړجاړ ی رامینځ ته شوه چې د هغې پر بنسټ محکمه 
IECترشا  IEC ته وسپارل شو، چې د ټاکنیزو شکایتونو پایلې وټاکي. خود پوښتنی وړ ده چې نړیواله ټولنه ددې پرځای چې د  منحل او واک بیرته 
IEC موندنې پخپله له داسې  IEC په مامورینو یی فشار راووړ چې سیاسي جوړجاړۍ ومنئ او د ټاکنو اصلی نتیجې له سره وګورئ. د  وردیږي، د 
الندې  کتنې  بیا  تر  کې  حال  داسی  په  وی(  پریکړی  نهایی  )چې  اړه  په  ټګۍ  د  رایو  د  یی  ECCپریکړی  د  چې  والړې  مخ  پر  څخه  موقف  اعتباره  بی 
خپلې  وې  ګټلې  یی  ټولټاکنې  چې  غړي  نهه  پارلمان  د  چې  ورسید  ته  پای  وخت  هغه  بحران  کیده.  ګڼل  نقض  پوره  قوانینو  د  ټولټاکنو  د  چې  ونیولې 

کرسۍ له السه ورکړي او پر ځای یی نهه نور نوماندان چې لومړی په ټاکنو کې بریالي شوي نه وو، پارلمان ته راغلل.

د۲۰۱۰ کال ټاکنو له سره اړوندې پیښې یوازې د قانوني پیچلتوب پایلې نه وې، بلکې د سیاسي لوی رقابت او جګړې له خوا مینځ ته راغلې وې. لومړی، په 
غزنی کې چې د اکثریت پښتنو سیمه وه، ټولې یوولس کرسۍ هزاره نوماندانو الس ته راوړې وي. دې موضوع د تقلب تومتونه او دنوو ټولټاکنو غوښتنې 
رامینځ ته کړي. دوهم، په هغه وخت کې ناظرینو ولیدل چې ښایي جمهور رئیس هم د عمده سیاسي دالالنو په اړه اندیښنه درلوده چی ټاکني یی بایللې وې، 

        په افغانستان کې د ټاکنیزو اختالفونو په اړه   

        د کار د ډول وضعیت

                      سیاسي مفاهیم او ستونزي
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

                               د اساسي قانون مفاهیم اوستونزې

او په دې توګه د خپلی دوهمې دورې په جریان کې دغښتلي او قوی پارلمان د شتون په اړه اندیښمن وو. دریم، دې خبر ته په کتنې سره چې په ۲۰۰۹ 
کال کې ټاکنیزو جوړښتونو ډیرې زیاتې رایې چې د جمهور رئیس په ګټه به کارول شو وي باطلې اعالن کړي، داسې ویل کیدل چې د جمهور رئیس 

غټه عالقه دا وه چې د ټاکنو ادارې د خلکو په مخ کې سپکې کړي.

۲۰۰۹ کال له ټاکنو  ۲۰۱۰ کال په شان، د  د۲۰۱۰ کال پیښو د ټاکنو په جریان کې وښوده چې د ټاکنو په لړ کې اجرائیه قوې ډیره لویه مداخله کړي وه. د 
IEC هغه نوماندان چې د ټاکنو په جریان کې  یی انتقاد اونیوکه کړي وه، تر تعقیب الندې ونیسي. داجرائیه قوې  وروسته، حکومت عالقه لرله چی 
له خوا داساسي  له خپلې خوښې سره سم بدلون ورکړي، دپارلمان او  قضاییه قوې  ته   داوړتیا چې په شته طرز العملونو کې مداخله وکړې او هغو 
قانون پراساس له خپل قدرت څخه دګټې نه اخیستلو او نه وړتیا نتیجه ده، چی اجرائیه قوي ته یی دا جرات ورکړي وو چی له خپل حد څخه تجاوز 

وکړي او دا دوه قوې یی مخنیوی او کنترول ترسره نه کړي

قانون  اساسي  کوي.  ښکارندویي  کمزورتیا  د  انډول  او  قواوودتفکیک  د  کې  قانون  په  دافغانستان  جوړول  محکمې  د  نظره  له  قانون  داساسي 
دی.  نه  شوی  برابر  خوا  له  قوې  قضاییه  خپلواکې   او  پارلمان  قوي  یوه  د  یی  انډول  چې  دی  کړی  وړاندلید  قوې  اجرائیه  قوي  العاده  فوق  یوه  د 
ټولټاکنو  د  افغانستان  چې  ده  دا  پوښتنه  لومړنی  ده.  کمزوري  کړنو  د  هغې  د  کې  عمل  په  او  جوړښت  د  قوې  قضاییه  د  بیا  تیره  په  ستونزه  اصلې 
ته  قوې  قضاییه  دنده   دا  کې  هیوادونو  نورو  ډیرو  په  چې  کې  حال  داسې  په  لري،  اړتیا  څه  ته  جوړښتونو  تخصصي  لپاره  کول  حل  اختالفونود  د 
هغه  چې  ځکه  دی  نه  وړ  باور  د  لپاره  حل  د  شکایتونو  ټاکنیزو  د  سیستم  محکمو  رسمي  د  چې  دی  دا  ځواب  یو  پوښتنېته  ددې  ده.  شوي  ورکړل 
کې  الس  په  قوي  داجرائیه  ټاکنې  شې  کیدای  کې،  شتون  نه  په  خپلواکۍ  د  قوې  قضاییه   د   توګه،  دې  په  کیږي.  ګڼل  اغیزمنه  نه  او  خپلواکه  نه 
خوښه  خپله  په  غړي  پارلمان  د  کې  صورت  په  ټولټاکنو  پارلمان  اود  شي،  استعمال  لپاره  بدلون  د  جریان  د  خوښه  پخپله  توګه  په  وسیلې  یوې  د 

شي. راټول  الس  پخپل 

له جوړښتي نظره، په اساسي قانون کې ډیرې مادې وجود لري چې د  قضاییه قوي ظرفیت د دولت د نورو دوو قواوو په پرتله کمزوری کوي. جمهور 
رئیس صالحیت لري چې د سترې محکمې قاضیان د پارلمان په تاېید وټاکي. اداري محدودیتونو لکه د پارلمان له خوا د ستري محکمي د بودجې 
قانون  اساسي  د  انډول  قدرت  د   ، برسیره  پردې  ده.  کړې  زیانمنه  ډیره  ال  خپلواکې  محکمې  سترې  د  تاېید  امتیازونو  نابسیا  د  لپاره  قاضیانو  د  او 

له قضاېیه قوې څخه اخیستی ده، د اجرائیه قوې په ګټه تمامه شوې ده. یا دکابینې د غړو محاکمه یی  د حکمونو پربنسټ چې د جمهور رئیس 

۱۲۱ مه ماده سترې محکمې ته صالحیت ورکوي چې  قضایی بیا  که چیرې موضوع ته په انتقادی نظر وکتل شي، د اساسي قانون له ابهام څخه ډکه 
کتنه ترسره کړي؛ خو په ښکاره توګه محکمې ته د اساسي قانون د تفسیر واک نه ورکوي. د پارلمان او اجرائیه قوي ترمنځ د کشمکش او رقابت په 
 ICOIC جریان کې، پارلمان له نوموړې ابهام څخه بده ګټه واخیسته، او داسې قانون یی تصویب کړ چې د اساسي قانون تفسیر یی په ښکاره توګه 
اساسي  د  ته  محکمې  سترې  کوي،  کار  کې  پناه  په  قوي  اجرائیه  د  قوه  قضاییه  سنۍ   او  چې  سره  کتنې  په  ته  موضوع  دې  خوا،  یوې  له  وسپاره.  ته 
ICOIC د ستایني وړ نظریې، داسې  د  اړه  په  په توګه دټاکنود ځانګړې محکمې  بیلګی  د  بل پلوه،  له  نا شونی ښکاري.  قانون د تفسیر واک ورکول 
ښکاري چې په سیاسی توګه هڅول شوي وي او د کمیسیون هغو غړو یی الرښوونه کړي وه چې د اجرائیه قوې د ځان غوښتنې او له خپل صالحیت 

څخه ها خوا د هڅو په مقابل کې  یې مقاومت او غبرګون ښودلي وو.

شوي  تطبیق  ده،  کړې  تامین  خپلواکي  محکمې  سترې  د  یی  کې  واقعیت  په  چې  حکمونه  او  مواد  نور  ځینې  کې  قانون  اساسي  په  برسیره  دې  پر 
او  ګومارنو  لومړنیو  د  لري.  اړه  پورې  قضاوتونو  په  محکمی  ستری  د  چې  دي  شرایط  ټکني  هغه  حکمونه  عمده  کې  کتار  په  موادو  دې  د  دي.  نه 
کیږي.  ګومارل  یا  ټاکل  لپاره  کلونو   ۱۰ او   ۷  ،  ۴ د  سره  ترتیب  په  قاضیان  محکمې  سترې  د  چې  وایي  ډول  څرګند  په  قانون  اساسی  اړه،  په  ټاکنو 
قاضی  سرپرست   « د  ته  دندې  خپلې  هغه  او  ده،  شوې  اوږده  موده  کار  د  القضات  قاضی  د  سره  کولو  الندې  پښو  تر  توګه  بشپړه  په  مادې  دغې  د 
دې  په  ډیر  کاله(  نیم  )دری  کاله   3.5 کې  تناقض  په  سره  قانون  اساسی  له  القضات  قاضی  اوسنۍ  توګه  دې  په  ورکوي.  دوام  توګه  په  القضات« 

ده. شوی  پاته  کې  دنده 

قانونی  تړلي  پورې  ټولټاکنو  په  چې  دی  هم  شوي  بریالی  پورې  حده  یوه  تر  او  کړې،  هڅه  فعالینو  محلی  او  نړیوالو  راهیسې،  څخه  کال   ۲۰۱۰ له 
ټول  شي  کوالی  چې  اړه  په  حقایقو  بنیادي  د  قانون  اساسي  د  حال،  هر  کړي.په  غښتلي  جوړښتونه  ټاکنیز  او  یوسي  مینځه  له  تشې  کې  چوکاټونه 

لږ کار شوی دی ټاکنیز جریان کمزوری کړي، 

له  لري.  ځای  کې  موقعیت  ښه  په  پرتله  په  کال   ۲۰۱۰ د  کې  کال   ۲۰۱۴ په  افغانستان  چې  لري  وجود  هوکړه  داسی  ترمینځ  کوونکو  اوګډون  شریکانو  د 
له جوړښتی پلوه د ټاکنیز جریان په اړه ډیالوګ او بحثونه د نړیوالو فعالینو د تسلط پرځای، ډیرې  قانوني کبله ټاکنیز چوکاټ غښتلی شوی دی، 
خپلواک  د  ټاکنو  د  او  قانون  ټاکنو  د  کې  کال   ۲۰۱3 په  لپاره  ځل  لومړي  د  پارلمان  بنسټ،  پر  قانون  اساسی  د  کال   ۲۰۰۴ د  دي.  شوي  مینځي«  »افغان 
پربنسټ  قانون  نوي  د  ټولټاکنو  د  کړل.  تصویب  قانون،  صالحیتونو  او  دندو  تشکیالتو،  د  کمیسیون  خپلواک  د  شکایتونو  د  ټاکنو  د  او  کمیسیون 
 IECC IECCترمینځ موازي صالحیتونه له مینځه تللي دي.  IEC او  IECC ( صالحیتونه په ښه ډول مشخص شوي دي. د  ECC )نوی نوم یې  IEC او  د 
اوس یوه دایمی اداره ده او د رایو د اعتبار او پاکوالی په اړه نهایی صالحیت لري. اصالحاتو په عین حال کې د ګومارلو یو نوی مکانیسم رامینځ 
له  له ډلې څخه وګماریچې د »غوراوی کمیټی«  باید هرو مرو د ټاکنو په ادارو کې مسئولین د هغو کسانو  ته کړ چې د هغه پر اساس جمهور رئیس 
استازي  ټولنې  مدني  د  او  رئیسان   AIHRC او   ICOIC القضات،  قاضی  رئیسان،  جرګو  دواړو  د  پارلمان  د  لکه  فعالین  شمیر  یو  یی  غړی  چې  خوا 

دی، وړاندیز شوي وي.

                               له ۲۰۱۰ کال څخه را په دې خوا پرمختګ
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ه افغانستان کې د ټاکنیزو اختالفونو په اړه د کار د ډول وضعیت

                             پایله

د  له دغو السته راوړنو سره سره، هم په قانونی چوکاټونو کې کمزورتیا او هم د هغو په پلي کولو کې ضعف شتون لري. د بیلګې په توګه، کله چې 
استازي  ادارو  داسې  د  ځای  پر  هغو  د  او  وغورځیدل  پامه  له  درلود  یی  مالتړ  ټولنو  مدني  غښتلو  ډیرو  د  چې  کسان  هغه  جوړیدله،  کمیټه  غوراوی 
نه شوه چې د نوماندانو  بریالۍ  نه پیژندل. کله چې د غوراوی کمیته جوړه شوه، په دې  غوره شول چې تراوسه په ټولنه کې د مدني ټولنو په نوم چا 
له طریقی څخه استفاده وکړه او هغه څوک یی وټاکل  لنډ لست جوړولو  لپاره کوم ښه او صحیح طرزالعمل جوړکړي. کمیټې د نوماندانو د  ټاکلو  د 
نه درلودله. له هغه وخته چې نهایی  چې داسې څرګندیدل چې هم یوه طرف ته متمایل وو، او هم یی د ټاکنو په اداره کې هیڅ ډول تخصص او پوهه 
پرله  په  ډول  انتقادي  په  خوا  له  نوماندانو  د  ریاست  جمهوري  د  او  وي،  مخامخ  سره  لږوالی  له  اعتبار  د  ادارې  ټولټاکنو  د  شوي،  سره  تر  ګومارنې 

پسې توګه ویل کیدل چې ځینی کمېشنران د یوه کاندید پلوي کوي او یا د جمهوری ریاست د ارګ مالتړي دي.

قانون  اساسی  د  دي،  راغلي  ته  الس  کې  چوکاټ  په  اختالفونو  ټاکنیزو  د  چې  سره  سره  رواړنو  ته  ټولوالس  هغو  له  پورې  کال   ۲۰۱۴ تر  څخه   ۲۰۱۰ له 
۲۰۱۴ کال ټولټاکنو یوازې د ټاکنیزو ادارو  ۲۰۱۰ کې یی د ټولټاکنو جریان د تقلب په وړاندې زیان منونکی کړ، پر ځای پاتې دي. د  کمزورتیا چې په 
هر  په  خو  وې.  لږ  ډیرې  خورا  کې  جریان  په  شمیرنې  د  بیا  تیره  په  وهنې،  الس  قوې  اجرائیه  د  کې  جریان  په  ټاکنو  د  کړه.  څرګنده  کمزورتیا  بنیادي 
نورو  او  نوماندانو  د  ډول  همدا  او  مینځ  تر  ادارو  ټاکنیزو  د  باوري،  بې  ادارو  ټاکنیزو  په  مخنیوی،  ټګۍ  د  کې  رایو  په  لکه  ستونزې  دغه  صورت 
تر سترګو کیدل. د جمهوري ریاست د دوهمې دورې د لومړنیو پایلو تر  په ټولټاکنو کې  ۲۰۱۴ کال  نه شتون د  تر مینځ د همغږۍ  عمده ګډونکونکو 
یوه  په  لپاره  مخنیوي  د  بحران  سیاسی  د  پریښود.  یی  جریان  ټاکنو  د  او  کړل  رد  نتایج  عبداهلل  عبداهلل  نوماند  ریاست  جمهوري  د  وروسته،  اعالن 
تفتیش  پورې،  نن  تر  وکړ.  وړاندیز  تفتیش  سلنی   ۱۰۰ د  رایو  ټولو  د  یی  الندې  ترنظر   )UNAMA(یونما د  او  وکړه  مداخله  ټولنې  نړیوالې  کې،  هڅه 
اختالف  پسی  له  پر  خوا  له  نوماندانو  د  باندې  معیار  په  اعتبار  د  رایو  د  بیا  تیره  په  جریان  پر  شمیرنې  د  څخه  پیل  له  هم  څه  که  دی  روان  توګه  وړ  په 
IECC یوې خوا ته پریښودل شو. ښایی د ۲۰۱۰ کال له درسونو څخه په زده کړې سره، نه نوماندانو او نه د ټاکنو ادارو،   موجود وو. په دې پروسې کې 
او  قانوني  په  چې  سره  سره  راوړنو  ته  الس  هغو  له  توګه،  دې  په  کړي.  حل  اختالفونه  ټاکنو  د  چې  وکتل  توګه  په  ادارې  داسې  د  ته   قوې  قضاییه 
ټاکنو کې د جدی اختالفونو د حل ظرفیت په شته قانونی او جوړ ښتیز چوکاټ  په  ته راغلي دي، داسې معلومیږی چې  جوړښتیز چوکاټ کې الس 

نه لري. کې شتون 

باید دحل  له ټاکنو څخه ډیر پخوا  باید یوه اوږد مهاله پروژه وګڼل شي چې  یو عمده درس دا دی چې په افغانستان کې ټاکنیز اصالحات او سمون 
داسې  سره،  کتنې  په  ته  پیښو  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۴ د  وشي.  بیړه  هکله  په  هغه  د  کې  وخت  ډیرنږدي  په  ته  ټاکنو  راتلونکو  چې  دا  نه  شي،  وموندل  الرې 
د  باید  پخوا  څخه  ټاکنو  پارلماني  له  ۲۰۱5کال  د  حال،  هر  په  ولري.  وجود  مینه  ډیره  ته  سمونونو  ټاکنیزو  به  خوا  له  حکومت  نوي  د  چې  څرګندیږی 
له اړوندو شریکانو او ګډون کوونکو سره په سال او مشورې حل شي. د ټاکنو په قانون کې کله چې ټاکنو  ټاکنو په چوکاټ کې کمزور ي او ضعف 
اړه  هر ډول  په  ټاکنو  ۲۰۱5 کال د  په قانون کې د تعدیل راوستلو ممانعت، په دې معنا دی چې د  له خوا د ټولټاکنو  ته یو کال پاتي وي، د پارلمان 
جمهوري  د  چې  بیا  تیره  په  هڅې،  هکله  په  اصالحاتو  د  حال،  هر  په  شي.   راوستل  پراساس  فرمان  تفتیني  د  رئیس  جمهور  د  باید  بدلون  او  تعدیل 
تقویه  او  راځي  اصالحات  کې  ادارو  ټاکنیزو  په  چې  کله  وي.  پراساس  مشوري  د  او  پراخې  باید  کیږي،  ته  رامنځ  پراساس  فرمان  تقنیني  د  ریاست 
کیږي، باید په همهغه اندازه پاملرنه په اساسي قانون کې دقواوو د تفکیک لپاره، په تیره بیا د قضاییه قوی د خپلواکۍ د تقویت لپاره هم وشي.

• ټول ګډون کوونکي باید د افغان د قضاییه قوې د تقویت لپاره الرې ولټوي. په تیره بیا دا موضوعات لکه دقاضیانو ګومارنه، په 	
مالي مسائلو کې استقالل ، داساسي قانون داصولو پلي کول، او قاضیانو ته د مناسبې تنخا او معاشونو ټاکل باید تقویه شي.

• د ټولو راتلونکو ټاکنیزو قوانینو په اړه باید له ټولو شریکانو او ګډون کوونکو لکه مدنې ټولنو، سیاسي ګوندونو، دپارلمان له 	
غړو سره سال وشي، او دپارلمان له خوا تصویب او تائید شي.

• دواړه IEC او IECC باید خپل طرز العملونه، د بیلګې په توګه درایو دفسخ کولو او باطلولو په اړه سره همغږي او همغاړي کړي.	

• باید ال ډیرې رڼې او شفافې شي او په غوراوي کمیټې کې باید دمدني ټولنې او سیاسي 	 په ټاکنیزو جوړښتونو کې ګومارنې 
ګوندونو استازیتوب وجود ولري.

• ټاکنیز جوړښتونه باید ټولو اړوندو شریکانو او ګډون کوونکو لکه نوماندانو، جمهوری ریاست، امنیتی ادارو او عامه خلکو 	
ته ډیره السرسی نه ولري ترڅو په ټاکنیزو ادارو باندی باور او اعتماد لوړ شي. 

                          وړاندیزونه
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

نومنیټه خپرونی  د څیرنی دولدڅیرنی موضوعدریپښتولیکوالد 

دي؟آگست ۲۰۱۴ کومې  شوالنجې  کلن  لس  قانون  اساسي  افغانستان  کمالید  هاشم  تحلیلی څیړنهحکومتداریمحمد 

وضعیتآگست ۲۰۱۴ میکانیزمونو  د  لپاره  ښخړودحل  ټاکنیزو  د  افغانستان  جیاکودید  ارونی 
aa

پالیسی پاڼهحکومتداری

۱3۹3م )۲۰۱۴( کال څخه وروسته په آگست ۲۰۱۴ یا امیدواري؟ له  ناهیلیتوب 
کښت کوکنار  د  کې  افغانستان 

او  فیشستین  پاول 
منسفیلد aaدیوید 

 د طبیعی سرچینو
مدیریت

پالیسی پاڼه

جکسنپه افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي: دننګرهار والیت بېلګهجون ۲۰۱۴ اشلی 
aa

 پایښت لرونکی
معیشت

 موضوعي
څیړنه

تجربېجون ۲۰۱۴ ټولټاکنو  د  دافغانستان  بحث:  میز  ګردی  څیرنید  د  افغانستان   د 
او ارزونی واحد

 د ګردی میز دحکومتداری
بحث جریان

له بدو یې بدتر کړ« د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د جون ۲۰۱۴
پام ته  کوکنارو کر 

منسفیلد  د طبیعی سرچینودیوید 
مدیریت

 موضوعي 
څیړنه

 پایښت لرونکیآدم پینافغانستان: د کلیو د جالکولو او ارزوني لپاره د یوې طریقې جوړول     می ۲۰۱۴
معیشت

 کاري قاعده

لپاره مرستندوی الرښود دولسمه می ۲۰۱۴ افغانستان  د  یا  تر  د الف څخه 
۲۰۱۴ ګنه 

څیرنی د  افغانستان   د 
aaاو ارزونی واحد

کتاب

افغان ملی پوځ  له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې می ۲۰۱۴
نې ننګو

او  جیستازی  انتونیو 
کوینتن aaپیتر 

 تحلیلی څیړنهحکومتداری

کې اپریل ۲۰۱۴ ټولنیزیوځایوالي  په  څنګه  پروګرامونه  کار  د  او  مالتړ  ټولنیز 
شواهد څخه  نیپال  او  هند  دیش،  بنګله  افغانستان،  د  اخلي؟  ونډه 

جانیان،  بابا  بابکن 
هاګن-زانکر  جسیکا 

هولمز ربیکا  او 
aa

ترکیبی څیړنهجندر

BRAC ) د ژوندانه د مهارتونو د زده اپریل ۲۰۱۴ په افغانستان کی د برک ( 
کړواو کاري مهارتونو د روزنې ونډه په تولنیز مشارکت کی

،بابکن  اچاوز  چونا 
،جسیکا  جانین  بابه 

زنکر هیګن 
aa

پالیسی پاڼهجندر

له اپریل ۲۰۱۴ افغانستان کې  په  او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه  د کار 
BRAC (برک) د ژوند د روزنیزو  ټولنیز ادغام سره مرسته کوی؟ د 

مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی بیلګی

ایچاویز،  آر.  چونا 
جانیان،  بابا  بابکن 

هاګن- جسیکا 
اکتر،  زانکر،شاهین 

جنیفرباګوپورا او 

aa
 موضوعي جندر

څیړنه

۲۰۱3 کال کې د بلخ او بدخشان په والیتونو کې اپریل ۲۰۱۴ د خاورې ارزونه: په 
کرکیله کوکنارو  د 

فیشستین  د طبیعی سرچینوپاول 
مدیریت

 موضوعي 
څیړنه

نه مارچ ۲۰۱۴ د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونوپه اړه قضاوت او د قانون د 
مراعاتولوخطرونه

غزال حارث
a

 موضوعي حکومتداری
څیړنه

پېژندمارچ ۲۰۱۴ یو  حکومتولي:  کې  افغانستان    تحلیلی څیړنهحکومتداری آریا نجاتپه 

پانګونو( مارچ ۲۰۱۴  ( کاروبارونو  منځنیو  او  کوچنیو  د  کې  افغانستان  په 
سوداګري ییزه  سیمه  او  پرمختګ 

مشعل مجیب 
a

  کاري لیکنهسیاسی اقتصاد

د افغانستان د ځېرنی او ارزونی واحد

د افغانستان د څېړنې او ارزونې  واحد په اړه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه  ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې 

پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي، او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه ، د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي. دې موخې ته د 

رسیدو لپاره  له خپلو څیړنو او کتابتون  څخه د ګټې اخیستنې  دترویج  په موخه له پالیسي جوړوونکو، مدني ټولنې، څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي 

کولو  په موخه  ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ )AREU( په ۲۰۰۲ کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ شو. دغه بنسټ د مشرتابه یو بورد لري چې د مرستندویو  

AREU اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له سفارته، د سویډن د بهرنۍ  ادارو،  لکه: ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي پکې ګډون لري. 

پرمختیا د مرستندویه ادارې )SIDA( او د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې )SDC( څخه تر السه کوي.

په ۲۰۱۴ کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپایي کمېسیون )EC(، د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سوېس ادارې )SDC(، د نړیوال پرمختګ انسټیټیوټ )ODI(، د ملګرو 

 GIZ( )GmbH ،د نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې ،)USIP( د امریکا د سولې انسټیټیوټ ،)UCA(  نړیوال بانک، د منځنۍ اسیا پوهنتون ،)UNDP( ملتونو پرمختیایي ادارې

او د فیلینډ د سفارت لخوا تر سره کېږي.  


